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Τελ άλνημε ηα 

έληνκα μππλνύλ…

Αο γλσξίζνπκε 

κεξηθά…

Γιφσσηθή Αγφγή

έληνκα

θνπλνύπη

κέιηζζα

παζραιίηζα

κπξκήγθη

αθξίδα

κύγα

πεηαινύδα

αξάρλε



https://www.youtube.com/watch?v=pWFCU3F1Ndk&feature=youtu.be

Καη ηώξα αο κάζνπκε κεξηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα έληνκα…

Τα πεξηζζόηεξα έληνκα 
εθθνιάπηνληαη από 
απγά.

Τα έληνκα έρνπλ  
θεθάιη, ζώξαθα θαη 
θνηιηά. Έρνπλ 3 δεύγε 
πνδηώλ θαη ζπλήζσο 2 
δεύγε πηεξπγίσλ 
(αλ θαη νξηζκέλα έρνπλ 
1 δεύγνο πηεξπγίσλ ή 
θαλέλα).

Οη θεξαίεο ησλ 
εληόκσλ πνηθίινπλ ζε 
κέγεζνο θαη ζε ζρήκα 
θαη ιεηηνπξγνύλ 
αλάινγα κε ην είδνο, 
σο όξγαλα αθήο θαη 
όζθξεζεο              (ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 
θαη σο αθνπζηηθά 
όξγαλα).

Τα έληνκα γεληθώο 
έρνπλ ρξήζηκε 
ζπκβνιή, όπσο ηελ 
γνληκνπνίεζε ησλ 
ινπινπδηώλ κε ηελ 
κεηαθνξά 
ηεο γύξεο ηνπο, ή 
αθόκα θαη ηελ 
παξαγσγή αγαζώλ 
όπσο 
ην κέιη ησλ κειηζζώλ ή 
ην κεηάμη ησλ  
κεηαμνζθσιήθσλ.

Αλ ζέιεηο λα κάζεηο 

πεξηζζόηεξα γηα ηα έληνκα 

πάηεζε απηό ην ζύλδεζκν…

https://www.youtube.com/watch?v=pWFCU3F1Ndk&feature=youtu.be


Η πεηαινύδα κεηακνξθώλεηαη! 

Πάηεζε ην ζύλδεζκν γηα λα δεηο 

έλα βίληεν πνπ δείρλεη ηνλ 

θύθιν δσήο ηεο πεηαινύδαο.

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc


Καη ηώξα ε δηθή ζνπ ζεηξά… 

Μπνξείο λα θηηάμεηο ηνλ 

θύθιν δσήο ηεο πεηαινύδαο; Κόςε έλα ρξσκαηηζηό 
ραξηόλη ζην ζρήκα ηεο 

πεηαινύδαο θαη δσγξάθηζε 
2 θύθινπο ζε θάζε θηεξό.

Ζσγξάθηζε ζε θάζε θύθιν 
ηελ αληίζηνηρε εηθόλα γηα 

λα θηηάμεηο ηνλ θύθιν δσήο 
ηεο πεηαινύδαο. Μπνξείο 

λα γξάςεηο θαη ηηο ιέμεηο αλ 
ζέιεηο. 

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

εργασία σοσ!

1 2

34



Ννηθνθπξά εξγαηηθή 
πνηέ δελ ηεκπειηάδεη, 

δαραξνπιάζηεο 
άξηζηνο θαζέλαο ηε 

ζαπκάδεη.

Τί είλαη;

Όκνξθε θαη 
πινπκηζηή ζηα 

ινπινύδηα θαηνηθεί.

Τί είλαη;

Μεο ζηνπο βάιηνπο 
δνπδνπλίδεη θαη ηε 
λύρηα όιν βνπίδεη.

Τί είλαη;

Όιε κέξα ηξαγνπδά, 
λα δνπιεύεη δελ 

κπνξεί.

Τί είλαη;

Είλαη έληνκν κηθξό 
κα δηαζέηεη θαη 

ζηξαηό.

