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ΕλευθεριάδουΕλευθεριάδου ΜαρίαΜαρία
ΓκουλέτσαΓκουλέτσα ΜαρίαΜαρία
ΚοτανίδουΚοτανίδου ΜαγδαληνήΜαγδαληνή
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ΕμμανουηλίδηςΕμμανουηλίδης ΦίλιπποςΦίλιππος
ΙσσαλάρηΙσσαλάρη ΜατέοΜατέο
ΙωαννίδουΙωαννίδου ΑναστασίαΑναστασία
ΚέλοΚέλο ΕλόναΕλόνα
ΚουτούπαςΚουτούπας ΓεώργιοςΓεώργιος
ΑβραμίδηςΑβραμίδης ΓεώργιοςΓεώργιος
ΚρέκαΚρέκα ΓκέντιΓκέντι
ΜαυρίδηςΜαυρίδης ΑγισήλαοςΑγισήλαος
ΜαυρίδουΜαυρίδου ΚωνσταντίναΚωνσταντίνα
ΜπίτσηςΜπίτσης ΗλίαςΗλίας
ΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλος--ΠέκιτςΠέκιτς ΑβραάμΑβραάμ
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ΠαπαδοπούλουΠαπαδοπούλου ΙωάνναΙωάννα
ΠομάκηΠομάκη ΡαφαηλίαΡαφαηλία
ΤαχματζίδουΕλευθερίαΤαχματζίδουΕλευθερία
ΤσέλαΤσέλα ΦλάουραΦλάουρα
ΤσεχελίδουΤσεχελίδου ΆνναΆννα
ΤσούνιΤσούνι ΝταλίπΝταλίπ
ΤσωτσλήΤσωτσλή ΓεώργιοςΓεώργιος
ΦεϊζούλαΣέλμαΦεϊζούλαΣέλμα
ΧατζηπωργάνηΧατζηπωργάνη ΆνναΆννα--ΚωνΚων//νανα
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ΒάσκαΒάσκα ΙωάνναΙωάννα
ΓεωργιάδουΓεωργιάδου ΓεωργίαΓεωργία
∆ανηιλίδου∆ανηιλίδου ΕλένηΕλένη
∆εληγιανούδη∆εληγιανούδη ΑλεξάνδραΑλεξάνδρα
ΖούκαΖούκα ΝικολίναΝικολίνα
ΚαραμουχτάρηςΚαραμουχτάρης ΣάββαςΣάββας
ΚαρκούτιΚαρκούτι ΤζοάναΤζοάνα
ΚοσμίδηςΚοσμίδης ΧρήστοςΧρήστος--ΠαναγιώτηςΠαναγιώτης
ΜαυρίδουΜαυρίδου ΕιρήνηΕιρήνη
ΜαυρίδουΜαυρίδου ΡαφαηλίαΡαφαηλία
ΜιχαηλίδηςΜιχαηλίδης ΙωάννηςΙωάννης
ΜιχαηλίδηςΜιχαηλίδης ΜάρκοςΜάρκος
ΜουρατίδηςΜουρατίδης ΝικόλαοςΝικόλαος-- ΚωνΚων//νοςνος
ΞενίδουΞενίδου ΕλευθερίαΕλευθερία
ΠομάκηΠομάκη ΑικατερίνηΑικατερίνη
ΤζιόκαΤζιόκα ΜαρίαΜαρία ΤσερτικίδουΤσερτικίδου ΘεοδώραΘεοδώρα
ΦωτιάδουΦωτιάδου ΑνδριάναΑνδριάνα
ΧαραλαμπίδηςΧαραλαμπίδης ΠέτροςΠέτρος--ΑλκίνοοςΑλκίνοος
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ΗΗ καθημερινήκαθημερινή επαφήεπαφή τωντων παιδιώνπαιδιών μεμε τητη
θάλασσαθάλασσα, , διότιδιότι οο τόποςτόπος πουπου ζουνζουν είναιείναι
παραθαλάσσιοςπαραθαλάσσιος..
ΗΗ φυσικήφυσική περιέργειαπεριέργεια τωντων παιδιώνπαιδιών γιαγια
πληροφορίεςπληροφορίες σχετικάσχετικά μεμε τητη θάλασσαθάλασσα καικαι τοντον
πλούτοπλούτο τηςτης..
ΓνωριμίαΓνωριμία μεμε τοτο φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον τουτου τόπουτόπου
τουςτους, , τητη συναίσθησησυναίσθηση τηςτης σχέσηςσχέσης μεταξύμεταξύ
ανθρώπουανθρώπου--θάλασσαςθάλασσας..
ΕύκοληΕύκολη σύνδεσησύνδεση μεμε τατα μαθήματαμαθήματα τουτου
ΑναλυτικούΑναλυτικού ΠρογράμματοςΠρογράμματος..
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ΓνωριμίαΓνωριμία τουτου θαλάσσιουθαλάσσιου πλούτουπλούτου..

ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τηςτης
θάλασσαςθάλασσας καικαι γενικάγενικά τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος..

ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση τωντων παιδιώνπαιδιών μέσωμέσω τωντων
ομαδικώνομαδικών εργασιώνεργασιών πουπου θαθα αναλάβουναναλάβουν..

ΙκανοποίησηΙκανοποίηση ατομικήςατομικής δράσηςδράσης μαθητώνμαθητών καικαι
αυτενέργειαςαυτενέργειας..
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΨΑΡΙΩΝΨΑΡΙΩΝ

--
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΛΩΡΙ∆ΑΧΛΩΡΙ∆Α--ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ
ΤΗΣΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΛΙΕΙΑΑΛΙΕΙΑ
ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΛΥΚΕΣΑΛΥΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΛΑΤΙΟΥΑΛΑΤΙΟΥ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΘΕΟΤΗΤΕΣΘΕΟΤΗΤΕΣ
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ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ:: ΑνάπτυξηΑνάπτυξη λεξιλογίουλεξιλογίου--παραγωγήπαραγωγή νέωννέων λέξεωνλέξεων--
σταυρόλεξασταυρόλεξα--ακροστιχίδεςακροστιχίδες καικαι εξάσκησηεξάσκηση στηνστην ακροαστικήακροαστική
ικανότηταικανότητα.. ((ΜεΜε τηντην ανάγνωσηανάγνωση διάφορωνδιάφορων βιβλίωνβιβλίων σχετικάσχετικά
μεμε τητη θάλασσαθάλασσα).).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: : ΑρίθμησηΑρίθμηση--ΠροβλήματαΠροβλήματα ((ΜεΜε ήρωεςήρωες απόαπό
τοντον κόσμοκόσμο τηςτης θάλασσαςθάλασσας).).

ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΠΕΡΙΒ: : ΑναφοράΑναφορά καικαι επιπλέονεπιπλέον βαθύτερηβαθύτερη
ανάλυσηανάλυση σεσε σχετικάσχετικά μαθήματαμαθήματα τουτου βιβλίουβιβλίου..

ΘΕΑΤΡΙΚΗΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΓΩΓΗ: : ΠαραγωγήΠαραγωγή σχετικήςσχετικής ιστορίαςιστορίας μεμε
θέμαθέμα τητη θάλασσαθάλασσα απόαπό τατα ίδιαίδια τατα παιδιάπαιδιά..

