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Πολιτιστικά προγράμματα  και νέα διδακτικά βιβλία  στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 
 

 
Στόχος των βιβλίων είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας ιδέες για υλοποίηση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων αφού υπάρχει άμεση σύνδεσή τους 
με τα αναλυτικά προγράμματα  και τα νέα διδακτικά βιβλία. Αυτές οι δραστηριότητες 
μπορούν να υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 
Στα βιβλία παρουσιάζονται:  
 Η  πολιτιστική  διάσταση  της  εκπαίδευσης μέσω των πολιτιστικών 

προγραμμάτων (θεσμός Υπευθύνων, σχεδιασμός και στάδια υλοποίησης ενός 
πολιτιστικού προγράμματος, θεματικοί άξονες) 

 218  Προτάσεις υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων με θέματα : 
Πολιτιστική παράδοση - Λογοτεχνία -Εικαστικά-Θέατρο-Μουσική – Χορός-
Μαθητικόςτύπος -Μ.Μ.Ε.- Φωτογραφία- Κινηματογράφος- Οπτικοακουστικά 
μέσα 

 22  παραδείγματα σχεδίων ανάπτυξης πολιτιστικών προγραμμάτων 
 Εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα πολιτιστικών φορέων 
 Ενδεικτική βιβλιογραφία και  ιστοσελίδες  

 
Στο πλαίσιο αυτό,  έγινε  μια συστηματική έρευνα και καταγραφή σύνδεσης 

διαφόρων προτεινόμενων θεμάτων για υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων με 
την διδακτέα ύλη των νέων βιβλίων (2006-2009), ανά τάξη. Στην έρευνα 
περιλαμβάνεται: ο  τίτλος του βιβλίου (μαθητή, εκπαιδευτικού), κεφάλαιο και σελίδα 
που συνδέεται κάθε θέμα. 

Η έρευνα έγινε στον οδηγό Νηπιαγωγού και  στα παρακάτω νέα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (μαθητή / εκπαιδευτικού), εκτός από το βιβλίο 
Ιστορίας της Στ΄ τάξης: 

 
 

 

Α΄  ΤΑΞΗ Β΄  ΤΑΞΗ Γ΄  ΤΑΞΗ 
• Γλώσσα Α 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α&Β 
• Μελέτη περιβάλλοντος Α 
• Μαθηματικά Α 
• Εικαστικά Α&Β 
• Φυσική Αγωγή Α&Β 
• Μουσική Α 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
• Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

 

• Γλώσσα Β 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α&Β 
• Μελέτη περιβάλλοντος Β 
• Μαθηματικά Β 
• Εικαστικά Α&Β 
• Φυσική Αγωγή Α&Β 
• Μουσική Β 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
• Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

 

• Γλώσσα Γ 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ&Δ 
• Μελέτη περιβάλλοντος Γ 
• Ιστορία Γ 
• Θρησκευτικά Γ 
• Μαθηματικά Γ 
• Εικαστικά Γ&Δ 
• Φυσική Αγωγή Γ&Δ 
• Μουσική Γ&Δ 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
•  Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

 
 
 
 



 
 
 

Δ΄  ΤΑΞΗ Ε΄  ΤΑΞΗ ΣΤ΄  ΤΑΞΗ 
• Γλώσσα Δ 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ&Δ 
• Μελέτη περιβάλλοντος Δ 
• Ιστορία Δ  
• Θρησκευτικά Δ 
• Μαθηματικά Δ 
• Εικαστικά Γ&Δ 
• Φυσική Αγωγή Γ&Δ 
• Μουσική Γ&Δ 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
• Αγγλικά Δ 
• Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

 

• Γλώσσα Ε 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
• Ιστορία Ε 
• Θρησκευτικά Ε 
• Γεωγραφία  Ε 
• Μαθηματικά  Ε 
• Φυσικά Ε 
• Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή Ε 
• Εικαστικά Ε&ΣΤ 
• Φυσική Αγωγή Ε&ΣΤ 
• Μουσική Ε 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
• Αγγλικά Ε 
• Θεατρική Αγωγή Ε & ΣΤ 
• Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

• Γλώσσα ΣΤ 
• Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
• Θρησκευτικά ΣΤ 
• Γεωγραφία ΣΤ 
• Μαθηματικά ΣΤ 
• Φυσικά ΣΤ 
• Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή ΣΤ 
• Εικαστικά Ε&ΣΤ 
• Φυσική Αγωγή Ε&ΣΤ 
• Μουσική ΣΤ 
• Μουσικό Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
• Αγγλικά ΣΤ 
• Θεατρική Αγωγή Ε & ΣΤ 
• Σχολικές & Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 

 
 
 

Β.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 

 
Η  εμπειρία μου ως  Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας (2003-2006) και στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (2006 έως σήμερα) και η ανάγκη  υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα με οδήγησαν στη 
δημιουργία ενός  πλούσιου υλικού με  προτάσεις εκπόνησης προγραμμάτων  για  
κάθε θεματικό άξονα1

Στους  παρακάτω πίνακες   παρουσιάζονται  προτάσεις εκπόνησης 
πολιτιστικών προγραμμάτων  που μπορούν να υλοποιηθούν στο δημοτικό και στο 
νηπιαγωγείο Στα περισσότερα θέματα   περιλαμβάνονται προτάσεις για επιμέρους 
δραστηριότητες και γίνεται σύνδεσή τους με τα νέα διδακτικά βιβλία, ανά τάξη, στην 
ύλη των οποίων είτε γίνεται απλή αναφορά είτε γίνεται ανάλυση του κάθε θέματος. 
Πολλές φορές οι τίτλοι των βιβλίων αναφέρονται με συντομογραφίες, λόγω μη 
επαρκούς χώρου στους πίνακες. 

. Οι συγκεκριμένες προτάσεις  έχουν σκοπό να εμπλουτίσουν οι 
εκπαιδευτικοί τις δράσεις τους με περισσότερες ιδέες.  

Επισημαίνεται ότι τα θέματα  με αστερίσκο αναλύονται στην ενότητα Γ. 
Παραδείγματα σχεδίων ανάπτυξης πολιτιστικών προγραμμάτων. 

                                                 
1 αρκετές από αυτές έχουν υλοποιηθεί σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της  Εύβοιας και του 
Πειραιά 
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 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Θεματικός άξονας: Πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά 
 

Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής ιστορίας και μυθολογίας (π.χ. αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής, μνημεία, κ.ά.), θέματα κοινωνικά 
(π.χ. ρατσισμός, πρόσφυγες), θέματα λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια, κ.ά.). 
 

α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Τοπική πολιτιστική 

παράδοση / Τοπική Ιστορία 
και Μυθολογία 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 10,σελ. 
254-265) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 110, 
114-118 / 
Βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 64 ) 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(εν.7,κεφ.4 /Βιβλ. 
δασκ. σελ.157) 
▪Ιστορία Γ 
▪Μαθηματικά  Γ 
(κεφ. 57) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ. 16) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ. 2,κεφ2)  
▪Ιστορία Δ 
(δασκ.κεφ. 43) 

▪Ιστορία Ε 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 23-26) 

 

2 Ο τόπος μου άλλοτε και 
τώρα(ιστορία, ήθη και έθιμα, 
ενδυμασία, αρχιτεκτονική και 
μνημεία, ασχολίες των κατοίκων, 
κ.ά.)   

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.10, σελ. 
263-264) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Α (σελ.110, 
114-118 / βιβλίο 
δασκ.σελ.64) 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β  (ενοτ. 2.8) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.7, κεφ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.1, 
κεφ.6, 7,8,9,10) 
▪Ιστορία Δ 
(κεφ.43) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ. δασκ.) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

3 Ο τόπος που ζούμε ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.10, σελ. 
254-265) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Α (σελ. 62,63, 
109-111 / βιβλ. 
δασκ. σελ. 64) 
▪Μαθηματικά  
Α (κεφ.19) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ  

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 17.3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  Γ 
(ενοτ.1, κεφ.3, 4 – 
ενοτ.2, κεφ. 1,2, 3 
– ενοτ.7, κεφ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.1, κεφ. 
5, 6, 7, 8,9,10) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Γλώσσα  ΣΤ 
(ενοτ.13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
4 Η πόλη μας/το χωριό μας/η 

συνοικία μας * (ιστορία, 
παραδόσεις, ασχολίες κατοίκων 
κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 10, σελ. 
254-265) 

 ▪Μαθηματικά  Β 
(κεφ.26,51,53) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Β (ενοτ.2) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.1, κεφ.3,4 – 
ενοτ.7, κεφ.4) 

▪Αγγλικά Δ  
(unit 3) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.2) 
▪Μαθηματικά Ε 
▪Αγγλικά E   
(unit 3) 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.5 / βιβλίο 
δασκάλου 
 σελ. 25,26) 

5 Ιστορικά μνημεία του τόπου 
μας* (αγάλματα, ναοί, κάστρα, 
θέατρα, γεφύρια κ.ά) 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α   (σελ. 
 109-111, 114)  
▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β (βιβλίο 
εκπαιδευτικού  
σελ. 12-13) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος  
Β (ενοτ. 15.1) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β (βιβλίο 
εκπαιδευτικού  
σελ. 12-13) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος  Γ 
(ενοτ.7, κεφ.1) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 89-91) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Β.6) 
 

▪Ιστορία  Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
κεφ.43) 
▪Μαθηματικά  Δ 
(κεφ.43) 
 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
 ενοτ. Β) 
 

▪Ιστορία Ε 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 29) 
▪Γεωγραφία  Ε 
(κεφ.28) 
▪Μαθηματικά Ε  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-ΣΤ 
(Θ6) 
▪ Θρησκευτικά 
Ε (κεφ. Δ.3) 
▪Αγγλικά E   
(unit 10) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ 
(Θ6) 
▪Μαθηματικά  
ΣΤ (κεφ. 50) 
▪ Φυσικά 
(σελ.117) 
 

6 Η γειτονιά μου*  / 
Ανακαλύπτω τη γειτονιά 
μου (δρόμοι, κτίρια, μνημεία, 
πλατείες, οικονομική ζωή: 
καφενεία, διάφορα μαγαζιά κ.ά,) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 10, σελ. 
254-265) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Α (σελ. 52-61) 
▪Μαθηματικά  
Α (βιβλίο 
δασκάλου σελ. 
161, 162). 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος  
Β (ενοτ. 2.8)  
▪Μαθηματικά  Β 
(▪Μαθηματικά  
Β (κεφ.26,51, 
53)/βιβλίο 
δασκάλου,    
κεφ. 51) 

▪ Γλώσσα Γ 
(τευχ.1, σελ 40 / 
βιβλίο δασκάλου 
σελ. 30) 
▪Θρησκευτικά  Γ 
(ενοτ. 25/ βιβλίο 
δασκάλου σελ. 
10,11,12) 

 ▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 2)  
 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.5 /  βιβλίο 
δασκάλου  σελ. 
25,26) 

7 Οι άνθρωποι της γειτονιάς 
μου 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.10, σελ. 
261-262) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Α (σελ. 55,56) 

 ▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.1, σελ 40 / 
βιβλίο δασκάλου 
ενοτ. 2 ) 

 ▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 2) 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.5 /  βιβλίο 
δασκάλου σελ. 
25,26) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
8 Κυκλαδικός / Μινωικός/ 

Μυκηναίκός  Πολιτισμός 
(καθημερινή ζωή, ασχολίες, 
γιορτές, τέχνες, κατασκευές, 
οικοδομήματα κ.ά) 

   ▪Ιστορία Γ   
(ενοτ. 8,9,10 / 
Βιβλίο δασκάλου    
σελ.84-107)   
▪Μαθηματικά  Γ 
(κεφ. 55) 
▪Φυσική Αγωγή  
Γ-Δ (σελ. 5-18) 

▪Φυσική Αγωγή  
Γ-Δ (σελ. 5-18) 
 

  
 
 
 
 
 
 

9 Ελληνική λαϊκή παράδοση  
( παραδοσιακά σκεύη, εργαλεία, 
αντικείμενα, φορεσιές, υφαντική, 
τραγούδια, χοροί, παιχνίδια ,κ.ά 
δημιουργία παραδοσιακής 
γωνιάς στο σχολείο). / 
Ελληνική παραδοσιακή 
τέχνη(λαϊκή αρχιτεκτονική, 
εσωτερική διακόσμηση, 
ζωγραφική, υφαντική, 
ξυλογλυπτική, κεντήματα κ.ά)/  
Τα φυτά και στα ζώα στην 
τέχνη και τον πολιτισμό 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Α (βιβλίο 
δασκάλου      
σελ. 102) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.15.2,3) 
▪Μαθηματικά Β 
(τευχ.1, κεφ.16, 
24 /τ.2,κεφ. 
31,40) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ. 7,κεφ.3, 4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ. 2, 
κεφ.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου, 
ενοτ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 
 
 
 

10 Η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού / Γνωριμία με 
τα κυριότερα μνημεία του 
Ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου πολιτισμού 

     ▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ 
(ενοτ. Γ4) 
 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.30,31 /  
βιβλίο 
δασκάλου ,  
σελ. 75-78) 
▪Μαθηματικά 
ΣΤ(κεφ.49,57 / 
τετρ.εργ. κεφ.9) 
▪Εικαστικά Ε-
ΣΤ(ενοτ. Γ4) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
11 Η Βουλή των Ελλήνων      ▪Κοινωνική & 

Πολιτική Αγωγή 
Ε  (ενοτ. Γ) 

 

12 Κύρια πολιτισμικά στοιχεία 
άλλων λαών (ομοιότητες-
διαφορές) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

   ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Δ (ενοτ.2, 
κεφ.5) 

 ▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.36,38,40,4
3,45 / βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 84,85,87, 
88, 91,92,95, 
96, 98) 

13 Ο ελληνισμός της 
διασποράς  
( λόγοι μετανάστευσης, 
συνεισφορά, διατήρηση της 
ελληνικότητας, διηγήσεις 
συγγενών, μεταναστών  κ.ά) 
 

     ▪Γεωγραφία  Ε 
(κεφ.46  / βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.113-115) 
▪Μαθηματικά  Ε 
(κεφ.3) 

 

14 Μνημεία αρχιτεκτονικής* 
(σπίτια, Δημαρχείο, Δικαστήριο, 
εκκλησίες, γλυπτά, Μονές, 
γεφύρια, κάστρα, ναοί,, 
λιτρουβιά,  εργοστάσια ,κ.ά.) / 
Αρχιτεκτονική κληρονομιά 
μιας περιοχής  /  
Στα ίχνη της 
αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιάς 
 

 
Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.181) 
 
 
 

 ▪ Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.15.1) 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(βιβλίο μαθητή – 
δασκάλου,   
Ενοτ. Β) 

▪Ιστορία Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 71-74) 
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.43/βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 138) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(βιβλίο μαθητή 
– βιβλίο 
δασκάλου,  
ενοτ. Β) 
 

▪Ιστορία Ε 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.28, 29) 
▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ 1,2,3) 
▪Γεωγραφία 
(κεφ. 28 /  
βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 76,77 ) 
▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.2,σελ. 24-
27 / βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ 25,37) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
15 Βόλτα σε αρχαιολογικούς 

τόπους  ( ιστορία, 
αρχιτεκτονική, οικονομία, 
μνημεία, κτίσματα, τέχνες, 
δραστηριότητες των πολιτών, 
επαγγέλματα εκείνης της εποχής, 
πολιτιστική συνέχεια, ιστορική 
εξέλιξη – επίσκεψη στο χώρο, 
παρατήρηση, φωτογράφηση, 
δημιουργία λευκώματος, χάρτη  
θεατρικά παιχνίδια, 
αναπαραστάσεις κ.ά)  
 

   ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 89-91) 
▪ Ιστορία Γ 
(βιβλίο 
δασκάλου,    σελ. 
15-19) 

▪Ιστορία Δ 
(κεφ.4, 23, 42)  
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.43) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 89-91  / 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.32) 

▪Γεωγραφία  Ε 
(κεφ.5 / βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.24) 
▪Ιστορία Ε 
 (βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.30) 
▪Αγγλικά E   
(unit 10) 

▪Γλώσσα  ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.28) 

16 Αρχαία ελληνικά θέατρα  
( μορφή, μέρη του θεάτρου, υλικά 
κατασκευής ,θεατρικοί αγώνες,  
σύγκριση του αρχαίου και 
σύγχρονου θεάτρου, 
παραστάσεις, ποιητές - 
παρατήρηση εικόνων με αρχαία 
θέατρα και ανάλυση, επίσκεψη 
σε αρχαίο θέατρο , θεατρικό 
δρώμενο στο χώρο κ.ά.) 
 

   ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  Γ 
(ενοτ. 7, κεφ.2) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.2, 
κεφ.1) 
▪Ιστορία Δ 
(κεφ.23, 24) 

▪Αγγλικά E    
(unit 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Ήρωες της Ιστορίας μας  ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 1,2) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 
(κεφ. 1,2) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ 
(κεφ. 1,2) 

▪ Θεατρική 
Αγωγή (σελ. 34) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ  
(κεφ. 1,2) 

▪Αγγλικά E   
(unit 7) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  
(κεφ. 1,2) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ. 1,2) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
18 Η ιστορία του αθλητισμού / 

Ολυμπιακοί Αγώνες 
 ▪Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 89-94) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α-Β 
(σελ. 65,66) 
 ▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β (σελ. 10-
41  /  βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.1) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α-Β 
(σελ. 65,66) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β           
(σελ. 10-41/ 
βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.1)  
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  Γ 
(ενοτ.7, κεφ.5) 
▪Μαθηματικά  Γ 
(κεφ. 16,32) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 147-150 / 
βιβλίο δασκάλου 
σελ. 42) 
▪Φυσική Αγωγή  
Γ-Δ (σελ. 10-38) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Δ (ενοτ.2, 
κεφ.6) 
▪Ιστορία Δ  
(κεφ.7 /  βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 31-33) 
▪Φυσική Αγωγή  
Γ-Δ (σελ. 10-38) 
▪Αγγλικά Δ  
(unit 2) 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.16) 
▪Μαθηματικά  Ε 
(σελ. 143) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-ΣΤ 
(Β10)  
 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.7 / βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30) 
▪Μαθηματικά  
ΣΤ (κεφ. 2,6) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε-ΣΤ(Β10)  
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 7) 
 

19 Βυζαντινή τέχνη (νομίσματα, 
σφραγίδες, κοσμήματα,  
αντικείμενα καθημερινής ζωής 
και σύγκρισή  τους με της 
σημερινής εποχής, ιερά σκεύη 
και εικόνες,,  εκκλησίες, 
αρχιτεκτονική, γλυπτή και 
ζωγραφική διακόσμηση κ.α.. 
Επισκέψεις στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο 
Μπενάκη, εκκλησίες, κ.ά ) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο  
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Θρησκευτικά Γ 
(κεφ. Α.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Θρησκευτικά Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.10,11,13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Ιστορία Ε 
(κεφ.15,40)  
▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων (Η2)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Εικαστικά Ε-
ΣΤ (ενοτ. Α)  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ 
(Η2)  
▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ (ενοτ. Α)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 

20 Ο Άγιος της πόλης μας/ του 
χωριού μας 

  ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Β (ενοτ.2.5) 

▪Θρησκευτικά  Γ 
( Ε.27 / ΣΤ..33 / 
Η.118,122  / 
βιβλίο δασκάλου, 
ενοτ.25 

▪Θρησκευτικά Δ 
(ενοτ. 53,55) 

 ▪Γλώσσα  ΣΤ 
(ενοτ. 7, 
 σελ. 25) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
21 Θρησκευτικά μνημεία του 

τόπου μας (εκκλησίες, 
ξωκλήσια, τζαμιά. κ.ά) 

  Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 2.5) 

▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ.28) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 72-75  / 
βιβλίο δασκάλου 
σελ. 28,29) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ(ενοτ.2,κεφ.4) 
▪Θρησκευτικά Δ 
(ενοτ. 23,24  / 
δασκ.σελ.10) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 72-75  / 
βιβλίο 
δασκάλου , 
σελ. 28,29) 

▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8) 

▪Θρησκευτικά 
ΣΤ  
(ενοτ. 30, 31, 
32,33) 

22 Ένας αρχαίος ναός (πότε, 
που, πως κατασκευάστηκε, σε 
ποιο θεό ή θεά είναι 
αφιερωμένος και γιατί, ιστορική 
διαδρομή, αρχιτέκτονας, 
αρχιτεκτονική, διακόσμηση, ποια 
μέρη του σώζονται- εικαστικές 
δημιουργίες ,κατασκευές και 
άλλες δραστηριότητες των 
μαθητών) 
 

 ▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β           
(σελ. 12,13) 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 2.5) 

 ▪Θρησκευτικά Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.10) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ. Α) 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
(ενοτ. Α) 

23 Ένας ναός – μια 
τοιχογραφία  
 

     ▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ, 6) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ 
(Η2)  
 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ 
(Η2)  
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
24 Η εκκλησία της γειτονιάς 

μου (πότε και γιατί 
δημιουργήθηκε, αλλαγές στην 
πορεία των χρόνων, τα μέρη της 
εκκλησίας,  υλικά κατασκευής 
της,, αρχιτεκτονική, διακόσμηση, 
τα μυστήρια που τελούνται, 
ιερείς, ψάλτες - εικαστικές 
δημιουργίες,, κατασκευές κ.ά.) / 
Τα ξωκλήσια του τόπου μου 
 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β  
(ενοτ. 2.5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Θρησκευτικά  Γ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ.10 / ενοτ. 25, 
27) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 72-75) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Δ  
(ενοτ.2, κεφ.4) 
▪Θρησκευτικά Δ 
(ενοτ. 21,22,23 / 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.10, 11, 60) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 72-75) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ  
(Γ1)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-Στ 
(Γ1)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

25 Η ιστορία του σχολείου 
μας* 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 17,20) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β (σελ.30-
34 / βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 19 ) 
▪ Μαθηματικά  
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.161) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.1) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 30-34 / 
βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 19) 

▪Γλώσσα Γ 
 (τευχ.α,  
σελ.15-19 /  
βιβλίο δασκάλου 
σελ. 23,24,26) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ. 1, σελ. 
17, 20-28/ 
ενοτ.13  
σελ. 36-39) 
▪Αγγλικά Δ  
(unit 1) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
▪Κοινωνική & 
Πολιτική Αγωγή 
Ε  
(κεφ.3 / βιβλίο 
δασκάλου,       
σελ  50-52) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε΄ & ΣΤ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
26 Η αυλή του σχολείου μας ▪Οδηγός 

Νηπιαγωγού 
(σελ.79,80, 
 187-190,  
282-287) 

▪Μελέτη 
Περιβ/ντος(εν.1)  
▪ Μαθηματικά   
(δασκ.σελ. 161) 
▪Μουσική-κεφ.6 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.1.3) 

  ▪Κοινωνική & 
Πολιτική Αγωγή 
Ε (κεφ.3 / 
βιβλίο δασκ.,       
σελ  50-52) 

▪ Μαθηματικά 
ΣΤ 
(τετράδιο 
εργασιών,   
κεφ. 25) 

27 Η λαογραφία στο σχολείο  
( Ήθη, παραδόσεις , κέντημα, 
κόσμημα, φορεσιές,  μουσικά 
όργανα, παιχνίδια, κ.ά)  / Το 
«Μουσείο» Λαϊκής Τέχνης 
της τάξης μας (Σύνδεση του 
παρελθόντος με το παρόν και το 
μέλλον. Συζήτηση, έρευνα, 
επίσκεψη στο λαογραφικό 
μουσείο,  συνέντευξη από τον 
υπεύθυνο, συλλογή παλαιών 
αντικειμένων, καταγραφή και 
περιγραφή συλλογής, δημιουργία 
μουσείου σ τη τάξης μας . 
Εικαστικές δημιουργίες, 
κατασκευές, παιχνίδια) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.1) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α 
(βιβλίο 
δασκάλου σελ. 
102) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλ. 
Δασκάλου) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 13)  
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 15.2,3) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.31) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ. 7, κεφ.3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ  
(ενοτ. 2, 
κεφ.2,3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 

28 Ανακαλύπτω το μαγικό 
κόσμο των Μουσείων* (το 
Μουσείο και ο σκοπός του, 
επίσκεψη, δραστηριότητες) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 277 – 281) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α  
(σελ. 115,116) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α- ΣΤ (κεφ.8) 

▪Γλώσσα (εν.13)  
▪Μαθηματικά Β 
( κεφ.16) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος  
Β (ενοτ. 15.2,3) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α- ΣΤ(κεφ.8) 

