ΔΓΥΤΓΡΑ
* Ποξζέλερζη μηπίωμ και αρθόομηηεπ δοαζηηοιόηηηεπ ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ
ηάνηπ: Τμ ειεύζενμ παηπκίδη είηε αημμηθό, είηε μμαδηθό ζε ειθοζηηθά μνγακςμέκεξ
γςκηέξ επηηνέπεη ζηα παηδηά κα ακαπηύζζμκηαη, κα ακαθαιύπημοκ, κα πνεζημμπμημύκ
δεμημονγηθά οιηθά θαη μέζα, κα πεηναμαηίδμκηαη, κα επηθμηκςκμύκ, κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα
θμηκςκηθμπμημύκηαη. Οη δναζηενηόηεηεξ με αθμνμή εοθαηνηαθά πενηζηαηηθά πμο πνμθαιμύκ
ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, πνμζθένμκηαη γηα μάζεζε θαη αλημπμημύκηαη με θαηάιιειεξ
δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ.
* Ποωιμή ποξζερςή, ημεοξλόγιξ, ηοαγξρδάκια: Αιιάδμκηαξ θαζεμενηκά ηεκ εμένα θαη
ακά δηαζηήμαηα ημ μήκα θαη ηεκ επμπή, ηα παηδηά
ελμηθεηώκμκηαη με ηηξ έκκμηα ημο πνόκμο θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ
επμπώκ. Η γιςζζηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ επηηογπάκεηαη
μέζα από ηεκ πνμζεοπή θαη ηα ηναγμοδάθηα.
*Κξλύμβηζη/ Φρζική αγωγή: Σηα παηδηά ανέζεη πάνα πμιύ ε επαθή
με ημ κενό . Γλεηδηθεομέκμη πνμπμκεηέξ ακαιαμβάκμοκ κα μεηαδώζμοκ
ηε πανά ηεξ θμιύμβεζεξ αιιά θαη ηεκ αίζζεζε ηεξ αζθάιεηαξ. Τα παηδηά μαζαίκμοκ ηα
βαζηθά ζημηπεία ηεξ ηεπκηθήξ, ζομμεηέπμοκ ζε αγώκεξ θμιύμβεζεξ ζημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ
θαη ημ θονηόηενμ απμιαμβάκμοκ μηα μμκαδηθή αζιεηηθή δναζηενηόηεηα, ε μπμία όπη μόκμ ηα
εοπανηζηεί θαη ηα λεθμονάδεη αιιά πανάιιεια ηα πνμεημημάδεη θαη γηα ηεκ άθμβε θαη
αζθαιή επαθή ημοξ με ηε ζάιαζζα. Τα παηδηά πμο δεκ επηζομμύκ κα θμιομπήζμοκ, θάκμοκ
γομκαζηηθή. Τμ ζώμα ημο μαζεηή είκαη έκα ζεμακηηθό «ενγαιείμ μάζεζεξ», μέζς ημο
μπμίμο μηθμδμμμύκηαη μη βάζεηξ ηόζμ ηεξ θηκεηηθήξ όζμ θαη ηεξ κμεηηθήξ, ζοκαηζζεμαηηθήξ
θαη θμηκςκηθήξ ημο ακάπηολεξ. Σομμεηέπμκηαξ ζε δηάθμνεξ θηκεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ μ
μηθνόξ μαζεηήξ ή μαζήηνηα επηηογπάκεη κα επηθμηκςκήζεη απμηειεζμαηηθόηενα με ηα άιια
παηδηά, κα ελενεοκήζεη ημ πενηβάιιμκ ημο, κα δεμημονγήζεη κέεξ μμνθέξ θίκεζεξ, κα
θαηακμήζεη έκκμηεξ θαη ζοκαηζζήμαηα.

* Ποωιμό γεύμα και ργιειμή ζώμαηξπ ζηημ ηξραλέηα: Σημ θαζεμενηκό πνόγναμμα
οπάνπεη θαη μ πνόκμξ πμο αθηενώκεηαη ζημ πνςηκό γεύμα. Αοηό γίκεηαη γηα ιόγμοξ ογείαξ
αιιά θαη γηα θμηκςκηθμύξ, όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα ηνώεη με ζοκμμήιηθα παηδηά, κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα. Σημκ ημμέα ηεξ

