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Εβδομαδιαίος προγραμματισμός –  18η, εβδομάδα 26/12/2022 – 30/12/2022  
 

Θέμα: «Αλλαγή του Χρόνου – Πρωτοχρονιά - Πρώτες μέρες – Πρώτος μήνας - 

Θεοφάνεια» 

 

  

 
 

 
 

Αφορμή – Ερέθισμα 

Μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων και πριν την Πρωτοχρονιά ερχόμαστε πίσω στο 

σχολείο με διάφορες εμπειρίες και αναμνήσεις και αφού ασχοληθήκαμε πριν μέρες με τη 

γέννηση του Χριστού, τώρα ήρθε η ώρα του παλιού και του καινούριου χρόνου. Αφορμή και 

ερέθισμα γι’ αυτά τα γεγονότα μπορεί να αποτελέσουν φωτογραφίες, βίντεο, κάποιο παραμύθι 

κλπ. 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/2022 

Το σχολείο θα είναι κλειστό. 

 

ΤΡΙΤΗ 27/12/2022 

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 

υλικά εικαστικής έκφρασης φτιάχνουμε κάτι σχετικό με το θέμα μας. 

Γλωσσική Αγωγή 

Συζήτηση: Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο με 

πολλές εμπειρίες και ιστορίες. Ο χρόνος θα άλλαξει σε λίγες μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό; 

Ποιος είναι ο νέος χρόνος που θα μπει και ποιος ο πρώτος μήνας του καινούριου χρόνου; 

Πως οργανώνεται ο χρόνος μας; Ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνος, τι μπέρδεμα! Μήπως 

μπορούμε να βάλουμε τάξη στο χρόνο των μεγάλων;;; 

 

Δώδεκα μήνες αθλητές  

 

Δώδεκα μήνες αθλητές       Ο Ιούλιος ο Χίπης  

Στο γήπεδο του χρόνου,      με μπλουτζίν και χαϊμαλιά  

Δώδεκα μήνες αθλητές       και ο Αύγουστος με ψάθα και γυαλιά  

Κάνουν αγώνα δρόμου       Ο Σεπτέμβρης κι ο Οκτώβρης  

        Με αδιάβροχα σακάκια  

Ο Γενάρης με μποτίνια       κι ο Νοέμβρης κι ο Δεκέμβρης  

Κι ο Φλεβάρης με παλτό      με πουλόβερ και σκουφάκια…. 

Και ο Μάρτης με σορτσάκι ριγωτό. 

Ο Απρίλης με κασκέτο και με άσπρες ελβιέλες   Δώδεκα μήνες στη γραμμή 

Και ο Μάιος και ο Ιούνιος μ’ άσπρες ξώπλατες φανέλες  τινάζουνε τα πόδια 

        Κι όλοι πηδάνε με ορμή  

Δώδεκα μήνες στη γραμμή      του δρόμου τα εμπόδια. 

Τινάζουνε τα πόδια       

Κι όλοι πηδάνε με ορμή      Δώδεκα μήνες αθλητές  

Του δρόμου τα εμπόδια.      Στο γήπεδο του χρόνου. 

        Δώδεκα μήνες αθλητές  

        Κάνουν αγώνα δρόμου. 

 

Ιστορία: Τα παιδιά διηγούνται με τη σωστή χρονική σειρά κάποια από τα γεγονότα που 

έζησαν αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων. 

• Πώς περάσαμε την περίοδο των διακοπών; 
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• Τι κάναμε; 

• Ποιες δραστηριότητες μας έκαναν εντύπωση; 

• Μπορούμε να τις διηγηθούμε στους συμμαθητές μας με τη σωστή σειρά; 

 (Με φωτογραφίες και εικόνες βοηθάμε τα παιδιά χρησιμοποιώντας της λέξεις: πρώτα 

 ύστερα, αργότερα, μερικές μέρες μετά κτλ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμύθι: «Η Καιτούλα η κοτούλα φέρνει την Πρωτοχρονιά»  

Έπειτα από την αφήγηση του παραμυθιού εκτελούμε διάφορες δραστηριότητες όπως 

σειροθέτηση, ταξινόμηση και απαντάμε διάφορες ερωτήσεις για καλύτερη κατανόηση του 

παραμυθιού.  

Μουσική Αγωγή 

Εκμάθηση τραγουδιών: 

Εκμάθηση των τραγουδιών: «Πάει ο παλιός ο χρόνος»,  «Αρχιμηνιά και αρχχρονιά», 

«Κάλαντα Πρωτοχρονιάς», «Άγιος Βασίλης έρχεται», «Ο Άη Βασίλης πάλι θα’ ρθει», 

«Santa Claus is coming to town» κλπ.  

