
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παιδί και Γλϊςςα 
 Παιδί και Γλϊςςα  
Προφορικόσ Λόγοσ :  
 υηιτθςθ –κουβεντοφλεσ για το 

ΣΑΦΥΛΙ και τον ΣΡΤΓΟ. 
 υηθτάμε τισ προςωπικζσ μασ 

εμπειρίεσ 
 Μιλάμε για το κεό Διόνυςο 
 Διαβάηουμε το μφκο Ο κεόσ Διόνυςοσ 

και οι πειρατζσ 
 Διαβάηουμε το μφκο Θ αλεποφ και τα 

ςταφφλια 
 Διαβάηουμε το μφκο :θ αλεποφ και ο 

ςκαντηόχοιροσ 
 Λζξεισ –παράγωγα του ςταφυλιοφ 
 Παροιμίεσ , μεταφορζσ ,    αινίγματα : 

Λαϊκζσ φράςεισ  
Γραπτόσ Λόγοσ –Γραφή :  
 Γράφουμε τθ ςυνταγι με τα 

μουςτοκοφλουρα / 
μουςταλευριά/γλυκό ςταφφλι 

 Αντιςτοίχθςθ εικόνασ –λζξθσ( 
κραςί,αμπζλι,ςταφφλι, μοφςτοσ κτλ) 

 Δθμιουργία ςταυρόλεξου ςχετικά με 
το κζμα 

 Γράφουμε ζνα δικό μασ παραμφκι με 
κζμα τα ςταφφλια 

 Δθμιουργοφμε Λεξικό-καρτζλεσ  πάνω 
ςτο κζμα τρφγοσ-ςταφφλι 

Ανάγνωςη  :  
 Παροιμίεσ  
 Αινίγματα 

              
Λογοτεχνία - Παραμύθια  :  
 Θ αλεποφ και τα ςταφφλια 
 Ο ςκαντηόχοιροσ και θ αλεποφ 
 Ο μφκοσ του κεοφ Διόνυςου και οι 

πειρατζσ 
 Ποίθμα /τραγοφδι ΣΙΡΙΣΡΟ  
 

 

Παιδί και  Περιβάλλον  
 Βλζπουμε εικόνεσ «από το ςταφφλι ςτο κραςί» και ςυηθτάμε για 

τθ ηφμωςθ του κραςιοφ 
 Μιλάμε για τα φροφτα και τισ βιταμίνεσ που προςφζρει το 

ςταφφλι 
 υηθτάμε για το κραςί – τα κετικά και τα αρνθτικά του 
 Γνωρίηουμε το ςταφφλι και τα παράγωγά του 
 Φτιάχνουμε μουςτοκοφλουρα , μουςταλευριά ι γλυκό ςταφφλι 
 Μιλάμε για το κραςί και το ψωμί, το Χριςτό και τθ Θρθςκεία 

. 
 

Παιδί και Μακθματικά  
 Γνωρίηουμε τον κφκλο  
 Απαρίκμθςθ : μετρϊ και 

εκτιμϊ.Προςπακοφμε να 
μετριςουμε  πόςα ςταφφλια 
ζχει ζνα τςαμπί. 

 υγκρίνω 2 τςαμπιά 
ςταφφλια. Ζννοιεσ λιγότερα – 
περιςςότερα . 

 Δθμιουργία μφκου αλεποφσ 
και τα ςταφφλια. Βάηω τισ 
εικόνεσ του μφκου με τθ 
ςειρά των γεγονότων 

 Μαντεφω …με κλειςτά  μάτια 
και μόνο με τισ αιςκιςεισ 
,οςμι-
γεφςθ:κραςί,μουςτο,πετιμζηι,
μουςτοκουλουρα,μουςταλευρ
ιά,ςταφφλι,ρακι .Ειςαγωγι 
εννοιϊν γλυκό ,ξινό κτλ. 

 Δθμιουργία ςχθμάτων με 
ρϊγεσ και 
οδοντογλυφίδεσ(τετράγωνο 
τρίγωνο,ορκογϊνιο,ρόμβοσ) 

 
 

Παιδί και Πλθροφορικι   
 Γράφουμε τα παράγωγα 

του ςταφυλιοφ 
 Εκτυπϊνουμε εικόνεσ με 

ςταφφλια  
 Αναηθτάμε φωτογραφίεσ 

ςτο διαδίκτυο 
 www.youtube.gr Σριριτρό 
 www.naxos.gr:μυκολογία  
 Αναηθτάμε μφκουσ  , 

αινίγματα, παροιμίεσ, 
Σραγοφδια 
 
 
 
 
 
  

 

Παιδί και ζκφραςθ  
Εικαςτικά : 
 Φτιάχνουμε ςταφφλια με διάφορα 

υλικά(καπάκια,ποπ κορν,γκοφρε χαρτί) 
 Ηωγραφίηουμε το ςταφφλια ςτο καβαλζτο ι με 

δακτυλομπογιά 
 Καταςκευι ςταφυλιϊν με πθλό  
 Καταςκευι μάςκασ κεοφ Διόνυςου 
 Γνωρίηουμε πίνακεσ ηωγραφικισ με κζμα τον 

τρφγο και φτιάχνουμε δικό μασ πίνακα 
 

Κουκλοκζατρο- Δραματοποίθςθ  : 
 Θ αλεποφ και τα ςταφφλια, Ο Διόνυςοσ και οι 

πειρατζσ, Θ αλεποφ και ο ςκαντηόχοιροσ 

Ο τρύγος –
το  σταφύλι   

Παιδί και ζκφραςθ  
Μουςικι : 
 Σραγοφδια : Σςιριτρό,ςτου Μανϊλθ τθν ταβζρνα 
    

Ψυχοκιντικα  παιχνίδια :     
 Λεπτι κινθτικότθτα :αναπαράςταςθ –πατάμε 

ςταφφλια  

http://www.youtube.gr/
http://www.naxos.gr/