ογείαξ, επηδηώθεηαη ηα παηδηά κα ακαπηύλμοκ ζοκήζεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία
ηεξ ογείαξ ημοξ.
* Θέμα ημέοαπ: Πνόθεηηαη γηα ηε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο αζπμιμύμαζηε θάζε εβδμμάδα. Η
πνμζέγγηζε γίκεηαη δηαζεμαηηθά. Η γκώζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ μιόηεηα μέζα από δηάθμνεξ
γκςζηηθέξ πενημπέξ θαη όπη μεμμκςμέκα. Έκα ζέμα ημ μπμίμ δηδάζθεηαη με βηςμαηηθό
ηνόπμ, ζοκδέεηαη με δηαθμνεηηθέξ μαζεζηαθέξ πενημπέξ, όπςξ μειέηε πενηβάιιμκημξ,
θοζηθέξ επηζηήμεξ, γιώζζα, μαζεμαηηθά θαη εηθαζηηθά. Με ημκ ηνόπμ αοηό δίκμομε έμθαζε
ζηεκ επηθμηκςκία, ηε ζομμεημπή, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θνηηηθήξ
ζθέρεξ, ηεκ θμηκςκηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ.
*Βιωμαηικές δραζηηριόηηηες ζηη γλώζζα ζχεηικές με ηη θεμαηική εμόηηηα ηης
εβδομάδας- Αζκήζεις γραθής: Σηε μαζεζηαθή πενημπή ηεξ γιώζζαξ επηδηώθεηαη ηα
παηδηά κα θαιιηενγήζμοκ ημκ πνμθμνηθό ιόγμ, κα είκαη δειαδή ζε ζέζε κα δηαηοπώκμοκ ηηξ
απόρεηξ ημοξ θαη κα θαηακμμύκ ηηξ απόρεηξ ηςκ άιιςκ, κα ακαγκςνίδμοκ γνάμμαηα, ιέλεηξ
θαη πνμηάζεηξ θαη κα πνμζπαζμύκ κα γνάρμοκ θαη αοηά. Με άιια ιόγηα ηα παηδηά
θαιιηενγμύκ ηηξ επηθμηκςκηαθέξ δεληόηεηεξ θαη ένπμκηαη ζε επαθή με ηεκ ακάγκςζε θαη ηε
γναθή. Γπίζεξ μαζαίκμοκ κα εθθνάδμκηαη μέζα από αοηόκ ζύμθςκα με ημ επίπεδμ ηεξ
ακάπηολεξ ημοξ θαη κα ένπμκηαη ζε επαθή με ημ γναπηό ιόγμ. Οη παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ επηηογπάκμκηαη μέζα από:
 Βηςμαηηθή μάζεζε (π.π ακάγκςζε ζοκηαγώκ).
 Πίκαθεξ ακαθμνάξ.
 Ακάγκςζε εηθμκμηζημνηώκ.
 Παναμύζηα θαη πμηήμαηα.
 Ηιεθηνμκηθέξ δηαδναζηηθέξ αζθήζεηξ.
 Βηβιημηεηνάδηα.
 Ψοπμθηκεηηθά παηπκίδηα.
 Παναμύζηα με γνάμμαηα.
 Γςκηά γναθήξ.
* Διάλειμμα: Τμ δηάιεημμα πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ εθηόκςζεξ ηεξ θηκεηηθόηεηαξ θαη ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη εοθαηνία γηα παιάνςζε ηεξ
πκεομαηηθήξ έκηαζεξ πμο πνμθαιμύκ μη απαηηήζεηξ ημο μαζήμαημξ. Σεμακηηθή είκαη ε
ζομβμιή ημο δηαιείμμαημξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθμπμίεζεξ. Σομβάιιεη απμθαζηζηηθά
ζηε κμεηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ με ηηξ αοζόνμεηεξ θαη θοζηθέξ
δναζηενηόηεηεξ πμο πενηιαμβάκεη.
* Αζκήζειπ από ηξ βιβλίξ θεμαηικώμ εμξηήηωμ ηωμ εκπαιδερηηοίωμ μαπ: Σθμπόξ μαξ
είκαη ε δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε ηεξ θάζε ζεμαηηθήξ εκόηεηαξ ζέμαηα πνμθύπημοκ από ηα
εκδηαθένμκηα ηςκ παηδηώκ θαη ζοκηειμύκ ζηεκ ακάπηολε γκώζεςκ, ζηάζεςκ θαη
δελημηήηςκ.
*Μεζημεοιαμό γεύμα - ργιειμή μαθηηώμ: Η ώνα ημο μεζεμενηακμύ γεύμαημξ
δεκ θαιύπηεη μόκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε
δηάνθεηα ημο, πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα μάζμοκ κα αοημελοπενεημύκηαη,
κα ακαπηύλμοκ ηεκ αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα ζοκενγαζημύκ, κα

απμθηήζμοκ ογηεηκέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη κα θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ
δεληόηεηεξ θαζώξ ζομμεηέπμοκ εκενγεηηθά ζε όιε ηε δηαδηθαζία.
*Ελεύθεοξ παιςμίδι ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ ηάνηπ.
* Ποξεηξιμαζία μαθηηώμ για αμαςώοηζη.
* Αμαςώοηζη μαθηηώμ.