Τί είλαη;

Μπνξείο λα καληέςεηο 

ηη είλαη;



πεταλούδα
μέλισσα
πασχαλίτσα
μυρμήγκι
μεταξοσκώληκας
αράχνη

κουνούπι
μύγα
τζίτζικας
ακρίδα
κατσαρίδα
σκαθάρι

Μπνξείο λα βξεηο πνηεο ιέμεηο 
αξρίδνπλ κε ηε θσλνύια π, κ, α, 

θ, τ θαη σ; 

Πάξε κνιύβη θαη ραξηί θαη θηηάμε θη 
εζύ ηνλ πίλαθα πνπ βιέπεηο.

Γξάςε ηελ θάζε ιέμε ζηε ζσζηή 
ζηήιε. 

Πόζεο ιέμεηο αξρίδνπλ κε ηε 
θσλνύια π, κ, α, θ, τ θαη σ; 

Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη άιιεο 
ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε απηέο ηηο 

θσλνύιεο; 

π μ α κ τ σ

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

εργασία σοσ!



Καη ηώξα ώξα γηα παξακύζη! 

Άθνπζε κε πξνζνρή…

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Σε απηό ην ζύλδεζκν κπνξείο 

λα δεηο έλα σξαίν βίληεν πνπ 

δσληαλεύεη ηελ ηζηνξία ηεο 

πεηλαζκέλεο θάκπηαο!

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
























Τώξα πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο… 

Τί έθαγε ε θάκπηα ηε Δεπηέξα, ηελ Τξίηε, 

ηελ Τεηάξηε, ηελ Πέκπηε, ηελ Παξαζθεπή, 

ην Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή;

Δεπηέξα Τξίηε Τεηάξηε Πέκπηε Παξαζθεπή Σάββαην Κπξηαθή



Πάξε κνιύβη θαη ραξηί θαη δσγξάθηζε θη εζύ ηελ 

πεηλαζκέλε θάκπηα. Με ηε βνήζεηα ελόο κεγάινπ γξάςε 

ζηνπο θύθινπο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Ζσγξάθηζε ζε 

θάζε θύθιν ηη έθαγε ε θάκπηα ηελ θάζε κέξα.

Δεπηέξα Τξίηε
Τεηάξηε Πέκπηε Σάββαην Κπξηαθή

Παξαζθεπή

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

εργασία σοσ!



Η παζραιίηζα 

ρξεηάδεηαη ηε 

βνήζεηα ζνπ…

Μαζεκατηθά

Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

κπνξεί λα βάιεη ε παζραιίηζα          

ηηο 5 βνύιεο                ζηα θηεξά ηεο; 



Είζαη έηνηκνο/ε 

λα ιύζεηο ην 

πξόβιεκα;

Πάξε κνιύβη θαη ραξηί θαη 
δσγξάθηζε 1 παζραιίηζα 
κε 2 θηεξά. Σε έλα άιιν 
ραξηί δσγξάθηζε, θαη ζηε 
ζπλέρεηα θόςε, 5 καύξεο 

βνύιεο. Απηά ζα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα 
ιύζεηο ην πξόβιεκα. 

Πάξε 6 θύιια ραξηί θαη 
δσγξάθηζε ζην θαζέλα 1 

παζραιίηζα κε 2 θηεξά. Εδώ 
ζα θαηαγξάθεηο ηηο ιύζεηο 

ζνπ.

Κάζε θνξά πνπ βξίζθεηο κία 
ιύζε θαηέγξαθε ηελ ζην ραξηί. 
Πξνζπάζεζε λα βξεηο όιεο ηηο 

ιύζεηο. 
(0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1, 5+0)

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

εργασία σοσ!



Βάλε τισ 
παςχαλίτςεσ ςτθ 

ςωςτι ςειρά.

Σε απηό ην ζύλδεζκν 

κπνξείο λα παίμεηο 

δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα 

κε ηνπο αξηζκνύο…

Ταίριαξε τισ 
παςχαλίτςεσ με τα 

φφλλα.