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 28/12/2022 

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 διάφορα υλικά εικαστικής έκφρασης φτιάχνουμε με τα παιδιά κάτι σχετικό με το 

θέμα που ασχολούμαστε αυτές τις μέρες.  

Γλωσσική Αγωγή 

Συζήτηση: « Το φλουρί της Βασιλόπιτας και το φίλεμα του Άγιου Βασίλη» 

Ο Αϊ – Βασίλης με το έλκηθρο και τα κόκκινα ρούχα είναι ξενόφερτος. Πριν εμφανιστεί ο 

στρουμπουλός, ασπρομάλλης αυτός άγιος, ο λαός γιόρταζε την Πρωτοχρονιά τον δικό μας 

Άγιο Βασίλη, τον επίσκοπο της Καισαρείας και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, 

με αγάπη, κατανόηση και αλληλοβοήθεια. 

Κάποια μέρα όμως, ένας αχόρταγος στρατηγός - τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν 

όλοι οι θησαυροί της πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη για να την 

κατακτήσει και να την λεηλατήσει. 

Ο Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη νύχτα προσευχόταν να σώσει ο Θεός την πόλη. Ξημέρωσε η 

νέα μέρα και ο στρατηγός αποφασισμένος με το στρατό του περικύκλωσε αμέσως την 

Καισαρεία. 

Μπήκε με την ακολουθία του και ζήτησε να δει το Δεσπότη, ο οποίος βρισκόταν στο ναό και 

προσευχόταν. Με θράσος και θυμό ο αδίστακτος στρατηγός απαίτησε το χρυσάφι της πόλης 

καθώς και ότι άλλο πολύτιμο υπήρχε στην πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι 

της πόλης του δεν είχαν τίποτε άλλο πέρα από πείνα και φτώχια, δεν είχαν να δώσουν τίποτε 

αξιόλογο στον άρπαγα στρατηγό. 

Ο στρατηγός με το που άκουσε αυτά τα λόγια θύμωσε ακόμα περισσότερο και άρχισε να 

απειλεί τον Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει πολύ μακριά από την πατρίδα του ή κι ακόμη 

μπορεί να τον σκοτώσει. 
Οι Xριστιανοί της Καισαρείας αγαπούσαν πολύ το Δεσπότη τους και θέλησαν να τον 

βοηθήσουν. Μάζεψαν λοιπόν από τα σπίτια τους ότι χρυσαφικά είχαν και του τα πρόσφεραν, 
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ώστε δίνοντάς τα στο σκληρό στρατηγό να σωθούν. Στο μεταξύ ο ανυπόμονος στρατηγός 

κόντευε να σκάσει από το κακό του. Διέταξε αμέσως το στρατό του να επιτεθεί στο φτωχό λαό 

της πόλης. 
Ο Δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να προστατέψει την πόλη του προσευχήθηκε και 

μετά παρουσίασε στο στρατηγό ότι χρυσαφικά είχε μαζέψει μέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγμή 

όμως που ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να αρπάξει τους θησαυρούς, με το που 

ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα χρυσαφικά έγινε το θαύμα! Όλοι οι συγκεντρωμένοι είδαν 

μια λάμψη και αμέσως μετά έναν λαμπρό καβαλάρη να ορμάει με το στρατό του επάνω στον 

σκληρό στρατηγό και τους δικούς του. Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός στρατηγός και οι δικοί του 

αφανίστηκαν. Ο λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και στρατιώτες του οι άγγελοι. 
Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισαρείας.  
Τότε ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε δύσκολη θέση! Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά 

στους κατοίκους της πόλης και η μοιρασιά να είναι δίκαιη, δηλαδή να πάρει ο καθένας ό,τι 

ήταν δικό του. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο Θεός 

τον φώτισε τι να κάνει. Κάλεσε τους διακόνους και τους βοηθούς του και τους είπε να 

ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα στο καθένα ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά. Όταν αυτά 

ετοιμάστηκαν, τα μοίρασε σαν ευλογία στους κατοίκους της πόλης της Καισαρείας. 

Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, μα η έκπληξή τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν κάθε 

οικογένεια έκοβε το ψωμάκι αυτό κι έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά της. 

Ήταν λοιπόν ένα ξεχωριστό ψωμάκι, η βασιλόπιτα που έφερνε στους ανθρώπους χαρά κι 

ευλογία μαζί. Από τότε φτιάχνουμε κι εμείς τη βασιλόπιτα με το φλουρί μέσα, την πρώτη μέρα 

του χρόνου, τη μέρα του Αγίου Βασιλείου! 
Από τότε καθιερώθηκε το έθιμο της βασιλόπιτας που κρατάει ως τις μέρες μας. Το κόψιμο 

της βασιλόπιτας ακολουθεί τη χριστιανική παράδοση. Πρώτα σταυρώνεται από τον 

νοικοκύρη και μετά χωρίζεται και μοιράζεται ένα κομμάτι στο Χριστό, ένα στον Άγιο, ένα 

στο σπίτι και στην οικογένεια και ένα ακόμη στους φτωχούς. Σε όποιον πέσει το φλουρί 

λέγεται ότι θα είναι ο τυχερός για όλο τον καινούριο χρόνο.      