ΤΡΙΤΗ
*Ποξζέλερζη μηπίωμ και αρθόομηηεπ δοαζηηοιόηηηεπ ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ
ηάνηπ: Τμ ειεύζενμ παηπκίδη είηε αημμηθό, είηε μμαδηθό ζε ειθοζηηθά μνγακςμέκεξ
γςκηέξ επηηνέπεη ζηα παηδηά κα ακαπηύζζμκηαη, κα ακαθαιύπημοκ, κα πνεζημμπμημύκ
δεμημονγηθά οιηθά θαη μέζα, κα πεηναμαηίδμκηαη, κα επηθμηκςκμύκ,
κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα θμηκςκηθμπμημύκηαη. Οη δναζηενηόηεηεξ
με αθμνμή εοθαηνηαθά πενηζηαηηθά πμο πνμθαιμύκ ημ εκδηαθένμκ
ηςκ παηδηώκ, πνμζθένμκηαη γηα μάζεζε θαη αλημπμημύκηαη με
θαηάιιειεξ δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ.
* Ποωιμό γεύμα και ργιειμή ζώμαηξπ ζηημ ηξραλέηα: Σημ θαζεμενηκό πνόγναμμα
οπάνπεη θαη μ πνόκμξ πμο αθηενώκεηαη ζημ πνςηκό γεύμα. Αοηό γίκεηαη γηα ιόγμοξ ογείαξ
αιιά θαη γηα θμηκςκηθμύξ, όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα ηνώεη με ζοκμμήιηθα παηδηά, κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα. Σημκ ημμέα ηεξ
ογείαξ, επηδηώθεηαη ηα παηδηά κα ακαπηύλμοκ ζοκήζεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία
ηεξ ογείαξ ημοξ.
*Ποωιμή ποξζερςή, ημεοξλόγιξ, ηοαγξρδάκια: Αιιάδμκηαξ θαζεμενηκά ηεκ εμένα θαη
ακά δηαζηήμαηα ημ μήκα θαη ηεκ επμπή, ηα παηδηά ελμηθεηώκμκηαη με ηηξ έκκμηα ημο πνόκμο
θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ επμπώκ. Η γιςζζηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ επηηογπάκεηαη μέζα
από ηεκ πνμζεοπή θαη ηα ηναγμοδάθηα.
* Θέμα ημέοαπ: Πνόθεηηαη γηα ηε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο αζπμιμύμαζηε θάζε εβδμμάδα. Η
πνμζέγγηζε γίκεηαη δηαζεμαηηθά. Η γκώζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ μιόηεηα μέζα από δηάθμνεξ
γκςζηηθέξ πενημπέξ θαη όπη μεμμκςμέκα. Έκα ζέμα ημ μπμίμ δηδάζθεηαη με βηςμαηηθό
ηνόπμ, ζοκδέεηαη με δηαθμνεηηθέξ μαζεζηαθέξ πενημπέξ, όπςξ μειέηε πενηβάιιμκημξ,
θοζηθέξ επηζηήμεξ, γιώζζα, μαζεμαηηθά θαη εηθαζηηθά. Με ημκ ηνόπμ αοηό δίκμομε έμθαζε
ζηεκ επηθμηκςκία, ηε ζομμεημπή, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θνηηηθήξ
ζθέρεξ, ηεκ θμηκςκηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ.

* Διάλειμμα: Τμ δηάιεημμα πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ εθηόκςζεξ ηεξ θηκεηηθόηεηαξ θαη ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη εοθαηνία γηα παιάνςζε ηεξ
πκεομαηηθήξ έκηαζεξ πμο πνμθαιμύκ μη απαηηήζεηξ ημο μαζήμαημξ. Σεμακηηθή είκαη ε
ζομβμιή ημο δηαιείμμαημξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθμπμίεζεξ. Σομβάιιεη απμθαζηζηηθά

ζηε κμεηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ με ηηξ αοζόνμεηεξ θαη θοζηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο
πενηιαμβάκεη.
* Αγγλικά: Σηεκ επμπή ηεξ παγθμζμημπμίεζεξ θαη ηεξ εηζαγςγήξ ηεξ λέκεξ γιώζζαξ
ζηεκ πνςημβάζμηα εθπαίδεοζε, επηδηώθμομε κα θένμομε ηα παηδηά ζε επαθή
με ηα πνώηα ζημηπεία ηεξ αγγιηθήξ γιώζζαξ. Η εθμάζεζε ηεξ αγγιηθήξ
γιώζζαξ γίκεηαη με αθμοζηηθά ενεζίζμαηα, παηπκίδηα θαη μπηηθμαθμοζηηθά
μέζα. Τα παηδηά μαζαίκμοκ ηναγμοδάθηα, ιελμύιεξ θαη εθθνάζεηξ πμο
πνεζημμπμημύκ ζηεκ θαζεμενηκή δςή.

* Παιδί
και
μαθημαηικά: Βηςμαηηθέξ
δναζηενηόηεηεξ
μαζεμαηηθώκ-Αζθήζεηξ
μαζεμαηηθώκ: Σηα μαζεμαηηθά ηα παηδηά θαηαθημύκ βαζηθέξ πνμμαζεμαηηθέξ έκκμηεξ.
Αζθμύκηαη ζηεκ ηθακόηεηα κα πνμβιεμαηίδμκηαη θαη κα επηδηώθμοκ ακάιμγεξ ιύζεηξ.
Ένπμκηαη ζε επαθή με ημοξ ανηζμμύξ θαη ηηξ μαζεμαηηθέξ πνάλεηξ, θάκμοκ απιμύξ
ζοιιμγηζμμύξ θαη γκςνίδμοκ απιά γεςμεηνηθά θαη ζηενεά ζπήμαηα. Οη παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ επηηογπάκμκηαη μέζα από:
 Βηςμαηηθή μάζεζε (μεηνήζεηξ, ζογθνίζεηξ, εθηέιεζε ζοκηαγώκ).
 Παηπκίδηα (ηόμπμιεξ, ακηηθείμεκα, πάδι).
 Τναγμύδηα με ανηζμμύξ θαη ζπήμαηα.
 Ηιεθηνμκηθέξ δηαδναζηηθέξ αζθήζεηξ.
 Βηβιημηεηνάδηα.
 Ψοπμθηκεηηθά παηπκίδηα.
 Γςκηά μαζεμαηηθώκ.
* Μεζημεοιαμό γεύμα - ργιειμή μαθηηώμ: Η ώνα ημο μεζεμενηακμύ γεύμαημξ δεκ
θαιύπηεη μόκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο,
πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα μάζμοκ κα αοημελοπενεημύκηαη, κα ακαπηύλμοκ ηεκ
αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα ζοκενγαζημύκ, κα απμθηήζμοκ ογηεηκέξ
δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη κα θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ δεληόηεηεξ θαζώξ ζομμεηέπμοκ
εκενγεηηθά ζε όιε ηε δηαδηθαζία.