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση θεατρικούθεατρικού..
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ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ

ΣυζήτησηΣυζήτηση γιαγια τιςτις διακοπέςδιακοπές τουτου καλοκαιριούκαλοκαιριού..
ΕπαγγέλματαΕπαγγέλματα σχετικάσχετικά μεμε τητη θάλασσαθάλασσα..
ΑτυχήματαΑτυχήματα--πρώτεςπρώτες βοήθειεςβοήθειες..
ΣυλλαβισμόςΣυλλαβισμός--ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις--ΟικογένειεςΟικογένειες λέξεωνλέξεων μεμε συνθετικόσυνθετικό τοτο ψαροψαρο --
ππ..χχ. (. (ψαροπούλιψαροπούλι).).
ΕνικόςΕνικός-- πληθυντικόςπληθυντικός αριθμόςαριθμός..
ΥποκοριστικάΥποκοριστικά--μεγεθυντικάμεγεθυντικά..
ΛεξιλόγιοΛεξιλόγιο μεμε είδηείδη ψαριούψαριού..
ΑκροστιχίδαΑκροστιχίδα ((∆αίδαλος∆αίδαλος κκ ΊκαροςΊκαρος) ) ΑινίγματαΑινίγματα..
ΕικονογραφημένηΕικονογραφημένη ιστορίαιστορία μεμε ζώαζώα τηςτης θάλασσαςθάλασσας..
ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ποιήματοςποιήματος μεμε θέμαθέμα τητη θάλασσαθάλασσα..
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ΓνωρίσαμεΓνωρίσαμε τατα ψάριαψάρια καικαι τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά. . 
τουτου σώματσώματόόςς τουςτους, , τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά τουςτους..
ΓνωρίσαμεΓνωρίσαμε τηντην πανίδαπανίδα καικαι τητη χλωρίδαχλωρίδα τηςτης
θάλασσαςθάλασσας..
ΤροφικήΤροφική αλυσίδααλυσίδα. (. (ΤοΤο μεγάλομεγάλο ψάριψάρι τρώειτρώει τοτο
μικρόμικρό).).
ΓνωρίσαμεΓνωρίσαμε τατα φύκιαφύκια σανσαν ζωντανούςζωντανούς
οργανισμούςοργανισμούς. . ΤιςΤις ωφέλειωφέλειέέςς τουςτους ((σαπούνισαπούνι, , 
φάρμακαφάρμακα).).
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ΜύθοςΜύθος τουτου ΑιγέαΑιγέα ((ΑιγαίοΑιγαίο ΠέλαγοςΠέλαγος).).
ΜύθοςΜύθος τουτου ∆αίδαλου∆αίδαλου καικαι τουτου ΊκαρουΊκαρου. (. (ΙκάριοΙκάριο
ΠέλαγοςΠέλαγος))
ΠώςΠώς ψάρευανψάρευαν σταστα παλιάπαλιά χρόνιαχρόνια καικαι ππώώςς σήμερασήμερα..
ΤαξίδιαΤαξίδια στηστη θάλασσαθάλασσα, , άλλοτεάλλοτε καικαι σήμερασήμερα..
ΑναφοράΑναφορά σταστα είδηείδη τωντων πλοίωνπλοίων μεμε τατα οποίαοποία
ταξίδευανταξίδευαν οιοι άνθρωποιάνθρωποι..
ΗΗ θάλασσαθάλασσα ένωσεένωσε τουςτους πολιτισμούςπολιτισμούς καικαι
αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε τοτο εμπόριοεμπόριο..
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ΑλυκέςΑλυκές-- παραγωγήπαραγωγή αλατιούαλατιού..
ΓεύσειςΓεύσεις..
ΥλικάΥλικά πουπου διαλύονταιδιαλύονται στοστο νερόνερό..
ΚύκλοςΚύκλος τουτου νερούνερού..
ΕίδαμεΕίδαμε τιςτις μορφέςμορφές τουτου νερούνερού ((πάγοςπάγος, , υδρατμόςυδρατμός))
ΠειράματαΠειράματα μεμε τοτο νερόνερό..
ΒουλιάζειΒουλιάζει ήή επιπλέειεπιπλέει; (; (ερωτήσειςερωτήσεις αναν κάποιακάποια αντικείμενααντικείμενα
