Μένουμε Σπίτι – Εκπαίδευση!
Tux Paint
ένα ελεύθερο, βραβευμένο πρόγραμμα ζωγραφικής εύχρηστη επαφή,
διασκεδαστικά εφέ ήχου, και μια ενθαρρυντική μασκότ κινούμενων
σχεδίων η οποία καθοδηγεί τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούν το
πρόγραμμα

jigsawplanet
Με το https://www.jigsawplanet.com/ μπορείτε να παίξετε
puzzles, μικροί μεγάλοι, στον υπολογιστή με βαθμό
δυσκολίας(κομμάτια, σχήμα, θέματα) που διαλέγετε εσείς ή το
παιδί σας! Μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες σας που θα γίνουν
αμέσως puzzles . puzzles

Photodentro
Οι μικροί καλλιτέχνες σε δράση που περιλαμβάνει ενότητες
ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης

mikrapaidia
Αερόστατο, μια εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για
παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και
παράλληλα να μαθαίνουν

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/

Γλώσσα Α’ και Β’ Δημοτικού με επιμέρους παιχνίδια τη «Μαγική
Γραμμούλα», τον «Φαγαλέξη», την «Κοκκινοσκουφίτσα», τον «Λύκο
και τις 4 εποχές» και το «Εργαστήρι του Δασκάλου»

ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ. Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τους μικρούς και τους
μεγάλους φίλους του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ίδρυματος
«Βασίλειος Παπαντωνίου».Γνωρίστε ενδυμασίες από όλη την
Ελλάδα, που διαθέτει το Ίδρυμα στις συλλογές του, και
δοκιμάστε τις γνώσεις σας για αυτές.
http://www.pli.gr/el/content/endyesthai?fbclid=IwAR1UOs21VbIDG
2N94hFSBQx7lHNMWxfEQtPWUs359b51IevarpHa7K1A1Vc

Ευκαιρία να ανακαλύψετε τα αξιοθέατα της Αθήνας από το
σπίτι, μαζί με το παιδί. Βρείτε τα αξιοθέατα στην
παρακάτω εικόνα. Πατήστε στα βελάκια και δείτε τις
περιοχές και τα κτίρια να ζωντανεύουν με χρώμα!
https://cozykids.gr/pages/omy-loves-greece?utm_source=facebook
&utm_medium=fbads&utm_campaign=OmyPage

Μαθήματα σκακίου
Κωσταντίνο

απο

Το πιόνι
Ο πύργος
Ο Αξιωματικός
Η Βασίλισσα
Το Κάρφωμα της Βασίλισσας
Ο Ίππος
Ο Βασιλιάς

τον

καθηγητή

σκακιού

Σοφίο

Γεια σας φίλοι μου! Ονομάζομαι Ραχήλ Ταγκάλου και είμαι
η δασκάλα των ελληνικών στα ΚΔΑΠ Παλαιού Φαλήρου!Με την
ευκαιρία που μας δίνετε σε όλους μας να μένουμε σπίτι,
όπως άλλωστε πρέπει,σας έχω μερικές προτάσεις για να
κάνουμε την παραμονή μας αυτή πιο δημιουργική και
ευχάριστη.Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, θα
μπορέσετε μέσω ενός συνδέσμου (link) να περιηγηθείτε σε
διάφορα κουίζ μου, που αφορούν παιδιά από τη πρώτη
δημοτικού εως και την έκτη! Τώρα τα βήματα που θα πρέπει
να ακολουθήσετε είναι τα εξής:
α)
Πατάμε
πάνω
σ
αυτόν
τον
σύνδεσμο https://quizizz.com/admin/private . Θα σας
μεταφέρει σε μία σελίδα ζητώντας σας να κάνετε εγγραφή
με το e-mail σας.
β) Θα επιλέξετε το εικονίδιο μαθητής (student) και θα
συμπληρώσετε την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
Τώρα είστε έτοιμοι να πάρετε μέρος σ αυτή την όμορφη,
δημιουργική και επιμορφωτική δραστηριότητα!!
Οι διευθύνσεις για τα κουίζ μου είναι οι ακόλουθες :
Για την Α’Τάξη πατάμε το link, μετά το κουτάκι στα δεξιά
μας που λέει practice επιλέγουμε το play και ξεκινάμε!
Για την Β’Τάξη πατάμε το link και ακολουθούμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία!
Για την Γ’Τάξη πατάμε το link και ακολουθούμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία!
Για την Δ’Τάξη πατάμε το link και ακολουθούμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία!
Για την Ε’Τάξη πατάμε το link και ακολουθούμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία!
Για την ΣΤ΄Τάξη πατάμε το link και ακολουθούμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία!
Για όλα τα παιδάκια που θέλουν να κάνουν εξάσκηση στη
προπαίδεια
πατάμε
σ
αυτό
το
link https://quizizz.com/admin/quiz/5e8c5a351b9b7e001c3

f69a4/- και ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία!