Πόςεσ βοφλεσ ζχει θ 
παςχαλίτςα;

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots


Τα θηεξά ηεο 

πεηαινύδαο είλαη 

γεκάηα κε ζρήκαηα: 

θύθινπο, ηξίγσλα θαη 

ηεηξάγσλα…

Μπνξείο λα βξεηο 
πόζνπο θύθινπο, 

ηξίγσλα θαη 
ηεηξάγσλα έρεη ε 
πεηαινύδα ζηα 

θηεξά ηεο;

Εηνίκαζε θη εζύ ηνλ 
πίλαθα πνπ βιέπεηο 

θαη ζπκπιήξσζε 
ηνλ. Χξσκάηηζε ηόζα 

θνπηηά όζα θαη ηα 
ζρήκαηα πνπ έρεη ε 

πεηαινύδα ζηα 
θηεξά ηεο.

Μπνξείο λα 
δσγξαθίζεηο θη εζύ 
κία πεηαινύδα κε 

ζρήκαηα ζηα θηεξά 
ηεο; Όηαλ ηειεηώζεηο 
κέηξεζε ηα δηθά ζνπ 

ζρήκαηα.

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

εργασία σοσ!



Μοσσηθή Αγφγή

https://www.youtube.com/watch?v=yiwyqZVnYJw

Ώξα γηα ηξαγνύδη! 

Πάηεζε ηνλ 

ζύλδεζκν γηα λα 

αθνύζεηο ην 

ηξαγνύδη…

Ζσληάλεςε ην ηξαγνύδη 
θαη κηκήζνπ ηηο θηλήζεηο 

ηεο κέιηζζαο.

Χηύπα παιακάθηα ηελ 
θαξδνύια (παικό) ηνπ 

ηξαγνπδηνύ.

Τξαγνύδεζε αξγά ηνπο 
ζηίρνπο πνπ αξρίδνπλ κε 
ηε ιέμε «δνπκ» θαη ηνπο 
ππόινηπνπο γξήγνξα.

Πήδα θάζε θνξά πνπ 
ιεο ηε ιέμε δνπκ.

https://www.youtube.com/watch?v=yiwyqZVnYJw


Ζουμ ηουμ ηουμ μζλιςςα πετά

ςτα δεντράκια τ’ ανκιςμζνα

ςτα λουλοφδια τ’ ανοιγμζνα

ηουμ ηουμ ηουμ μζλιςςα πετά.



Ζουμ ηουμ ηουμ ςκφβει και ρουφά

και γυρίηει ςτθν κυψζλθ

φορτωμζνθ με το μζλι

ηουμ ηουμ ηουμ ςκφβει και ρουφά .



Ζουμ ηουμ ηουμ ζλα εδϊ κοντά

δεν ςε πιάνω μελιςςάκι

πζταξε ςτο λουλουδάκι

ηουμ ηουμ ηουμ ζλα εδϊ κοντά .



Ζουμ ηουμ ηουμ γφριςε ξανά

ςτθν καλι ςου τθν κυψζλθ

γζμιςε τθν με μζλι

ηουμ ηουμ ηουμ γφριςε ξανά  .



https://www.youtube.com/watch?v=vc6jrSOFlAE

Ο Yanni (Γηάλλεο Χξπζνκάιιεο) 

είλαη ζπλζέηεο θαη πηαλίζηαο θαη 

γελλήζεθε ζηελ Ειιάδα. Έγξαςε 

έλα κνπζηθό θνκκάηη πνπ νλνκάδεηαη 

«ν ρνξόο ηεο πεηαινύδαο»! Πάηεζε 

ην ζύλδεζκν γηα λα ην αθνύζεηο…

Άθνπζε ηε κνπζηθή θαη 
εηνηκάζνπ λα ρνξέςεηο θαη λα 

δσληαλέςεηο ηνλ θύθιν δσήο ηεο 
πεηαινύδαο. Μπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο πθάζκαηα θαη 
θνξδέιεο.