▪ Ιστορία Γ  
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 15-19) 
▪Μαθηματικά Γ 
 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α- ΣΤ 
 (κεφ.8) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
(ενοτ. 2, κεφ.3) 
▪Ιστορία Δ 
(βιβλ.δασκάλου 
κεφ.42) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ (κεφ.8)  

▪Ιστορία Ε 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,31) 
▪Εικαστικά Ε-
ΣΤ (ενοτ.Δ6) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ (κεφ.8)  

▪Γλώσσα Στ 
(ενοτ. 16) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 4,5) 
▪Εικαστικά Ε-
ΣΤ (ενοτ.Δ6) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α- ΣΤ (κεφ.8)  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
29 Το Μουσείο της τάξης μας /  

  
Μουσείο των πολιτισμών 
(έθιμα, παραδόσεις, μύθοι, 
παιχνίδια, ένδυμα, γεύσεις,  
μουσική, διάφορα αντικείμενα 
άλλων λαών) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο  
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α- ΣΤ 
(κεφ.5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο  
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α- ΣΤ  
(κεφ.5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο  
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ  
(κεφ.5) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ  
(εν.2,κεφ.2,3,5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο  
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ  
(κεφ.5)  

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο  
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ  
(κεφ.5) 
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 4,5) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α- ΣΤ  
(κεφ.5) 

30 Ελληνικά γραμματόσημα –
φιλοτελισμός (ιστορία, αιτία,  
κατασκευή, απεικονίσεις, 
συλλογές κ.ά) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β 
 (σελ. 123) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 104) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 15)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
 (σελ. 123) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 104) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.1,  
σελ. 36-39) 

 ▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.15) 

 

31 Το καράβι, ένα ταξίδι στο 
χρόνο* 

 ▪Γλώσσα Α 
 (τ.2,ενοτ.7, σελ. 
36-39 / βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 58,59) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.13.2) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.53) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.3, σελ. 25)  
▪Μαθηματικά  Γ 
(κεφ.27)  
▪Ιστορία Γ 
(ενοτ.9.1) 

 ▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.5   / βιβλίο 
δασκάλου, σελ. 
24,25) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Α4) 
 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.8 /  βιβλίο 
δασκάλου , σελ. 
30,31) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
32 Ελληνικά νομίσματα (από την 

αρχαιότητα έως σήμερα: ιστορία του 
ελληνικού νομίσματος, ο λόγος 
δημιουργίας του, αρχαία νομίσματα,  
συναλλαγές ,τα υλικά κατασκευής 
τους,  το πρώτο χαρτονόμισμα, πότε 
και πως κατασκευάστηκε, τα πρώτα 
νομισματοκοπεία και μέθοδοι 
κοπής, η εξέλιξη των 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων, η 
διακόσμηση τους, τα σχέδια και η 
σημασία τους κ.ά. Επίσκεψη στο 
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.- 
δημιουργίες αντιγράφων  κερμάτων 
και χαρτονομισμάτων κ.ά ) 
 
 

  ▪Μαθηματικά  Β 
(κεφ.40  /  
βιβλίο 
δασκάλου,    
κεφ. 11) 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.36) 

▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.16) 

▪Μαθηματικά  Ε 
(κεφ. 7,52) 

▪ Μαθηματικά 
ΣΤ (τετράδιο 
εργασιών, 
κεφ. 2) 

33 Ο σιδηρόδρομος – το τρένο 
περνά (ιστορία, οικονομία, 
πολιτισμός, τουρισμός, τα πρώτα 
τρένα, οικολογία, πλεονεκτήματα,   
συνεντεύξεις με τον σταθμάρχη και 
το προσωπικό του σταθμού, κείμενα 
με θέμα το τρένο, επισκέψεις στο 
σταθμό και στο Σιδηροδρομικό 
Μουσείο, εικαστικές δημιουργίες, 
φωτογραφήσεις,  ταινίες με την 
ιστορική διαδρομή του 
σιδηρόδρομου) / Ο Σταθμός 
της περιοχής μου και η 
ιστορία του 
 
 

 ▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 27) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.1.8) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 13.2) 

 ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.16,  
σελ. 74-76) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Β9) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Β9) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
34 Μέσα συγκοινωνίας και  

μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, 
μετρό, τραμ, τρόλεϊ- μέσα 
παλιότερης εποχής: κάρα, άμαξες 
κ.ά) 

 ▪Γλώσσα Α 
(ενοτ.7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 40,54, 98, 
157) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.1.8) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.53)  
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 13.1,2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, σελ. 
40,54,98, 157) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, σελ.  
66-70/ τευχ. 3, 
σελ. 26 /  
δασκ.σελ.44) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ. σελ. 
40,54,98, 157) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 40,54,98, 
157)  

▪Γλώσσα Ε 
(εν.2,σελ.36-39) 
▪Γεωγραφία(κεφ
41/δασκ.σ.106) 
▪Μαθηματικά 
(κεφ.47) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(δασκ. σελ. 
40,54,98, 157) 
▪Αγγλικά Ε 
(unit 10) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 1) 
▪Φυσικά ΣΤ 
(σελ.75,98) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 40,54,98, 
157) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 4,5) 

35 Ο φάρος του λιμανιού μας   ▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.53)  

  ▪Φυσικά Ε 
(σελ.75) 

 

36 Η ιστορία της 
χαρτογραφίας / 
Πολιτιστικός χάρτης του 
τόπου μας (αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία, μουσεία) 

    ▪Γεωγραφία  Δ 
(κεφ.1) 

▪Γεωγραφία  Ε 
(κεφ.1  / βιβλίο 
δασκάλου , 
σελ. 19) 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.29)   

37 Επαγγέλματα που έχουν 
χαθεί ή χάνονται (υφάντρα , 
ράφτης, παγοπώλης, λούστρος, 
λατερνατζής, καρεκλάς, κανατάς,  
ακονιστής, σαλεπιτζής, γαλατάς, 
παγωτατζής, κουλουράς, κ.α., -
πληροφορίες  :φωτογραφίες , 
έντυπα, τραγούδια, παροιμίες, 
συνεντεύξεις κ.ά-, συλλογή 
εργαλείων  και έκθεσή τους, 
επισκέψεις σε μουσεία, εικαστικές 
δημιουργίες, κ ά.,  /  Ο 
αργαλειός 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β 
 (βιβλίο 
δασκάλου,    
σελ. 18,22) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 20) 
 ▪Μαθηματικά 
(κεφ.26, 31)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
 (βιβλίο 
δασκάλου     
σελ. 18,22) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.2, σελ. 40) 

 ▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.13, σελ.9/ 
ενοτ.7,  
σελ.14-16) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
38 Επαγγέλματα της εποχής 

μας (αστικά, αγροτικά, ναυτικά 
κ.ά)  

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.259,260) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
(σ.67,71, 95-99) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(δασκ.σελ18,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (δασκ. σελ. 
31,46,53, 56,61, 
67,73, 89,108) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τάξεις Α –Δ 
(δασκ.σελ31,32) 

▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.26)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (βιβλ.δασκ. 
σελ. 18,22) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ. δασκ. 
σελ.31,46,53,56,
61,67,73,89,108 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(δασκ.σελ.31,32 

▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ.12) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 31,46,53, 56, 
61, 67,73,89,108) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ   
(ενοτ. 4, κεφ.1) 
▪Αγγλικά Δ   
(unit 7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 31,46,53, 
56, 61, 67,73, 
89,108) 

▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.11,37 /  
βιβλ. δασκάλου 
σελ. 35,36, 96, 
97) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 31,46,53, 
56,61, 67,73, 
89,108) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 13) 
▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.5,8  / 
βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 25,26, 
30,31) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 6) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο δασκ.  
σελ. 31,46,53, 
56, 61, 67,73, 
89,108) 

39 Τα παιχνίδια μας  
(Ελληνικά και άλλων χωρών /  
ομαδικά, επιτραπέζια, 
παραδοσιακά, πνευματικά, 
ηλεκτρονικά κ.ά).  

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 28, 173, 
187-188, 190, 
203-212, 339, 
341-343) 

▪ΓλώσσαΑ(βιβλ 
δασκ.σελ. 50) 
▪Μαθηματικά Α 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.72-75 
/ δασκ.σελ.121-
127) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 103, 104, 
105, 108, 112, 
115,139) 
▪Μουσική-κεφ.6 

▪Γλώσσα Β3 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.18,30) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 18) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.72-75) 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 103,104, 
105,  108,112, 
115,139 

▪Γλώσσα Γ1 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 291) 
 ▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
 (κεφ.2   ενοτ. Γ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ   
 (κεφ.2  ενοτ. Γ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου ,   
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.11) 
▪Μαθηματικά Ε 
(σελ.10/κεφ.1,4, 
σελ.60 / κεφ.46) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου , 
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.9, σελ.57) 
▪Μαθηματικά 
ΣΤ (κεφ. 4,62) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
40 Παραδοσιακά παιχνίδια / 

Τα παιχνίδια άλλοτε και 
σήμερα* 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.4, 
σελ.346) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος
Α (σελ.106-108) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων (βιβλ. 
δασκ.σελ. 50) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α&Β(σελ72-75)  
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε&ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τάξεις Α–Δ 
(δασκ. σελ. 29) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (δασκ. 
σελ. 103, 104, 
105,108, 112, 
115,139) 
▪Μουσική 
(κεφ.6) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 22)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων (βιβλ. 
δασκ. σελ. 50) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.18,30) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α&Β 
(σελ.72-75) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλ.δασκ. 
 σελ. 29) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκ.,σελ. 103, 
104, 105, 108, 
112, 115,139) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 103,104,105, 
108,112,115,139) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 11) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 1,4,10,25,  
33,36, 45)  
▪Φυσικά Ε 
(σελ.111) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 8, 
σελ.55) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 

▪Θεατρική 
Αγωγή  Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 8, 
σελ.55) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 103,104, 
105, 108,112, 
115,139) 
 

41 Αρχαία ελληνικά παιχνίδια 
(ονομασίες, κανόνες, μαρτυρίες 
μέσα από αρχαιολογικά 
ευρήματα, αρχαία κείμενα, 
παραστάσεις σε αγγεία  - 
εικαστικές δημιουργίες 
παιχνιδιών, καταγραφή τους και 
αναπαράσταση από τους 
μαθητές) 

   ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.7, κεφ.1) 

 ▪Γλώσσα   
(ενοτ.6) 
▪Φυσικά 
(σελ.111) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
42 Ήρωες της Μυθολογίας μας 

(εικόνες, ανάγνωση κειμένων, 
επίσκεψη σε μουσείο,  προβολή 
ταινιών, συζήτηση, εικαστικές 
δημιουργίες, αναπαραστάσεις, 
δημιουργία θεατρικού διαλόγου 
και παράσταση) 

  ▪Μαθηματικά Β    
(κεφ.26) 

▪Ιστορία Γ 
  (ενοτ. 2,3,4,5,6  /  
βιβλίο δασκάλου 
σελ.70) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ               
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 32) 

  ▪Φυσικά ΣΤ 
▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.6, 24  / 
βιβλίο  
δασκάλου , 
σελ. 27, 67) 

43 Αρχαίοι μύθοι (ελληνικοί και 
άλλων χωρών) 
 
 

 ▪Γλώσσα Α 
( τ.2  /  βιβλίο 
δασκάλου       
σελ. 67) 

 ▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, σελ. 57) 
▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.8) 
▪Ιστορία 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 23-26) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(δασκ.σελ. 38) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 23-26) 

▪Φυσικά Ε 
(σελ.83) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ  
(Ι 3,4 /  Ι Α1) 
 
 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.6, 24 /  
βιβλίο δασκ. 
σελ. 27, 67)  
▪Φυσικά ΣΤ 
(σελ.33, 65)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & 
ΣΤ (Ι3,4 – ΙΑ1) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 4) 

44 Το δωδεκάθεο     ▪Ιστορία Γ (ενοτ. 
1. 2,3 /  βιβλίο 
δασκάλου,  σελ. 
13-15, 23-28) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε-ΣΤ,προτάσεις  
για  τάξεις Α – Δ 
(δασκ. σελ. 33) 

Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
 σελ. 33) 

 ▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.6, 24  / 
βιβλίο 
δασκάλου , 
σελ. 27, 67) 



 

 

19 

α/
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
45 Η καθημερινή ζωή στην 

αρχαία Ελλάδα (μέσα από 
απεικονίσεις αγγείων κ.ά.): η 
ζωή των παιδιών (παιχνίδια), 
διαμόρφωση του χώρου, πώς 
πολεμούσαν, η ενδυμασία, τα 
επαγγέλματα, σπίτια, τι έτρωγαν, 
θέατρο, αρχαία αγορά) 

 ▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β  
(σελ. 23 / βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.18-19) 

▪Φυσική Αγωγή 
Α & Β 
 (σελ. 23/ βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.18-19) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ(ενοτ.7, κεφ.1) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.89-91 / βιβλ.  
δασκ. σελ. 32) 
▪Ιστορία (βιβλίο 
δασκάλου,  σελ. 
93, 102-104) 

▪Ιστορία Δ    
(κεφ. 22, 36  / 
βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 65, 66, 101, 
102) 

▪Κοινωνική & 
Πολιτική Αγωγή 
Ε (ενοτ. Α 
κεφ.4) 

▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 5) 
 

46 Ήθη και έθιμα του τόπου 
μας  
 
Ήθη και έθιμα άλλων λαών 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Μελέτη  Περι-
βάλλοντος Α  
(σελ. 118-121) 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ(κεφ1) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 
(κεφ.1) 
 

▪Θρησκευτικά Δ    
(δασκ. σελ. 11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ(κεφ.1) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 33, 37)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.7,  
σελ. 20-25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις Α-ΣΤ 
(κεφ.1) 

47 Πανηγύρια /γιορτές/ λαϊκές 
αγορές/παζάρια ( πότε, που 
και γιατί, οικονομική και 
θρησκευτική άποψη, επισκέψεις 
στο χώρο,  φωτογράφηση, 
ηχογράφηση, συζητήσεις, 
συνεντεύξεις με πωλητές και 
αγοραστές- αναπαράσταση στο 
σχολείο ) 

  ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β(ενοτ. 15.4) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.39,40) 

▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ. 25) 

 ▪Ιστορία Ε 
(κεφ.11) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 20.22) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
48 Εορταστικά ήθη και έθιμα 

του τόπου μας (Χριστούγεννα, 
Δωδεκαήμερο, Κάλαντα, 
Απόκριες, Χαρταετός, 
Πρωταπριλιά, Πρωτομαγιά…) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Γλώσσα Α        
( τευχ.1 & 2)  
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 41)   
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α & Β (σελ. 42, 
51-52 / δασκ. 
σελ. 23, 24, 46) 
▪Μουσική Α 
(κεφ.11,12,13,1
8,19,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 86-
86, 100-101) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 

▪Γλώσσα   Β 
(ενοτ. 16.6) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α& Β (σελ.42, 
51-52 / δασκ. 
σελ. 23, 24, 46) 
▪ΜουσικήΒ(κεφ 
11,12,13, 20,21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 86, 
100-101) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε&ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(δασκ. σελ. 38) 
▪.Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ1) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.3, σελ. 66, 
67  /  βιβλ. δασκ. 
σελ. 50)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλ. δασκ. σελ. 
27)  
▪Θρησκευτικά Γ 
(κεφ.Δ.20, Ε.22) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου) 
▪.Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ(κεφ.1) 
 

▪Γλώσσα Δ  
(ενοτ. 8)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(δασκ. σελ. 27)  
▪Θρησκευτικά Δ 
(ενοτ 13) 
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.33) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. 
δασκάλου) 
▪Αγγλικά Δ  
(unit 5) 
▪.Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ (κεφ.1) 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.14) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 33, 37)  
▪Μουσική Ε 
(κεφ.12) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου) 
▪Αγγλικά E  
(unit 8) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ (κεφ.1) 
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.8,14) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. 
δασκάλου) 
▪.Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ (κεφ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Το εορτολόγιο/ ονομαστικές 
εορτές(να μάθουν οι μαθητές 
την προέλευση των ονομάτων) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8, σελ. 
126-128) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλ. 
δασκάλου 
σελ.51,61,78,82, 
84,104,135) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.51,61,78,82, 
84,104,135) 

▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ. 24) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.51,61,78,82, 
84,104,135) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου 
σελ.51,61,78,82, 
84,104,135) 

▪Κοινωνική & 
Πολιτική Αγωγή 
Ε(ενοτ.Α,κεφ.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (δασκ. 
σ.51,61, 78, 
82,84,104,135)  

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλ. 
δασκάλου 
σελ.51,61,78,82, 
84,104,135) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
50 Το δωδεκαήμερο – Ήθη και 

έθιμα των Χριστουγέννων*/  
Πρωτοχρονιά  /  Φώτα 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.1, σελ.75/ 
βιβλίο 
δασκάλου  
σελ.50-51) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α  (σελ.41) 
 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ.111-115/ 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.39,40, 46) 
▪Μουσική Α 
(κεφ.11,12,13,) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, σελ. 
22,23,24, 25, 26, 
120,137, 
158,159) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  
(κεφ.1,2, 3,4, 
5,6,8) 
 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.12) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 111-115 / 
βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 39, 40, 46) 
▪Μουσική Β   
(κεφ. 12,13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.22,23,24,25, 
26,120,137,158, 
159) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ   
(κεφ.1, 2, 3, 
4,5,6,8) 
 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2,  
σελ. 74-76)  
▪Θρησκευτικά Γ 
(κεφ.Δ.20, Ε.22) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 63-65 71-72  
- βιβλίο 
δασκάλου , 
σελ. 24)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ.22,23,24,25, 
26,120,137,158, 
159) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.1, 2, 3, 
4,5,6,8) 
 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 63-65 71-
72)  
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλ. 
δασκάλου, 
σελ.22,23,24,25, 
26,120,137,158, 
159) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
(κεφ.1, 2, 
3,4,5,6,8) 
▪Αγγλικά Δ  
(unit 5) 
 

▪Γλώσσα Ε  
(ενοτ. )  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
(Ζ 2, 3, 4 /   Ι 5)   
▪Μουσική Ε 
(κεφ.12) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. 
δασκάλου, 
σελ.22,23,24,25, 
26,120,137,158, 
159) 
▪Αγγλικά E   
(unit 4) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
(κεφ.1, 2, 3, 
4,5,6,8) 
 

▪ Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ  
(Ζ 2, 3, 4 /   Ι 5)   
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.22,23,24,25, 
26,120,137,158, 
159) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ   
(κεφ.1, 2, 3, 
4,5,6,8) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
51 Έθιμα της Αποκριάς (ήθη 

και έθιμα, επιβίωσή τους- 
Τσικνοπέμπτη, Καθαρά Δευτέρα, 
χαρταετός, καρναβάλι, 
αποκριάτικος γάμος κ.ά – έθιμα 
απ’ όλη την Ελλάδα- κατασκευές 
στολών , μασκών, χαρταετού κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
(σελ.120) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΑ& Β  
▪Μουσική Α 
(κεφ.18) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ. δασκ. 
σελ.28,29,30) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις(κεφ
.1, 2,3,4,5, 6, 8) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.16.6) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β  
▪Μουσική Β 
(κεφ17) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (δασκ.  
σελ.28,29,30) 
▪,Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ(κεφ.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8)  

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, σελ. 77)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.28,29,30) 
▪,Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.28,29,30) 
▪,Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  
(κεφ.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8) 
 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 33, 37) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ (Γ7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου 
σελ.28,29,30) 
▪,Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ(κεφ.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Γ7)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.28,29,30) 
▪,Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8) 
 
 

52 Οι δώδεκα μήνες και η 
λαϊκή μας παράδοση* 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 174-175) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 40, 
118-120) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 24,25) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σ.86,100) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 4,5, 8) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ. 4.1) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β  (σελ. 24,25) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σ.86,100) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
(κεφ.1) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.4, κεφ.1) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 
(κεφ.1) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου       
σελ. 35) 

▪Γλώσσα Δ 
(τευχ.1, σελ. 10-
12) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τάξεις Α – Δ 
(δασκάλου     
σελ. 35) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (ΣΤ 8) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ(κεφ.1) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.7,  
σελ. 20-23) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & 
ΣΤ (ΣΤ 8) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
53 Το Πάσχα στην ελληνική 

παράδοση* 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 266-269) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2, σελ. 56/   
δασκ.σελ.62,63) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α  (σελ.121) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α&Β(σ.116-120 
/ δασκ. σελ.41) 
▪Μουσική-κφ.22 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (δασκ.σελ. 
125,  127, 137 ) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.21) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ.116-120/ 
δασκ. σελ. 41) 
▪Μουσική Β 
(κεφ. 22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 125,127, 
137) 

▪Γλώσσα Γ  
(τευχ. 3, σελ. 64, 
65 / δασκ. σελ 50) 
▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ 35, 36, 37, 
38, 39) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 79-82/ 
δασκ. σελ 27, 28) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου  
σελ.125,127,137) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ. 15) 
▪Θρησκευτικά Δ 
(ενοτ. 38) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 79-82/ 
δασκ. σελ 27, 
28) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκ.σελ.125,12
7,137) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 14)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ  
(Ζ 5,6,7) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.125,127, 
137) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.14) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ 
 (Ζ 5,6,7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.125,127, 
137) 

54 Οι 4 εποχές (παραδόσεις, 
γιορτές, έθιμα) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
 

▪Γλώσσα Α   
(τ.2 /  δασκ. σελ. 
47, 48, 60)  
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
(σ.40, 128,129) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α&Β(σ141-142)  
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 84-
87/ εκπ/κού , 
σελ.114) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ.(κεφ.1) 

▪Γλώσσα Β 
(εν.1.2,4 / εν. 
23.5/ εν.24. 6) 
▪Μελέτη Περι-
βάλλοντος-εν.21 
▪Μαθηματικά Β 
(βιβλ. δασκ, 
κεφ.17, 32,33) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α&Β /σ.141,142  
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.84-87/ 
εκπ/κού, σ. 114) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις-κφ1 

▪Γλώσσα Γ2 
(τευχ.2, 
 σελ. 7-32/  βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 37-40  
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ(ενοτ.4, 
κεφ.8,10) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.13) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α-ΣΤ 
(κεφ.1) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.13) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ  
(κεφ.1) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ (Α7) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.1) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(τ.2) 
▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.5/  βιβλίο 
δασκάλου,  
 σελ. 25, 26)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Α7) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ  
(κεφ.1) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
55 Η ελληνική σημαία (Ιστορία, 

συμβολισμός, ο ρόλος της στους 
απελευθερωτικούς αγώνες, 
εθνικός ύμνος, λογοτεχνικά 
κείμενα που αναφέρονται σε 
αυτή, επίσκεψη στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, κατασκευή 
σημαίας από τους μαθητές κ.ά.) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 122-
123/ δασκ.σ.42)  
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ. σελ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ (κεφ.1, 
2,3,4, 5,6,8) 

▪Γλώσσα Β  
(εν. 6.5 /εν.7.1) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
(σελ. 122-123 / 
δασκ. σελ. 42)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(δασκ.σ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις(κεφ 
1,2,3,4,5,6,8) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.1 σελ. 78/ 
δασκ. ενοτ. 1. 5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ.1,2,3,4,5, 
6,8) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.1, 2, 
3,4,5,6,8) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ.1,2, 
3,4,5,6,8) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.186) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ 
(κεφ.1,2,3, 
4,5,6,8) 
 

56 Εθνικές γιορτές και 
ιστορικές επέτειοι  

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
 

▪Γλώσσα Α 
(τεύχ.1, σελ. 42 
/τευχ.2,σελ40,41
/ δασκ.σ. 42,59) 
 ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Α(σελ.23, 112) 
▪Ανθολόγιο 
Λογ. Κειμ.Α&Β 
(σελ. 124-130/ 
δασκ.σελ.42-44)  
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ  
(βιβλ. δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ1,2,3, 
4,5, 6, 7,8) 

 ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 
1,2,3,9,18)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 124-
130/ δασκ. σελ. 
42-44)  
▪Μουσική Β 
(κεφ. 6) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ(κεφ.1, 2, 
3, 4,5,6,7,8) 

▪Γλώσσα Γ 
 (τευχ.1  σελ.78- 
84 / τευχ2 σελ. 
78-80 /  δασκ. 
σελ.36, 44)  
▪Θρησκευτικά Γ 
(ενοτ. 18) 
▪Ανθολόγιο Λογ. 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.92-120 / 
δασκ. σελ. 33-38) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις Α-ΣΤ 
(κεφ.1,2,3, 
4,5,6,7,8)  