λόγλόγωω βάρουςβάρους,, θαθα επέπλεανεπέπλεαν στοστο νερόνερό ήή όχιόχι).).
ΜιαΜια θάλασσαθάλασσα πλατιάπλατιά ((ενότηταενότητα απόαπό τοτο βιβλίοβιβλίο τηςτης
ΜελέτηςΜελέτης ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτης Β΄Β΄ ΤάξηςΤάξης.).)
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ΑναγνωρίσαμεΑναγνωρίσαμε τατα νησιάνησιά απόαπό τηντην ξηράξηρά..
ΜάθαμεΜάθαμε τατα μεγάλαμεγάλα πελάγηπελάγη τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας..
ΕντοπίσαμεΕντοπίσαμε τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο νησίνησί τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας, , τηντην ΚρήτηΚρήτη..
ΜιλήσαμεΜιλήσαμε καικαι εντοπίσαμεεντοπίσαμε στηνστην υδρόγειουδρόγειο σφαίρασφαίρα, , τουςτους
μεγαλύτερουςμεγαλύτερους ωκεανούςωκεανούς..
ΠαραθαλάσσιαΠαραθαλάσσια μέρημέρη..
∆ιαδρομές∆ιαδρομές στοστο χάρτηχάρτη..
ΕντοπίσαμεΕντοπίσαμε στοστο χάρτηχάρτη καικαι μιλήσαμεμιλήσαμε γιαγια τοτο ΘερμαϊκόΘερμαϊκό
κόλποκόλπο..
ΜιλήσαμεΜιλήσαμε γιαγια τατα λιμάνιαλιμάνια καικαι επισκεφτήκαμεεπισκεφτήκαμε απόαπό
κοντάκοντά τοτο λιμάνιλιμάνι τουτου ΠλαταμώναΠλαταμώνα..
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ΟΟ τριγωνοψαρούληςτριγωνοψαρούλης..
ΟΟ ∆αίδαλος∆αίδαλος καικαι οο ΊκαροςΊκαρος..
ΑιγέαςΑιγέας..
ΗΗ ΦιφήΦιφή καικαι ηη ΦωφώΦωφώ,, οιοι φαντασμένεςφαντασμένες φάλαινεςφάλαινες
ΟΟ ΠοσειδώναςΠοσειδώνας..
ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν τοτο ποίημαποίημα τουτου ΖΖ. . ΠαπαντωνίουΠαπαντωνίου ((ΤοΤο
ποταμάκιποταμάκι) ) μεμε τητη βοήθειαβοήθεια τωντων εικόνωνεικόνων..
ΠαρατηρώνταςΠαρατηρώντας τιςτις εικόνεςεικόνες μεμε θέμαθέμα τητη ρύπανσηρύπανση τηςτης
θάλασσαςθάλασσας, , τατα παιδιάπαιδιά συνέθεσανσυνέθεσαν τητη δικήδική τουςτους ιστορίαιστορία..
ΚαρέταΚαρέτα--ΚαρέταΚαρέτα. . 
ΤοΤο ταξίδιταξίδι τηςτης ∆ροσοσταλίδας∆ροσοσταλίδας..
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ΖωγραφίσαμεΖωγραφίσαμε τητη θάλασσαθάλασσα καικαι διάφοραδιάφορα ψάριαψάρια..
ΧρωματίσαμεΧρωματίσαμε τοτο θεόθεό τηςτης θάλασσαςθάλασσας, , τοντον ΠοσειδώναΠοσειδώνα..
ΖωγραφίσαμεΖωγραφίσαμε σκηνέςσκηνές, , απόαπό τοτο βιβλίοβιβλίο τουτου τριγωνοψαρούλητριγωνοψαρούλη καικαι
δώσαμεδώσαμε τίτλουςτίτλους..
ΖωγραφίσαμεΖωγραφίσαμε τοντον κύκλοκύκλο τουτου νερούνερού ((ΌληΌλη τητη διαδικασίαδιαδικασία))
ΧρωματίσαμεΧρωματίσαμε τουςτους μεγάλουςμεγάλους ωκεανούςωκεανούς ((ΕιρηνικόΕιρηνικό-- ΑτλαντικόΑτλαντικό))
ΖωγράφισανΖωγράφισαν τοτο ∆αίδαλο∆αίδαλο καικαι τοντον ΊκαροΊκαρο..
ΚατασκευάσαμεΚατασκευάσαμε μόμπιλμόμπιλ <<<<ΤαΤα ψαράκιαψαράκια>>>>
ΚατασκευήΚατασκευή καραβιούκαραβιού μεμε φυσικάφυσικά υλικάυλικά πουπου είχανείχαν συλλέξεισυλλέξει τατα ίδιαίδια..