Από Παπαδοπουλου Μαρία καθηγήτρια Αγγλικών ΚΔΑΠ
*Παραμυθάκια στα αγγλικά για λίγο πιο προχωρημένο
επίπεδο.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4sYtaGN1KKstNIM
HeXHmRF02RMtyVe0F
*Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά παιχνίδια και όχι μόνο, για
όλα τα επίπεδα.
https://www.gamestolearnenglish.com/
*Ιστοσελίδα με διάφορες δραστηριότητες, ιστοριούλες,
ασκήσεις ακόμα και κανόνες γραμματικής ανάλογα το
επίπεδο.
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.8673
4872.1875533583.1586448621-287728728.1586448621

• Γεωγραφία quiz. Σελίδα με παιχνίδια γεωγραφίας ,
επιλέγεται ως γλώσσα τα Ελληνικά ! Καλή διασκέδαση !
https://online.seterra.com/el

• Παραμύθια, για να κάνουμε κουράγιο
Το αθάνατο νερό” Λαϊκό παραμύθι από τη Θεσσαλία
Αφήγηση: Παραμυθανθός: Eλεύθερη απόδοση από το ομώνυμο
παραμύθι
της συλλογής: «Λαϊκά παραμύθια της
Θεσσαλίας», Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Df2xAvENsqI&fbclid=IwAR
2xJuIOHOMfxoHguTPi3UbLpgTX4uo2-QlOMEDYHECuqB7J87N6caEW8I

• «Αερόστατο» μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη

για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν
και παράλληλα να μαθαίνουν
http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/

Από την Σοφία Καφούρου – εκπαιδευτικός ελληνικής γλώσσας
& σχολικής μελέτης στα ΚΔΑΠ Π.Φαληρου.
ετών: Δραστηριότητες

Ηλικίες 3-6

Μαθαίνω τα χρώματα: Κόκκινο, Πορτοκαλί και Κίτρινο
Αριθμοί και Μπισκότα
Τέτρις
Φτιάξε το όχημα
Φόρτωσε το φορτηγό
Τι είναι το χιόνι και τι η χιονονιφάδα
Πεινασμένος Σκίουρος
https://mountzoura.g

Απο την Μαρία Μπαρμπουτση – καθηγήτρια κηπουρικής στα
ΚΔΑΠ Π.Φαλήρου
Τα
όργανα
των
φυτών: https://quizizz.com/admin/quiz/5e8a0975288
49b001b03faf2/-level1
Οι
λειτουργίες
των
οργάνων
του
φυτού: https://quizizz.com/admin/quiz/5e8a000806f
9fb001b434ea6/-level1
Όργανα
&
λειτουργίες: https://quizizz.com/admin/quiz/5e89e
ef912405a001cfd40f2/-level2
Η
φύτευση
και
υλικά
φύτευσης
: https://quizizz.com/admin/quiz/5e95edef81fcbb00
1d1ed496/Κατασκευή ταΐστρας πουλιών -οδηγίες

• «Πώς να μην Αρρωστήσω!» Από την Επιστημονική Επιτροπή
του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, για τα παιδιά!! Ένα
βιντεάκι για τα μέτρα πρόληψης από τον κορωνοϊό και τη
γρίπη. Χτίζοντας ατομική ευθύνη, μαθαίνουν πως μπορούν
να προστατεύσουν τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους.
• Ενας εμπεριστατωμένος οδηγός Από την Επιστημονική
Επιτροπή του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Εδώ θα
βρείτε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες , δραστηριότητες,
ενότητες.
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
• Το WWF Ελλάς ξεκινά φέτος το πρόγραμμα «Υγιή παιδιά,
υγιής πλανήτης» για την βιώσιμη και υγιεινή διατροφή.
Γνώριζες ότι οι τροφές που καταναλώνουμε επηρεάζουν
άμεσα την υγεία μας αλλά και το περιβάλλον που ζούμε;
Πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές
και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν
υγιέστερο πλανήτη;
Μια σειρά από εξαιρετικά videos
Στο πρόγραμμα «Υγιή Παιδιά, Υγιής Πλανήτης» του WWF
Ελλάς προσφέρουμε μια σειρά από απλές και πρακτικές
λύσεις για όλους, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις για να
μεγαλώσεις υγιή παιδιά σε έναν υγιή πλανήτη. Μην ξεχνάς
ότι το μέλλον των παιδιών μας περνάει από το “πιάτο”
τους.
WWF
Ελλάς
–
Ψωνίζω
μόνο
https://vimeo.com/236191442