* Ελεύθεοξ παιςμίδι ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ ηάνηπ.
* Ποξεηξιμαζία μαθηηώμ για αμαςώοηζη.
* Αμαςώοηζη μαθηηώμ.

ΤΓΤΑΡΤΗ
*Ποξζέλερζη μηπίωμ και αρθόομηηεπ δοαζηηοιόηηηεπ ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ
ηάνηπ: Τμ ειεύζενμ παηπκίδη είηε αημμηθό, είηε μμαδηθό ζε ειθοζηηθά μνγακςμέκεξ
γςκηέξ επηηνέπεη ζηα παηδηά κα ακαπηύζζμκηαη, κα ακαθαιύπημοκ, κα πνεζημμπμημύκ
δεμημονγηθά οιηθά θαη μέζα, κα πεηναμαηίδμκηαη, κα επηθμηκςκμύκ, κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα
θμηκςκηθμπμημύκηαη. Οη δναζηενηόηεηεξ με αθμνμή εοθαηνηαθά πενηζηαηηθά πμο πνμθαιμύκ
ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, πνμζθένμκηαη γηα μάζεζε θαη αλημπμημύκηαη με θαηάιιειεξ
δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ.
*Κξλύμβηζη: Σηα παηδηά ανέζεη πάνα πμιύ ε επαθή με ημ κενό. Γλεηδηθεομέκμη
πνμπμκεηέξ ακαιαμβάκμοκ κα μεηαδώζμοκ ηε πανά ηεξ θμιύμβεζεξ αιιά θαη ηεκ αίζζεζε
ηεξ αζθάιεηαξ. Τα παηδηά μαζαίκμοκ ηα βαζηθά ζημηπεία ηεξ ηεπκηθήξ, ζομμεηέπμοκ ζε
αγώκεξ θμιύμβεζεξ ζημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ θαη ημ θονηόηενμ απμιαμβάκμοκ μηα μμκαδηθή
αζιεηηθή δναζηενηόηεηα, ε μπμία όπη μόκμ ηα εοπανηζηεί θαη ηα λεθμονάδεη αιιά
πανάιιεια ηα πνμεημημάδεη θαη γηα ηεκ άθμβε θαη αζθαιή επαθή ημοξ με ηε ζάιαζζα. Τα
παηδηά πμο δεκ επηζομμύκ κα θμιομπήζμοκ, θάκμοκ γομκαζηηθή.
* Ποωιμό γεύμα και ργιειμή ζώμαηξπ ζηημ ηξραλέηα: Σημ θαζεμενηκό πνόγναμμα
οπάνπεη θαη μ πνόκμξ πμο αθηενώκεηαη ζημ πνςηκό γεύμα. Αοηό γίκεηαη γηα ιόγμοξ ογείαξ
αιιά θαη γηα θμηκςκηθμύξ, όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα ηνώεη με ζοκμμήιηθα παηδηά, κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα. Σημκ ημμέα ηεξ
ογείαξ, επηδηώθεηαη ηα παηδηά κα ακαπηύλμοκ ζοκήζεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία
ηεξ ογείαξ ημοξ.
*Ποωιμή ποξζερςή, ημεοξλόγιξ, ηοαγξρδάκια: Αιιάδμκηαξ θαζεμενηκά ηεκ εμένα θαη
ακά δηαζηήμαηα ημ μήκα θαη ηεκ επμπή, ηα παηδηά ελμηθεηώκμκηαη με ηηξ έκκμηα ημο πνόκμο
θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ επμπώκ. Η γιςζζηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ επηηογπάκεηαη μέζα
από ηεκ πνμζεοπή θαη ηα ηναγμοδάθηα.
*Βιωμαηικές δραζηηριόηηηες ζηη γλώζζα ζχεηικές με ηη θεμαηική εμόηηηα ηης
εβδομάδας- Αζκήζεις γραθής: Σηε μαζεζηαθή πενημπή ηεξ γιώζζαξ επηδηώθεηαη ηα
παηδηά κα θαιιηενγήζμοκ ημκ πνμθμνηθό ιόγμ, κα είκαη δειαδή ζε ζέζε κα δηαηοπώκμοκ ηηξ
απόρεηξ ημοξ θαη κα θαηακμμύκ ηηξ απόρεηξ ηςκ άιιςκ, κα ακαγκςνίδμοκ γνάμμαηα, ιέλεηξ
θαη πνμηάζεηξ θαη κα πνμζπαζμύκ κα γνάρμοκ θαη αοηά. Με άιια ιόγηα ηα παηδηά
θαιιηενγμύκ ηηξ επηθμηκςκηαθέξ δεληόηεηεξ θαη ένπμκηαη ζε επαθή με ηεκ ακάγκςζε θαη ηε
γναθή. Γπίζεξ μαζαίκμοκ κα εθθνάδμκηαη μέζα από αοηόκ ζύμθςκα με ημ επίπεδμ ηεξ
ακάπηολεξ ημοξ θαη κα ένπμκηαη ζε επαθή με ημ γναπηό ιόγμ. Οη παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ επηηογπάκμκηαη μέζα από:
 Βηςμαηηθή μάζεζε (π.π ακάγκςζε ζοκηαγώκ).
 Πίκαθεξ ακαθμνάξ.
 Ακάγκςζε εηθμκμηζημνηώκ.
 Παναμύζηα θαη πμηήμαηα.

