
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παιδί και Γλώσσα 
 Παιδί και Γλώσσα  
Προφορικός Λόγος :  

 Συζήτηση –κουβεντούλες για το 
Φθινόπωρο 

 Μαθαίνουμε λέξεις σχετικές με το 
Φθινοπωρο. 

 Συζητάμε τι ρούχα φοράμε, τον καιρό, 
τη διάθεση μας, τα συναισθήματα 
μας,τις αγροτικές εργασίες που 
γίνονται και τα φρούτα που έχουμε 
αυτή την εποχή  

 Τα παιδιά του Φθινοπώρου-
ανάγνωση παραμυθιού κα συζήτηση 
πάνω στο παραμύθι 

 Παροιμίες , μεταφορές ,    
αινίγματα,γλωσσοδέτες  

 Δημιουργία φανταστικής ιστορίας με 
εικόνες όπως : μήλα,  φθινόπωρο, 
σκαντζόχοιρος, φύλλα, σκιουράκι, 
σκιάχτρο, Οκτώβριος 
 

Γραπτός Λόγος –Γραφή :  
 Γράφουμε τους μήνες του 

Φθινοπώρου 
 Γνωρίζουμε το γράμμα Φ 

(Φθινόπωρο)  
 Συνταγή μηλόπιτας 

Ανάγνωση  :  
 Παροιμίες  
 Αινίγματα 
 Ποιήμα «Το Φθινόπωρο» του 

Στ.Σπεράντζα  
Λογοτεχνία - Παραμύθια  :  

 Τα παιδιά του Φθινοπώρου  
 Ο γίγαντας και ο νάνος 
 Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει 
 Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος 
 Το δέντρο που το λέγανε Φίλιο 
 Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε να τον 

χαϊδέψουν 
 

 

Παιδί και  Περιβάλλον  
 Συζήτηση γιατί πέφτουν τα φύλλα. 
 Αποτυπώνουμε τα  φύλλα  και  παρατηρούμε-συζητούμε  το 

αποτύπωμα τους. 
 Προσπαθούμε να καταλάβουμε  γιατί ο χρόνος αποτελείται από 

4 εποχές. 
 Γιατί το φθινόπωρο αποτελείται από 3 μήνες. 
 5 Αισθήσεις :όραση , γεύση , όσφρηση , αφή , ακοή 

(Δοκιμάζουμε φθινοπωρινά φρούτα) 
 Γνωρίζουμε την αξία των φθινοπωρινών φρούτων. 
 Φτιάχνουμε μηλόπιτα  
 

Παιδί και Μαθηματικά  
 Δημιουργία 

Μανάβικου(κάρτες,χρήματα) 
 Δημιουργία πίνακα διπλής 

εισόδου(Ποια εποχή μας 
αρέσει) 

 Ο Χρόνος και οι 4 
εποχές(κυκλική διάταξη) 

 Αριθμογραμμή γεννεθλίων 
 Χρώματα – μίξεις 

φθινοπωρινών χρωμάτων  
 Παιχνίδι μνήμης με 

φθινοπωρινές εικόνες 
 Αισθήσεις(δοκιμάζουμε 

φθινοπωρινά φρούτα –
μαντεύουμε και 
περιγράφουμε αυτό που 
δοκιμάσαμε) 

 
 

 

Παιδί και Πληροφορική   
 Φτιάχνουμε καρτέλες για το 

μανάβικο μας  
 Γράφουμε τους μήνες του 

Φθινοπώρου  
 Αναζήτηση τραγουδιών στο youtube 
 Φωτογραφίες στο διαδίκτυο  

 

 
 Παιδί και έκφραση  

Εικαστικά : 
 Με κάνσον φτιάχνουμε ένα δέντρο και με το 

αποτύπωμα της παλάμης των νηπίων τα φύλλα σε 
αποχρώσεις πορτοκαλί , κόκκινο ,κίτρινο 

 Ζωγραφική με δακτυλομπογιές ή και με 
…οδοντόβουρτσες!& με καλάμάκια φυσώντας 
τέμπερα 

 Αποτύπωμα φύλλων με τέμπερα 
  Ομαδική εργασία: Αναπαράσταση φθινοπωρινής 

εικόνας  
 Με ρολά χαρτί υγείας φτιάχνουμε φυλλο-

ανθρώπους. 
 

 Δραματοποίηση –Κουκλοθέατρο : 
 Δραματοποίηση παραμυθιών π.χ.Ο σκαντζόχοιρος 

που ήθελε να τον χαιδέψουν 
 

 

Παιδί και έκφραση  
Μουσική : 

 Τραγούδια : Φθινόπωρο –Τυπάλδου 
 Vivaldi-εποχές 
 Φθινόπωρο -Σπανουδάκης 

 
 

Ψυχοκινητικά  παιχνίδια :     
 Γινόμαστε φύλλα και πέφτουμε στο έδαφος 

ανάλογα με την ένταση του ανέμου-μουσικής 
 

 
Φθινόπωρο 


