
 
  

                                                                                                            (Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΣΟΤ ΚΕΤ : 
                                                                                                              Βάςω Μποφτηα) 
 
 
 
                                                                          ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

 Παίξτε μαηί ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι ι  φτιάξτε ζνα πάηλ 
 Διαβάςτε τουσ βιβλία  παραμφκια ι κόμικσ (Αναπτφςςει τθ φανταςία, τισ 

ιδζεσ και το λεξιλόγιό του). 
 Ζθτιςτε να δθμιουργιςει κάτι για εςάσ. Μια καταςκευι, μια ηωγραφιά ι 

οτιδιποτε άλλο κα του κζντριηε το ενδιαφζρον. Κάντε χειροτεχνίεσ και 
καταςκευζσ με διάφορα αντικείμενα που ζχετε ςπίτι (πχ μακαρόνια, 
κλϊςτεσ, βαμβάκι, άδεια μπουκάλια, καπάκια, καλαμάκια, πλαςτελίνθ) 

 Ζωγραφίςτε,  θ ηωγραφικι είναι θ  αγαπθμζνθ αςχολία των παιδιϊν. 
 Ακοφςτε μαηί μουςικι, χορζψτε, τραγουδιςτε, μαηί τουσ 
 Παίξτε με τα παιχνίδια τουσ.  
 Μαγειρζψτε μαηί  με τα παιδιά το αγαπθμζνο φαγθτό τουσ ι γλυκό. 
 Ζθτιςτε από τα παιδιά ςασ να ςασ βοθκιςουν ςτισ δουλείεσ του ςπιτιοφ. 

(Σα παιδιά από μικρι θλικία κζλουν να αναλαμβάνουν ευκφνεσ και να 
νιϊκουν ςθμαντικά μζςα ςτο ςπίτι. Αν είναι θ πρϊτθ φορά που ςασ 
βοθκάει, δϊςτε του να κάνει κάτι εφκολο, όπωσ ξεςκόνιςμα). 

 Γυμναςτείτε παρζα 
 Περιποιθκείτε τα φυτά ςτο μπαλκόνι ι ςτο κιπο.  
 Αν κζλει οπωςδιποτε να δει τθλεόραςθ, τότε ωκιςτε το να δει εκπομπζσ 

υγιεινισ μαγειρικισ, ντοκιμαντζρ ι δθμιουργικά προγράμματα που 
προάγουν τθ φανταςία του. 

                                                                                                               
 

                                                       

                                                      ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
                                               ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣΕ ΕΤΧΑΡΙΣΑ ΜΑΖΙ   

 
ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ: Εδϊ κα ακοφςεισ ωραία παραμφκια από αγαπθμζνουσ θκοποιοφσ: 

 
 Φουφιχτρα θ μάγιςςα με τθν θλεκτρικι ςκοφπα (Ευγζνιοσ 

Σριβιηάσ): https://youtu.be/BU-PGKNXldk 
 Σα τρία μικρά λυκάκια (Ευγ. Σριβιηά): https://youtu.be/Ss1xROY2bg4 

Σο παπάκι που δεν του αρζςανε τα ποδαράκια του, του Ευγ. Σριβιηά: 
   https://youtu.be/5P0JcYvA_GU 
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 Ευγζνιοσ Σριβιηάσ - Η πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα 
https://www.youtube.com/watch?v=zTuqB5GavrU 
 

Βιβλία: 
1. Σο νερό και το χϊμα- οφία Πολίτου-
Βζρβερθ  https://www.ebooks4greeks.gr/to-nero-kai-to-xwma (ειρινθ) 
2.Ευχαριςτϊ μια μαγικι λεξοφλα- Βαςιλικι Χουρςίδου (ομόνοια-καλοςφνθ) 
https://www.ebooks4greeks.gr/eyxaristw-mia-magikh-leksoula 

3. ΓΙΝΕ Ο ΜΑΧΗΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ- Songju Ma 
Daemicke https://www.ebooks4greeks.gr/gine-o-maxitis-kata-tou-koronoio 