όσα

χρειάζομαι

WWF Ελλάς – Δεν πετάω φαγητό!https://vimeo.com/235226846
WWF Ελλάς – Άσε το γόνο
https://vimeo.com/236190082
WWF

Ελλάς

|

Ένα

να

εναλλακτικό

γίνει

παιδικό

γονιός!

πάρτυ!

https://vimeo.com/235228219
WWF Ελλάς- Καλύτερα το σπιτικό, παρά το αγοραστό φαγητό!
https://vimeo.com/235227629
WWF Ελλάς – “Ναι” στα εποχικά και τοπικά φρούτα και
λαχανικά! https://vimeo.com/235226259
WWF
Ελλάς
–
Κάθε
φρούτο
https://vimeo.com/235225536

στον

καιρό

του!

• Ο Φίλιππος Φωτιάδης μένει σπίτι με τις κόρες του Μέλπω &
Λουίζα και σκαρώνουν ιστορίες για τον Κορωνοϊό.
Εκτυπώστε τις ασπρόμαυρες εικόνες σε μέγεθος Α4 για να τις
χρωματίσουν τα παιδιά χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://mcusercontent.com/a1eccad8879…
Και
δείτε
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=mlq_f9oW_04&fbclid=IwAR0vjACCZ
WYm-4DP9Ik0Nl-GC_WwcKrLcq4jRURmOhb5GhIiw3ZlKGicrbs

• Μία Νύχτα στο Μουσείο. Τι άραγε μπορεί να συμβαίνει μέσα στo
Μουσείο τώρα που #ΜένουμεΣπίτι; Μία ταινία φτιαγμένη από τα
#BenaKids του Εργαστηρίου Κινούμενης Εικόνας του Μικρού
Εργαστηρίου της Τέχνης.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t1_eBRZx2vI&fe
ature=emb_title
• Το Μουσείο Μπενάκη έχει δημιουργήσει στην σελίδα του το πολύ
ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα #BenaKids για όσο
#ΜένουμεΣπίτι. Μπορείτε να το δείτε εδώ:
https://www.benaki.org/index.php?option=com_educations&view=ed
ucation&id=981&Itemid=165&lang=el

• Στο πολύ ενδιαφέρον blog της εκπαιδευτικού Νίκης Κάντζου,
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Διαδικτυακό παιχνίδι “Ο γαλάζιος
βιολιστής”. Βρείτε ποια λέξη αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα
σημεία του πίνακα ζωγραφικής “Ο γαλάζιος βιολιστής” του Μ.
Chagall. Καλό παιχνίδι!
https://artdetectiveforkids.blogspot.com/2020/04/blog-post_23.
html

• Ωρα για μουσική ! Ακολουθούμε τον ρυθμό, παίζουμε ,
συντονιζόμαστε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε!
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR0RyQmtxUCJdhfRLckQR_STYzQulULfPYl7k67Eyy27wiQXGVnvCj
OGUBE
https://www.youtube.com/watch?v=BYmWELAtiMI&list=RDgy8jyGRUR-8
&index=17&fbclid=IwAR0vQqUUHPEAaSteoOSt3cxWQ9WVJu3l5AUVE03FGA_
sVhCiNAaIeR6-n-c
https://www.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg&fbclid=IwAR1LDbe-t
nbqSrZTHLBA8luTiMIR41huDjT83pbB6ZTTC-tT253UoJS35zY

• 300.000 νέες εικόνες διάσημων έργων τέχνης ελεύθερα στο
διαδίκτυο από το Βρετανικό Μουσείο
https://www.elculture.gr/blog/article/300-000-nees-ikones-dias
imon-ergon-technis-elefthera-sto-diadiktyo-apo-to-vretanikomousio/?fbclid=IwAR0gavCYbE7MdvJDlv0ax_211kYg1gnWGFFDE8gOYuA7YxeO-adKk7JnG8
• Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Μια προσφορά του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.
https://issuu.com/museumofcycladicart/docs/diatrofi_stin_arxai
a_ellada
• Πώς να ζωγραφίσετε εύκολα λουλούδια
https://safeyoutube.net/w/sflF