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.3 σελ. 47-
56/ ενοτ.12) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ& Δ 
(σελ.92-120  / 
δασκ. σ. 33-38) 
▪Αγγλικά Δ 
 (unit 5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ(κεφ.1,2, 
3,4,5,6,7,8) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 5, 3,12) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & 
ΣΤ (Η 3,4,7,8, 
9,10,11,12,13,14
,15,16)  
▪Μουσική Ε 
(κεφ.4,8,20) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ(κεφ.1,2, 
3,4,5,6,7,8) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 3,5,12)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμ. Ε&ΣΤ (Η.  
3,4,7,8, 9,10, 11, 
12,13,14,15,16)  
▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.5,6,8,17) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 
(κεφ.1,2,3, 
4,5,6,7,8) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
57 Παροιμίες  ▪Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Α(σελ. 119)   
▪Ανθολόγιο 
Λογ. Κειμ.Α&Β  

▪Γλώσσα Β1 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α& Β  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Γ & Δ  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  

58 Ενδυμασία και παράδοση 
(ελληνικές φορεσιές, είδη 
φορεσιών, υλικά & τρόπος 
κατασκευής, τα μέρη των 
φορεσιών, πως  και πότε τις 
φορούσαν, κατασκευές 
φορεσιών, εικαστικές 
δημιουργίες-, επισκέψεις: Λύκειο 
Ελληνίδων, Λαογραφικό 
μουσείο, Ιστορικό αρχείο, 
βιβλιοθήκες κ.ά )/  Η 
ενδυμασία στην  αρχαία 
Ελλάδα(είδη ενδυμασίας: 
πέπλος, χλαμύδα, χιτώνας, ιμάτιο 
κ.α. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, παρατήρηση  αγγείων, 
γλυπτών, αντικειμένων σχετικά 
με την  ένδυση των αρχαίων, 
δημιουργία ενδυμάτων με απλά 
υλικά , δραματοποίηση κ.ά.)/ 
Ενδυμασία και καθημερινή 
ζωή 

 ▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 104) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α  (σελ. 36) 

▪Μαθηματικά 
Β( τευχ.1.) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 104) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.7, κεφ.1)  

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ  
(ενοτ. 2, κεφ.1) 

 ▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 5) 
 

59 Η ιστορία του ημερολόγιου    ▪Μελέτη 
Περ/ντος -εν.4.1 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.32, 33) 
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α/
α 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
60 Ανεμόμυλοι / νερόμυλοι  /  

Το νερό στην παράδοση 
▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.10) 

   ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.2, 
σελ.39, 40) 

▪Γλώσσα Ε  
(εν.1,σελ.16-20) 
▪Φυσικά-σελ.24 

▪Φυσικά ΣΤ 
(σελ.13) 

61 Ο κόσμος των ρολογιών από 
την αρχαιότητα έως 
σήμερα* (ιστορία μέτρησης του 
χρόνου, είδη ρολογιών, τεχνίτες, 
κατασκευή και διακόσμηση, η 
εξέλιξή τους) 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α  (σελ. 33, 38 / 
δασκ. σελ. 48) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 155-156 
/ δασκ.σ.50)  

▪Μαθηματικά Β 
(κεφ. 47,48) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 155-
156/ δασκ. σ.50)  
▪Μουσική   Β  
(κεφ. 24) 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ. 22, 26, 49) 
 

 ▪Φυσικά Ε    
(σελ. 29, 77) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ (κεφ. 51) 
 

62 Η ελιά , σύμβολο δια μέσου 
των αιώνων. – Ιστορία- 
Μυθολογία-  Τέχνη- 
Παράδοση.(συμβολισμός, ήθη 
και έθιμα, παραδόσεις, έργα 
τέχνης, ζωγραφική, λογοτεχνία, 
αγγεία,-παραγωγή, εργαλεία κ.ά)   

 ▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 16,17) 
 

▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 16,17) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.4, κεφ.1) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.7, σελ. 27-
46) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.51) 
 

 

63 Οι αριθμοί από την 
αρχαιότητα έως σήμερα 
(σύστημα αρίθμησης, χρήση των 
αριθμών-έρευνα, πληροφορίες 
από έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό- εικαστικές δημιουργίες 
κ.ά)/ Σπουδαίοι Έλληνες 
Μαθηματικοί (Αρχιμήδης. 
Πυθαγόρας, Ερατοσθένης) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.109,114) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.109,114) 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ. 6, 29, 40) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ.109,114) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.109,114) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 42, 53) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.109,114) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ ( σελ. 8, 60, 
74 / κεφ. 6, 14, 
17 / τετρ. εργ. 
κεφ 17) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου 
σελ.109,114) 

64 Η ιστορία του χαρτιού      ▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (Α2) 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ (Α2) 
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Θεματικός άξονας : Λογοτεχνία 
 
 
 

α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Ζωντανεύοντας τη 

Λογοτεχνία (αφήγηση, 
δραματοποίηση, θεατρικό 
αναλόγιο, δραστηριότητες 
παιδιών) 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Γλώσσα  Α 
(τεύχ.1,  
σελ. 40,68) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις    
Α – ΣΤ 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ  

▪Γλώσσα Γ 
 (τευχ. 1, σελ. 
27,28/ τευχ. 3 
σελ. 32-34 / βιβλ. 
δασκ. σελ 47) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τάξεις    Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 29) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε& ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 29) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

2 Βλέποντας τον κόσμο μέσα 
από τα μάτια των άλλων 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.1, σελ. 
40,68 / τευχ.2, 
σελ.60,62  / 
δασκ. σελ. 63) 

 ▪Γλώσσα Γ 
(τευχ. 3  
σελ. 7-23) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ  
(ενοτ.7, κεφ.2) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9) 

 

3 Λογοτεχνικά έργα που 
αναφέρονται σε εθνικές 
γιορτές και επετείους 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
4 Γνωρίζοντας τον κόσμο ενός 

λογοτεχνικού έργου 
 

. ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  

▪Μαθηματικά Β 
(δασκάλου 
κεφ.8, 9,13, 
14,22,33,35) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α-ΣΤ 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ. 1,  
σελ. 27,28) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Δ  
(ενοτ.7, κεφ.2) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α-ΣΤ 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

5 Ομηρικά έπη    ▪Ιστορία Γ 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ-Δ        
(σελ. 84-88) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 19-21) 

▪Ιστορία Δ 
(ενοτ.1, κεφ.3 /  
δασκ. σ.. 21-23) 
 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτ,Κειμένων 
Γ-Δ  
(σ.84-88) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
(σελ. 19-21) 

  

6 Ιστορία της γραφής (η γένεση 
της γραφής, είδη γραφής,  η 
συμβολή της γραφής, γραπτός 
λόγος, υλικά γραφής,  ελληνικό 
αλφάβητο,  εφεύρεση μας  
τυπογραφίας, διάδοση της 
γνώσης  - συγκέντρωση υλικού 
με διάφορα είδη γραφών, 
επιγραφών και πινακίδων 
επίσκεψη στο Μουσείο Γραφής, 
εικαστικές δημιουργίες με 
διάφορα είδη γραφής και έκθεση 
έργων των μαθητών) 

 

.   ▪Ιστορία Γ 
 (ενοτ. 9.4, 10.5) 
▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.40) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.1 σελ. 20-
23 / ενοτ.10 σελ. 
93-97) 
▪Ιστορία Δ 
 (κεφ.9, 4, 23, 
37, 41β / βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.23, 36, 37) 

▪Ιστορία  Ε 
(κεφ.42) 

▪Φυσικά ΣΤ 
(σελ.111) 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
7 Γνωριμία με ένα συγγραφέα 

και το έργο του* /  Το 
εργαστήρι του συγγραφέα 
 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 

▪Γλώσσα Γ 
 (τευχ. 3,  
σελ. 60,61) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  

▪Ιστορία  Δ 
 (βιβλ. δασκ. 
σελ. 36, 37) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  

▪Γλώσσα  Ε 
(ενοτ.9, 
 σελ. 36-40) 
 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

8 Η ποίηση στο Δημοτικό 
σχολείο. 
 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α -ΣΤ  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
  Α - ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α -ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε& ΣΤ 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Γεωγραφία  ΣΤ 
(κεφ.3,4) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΕ&ΣΤ  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσειςΑ-Στ  

9 Λιανοτράγουδα   ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ (Θ3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Θ3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 

10 Φτιάχνοντας  λίμερικ 
(ληρολόγημα) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 54,55/ 
βιβλ. δασκάλου, 
σελ. 24) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 54,55/ 
βιβλ. δασκάλου, 
σελ. 24) 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
11 Μύθοι ελληνικοί και άλλων 

λαών / Ταξιδεύοντας σε 
μυθικούς τόπους και με 
μυθικούς  ήρωες. 

 ▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2, σελ.74) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 78,79) 
 

▪Γλώσσα  Β 
(ενοτ.7.8, 16.9) 
▪Μαθηματικά Β 
(βιβλίο 
δασκάλου 
κεφ.4, 17) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β 
(σελ.78,79) 

▪Γλώσσα Γ  
(τευχ.2, σελ.56,57 
/ τευχ. 3 σελ. 
19,20) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Γ & Δ(σελ. 46-49/ 
βιβλίο δασκάλου 
σελ. 19,20) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 38) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ  
(σελ. 46-49) 

▪Φυσικά  Ε 
(σελ.83) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ 
▪Αγγλικά Ε 
 (unit 10) 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.6) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ 
▪Αγγλικά ΣΤ  
(unit 4) 

12 Σύγχρονο παραμύθι ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ&Δ 
(σελ.160-163) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α - ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ&Δ  
(σελ. 160-163)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Β6) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Β6) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α - ΣΤ  

13 Φτιάχνοντας ένα παραμύθι 
ή μια ιστορία / Ένα 
παραμύθι που τελειώνει 
όπως θες εσύ…/  Τα παιδιά 
φτιάχνουν παραμύθια και 
ιστορίες από τις ζωγραφιές 
τους. 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8 - 
σελ.144-147) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.1, σελ.40, 
τευχ.2, σελ.64 /  
δασκ. σελ. 24, 
42)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 69-70) 
 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ. 5.5, 7.8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & 
Β (σελ. 69-70) 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 28-30) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9 σελ. 
77,78) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις 
Α&Δ(δασκάλ. 
σελ.28-30) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9, 10) 

 



31 
 

 

α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
14 Κλασικά /Παραδοσιακά/ 

λαϊκά  παραμύθια (ελληνικά 
και άλλων λαών) * 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8 - σελ. 
102-105, 144-
147, 193-195) 

▪Γλώσσα  Α 
(σελ. 40, 68,70) 
▪Μαθηματικά Α 
(κεφ. 29,59/  
δασκ. σελ. 86, 
153) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β (σελ. 63, 
64, 80-84 / βιβλ. 
δασκάλου ,   
σελ. 25, 
26,31,46)  
▪Μουσική 
 (κεφ. 15) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.102) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 28) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
 (σελ. 63, 64, 
80-84 / βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 25, 26, 
31,46)  
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.102) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ  

▪Γλώσσα  Γ 
(τευχ. 3  
σελ. 28-33) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 50-52,  
61-62)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 50-52, 61-
62) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 37) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ  
(Γ9/ ΣΤ5/ Θ 4,5)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α - ΣΤ 
▪Αγγλικά Ε 
 (unit 8) 
 

▪Γλώσσα  ΣΤ 
(ενοτ.4, σελ. 61-
68) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
▪Αγγλικά ΣΤ 
 (unit 3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
15 Παροιμίες/Γλωσσοδέτες/ 

Αινίγματα 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 241) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α(σελ. 118,119) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
 (σελ. 135, 136, 
145,146 / δασκ. 
σελ. 45, 47) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 28) 

▪Γλώσσα Β 
 (ενοτ. 5.8, 8) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
 (σελ. 135, 136, 
145,146) 
▪Μαθηματικά Β 
(βιβλίο 
δασκ.κεφ.3) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
 σελ. 28) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 57-60/  
βιβλίο δασκάλου, 
σελ. 21,22) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 100) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 28) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Γ & Δ 
(σελ. 57-60/ 
βιβλίο 
δασκάλου,  σελ. 
21,22) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 100) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 28) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.1, σελ 20) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.4, σελ. 60) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ 

16 Σκίτσα και γελοιογραφίες 
από παιδιά./ Γνωριμία με το 
επάγγελμα του 
γελοιογράφου 

  ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.3) 

 ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.3, 
 σελ. 51) 
 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
 (ενοτ.Γ 1) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ   
 (ενοτ.Γ 1) 

17  
Κόμικς. (Είδη και τεχνικές. Τα 
παιδιά φτιάχνουν τη δική τους 
ιστορία σε κόμικς) 
 

  ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.3) 

 ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.11, σελ. 
15-18) 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 4, σελ. 
53,54) 
▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ (ενοτ.Γ2) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (ΙΑ3) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 13, 
σελ.18-21) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (ενοτ.Γ2) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (ΙΑ3) 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
18 Ό,τι αφορά το βιβλίο 

(Ιστορία κατασκευής του βιβλίου, 
φτιάχνουμε βιβλία, 
σελιδοδείκτες, βιβλιοστάτες) / 
Πως γεννιέται ένα βιβλίο (η 
ιδέα του συγγραφέα, το γράψιμο 
της ιστορίας σε γραφομηχανή ή 
υπολογιστή, ο χρόνος γραφής, 
εκδότης, εικονογράφηση, 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία, έκδοση 
κ.ά)/ Επαγγέλματα που 
αφορούν το βιβλίο (εκδότης 
συγγραφέας, εικονογράφος, 
επιμελητής,  μεταφραστής, 
γραφίστας, τυπογράφος, 
βιβλιοδέτης, βιβλιοπώλης, 
βιβλιοθηκάριος, κ.ά) 

  ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Β (ενοτ.19) 

  ▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ. 9,  
σελ. 43) 
 

 

19 Η Βιβλιοθήκη του τόπου 
μου (επίσκεψη, ξενάγηση, 
δραστηριότητες,…) / Γνωριμία 
με τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου μας / Δημιουργία 
και οργάνωση βιβλιοθήκης 
της τάξης μας 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8 - σελ. 
113-115, 134, 
135) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2,σελ.58/ 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.64) 

▪Μαθηματικά Β 
( κεφ.17) 

 ▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.35) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9, σελ. 41, 
42 / δασκ. 
σελ.22, 23) 
 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε &ΣΤ ( Δ5) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.28) 

▪ΜαθηματικάΣΤ 
(κεφ.36) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Δ5)  

20 Στο βιβλιοπωλείο της 
γειτονιάς μας 

    ▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.20) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Ε & ΣΤ (Δ5) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Δ5) 
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α/
α 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
21 Εικονογράφηση μιας 

ιστορίας/παραμυθιού/ 
μύθου/ τραγουδιών  

 ▪Γλώσσα Α 
 (βιβλ. δασκ. 
σελ.50,65) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.5). 
 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.5.5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
(κεφ.5). 
 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ.Γ3)  
▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Γ 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.5). 
 

▪Εικαστικά  
Γ-Δ (ενοτ.Γ3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.5). 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (Α4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (Α4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

22 Δημιουργία εντύπου  
(πολιτιστικού, ιστορικού κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 142-143) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
κειμένων 
Α-Β  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 37,38) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ  
 (κεφ. 5). 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.10, 14)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
κειμένων 
 Α-Β   
(βιβλίο  
δασκάλου,  
σελ. 37,38) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ  
 (κεφ. 5). 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ. 2, 
σελ.43,44 /  
βιβλίο δασκάλου, 
 σελ. 41) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ     
(κεφ. 5). 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9,  
σελ. 62, 63) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α-ΣΤ        
(κεφ. 5). 

▪Γλώσσα  Ε 
(ενοτ.6,  
σελ. 84,85/ 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.92,93) 
▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.12,36 / 
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.92,93) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α-ΣΤ (κεφ. 5). 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 15, 
σελ.50-53) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ      
(κεφ. 5). 
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Θεματικός άξονας : Εικαστικά – Εικαστικό εργαστήρι 

 
 
Εικαστικό εργαστήρι: Συγκρότηση ομάδας αισθητικής παρέμβασης στο χώρο του σχολείου ή  πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας 
συγκεκριμένης μορφής ή τεχνοτροπίας (π.χ. εργαστήρι αγιογραφίας, κεραμικής κ.ά.).  
 

 
α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 

 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Γραμμές – σχήματα -

χρώματα 
▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

▪Μαθηματικά Α  
(κεφ.2, 26, 32 
40,45) 
▪Εικαστικά Α-Β  
(ενοτ.Α) 
 

▪Γλώσσα Β  
(ενοτ. 13) 
▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.14) 
▪Μουσική Β 
(κεφ.19) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ.Α) 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ. 3,43) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
 (ενοτ.Α 2,3, 
4,5) 

▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ. 5, 53) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
 (ενοτ.Α 2,3, 
4,5) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 16, 24, 25, 
26, 53, σελ. 143) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ  (κεφ.56, 60, 
65 /σελ. 136) 

2 Τα χρώματα και οι 
αποχρώσεις τους (φωτογραφικό 
υλικό, έργα τέχνης, αποχρώσεις 
της φύσης κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

  ▪Εικαστικά 
 Γ-Δ  
(ενοτ.  Α4) 

▪Εικαστικά 
 Γ-Δ  
(ενοτ.  Α1) 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ 
 (ενοτ. Α) 

▪Φυσικά ΣΤ 
(σελ106,107) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ(εν. Α1) 

3 Ζωγραφική με κάρβουνο       ▪Φυσικά ΣΤ 
4 Σκιαγραφία (ο ρόλος της σκιάς 

στην τέχνη) 
   ▪Εικαστικά  

Γ-Δ  
(ενοτ. Α, Β2) 

▪Εικαστικά  
Γ-Δ  
(ενοτ. Α, Β2) 

▪Φυσικά Ε 
(σελ.78-79/ βιβλ. 
δασκ. σελ.183) 

 

5 Ομορφαίνουμε το σχολείο 
μας (συνεργασία εκπαιδευτικών, 
γονέων, τοπικών αρχών) 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.5) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β 
(ενοτ. 1.4) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστ.εκδηλ.  
Α-ΣΤ(κεφ.5) 

▪Εικαστικά  
Γ-Δ (ενοτ. Α) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.5) 

▪Εικαστικά 
 Γ-Δ (ενοτ. Α) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ(κεφ.5) 
 
 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
6 Ζωγραφική με διάφορα 

υλικά και εργαλεία και 
διάφορες τεχνικές (χαρακτική, 
πυρογραφία, κολάζ, πάτσουοργκ, 
τύπωμα, βρεγμένο πανί, με 
φύσημα, Μπατίκ, με άμμο, με 
αλουμινόχαρτο κ.α. – σε πέτρα, 
τζάμι, κεραμικές επιφάνειες, ψαθί, 
πλαστικό κ.ά) 
Θέματα

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

 : πρόσωπα και πράγματα, 
τοπία, εποχές, μήνες, καιρικά 
φαινόμενα, ζώα, επαγγέλματα, 
μέσα συγκοινωνίας, γιορτές, 
έννοιες (αγάπη, φιλία, πόλεμος 
ειρήνη), ζωγραφίζω ό,τι βλέπω 
γύρω μου, ο εαυτός μου, το σπίτι 
μου, η γειτονιά μου, η πόλη μου, το 
χωριό όπου ζω, τα μνημεία της 
πόλης, ένα ταξίδι που έκανα, ένα 
φανταστικό ταξίδι κ.ά.) 

▪Μαθηματικά Α  
 ▪Εικαστικά  
Α-Β 
 (ενοτ. Α,Β,Γ,Δ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο   
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.5,8) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Α,Β, Γ,Δ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

▪Γλώσσα Γ 
(τ.1,σελ72) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ.  Α,Β,Γ,Δ)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ.  Α,Β,Γ,Δ) 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

▪Γεωγραφία  Ε 
(κεφ.  8, 13,15, 
23) 
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α,Β)  
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

▪Εικαστικά      
Ε-ΣΤ (ενοτ.Α,Β) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5) 
 

7 Γνωριμία με το έργο ενός 
καλλιτέχνη εικαστικών  και 
έργα παιδιών με αφορμή το 
έργο του./ Υλικά και 
εργαλεία ζωγραφικής 
(επίσκεψη στο ατελιέ ενός 
ζωγράφου)/ Ένας/Μια  
ζωγράφος πηγαίνει στο 
σχολείο (δημιουργίες μαθητών με 
αφορμή το έργο του/της) 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2, σελ. 14-
17 /  δασκ.  
 σελ. 52, 53) 
▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α-Β 
(σελ. 21) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Γ1,Δ) 

▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α-Β 
(σελ. 21/ βιβλ. 
δασκάλου, 
 σελ. 17) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Γ,Δ)  
 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.3) 
▪Εικαστικά 
 Γ-Δ  
(ενοτ. Β2,4 / 
Δ4,5,7)  
 

▪Εικαστικά  Γ-Δ  
(ενοτ. Β,Δ) 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ. Α 4,6 / 
Β 1,2 / Γ) 
▪Αγγλικά Ε 
 (unit 7) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Β,Γ) 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
8 Παραλλαγές του ιδίου 

θέματος σε έργα καλλιτεχνών  
(ομοιότητες, διαφορές) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2,  
σελ. 14-17 / 
δασκ. σελ. 
 52-54) 
▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ.84) 
▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α & Β 
(σελ.73 / δασκ. 
σελ. 17,18,24) 
▪Εικαστικά  
Α-Β (ενοτ. Δ3) 
 

▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α & Β 
(σελ.73 / βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.17,18,24) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Δ3) 

▪Εικαστικά  Γ-Δ 
 (ενοτ. Γ2,Δ3) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 43) 

▪Εικαστικά  Γ-Δ  
(ενοτ. Γ2, Δ3) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 43) 

▪Γλώσσα  Ε 
(ενοτ. 7,σελ. 20) 
▪Φυσικά Ε 
(σελ.82) 

 

9 Ζωγραφική και Πόλεμος 
(Πικάσο «Γκουέρνικα», Ενρί 
Ρουσώ «Πόλεμος» κ.ά.) 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.1) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
(σελ. 106 / 
βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 37) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β 
(ενοτ. 5.2) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α&Β 
(σελ106) 
 

  ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-ΣΤ  
( Ι 1,2) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 17) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε-ΣΤ  
( Ι 1,2) 

10 Ζωγραφική για την Ειρήνη 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.1) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 106) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β  
(ενοτ. 5.2) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β 
(σελ. 106) 

  ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε-ΣΤ  
( Ι 1,2) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 17) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε-ΣΤ 
( Ι 1,2) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
11 Λαϊκοί Ζωγράφοι* / 

Ζωγράφοι με θεματολογία τα 
έθιμα και τις παραδόσεις 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ. 21) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 96) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α-Β 
(σελ. 21) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 96) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 

12 Πορτραίτο (περιγραφή, 
χαρακτηριστικά, έκφραση, 
παρατήρηση, γραμμή, σχήμα, 
χρώμα…) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.303) 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Β3) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ.28) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ. 5) 

▪Γλώσσα Β  
(ενοτ. 12)  
▪Εικαστικά     
Α-Β (ενοτ. Β3) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β (σελ.28) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
(κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

13 Μοτίβα  στην τέχνη ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11) 

▪Μαθηματικά Α 
(κεφ.27, 32) 

▪Μαθηματικά Β 
(κεφ. 16) 

▪Μαθηματικά Γ  
(κεφ.48) 
▪Εικαστικά  
Γ-Δ 
(ενοτ.Α6) 
 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ  (ενοτ.2, 
κεφ.2) 
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.34) 
▪Εικαστικά  
Γ-Δ (ενοτ.Α6) 

 ▪Μαθηματικά 
ΣΤ  
(σελ. 118, 
 κεφ. 53, 54, 55) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
14 Σχέδια/ σκίτσα με συλλογές 

(γραμματόσημα, κέρματα, 
παιχνίδια, μουσικά όργανα,, 
σημαίες, ρολόγια κ.ά.) 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.27,28,29) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

15 Επίσκεψη στην Πινακοθήκη 
(δραστηριότητες και δημιουργίες  
των μαθητών με αφορμή την 
επίσκεψη) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.295) 

    ▪Εικαστικά Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Δ6) 

 

16 Δημιουργία αφίσας /πόστερ/ 
σχεδίου/ φυλλαδίου/ 
πρόσκλησης  (σχεδιασμός, 
λογότυπο, εικονογράφηση κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.117, 140, 
142-143) 

▪Ανθολόγιο 
 Α-Β  
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 37,38) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.10, 14)  
▪Ανθολόγιο Α-Β 
(βιβλίο δασκάλου  
σελ. 37,38) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ. 2, 
σελ.43,44 / 
βιβλίο 
δασκάλου   
σελ. 41) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9,  
σελ. 62, 63) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.6, σελ. 
84,85 / βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.92,93) 
▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.12,36/ 
βιβλίο δασκάλου 
σελ.92,93) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Γλώσσα  ΣΤ 
(ενοτ. 15, 
σελ.50-53) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

17 Ζωγραφική μέσα από την 
παιδική λογοτεχνία 
(ζωγραφική απόδοση ενός 
λογοτεχνικού έργου, μύθου, 
ιστορίας ...) 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5). 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α4) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α4) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α-ΣΤ 
(κεφ. 5) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
18 Το επάγγελμα του 

εικονογράφου / 
Εικονογραφία/ 
Εικονογράφηση βιβλίου, 
χάρτη, παραμυθιού, μύθου, 
μιας ιστορίας, τραγουδιού 
κ.ά 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ. 5) 
 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ.Γ3)  
▪Μελέτη 
περιβάλλοντοςΓ 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ 
(κεφ. 5). 