4. Σο όνομά μου είναι κορωνοϊόσ:  Manuela Molina 
 https://www.ebooks4greeks.gr/to-onoma-mou-einai-koronoios- 
5.Σο κόκκινο κοτοπουλάκι - Ευδοκία 
Παναγιωτοποφλου https://www.ebooks4greeks.gr/to-kokkino-kotopoulaki-
paramyth (αγάπθ-κατανόθςθ) 
6. ταφφλι μικρό και μαφρο ( διαφορετικότθτα) – Παναγιώτα 
Ζζλου https://www.ebooks4greeks.gr/stafyli-mavro-kai-mikro-panagiwta  
7.Σο αεράκι και θ καμινάδα -Ευρυδίκθ Αμανατίδου 
(οικολογία)https://www.ebooks4greeks.gr/to-aeraki-kai-h-kaminada 
8.Σο ςυναχωμζνο θφαίςτειο -Ευρυδίκθ Αμανατίδου. 
(οικολογία) https://www.ebooks4greeks.gr/to-synaxwmeno-hfaisteio 
 
 ελίδεσ από τθν Μυκολογία και τθν Ιςτορία. 

1. Οι κεοί του Ολφμπου: https://youtu.be/NILIv9pCDkU 
2. Οι μφκοι τθσ Φφςθσ: https://youtu.be/j2ZIFH7-Xrs 
3. Οι Αρχαίοι Αςτεριςμοί: https://youtu.be/BpvC3T8-__Q 
4. Η φβρισ τθσ Αράχνθσ: https://youtu.be/VvY9eeCf5T4 
5. Οι άκλοι του Ηρακλι: https://youtu.be/ae0hjEPfS1w 
6. Θθςζασ και Μινϊταυροσ: https://youtu.be/qwIJQr3R3es 
7. Δαίδαλοσ και Κκαροσ: https://youtu.be/dZrgjKjWeQs 

 
 Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίςοι: 

 Ελμερ ο παρδαλόσ ελζφαντασ: https://youtu.be/qSqQzKcr4VM 

 δΙαΦοΡεΣιΚόΣθΣα "Ο Μαυροφλθσ" 
https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc 

 
Παιδικό Θζατρο 

1. Εκνικό Θζατρο: Παιδικι ςκθνι: http://www.nt-
archive.gr/theaters.aspx?company=10 

2. Σο Βαλσ με τα παραμφκια- Κάρμεν Ρουγκζρθ:  
https://www.karmenrouggeri.gr/el/events/to_vals_me_ta_paramythia 

3. ΠΗΣΕΡ ΠΑΝ του Σηζιμσ Μπάρι από τθν ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
(2014): https://www.youtube.com/watch?v=_txdTPc6T3s 

4.   "του Αιςϊπου τον καιρό" (2012):  https://youtu.be/0zNMtH7PBnM 
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Παραςτάςεισ Καραγκιόηθ 
5. Ο Καραγκιόηθσ Επιςτιμονασ: https://youtu.be/MjYXDiOlkp0 
6. Ο Καραγκιόηθσ Σραγουδιςτισ: https://youtu.be/IUN7GyELT9Y 
7. Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και το καταραμζνο φίδι:  

  https://youtu.be/xNlUPSrE610?list=PLO3ebzOUV1XIZ4ujccLpCOY0VWGuzhRGV 
 
ΜΟΤΙΚΗ: 

 οφία Παπάηογλου - Ο Παγωτατηισ 
https://www.youtube.com/watch?v=98RTg4JR1zg 

 Φοίβοσ Δελθβοριάσ - Σο Ελεφαντάκι 
https://www.youtube.com/watch?v=V8bUPNE1mhg 

 Σάςοσ Ιωαννίδθσ - Εδϊ Νθπιαγωγείο 
https://www.youtube.com/watch?v=jLGu8l8ZjtQ 

 Σάςοσ Ιωαννίδθσ - Οι Μζρεσ Σθσ Βδομάδασ 
https://www.youtube.com/watch?v=ASdl149y9D 

 Ν' αγαπάσ (Θαλαςςινόσ - Παιδικι χορωδία πφρου Λάμπρου) 
https://www.youtube.com/watch?v=j2RwKvqrgzo 

 Tempelis Drakos - Giata Pata 
https://www.youtube.com/watch?v=AHvB1RDSFRs&list=PLt05J_VH4nHkY8C
2tQzjALzh-Exs_oG60&index=6 

 κα βρεκοφμε ξανά- https://www.youtube.com/watch?v=Ljyfw-ZS05Y 

 Αν όλα τα παιδιά τθσ Γθσ: https://youtu.be/EDUVCUiKa8g 

 Χζρια ςαν και αυτά (Λοκομόντο): https://youtu.be/m9FbLCtWeC0 

 Οι Χαρταετοί: Μίκθσ Θεοδωράκθσ: https://youtu.be/R7uIXkqEau8 

 Χάρτινο το φεγγαράκι: Μάνοσ Χατηθδάκθσ 
https://youtu.be/AXHC9nquMKA   

 
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΗ 

 Γεια ςου κφριε Μενεξζ (οδ. Ελφτθσ):  
     https://youtu.be/UjnH2A4SF8M?list=PLt05J_VH4nHkY8C2tQzjALzh-Exs_oG60 

