
Πώς περνάμε όμορφα 

μένοντας σπίτι; 
Επιμέλεια: Κυριακάκης Κυριάκος, Εκπαιδευτικός  ΠΕ70 - ΕΑΕ 



Είμαι ο κύριος Κυριάκος και σας 

στέλνω αυτές τις σελίδες για να σας 

κρατήσουν λίγη συντροφιά! 

Γεια σας παιδιά μου! 



Ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά με τα 

τηλεμαθήματα! 

 

Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί να είστε λίγο 

κακόκεφοι, γιατί ίσως ο χρόνος δεν περνά μέσα 

στο σπίτι. 



Πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε τι 

να κάνουμε, όμως δεν μας έρχεται καμία 

ιδέα! 



Σκέφτηκα λοιπόν να σας προτείνω κάποιες 

λύσεις, που ίσως μπορούν να σας βοηθήσουν να 

διασκεδάσετε! 

 

Για πάμε να δούμε! 



• Γίνομαι ζωγράφος 
Αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, παίρνω τα χρώματα 

και τα πινέλα μου, τους μαρκαδόρους και τις κηρομπογιές 

μου και αφήνω ελεύθερο το χέρι μου να δημιουργήσει 

εικόνες. 

Αν θέλω βάζω και λέξεις, προσθέτω και άλλα υλικά ή 

αποκόμματα περιοδικών και φτιάχνω ένα υπέροχο 

κολάζ! 



Αν θέλω να μάθω από πόσο παλιά ζωγράφιζαν οι 

άνθρωποι, μπορώ να ακούσω το βιβλίο «Ο μικρός 

ζωγράφος των βράχων»: 
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html 

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορώ να εκτυπώσω 

ζωγραφιές και να φτιάξω τη δική μου χάρτινη πόλη! 

http://madebyjoel.com/paper-city 
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• Φτιάχνω κατασκευές 
Μπορώ να βρω πολλές ιδέες για κατασκευές στο 

διαδίκτυο! Συγκεντρώνω τα υλικά που χρειάζομαι και 

φτιάχνω κάτι που έχω σκεφτεί. 

Όπως: σπίτι από ένα χαρτόκουτο, κοσμήματα με τα 

κοχύλια που μάζεψα το καλοκαίρι, ρούχα για τις κούκλες 

μου ή ένα διαστημόπλοιο από χαρτόνια. 



• Βιβλία 
Ποιο είναι το αγαπημένο μου;  

Μπορώ να κάνω ένα κολάζ σχετικά με την ιστορία του, να 

γράψω ένα ποίημα, να ζωγραφίσω.  

Κάνω μια έρευνα στο διαδίκτυο μαζί με τους γονείς μου για 

να μάθω για τη ζωή του συγγραφέα.  



• Βιβλία 

Εάν θέλω διαβάζω το βιβλίο «Ένας διαφορετικός χρόνος» 

που μιλάει για τη μικρή Ελπίδα και τον κορωνοϊό.  

Ακούω βιβλία από την ιστοσελίδα «Μικρός Αναγνώστης». 
 

Γίνομαι συγγραφέας! 

Πατώ εδώ για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. 
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https://issuu.com/kolokotronimartha/docs/___________________________2__2_
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
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• Γίνομαι κηπουρός 
Φροντίζω τα λουλούδια της αυλής, του μπαλκονιού ή του 

κήπου μου!  
 

Ρωτάω τους μεγάλους κάθε πότε χρειάζονται πότισμα και 

το αναλαμβάνω εγώ! 

 

Μπορώ ακόμη να φυτέψω και κάτι ή  

να προσθέσω λίγο χώμα στις γλάστρες! 

   

 

 

 

\ 



• Γίνομαι επιστήμονας 
Στην ιστοσελίδα «NOESIS» βρίσκω ταινίες κινουμένων 

σχεδίων, που απεικονίζουν με μορφή comics εκπαιδευτικές 

ιστορίες, σχετικές με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.  

 

Επισκέπτομαι εικονικά εργαστήρια 

φυσικής, πειράματα, εικονικές περιηγήσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.noesis.edu.gr/noesis-education/animation-movies/
https://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/
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https://www.noesis.edu.gr/noesis-education/science-shows-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%83/
https://noesis.edu.gr/vrtours/light/index.html


Παίζω διάφορα παιχνίδια και κάνω επανάληψη με χαρά 

πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο! 
https://e-didaskalia.blogspot.com/2012/08/blog-post_23.html 

Εάν πηγαίνω στην Α’ ή στη Β’ τάξη μπορώ να δω βίντεο 

για τη γραμματική, την ορθογραφία και τα μαθηματικά από 

την κυρία Σιντορέ.  
https://drive.google.com/file/d/14cCvpVdiEYXCwTDLP1n-q6ljFnu4Gl8t/view 
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Eυχαριστώ πολύ! 

Παιδιά μου ελπίζω οι παραπάνω συμβουλές να σας 

κάνουν να περάσετε ευχάριστα!  

Προσπαθήστε να τρώτε υγιεινά, να γυμνάζεστε και να 

ξεκουράζεστε!  

Θα τα πούμε σύντομα! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