▪Εικαστικά 
 Γ-Δ (ενοτ.Γ3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α-ΣΤ(κεφ. 5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α-ΣΤ  
(κεφ. 5). 
 

19 Ζωγραφίζουμε παραμύθια, 
μύθους, ιστορίες, ποιήματα, 
τραγούδια. 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.8) 

▪Γλώσσα Α 
(βιβλ.δασκάλου, 
σελ. 50,65) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ(κεφ.5). 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 
 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ 
(κεφ. 5) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ        
(κεφ. 5) 

20 Ζωγραφίζουμε φανταστικές 
εικόνες μέσα από τη  μουσική 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική  
(ενοτ. 21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 

21 Τέχνη και φύση (δημιουργίες με 
υλικά από τη φύση) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Β5) 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ.Β5) 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ.Β) 

▪Εικαστικά Γ-Δ  
(ενοτ.Β) 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
22 Ζωγραφική και φυσικό 

περιβάλλον / Τέχνη και 
περιβάλλον / Τα λουλούδια 
στην τέχνη(φωτογραφίες φυτών, 
ζώων, πουλιών – σλάιντς, 
ντοκιμαντέρ- τραγούδια, 
ποιήματα- εικαστικά έργα 
καλλιτεχνών με το συγκεκριμένο 
θέμα –δημιουργίες μαθητών) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 

▪Εικαστικά  
Α-Β  
(ενοτ. Β1,2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,39,43, 
55,60,62,90,94,1
00,101, 105, 
107, 109,114, 
115,151,169, 
175,177) 
 

▪Εικαστικά Α-Β       
(ενοτ. Β1,2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,39,43, 
55,60,62,90,94,10
0,101,109,115, 
114, 151,169, 
175,177) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,39,43,55,
60, 62, 90, 
94,100,101,109,
115, 114, 
151,169, 
175,177) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,39,43, 
55, 60,62, 90, 
94, 100,101, 
109,115,114,151 
169,175, 177) 

▪Εικαστικά   
Ε-ΣΤ (ενοτ.Β3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου σελ. 
30, 39, 43, 55, 60, 
62, 90,94, 100, 
101, 109, 115, 
114, 151, 
169,175, 177) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (ενοτ.Β3) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.30,  39, 43, 
55, 60, 62,90, 
94, 100, 
101,109,115, 
114, 151,169, 
175, 177) 

23 Ζωγραφική και διατροφή  ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
(κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α – ΣΤ 
 (κεφ.5). 

▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.5). 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ 
 (ενοτ.Β 3,4)  
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α–ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Β 3,4)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ  
(κεφ.5). 

24 Η δική μας έκθεση 
εικαστικών 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 

(σελ.302) 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Ε) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5) 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Ε) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

25 Κινήματα , τεχνοτροπίες, 
τεχνικές στην τέχνη και 
εκπρόσωποί της (ρεαλισμός, 
ιμπρεσιονισμός, αφαίρεση, 
εξπρεσιονισμός, ποπ – αρτ) 

     ▪Εικαστικά Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Δ) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Δ) 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
26 Ένα βιβλίο ζωντανεύει με 

εικαστικές δραστηριότητες / 
Γράφοντας ιστορίες με ήρωες  
έργα τέχνης. 

 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ (κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.7,σελ.20) 
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

27              Αγιογραφία 
Ιστορία, επισκέψεις σε εκκλησίες, 
γνωριμία με αγιογράφους. 

   ▪Θρησκευτικά 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.13) 

▪Θρησκευτικά 
(βιβλίο 
δασκ.σελ.13) 

▪Θρησκευτικά 
(κεφ. Δ 1, 2, 
3,4,5,6,7) 

 

28              Βυζαντινή τέχνη                 
( εικόνες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, 
εκκλησίες) 

 

   ▪Θρησκευτικά 
(βιβλ.δασκ. 
σελ.13) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ2)  

▪Θρησκευτικά 
(βιβλίο δασκ. 
σελ.13) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ2)  

▪Θρησκευτικά 
(κεφ. Δ 1, 2, 
3,4,5,6,7) 

 

29              Κεραμική*  
Εργαστήρι κεραμικής 
(επισκέψεις σε κεραμοποιία, 
γνωριμία με την συγκεκριμένη 
τέχνη και με κεραμοποιούς, 
δημιουργίες μαθητών) / 
Κατασκευές από πηλό στα 
προϊστορικά χρόνια 

 
 
 
 
 

▪Εικαστικά 
 Α-Β  
(ενοτ. Γ2) 
 

▪Μαθηματικά Β 
(κεφ.24) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Γ2) 

▪Ιστορία Γ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 78-83) 

▪Ιστορία  Δ 
(κεφ. 4,8,24) 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α5) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α5) 

30 Γλυπτική – Αγγειοπλαστική 
Δημιουργίες με εύπλαστο 
υλικό (πλαστελίνη, ζυμάρι, πηλός, 
χαρτοπολτός, αλουμινόχαρτο, 
σύρμα κ.α.) 

 ▪Μαθηματικά Α 
(κεφ.5) 
▪Εικαστικά Α-Β  
(ενοτ. Γ2) 
 

▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Γ2) 

▪Εικαστικά Γ-Δ  
(ενοτ. Α,Γ,Δ1) 

▪Ιστορία Δ 
(κεφ.4,8,24/ 
βιβλ. δασκάλου, 
σελ12-13) 
▪ΕικαστικάΓ-Δ 
(ενοτ.Α,Γ,Δ1) 

▪Εικαστικά  Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α5) 

▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α5) 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
31 Ψηφιδωτά/Μωσαϊκά 

Δημιουργίες με χαρτί, τσόφλια 
αυγών, γύψο, βότσαλα, χαλίκια, 
πέτρες, σε τσιμέντο κ.ά.  

 Τα ψηφιδωτά στην ελληνική 
παράδοση / Ιστορία της τέχνης 
του ψηφιδωτού (αρχαία, 
ρωμαϊκά, βυζαντινά, σύγχρονα 
ψηφιδωτά) / Τα ψηφιδωτά των 
ναών 

   ▪Μαθηματικά Γ  
(κεφ. 28, 42,50) 

 ▪Θρησκευτικά  Ε 
(κεφ.Δ 7) 
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α3) 
 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α3) 

32 Αρχαία ελληνική τέχνη 
(αρχιτεκτονική, αγγειοπλαστική, 
γλυπτική, κεραμική, ζωγραφική, 
τοιχογραφία/ σύγκριση με το 
σήμερα, δημιουργίες μαθητών κ.ά) 

   ▪Ιστορία Γ 
(8.2, 9.5, 10.6 / 
βιβλ. δασκάλου, 
σελ.86-88,96, 
105,106) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ) 

▪ΙστορίαΔ 
(κεφ.4,8,23, 24 
37/ βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 12 ) 
▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ) 

▪Εικαστικά   Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α) 

33 Ξυλογλυπτική  Γνωριμία με την 
συγκεκριμένη τέχνη, παράδοση , 
επισκέψεις σε μουσεία και 
εργαστήρια, δημιουργίες μαθητών. 

  
 

   ▪Θρησκευτικά Ε 
(κεφ. Δ 1,2) 
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α) 

34 Δημιουργία  μακέτας  με 
διάφορα υλικά 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 39) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α–ΣΤ (κεφ.5). 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Γ4) 
▪Σχολικές 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ. 4,12, 17/ 
δασκ. σελ. 24, 
41, 50) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (εν.Γ4)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α–ΣΤ (κεφ.5). 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
35 Κατασκευές 

Κατασκευές με απλά υλικά / 
με υλικά από τη φύση / 
Διάφορες κατασκευές με 
άχρηστα αντικείμενα/ 
δημιουργίες μόμπιλ/ πάνινες 
κατασκευές/ ξύλινες 
κατασκευές/κοσμήματα από 
πηλό, κ.ά. 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.180, 
282,283, 298-
301, 304, 400) 

▪Γλώσσα Α 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
.σελ.47) 
▪Μαθηματικά Α 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ.Α, Β, Γ,Δ)  
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β 
(σελ. 34-39) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5). 
 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.22) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β 
(σελ. 34-39) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ.Α, Β, Γ,Δ)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 
▪Μαθηματικά Β 
( κεφ.2,15,29) 

▪Εικαστικά  Γ-Δ  
(ενοτ. Δ4,6,7) 
▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.42) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5). 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.8, σελ. 
50,51/  ενοτ. 9, 
σελ. 62-64 / 
ενοτ. 15, σελ. 
70) 
▪Εικαστικά 
 Γ-Δ  
(ενοτ. Δ4,6,7) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5). 

▪Γλώσσα Ε 
 (ενοτ. 8, σελ. 25/ 
ενοτ.13/ ενοτ. 14, 
σελ. 32,33) 
▪Μαθηματικά Ε 
(σελ. 106 /  κεφ. 
16, 33, 41,45) 
▪Φυσικά Ε 
(σελ.77) 
▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.23) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5). 
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 8, σελ.34) 
▪Μαθηματικά 
ΣΤ (κεφ.62, 63, 
67, 68, 70) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α) 
▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ.2) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.5). 
 

36 Μια κατασκευή των παιδιών 
με αφορμή το έργο ενός 
καλλιτέχνη.  

 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ.86) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ. Δ 4) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(σελ.86) 
▪Εικαστικά Α-Β 
(ενοτ.Δ4) 
 

▪Εικαστικά Γ-Δ  
(ενοτ. Δ) 
 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ) 
 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Α 2) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Α 2) 

37 Κατασκευές πινακίδων (με 
μηνύματα συμπεριφοράς/ 
ονομασίες φυτών, δέντρων κ.ά 
στους χώρους του σχολείου και της 
αυλής) 

Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.149) 

 ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.10) 

▪Μελέτη Γ 
(ενοτ.1,κεφ.2) 
 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
(Α3) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
(Α3) 
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α/α ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
38 Κατασκευή χαρτών 

ιστορικού, πολιτιστικού χάρτη 
(αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 
μουσεία), θρησκευτικού, 
γεωγραφικού, τουριστικού,  
ναυτιλιακού, οδικού κ.ά 

  ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.18) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ  (ενοτ. 2,  
κεφ. 5,6,7) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντοςΔ  
(ενοτ. 1,  
κεφ. 1,4) 

▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.1, 2, 3, 4,5,6/ 
δασκ. σελ. 20-25, 
44) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.14,50) 

▪Γεωγραφία ΣΤ 
(κεφ. 29 / 
τετράδιο 
εργασιών κεφ. 
32 / δασκ.σελ. 
74) 

39 Δημιουργία ανάγλυφου 
(πολιτιστικό, γεωγραφικό κ.ά)  

   ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ  (ενοτ. 2,  
κεφ. 5,6,7) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ&Δ 
(βιβλίο 
δασκ.σελ.20) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Γ & Δ 
 (βιβλίο 
δασκάλου,  
 σελ. 20) 
 

▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.9 / βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 31,32) 

 

40 Κόμικς    ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.3) 

 ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.11,  
σελ. 15-18) 
 

▪Γλώσσα Ε  
(ενοτ. 4,  
σελ. 53,54) 
▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ (ενοτ.Γ2) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 13, 
σελ.18-21) 
▪Εικαστικά  
Ε-Στ(ενοτ.Γ2) 

41 Γελοιογραφία/ σκίτσο   ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.3) 

 ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.3, σελ. 51) 
 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Γ 1) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ    
(ενοτ.Γ 1) 

42 Διαφήμιση    ▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.3) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ  (ενοτ. 6, 
κεφ.5,6) 

 ▪Εικαστικά 
 Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Γ) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Γ) 
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Θεματικός άξονας : ΘΕΑΤΡΟ 

 
Θεατρικό εργαστήρι

 

: Επαφή με τις παραστατικές τέχνες, ανάπτυξη των παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, προετοιμασία παράστασης, 
γνωριμία με τα έργα ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, θεατρικό αναλόγιο, θέατρο σκιών, κ.ά. 

 
α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 

 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Θεατρικό Παιχνίδι (με θέματα 

από τη διδακτέα ύλη και όχι 
μόνον) 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.106,  
κεφ. 11.2 
σελ.309-314, 
343) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.2,  
σελ. 48-49 / 
δασκάλ..σελ.61) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(βιβλ.δασκάλου
σελ.21) 
▪Μαθηματικά Α 
(κεφ.14) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 14, 21-26) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ,.21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ,προτάσεις  
για τις τάξεις 
 Α – Δ 
 (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 14, 21-26) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ. 3, σελ. 34 
/ βιβλίο δασκ. 
σελ. 8, 9) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ& Δ 
(δασκ.σελ.53) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 14, 21-26) 
▪Σχολικές & 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλ. δασκάλου 
σελ.53) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου)  
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 14, 21-26) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  

▪Γεωγραφία Ε 
(κεφ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ  
(βιβλίο δασκάλου 
 σελ. 14,17  /  
Ζώνη 7,8) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.24/  
βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 14,17 / 
Ζώνη 7,8) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
2 Δραματοποίηση (ιστορίας, 

παραμυθιού, μύθου, λογοτεχνικού 
έργου, δημοτικών τραγουδιών, 
έργων ζωγραφικής, κ.ά) 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.2 - σελ. 
106, 309-310, 
315-317) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(βιβλ. 
δασκάλου, 
σελ.19,21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε& ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 16) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2)  
  
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(βιβλ. δασκάλου, 
σελ.19,21) 
▪Μαθηματικά Β 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
κεφ.11,12,17) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 16) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2) 
 
 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, σελ. 20, 
21 / τευχ. 3, σελ. 
21/  βιβλ. δασκ. 
σελ. 8, 39, 46) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
 σελ. 16, 34) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 16, 34) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2).  
 

▪Μαθηματικά Ε 
 ▪Κοινωνική και 
Πολιτική ΑγωγήΕ 
(ενοτ.Β, κεφ.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ  
(βιβλίο δασκάλου  
σελ. 16  /  
Ζώνη 9,10,11) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2) 
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 8,  
σελ. 35-37/  
εν.9, σελ. 46) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 16  /   
Ζώνη 9,10,11) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2) 
 
 
 
 

3 Θεατρικά δρώμενα ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.2) 

 ▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 38) 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 38) 

  ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.5-6,16) 
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
4 Προετοιμασία Θεατρικής 

Παράστασης (θέμα, ρόλοι, 
κίνηση, κατασκευές, σκηνικά, 
κοστούμια, αντικείμενα, μουσική, 
ήχοι, αφίσα, πρόγραμμα, 
προσκλήσεις, κ.ά) 
 
 
 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.2 - 
σελ.325) 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 16, 17) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2)  

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 16, 17) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2)  

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, 
σελ.20,21) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 16, 17) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2).  
 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 16, 17) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2).  
 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.27) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε& ΣΤ 
 (Ζώνη 
12,13,14,15) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 3, σελ. 
40-42 / ενοτ.12, 
σελ. 100-104 / 
ενοτ.15,   
σελ. 50-55) 
▪Μαθηματικά 
ΣΤ (κεφ.33) 
▪Αγγλικά ΣΤ  
(unit 3,9) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 
12,13,14,15) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.2) 

5 Συγγραφή θεατρικού 
διαλόγου (με συγκεκριμένο θέμα 
ή επιλογή ενός διηγήματος που 
άρεσε στους μαθητές και το 
μετατρέπουν σε θεατρικό κείμενο. 
Αναζητούν στοιχεία για τον τόπο 
και το χρόνο του έργου, επιλέγουν 
τη μουσική επένδυση, τα 
κοστούμια και τα σκηνικά. 
Διοργανώνουν θεατρική 
παράσταση και ασχολιούνται με 
την επεξεργασία και παραγωγή 
αφίσας, πρόσκλησης, 
ανακοίνωσης, δελτίο τύπου, 
διαφημιστικό φυλλάδιο) 

     ▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.9,  
σελ. 49, 50) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 11) 
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 11) 
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
6 Θεατρικό αναλόγιο 

(παραστασιοποίηση αφηγηματικού 
ή δραματικού λόγου, εναλλαγή 
ρυθμού στον λόγο, λεκτικά 
(διάλογος) και μη λεκτικά σήματα 
(χειρονομίες, κίνηση σώματος, 
εκφράσεις προσώπου), χρήση 
οπτικοηχητικών στοιχείων, 
συμμετοχή των παιδιών  στη 
δράση ) 
 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.2) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2) 

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.2, 
σελ.20,21/ 
δασκ. σελ. 39) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2). 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2). 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.2)  

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ  
▪Αγγλικά  
(unit 3,9)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ 
 (κεφ.2) 
 

7 Θέατρο Σκιών (ιστορία, 
κατασκευή, συγγραφή διαλόγου, 
παράσταση) 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.2 -σελ. 
320) 

▪Γλώσσα Α 
(τευχ.1,σελ.46 /  
δασκ. σελ. 43, 
44) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων 
 Α & Β  
(σελ. 132-134 / 
βιβλ. δασκάλου 
σελ. 44) 
▪Μουσική Α 
(κεφ.4) 
 
 

▪Γλώσσα Β3 
(ενοτ.23) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(σελ. 132-134 / 
βιβλ. δασκάλου, 
σελ. 44) 
  

▪Γλώσσα Γ 
(τευχ.3, σελ. 44, 
45 / βιβλ. 
δασκάλου, 
 σελ. 48)  
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.24) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ.24) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.13, σελ.17) 
▪Φυσικά Ε 
(σελ.78)  
 ▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 16) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.2) 
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 16) 
 

8 Κουκλοθέατρο*/Μαριονέτες 
(ιστορία, κατασκευή, εμψύχωση 
και παράσταση) 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.2 - σελ. 
318-323) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β  
(βιβλ.δασκάλου, 
 σελ. 19) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 19) 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ6) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (βιβλίο 
εκπαιδευτικού,   
σελ. 48) 

▪Εικαστικά Γ-Δ 
(ενοτ. Δ6) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (βιβλίο 
εκπαιδευτικού ,  
σελ. 48) 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 6) 
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 6) 
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
9 Γνωριμία με το Αρχαίο 

Θέατρο* (χώρος: αρχιτεκτονική, 
τα μέρη του θεάτρου, σκηνικός 
εξοπλισμός ,τύποι , σκοπός και 
προορισμός θεατρικοί αγώνες, 
εξέλιξη, σωζόμενα θέατρα – 
επίσκεψη στο χώρο, παρατήρηση , 
συζήτηση, σύγκριση με 
αντίστοιχους χώρους της εποχής 
μας, φωτογράφηση, σχεδιασμός 
του χώρου, εικαστικές 
δημιουργίες, θεατρικό δρώμενο ) 

. ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(σελ. 119) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.7, 
κεφ.2) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 130-131) 

▪Ιστορία Δ 
(κεφ.23,24,41α ) 
▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.2, 
κεφ.1) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Φυσικά Ε 
(σελ.96) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 5/ δασκ. 
σελ 41-42,75,76, 
80,81,202-205) 
▪Αγγλικά  Ε 
(unit 7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου, 
σελ. 130-131) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ (κεφ.65) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 5/ δασκ. 
σελ 41-42,75, 
76, 80,81,  
202-205) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

10 Γνωριμία με τους αρχαίους 
δραματουργούς (γέννηση της 
τραγωδίας και κωμωδίας, θέματα, 
σκοπός και διδάγματα, 
δραματουργοί και τα  σωζόμενα 
έργα προς) 

    ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9,  
σελ. 66. 67)  
▪Ιστορία 
(κεφ.23,24,  
41α ) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
(Β2,3,4) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε&ΣT(βιβλ.δασκ. 
σελ.39,41,42,50,   
202-205)  

▪Ανθολόγιο 
Λογ.Κειμένων  
Ε & ΣΤ (Β2,3,4) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε& ΣΤ  
(βιβλ.δασκ.σελ.
39,41,42,50,   
202-205)  

11 Γιορτές προς τιμήν του 
Διόνυσου (πρόγραμμα γιορτής: 
ιερείς, , τελετή στο ωδείο, πομπή 
προς το ναό του Διόνυσου, τελετή 
έναρξης, αγώνες διθυράμβου, 
αγώνες κωμωδίας, αγώνες 
τραγωδίας, εκκλησία του δήμου) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 130-131) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.53-56) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών  
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.53-56) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Ιστορία Δ 
(κεφ. 41α ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου, 
 σελ. 130-131) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

12 Αρχαία προσωπεία (τραγωδίας 
-κωμωδίας)/  Κοστούμια και 
Μάσκες στο Αρχαίο Θέατρο 

     ▪Θεατρική Αγωγή 
Ε&ΣΤ (βιβλίο 
δασκ., Ζώνη 6)  

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(δασκ., Ζώνη 6) 
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
13 Μάσκες (ιστορία , κατασκευή) 

 
▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.2 - σελ. 
324-325) 

▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 6,8) 
▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 6,8) 
▪Σχολικές & 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.5) 

14 Γνωριμία με ανθρώπους του 
θεάτρου (συγγραφείς, ηθοποιούς, 
σκηνοθέτες, σκηνογράφους και 
άλλα σχετικά επαγγέλματα : 
φωτιστές,ηχολήπτες, ταξιθέτες κ.ά) 

 ▪Μαθηματικά Α 
(βιβλίο 
δασκάλου, 
κεφ.36) 

 ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.7, 
κεφ.2) 

 ▪Αγγλικά Ε 
 (unit 7) 
 

 

15 Ο μαγικός χώρος του 
θεάτρου – σύγχρονο θέατρο ( 
Θεατρικός χώρος, σκηνικός 
χώρος) 

   ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ  (ενοτ.7, 
κεφ.2) 

▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9) 
▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.2,κεφ.1) 

▪Φυσικά Ε 
(σελ.96) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 5,16) 

▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 7) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 5,16) 

16 Εικαστικός χώρος στο 
θέατρο (σκηνογραφία, 
κοστούμια, Μάσκα, κούκλα, 
μαριονέτα) 
 

      ▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 14)  
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Γ4) 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 14) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ  
(ενοτ.Γ4) 

17 Πρώτη φορά στο θέατρο     ▪Γλώσσα Δ 
 (ενοτ.9) 
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.7) 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 16 
/δασκ.σελ. 191-
199) 
 
   
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 
16/δασκ.σελ. 
191-199) 
  18 Το θέατρο της περιοχής μας 

 
 

   ▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ  (ενοτ.7, 
κεφ.2) 

▪Μσαθηματικά 
Δ (κεφ.7) 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 16)  
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 16)  
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α/α ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
19 Παραδοσιακά δρώμενα της 

περιοχής μας (καταγραφή 
εθίμων, εικαστική αποτύπωση, 
κατασκευές, συλλογές 
φωτογραφιών και εικόνων, 
κείμενα, αναπαράσταση) 
 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.2) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
 σελ. 38) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α–ΣΤ (κεφ.2)  

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.2). 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.2)  
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ  
(Ζώνη 5) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.2) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 5) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.2) 
 

20 Η παράσταση που είδαμε 
(επιλογή παράστασης και γιατί, 
προετοιμασία πριν την παράσταση:  
συζήτηση για το χώρο του θεάτρου 
γενικά(αν έχουν πάει σε θέατρο, από 
τι αποτελείται, τι χρησιμοποιούν στη 
σκηνή, τα θεατρικά επαγγέλματα κ.ά,), 
το σεβασμό στο χώρο και τους 
συντελεστές της παράστασης, 
δραστηριότητες σχετικές με το θέμα 
του έργου. Μετά την παράσταση: 
συζήτηση για το έργο, τι τους άρεσε 
και ποιος ρόλος, απόδοση 
συναισθημάτων από τα παιδιά 
κάποιων ηρώων, ζωγραφιές από 
σκηνές του έργου και σωστή 
αφηγηματική σειρά , δραματοποιήσεις 
κ.ά.) 

