
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παιδί και Γλώσσα 
 Παιδί και Γλώσσα  
Προφορικός Λόγος :  

 Συζητάμε για τα γεωμετρικά σχήματα 
και τα χρώματα. 

 Μαθαίνουμε την ονομασία των 
γεωμετρικών σχημάτων 
(κύκλος,τετράγωνο,ρόμβος,ορθογώνι
οκτλ.) 

 Εκφραζόμαστε /ζουμε τον καιρό, τη 
διάθεση μας, τα συναισθήματα 
μας,με τα χρώματα  

 Συζητάμε για τη μίξη των χρωμάτων 
 

Γραπτός Λόγος –Γραφή :  
 Γράφουμε τα σχήματα 
 Γράφουμε τα χρώματα και τους 

συνδιασμούς 
 Γνωρίζουμε το γράμμα Σ   

 
Ανάγνωση  :  

 Ποιήμα «Τα χρώματα» της Ντίνας 
Χατζηνικολάου  
 

Λογοτεχνία - Παραμύθια  :  
 Ο τριγωνοψαρούλης., ο μαυρολέπιας 

και ο τελευταίος ιππόκαμπος 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος 

 Τα χρωματιστα κοκκοράκια 
Ευγ.Τριβιζας 

 Η οικογένεια Τριγώνου Ζαραμπούκα 
Σοφία 

 Πανικός στη χώρα της Γεωμετρίας 
Ευγ.Τριβιζάς 

 Ο Ελμερ και το ουράνιο τόξο MC Kee 
David 

 

Παιδί και  Περιβάλλον  
 Συζήτηση -πως δημιουργείτε το ουράνιο τόξο και από ποια 

χρώματα αποτελείται. 
 Πείραμα με CD και φακό/στυλό και φως ήλιου. 
 Βασικά χρώματα και δευτερεύοντα. Πως δημιουργούνται . 

 

Παιδί και Μαθηματικά  
 Δημιουργία σχημάτων 
 Δημιουργία πίνακα διπλής 

εισόδου  σχήματα-χρώματα 
 Ταύτιση σχημάτων με 

αντικείμενα της καθημερινής 
ζωής π.χ. πίτσα-τρίγωνο, 
ρόδα-κύκλος κτλ. 

 Δημιουργία ζαριού με 
διάφορα σχήματα 
(χωριζόμαστε σε ομάδες, 
οποίο σχέδιο  τύχει 
δημιουργούμε με το σώμα 
μας το σχήμα) 

 Φτιάχνουμε με διαφορα 
υλικά όπως :μαρκαδόρους 
,καλαμάκια,νηματα κτλ. τα 
σχήματα 

 Μίξη χρωμάτων με 
καλαμάκια.  Μαθαίνουμε 
τους συνδυασμούς 
χρωμάτων. 

 
 

 

Παιδί και Πληροφορική   
 

 Φτιάχνουμε  σχήματα  
 Γράφουμε τις λέξεις των σχημάτων 

 http://www.youtube.com/watc

h?v=TGfTlcXHyvU&feature=

related 

 Τα παιδιά γνωρίζουν το 
πρόγραμμα της ζωγραφικής του 
η/υ καθως και το tuxpaint με τα 
σχήματα 

 
 

Παιδί και έκφραση  
 
Εικαστικά : 

 Με κάνσον μπορούμε να φτιάξουμε τη 
σχηματούπολη,τρενάκι, σπίτι,χαρταετό κτλ. 

 Δημιουργία ανθρώπινης μορφής με  σχήματα 
 Αποτύπωμα χρωματιστών παλαμών και 

διαβάθμιση 
 Χρησιμοποιούμε δακτυλομπογιές για μίξεις 

χρωμάτων 
 Αποχρωματίζουμε γκοφρέ χαρτί και 

χρωματίζουμε π.χ.ρύζι 
 

 Δραματοποίηση  : 
 
 Η οικογένεια Τριγώνου 

Παιδί και έκφραση  
 
Μουσική : 

 Η Πιπίτσα ταξιδεύει στα σχήματα 
 Ζουζούνια: τα σχήματα 

(http://www.youtube.com/watch?v=TGfTlcXHy

vU&feature=related) 
 

Ψυχοκινητικά  παιχνίδια :     
 Γινόμαστε σχήματα 

 

Χρώματα 
& 

Σχήματα 
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