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Εβδομαδιαίος προγραμματισμός –  37η εβδομάδα 9/5/2022 – 13/5/2022 

Θέμα: «Ταξιδεύουμε στην Ευρώπη» 

  

       
 

  

Αφορμή – Ερέθισμα  
Η Ευρώπη: Μια ήπειρος όμορφη, με ιστορία σαγηνευτική, που έχει δώσει στον κόσμο 
πολλούς από τους διασημότερους επιστήμονες, εφευρέτες, καλλιτέχνες και 
μουσικοσυνθέτες. Για αιώνες, η Ευρώπη μαστιζόταν από πολέμους και διχόνοιες. Όμως, τα 
τελευταία 50 περίπου χρόνια, οι χώρες αυτής της αρχαίας ηπείρου έχουν επιτέλους αρχίσει 
να συνεργάζονται, ειρηνικά, φιλικά και ενωμένες, σε μια κοινή προσπάθεια για μια 
καλύτερη Ευρώπη και έναν καλύτερο κόσμο. Θα αναφέρουμε πολλά ενδιαφέροντα 
γεγονότα περιλαμβάνοντας διάφορες χρωματιστές εικόνες, για να δώσουμε μια ζωντανή 
γενική εικόνα της Ευρώπης και να εξηγήσουμε με λίγα λόγια τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και πώς λειτουργεί.  
    

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι 

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, με 

παιχνίδια συναρμολόγησης, με puzzle και με τα διάφορα κέντρα μάθησης (τη μουσική, το 

οικοδομικό υλικό, τη φύση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μπακάλικο, το κουκλόσπιτο 

κλπ.) και ζωγραφίζουν με παστέλ κάτι που οι ίδιοι επιθυμούν.  
Γλωσσική Αγωγή 

Η σημερινή παγκόσμια μέρα Ευρώπης!!! 

Συζήτηση: «Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός» 

Από τα πολύ παλιά χρόνια η Ευρώπη αποτέλεσε το κέντρο, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν 

οι διάφοροι πολιτισμοί. Πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός θεωρείται ο ελληνικός. Στη συνέχεια 

αναπτύχθηκε ο ρωμαϊκός, για να δώσει τη θέση του στο χριστιανικό, που άνθισε στην εποχή 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Μαθηματικά / Φυσικές Επιστήμες: «Η σημαία της Ευρώπης»  

Με τα παιδιά βλέπουμε τη σημαία της Ευρώπης, την περιγράφουμε, τη σχολιάζουμε, 

συζητάμε για την ποσότητα των αστεριών και το τι συμβολίζουν, τα χρώματά της κλπ. 

Μουσική Αγωγή: «Ο ύμνος της Ευρώπης» 

Με τα παιδιά ακούμε τον πιο πάνω ύμνο της Ευρώπης και έπειτα το σχολιάζουμε με τα 

παιδιά.  

Ήσυχες Δραστηριότητες – Δομημένο Παιχνίδι 

Τα παιδιά απασχολούνται με επιτραπέζια παιχνίδια και με παιχνίδια συναρμολόγησης, στα 

τραπεζάκια της γραφής και των μαθηματικών, με puzzle και με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

σχετικές με το θέμα μας. Έπειτα αν επιθυμούν τα παιδιά ξαναλέμε τα τραγούδια που είπαμε 

πιο πριν. 

  

ΤΡΙΤΗ  10/5/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι / Δομημένο Παιχνίδι  

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα επιτραπέζια, εκπαιδευτικά παιχνίδια,  

παιχνίδια συναρμολόγησης, με τα διάφορα κέντρα μάθησης (τη μουσική, το οικοδομικό 

υλικό, τη φύση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μπακάλικο, το κουκλόσπιτο κλπ.) και με 

μπογιές ζωγραφίζουμε κάτι σχετικό με το θέμα μας. 