    ▪Γλώσσα Δ 
(ενοτ.9,  
σελ. 65 - 71) 
 

▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ 
 (Ζώνη 
16/δασκ.σελ. 191-
199) 
 
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ 
(Ζώνη 
16/δασκ.σελ. 
191-199) 
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Θεματικός άξονας : Μουσική- Χορός 

 
Μουσικό/Χορευτικό εργαστήρι: Συγκρότηση χορωδίας /χορευτικής ομάδας. Πρακτική και θεωρητική προσέγγιση του θέματος.  
Μουσική: Σκοπός είναι  η γνωριμία με τη μουσική παράδοση της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών, η καλλιέργεια και η ευαισθητοποίηση του 
μαθητή στη διαμόρφωση ενός μελλοντικού φιλότεχνου ακροατή και για τι όχι δημιουργού.  
Χορός:

 

 Ο χορός ενώνει τον έναν με τους πολλούς, ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη. Σκοπός είναι η επικοινωνία μέσω της 
κίνησης και του χορού και η γνωριμία με την τέχνη του χορού του παρελθόντος και του  σήμερα.  

 
α/
α 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Συγκρότηση χορωδίας  

(πρακτική και θεωρητική 
προσέγγιση) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

2 Δημοτικά τραγούδια/ 
Παραδοσιακά τραγούδια 
(κάλαντα , αποκριάτικα, 
Πρωτομαγιάς κ.ά.) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(βιβλίο δασκ. , 
σελ. 40,46) 
▪Μουσική (κεφ. 
11,12,13, 
18,19,22) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 86) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ  
(βιβλίο δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3)   

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(βιβλίο δασκ. , 
σελ. 40,46) 
▪Μουσική (κεφ. 
11,12,13, 
18,19,22) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 86) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3)  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, σελ. 
27,77) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου, σελ. 
27,77) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
.(κεφ.3) 
  

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ  
▪Γεωγραφία Ε 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.12) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
.(κεφ.3)   
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.14,  
σελ. 30-33) 
▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 10,18, 
19,20) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΕ&ΣΤ 
 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α -ΣΤ (κεφ.3) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
3 Μουσική και τραγούδια στο 

Δημοτικό σχολείο. 
 

 ▪Μουσική Α 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 
 

▪Μουσική Β 
 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ  
▪Μουσική Ε 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ  
▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 10,18, 
19,20) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ  
(βιβλίο δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  (κεφ.3) 

4 Η μουσική και τα 
τραγούδια που μας αρέσουν 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 - σελ. 
332) 

▪Μουσική Α 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(σελ. 13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(σελ. 13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Γλώσσα Ε2 
(ενοτ.7,σελ.17,18) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.1,19, 21, 25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλ.) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 1, 22, 25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

5 Παιδικά τραγούδια ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β(σελ 18, 
135,136,145) 
▪Μουσική Α 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.96-115) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β, 
(σελ. 18, 135, 
136, 145) 
▪Μουσική Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ.96-115) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ &Δ 
(σελ. 59,60,66) 
▪Μουσική Γ&Δ  
(κεφ.4, 5, 6, 15) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.96-115) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ &Δ 
(σελ. 59,60,66) 
▪Μουσική Γ&Δ  
(κεφ.4, 5, 6, 15) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.96-115) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.5, 9,19) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ.96-115) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.96-115) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
6 Παραδοσιακή μουσική της 

Ελλάδας ή του τόπου μας 
(συλλογή και εκμάθηση 
παραδοσιακών τραγουδιών και 
χορών. Σύνδεση με τοπικά έθιμα 
και ιστορικά γεγονότα. 
Κατασκευή άλμπουμ με εικόνες 
από ενδυμασίες, μουσικά 
όργανα. Κατασκευή αυτοσχέδιων 
παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 
 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β 
(ενοτ. 15.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
 (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
 (κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  
(κεφ.3) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 9-10) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ  
(βιβλίο δασκ.) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 8)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α–ΣΤ (κεφ.3) 

7 Είδη ελληνικής μουσικής 
(δημοτική, λαϊκή, έντεχνη, κ.ά.) 

 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 - σελ. 
333) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ  (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλ.(κεφ.3) 

8 Έντεχνο ελληνικό τραγούδι. 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 -σελ. 
333) 
 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α – ΣΤ (κεφ.3) 

9 Ρεμπέτικα και λαϊκά 
τραγούδια 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκ.,σ. 45-57) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 45-57) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,5,15) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ.45-57) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,5,15) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ.45-57) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(δασκ.  σ. 45-57) 

▪Μουσική ΣΤ 
(κεφ.10,11) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ.45-57) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
10 Νεότερα δημοφιλή 

ελληνικά τραγούδια (έντεχνο, 
πολιτικό, νέο κύμα, ροκ) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Α & Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,    
σελ. 69-95) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 69-95) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ &Δ 
▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,19) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίοδασκ. 
σελ. 69-95) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,19) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.,   
σελ. 69-95) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΕ & ΣΤ 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.4,8,20) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.,  
 σελ. 69-95) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΕ&ΣΤ 
▪Μουσική ΣΤ 
(κεφ.17) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκ.σελ.69-95) 

11 Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β  
▪Μουσική Α 
(κεφ. 11,12,13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 

▪Γλώσσα   
(ενοτ.11, 12, 13) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
▪Μουσική Β  
(κεφ. 12,13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο δασκ., 
σελ. 27) 
▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.9) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Γλώσσα  Δ 
(ενοτ. 8,σελ. 49) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(δασκ.,  σελ. 27) 
▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.9) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 

▪Γλώσσα Ε  
(ενοτ. 8, σελ.28) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ. 8, 
σελ.31,39) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

12 Τα τραγούδια της Άνοιξης  ▪Μουσική Α 
(κεφ. 19) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α- 
ΣΤ(βιβλ. δασκ.) 

▪Μουσική Β  
(κεφ. 20,21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

13 Τραγούδια και χοροί του 
γάμου 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου ,  
σελ. 37,150) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 37,150) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου   
σελ. 37,150) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 37,150) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκάλου  
σελ. 37,150) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.16) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ. 37,150) 

14 Γνωριμία με το 
μικρασιάτικο τραγούδι 

 ▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 



57 
 

 

α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
15 Ιστορικά Τραγούδια   ▪Μουσικό 

Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
( Η3) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.4,8,20,25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων  
Ε & ΣΤ ( Η3) 
▪Μουσική ΣΤ 
(εν.5-6,8,10, 17) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

16 Καντάδες   ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(σελ. 37,91) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 58-68) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(σελ. 37,91) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 58-68) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 138) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ. 58-68) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ. 138) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.,σ. 58-68) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
( σελ. 27, 238) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(δασκ.σελ. 58-68) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΕ&ΣΤ   
(σελ. 27, 238) 
▪Μουσική ΣΤ 
(κεφ.6) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ.σ.58-68) 

17 Στη συναυλία    ▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.19) 

 ▪Γλώσσα Ε  
(εν. 7,σελ. 8,9,16) 

▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 8) 

18 Η εξέλιξη της καταγραφής 
της μουσικής (φωνογράφος, 
γραμμόφωνο, λατέρνα, πικαπ,) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.336) 

  
 

  ▪Φυσικά Ε ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.24) 
 

19 Μελοποιημένη ποίηση. 
 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.19) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.19) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.22) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

20 Γνωριμία με ένα συνθέτη και 
το έργο του. / Ένας συνθέτης 
μουσικής του τόπου μας(Ν. 
Σκαλκώτας,Μ. Θεοδωράκης, κ.ά) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 13, 20, 21) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 21) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Γλώσσα Ε (εν. 7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ) 
▪Αγγλικά Ε-unit 9 

▪Αγγλικά ΣΤ 
 (unit 8)  
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
21 Η Μουσική μέσα από τη 

Μυθολογία. 
 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,     
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 130-131) 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.26) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλ. 
σελ. 130-131) 

22 Θεότητες της μουσικής 
στην Ομηρική Ποίηση. 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου, 
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (δασκ. 
σελ. 130-131) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (δασκ. 
σελ.130-131) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.7) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκάλου, 
σελ. 130-131) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 

23 Μουσική και μουσικοί στην 
Αρχαία Ελλάδα/ Γνωριμία 
με τα αρχαία ελληνικά 
μουσικά όργανα*  (εξέλιξη 
αρχαίας ελληνικής μουσικής και 
επιβίωσή της έως σήμερα, 
αρχαία μουσικά όργανα σύγκριση 
με τα σημερινά, κατηγορίες 
μουσικών οργάνων – 
συγκέντρωση υλικού, 
φωτογραφιών, εικόνων από 
αγγεία, μελέτη αρχαίων 
κειμένων, επίσκεψη στο μουσείο 
μουσικών οργάνων ή σε 
κατάστημα μουσικών οργάνων 
συγκέντρωση και κατασκευή 
διαφόρων μουσικών οργάνων, 
ακροάσεις μουσικών ήχων, 
τραγούδια )  

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.4,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου ,  
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 130-131) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 4, 5, 7, 9) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 130-131) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
24 Η ελληνική μουσική μέσα 

στο πέρασμα του χρόνου, 
από την αρχαιότητα έως 
σήμερα (αρχαία, βυζαντινή, 
δημοτική…) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.22) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.22) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 5-10) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

25 Η μουσική και οι άλλες 
τέχνες 

   ▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.23) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 23) 

 ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.23) 

26 Βυζαντινή εκκλησιαστική 
μουσική/ Θρησκευτικοί 
Ύμνοι 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 119-129, 
164) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 119-129, 
164) 
 

▪Θρησκευτικά Γ  
(βιβλίο δασκ., 
σελ.13) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ.,σελ. 
119-129, 164) 

▪Θρησκευτικά Δ 
(βιβλίο δασκ, 
σελ.13) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ.,σελ.
119-129, 164) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & ΣΤ 
▪Μουσική 
(κεφ.12,14,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 119-129, 
164) 
▪Ιστορία Ε 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Ε & 
ΣΤ 
▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 7, 9) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 119-129, 
164) 

27 Γνωριμία με την κλασική 
μουσική / Συμφωνική 
ορχήστρα / Όπερα/ 
Γνωριμία με το Μέγαρο 
Μουσικής 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 -
σελ.333) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 162-185) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 162-185) 
 

▪Μαθηματικά Γ 
(κεφ.19) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4,13) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ., 
σελ. 162-185) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4,13) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 162-185) 
 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.10,23) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 162-185) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.7, 15, 21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 162-185) 

28 Ο Μαέστρος/Διευθυντής 
ορχήστρας / Μουσικά 
επαγγέλματα:ενορχηστρωτής, 
μουσικός, τραγουδιστής,ηχολήπτης.. 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 -
σελ.331) 

  ▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.18) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.18) 
 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.7, σελ. 16) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 21, 24) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
29 Η ορχήστρα μας  ▪Μουσικό 

Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 76) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 76) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

30 Η εξέλιξη της ορχήστρας (ο 
χορός στην αρχαία Ελλάδα, 
ορχήστρα Μπαρόκ, μπάντα, 
κ.ά) / Αρχαία και Ρωμαϊκά 
Ωδεία (οι χώροι, αρχιτεκτονική, 
εσωτερικός διάκοσμος, τύποι , 
σκοπός ,προορισμός , μουσικοί 
αγώνες, εξέλιξη, σωζόμενα 
ωδεία. Δράσεις: επίσκεψη στο 
χώρο, παρατήρηση, συζήτηση, 
σύγκριση με αντίστοιχους 
χώρους της εποχής μας, 
φωτογράφηση, σχεδιασμός του 
χώρου,εικαστικές δημιουργίες 
μουσική παράσταση) 

   ▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.18) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.18) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.10) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 15, 21) 

31 Μουσική παράδοση άλλων 
λαών (παραδόσεις, ιστορία, 
κουλτούρα, τραγούδια, μύθοι, 
κ.ά)/ Μουσική διαφόρων 
χωρών. 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ..11.3-
σελ.333,334) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(σελ.143) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 132-151) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α & Β 
(σελ.143) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 132-151) 
 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.61) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4,24) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ. σελ. 
132-151) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(σελ.61) 
▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.4,24) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ. σελ. 
132-151) 
 
 

▪Μουσική   Ε 
(κεφ. 21, 23) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,     
σελ. 132-151) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 1, 12, 
13,14) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου ,   
σελ. 132-151) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit8) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
32 Τραγούδια του ευρύτερου 

ελληνισμού (π.χ.παραδοσιακή 
μουσική ελληνόφωνης Κάτω 
Ιταλίας)  

     ▪Μουσική Ε ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 9-10) 

33 Μουσική και ήχος ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 10, 11.3) 

▪Μουσική Α 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. , 
σελ. 33) 

▪Μουσική Β 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ., 
σελ. 33) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 1,2) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 1,2) 

▪Φυσικά Ε   
(σελ. 84-89) 

 

34 Ηχο-ταξίδια  ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος
Α  (σελ.152) 

   ▪Φυσικά Ε 
(σελ.84-102) 

▪Μουσική ΣΤ 

35 Μουσικά παιχνίδια / 
Μουσικά δρώμενα 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.10, 
σελ.235- κεφ. 
11.3, σελ. 328, 
330) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Α (σελ. 152) 
▪Μουσική Α 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο     
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Β 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 34) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ. 
σελ. 34) 

▪Μαθηματικά  Ε 
(κεφ.36) 
▪Μουσική Ε  
(κεφ. 16,25) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 5,6, 16 / 
βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 27-29  / 
ενοτ. 1,20,22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

36 Μουσικά παραμύθια ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.3 -
σελ.334) 

▪Μουσική Α 
(σελ.33-43) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 

▪Μουσική Β 
(σελ.33-44) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 14) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 14) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
 
 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
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ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
37 Κείμενο, ήχος και ρυθμός  ▪Μουσικό 

Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ(κεφ.2,εν.Β) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ(κεφ.2,εν.Β) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ. δασκ.) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

38 Μουσικοκινητικά παιχνίδια ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3 -
σελ.343) 

▪Μαθηματικά Α 
(κεφ. 3,6) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ77,78, 
88, 89  / βιβλ. 
εκπ/κού, κεφ.4 
ενοτ.Β) 
▪Μουσική Α 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α - ΣΤ(κεφ.3) 

▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 77,  78, 
88,89/ βιβλίο 
εκπαιδευτικού, 
κεφ.4 ενοτ.Β) 
▪Μουσική Β 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3)  
 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 72-76, 
80 / βιβλίο 
εκπαιδευτικού, 
κεφ.2)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 72-76, 
80 / βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.2, ενοτ.Β) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3)  

▪Μουσική Ε 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3) 

▪ Μουσική ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου 
σελ.18)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3) 

39 Νανουρίσματα και 
ταχταρίσματα του τόπου 
μου / άλλων λαών 
(προφορικές αφηγήσεις, ήθη, 
νοοτροπίες, συλλογή υλικού, 
σχετικά έργα ζωγραφικής, 
φωτογραφικό υλικό κ.ά) 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(βιβλίο δασκ.,   
σελ. 15, 16) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 93) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(δασκ. , σελ. 41, 
111, 140, 172) 

▪Ανθολόγιο Λογ. 
Κειμένων Α & Β 
(δασκ.σελ.15,16) 
▪Μουσική Β 
 (κεφ. 23) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ 
(βιβλ.δασκ.σελ.41  
111,140, 172) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 93) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο δασκ., 
  σελ. 23, 54) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου ,  
σελ. 41,111, 
140, 172) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Γ & Δ 
(βιβλίο δασκ., 
 σελ. 23, 54) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 41,111, 
140, 172) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,     
σελ. 41,111, 140, 
172) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου,    
σελ. 41,111, 
140, 172) 
 

40 Οι ήχοι της φύσης ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 

▪Μουσική Α ▪Μουσική Β ▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ.5/ βιβλίο 
δασκ. κεφ.8) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ(κεφ.2,εν.Β) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ. 5 / βιβλίο 
δασκ. κεφ.8) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ(κεφ.2,εν.Β)  

▪Φυσικά Ε 
(σελ.88) 

 ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 4, 22) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
41 Φτιάχνοντας ηχο-ιστορίες 

(εκφραστική απόδοση των ήχων 
μιας ιστορίας με όργανα ή φωνή 
ή και τα δύο)  

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ.11.3, 
σελ.328, 335) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Α (σελ. 152) 
▪Μουσική Α 
(σελ.33-43) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο δασκ., 
σελ. 33) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3). 

▪Μουσική Β 
(σελ.33-44) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για τις 
τάξεις Α – Δ 
(βιβλίο 
δασκάλου,     
σελ. 33) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3). 
 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.3). 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3).  

▪Φυσικά Ε 
(σελ.84-102) 
▪Μαθηματικά Ε 
(ενοτ.6) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3). 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 14 / 
βιβλίο 
δασκάλου ,   
σελ. 29) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3). 

42 Μουσική από διαφορετικές 
εποχές και πολιτισμούς. 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.24) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ.24) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.23) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 1) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Αγγλικά ΣΤ   
(unit 8) 

43 Μουσικά όργανα. Τα 
εργαλεία της μουσικής. 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.139, 
κεφ.11.3,σελ. 
328-330) 

▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β  
(σελ. 79-83) 

 ▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ. 8,9,10) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 70,71) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ. 8,9,10) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 70,71) 

▪Γλώσσα Ε  
(ενοτ. 7) 
 ▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.23) 
▪Φυσικά Ε 
(σελ.89) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ. 4, 5) 
▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 8) 

44 Οι οικογένειες των 
μουσικών οργάνων  
(έγχορδα, πνευστά, κρουστά). 

 
 
 
 

  ▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ.8,9,10, 
18) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ.8,9,10, 
18) 

 ▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.4, 5) 
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α/α ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
45 Δημοτικό τραγούδι και τα 

μουσικά του όργανα. 
 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.3) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.3) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 96-99) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ  (κεφ.3) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 96-99) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α- ΣΤ(κεφ.3) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.3) 
 

▪Μουσική 
(ενοτ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  Α΄ 
- Στ΄ (κεφ.3) 

46 Λαϊκά μουσικά όργανα. 
 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α& Β 
(σελ. 127 / βιβλ. 
δασκ., σελ. 26) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλ. 
δασκάλου) 

▪Μελέτη 
Περιβάλλοντος Β 
(ενοτ. 15.4) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτ.Κειμένων 
Α & Β (σελ. 127) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 96-99 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(κεφ. 22) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 96-99 
 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 36) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.11) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Αγγλικά  ΣΤ  
(unit 8) 

47 Κατασκευές μουσικών 
οργάνων με απλά υλικά. / 
Κατασκευές αυτοσχέδιων 
μουσικών οργάνων από 
ανακυκλώσιμα υλικά. / Πώς 
τα σκουπίδια 
μεταμορφώνονται σε… 
μουσικά όργανα.  
 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(κεφ. 11.3-
σελ.329-330) 

▪Γλώσσα  Α 
(δασκ., σελ. 47) 
▪Μουσική Α   
(σελ47-53/δασκ.  
σελ.114-115) 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.82-83) 
▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ 
(δασκ. σελ. 33) 

▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.82-83) 
▪Μαθηματικά  Β  
(δασκ., κεφ.7) 
▪Μουσική Β 
(βιβλίο δασκάλ., 
σελ.116-117) 
▪Θεατρική Αγωγή 
Ε &ΣΤ, προτάσεις  
για τις τάξεις      
Α – Δ (βιβλίο 
δασκ. σελ. 33) 

▪Μουσική Γ&Δ      
(κεφ. 17) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ.17) 

▪Γλώσσα  Ε2 
(ενοτ.7,  
σελ.12-14) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.36)  
▪Φυσικά Ε 
(σελ.89) 
▪Μουσική Ε 
(κεφ.24) 

▪Μουσική ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου ,   
σελ. 23-27 & 
ενοτ.1, 4, 15) 
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α/α ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
48 Συγκρότηση χορευτικής 

ομάδας (πρακτική και 
θεωρητική προσέγγιση) 

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 
 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 

49 Μουσική και χορός ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.310, 311) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσική Β 
(κεφ.10) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 12,15) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Γ&Δ 
(κεφ. 12) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ.δασκάλου) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.16) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ(βιβλ.δασκ.) 

50 Παραδοσιακοί χοροί* 
(σύνδεση με τοπικά έθιμα και 
ιστορικά γεγονότα. Συλλογή 
εικόνων με παραδοσιακές στολές 
μουσικά όργανα, οργανοπαίχτες, 
τραγούδια, κ.ά) / Λαογραφία 
και παραδοσιακός χορός 
(φορεσιές, μουσικά όργανα, 
οργανοπαίχτες, φωτογραφίες, 
παραδοσιακά προϊόντα, κ.ά) /  

 

 ▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α&Β  
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ. 91-
105 / βιβλίο 
εκπαιδευτικού, 
κεφ.4, ενοτ. Δ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-
ΣΤ (βιβλ.δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ  
(κεφ.4) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
ΚειμένωνΑ-Β 
▪Φυσική Αγωγή 
Α-Β (σελ.91-105 / 
βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.4, ενοτ.Δ) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ  
(κεφ.4)  

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ.90 – 
100 / βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.2, ενοτ.Ε) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου 
 ▪ Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.4) 
 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 90 – 
100/  βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ.2, ενοτ.Ε) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ  
(βιβλίο 
δασκάλου) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.4) 
 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.53) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ.) 
▪Φυσική Αγωγή 
Ε-ΣΤ (κεφ.7, σελ. 
55-58 / βιβλίο 
εκπαιδευτικού, 
κεφ.2, 
 σελ127-136) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.4) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.16) 
▪Μουσικό 
ΑνθολόγιοΑ-ΣΤ  
(βιβλ. δασκ.) 
▪Φυσική Αγωγή 
Ε-ΣΤ (κεφ.7, 
σελ. 55-58 / 
βιβλίοεκπαιδ. 
κεφ.2,  
σελ. 127-136) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.4) 

51 Ο χορός μέσα στην Ιστορία  ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
(σελ. 87-89) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ (σελ. 87-89) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου) 



66 
 

 

α/α ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
52 Χορευτικοί αυτοσχεδιασμοί ▪Οδηγός 

Νηπιαγωγού 
(σελ. 310,311) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.4) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ  
(κεφ.4) 

▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ. 94, 95 / 
βιβλίο εκπαιδ. 
κεφ.12,14 ) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
(σελ. 95) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α-ΣΤ  
(κεφ.4) 
 

▪Μουσική Γ-Δ 
(σελ. 94, 95 / 
βιβλίο εκπαιδ. 
κεφ.12,14 ) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ  
(σελ. 95) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α- ΣΤ (κεφ.4)  
 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.16) 
▪Φυσικά Ε  
(σελ. 84-89) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.53) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.4) 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.16) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α – ΣΤ 
 (κεφ.4) 

53 Ρυθμός και κίνηση ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 310, 311) 

 ▪Μουσική Β 
(κεφ.18) 
 

▪Μουσική Γ &Δ 
(κεφ.12,15) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ 
 (σελ. 78, 79 / 
βιβλίο 
εκπαιδευτικού 
κεφ 2, ενοτ.Β)  

▪Μουσική  Γ&Δ  
(κεφ. 12) 
▪Φυσική Αγωγή 
Γ-Δ 
 (σελ. 78, 79 / 
βιβλίο 
εκπαιδευτικού,    
κεφ 2, ενοτ.Β)  
 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.16) 
 

▪Μουσική ΣΤ 
(ενοτ.16) 
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Θεματικός άξονας : Μαθητικός τύπος – Μ.Μ.Ε - Φωτογραφία – Κινηματογράφος - Οπτικοακουστικά μέσα 

Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (επίκαιρα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, 
ανακοινώσεις κ.ά.) 
Μέσα Μαζικής ενημέρωσης:  Στόχος είναι τα παιδιά να είναι σε θέση να δεχτούν, να ερμηνεύσουν, να αποκωδικοποιήσουν και να αξιολογήσουν τη 
μεταδιδόμενη πληροφορία. Επίσης,  οι μαθητές να μάθουν πώς, μέσω της κριτικής σκέψης και στάσης, θα γίνουν ενεργητικοί καταναλωτές των μέσων 
και όχι παθητικοί αποδέκτες των μηνυμάτων τους. 
Λέσχη φωτογραφίας: Σκοπός είναι η γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, η πρακτική με συγκεκριμένο θέμα και συνδυασμός θεωρίας  
και πράξης. 
Κινηματογράφος – Οπτικοακουστικά μέσα

 

: Ενισχύουν την δημιουργική έκφραση του παιδιού και καλλιεργούν την ομαδική εργασία και το συλλογικό 
πνεύμα. 

