
Αγαπητοί γονείς,  
 
Πρώτα από όλα, ελπίζουμε εσείς και τα παιδιά μας να είστε καλά, υγιείς και δυνατοί. Στην 
πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, θέλουμε να γνωρίζετε ότι είμαστε όλοι μαζί, με 
ψυχραιμία και υπευθυνότητα και, φυσικά, με κύριο γνώμονα την υγεία όλων και τη φροντίδα των 
παιδιών.  
 
Σας στέλνουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία μετά από πολλές προσπάθειες, καθώς το σχολικό 
δίκτυο και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουμε στη διάθεσή μας αντιμετωπίζουν ακόμα αρκετά 
προβλήματα.  
 
Σκοπός αυτού του email είναι να σας δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, συμβουλές και ιδέες για την 
καθημερινότητα στο σπίτι με τα παιδιά αυτήν την περίοδο, ώστε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο 
αυτό προς όφελός τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να απασχολούνται 
δημιουργικά και εποικοδομητικά, με βασικό στόχο να είναι χαρούμενα και μέσα στο 
σπίτι! 
 
Οι τρεις δασκάλες της Β’ Τάξης συνεργαστήκαμε για να συγκεντρώσουμε το παρακάτω υλικό και το 
προωθούμε σε όσους γονείς απάντησαν στο κάλεσμα του Διευθυντή στέλνοντας τα email τους. Το 
υλικό αυτό είναι αρκετό ώστε να σας καλύψει για τις επόμενες εβδομάδες, μιας και η καθημερινή 
επικοινωνία δεν είναι εφικτή. 
 
Ας ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές συμβουλές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε σχέση με 
τη διαχείριση του στρες που μπορεί να δημιουργηθεί στα παιδιά αυτήν την περίοδο 
έξαρσης του Covid-19:  
 

Τα παιδιά μπορεί να αντιδρούν στο στρες με διάφορους τρόπους, όπως με το 
να είναι πιο προσκολλημένα πάνω σας ή πιο απόμακρα, με θυμό, ταραχή κ.λπ..  
Απαντήστε στις αντιδράσεις τους υποστηρικτικά, ακούστε τις ανησυχίες 
τους και δώστε τους ακόμη περισσότερη αγάπη και προσοχή. 

 

Διατηρήστε τη ρουτίνα και το πρόγραμμά τους ή φτιάξτε ένα 
καινούργιο με τα νέα δεδομένα, που θα περιλαμβάνει χρόνο για μάθηση,  
αλλά και για ασφαλές παιχνίδι και χαλάρωση. 

 

Ενημερώστε τα για αυτό που συμβαίνει, δίνοντάς τους ακριβείς 
πληροφορίες για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν αλλά και για τις 
συνέπειες που προκαλεί η ασθένεια του Covid-19, με τρόπο φυσικά 
που να μπορούν να καταλάβουν. Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει 
να τους τα εξηγήσετε όλα: Το όνομά μου είναι Κορονοϊός 

 

 
 
ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Εστιάζουμε στην επανάληψη όσων έχουμε ήδη κάνει σε Γραμματική, Ορθογραφία και Πράξεις 
(πρόσθεση, αφαίρεση, προπαίδεια). 
 
Tip: Μπαίνοντας στα διαδραστικά βιβλία, τα παιδιά μπορούν να κάνουν απευθείας 
στον υπολογιστή τις ασκήσεις που δίνονται σε πολλές από τις ενότητες.  
 
Για το μάθημα της Γλώσσας, θα τις βρείτε πατώντας στο εικονίδιο  
 
Για τα Μαθηματικά, στο εικονίδιο 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23700/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/784/5113,23352/


 
Πέρα από τα βιβλία, εδώ θα βρείτε έναν διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης της προπαίδειας με τη 
βοήθεια τραγουδιών: Λάχανα x Χάχανα Προπαίδειες 
 
Επίσης, παιχνίδια για εξάσκηση στα Μαθηματικά, θα βρείτε εδώ: http://ts.sch.gr/repo/online-
packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf 
 
*Για τη Γραμματική, οι μαθητές του Β2 μπορούν να συμβουλευτούν και το βιβλιαράκι «Η 
Γραμματική μου» που έχει δοθεί στα παιδιά στην αρχή της χρονιάς.  
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Η λίστα με τα πράγματα που πλέον διατίθενται δωρεάν στο ίντερνετ για την απασχόληση 
παιδιών και ενηλίκων, κάθε μέρα μεγαλώνει εντυπωσιακά. Δημιουργοί, συγγραφείς, 
σκηνοθέτες, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ., όλοι προσφέρουν υλικό για περάσουμε λίγο πιο 
ευχάριστα αυτές τις ημέρες.  
 