Η κνπζηθή μεθηλά… 
Κνπινπξηάζνπ θαη γίλε θη εζύ 
έλα κηθξό κηθξνύηζηθν απγό 

πάλσ ζε έλα θύιιν.

Από ην απγό βγαίλεη κία κηθξή 
θάκπηα πνπ αξρίδεη λα 

καζνπιάεη πξάζηλα θύιια θαη 
όιν κεγαιώλεη θαη κεγαιώλεη.

Η θάκπηα γίλεηαη ρξπζαιίδα θαη 
κέλεη αθίλεηε γηα πνιιέο κέξεο.

Από ην θνπθνύιη βγαίλεη κηα 
πεηαινύδα κε παλέκνξθα 

θηεξά. Η πεηαινύδα πεηά από 
ινπινύδη ζε ινπινύδη, κέρξη λα 
έξζεη ν θαηξόο πνπ θη εθείλε ζα 

γελλήζεη ηα απγά ηεο.

Καη ν θύθινο ηεο πεηαινύδαο 
αξρίδεη θαη πάιη από ηελ αξρή…

https://www.youtube.com/watch?v=vc6jrSOFlAE


Φσσηθή Αγφγή

Δύν παηδηά είλαη νη αξρεγνί θαη 
ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο ηη ζα 
είλαη ν θαζέλαο (π.ρ. ηνύξηα 

θαη παγσηό ή βαζηινπνύια θαη 
γνξγόλα…).

Οη αξρεγνί ζηέθνληαη ν έλαο 
απέλαληη από ηνλ άιιν 

ελώλνληαο ηα ρέξηα ςειά ζαλ 
αςίδα. Τα ππόινηπα παηδηά 
ζηέθνληαη ζε κηα νπξά ζην 

πιάη.

Οη αξρεγνί ηξαγνπδνύλ: 
«Πεξλά, πεξλά ε κέιηζζα κε 
ηα κειηζζόπνπια θαη κε ηα 

παηδόπνπια, παη-δό-πνπ-ια». 

Με ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ, 
ζηακαηνύλ ην παηδί πνπ 

πεξλάεη εθείλε ηε ζηηγκή θάησ 
από ηελ αςίδα θαη ηνπ ιέλε 

κπζηηθά ζην απηί ηηο δύν ιέμεηο 
πνπ δηάιεμαλ. 

Αλάινγα κε  ηε ιέμε πνπ ζα 
επηιέμεη ην παηδί ζηέθεηαη 

πίζσ από ηνλ αξρεγό πνπ 
δηάιεμε ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε 
θαη ηνλ θξαηά από ηε κέζε.

Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη 
λα επηιέμνπλ όια ηα παηδία θαη 

όπνηνο πάξεη ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο θεξδίδεη. 

ΚΑΛΗ ΔΘΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!



Κόβνπκε 
ρξσκαηηζηά 
ραξηόληα ζην 

ζρήκα 
παηεκαζηάο 

ηέξαηνο.

Κνιιάκε κε έλα 
θνκκάηη speed 

fix ηηο 
παηεκαζηάο αλά 

δύν ίδηα 
ρξώκαηα ζην 

πάησκα 
ζρεκαηίδνληαο 
κηα δηαδξνκή.

Φξνληίδνπκε 
ώζηε λα 

ηνπνζεηνύκε ηα 
δεύγε από 

παηεκαζηέο ζε 
δηάθνξεο 

θαηεπζύλζεηο.

Τα παηδηά 
πεδνύλ πάλσ 

ζηε παηεκαζηέο 
γηα λα πεξάζνπλ 

ηε δηαδξνκή. 
Καζώο πεδνύλ 

κπνξνύλ λα 
νλνκάδνπλ θαη ην 

ρξώκα πάλσ 
ζην νπνίν 
παηνύλ! 



Εηθαστηθές Τέτλες

Ζσγξάθηζε κε καύξν 
παζηέι ηελ πεηαινύδα 

ζνπ. Πξνζπάζεζε λα ηελ 
θάλεηο όζν πην κεγάιε 

κπνξείο.