Γλωσσική Αγωγή 

Συζήτηση: «Ευρώπη: Μια Αρχαία Ήπειρος» & «Η Ευρωπαϊκή Ένωση» 
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Αφήγηση και παρουσίαση εικόνων. Από τη γέννηση της Ηπείρου μέχρι τη σημερινή εποχή. 

Ένα ταξίδι στο χρόνο.  

Η ανάγκη ανασυγκρότησης της Ευρώπης μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και η αποφυγή 

οποιασδήποτε παρόμοιας πολεμικής τραγωδίας ήταν η κινητήρια δύναμη για τις χώρες της 

γηραιάς ηπείρου, ώστε να συγκροτήσουν αυτό, που αργότερα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή 

Ένωση. H 9η Μαΐου έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό έμβλημα (Ημέρα της Ευρώπης), το οποίο μαζί 

με το ενιαίο νόμισμα (ευρώ), τη σημαία και τον ύμνο εκπροσωπούν της πολιτική οντότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Κοινωνικές Επιστήμες: «Μνημεία της Ευρώπης» 

Με τα παιδιά βλέπουμε διάφορες εικόνες από τα μνημεία της Ευρώπης, τα συζητάμε, 

αναφερόμαστε στην κληρονομιά και τον πολιτισμό της κάθε χώρας, την αξία όλων αυτών για 

την κάθε χώρα κλπ.    

Φυσική Αγωγή: «Κυβίστηση – Ανακυβίστηση»  

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια, εκτελούμε με τα παιδιά κυβίστηση και 

ανακυβίστηση. 

Ήσυχες Δραστηριότητες – Δομημένο Παιχνίδι 

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με παιχνίδια συναρμολόγησης, με επιτραπέζια 

παιχνίδια και κάποιες δραστηριότητες που αφορούν το θέμα μας. Επίσης όσοι επιθυμούν 

απασχολούνται στα τραπεζάκια της γραφής και των μαθηματικών και παίζουμε στον κύκλο 

κάποια ομαδικά παιχνίδια που αφορούν το θέμα μας 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι και Δομημένο Παιχνίδι  

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, με 

παιχνίδια συναρμολόγησης, με το ζυμαράκι και με τα διάφορα κέντρα μάθησης (τη μουσική, 

το οικοδομικό υλικό, τη φύση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μπακάλικο, το κουκλόσπιτο 

κλπ.) και με υλικά εικαστικής έκφρασης φτιάχνουμε κάτι σχετικό με το θέμα αυτής της 

βδομάδας. 

Γλωσσική Αγωγή  

Συζήτηση: «Εξερευνώντας την Ευρώπη» 

Γεια σου! Καλώς ήρθες στην Ευρώπη! Προερχόμαστε από διάφορες χώρες και μιλάμε 

διαφορετικές γλώσσες, αλλά αυτή η ήπειρος είναι το σπίτι που μοιραζόμαστε. 

Έλα μαζί μας και πάμε μαζί να εξερευνήσουμε την Ευρώπη! Θα είναι ένα περιπετειώδες 

ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο και θα ανακαλύψεις ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα… 

Μαθηματικά / Φυσικές Επιστήμες: «Οι χώρες στην Ευρώπη»                                          

Τα παιδιά επεξεργάζονται χάρτες, παρατηρούν εικόνες, ακούνε μουσικές και τραγούδια από 

διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αναφερόμαστε στα κράτη μέλη πόσα είναι, ποια είναι, 

μαθαίνουμε κάποια με τα παιδιά κλπ. 

Μουσική Αγωγή: «Μουσικές και ύμνοι από την Ευρώπη» 

Με τα παιδιά ακούμε διάφορες μουσικές και ύμνους σχετικά με την Ευρώπη.   