Εμείς συγκεντρώνουμε εδώ κάποια από αυτά, αν και φυσικά μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε 
περισσότερα με τη δική σας έρευνα στο facebook ή στο google.  
 
Παραμύθια 

 «10 Λεπτά ακόμη» - Εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, στην οποία μπορείτε να 
ακούσετε παιδικά βιβλία "ντυμένα" με υπέροχη μουσική. 
 

 Μικρός Αναγνώστης - Τα παιδιά μπορούν να ακούσουν παραμύθια, ενώ ταυτόχρονα 
ξεφυλλίζουν και διαβάζουν το ηλεκτρονικό βιβλίο.  

 
 Η βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού - 23 παραμύθια σε μορφή audio-books από τις 

εκδόσεις Πατάκη. Ψάξτε στην εικόνα για να τα βρείτε! 
 
 
Δραστηριότητες – Παιχνίδι – Τέχνες – Επιστήμη  

 365 μέρες χωρίς τηλεόραση - Δωρεάν βιβλίο των εκδόσεων Καστανιώτη με δημιουργικές 
ιδέες για παιχνίδια & κατασκευές για εσάς και το παιδί σας.  
 

 Ομαδική Ζωγραφική από το Δίκτυο Εικαστικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σύρου στο 
Facebook, όπου κάθε πρωί δίνεται ένα κοινό θέμα ζωγραφικής σε όλα τα παιδιά.  

 

 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Online οδηγίες για να φτιάξετε παιχνίδια από την αρχαιότητα. 
 
 Πειράματα Φυσικής με ό,τι έχετε στο σπίτι! - Ένα online μάθημα διάρκειας 5 εβδομάδων 

από το Mathesis. Εγγραφείτε εδώ. 
 

 Tangram - Κατεβάστε & εκτυπώστε τις κάρτες από εδώ. Βρείτε σχέδια στο ίντερνετ και 
ξεκινήστε το παιχνίδι! 
 

 Θεατρικές παραστάσεις - Υπάρχουν πολλές παραστάσεις (παιδικές και όχι μόνο) που 
διατίθενται πλέον και online. Βρείτε εδώ, το «Βαλς με τα Παραμύθια» της Κάρμεν Ρουγγέρη. 
 

 Φτιάξτε το δικό σας Escape Room μέσα στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε 
εδώ. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8NLAOg0UGegu8zu25eIqPv4e7qUYNh92
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf
https://webradio.ert.gr/category/trito-programma/ekpobes/10-lepta-akomi/
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www2.patakis.gr/25istories/master.htm
https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-1733-6
https://www.facebook.com/arteducationnetworkofsyros/
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti
https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Physics+Eur2.1+19D/about
https://www.dropbox.com/s/19awmqnh6e8tgbd/Tangram1.jpg?dl=0
https://youtu.be/Y9HBuo1O6TI
https://paidiamenoumespiti.wixsite.com/paidiastospiti/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF


 
*Αν όλα τα παραπάνω φαίνονται περίπλοκα και θέλετε λίγο χρόνο μακριά από οθόνες και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μην ξεχνάτε ότι το βασικό που χρειάζονται τα παιδιά, είναι απλά 
χρόνος μαζί σας. Ξεκινήστε για παράδειγμα επιτρέποντάς τους να σας βοηθήσουν με τις δουλειές 
στο σπίτι! Π.χ. να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στα συρτάρια τους, να ξεσκονίσουν, να φυτέψουν, 
να ταιριάξουν τις κάλτσες και βέβαια στην κουζίνα, να πλάσουν κουλουράκια, να φτιάξουν τη δική 
τους ομελέτα και οτιδήποτε άλλο! Πιστέψτε μας, ότι έτσι θα διασκεδάσουν και θα αισθανθούν 
υπεύθυνα και περήφανα ως «βοηθοί» των γονιών τους. 
 
 
Από τη μεριά μας, θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε αυτή την επικοινωνία, ανάλογα και με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες.  
 
Καλή διασκέδαση! 
 
 
Οι δασκάλες σας, 
Βούλα, Ζωή, Κούλα 
 