α/α ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 
 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
1 Σύνταξη μαθητικής 

εφημερίδας/περιοδικού 
(μελετούν διαφορετικές 
ημερήσιες εφημερίδες και τα 
κείμενα που περιέχουν π.χ. 
ειδησεογραφία, σχολιασμούς, 
αναλύσεις, δοκίμια, συνεντεύξεις, 
διαφημίσεις, επιστολές, 
διαμαρτυρίες κ.τ.λ.). Έκδοση 
μαθητικής εφημερίδας/ 
περιοδικού σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή 
(συγκέντρωση, επιλογή, σύνταξη 
και παρουσίαση της ύλης με 
επίκαιρα τοπικά και παγκόσμια 
γεγονότα, συνεντεύξεις, 
παρουσιάσεις ανταποκρίσεις κ.ά) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ. 148, 149, 
358) 

▪Γλώσσα Α 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ 40) 
▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α-Β 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 16) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.17) 
▪Ανθολόγιο 
λογοτεχνικών 
κειμένων Α-Β 
(βιβλίο 
δασκάλου,   
σελ. 16) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ. 8, 
κεφ.5) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.7,κεφ.2) 

▪Αγγλικά  Ε  
 (unit 2,9) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ (σελ. 72 / 
τετρ.εργασιών, 
κεφ. 47) 
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α/α Μ.Μ.Ε. 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 

2 Επαγγέλματα σχετικά με 
την έκδοση εφημερίδας / 
περιοδικού 

  ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(ενοτ.14.2) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.8,κεφ.5) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ(ενοτ.7,  
κεφ.2) 

  

3 Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 
 

 ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Α 
 (σελ. 101-103) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.19) 
 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.8) 

   

4 Σύνταξη και παρουσίαση 
ενός δελτίου ειδήσεων 

  ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(ενοτ.14.2) 
▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.19) 

▪Γλώσσα Γ 
(δασκ. σελ. 38) 
▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.8,κεφ.4) 

   

5 Τηλεόραση (επαγγελματίες 
τηλεοπτικών εκπομπών, 
σύγκριση με άλλα ΜΜΕ, 
προβλήματα , τρόποι ορθής 
χρήσης της τηλεόρασης, κ.ά.) 

  ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(ενοτ.14.2) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ (ενοτ.8, 
κεφ.4) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ (ενοτ.7, 
κεφ.3) 

▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.15) 
▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ. 7, 9, 39, 49) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
κειμένων Ε-ΣΤ 
(Β7) 

▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
κειμένων Ε-ΣΤ 
(Β7) 
 

6 Ραδιόφωνο και 
ραδιοφωνικές εκπομπές 
 

  ▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(ενοτ.14.2) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Γ(ενοτ.8, κεφ.3 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ(ενοτ.7, κεφ.3) 

 ▪Αγγλικά ΣΤ 
(unit 7) 

7 Διαφήμιση   
 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.5.3) 
 

  ▪Γλώσσα Ε 
(ενοτ.15, 
 σελ. 42-47) 
▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Γ3) 

▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.4,  
σελ. 56-59, 69) 
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α/α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 

8 Η ιστορία της φωτογραφίας 
/ Τέχνη και τεχνική της 
φωτογραφίας (Ιστορία και 
εξέλιξη) / Η εξέλιξη της 
φωτογραφίας και της 
φωτογραφικής μηχανής. 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.150,  
179-180,  
252, 258) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Γ5) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Μαθηματικά 
ΣΤ(κεφ.41) 
▪Φυσικά ΣΤ 
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 205, 206, 
213-215) 
▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (ενοτ.Γ5) 
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 
 

9 Τι μας λένε οι εικόνες* 
 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.179-180, 
252) 

▪Ανθολόγιο Α-Β 
(βιβλίο 
δασκάλου 
 σελ. 14) 

▪Ανθολόγιο Α-Β 
(βιβλίο δασκάλου 
σελ. 14) 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ  
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 31) 
 
 

▪Θεατρική 
Αγωγή Ε΄ & ΣΤ, 
προτάσεις  για 
τις τάξεις Α – Δ  
(βιβλίο 
δασκάλου,  
σελ. 31) 
 

▪Εικαστικά Ε-ΣΤ 
(ενοτ.Γ5) 

▪Εικαστικά  
Ε-ΣΤ (ενοτ.Γ5) 

10 Έκθεση φωτογραφίας  ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
 Α-ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.5) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
Α-ΣΤ (κεφ.5) 
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α/α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΘΕ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ   ΥΛΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ (ανά τάξη) 

ΘΕΜΑ Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 
11 Κινηματογράφος* – 

Οπτικοακουστικά μέσα  
 

 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  
 Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.6,21) 
 ▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Γλώσσα(σελ. 
37-45/ εν.15)  
▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
Α-ΣΤ (κεφ.6) 
▪Αγγλικά-unit10 

12 Γνωριμία με τον κινηματογράφο / 
Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου (ιστορία, 
λειτουργία, επίσκεψη στην 
ταινιοθήκη της Ελλάδα , στο 
Μουσείο κινηματογράφου κ.ά.)  

 ▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 45-57, 
 69-95) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.7.5) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλ. δασκ., σελ. 
45-57, 69-95) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο  
Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 45-57,  
69-95) 

▪Μουσικό 
Ανθολόγιο 
 Α-ΣΤ (βιβλίο 
δασκάλου  
σελ. 45-57,  
69-95) 

▪Μαθηματικά Ε 
(κεφ.6,21) 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α-ΣΤ 
(βιβλίο δασκ. σελ. 
45-57, 69-95) 

▪Μουσική-εν.11 
▪Μουσικό 
Ανθολόγιο Α- ΣΤ 
(δασκ. σελ. 45-57, 
69-95) 
▪Αγγλικά-unit10 

13 Κινούμενα σχέδια   ▪Γλώσσα Β-εν.3.4    ▪Φυσικά-σ.111 

14 Παρακολούθηση ενός 
κινηματογραφικού έργου/ 
κινουμένων σχεδίων και  

      ▪Γλώσσα ΣΤ 
(εν.15, σ. 38-43) 
▪Αγγλικά-unit10 

15 Βιντεοσκοπήσεις (χρήση κάμερας, 
ηχητικών μέσων) 

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.325) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

▪Σχολικές και 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις   
Α - ΣΤ (κεφ.6) 

16 Από το πρώτο τηλέφωνο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο  
διαδίκτυο και τα  ηλεκτρονικά 
μηνύματα  

▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού 
(σελ.349-359) 

▪Μαθηματικά Α 
(βιβλίο δασκ. σελ. 
162) 
▪Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κεινένων Α-Β 
(σελ.152-153) 

▪Γλώσσα Β 
(ενοτ.15) 
Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών 
Κεινένων Α-Β 
(σελ.152-153) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος Β 
(ενοτ.8) 
▪Μαθηματικά 
(κεφ.58/  βιβλίο 
δασκ. σελ. 156) 

▪Γλώσσα Δ (εν. 
14,σελ.53-64) 
▪Μαθηματικά Δ 
(κεφ.25) 
▪Μελέτη 
περιβάλλοντος  
(ενοτ. 7, κεφ.5) 

 ▪Γλώσσα ΣΤ 
(ενοτ.9,  
σελ. 49-53) 

17 Διαδίκτυο / Η.Υ ▪Οδηγός 
Νηπιαγωγού(σελ9
3,94,258/κεφ12) 

▪ΑνθολόγιοΛογ.  
ΚειμένωνΑ-Β 
(δασκ σ. 49) 

▪ΑνθολόγιοΛογ.  
ΚειμένωνΑ-Β 
(δασκ σ. 49) 

▪Μελέτη  
περιβάλλοντος Γ 
(ενοτ.8,κεφ.5) 

▪Μελέτη 
περιβάλλοντος 
Δ(ενοτ.7, κεφ.4) 

▪Μουσική Ε 
(κεφ.18) 
▪Αγγλικά (unit 1) 

▪Μαθηματικά ΣΤ 
(κεφ.42,43) 
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Γ.    22  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα παρακάτω σχέδια είναι ενδεικτικές και 
υποβοηθητικές και όχι δεσμευτικές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν, να 
προσθέσουν, να αφαιρέσουν δράσεις ανάλογα την τάξη, το επίπεδο και το ενδιαφέρον των 
μαθητών τους και να διαμορφώσουν το δικό τους πολιτιστικό πρόγραμμα.  
 

 
1. «Το καράβι - ένα ταξίδι στο χρόνο»                 
 
Γενικός στόχος: Να διευρύνουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για το καράβι και τη ναυτιλία 
στο πέρασμα των αιώνων.  
Υποθέματα : Το καράβι μέσα στο χρόνο. Η εξέλιξή του   από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η 
ναυτιλία και τα ναυτικά επαγγέλματα. Η ζωή των ναυτικών. 
Επιμέρους στόχοι: Να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό , την παραδοσιακή και την 
σύγχρονη  τέχνη όσον αφορά το καράβι και τη ναυτιλία, να γίνουν ευαισθητοποιημένοι 
ταξιδιώτες, να μάθουν να συλλέγουν  πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να εκφραστούν 
δημιουργικά και να αναπτύξουν  κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Υλοποίηση: Καταιγισμός ιδεών. Επιλογή θέματος και υποθεμάτων με τους μαθητές.  
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα (αν έχουν ταξιδέψει με πλοίο, τι 

παρατήρησαν, τι ένιωσαν, αν τους άρεσε, αν έχουν συγγενή τους ναυτικό κ.ά).   
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).  
 Έρευνα, συγκέντρωση υλικού από: βιβλιοθήκες, Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, Λαογραφικό Μουσείο, πολιτιστικούς φορείς, διαδίκτυο. 
 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Επίσκεψη σε καράβι και ξενάγηση των μαθητών στους χώρους του, συνεργασία με 

τον καπετάνιο και τους ναυτικούς. Δημιουργία ερωτηματολογίου για τους επιβάτες 
και το υς ναυτικο ύς (αν το υς αρέσο υν τα ταξίδια με το  καράβι,  το  λό γο  πο υ 
ταξιδεύουν, αν έχουν εξυπηρέτηση, τη συμπεριφορά  των επιβατών, την καθαριότητα, 
κ.ά.).  

 Επίσκεψη σε καρνάγιο ή ναυπηγείο να γνωρίσουν πως κατασκευάζεται ένα καράβι. 
 Επίσκεψη στο σχολείο ανθρώπων που έχουν σχέση με το ναυτικό επάγγελμα. και 

συζήτηση με τα παιδιά. 
 Μύθοι, λαϊκά παραμύθια, τραγούδια, παραδόσεις σχετικά με τα καράβια. και τη 

θάλασσα. 
 Μελέτη έργων τέχνης με θέμα το καράβι: πίνακες ζωγραφικής, θαλασσογραφίες, κ.α. 
 Μορφές τέχνης και καράβι (παραδοσιακή και σύγχρονη). 
 Καταγραφή πληροφοριών  σχετικές με την  εξέλιξη του καραβιού από την αρχαιότητα 

έως σήμερα, γνωστούς  θαλασσοπόρους και ιστορικά πρόσωπα που συνδέονται με το 
θέμα. 

 Δημιουργική έκφραση: ζωγραφική, κατασκευές, δημιουργία ναυτικών κόμπων, 
Ομαδική κατασκευή ενός καραβιού με απλά και ανακυκλώσιμα υλικά (ξύλα, σχοινιά, 
καλάμια, κ.ά.). 

 Μουσική και τραγούδια σχετικά με το θέμα και χορευτικά δρώμενα. 
 Θεατρικά παιχνίδια και δρώμενα, ιστορίες. 
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου/cd-rom με  το υλικό του προγράμματος. 

Μεθοδολογία-Συνεργασίες:.  Μέθοδος project. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική 
και διαθεματική προσέγγιση του θέματος.  
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Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, ναυτικούς, Ναυτικό 
Μουσείο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Λαογραφικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού-
Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  Εφορεία Αρχαιοτήτων, Πινακοθήκη, τον/ την 
υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική 
Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Επαρκείς γνώσεις για το καράβι και 
τη ναυτιλία μέσα από τη διαδρομή διάφορων εποχών. Ευαισθητοποίηση των παιδιών και 
απόκτηση θετικής συμπεριφοράς ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, τους συνανθρώπους τους 
και συνταξιδιώτες. Διαμόρφωση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
τους, συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. 
 
 
 
 
 
2. «Μνημεία αρχιτεκτονικής: Τα σπίτια του χθες»   
 
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση και την εμπειρία τα 
παλαιά κτίρια της πόλης / περιοχής/συνοικίας  τους και τον τρόπο που κατασκευάστηκαν. 
Υποθέματα : Διατήρηση και αναπαλαίωση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επαγγέλματα που 
αφορούν τις οικοδομές, η ζωή στην παλαιότερη εποχή. 
Επιμέρους στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές την αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου τους  
μέσα από τις μνήμες του παρελθόντος και τα σωζόμενα κτίρια. Να κατανοήσουν την ανάγκη 
συντήρησης και διατήρησης αυτών των κτιρίων. Να βιώσουν, παρατηρήσουν,  ερευνήσουν,  
καταγράψουν,  μελετήσουν, εκφραστούν δημιουργικά  και να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
 
 
Υλοποίηση: Καταιγισμός ιδεών. 
 Επιλογή θέματος και υποθεμάτων. 
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).  
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού από: βιβλιοθήκες, άλμπουμ, ημερολόγια, 

διαφημιστικά, διαδίκτυο, φωτογραφίες κ.ά. 
 Ταξινόμηση και ανάλυση των πληροφοριών. 
 Επισκέψεις σε παλιά και διατηρητέα σπίτια (λαϊκά, νεοκλασικά). Να παρατηρήσουν 

την αρχιτεκτονική αυτών και τις διαφορές λαϊκών και νεοκλασικών κτιρίων. 
 Φωτογράφηση των κτιρίων και παρατήρησή τους (πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, 

αυλές κ.ά.). 
 Σύνταξη ερωτηματολογίου για τους κατοίκους της περιοχής( αν τους αρέσει σήμερα η 

περιοχή τους, τι θα άλλαζαν, τι τους λείπει περισσότερο (πράσινο, ησυχία,..) τι πρέπει 
να γίνει….) . 

 Συνεντεύξεις: από κατοίκους μεγάλης ηλικίας που θυμούνται το πώς ήταν τα σπίτια 
της εποχής τους, από παλιούς μαστόρους που έχτιζαν τέτοια σπίτια ή κτίσματα για τα 
υλικά κατασκευής (πέτρες, σανίδια, κεραμίδια, τοίχοι, οροφές,..) το πώς χτίζονταν, 
πληροφορίες για την κατασκευή τους (μηχανικός, αρχιτέκτονας, σχέδια, άδειες , 
θεμέλια κ.ά), από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή νομαρχίας(τι γίνεται τώρα, 
άδειες...). 



73 
 

 

 Έθιμα και παραδόσεις για τα σπίτια. 
 Παροιμίες, Μύθοι, παραμύθια, ιστορίες για σπίτια. 
 Καταγραφή των παλιών σπιτιών της περιοχής και χαρτογράφησή τους. 
 Εικαστικές δημιουργίες. 
 Έκδοση εντύπου με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί. 

Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας,  Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος.  
Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο, τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων.    
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Ιστορία, Γεωγραφία, Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Μελέτη περιβάλλοντος.  
Αξιολόγηση: Συζήτηση με τους μαθητές, κατά την εξέλιξη του προγράμματος, για  την 
πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη, 
σε όλο το σχολείο και τους γονείς και ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου αν υπάρχει. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Η απόκτηση γνώσεων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και η ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και των 
γονιών τους στη διατήρηση των κτισμάτων αρχιτεκτονικής αξίας και στην αναπαλαίωσή 
τους. 
 
 
 
 
3. «Η ιστορία του σχολείου μας»  
 
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές το σχολείο τους στο πέρασμα του χρόνου. 
Υποθέματα : Η πορεία της εκπαίδευσης, ο δάσκαλος και η διδασκαλία παλιότερων εποχών 
μέσα από τις διηγήσεις παλιών μαθητών και δασκάλων του σχολείου, σχολικά αντικείμενα  
άλλοτε και τώρα (ποδιές, λευκώματα, τετράδια, βιβλία, γυμναστικές επιδείξεις, εκπαιδευτικό 
υλικό, φωτογραφίες, αρχεία). 
Επιμέρους στόχοι: Να ευαισθητοποιηθούν και να αγαπήσουν το σχολείο και τη μάθηση 
γενικά. Να μάθουν την ιστορία της περιοχής τους. Να μάθουν να συνεργάζονται. 
Υλοποίηση:   
 Συζήτηση για το σχολείο τους και προτάσεις θεμάτων που ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν.  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).  
 Έρευνα, συγκέντρωση  υλικού (για την ίδρυση, το κτίσμα, την περιοχή, την 

αρχιτεκτονική του κτιρίου, διαστάσεις, διαμορφώσεις, επισκευές, κ.ά) από : τα αρχεία 
του σχολείου, βιβλιοθήκες, τοπικές αρχές, τους κατοίκους. Συλλογή παλιότερων 
φωτογραφιών και σχολικών ειδών.  

 Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.  
 Συνεντεύξεις από παλιότερους δασκάλους και συγγενείς (αριθμό μαθητών, αυλή, 

διάλειμμα, τι φορούσαν, συμπεριφορά δασκάλων και μαθητών, βαθμοί, τιμωρίες, 
εκκλησιασμός, εκδρομές, βιβλία, γραφική ύλη, θέρμανση, γιορτές, εκδηλώσεις,..).  

 Επίσκεψη των παιδιών σε όλους τους χώρους του σχολείου και καταγραφή των 
παρατηρήσεών τους. 

 Καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του σχολείου και πως θα 
ήθελαν  να είναι το σχολείο.  

 Επίσκεψη στο Δήμαρχο για την υποστήριξή του στη διαμόρφωση του σχολείου, αν 
είναι εφικτό, σύμφωνα με τις επιθυμίες των μαθητών.  

 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού. 
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 Εικαστικές δημιουργίες και παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου.   
 Έκθεση με τα έργα των παιδιών,  τις φωτο γραφίες και παλιά σχο λικά είδη (πο διές, 

λευκώματα, τετράδια, βιβλία, γυμναστικές επιδείξεις, εκπαιδευτικό υλικό, 
φωτογραφίες, αρχεία)  που συγκέντρωσαν με τη βοήθεια των συγγενών τους. 

 Θεατρικό δρώμενο με θέμα το σχολείο μιας άλλης εποχής.  
 Έκδοση λευκώματος με την ιστορία του σχολείου.  

Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος.  
Συνεργασία με τοπικές αρχές, Βιβλιοθήκη, τους κατοίκους, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, 
εκπαιδευτικό προσωπικό, τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 
Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Ε΄. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς .  
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Αγάπη και αλλαγή συμπεριφοράς 
όσον αφορά  το σχολείο τους.  
 
 
 
 
 
4. «Η γειτονιά μας»  
 
Γενικός στόχος   
Να γνωρίσουν την περιοχή που ζουν, τις πολιτισμικές , κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες 
της γειτονιάς τους. 
Υποθέματα : Χαρτογράφηση της γειτονιάς, καταγραφή των δρόμων και η ιστορία τους, 
σημαντικοί άνθρωποι της γειτονιάς. 
 Επί μέρους στόχοι:  Να γνωρίσουν τα παιδιά  την τοπική ιστορία και τις παραδόσεις, 
ιστορία των δρόμων, ιστορικά μνημεία και αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής. 
Διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία. Καλλιέργεια ομαδικότητας και 
συνεργασίας. Να ασκηθούν στην παρατήρηση και καταγραφή. Να βιώσουν, παρατηρήσουν, 
να ερευνήσουν, να καταγράψουν, να μελετήσουν και να εκφραστούν δημιουργικά. 
Υλοποίηση:   
 Επιλογή θέματος και των υποθεμάτων που θα ασχοληθούν, συζήτηση για το θέμα. 
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.α.).  
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού (διαδίκτυο, βιβλία, συνεντεύξεις , βιβλιοθήκες 

κ.ά.).  
 Φωτογράφηση και χαρτογράφηση της περιοχής. Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

προηγουμένων ετών.  
 Επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικά και πολιτιστικά  μέρη της περιοχής. 
 Καταγραφή των πλατειών, εκκλησιών, μνημείων και. των δρόμων και  ιστορίας της 

ονομασίας τους.  
 Καταγραφή πληροφοριών για σημαντικούς ανθρώπους, συνεντεύξεις τους αν ζουν ή 

από συγγενείς τους. 
 Συνεντεύξεις από τους κατοίκους για πληροφορίες το πώς ήταν πριν από χρόνια  η 

περιοχή. 
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 Σύνταξη ερωτηματολογίου για τους κατοίκους της περιοχής ( αν τους αρέσει σήμερα 
η περιοχή τους, τι θα άλλαζαν, τι τους λείπει περισσότερο (πράσινο, ησυχία,..)τι 
πρέπει να γίνει….). 

 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού. 
 Εικαστικές δημιουργίες με θέματα που αφορούν στον τόπο τους.  
 Δραματοποίηση παραδοσιακών δρώμενων, μύθων , εθίμων του τόπου τους. 
 Σύνταξη και έκδοση οδηγού της περιοχής ή ημερολογίου.  

Μεθοδολογία – συνεργασίες:  Σχέδιο εργασίας.  Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση του 
θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, τον/την υπεύθυνη 
πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα : Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηματικά, 
Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και εκδήλωση με τη  συνεργασία των κατοίκων  της 
γειτονιάς τους σύμφωνα με το υλικό που έχουν συλλέξει. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση : Επιπλέον γνώσεις για τον τόπο τους 
(ιστορία, πολιτισμό, ιστορικά πρόσωπα, καλλιτέχνες κ.α), ανάπτυξη συνεργασίας, 
υπευθυνότητας  και φιλικών σχέσεων. 
 
 
 
 
 
5. «Το χωριό μου ή η πόλη μου ή η συνοικία μου»  
 
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν την ιστορία, την οικονομική ανάπτυξη, τις ασχολίες των 
κατοίκων και να αγαπήσουν τα παιδιά τον τόπο τους. 
Υποθέματα: Η ιστορία του τόπου τους, ιστορικά, πολιτιστικά, παραδοσιακά  μέρη, 
παραδοσιακά παιχνίδια, ασχολίες και  κύρια επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχής, τοπικά 
προϊόντα, ήθη – έθιμα, παραδόσεις, λαογραφικά στοιχεία του τόπου τους. 
Επιμέρους στόχοι: Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, συνειδητοποίηση της τοπικής και 
ιστορικής  τους ταυτότητας, κοινωνικοποίηση και ευαισθητοποίηση σε διάφορα θέματα που 
αφορούν τον τόπο τους. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις δραστηριότητες των παιδιών 
και  διάσωση της ιστο ρίας το υ τό πο υ,  μαρτυριών,  τρό πο υ ζωής με την καταγραφή το υς.  
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και  καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών. 
Υλοποίηση:  
 Συζήτηση για τον τόπο τους και επιλογή του θέματος και  των υποθεμάτων του 

προγράμματος. 
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).   
 Έρευνα , συγκέντρωση  υλικού (ιστορικά στοιχεία): βιβλιοθήκη του σχολείου και της 

περιοχής, αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφίες, βιβλία σχετικά με το 
θέμα.  