Ήσυχες Δραστηριότητες – Ελεύθερο Παιχνίδι 

Τα παιδιά φτιάχνουν κάποια puzzle, απασχολούνται με παιχνίδια συναρμολόγησης, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, πίνακες διπλής εισδοχής που αφορούν το θέμα μας και όσοι επιθυμούν 

απασχολούνται στα τραπεζάκια γραφής και μαθηματικών. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 12/5/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι και Δομημένο Παιχνίδι  

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, με 

παιχνίδια συναρμολόγησης, με τα διάφορα κέντρα μάθησης (τη μουσική, το οικοδομικό 

υλικό, τη φύση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μπακάλικο, το κουκλόσπιτο κλπ.) και με 

διάφορα υλικά εικαστικής έκφρασης φτιάχνουμε ψηφιδωτά ή αγγεία με τα παιδιά!!  

Γλωσσική Αγωγή 

Μυθολογία: Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο Μίνωας θεωρείτο γιος του Δία. 

Ο Δίας ερωτεύθηκε την κόρη του βασιλιά Φοινίκης Αγήνορα, Ευρώπη. Για να την πλησιάσει 

μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο και με την γοητεία του σαγήνεψε την Ευρώπη που έκατσε 
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πάνω του. Τότε ο Δίας την απήγαγε και την πήγε στην Κρήτη όπου έκανε τον γάμο κάτω από 

ένα πλάτανο στην Γόρτυνα.  

Παραμύθι: «Ευρωζωϊκή Κοινότητα» 

Έπειτα από την αφήγηση του πιο πάνω παραμυθιού το επεξεργαζόμαστε μέσα από διάφορες 

ερωτήσεις και δραστηριότητες για καλύτερη κατανόησή του.  

Φυσική Αγωγή: «Κυβίστηση – Ανακυβίστηση»  

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια, εκτελούμε με τα παιδιά κυβίστηση και 

ανακυβίστηση. 

Ήσυχες Δραστηριότητες – Ελεύθερο Παιχνίδι 

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια 

συναρμολόγησης, κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το θέμα μας και λέμε κάποια 

τραγούδια που μάθαμε μέχρι τώρα για το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αυτή τη βδομάδα. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι / Δομημένο Παιχνίδι  

Τα παιδιά απασχολούνται στα τραπεζάκια με διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, με το ζυμαράκι, 

με τα διάφορα κέντρα μάθησης (τη μουσική, το οικοδομικό υλικό, τη φύση, τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, το μπακάλικο, το κουκλόσπιτο κλπ.) και με υλικά εικαστικής έκφρασης τα παιδιά 

φτιάχνουν κάτι για τη μανούλα τους που θα γιορτάζει την Κυριακή.  

Γλωσσική Αγωγή 

Συζήτηση: «Τα κοινά της Ευρώπης» 

Με τα παιδιά συζητάμε για την Ευρώπη βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχουμε όλοι 

οι πολίτες της κοινά (ταυτότητα, νόμισμα κλπ.), αναφερόμαστε στα θετικά και κάποια 

αρνητικά αν υπάρχουν κλπ. 

«Ιδέες για μια καλύτερη Ευρώπη» 

Τα παιδιά θα πούνε αυτό που νομίζουν ότι θα άλλαζε το μέλλον της Ευρώπης προς το 

καλύτερο (τα παιδιά παροτρύνονται να εκφράσουν τις ιδέες, τις ανησυχίες, τις προτάσεις τους 

και τις λύσεις για τα σύγχρονα ζητήματα) 

Μαθηματικά / Φυσικές Επιστήμες: «Το αγαπημένο μας ευρώ!»   

Με τα παιδιά βλέπουμε και επεξεργαζόμαστε το αγαπημένο μας νόμισμα το Ευρώ. Βλέπουμε 

το παλιό μας νόμισμα, μαθαίνουμε ποιο ήταν, ξεχωρίζουμε και ονομάζουμε τα κέρματα, τα 

χαρτονομίσματα, πόσα είναι το κάθε ένα, εντοπίζουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά τους κλπ. 