ΚατασκευήΚατασκευή θετικούθετικού--αρνητικούαρνητικού στένσιλστένσιλ μεμε θέμαθέμα τατα ψάριαψάρια..
ΚολλάζΚολλάζ μεμε εικόνεςεικόνες ψαριώνψαριών -- θαλασσινώνθαλασσινών σεσε χάρτινηχάρτινη κορνίζακορνίζα γιαγια
διακόσμησηδιακόσμηση στουςστους τοίχουςτοίχους τηςτης τάξηςτάξης..
ΣκηνικόΣκηνικό γιαγια τοτο θεατρικόθεατρικό ((ΣεΣε μπλεμπλε βελουτέβελουτέ οο βυθόςβυθός,,
διάφοραδιάφορα ψαράκιαψαράκια, , καραβάκιακαραβάκια, , τούλιτούλι γιαγια κύματακύματα, , γλάροιγλάροι)). . 
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ΠροβάλαμεΠροβάλαμε σεσε μορφήμορφή powerpower-- point,point,τητη θάλασσαθάλασσα καικαι τατα προβλήματάπροβλήματά
τηςτης..
∆είξαμε∆είξαμε ππώώςς φτάνειφτάνει τοτο νερόνερό σταστα σπίτιασπίτια μαςμας, , αφούαφού περάσειπεράσει πρώταπρώτα απ΄απ΄
όλεςόλες τιςτις απαραίτητεςαπαραίτητες διαδικασίεςδιαδικασίες
ΒιντεοταινίαΒιντεοταινία ((παιδικήπαιδική ταινίαταινία ««οο ΝέμοΝέμο τοτο μικρόμικρό ψαράκιψαράκι»»))
ΟπτικόΟπτικό υλικόυλικό μεμε πλούσιεςπλούσιες εικόνεςεικόνες απόαπό εγκυκλοπαίδειαεγκυκλοπαίδεια ((οιοι καλύτερεςκαλύτερες
εικόνεςεικόνες τουτου κόσμουκόσμου))
ΠαρακολούθησανΠαρακολούθησαν στονστον κινηματογράφοκινηματογράφο τοντον <<<<ΜπλεΜπλε ωκεανόωκεανό>> >> 
τρισδιάστατητρισδιάστατη ταινίαταινία..
ΕπισκεφτήκαμεΕπισκεφτήκαμε τητη λαϊκήλαϊκή αγοράαγορά τουτου ΜακρυγιάλουΜακρυγιάλου καικαι συγκεκριμένασυγκεκριμένα τοντον
πάγκοπάγκο μεμε τατα ψάριαψάρια. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά είδανείδαν απόαπό κοντάκοντά πολλάπολλά είδηείδη ψαριώνψαριών, , 
καθώςκαθώς επίσηςεπίσης είδανείδαν καικαι τοτο καθάρισμακαθάρισμα τοντον ψαριώνψαριών.. ΠήρανΠήραν καικαι
συνέντευξησυνέντευξη απόαπό τοντον ψαράψαρά..
ΕπισκεφτήκαμεΕπισκεφτήκαμε τοτο ΚΠΕΚΠΕ ΑνΑνατολικούατολικού ΟλύμπουΟλύμπου καικαι παρακολούθησανπαρακολούθησαν
έναένα ολοκληρωμένοολοκληρωμένο πρόγραμμαπρόγραμμα <<<<ΈναςΈνας γλάροςγλάρος ταξιδεύειταξιδεύει στιςστις ακτέςακτές τηςτης
ΠιερίαςΠιερίας >>. >>. 
ΛιμάνιΛιμάνι τουτου ΠλαταμώναΠλαταμώνα. . ΜιλήσαμεΜιλήσαμε μεμε ψαράδεςψαράδες καικαι μάθαμεμάθαμε γιαγια τητη
δουλειάδουλειά τουςτους καικαι τιςτις δυσκολίεςδυσκολίες πουπου αντιμετωπίζουναντιμετωπίζουν..
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ΒγαίνειΒγαίνει ηη βαρκούλαβαρκούλα..
ΈναΈνα μικρόμικρό καράβικαράβι..
ΣτουΣτου γιαλούγιαλού τατα βοτσαλάκιαβοτσαλάκια..
∆ελφίνι∆ελφίνι ––δελφινάκιδελφινάκι..
ΝτούκουΝτούκου--ντούκουντούκου μηχανάκιμηχανάκι..
ΤζαμάικαΤζαμάικα..
ΘαλασσάκιΘαλασσάκι μουμου..
ΗΗ τράτατράτα μαςμας ηη κουρελούκουρελού..
ΜεΜεςς σστουτου ΑιγαίουΑιγαίου τατα νεράνερά..
ΜιαΜια ΚυριακήΚυριακή τουτου ΜάρτηΜάρτη. (. (Α΄Α΄ ΤάξηΤάξη) ) β΄β΄ τεύχοςτεύχος γλώσσαγλώσσα))
ΗΗ ΞανθούλαΞανθούλα..
ΤαΤα καβουράκιακαβουράκια..