 Επίσκεψη σχετικών σελίδων στο διαδίκτυο. 
 Επίσκεψη σε διάφορες περιοχές του χωριού/πόλης/ συνοικίας  και σε ιστορικά, 

πολιτιστικά, παραδοσιακά σημεία. Καταγραφή πληροφοριών. Λήψη φωτογραφιών.  
 Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον πολιτισμό και την τέχνη του τόπου τους (έργα 

καλλιτεχνών, συγγραφέων, κ.ά.).  
 Συνεντεύξεις από τοπικούς παράγοντες και κατοίκους του τόπου τους. 
 Έρευνα και σύνταξη από κάθε μαθητή του γενεαλογικού του δένδρου. 
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 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού.  
 Έκθεση υλικού, παρουσίαση φωτογραφιών και διαφανειών. 
 Δραματοποίηση ενός τοπικού μύθου.  
 Δημιουργία εντύπου με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική 
και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς 
φορείς, Βιβλιοθήκη, τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 
Αισθητική Αγωγή,  Μελέτη Περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Επαρκείς γνώσεις για τον τόπο τους  
και διαμόρφωση σωστών πολιτών. 
 
 
 
 
 
6. «Ένα άγαλμα στη γειτονιά μου/ περιοχή μου/ συνοικία μου»    
 
Συχνά οι πολίτες  στις τοπικές κοινωνίες αγνοούν τα μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή 
τους. Το πρόγραμμα αυτό είναι αφορμή οι μαθητές και οι κάτοικοι να ευαισθητοποιηθούν και 
να γνωρίσουν τις ιστορικές προσωπικότητες του τόπου τους. 
 
Γενικός στόχος: Γνωριμία με το μνημείο της περιοχής τους. 
Υποθέματα: Τι είναι άγαλμα; Γιατί φτιάχνουμε αγάλματα; Ποιος τα δημιουργεί. Η ιστορία 
του.  
Επί μέρους στόχοι: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την κοινωνία. Να συνειδητοποιήσουν 
την τοπική και ιστορική  τους ταυτότητας. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον, να βιώσουν, 
να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν και να εκφραστούν δημιουργικά. Να αναπτυχθεί πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας.  
 
 
Υλοποίηση:   
 Συζήτηση για τη γειτονιά τους και αν έχουν παρατηρήσει ποια μνημεία υπάρχουν σ’ 

αυτή. 
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).  
 Επίσκεψη σε πολιτιστικά μέρη της γειτονιάς και  στο χώρο που βρίσκεται το άγαλμα. 

Παρατήρηση του χώρου και συζητήσεις για το άγαλμα (τι γνωρίζουν για αυτό).  
 Επισκέψεις σε πολιτιστικούς φορείς και βιβλιοθήκη για συγκέντρωση υλικού σχετικά 

με την προσωπικότητα που απεικονίζει το άγαλμα. 
 Επίσκεψη ξανά στο χώρο του αγάλματος. 
 Έρευνα με ερωτήσεις στους περαστικούς αν γνωρίζουν και τι γνωρίζουν για το 

άγαλμα.   
 Φωτογράφηση του αγάλματος. 
 Επίσκεψη στις αρμόδιες αρχές για συλλογή πληροφοριών πότε έγινε το άγαλμα, ποιος 

το δημιούργησε, γιατί τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πότε έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια..  
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 Επίσκεψη στο Δήμαρχο ή παράδοση ενός γράμματος στις το πικές αρχές  για να 
φροντίσουν  το χώρο του αγάλματος αν δεν είναι καθαρός και περιποιημένος.  

 Επίσκεψη ενός γλύπτη ή το υ ιδίο υ το υ γλύπτη που δημιούργησε το άγαλμα, στο 
σχολείο για να τους μιλήσει για το πώς γίνεται ένα γλυπτό. 

 Επίσκεψη στο εργαστήρι ενός καλλιτέχνη και βιωματική προσέγγιση δημιουργίας 
ενός γλυπτού.  

 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού που συνέλεξαν. 
 Κατασκευές, ζωγραφιές των παιδιών  με θέμα το  άγαλμα.  
 Ομαδική  κατασκευή του αγάλματος  με πηλό ή πλαστελίνη. 
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου για το άγαλμα σε σχέση με το υλικό που έχει 

συλλέξει η ομάδα. 
Μεθοδολογία-συνεργασίες: Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, 
τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα, Ιστορία, 
Μαθηματικά, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Αισθητική Αγωγή. 
Αξιολόγηση : Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και 
με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Επιπλέον γνώσεις για τη γειτονιά 
τους (ιστορία, ιστορικά πρόσωπα), ανάπτυξη συνεργασίας, υπευθυνότητας  και φιλικών 
σχέσεων. 
 
 
 
 
7. «Παραδοσιακά Παιχνίδια»  
 
Γενικός στόχος: Γνωριμία των παιδιών με τα παραδοσιακά παιχνίδια και την αξία τους. 
Υποθέματα : Ομαδικά παιχνίδια, τα παιχνίδια του χτες και του σήμερα. 
Επιμέρους στόχοι: Καλλιέργεια της ομαδικότητας, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας, 
αλλαγή συμπεριφοράς,  απόκτηση αυτοπεποίθησης των παιδιών,  αρμονική ένταξή τους στην 
κοινωνία, κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, εκτίμηση και σεβασμός προς τους 
άλλους,  άλλες μορφές ψυχαγωγίας. 
 
Υλοποίηση:  
 Συζήτηση για τα παιχνίδια της εποχής τους και για τα παραδοσιακά παιχνίδια και το 

σκοπό τους.  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.).   
 Έρευνα για το παιχνίδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, αναζήτηση παιχνιδιών από 

βιβλία και διαδίκτυο. 
 Ιστορία του παιχνιδιού από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
 Συνεντεύξεις μελών της οικογενείας τους και καταγραφή παιχνιδιών που έπαιζαν. 

Πρόσκληση ανθρώπων μεγάλης ηλικίας στο σχολείο να μιλήσουν για τα παιχνίδια 
που έπαιζαν, το πώς τα έπαιζαν και εφαρμογή των παιχνιδιών από τους μαθητές. 

 Σύγκριση νέων και παλαιότερων παιχνιδιών. 
 Πληροφορίες για παιχνίδια άλλων χωρών και για τον τρόπο που παίζονται.  
 Επεξεργασία του υλικού που έχουν συλλέξει και αξιοποίησή του. 
 Συγκέντρωση και κατασκευή διάφορων εργαλείων που χρησιμοποιούσαν στα 

παραδοσιακά παιχνίδια. 
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 Παρουσίαση ομαδικών παιχνιδιών από τους μαθητές. 
 Έκθεση φωτογραφίας από τις δραστηριότητές τους.  
 Δημιουργία εντύπου με καταγραφή των παιχνιδιών, ζωγραφιές από τα παιχνίδια που 

έπαιξαν, φωτογραφίες. 
Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Έρευνα πεδίου και δράσης. Βιωματική προσέγγιση του 
θέματος. Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, μουσεία, σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων, Βιβλιοθήκη, τον/ την υπεύθυνο/η πολιτιστικών θεμάτων. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στο σχολείο και  στους συγγενείς και εκδήλωση με παρουσίαση διάφορων 
παραδοσιακών παιχνιδιών.  
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, Φυσική 
Αγωγή, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Ανάπτυξη συνεργασίας, 
ομαδικότητας και ευγενούς άμιλλας. 
 
 
 
 
8. «Οι δώδεκα μήνες και η λαϊκή μας παράδοση»        
 
Τίτλος : Οι δώδεκα μήνες. 
Θέμα: Οι δώδεκα μήνες και η λαϊκή μας παράδοση. 
Γενικός στόχος:Να γνωρίσουν τα  ήθη και έθιμα για κάθε μήνα του έτους. 
Υποθέματα : Έθιμα και παραδόσεις για κάθε μήνα. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα έθιμα και τις 
παραδόσεις  του τόπου μας, να αναπτύξουν πολιτιστική και περιβαλλοντική συνείδηση, να 
μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προφορικές και γραπτές,  να 
εργάζονται συλλογικά, να εκφράζονται δημιουργικά  και να αποκτήσουν εκτίμηση και 
σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους άλλους. 
Υλοποίηση:  
 Επιλογή του θέματος, των υποθεμάτων και δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση 

και την ανταλλαγή απόψεων.  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός του μήνα  που θα ασχοληθεί η κάθε μία. 
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, συνεντεύξεις 

συγγενών, βιβλία της ελληνικής παράδοσης, κείμενα από τα σχολικά βιβλία, 
διαδίκτυο. 

 Καταγραφή των εθίμων και παραδόσεων κάθε μήνα: Σεπτέμβριος ( ο μήνας του 
τρύγου,…) Οκτώβριος (έθιμο της Περπερούνας, το κρασί) Νοέμβριος (το μάζεμα της 
ελιάς) Δεκέμβριος (Χριστούγεννα) Ιανουάριος (Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια) 
Φεβρουάριος(της Υπαπαντής, Σαρακοστή) Μάρτιος (ο «μάρτης», «χελιδονίσματα») 
Απρίλιος (πρωταπριλιά, Πάσχα) Μάιος (Πρωτομαγιά) Ιούνιος (θερισμός, Αι- Γιάννης 
ο Φανιστής) Ιούλιος (αλώνισμα) Αύγουστος (ο Δεκαπενταύγουστος, συγκομιδή). 

 Συλλογή και καταγραφή: Αινίγματα, παροιμίες, τραγούδια  για τους μήνες. 
 Επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού των ομάδων. 
 Δρώμενα και παιχνίδια για τους μήνες από όλες τις ομάδες.  
 Ομαδικές εικαστικές δημιουργίες (ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές κ.ά). 
 Παραδοσιακά δρώμενα από τους μαθητές (χελιδονίσματα, αποκριάτικα κ.ά). 
 Δημιουργία ημερολογίου,  εντύπου ή άλμπουμ με το υλικό του προγράμματος. 

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς:.  Σχέδιο εργασίας. Έρευνα 
πεδίου. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, 
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πολιτιστικούς φορείς, μουσεία, Βιβλιοθήκη, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τον/την 
υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 
Ιστορία, Αισθητική Αγωγή.  
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στην τοπική κοινωνία. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να κατανοήσουν οι μαθητές  τον 
πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να 
μάθουν να συνεργάζονται. 
 
 
 
9. «Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων»     
 
Γενικός στόχος: Γνωριμία με τις θρησκευτικές παραδόσεις και τα έθιμα της πατρίδας μας. 
Υποθέματα : Το δωδεκαήμερο, παραδοσιακά κάλαντα, οι καλικάντζαροι, το Χριστόψωμο, 
βασιλόπιτα, το ρόδι, το χριστουγεννιάτικο δέντρο (και άλλα τοπικά έθιμα). 
Επιμέρους στόχοι: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα, να 
αναπτύξουν δεξιότητες συλλογικής δράσης, να σέβονται την πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας αλλά και άλλων λαών. 
Υλοποίηση:  
 Συζήτηση, ορισμός και ανάλυση του θέματος.  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία (το 

δωδεκαήμερο, παραδοσιακά κάλαντα, οι καλικάντζαροι, το Χριστόψωμο, βασιλόπιτα, 
το ρόδι, το χριστουγεννιάτικο δέντρο).  

 Έρευνα, συγκέντρωση  υλικού από: βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, συνεντεύξεις, 
πολιτιστικούς συλλόγους.  

 Καταγραφή του υλικού (παραδοσιακά κάλαντα και έθιμα). 
 Αναζήτηση κειμένων και λογοτεχνικών έργων που αναφέρονται στα Χριστούγεννα. 
  Εικαστικές δημιουργίες. χριστουγεννιάτικες κατασκευές. 
 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού. 
 Χριστουγεννιάτικες εικαστικές δημιουργίες. 
 Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα με τη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
 Αναπαράσταση παραδοσιακών  δρώμενων που αναφέρονται στα Χριστούγεννα. 
 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
 Θεατρική παράσταση.  

Μεθοδολογία-Συνεργασίες:.  Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, 
Βιβλιοθήκη, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, 
Αισθητική Αγωγή, Μελέτη περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς . 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Επαρκείς γνώσεις για το έθιμο των 
Χριστουγέννων  αλλά και κατανόηση της αξίας αυτής της γιορτής. 
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10. « Τα πασχαλινά έθιμα»       
 
Γενικός στόχος: Γνωριμία με τις θρησκευτικές παραδόσεις και τα έθιμα της πατρίδας μας για 
το Πάσχα. 
Υποθέματα: Η Σαρακοστή, Κυριακή του Λαζάρου, τα βάγια, η Μεγάλη Εβδομάδα, οι 
κουλούρες και τα κόκκινα αυγά, ο Επιτάφιος, η Ανάσταση, το κάψιμο του «Ιούδα». 
Επιμέρους στόχοι: Να γνωρίσουν και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές των 
ελληνικών εθίμων για το Πάσχα αλλά και άλλων χωρών. Να αναπτύξουν πνεύμα 
συνεργασίας και να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής δουλειάς. 
Υλοποίηση:   
 Συζήτηση για το Πάσχα (πότε γιορτάζεται, γιατί, εβδομάδα των Παθών, οι 

προετοιμασίες της οικογένειάς, κ.ά).  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(Σαρακοστή, Μεγάλη Εβδομάδα, κ.ά.). 
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού από: βιβλιοθήκες, οικογένεια, πολιτιστικούς φορείς, 

αφηγήσεις γιαγιάδων και παππούδων, αφηγήσεις γονέων άλλων χωρών.  
 Λογοτεχνικά κείμενα, μύθοι και παραμύθια που αναφέρονται στο Πάσχα. 
 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού.  
 Ανάλυση και κατανόηση των εθίμων μέσα από δρώμενα, εικαστικές δημιουργίες και 

πασχαλινές κατασκευές.  
 Κουλούρες και κόκκινα αυγά με τη βοήθεια των γονέων. 
 Δημιουργία εντύπου με τα έθιμα του Πάσχα. 

Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, 
γονείς,  τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική 
Αγωγή, Μελέτη περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Επαρκείς γνώσεις για το έθιμο του 
Πάσχα αλλά και κατανόηση της αξίας της μεγάλης αυτής γιορτής 
 
. 
 
 
11. «Ανακαλύπτω το μαγικό κόσμο των Μουσείων»  
 
Ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλο γα με την τάξη και την ηλικία των 
μαθητών και επιλέγει συγκεκριμένα εκθέματα του μουσείου να δουν με τους μαθητές, 
ανάλογα με το θέμα και τις δραστηριότητες.  
 
Γενικός στόχος: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το μουσειακό χώρο και την πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου τους. 
Υποθέματα: Τι είναι μουσείο; Τα εκθέματα και η πολιτισμική τους αξία., γιατί πάμε στο 
μουσείο. Μουσείο και εκπαίδευση.  
Επιμέρους στόχοι: Να γίνει η επίσκεψη στο μουσείο μια ευχάριστη και δημιουργική 
εμπειρία. Να μάθουν οι μαθητές την παρατήρηση και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα 
από τα εκθέματα, να εξοικειωθούν με τα αντικείμενα του μουσείου, να μάθουν να αναζητούν, 



81 
 

 

να εκφράζονται ελεύθερα και να ανακαλύπτουν πληροφορίες μόνα τους ώστε να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες όταν μεγαλώσουν, να μάθουν να συνεργάζονται.  
Υλοποίηση:  
 Θεματική προσέγγιση, συζήτηση για το ποιο μουσείο θα επισκεφτούν και γιατί.  
 Προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές πριν την επίσκεψη (τι θα δουν, σε 

ποια εποχή αναφέρονται τα εκθέματα, πως ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή 
κ.λ.π.).  

 Χωρισμός σε ομάδες, πληροφορίες για το χώρο του μουσείου, τις δυνατότητες και 
περιορισμούς  που ισχύουν (τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν στο μουσείο). 
ερωτηματολόγιο (αν έχουν πάει σε μουσείο, αν είναι η πρώτη φορά, τι θυμούνται από 
αυτή την επίσκεψη,  τι περιμένουν να δουν, αν συλλέγουν αντικείμενα και γιατί, με 
ποιους έχουν πάει, κ.ά.).  

 Κάνουν παιχνίδια με φωτογραφίες, ιστορίες, κολλάζ, κ.ά. 
 Προετοιμάζουν ερωτήσεις για συνέντευξη που θα πάρουν από το/τη φύλακα ή τον/την 

αρχαιολόγο του μουσείου.  
 Επίσκεψη στο χώρο του μουσείου. Προσεκτική έρευνα των εκθεμάτων, αυθόρμητη 

έκφραση συναισθημάτων και ιδεών, δημιουργική δραστηριότητα (καλλιτεχνική 
έκφραση δημιουργώντας  το δικό τους έργο).  

 Έκθεση των έργων τους και δημιουργία μουσείου στην  τάξη τους. 
Μεθοδολογία-Συνεργασίες:.  Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου και δράσης. Βιωματική και 
διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με Βιβλιοθήκη, μουσεία, τον/την 
υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική 
Αγωγή,  Μελέτη περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. Ξενάγηση των μαθητών του 
σχολείου στο μουσείο της τάξης τους. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να σεβαστούν την πολιτιστική μας 
κληρονομιά  και να εφοδιαστούν με επαρκείς τρόπους προσέγγισης ενός μουσείου ώστε να 
μπορούν να τους εφαρμόσουν μόνοι τους σε επόμενες επισκέψεις. 
 
 
 
12. «Ο κόσμος των ρολογιών από την αρχαιότητα έως σήμερα»  
 
 
Γενικός στόχος: Βασικές γνώσεις γύρω από την τέχνη της ωρολογοποιίας και τη συνεισφορά 
του  ρολογιού στην οργάνωση της κοινωνίας. 
Υποθέματα: Μέτρηση του χρόνου, είδη ρολογιών, τεχνίτες, κατασκευή και διακόσμησή 
τους. 
Επιμέρους στόχοι: Να μάθουν να εκτιμούν και να μετρούν την κάθε χρονική στιγμή, να 
γνωρίσουν τις τεχνικές εξελίξεις του ρολογιού από τα πανάρχαια χρόνια έως σήμερα, να 
εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Υλοποίηση:  
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα.  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.α.).  
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού από: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, Διαδίκτυο 

κ.ά. 
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 Είδη ρολογιών: ηλιακό, κλεψύδρα, τοίχου, με κούκο, επιτραπέζιο, τσέπης, χειρός, 
ηλεκτρονικό, ψηφιακό, κόσμημα κ.ά. 

 Τρόπος μέτρησης του χρόνου στην αρχαιότητα. 
 Η εφεύρεση του ελατηρίου και η δημιουργία των πρώτων ρολογιών.  
 Τεχνίτες και εργαστήρια. Υλικά κατασκευής και μηχανισμοί. 
 Επισκέψεις σε ωρολογοποιό ή επίσκεψη του ιδίου  στο σχολείο και συζήτηση για την 

κατασκευή και τη λειτουργία των ρολογιών. 
 Επίσκεψη σε ρολόι καμπαναριού ή πλατείας και πληροφορίες για αυτό (πότε έγινε, 

γιατί, ποιος το κατασκεύασε, το ρόλο που είχε ή έχει στην τοπική κοινωνία κ.ά.).  
 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού. 
 Καταγραφή της ιστορίας του ρολογιού. 
 Κατασκευές και εικαστικές δημιουργίες των παιδιών. 
 Συλλογή και έκθεση στο χώρο του σχολείου από ρολόγια που θα συγκεντρώσουν από 

τους οικείους τους και έκθεσή τους. 
 Δημιουργία εντύπου με το συγκεκριμένο θέμα.  

Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, 
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ωρολογοποιούς, τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 
Φυσικά, Αισθητική Αγωγή, Μελέτη περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Κατανόηση μέτρησης του χρόνου 
και της σημασίας του στη σύγχρονη κοινωνία μας. 
 

13. «Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια και άλλων λαών»         
 
Γενικός στόχος: Η εύρεση κοινών πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ  των μαθητών από 
διαφορετικές  χώρες μέσα από τη μελέτη παραδοσιακών παραμυθιών.  
Υποθέματα :  Τα παραμύθια του λαού μας, παραδόσεις και έθιμα.  
Επιμέρους στόχοι: Επαφή και ενασχόληση των παιδιών με τα παραμύθια της χώρας τους 
αλλά και άλλων χωρών. Ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όλων των λαών. Γνωριμία με το  λαϊκό πολιτισμό αλλοδαπών 
μαθητριών/μαθητών, ώστε τα  παιδιά να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες, ετερότητες και 
ιδιομορφίες των πολιτισμών. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και  καλλιτεχνικών δεξιοτήτων 
των παιδιών. 
Υλοποίηση:   
 Συζήτηση για τα παραμύθια (αν γνωρίζουν κάποιο παραμύθι, από ποιόν το έμαθαν, 

κ.ά).  
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των θεμάτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία (εύρεση 

παραμυθιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και άλλων χωρών, κ.ά.). 
 Έρευνα και συγκέντρωση  υλικού από: βιβλιοθήκες, οικογένεια, πολιτιστικούς φορείς, 

διαδίκτυο, ταινίες.  
 Επεξεργασία και αξιοποίηση του υλικού.  
 Ανάγνωση/ αφήγηση παραμυθιών από τους μαθητές, από γονείς ή συγγενείς  

αλλοδαπών μαθητών στη μητρική τους γλώσσα, σχολιασμός  και  συζήτηση, γνωριμία 
με  τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. 

http://3.bp.blogspot.com/_cPnspUH1_pI/SVErtS0GvBI/AAAAAAAABJE/h0KCuvMhFbc/s400/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9.%CE%B2.jpg�
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 Ανάλυση και κατανόηση των παραμυθιών και των εθίμων μέσα από δρώμενα, 
εικαστικές δημιουργίες και κατασκευές: δραματοποίηση επιλεγμένων παραμυθιών 
από τα παιδιά, προετοιμασία διαφόρων παραστάσεων, κουκλοθέατρο, αυτοσχεδιασμοί  
πάνω σε μικρά παραμύθια, κατασκευή μάσκας, κούκλας, μαριονέτας και κοστουμιών 
για θεατρικές παραστάσεις που βασίζονται σε διασκευές  παραμυθιών. Ζωγραφική, 
εικονογράφηση, κολάζ και άλλες κατασκευές εμπνευσμένες από τα παραμύθια που 
μελετήθηκαν. 

 Παρουσίαση των δρώμενων και των δραστηριοτήτων των ομάδων. 
 Δημιουργία εντύπου ή έκθεσης στο χώρο του σχολείου  με τις δραστηριότητες των 

μαθητών. 
Μεθοδολογία-Συνεργασίες: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Βιωματική και διαθεματική 
προσέγγιση του θέματος. Συνεργασία με Λαογραφικό Μουσείο, πολιτιστικούς φορείς, 
Βιβλιοθήκη, γονείς, τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική 
Αγωγή, Μελέτη περιβάλλοντος. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και 
τους άλλους μέσα από την πολιτισμική τους κληρονομιά και ιδιαίτερα τα λαϊκά τους 
παραμύθια. 
 
 
 
14. « Γνωριμία με ένα/μια συγγραφέα »  
 
 
 Καλό είναι να τεθούν κριτήρια επιλογής ενός/μιας συγγραφέα και του έργου του/της 
όπως: το ύφος, η γλώσσα , η πλοκή και ο σκοπός της επίδρασης του έργου στους μαθητές. Το 
περιεχόμενο των βιβλίων να είναι ανάλογο των ενδιαφερόντων των μαθητών, της ηλικίας 
τους και των αναγνωστικών ικανοτήτων τους.  
 
Γενικός στόχος: Να βρουν  τα παιδιά ευχαρίστηση στην ανάγνωσή καλών βιβλίων. 
Υποθέματα :  Η βιβλιοθήκη μας, το εργαστήρι του συγγραφέα. 
Επιμέρους στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές  αξιόλογα παιδικά λογοτεχνικά έργα, να 
γνωρίσουν το/τη συγγραφέα και το εργαστήρι του/της, να αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες,  
να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να  δημιουργήσουν  πνεύμα συνεργασίας και να 
κατανοήσουν την αξία της ομαδικής δουλειάς. 
Υλοποίηση:   
 Συζήτηση για τον/την συγγραφέα.   
 Χωρισμός σε ομάδες και  επιλογή του βιβλίου που θα διαβάσει η κάθε ομάδα. 
 Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου και την τοπική βιβλιοθήκη. 
 Μετά την ανάγνωση, σύντομη παρουσίαση του βιβλίου  από την κάθε ομάδα. 
 Δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν: εικονογράφηση της ιστορίας του βιβλίου, 

κατασκευές κολλάζ, αφισών, σελιδοδεικτών, μουσικές δραστηριότητες σε σχέση με 
το περιεχόμενο του βιβλίου και διάφορες κατασκευές. 