Πρωτοχρονιάτικη Δραστηριότητα  

Οι άνδρες συνήθιζαν να παίζουν χαρτιά, ποντάροντας ξηρούς καρπούς ενώ οι γυναίκες, οι 

ανύπανδρες κυρίως, μαζεύονταν γύρω από το τζάκι για να μάθουν αν ο καλός τους ή αυτός 

που τους αρέσει, έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον με αυτές. Έλεγαν Αϊ - Βασίλη Βασιλιά, δείξε και 

φανέρωσε αν μ’ αγαπά, φώναζαν στην Αμμόχωστο, και πετούσαν φύλλα ελιάς στη φωτιά. Αν 

τα φύλλα χοροπηδούσαν, τότε η απάντηση ήταν θετική, αν όμως καίγονταν, τότε η απάντηση 

ήταν αρνητική. Στην Κερύνεια, έλεγαν: Άη Βασίλη Βασιλιά, που σουν πέρα τζ' ήρτες δα, 

δείξε και φανέρωσε αν μ' αγαπά - και πετούσαν ένα φύλλο ελιάς μέσα. Σε άλλες περιοχές, 

όπως τη Μόρφου, τραγουδούσαν: Άη Βασίλη Βασιλιά, έφκα πάνω στην ελιά, κόψε μούττες 

και κλωνιά, να μυρίσει η γειτονιά, να δούμε ποιος μ’ αγαπά….  

Έτσι εκτελούμε και εμείς αυτή την παραδοσιακή δραστηριότητα με την ελιά λέγοντας 

το Αϊ Βασίλη Βασιλιά ακούγοντας και το τραγούδι «Αϊ – Βασίλη Βασιλιά». Κάτι που 

κάνουν στο τζάκι κάθε Πρωτοχρονιά οι άνθρωποι.  

(Άη Βασίλη, Βασιλιά, τζιαι πρωτολουτουρκίτη, επήες πέρα των περών, τζ' ηύρες την 

τύχην, των τυχών, ήυρε τζι' εμέν την τύχην μου, τζιαι πέτης πως την σσαιρετώ, τζιαι 

νάρτει πόψε να την δω, δείξε τζιαι φενέρωσε, για τούτην την δουλιάν, αν μ΄αγαπά........) 

Μαθηματικά / Φυσικές Επιστήμες 

Με τα παιδιά αναφερόμαστε στη Βασιλόπιτα που κόβουμε όλοι στα σπίτια μας το βράδυ που 

αλλάζει η χρονιά. Βλέπουμε εικόνες, αναφερόμαστε σε εκείνο που την κόβει (νοικοκύρη του 

σπιτιού) στα κομμάτια που κόβει κλπ. Αποφασίζουμε με τα παιδιά να φτιάξουμε τη δική μα 

Βασιλόπιτα που θα κόψουμε αύριο στο σχολείο.  Μετράμε, ξεχωρίσουμε και ονομάζουμε τα 

υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μια βασιλόπιτα. Μαζί με τα παιδιά θα φτιάξουμε 

βασιλόπιττα που θα την κόψουμε αύριο με το σωστό τρόπο όπως κόβεται συνήθως την 

πρωτοχρονιά από το νοικοκύρη και θα τη φάμε. 

Μουσική Αγωγή 

Εκμάθηση τραγουδιών: 

Με τα παιδιά ακούμε και τραγουδάμε τραγούδια που έχουν σχέση με την Πρωτοχρονιά, τον 

παλιό και το νέο χρόνο, όπως και χτες (π.χ. πάει ο παλιός ο χρόνος, Αρχιμηνιά και 

αρχιχρονιά, κλπ.)  

Ήσυχες Δραστηριότητες – Ελεύθερο Παιχνίδι 
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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. Έπειτα λέμε ξανά τα 

τραγούδια που μάθαμε σήμερα για την Πρωτοχρονιά. 

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022 

Ελεύθερες Δραστηριότητες – Παιχνίδι / 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 

μπογιές φτιάχνουμε κάτι σχετικό με το θέμα μας (π.χ. την παροιμία με το γιατρό και το μήλο 

ή κάτι σχετικό με τα Θεοφάνεια) 

Γλωσσική Αγωγή 

Συζήτηση: «Τα Άγια Θεοφάνεια» 

Στόχοι: 

• Να μάθουν πότε, που και από ποιόν βαπτίστηκε ο Ιησούς (όταν έγινε  

30 ετών, στον Ιορδάνη ποταμό, από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο). 