1818

ΟιΟι αριθμοίαριθμοί απόαπό τοτο 11--100.100.
ΑπλάΑπλά προβλήματαπροβλήματα μεμε τοτο νερόνερό..
ΜετρήσειςΜετρήσεις μεμε ψάριαψάρια..
ΣυγκρίσειςΣυγκρίσεις..
ΣχήματαΣχήματα..
ΠροσθαφαίρεσηΠροσθαφαίρεση..
ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις..
ΑρίθμησηΑρίθμηση μεμε κοχύλιακοχύλια καικαι βότσαλαβότσαλα..
ΧωροχρονικέςΧωροχρονικές έννοιεςέννοιες..
ΠροπαίδειαΠροπαίδεια



1919

ΥποδυθήκαμεΥποδυθήκαμε τατα ψάριαψάρια καικαι βάλαμεβάλαμε διαλόγουςδιαλόγους. . 
((«…«…είμαιείμαι ηη φάλαιναφάλαινα καικαι θέλωθέλω νανα σαςσας φάωφάω……»»))
ΓίναμεΓίναμε μπαλόνιαμπαλόνια πουπου μαςμας κυνηγούσεκυνηγούσε οο ξιφίαςξιφίας καικαι
μαςμας έσκαγεέσκαγε μεμε τητη μύτημύτη τουτου..
ΠαραποίησανΠαραποίησαν τοτο παιχνίδιπαιχνίδι ««περνάπερνά περνάπερνά ηη μέλισσαμέλισσα»»
καικαι τοτο έπαιξανέπαιξαν ««περνάπερνά περνάπερνά ηη φάλαιναφάλαινα»»..
ΈπαιξανΈπαιξαν τουςτους καθρέφτεςκαθρέφτες ((ΠαντομίμαΠαντομίμα) ) κάνονταςκάνοντας τατα
ψάριαψάρια..
ΟμαδικόΟμαδικό παιχνίδιπαιχνίδι ««τατα ψάριαψάρια καικαι οιοι ψαράδεςψαράδες»»..