 Δραματοποίηση αποσπασμάτων των βιβλίων. 
 Παρουσίαση των δραστηριοτήτων των ομάδων στη σχολική μονάδα.  
 Έκθεση βιβλίου στο χώρο του σχολείου. 
 Καθορισμός ερωτήσεων από τις ομάδες  που θα υποβάλλουν στο/στη συγγραφέα. 
 Συνάντηση με τον/τη συγγραφέα. 
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Μεθοδολογία-Συνεργασίες:.  Σχέδιο εργασίας. Συνεργασία με  Βιβλιοθήκη, γονείς, τον/ την 
συγγραφέα, τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα: Ανάλογα με το περιεχόμενο των 
λογοτεχνικών βιβλίων. 
Αξιολόγηση: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με 
το συντονιστή εκπαιδευτικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του 
προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  στους γονείς . 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Η δημιουργία επιδέξιων αναγνωστών 
με κριτική σκέψη. 
 
 
15. «Κουκλοθέατρο»             
 
 
 

Γενικός στόχος: Να αποκτήσουν τη χαρά της δημιουργίας και έκφρασης μέσα από την τέχνη 
του κουκλοθέατρου.   
Υποθέματα: Ιστορική εξέλιξη του κουκλοθέατρου, οι κουκλοπαίχτες σήμερα, κατασκευή 
κούκλας, συγγραφή διαλόγου και  παράσταση.  
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να γνωρίσουν την τέχνη του κουκλοθέατρου, να 
κατασκευάσουν κούκλες και κουκλοθέατρο, να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες από 
διαφορετικές πηγές, προφορικές και γραπτές,  να εργάζονται συλλογικά, να εκφράζονται 
δημιουργικά. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα, επιλογή υποθεμάτων και 

δραστηριοτήτων. 
 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, κατασκευή κούκλας, μουσική επένδυση, 
σκηνικά κ.ά.). 

 Έρευνα, συγκέντρωση υλικού από: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, διαδίκτυο, 
κείμενα από τα σχολικά βιβλία, φωτογραφίες με διάφορες κούκλες, φωτογραφίες από 
παραστάσεις, βίντεο με παραστάσεις κ.ά. 

 Παρακολούθηση μιας παράστασης κουκλοθέατρου και συνέντευξη με τον  
κουκλοπαίχτη, συζήτηση μετά την παράσταση. 

 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Κατασκευές κούκλων (γαντόκουκλες, δαχτυλόκουκλες, μαρότ, γιγαντόκουκλες κ.ά.) 

και κουκλοθέατρου με απλά υλικά από τους μαθητές.  
 Συγγραφή ενός διαλόγου από τους μαθητές για τη δική τους  παράσταση 

κουκλοθέατρου.  
 Δημιουργία έκθεσης με κούκλες. 
 Κουκλοθεατρική παράσταση από τους μαθητές. 

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς: Σχέδιο εργασίας. Έρευνα 
πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο, 
κουκλοπαίχτες,  τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης: Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
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Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση:   Να αναπτύξουν πνεύμα   
συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. 
 
 
 
 
 
16. «Αρχαίο Θέατρο» 
 
Γενικός στόχος: Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις σχετικά με το θέατρο στην αρχαιότητα 
και τη σημασία του στην εξέλιξη του θεάτρου. 
Υποθέματα: Αρχιτεκτονική του θεάτρου, είδη θεάτρου και δράματος, αρχαίοι δραματουργοί. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να μάθουν να συλλέγουν  πληροφορίες και να τις 
επεξεργάζονται, να εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα (δικές τους εμπειρίες όπως επισκέψεις 

σε αρχαία θέατρα, παρακολούθηση παραστάσεων αρχαίων έργων κ.λ.π.). Επιλογή 
θέματος και υποθεμάτων και δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και την 
ανταλλαγή απόψεων. 

  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 
(βιβλιογραφική έρευνα, ιστορία, μυθολογία, αρχιτεκτονική, φωτογραφικό υλικό, κ.ά.). 

  Έρευνα, συγκέντρωση υλικού από: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, διαδίκτυο, 
τύπο, κείμενα από τα σχολικά βιβλία.  

 Επισκέψεις σε αρχαίο θέατρο και σε μουσεία, αναζήτηση πληροφοριών από 
αγγειογραφίες και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. 

 Συλλογή πληροφοριών για τους αρχαίους τραγωδούς και κωμωδούς, τα θέματα των 
έργων τους, τα πρόσωπα, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν στην 
παράσταση (χαρακτήρες, ένδυση, μάσκες, σκηνικά, μουσική που μπορεί να συνόδευε 
την παράσταση κ.ά.). 

 Δανεισμός και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού φακέλου «Το θέατρο στην αρχαία 
Ελλάδα». ΥΠ.ΠΟ. Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων – 
Τμήμα Εκπαιδευτικών προγραμμάτων & Επικοινωνίας. 

 Παρακολούθηση παράστασης αρχαίας τραγωδίας ή κωμωδίας σε θέατρο ή 
βιντεοσκοπημένης παράσταση ώστε να δουν στην πράξη και να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα των δικών τους ερευνών.  

 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Κατασκευές μασκών, κουστουμιών και σκηνικών για πιθανή παράσταση των 

μαθητών. 
 Έκθεση υλικού του προγράμματος. 
 Παράσταση ή δραματοποίηση ενός αρχαίου δράματος από τους μαθητές.  
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου/cd-rom με  το υλικό του προγράμματος.  

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς και μουσεία, Βιβλιοθήκη, Υπουργείο 
Πολιτισμού-Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών 
θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή, 
Φυσική Αγωγή. 
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Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις 
για την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και δράματος, να αναπτύξουν πνεύμα   συνεργασίας και 
ομαδικής δουλειάς. 
 
 
 
 
17. «Παραδοσιακοί χοροί»   
 
 
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν την ιστορική και πολιτιστική  συνέχεια της πατρίδας μας 
μέσα από την παράδοση.  
Υποθέματα : Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξή του χορού. 
Η ελληνική λαϊκή χορευτική παράδοση. Ήθη και έθιμα. Τοπικά έθιμα και ιστορικά γεγονότα. 
Παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακές φορεσιές. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις 
του τόπου μας μέσα από την ελληνική λαϊκή χορευτική παράδοση, να μάθουν να συλλέγουν  
πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί 
κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα, επιλογή θέματος και υποθεμάτων και 

δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. 
  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια κ.ά.). 
  Έρευνα και συγκέντρωση υλικού: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, διαδίκτυο, 

κείμενα από τα σχολικά βιβλία, συνεντεύξεις συγγενών, μελών μιας χορευτικής 
ομάδας, ενός οργανοπαίχτη.  

 Επισκέψεις στο  Λαογραφικό Μουσείο,  Μουσείο Λαϊκών Οργάνων. 
 Συλλογή μουσικής και τραγουδιών, φωτογραφιών, εικόνων με παραδοσιακές στολές, 

μουσικά όργανα, οργανοπαίχτες.   
 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Χορευτικά δρώμενα από τις ομάδες. 
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου/cd-rom με  το υλικό του προγράμματος.  
 Δημιουργία έκθεσης με φωτογραφικό υλικό, παραδοσιακές φορεσιές, παραδοσιακά 

αντικείμενα και μουσικά όργανα. 
 Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές αλλά και από ένα σύλλογο 

παραδοσιακού χορού της περιοχής τους. 
Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο,   
τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή, 
Φυσική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
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εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν πολιτιστική 
συνείδηση μέσα από τον πλούτο του ελληνικού παραδοσιακού χορού, να αναπτύξουν πνεύμα   
συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς 
 
 
18. «Αρχαία ελληνική μουσική»              
 
 
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη μουσική ζωή των αρχαίων ελλήνων.  
Υποθέματα: Αρχαία ελληνική μουσική μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα, σημαντικοί 
μουσικοί της αρχαιότητας, τα αρχαία μουσικά όργανα. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να αποκτήσουν γνώσεις για την ιστορία της 
μουσικής  και ειδικά για τη μουσική  στην αρχαία Ελλάδα, να μάθουν να συλλέγουν  
πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί 
κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα (αν έχουν δει εικόνες μουσικής σε 

μουσεία, σε  αγγεία, περιοδικά, τι γνωρίζουν κ.ά.). 
  Επιλογή θέματος και υποθεμάτων και δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και 

την ανταλλαγή απόψεων. 
  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα, ιστορικές πηγές, μουσικά όργανα, μουσικοί, εικόνες, έρευνα 
στο διαδίκτυο, κ.ά.). 

  Έρευνα, συγκέντρωση υλικού: βιβλιοθήκες, μουσεία,  πολιτιστικούς φορείς, 
διαδίκτυο, κείμενα από τα σχολικά βιβλία, φωτογραφίες κ.ά. 

 Επισκέψεις σε μουσεία: παρατήρηση, βιωματική προσέγγιση επιλεγμένων εκθεμάτων 
(γλυπτών, ειδωλίων, αγαλμάτων,  αγγείων με μουσικές παραστάσεις), συζήτηση για 
τις απεικονίσεις και το ρόλο της μουσικής στην κοινωνική ζωή αλλά και στην 
εκπαίδευση των αρχαίων Ελλήνων. Φωτογράφηση  εκθεμάτων, ερωτηματολόγια, 
συνέντευξη από τον φύλακα ή αρχαιολόγο ή ξεναγό. 

 Καταγραφή των ειδών αρχαίων μουσικών οργάνων και γνωστών μουσικών. 
 Δανεισμός και αξιοποίηση της μουσειοσκευής «Αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα» 

του Υπουργείου Πολιτισμού, ΥΣΜΑ- Α΄ ΕΠΚΑ.  
 Αποδελτίωση των πληροφοριών και του υλικού τους, καταγραφή συμπερασμάτων. 
 Εικαστικές δημιουργίες: εικαστικές αποδόσεις των πρωτότυπων μουσικών εκθεμάτων 

με ζωγραφική και δημιουργίες με πηλό. 
 Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη μουσική και τα αρχαία μουσικά όργανα. 
 Δημιουργία έκθεσης με φωτογραφικό και εικαστικό υλικό του προγράμματος.  
 Δημιουργία εντύπου /cd-rom με  το υλικό του προγράμματος.  

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με πολιτιστικούς και  μουσικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Υπουργείο Πολιτισμού-Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ΥΠ.ΠΟ-ΥΣΜΑ , τον/ την 
υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
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εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν πολιτιστική 
συνείδηση μέσα από τον πλούτο και τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής δημιουργίας, 
να αναπτύξουν πνεύμα   συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. 
 
 
 
19. «Φωτογραφία – τι μας λένε οι εικόνες» 
 
Γενικός στόχος: Να αποκτήσουν τα παιδιά αισθητική παιδεία μέσα από τη ενασχόλησή τους 
με τη φωτογραφία. 
Υποθέματα : Εικόνες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, λειτουργία της φωτογραφικής 
μηχανής, τρόποι λήψης εικόνων, εμφάνιση φωτογραφίας, οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας.  
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την πολιτιστική 
μας κληρονομιά μέσα από το φωτογραφικό φακό, να γνωρίσουν τη λειτουργία της 
φωτογραφικής μηχανής και  τους τρόπους λήψης εικόνων, να μάθουν να συλλέγουν  
πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί 
κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα. Επιλογή θέματος και υποθεμάτων και 

δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. 
  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,  συνεντεύξεις, φωτογράφηση, εμφάνιση φωτογραφιών,  κ.ά.). 
  Έρευνα, συγκέντρωση υλικού: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, διαδίκτυο, κείμενα 

από τα σχολικά βιβλία, συνεντεύξεις από φωτογράφους.  
 Επισκέψεις: στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία όπου οι μαθητές θα πάρουν 

πληροφορίες θεωρητικές και πρακτικές για τη φωτογραφία - σε εκθέσεις 
φωτογραφίας – στο εργαστήρι ενός φωτογράφου και συνέντευξη για την τέχνη του. 

 Συλλογή φωτογραφιών, εικόνων με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Φωτογράφηση μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τους μαθητές.  
 Δημιουργία ενός δρώμενου ή αναπαράστασης με το υλικό της φωτογράφησης.  
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου/cd-rom με  το υλικό του προγράμματος.  
 Δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας ατομικής και ομαδικής από τους μαθητές.  

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Ελληνική Φωτογραφική 
Εταιρεία,   τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν αισθητική παιδεία 
μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας, να αναπτύξουν πνεύμα   συνεργασίας και ομαδικής 
δουλειάς. 
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20. «Κινηματογράφος» 
 
Θέμα: Πάμε σινεμά  
Γενικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την τέχνη του κινηματογράφου και να διευρύνουν 
το γνωστικό και οπτικό τους πεδίο μέσα από τις εικόνες. 
Υποθέματα : Τι  είναι κινηματογράφος, δημιουργία και εξέλιξη  του κινηματογράφου. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Ευαισθητοποίηση για την  τέχνη του 
κινηματογράφου, να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στις κινηματογραφικές ταινίες, να 
μάθουν να συλλέγουν  πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να εκφραστούν δημιουργικά 
και να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα. Επιλογή θέματος και υποθεμάτων και 

δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. 
  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 

(βιβλιογραφική έρευνα,   ερωτηματολόγια, πληροφορίες για τους συντελεστές και την 
ταινία που θα δουν  κ.ά.). 

  Έρευνα, συγκέντρωση υλικού για τον κινηματογράφο: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς 
φορείς, διαδίκτυο, κείμενα από τα σχολικά βιβλία.  

 Επισκέψεις στο χώρο ενός κινηματογράφου και πληροφορίες για την προβολή των 
ταινιών.   

 Συλλογή φωτογραφιών, εικόνων διαφόρων ταινιών.  
 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Επιλογή ταινίας που θα παρακολουθήσουν (ανάλογα την ποιότητα της ταινίας και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών). Συζήτηση για το περιεχόμενο της ταινίας. 
 Δραστηριότητες πριν την παρακολούθηση της ταινίας: ομάδες εργασίας για έρευνα 

στο διαδίκτυο και τον τύπο σχετικά με την ταινία.(περίληψη, σκηνοθέτη, 
πρωταγωνιστές) 

 Δραστηριότητες μετά την ταινία: να διηγηθούν το περιεχόμενο της ταινίας, τις 
απόψεις τους για την ταινία, περιγραφή των πλάνων που τους άρεσαν (πιθανόν να 
δημιουργηθεί ερωτηματολόγιο ανάλογα την ταινία π.χ.: πώς ξεκινά η ταινία και γιατί; 
Τόπος και χρόνος της ιστορίας, ποιοι οι χαρακτήρες και ποιος ο ρόλος του καθενός,  
τι σας εντυπωσίασε, τι σας ενόχλησε, αν υπάρχουν συμβολισμοί, τα χρώματα, η 
φωτογραφία, σκηνικά, κοστούμια, εφέ, σας άρεσε η αφίσα κ.ά.). 

 Εικαστικές δημιουργίες: Σχεδιασμός αφίσας της ταινίας. 
 Αυτοσχεδιασμοί των μαθητών με αφορμή κάποιων  σκηνών  της ταινίας. 
 Δημιουργία εντύπου με  το υλικό του προγράμματος.  

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, τον/ την υπεύθυνη 
πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να επιτευχθούν οι στόχοι του 
προγράμματος. 
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21. «Λαϊκοί Ζωγράφοι: Θεόφιλος Χατζημιχαήλ» 
(τα έργα του συγκεκριμένου ζωγράφου συνδέονται με την  
παράδοση και την Ιστορία της Ελλάδας και γίνονται κατανοητά από τα παιδιά). 
 
Γενικός στόχος: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την παράδοση, τις ρίζες και τη ζωή του 
τόπου μας μέσα από το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. 
Υποθέματα : Λαϊκή ζωγραφική, η ζωή και το έργο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, τρόπος 
ζωγραφικής, τα έργα του ανά θέματα. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν την παραδοσιακή 
τέχνη,  να μάθουν να συλλέγουν  πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται, να ενεργοποιήσουν 
τη φαντασία τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Με αφορμή κάποιο έργο του ζωγράφου γίνεται η πρώτη επαφή και συζήτηση 

γνώσεων και εμπειριών για το θέμα ανάλογα το έργο (αν το έχουν  ξαναδεί, αν 
γνωρίζουν το ζωγράφο, τι απεικονίζει το έργο και ποια εποχή,  το όνομα του πίνακα 
κ.ά.) 

 Επιλογή θέματος και υποθεμάτων και δραστηριοτήτων μέσα από τη συζήτηση και την 
ανταλλαγή απόψεων. 

  Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία 
(βιβλιογραφική έρευνα, πληροφορίες για συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής, 
ερωτηματολόγια κ.ά.). 

  Έρευνα, συγκέντρωση υλικού από: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης, Λαογραφικό Μουσείο,  διαδίκτυο, κείμενα από τα σχολικά βιβλία.  

 Επισκέψεις σε μουσεία και   πολιτιστικούς χώρους που έχουν έργα του ζωγράφου. 
Παρατήρηση  αυτών και συζήτηση  

 Συλλογή  αντιγράφων κάποιων έργων.  
 Επεξεργασία   υλικού και αξιοποίησή του. 
 Δημιουργία έργων των  παιδιών με αφορμή ένα  έργο του καλλιτέχνη. 
 Κατασκευή παζλ με  έργα του καλλιτέχνη. 
 Θεατρικό παιχνίδι, αναπαράσταση, δραματοποίηση με αφορμή το θέμα ενός πίνακα. 
 Δημιουργία εντύπου/ημερολογίου/cd-rom με  το υλικό του προγράμματος.  
 Δημιουργία έκθεσης με φωτογραφικό υλικό και τα έργα των μαθητών. 

Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου. Έρευνα δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος. 
Συνεργασία με τοπικές αρχές, πολιτιστικούς φορείς, Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο, 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης,  τον/ την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά,  Αισθητική Αγωγή. 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν πολιτιστική 
συνείδηση μέσα από τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης, να αναπτύξουν πνεύμα   
συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. 
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22. «Κεραμική: τέχνη από χώμα και πηλό»2

  
  

Τα παιδιά έχουν καλλιτεχνικές και δημιουργικές ανησυχίες. Το πλάσιμο του πηλού τούς δίνει 
τη χαρά της δημιουργίας μορφών, χρηστικών αντικείμενων ή κάποιου διακοσμητικού, χωρίς  
να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν άλλο εργαλείο, παρά μόνο τα χέρια τους.  
Η πρώτη ύλη για την δημιουργία του πηλού έως σήμερα είναι το χώμα (άργιλος). Και αυτή  
την ανάγκη έχουν τα παιδιά να πιάσουν τα υλικά της γης, να παίξουν μ’ αυτά. Οι 
διαφορετικές τεχνικές διακόσμησης, το ανακάτεμα  των χρωμάτων, διεγείρει τη φαντασία 
τους και αναπτύσσει  την οπτική αντίληψη των παιδιών.  
Τέλος, πέρα από το ότι μαθαίνουν  να δημιουργούν, μαθαίνουν ιστορία και λαογραφία. 
Πολιτιστικοί φορείς και μουσεία διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα με το συγκεκριμένο θέμα όπως το Ίδρυμα Ν. Γουλανδρή – Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και το  Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής «Ίδρυμα Γ. 
Ψαροπούλου». 
 
Θέμα: «Τέχνη από χώμα και πηλό» 
Γενικός στόχος: Γνωριμία και εξοικείωση με τις τεχνικές, τα υλικά και τα μέσα της 
πηλοπλαστικής τέχνης. 
Υποθέματα: Τα πρώτα κεραμικά, αγγειοπλαστική, ιστορική εξέλιξη χρηστικών  και 
διακοσμητικών αντικειμένων και σύγκρισή τους με το σήμερα, εργαλεία και υλικά της 
κεραμικής τέχνης. 
Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση : 
Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της πηλοπλαστικής και αγγειοπλαστικής. Να μάθουν τη 
χρηστικότητα των αντικειμένων και να τα συγκρίνουν με τα σύγχρονα. Να μάθουν στοιχεία 
της καθημερινής ζωής του παρελθόντος και να κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές με τη 
σύγχρονη εποχή. Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προφορικές 
και γραπτές. Να εκφραστούν δημιουργικά και καλλιτεχνικά. Να μάθουν να συνεργάζονται. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προγραμματισμός: 
 Συζήτηση γνώσεων και εμπειριών για το θέμα. Επιλογή υποθεμάτων και 

δραστηριοτήτων (π.χ. αγγεία, κεραμικά παιχνίδια, νομίσματα, κοσμήματα, ζώα, φυτά 
κ.ά.) 

 Χωρισμός σε ομάδες και ορισμός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθεί η κάθε μία.  
 Έρευνα, συγκέντρωση υλικού: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, Διαδίκτυο, κείμενα 

από τα σχολικά βιβλία, φωτογραφίες με διάφορα αγγεία, κ.ά. 
 Επίσκεψη σε αρχαιολογικό ή λαογραφικό μουσείο. Στόχος είναι τα παιδιά να 

προσεγγίσουν την τέχνη της πηλοπλαστικής μέσα από την επαφή τους με τα 
μουσειακά αντικείμενα - χρηστικά κεραμικά. Προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό, 
τους μαθητές πριν την επίσκεψη. (τι θα δουν, επικεντρώνουμε την προετοιμασία μας 
σε συγκεκριμένα εκθέματα που σχετίζονται με το θέμα μας. Συζήτηση για το ποια 
εποχή αναφέρονται τα εκθέματα, πως ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή κ.λ.π.).  

 Περιήγηση  στο χώρο του μουσείου. Προσεκτική έρευνα των επιλεγμένων 
εκθεμάτων, αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και ιδεών, δημιουργική 
δραστηριότητα στο χώρο του μουσείου αν είναι δυνατόν ή στο σχολείο(θεατρικό 
παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση δημιουργώντας  το δικό τους έργο).  

 Επίσκεψη σε εργαστήριο αγγειοπλάστη. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη χρήση των 
διαφόρων αγγείων, που εκτίθενται στα ράφια του εργαστηρίου αλλά και των 
εργαλείων και υλικών της κεραμικής τέχνης. 

                                                 
2 εισήγηση στα σεμινάρια Καινοτόμων ΔράσεωνΠ.Ε. Πειραιά  για  εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά 3& 7 Νοεμβρίου 2008 



92 
 

 

 Συνέντευξη από έναν τεχνίτη αγγειοπλάστη. 
 Δανεισμός και αξιοποίηση: εκπαιδευτικός φάκελος: «Μια φορά κι έναν καιρό ένας 

αγγειοπλάστης». Ίδρυμα Ν. Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης –          
Μουσειοσκευή: «Αρχαία Κεραμική». Ίδρυμα Ν. Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης Μουσειοσκευή: «Η τέχνη του πηλού». Δ/νση Λαϊκού Πολιτισμού, Κέντρο 
Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, 1997  

 Επεξεργασία  του συγκεντρωμένου υλικού των μαθητών και αξιοποίησή του. 
 Κατασκευές  με πηλό χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, διακόσμηση και 

χρωματισμός τους από τους μαθητές (νομίσματα, αγγεία, κοσμήματα, αγαλματίδια 
κ.ά.).  

 Δημιουργία έκθεσης με τα έργα τους ή  δημιουργία μουσείου στην  τάξη τους. 
Μεθοδολογία υλοποίησης - Συνεργασίες με άλλους φορείς 
 Σχέδιο εργασίας. Έρευνα πεδίου και δράσης. Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση του 
θέματος.  
Συνεργασία με την τοπική Βιβλιοθήκη, μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού, άλλους 
πολιτιστικούς φορείς, τον/την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων. 
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή (ανάλογα το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα). 
Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθησης:  Συζήτηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα των ομάδων μεταξύ τους αλλά και με το συντονιστή εκπαιδευτικό για την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρουσίαση του προγράμματος στην τάξη,  στο σχολείο και  
στους γονείς . Ξενάγηση των μαθητών του σχολείου στο μουσείο της τάξης τους. 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση: Να αποκτήσουν γνώσεις για την 
τέχνη και την καθημερινή ζωή ανθρώπων του παρελθόντος, να κατανοήσουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές με τη σύγχρονη εποχή, να αναπτύξουν πνεύμα   συνεργασίας και ομαδικής 
δουλειάς.
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