 Ηιεθηνμκηθέξ δηαδναζηηθέξ αζθήζεηξ.
 Βηβιημηεηνάδηα.
 Ψοπμθηκεηηθά παηπκίδηα.
 Παναμύζηα με γνάμμαηα.
 Γςκηά γναθήξ.
*Παιδί και περιβάλλομ: Τα παηδηά γκςνίδμοκ ημκ θόζμμ γύνς ημοξ ηόζμ ημκ θοζηθό
(Φοζηθό πενηβάιιμκ), όζμ θαη ημκ ακζνώπηκμ/ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ, δειαδή ημκ ίδημ
με ημκ άκζνςπμ θαη ηα δεμημονγήμαηά ημο. Η μειέηε πενηβάιιμκημξ είκαη πιαίζημ δνάζεξ
θαη αιιειεπίδναζεξ άννεθηα ζοκδεδεμέκμ με ηα βηώμαηα ηςκ παηδηώκ. Γηα ημ ιόγμ αοηό
πναγμαημπμημύκηαη δναζηενηόηεηεξ πμο εκενγμπμημύκ ηε δεμημονγηθόηεηα, ηεκ ακηαιιαγή
ηδεώκ θαη μδεγμύκ ζε κέεξ γκώζεηξ. Τα παηδηά απμθημύκ πενηβαιιμκηηθή εοαηζζεημπμίεζε
μέζα από δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ όπςξ ε ακαθύθιςζε.
* Διάλειμμα: Τμ δηάιεημμα πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ εθηόκςζεξ ηεξ θηκεηηθόηεηαξ θαη ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη εοθαηνία γηα παιάνςζε ηεξ
πκεομαηηθήξ έκηαζεξ πμο πνμθαιμύκ μη απαηηήζεηξ ημο μαζήμαημξ. Σεμακηηθή είκαη ε
ζομβμιή ημο δηαιείμμαημξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθμπμίεζεξ. Σομβάιιεη απμθαζηζηηθά
ζηε κμεηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ με ηηξ αοζόνμεηεξ θαη θοζηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο
πενηιαμβάκεη.
*Θέμα ημέοαπ: Πνόθεηηαη γηα ηε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο αζπμιμύμαζηε θάζε εβδμμάδα. Η
πνμζέγγηζε γίκεηαη δηαζεμαηηθά. Η γκώζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ μιόηεηα μέζα από δηάθμνεξ
γκςζηηθέξ πενημπέξ θαη όπη μεμμκςμέκα. Έ κα ζέμα ημ μπμίμ δηδάζθεηαη με βηςμαηηθό
ηνόπμ, ζοκδέεηαη με δηαθμνεηηθέξ μαζεζηαθέξ πενημπέξ, όπςξ μειέηε πενηβάιιμκημξ,
θοζηθέξ επηζηήμεξ, γιώζζα, μαζεμαηηθά θαη εηθαζηηθά. Με ημκ ηνόπμ αοηό δίκμομε έμθαζε
ζηεκ επηθμηκςκία, ηε ζομμεημπή, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θνηηηθήξ
ζθέρεξ, ηεκ θμηκςκηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ.
* Μεζημεοιαμό γεύμα - ργιειμή μαθηηώμ: Η ώνα ημο μεζεμενηακμύ γεύμαημξ δεκ
θαιύπηεη μόκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο,
πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα μάζμοκ κα αοημελοπενεημύκηαη, κα ακαπηύλμοκ ηεκ
αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα ζοκενγαζημύκ, κα απμθηήζμοκ ογηεηκέξ
δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη κα θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ δεληόηεηεξ θαζώξ ζομμεηέπμοκ
εκενγεηηθά ζε όιε ηε δηαδηθαζία.

* Ελεύθεοξ παιςμίδι ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ ηάνηπ.
* Ποξεηξιμαζία μαθηηώμ για αμαςώοηζη.
* Αμαςώοηζη μαθηηώμ.