2020

ΠίνακαςΠίνακας αναφοράςαναφοράς μεμε ψάριαψάρια..
ΠίνακαςΠίνακας αναφοράςαναφοράς μεμε επαγγέλματαεπαγγέλματα..
ΈφτιαξανΈφτιαξαν κείμενοκείμενο, , βλέπονταςβλέποντας τιςτις εικόνεςεικόνες πουπου είχανείχαν σχέσησχέση μεμε τητη
ρύπανσηρύπανση τηςτης θάλασσαςθάλασσας..
ΈδωσανΈδωσαν τίτλουςτίτλους σεσε κείμενακείμενα..
ΣυνταγήΣυνταγή μεμε ψαρόσουπαψαρόσουπα..
ΣυζήτησηΣυζήτηση γιαγια τατα ατυχήματαατυχήματα στηστη θάλασσαθάλασσα..
ΣυλλαβισμόςΣυλλαβισμός..
ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις..
ΜάθαμεΜάθαμε τατα άρθραάρθρα ((οο,,ηη,,τοτο) ) -- τατα γένηγένη..
ΡήματαΡήματα ππ..χχ. . οο ψαράςψαράς ψαρεύειψαρεύει……
ΕνικόΕνικό--ΠληθυντικόΠληθυντικό αριθμόαριθμό..
ΥποκοριστικάΥποκοριστικά--ΜεγεθυντικάΜεγεθυντικά ππ..χχ. . ψάριψάρι,, ψαράκιψαράκι,, ψαρούκλαψαρούκλα
ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός παραμυθιούπαραμυθιού μεμε θέμαθέμα: : ««ΗΗ γειτονιάγειτονιά τουτου βυθούβυθού»»

ΤαΤα παιδιάπαιδιά διάλεξανδιάλεξαν τουςτους ρόλουςρόλους τουςτους καικαι έπαιξανέπαιξαν τοτο παραμύθιπαραμύθι..



2121

ΤαΤα παιδιάπαιδιά μεμε έντονοέντονο
ενθουσιασμόενθουσιασμό, , 
παρακολουθούνπαρακολουθούν μεμε
τρισδιάστατατρισδιάστατα γυαλιάγυαλιά, , 
τηντην κινηματογραφικήκινηματογραφική
ταινίαταινία
««ΜπλεΜπλε ωκεανόςωκεανός»»..



2222



2323



2424



2525

ΤαΤα καβουράκιακαβουράκια πουπου είναιείναι ακόμαακόμα
ζωντανάζωντανά, , εντυπωσιάζουνεντυπωσιάζουν τατα παιδιάπαιδιά..



2626



2727



2828



2929



3030



3131



3232



3333



3434



3535



3636



3737



3838



3939



4040



4141



4242



4343



4444



4545



4646

ΌλαΌλα θθ’’ αλλάξουνεαλλάξουνε μεμιάςμεμιάς
ΑγάπηΑγάπη θαθα γεμίσουνγεμίσουν
ΕλπίδαΕλπίδα φωςφως καικαι όνειροόνειρο
ΘαΘα σκορπιστούνσκορπιστούν στηστη γηγη
ΚαιΚαι οο πλανήτηςπλανήτης μαςμας ευθύςευθύς
θαθα γίνειγίνει γαλανόςγαλανός
ΧωρίςΧωρίς σκουπίδιασκουπίδια καικαι καπνούςκαπνούς
ΜεΜε καθαρόκαθαρό νερόνερό

ΆνθρωποιΆνθρωποι, , δέντραδέντρα, , πουλιάπουλιά καικαι ζώαζώα
ΌλοιΌλοι αγκαλιασμένοιαγκαλιασμένοι μέχριμέχρι τοντον ουρανόουρανό
ΘαΘα στείλουμεστείλουμε χαμόγελοχαμόγελο
καικαι ελπίδαελπίδα
Θ΄Θ΄ αλλάξουμεαλλάξουμε, , 
θαθα σώσουμεσώσουμε τητη γηγη

ΑςΑς πούμεπούμε φτάνειφτάνει! ! ΜηΜη!!
ΘΘ’’ αλλάξουμεαλλάξουμε!!
ΘαΘα σώσουμεσώσουμε τητη γηγη!!