• Να μάθουν τι έγινε καθώς βαπτιζόταν ο Ιησούς στον Ιορδάνη ποταμό (άνοιξαν οι 

ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεριού ήρθε και στάθηκε πάνω από τον 

Ιησού). 

• Τι έλεγε η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό (αυτός είναι ο υιός μου, ο 

εκλεκτός). 

• Γιατί ονομάζεται η γιορτή «Θεοφάνεια». 

• Ποια έθιμα έχουμε στον τόπο μας (αγιασμός των υδάτων, λουκουμάδες κ.λπ). 

Παραμύθι: «Ο καλικάντζαρος που φοβόταν το σκοτάδι»  

Ακούμε από το ραδιόφωνο το παραμύθι και έπειτα το επεξεργαζόμαστε με διάφορες 

δραστηριότητες για καλύτερη κατανόησή του.  

Μαθηματικά / Φυσικές Επιστήμες:  

Πριν κάποιες μέρες αναφερθήκαμε στους λουκουμάδες έτσι και σήμερα  θα τους 

ξαναθυμηθούμε και αν έχουμε χρόνο θα φτιάξουμε με τα παιδιά. Έτσι αναφέρουμε τα υλικά 

που θα χρειαστούμε, τις ποσότητες και τους φτιάχνουμε!! Την επόμενη μέρα θα ρίξουμε και 

λίγους πάνω από το σπίτι για να φάνε οι καλικάτζαροι.  

Μουσική Αγωγή 

Ξανά θυμόμαστε το τραγούδι που ακούσαμε πριν λίγες μέρες «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο» 

Με τα παιδιά θα ακούσουμε τραγούδια που αφορούν τα Φώτα (π.χ. «Σήμερα τα φώτα» κλπ.) 

θα τα ενορχηστρώσουμε με διάφορα μουσικά όργανα, θα τα τραγουδήσουμε και θα κάνουμε 

διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια με αυτά τα τραγούδια.  

Μουσικοκινητική Δραστηριότητα 

Με τα παιδιά υποδυόμαστε και δραματοποιούμε τη βάπτιση με τους διάφορους ρόλους. 

Άλλοι γινόμαστε νονοί, άλλοι γονείς, άλλοι ιερέας, παιδί κλπ. και κάνουμε νοερά τη βάπτιση 

του παιδιού. Έπειτα αλλάζουμε ρόλους και το ξανά δραματοποιούμε. Επίσης θα μπορούσαμε 

να χωρίσουμε τα παιδιά σε πιο μικρές ομάδες και η κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη δική της 

βάπτιση.  

Μάθημα Kindermusic Laugh & Learn – Outside My Window – Lesson 4 

Ήσυχες Δραστηριότητες – Δομημένο 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 30/12/2022 

Το σχολείο θα είναι κλειστό. (Θεοφάνια) 
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Ανακοινώσεις   

1. Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου θα παρακολουθήσουμε με όλα τα παιδιά του σχολείου μας το 

κουκλοθέατρο της Κάλιας Χαραλάμπους «Ο Σκανδαλιάρης Ρούντολφ». Το κόστος 

για το κάθε παιδί είναι €5.  

2. Το σχολείο μας θα είναι κλειστό για τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς τις ημερομηνίες: 

Παρασκευή 30/12/2022 & Δευτέρα 2/01/2022. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12 ΤΡΙΤΗ 27/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12 ΠΕΜΠΤΗ 29/12 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12 

Α 

Ρ 

Γ 

Ι 

Α 

Το Σχολείο είναι 
κλειστό 

 

Πρόγευμα: Δημητριακά 

ολικής με φρούτα, ξηρούς 

καρπούς & γάλα 

 

Δεκατιανό: Φρούτα Παστά 

 

Μεσημεριανό: Μακαρόνια 

του φούρνου & σουβλάκι 

λαχανικών 

(αγγουράκι,ντοματίνια) 
 

Απόγευμα: Φρούτα Παστά 

Πρόγευμα:  Αυγό Scrabbled 

με λαχανικά & Πολύσπορο 

ψωμί  

 

Δεκατιανό: Φρούτα / 

Κάστανα 

 

Μεσημεριανό: Φακές με 

κριθαράκι ολικής  καρότο, 

και λαχανικά 

 

Απόγευμα: Φρούτα / 

Κάστανα 

Πρόγευμα: Φέτα με τυρί 

κρέμα, γαλοπούλα & 

λαχανικά 

 

Δεκατιανό: Φρούτα 

 

Μεσημεριανό:  

Κεφτέδες με κριθαράκι, 

γιαούρτι και λαχανικά 

 

Απόγευμα: Φρούτα 

Α 

Ρ 

Γ 

Ι 

Α 

Το Σχολείο είναι 
κλειστό 