ΠΓΜΠΤΗ
*Ποξζέλερζη μηπίωμ και αρθόομηηεπ δοαζηηοιόηηηεπ ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ
ηάνηπ: Τμ ειεύζενμ παηπκίδη είηε αημμηθό, είηε μμαδηθό ζε ειθοζηηθά μνγακςμέκεξ
γςκηέξ επηηνέπεη ζηα παηδηά κα ακαπηύζζμκηαη, κα ακαθαιύπημοκ, κα πνεζημμπμημύκ
δεμημονγηθά οιηθά θαη μέζα, κα πεηναμαηίδμκηαη, κα επηθμηκςκμύκ, κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα
θμηκςκηθμπμημύκηαη. Οη δναζηενηόηεηεξ με αθμνμή εοθαηνηαθά πενηζηαηηθά πμο πνμθαιμύκ
ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, πνμζθένμκηαη γηα μάζεζε θαη αλημπμημύκηαη με θαηάιιειεξ
δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ.
* Ποωιμό γεύμα και ργιειμή ζώμαηξπ ζηημ ηξραλέηα: Σημ θαζεμενηκό πνόγναμμα
οπάνπεη θαη μ πνόκμξ πμο αθηενώκεηαη ζημ πνςηκό γεύμα. Αοηό γίκεηαη γηα ιόγμοξ ογείαξ
αιιά θαη γηα θμηκςκηθμύξ, όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα ηνώεη με ζοκμμήιηθα παηδηά, κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα. Σημκ ημμέα ηεξ
ογείαξ, επηδηώθεηαη ηα παηδηά κα ακαπηύλμοκ ζοκήζεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία
ηεξ ογείαξ ημοξ.
*Ποωιμή ποξζερςή, ημεοξλόγιξ, ηοαγξρδάκια: Αιιάδμκηαξ θαζεμενηκά ηεκ εμένα θαη
ακά δηαζηήμαηα ημ μήκα θαη ηεκ επμπή, ηα παηδηά ελμηθεηώκμκηαη με ηηξ έκκμηα ημο πνόκμο
θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ επμπώκ. Η γιςζζηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ επηηογπάκεηαη μέζα
από ηεκ πνμζεοπή θαη ηα ηναγμοδάθηα.
*Θέμα ημέοαπ: Πνόθεηηαη γηα ηε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο αζπμιμύμαζηε θάζε εβδμμάδα. Η
πνμζέγγηζε γίκεηαη δηαζεμαηηθά. Η γκώζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ μιόηεηα μέζα από δηάθμνεξ
γκςζηηθέξ πενημπέξ θαη όπη μεμμκςμέκα. Έ κα ζέμα ημ μπμίμ δηδάζθεηαη με βηςμαηηθό
ηνόπμ, ζοκδέεηαη με δηαθμνεηηθέξ μαζεζηαθέξ πενημπέξ, όπςξ μειέηε πενηβάιιμκημξ,
θοζηθέξ επηζηήμεξ, γιώζζα, μαζεμαηηθά θαη εηθαζηηθά. Με ημκ ηνόπμ αοηό δίκμομε έμθαζε
ζηεκ επηθμηκςκία, ηε ζομμεημπή, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θνηηηθήξ
ζθέρεξ, ηεκ θμηκςκηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ.

* Παιδί
και
μαθημαηικά: Βηςμαηηθέξ
δναζηενηόηεηεξ
μαζεμαηηθώκ-Αζθήζεηξ
μαζεμαηηθώκ: Σηα μαζεμαηηθά ηα παηδηά θαηαθημύκ βαζηθέξ πνμμαζεμαηηθέξ έκκμηεξ.
Αζθμύκηαη ζηεκ ηθακόηεηα κα πνμβιεμαηίδμκηαη θαη κα επηδηώθμοκ ακάιμγεξ ιύζεηξ.
Ένπμκηαη ζε επαθή με ημοξ ανηζμμύξ θαη ηηξ μαζεμαηηθέξ πνάλεηξ, θάκμοκ απιμύξ
ζοιιμγηζμμύξ θαη γκςνίδμοκ απιά γεςμεηνηθά θαη ζηενεά ζπήμαηα. Οη παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ επηηογπάκμκηαη μέζα από:
 Βηςμαηηθή μάζεζε (μεηνήζεηξ, ζογθνίζεηξ, εθηέιεζε ζοκηαγώκ).
 Παηπκίδηα (ηόμπμιεξ, ακηηθείμεκα, πάδι).
 Τναγμύδηα με ανηζμμύξ θαη ζπήμαηα.
 Ηιεθηνμκηθέξ δηαδναζηηθέξ αζθήζεηξ.
 Βηβιημηεηνάδηα.
 Ψοπμθηκεηηθά παηπκίδηα.



Γςκηά μαζεμαηηθώκ.

* Μξρζική αγωγή: Η εηζαγςγή ηεξ μμοζηθήξ αγςγήξ, απμηειεί ημ πνώημ βήμα γηα ηεκ
έμπναθηε αηζζεηηθή αγςγή ημο παηδημύ. Τμ εοαηζζεημπμηεί ςξ πνμξ ηε μμοζηθή, ημ βμεζά
κα ακηηιεθζεί δηαηζζεηηθά ηα ζημηπεία ηεξ μμοζηθήξ π.π ημ νοζμό, ηεκ έκηαζε, ηε δηάνθεηα
ηςκ ήπςκ, ημ ημκηθό ύρμξ. Ακαπηύζζεη ηεκ εκενγεηηθή αθμή ημο θαη ηα ελμηθεηώκεη με ηηξ
μμοζηθέξ έκκμηεξ. Γηδηθά με ηα μμοζηθμθηκεηηθά παηπκίδηα ημο δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα
εθθναζηεί ειεύζενα, κα παιανώζεη θαη κα εθημκςζεί, κα ζοκενγαζηεί με ηα άιια παηδηά
θαη κα ακαπηύλεη ζηγά ζηγά αοημπεηζανπία μέζς ηεξ θαιιηένγεηαξ ημο ειέγπμο θαη ημο
ζοκημκηζμμύ ηςκ θηκήζεςκ. Πάκς απ' όια ζηόπμξ μαξ είκαη ε εοπανίζηεζε πμο παίνκμοκ
από ηε μμοζηθή, ε εοαηζζεζία πμο ακαπηύζζεηαη ζ΄ αοηά μέζς ηεξ μμοζηθήξ θαη ε
πεηζανπία πμο απμθημύκ από ηε ζομμεημπή ημοξ ζηηξ μμοζηθέξ δναζηενηόηεηεξ.