Μπορούμε να προσποιηθούμε και να κάνουμε κάποιες αγοραπωλησίες - συναλλαγές ώστε να 

έρθουν σε επαφή τα παιδιά με το αγοράζω – πουλώ – πληρώνω – παίρνω ρέστα κλπ.   

Μάθημα Kindermusic Laugh & Learn – In my Garden – Lesson 2 

Ήσυχες Δραστηριότητες – Ελεύθερο Παιχνίδι 

Ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια, puzzle και μια μικρή αναφορά στον κύκλο στα όσα 

έχουμε κάνει αυτή τη βδομάδα, μια μικρή επανάληψη των σημαντικότερων που έχουμε 

κάνει, κάνουμε ένα αναστοχασμό και μια μικρή προφορική αξιολόγηση με τα παιδιά για το τι 

πήγε καλά αυτή τη βδομάδα και τι όχι .  

 

Ανακοινώσεις 

 

1. Παρακαλούμε όλους τους γονείς να ενημερώσουν το σχολείο, για τη φοίτηση των 

παιδιών τόσο για τη νέα σχολική χρονιά όσο και για την Καλοκαιρινή περίοδο 

(μέχρι πότε θα έρχονται τα παιδιά σχολείο).  

 

2. Θα σας δοθεί φόρμα για τη συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα κολύμβησης που 

θα ξεκινήσουν στις 20 Iουνίου  και παρακαλούμε όσα παιδιά θα συμμετέχουν να τη 

συμπληρώσετε και να μας τη φέρετε το συντομότερο δυνατόν. 

 

3. Θα σας δοθεί φόρμα να συμπληρώσετε όσοι ενδιαφέρεστε να παραμείνει ανοικτό το 

σχολείο το μήνα Αύγουστο. Παρακαλούμε όπως είστε συνεπείς και μας την 

επιστρέψετε άμεσα για να γίνουν όλες οι απαραίτητές ρυθμίσεις και διαδικασίες που 

απαιτούνται.  
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ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5 ΤΡΙΤΗ 10/5 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΠΕΜΠΤΗ 12/5 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 

Πρόγευμα: Δημητριακά 

ολικής με γάλα 

Δεκατιανό: Παστά 

Φρουτα 
 

Μεσημέριανό: Λουβί με 

λάχανα, λαχανικά, τόνο 

και ψωμί 

 

Απόγευμα: Παστά 

Φρούτα 

 

Πρόγευμα: Τυρόπιτα με 

χωριάτικη ζύμη, αναρή, 

τυρί με χαμηλά λιπαρά, 

λίγο χαλούμι & λαχανικά 

 

Δεκατιανό: Φρούτα 

Μεσημεριανό: 

Μακαρονάκια Φιογκάκια 

με γαλοπούλα, καλαμπόκι, 

λαχανικά & τυρί 
 

Απόγευμα: Φρούτα 

 

Πρόγευμα: Αυγό 

με πολύσπορο ψωμί 

& λαχανικά 

 

Δεκατιανό: 

Φρουτα 
 

Μεσημέριανό: 

Φακές με άγριο 

ρύζι, λαχανικά, 

ντοματίνια & 

φυσικό χυμό 

 

Απόγευμα: Φρούτα 

Πρόγευμα: Φρυγανισμένο 

ψωμί ολ. Άλεσης, τυράκι 

τρίγωνο, μαρμελάδα  
 
Δεκατιανό: Φρουτοσαλάτα 

με μέλι & καρύδια  
 
Μεσημεριανό: Ψάρι 

παγκάσιους στο φούρνο, με 

πατάτες & λαχανικά 
 

Απόγευμα: Φρουτοσαλάτα 

με μέλι & καρύδια  

Πρόγευμα:  Μούσλι με 

γιαούρτι και μέλι  

 

Δεκατιανό: Φρούτα 

Μεσημεριανό: 

Κοτόπουλο ρολό με τυρί 

& λούντζα, κριθαράκι 

ολικής, γιαούρτι και 

λαχανικά 

Απόγευμα: Φρούτα 