Χξεζηκνπνίεζε 
λεξνκπνγηέο γηα λα 

ρξσκαηίζεηο ηελ 
πεηαινύδα ζνπ. 

Μελ μεράζεηο λα 
ρξσκαηίζεηο θαη ην θόλην. 

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τε 

δφγραυηά σοσ!



Υιηθά:

- 1 ράξηηλε 
ζπζθεπαζία 6 
αβγώλ

-πηλέιν

-θίηξηλε 
λεξνκπνγηά

-καύξν καιιί

-άζπξν θαη 
καύξν ραξηόλη

-καηάθηα

-ςαιίδη

-γόκα

Πορεία:

Κόβνπκε ηελ 
απγνζήθε ζηε 
κέζε θαη 
ρξσκαηίδνπκε 
ηα θνκκάηηα κε 
θίηξηλε 
λεξνκπνγηά. Τα 
αθήλνπκε λα 
ζηεγλώζνπλ. 

Τπιίγνπκε ην 
καύξν καιιί 
ζηηο 2 ισξίδεο 
ηεο αβγνζήθεο. 
Δέλνπκε ηηο 
άθξεο ζην 
ηπιηγκέλν 
καιιί. 

Κνιιάκε ηα 
καηάθηα θαη 
δσγξαθίδνπκε 
ην ζηόκα. 
Κόβνπκε 2 
ιεπηέο ισξίδεο 
από καύξν 
ραξηόλη θαη ηηο 
δηπιώλνπκε 
γηα λα 
ζρεκαηίζνπκε 
ηηο θεξαίεο. 
Κνιιάκε ηηο 
θεξαίεο ζην 
θεθάιη. 

Κόβνπκε 2 
θηεξά από 
άζπξν ραξηόλη 
θαη ηα θνιιάκε 
ζην ζώκα ηεο 
κέιηζζαο. 

Καη ε κέιηζζα 
είλαη έηνηκε!

ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!!

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

θατασθεσή σοσ!



Τελ Κπξηαθή 10 Μαΐνπ είλαη ε 

γηνξηή ηεο κεηέξαο! 

Απηή ηε κέξα ινηπόλ αο 

δείμνπκε ζηε καλνύια καο 

πόζν πνιύ ηελ αγαπάκε θαη αο 

ηεο ραξίζνπκε κία θάξηα πνπ 

ζα θηηάμνπκε εκείο!

Μανούλα σε αγαπώ πολύ!



Υιηθά:

-πξάζηλν θαη 
άιια 
ρξσκαηηζηά 
ραξηόληα

-κνιύβη

-ςαιίδη

-γόκα

Πορεία:

Σρεκάηηζε κε 
ην κνιύβη ην 
πεξίγξακκα 
ηεο παιάκεο 
ζνπ ζε 
ρξσκαηηζηό 
ραξηόλη θαη 
ζηε ζπλέρεηα 
θόςε ην.

Κόςε ην 
πξάζηλν 
ραξηόλη ζην 
ζρήκα ησλ 
θύιισλ ηνπ 
ινπινπδηνύ.

Δίπισζε έλα 
ρξσκαηηζηό 
ραξηόλη ζηε 
κέζε. 
Κόιιεζε ζην 
κπξνζηηλό 
κέξνο ηα 
θύιια θαη ην 
πεξίγξακκα 
ηεο παιάκεο 
ζνπ γηα λα 
ζρεκαηίζεηο 
ην ινπινύδη. 

Γξάςε κέζα 
ζηελ θάξηα: 
«Μαλνύια 
ζε αγαπώ 
πνιύ», θαη 
ην όλνκα 
ζνπ.

Η θάξηα 
ζνπ είλαη 
έηνηκε θαη 
κπνξείο λα 
ηελ ραξίζεηο 
ζηε κακά 
ζνπ!

Θσκήσοσ λα 

γράυεης το όλοκα 

σοσ θαη λα 

βγάιεης 

υφτογραυία τελ 

θάρτα σοσ!