* Διάλειμμα: Τμ δηάιεημμα πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ εθηόκςζεξ ηεξ θηκεηηθόηεηαξ θαη ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη εοθαηνία γηα παιάνςζε ηεξ
πκεομαηηθήξ έκηαζεξ πμο πνμθαιμύκ μη απαηηήζεηξ ημο μαζήμαημξ. Σεμακηηθή είκαη ε
ζομβμιή ημο δηαιείμμαημξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθμπμίεζεξ. Σομβάιιεη απμθαζηζηηθά
ζηε κμεηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ με ηηξ αοζόνμεηεξ θαη θοζηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο
πενηιαμβάκεη.

* Μεζημεοιαμό γεύμα - ργιειμή μαθηηώμ: Η ώνα ημο μεζεμενηακμύ γεύμαημξ δεκ
θαιύπηεη μόκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο,
πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα μάζμοκ κα αοημελοπενεημύκηαη, κα ακαπηύλμοκ ηεκ
αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα ζοκενγαζημύκ, κα απμθηήζμοκ ογηεηκέξ
δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη κα θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ δεληόηεηεξ θαζώξ ζομμεηέπμοκ
εκενγεηηθά ζε όιε ηε δηαδηθαζία.

* Ελεύθεοξ παιςμίδι ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ ηάνηπ.
* Ποξεηξιμαζία μαθηηώμ για αμαςώοηζη.
* Αμαςώοηζη μαθηηώμ.

ΠΑΡΑΚΕΥΗ
*Ποξζέλερζη μηπίωμ και αρθόομηηεπ δοαζηηοιόηηηεπ ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ
ηάνηπ: Τμ ειεύζενμ παηπκίδη είηε αημμηθό, είηε μμαδηθό ζε ειθοζηηθά μνγακςμέκεξ
γςκηέξ επηηνέπεη ζηα παηδηά κα ακαπηύζζμκηαη, κα ακαθαιύπημοκ, κα πνεζημμπμημύκ
δεμημονγηθά οιηθά θαη μέζα, κα πεηναμαηίδμκηαη, κα επηθμηκςκμύκ, κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα
θμηκςκηθμπμημύκηαη. Οη δναζηενηόηεηεξ με αθμνμή εοθαηνηαθά πενηζηαηηθά πμο πνμθαιμύκ
ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, πνμζθένμκηαη γηα μάζεζε θαη αλημπμημύκηαη με θαηάιιειεξ
δηδαθηηθέξ πανεμβάζεηξ.
* Ποωιμό γεύμα και ργιειμή ζώμαηξπ ζηημ ηξραλέηα: Σημ θαζεμενηκό πνόγναμμα
οπάνπεη θαη μ πνόκμξ πμο αθηενώκεηαη ζημ πνςηκό γεύμα. Αοηό γίκεηαη γηα ιόγμοξ ογείαξ
αιιά θαη γηα θμηκςκηθμύξ, όπμο ημ παηδί μαζαίκεη κα ηνώεη με ζοκμμήιηθα παηδηά, κα
ζοκενγάδεηαη θαη κα έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα. Σημκ ημμέα ηεξ
ογείαξ, επηδηώθεηαη ηα παηδηά κα ακαπηύλμοκ ζοκήζεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία
ηεξ ογείαξ ημοξ.
*Ποωιμή ποξζερςή, ημεοξλόγιξ, ηοαγξρδάκια: Αιιάδμκηαξ θαζεμενηκά ηεκ εμένα θαη
ακά δηαζηήμαηα ημ μήκα θαη ηεκ επμπή, ηα παηδηά ελμηθεηώκμκηαη με ηηξ έκκμηα ημο πνόκμο
θαη ηεκ εκαιιαγή ηςκ επμπώκ. Η γιςζζηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ επηηογπάκεηαη μέζα
από ηεκ πνμζεοπή θαη ηα ηναγμοδάθηα.
* Η/Υ: Τα παηδηά πνεζημμπμημύκ ημκ Η/Υ γηα κα παίδμοκ δηάθμνα
παηδαγςγηθά παηπκίδηα ή γηα κα αζπμιμύκηαη με δναζηενηόηεηεξ δςγναθηθήξ
θαη ζπεδηαζμμύ. Αοηέξ μη παηγκηώδεηξ αζθήζεηξ όμςξ απμηειμύκ ζεμακηηθέξ
πεγέξ μάζεζεξ. Τα παηδηά παίδμοκ, δμθημάδμοκ, πεηναμαηίδμκηαη,
αζπμιμύκηαη με θάηη πμο ηα εοπανηζηεί θαη ηαοηόπνμκα θαηακμμύκ, ακαθαιύπημοκ,
βειηηώκμκηαη θαη μαζαίκμοκ. Γκηζπύεηαη ε ζομμεημπή ημοξ ζηε ζοκενγαηηθή μάζεζε,
θαιιηενγμύκηαη γκώζεηξ, ηθακόηεηεξ θαη δεληόηεηεξ. Ακαπηύζζεηαη ε ιεπηή θηκεηηθόηεηα
με ηε πνήζε ημο πμκηηθημύ θαη ημο πιεθηνμιμγίμο θαη εκηζπύεηαη ε παναηενεηηθόηεηα.