 Σα τηιτηίκια (Οδ. Ελφτθσ): https://youtu.be/rPmoWDUfwyU 
 Αν όλα τα παιδιά τθσ γθσ (Γ. Ρίτςοσ): https://youtu.be/F4IC9jP2WFY 
 Ο παλιάτςοσ (Μ. Ζαροκϊςτα):  

https://youtu.be/A86wOqWGp0I?list=RDA86wOqWGp0I 
 Σηαμάικα (Λ. Παπαδόπουλοσ): https://youtu.be/5vQIyKC-

K40?list=RDQMtP0cl-ULXIM 
 Σα παιδιά ηωγραφίηουν ςτον  τοίχο (Μιχάλθσ Μπουρμποφλθσ):  

https://youtu.be/uF4iIFBtr1I?list=PLI90HXGLVK5LHFMlo8_Cx7RMvSq9TdoPz 
 
Παιδικζσ ταινίεσ 
1. Ο Γφροσ του Κόςμου ςε 80 Ημζρεσ:  https://youtu.be/nMBQ5LfFAFE 
2. Η Μπαλαρίνα και ο Μικρόσ Εφευρζτθσ:  https://youtu.be/xbwmdEr2Msw 
3. Ο μαγεμζνοσ πρίγκιπασ: https://youtu.be/jap7Ph3MYH4 
4. Οι 12 άκλοι του Αςτερίξ: https://youtu.be/AbJ2xg-FNvE 
5. Ο μαγεμζνοσ πρίγκιπασ: https://youtu.be/jap7Ph3MYH4 
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6. Κορωνοϊόσ, ο πονθρόσ ταξιδευτισ – Ενθμερωτικό βίντεο picou picou 
https://www.youtube.com/watch?v=LK1hHoHLVb0 
7 . Ο μικρόσ Νικόλασ - Είμαι Άρρωςτοσ: https://youtu.be/XY7FGRHx7uw 
8. . Μικρόσ Νικόλασ - Φεφγω από το ςπίτι: https://youtu.be/s3Utk3UEhV4 
9. ΠΑΡΑΜΤΘΙ ● ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΠΟΤ ΕΔΙΝΕ 
https://www.youtube.com/watch?v=if_PTrX1dNA 
10.  Σο δϊρο: https://youtu.be/bi-
QL_iePNY?list=PL9UYagNmLTfdSlsYDfmBuZ5bK1KKj1mqp 
 

ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ: http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 
Σο Φωτόδεντρο είναι ο Εκνικόσ υςςωρευτισ Εκπαιδευτικοφ Περιεχομζνου για 
τθν Πρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αποτελεί τθν κεντρικι e-
υπθρεςία του Τπουργείου Παιδείασ για τθν ενοποιθμζνθ αναηιτθςθ και διάκεςθ 
ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτα ςχολεία. 

Ψθφιακόσ Παιδότοποσ: 
https://www.cyberkid.gov.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CF%8C%CF%82-
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8
2/ 
  

 ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ: 

   Σϊρα που μζνουμε πολλζσ ϊρεσ ςτο ςπίτι κα πρζπει να προςζχουμε το ςϊμα μασ 
και τθ διατροφι μασ. Εδϊ κα βρεισ αςκιςεισ που μπορείσ εφκολα να κάνεισ μζςα 
ςτο ςπίτι για να κρατιςεισ το ςϊμα ςου δυνατό. Επίςθσ κα βρεισ ςυμβουλζσ για τθ 
ςωςτι διατροφι. Εμπρόσ λοιπόν καλι προπόνθςθ…. 
- Γυμνάςου ςπίτι (animation):  https://youtu.be/oc4QS2USKmk 
- Γυμναςτικι ςτο ςπίτι για γονείσ και παιδιά: https://youtu.be/ZlC-QXLQ6n8 
- Σα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ τθσ ςωςτισ διατροφισ: https://youtu.be/9NsLE92zIqM 
- Σο πιάτο τθσ υγιεινισ διατροφισ: https://youtu.be/cGR-chVKiV8 
- Η πυραμίδα των τροφϊν: https://youtu.be/BoOPz-4Sou8 
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