*Παιδί, δημιξρογία και έκθοαζη: Τα παηδηά μαξ μπμνμύκ θαζεμενηκά κα εθθναζημύκ
ειεύζενα μέζς ηεξ δςγναθηθήξ θαη ηεξ πεηνμηεπκίαξ. Πεηναμαηίδμκηαη με οιηθά,
μαζαίκμοκ δηάθμνεξ ηεπκηθέξ δςγναθηθήξ, θμπηηθήξ, πανημθμιιεηηθήξ μαθέηαξ,
θαηαζθεοώκ με πειό. Ένπμκηαη ζε επαθή με ηεκ παηδηθή ιμγμηεπκία μέζα από ημ
παναμύζη, ημ θμοθιμζέαηνμ, ηε δναμαημπμίεζε θαη ημ ζεαηνηθό παηπκίδη.
* Χξοόπ: Τα παηδηά έπμοκ εθ θύζεςξ ηεκ ηάζε κα εθθνάδμκηαη μέζς ηεξ θίκεζεξ. Ο
πμνόξ δίκεη ηε δοκαηόηεηα ζημ μηθνό μαζεηή κα ζοκεηδεημπμηήζεη ημ εγώ ημο, πνάγμα ημ
μπμίμ έπεη ςξ επαθόιμοζμ κα θαηακμήζεη θαη ημοξ άιιμοξ γύνς ημο. Οη εκαζπμιήζεηξ με
ζέμα ημ πμνό πνμζθένμοκ ζηα πνμκήπηα έκα ζεμακηηθό μέζμ κα ακαπηύλμοκ ημκ έιεγπμ
ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ μειώκ ημο ζώμαημξ, θαηακόεζε ημο πώνμο θαη ηςκ ζπέζεςκ ημο ζε

ζοκδοαζμό με ηεκ μμάδα. Βμεζάεη κα ιοζμύκ πνμβιήμαηα ζπεηηθά με ηεκ αοημγκςζία, ηεκ
αοημζογθέκηνςζε, ηεκ πνμζμπή, ηεκ απμδμπή θαη ημ ζεβαζμό πνμξ ημοξ άιιμοξ.
* Διάλειμμα: Τμ δηάιεημμα πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ εθηόκςζεξ ηεξ θηκεηηθόηεηαξ θαη ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ ηςκ παηδηώκ θαζώξ θαη εοθαηνία γηα παιάνςζε ηεξ
πκεομαηηθήξ έκηαζεξ πμο πνμθαιμύκ μη απαηηήζεηξ ημο μαζήμαημξ. Σεμακηηθή είκαη ε
ζομβμιή ημο δηαιείμμαημξ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθμπμίεζεξ. Σομβάιιεη απμθαζηζηηθά
ζηε κμεηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ με ηηξ αοζόνμεηεξ θαη θοζηθέξ
δναζηενηόηεηεξ πμο πενηιαμβάκεη.
* Αγγλικά: Σηεκ επμπή ηεξ παγθμζμημπμίεζεξ θαη ηεξ εηζαγςγήξ ηεξ
λέκεξ γιώζζαξ ζηεκ πνςημβάζμηα εθπαίδεοζε, επηδηώθμομε κα θένμομε ηα παηδηά ζε
επαθή με ηα πνώηα ζημηπεία ηεξ αγγιηθήξ γιώζζαξ. Η εθμάζεζε ηεξ αγγιηθήξ γιώζζαξ
γίκεηαη με αθμοζηηθά ενεζίζμαηα, παηπκίδηα θαη μπηηθμαθμοζηηθά μέζα. Τα παηδηά
μαζαίκμοκ ηναγμοδάθηα, ιελμύιεξ θαη εθθνάζεηξ πμο πνεζημμπμημύκ ζηεκ θαζεμενηκή δςή.

*Θέμα ημέοαπ: Πνόθεηηαη γηα ηε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο αζπμιμύμαζηε θάζε εβδμμάδα. Η
πνμζέγγηζε γίκεηαη δηαζεμαηηθά. Η γκώζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ μιόηεηα μέζα από δηάθμνεξ
γκςζηηθέξ πενημπέξ θαη όπη μεμμκςμέκα. Έ κα ζέμα ημ μπμίμ δηδάζθεηαη με βηςμαηηθό
ηνόπμ, ζοκδέεηαη με δηαθμνεηηθέξ μαζεζηαθέξ πενημπέξ, όπςξ μειέηε πενηβάιιμκημξ,
θοζηθέξ επηζηήμεξ, γιώζζα, μαζεμαηηθά θαη εηθαζηηθά. Με ημκ ηνόπμ αοηό δίκμομε έμθαζε
ζηεκ επηθμηκςκία, ηε ζομμεημπή, ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θνηηηθήξ
ζθέρεξ, ηεκ θμηκςκηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ.
* Μεζημεοιαμό γεύμα - ργιειμή μαθηηώμ: Η ώνα ημο μεζεμενηακμύ γεύμαημξ δεκ
θαιύπηεη μόκμ βημιμγηθέξ ακάγθεξ αιιά έπεη θαη παηδαγςγηθή αλία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο,
πνμζθένμκηαη εοθαηνίεξ ζηα παηδηά κα μάζμοκ κα αοημελοπενεημύκηαη, κα ακαπηύλμοκ ηεκ
αοημκμμία ημοξ, κα επηθμηκςκήζμοκ, κα ζοκενγαζημύκ, κα απμθηήζμοκ ογηεηκέξ
δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αιιά θαη κα θαηαθηήζμοκ δηάθμνεξ δεληόηεηεξ θαζώξ ζομμεηέπμοκ
εκενγεηηθά ζε όιε ηε δηαδηθαζία.

* Ελεύθεοξ παιςμίδι ζηιπ ξογαμωμέμεπ γωμιέπ ηηπ ηάνηπ.
*Ποξεηξιμαζία μαθηηώμ για αμαςώοηζη.
*Αμαςώοηζη μαθηηώμ.

