
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 27ου και 30ου Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΔΕΤΣΕΡΑ 
 

ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

1 
 
Ομάδα 
Περιβαλλοντικήσ 
Εκπ/ςησ 
Ζναρξθ μινα γρίφων 
(επίλυςθ 
προβλθμάτων) 
 
τ’  Σάξη 
Προετοιμαςία 
εκδιλωςθσ με κζμα 
«Η Ευρϊπθ». 
Ο κάκε μακθτισ 
προετοιμάηει τον 
τουριςτικό οδθγό 
τθσ ευρωπαϊκισ 
χϊρασ που ζχει 
επιλζξει(φνδεςθ με 
Γεωγραφία) 

2 
 
Β’ τάξη 
υνζχιςθ του 
προγράμματοσ για τθ 
διαφορετικότθτα 
μζςα από το βιβλίο 
«Ο Σριγωνοψαροφλθσ 
και ο τελευταίοσ 
ιππόκαμποσ» 
 
 
Γ΄ τάξη 
Καταςκευι 
ανακυκλωμζνου 
χαρτιοφ 
 
 
Δ΄ Σάξη 
Παγκόςμια θμζρα 
παιδικοφ βιβλίου: 
ςυηιτθςθ για τθ 
φιλαναγνωςία, 
παρουςίαςθ παιδικϊν 
βιβλίων, καταςκευι 
αφίςασ. 
 
 
τ’ Σάξη 
Προετοιμαςία 
εκδιλωςθσ με κζμα 
«Η Ευρϊπθ» 

3 
 
Α’ τάξη  
Ανάγνωςθ 
βιβλίου  
«Η γοργόνα ςτο 
ςκουπιδονιςι» 
 
 
Β’ τάξη 
Καταςκευι 
τροφικισ 
πυραμίδασ 
 
 
τ’  Σάξη 
Προετοιμαςία 
εκδιλωςθσ με 
κζμα «Η 
Ευρϊπθ» 

4 
 
Β’ τάξη 
Μελζτθ 
Περιβάλλοντοσ: 
Μεταφορικά 
μζςα 
 
 
Δ΄ Σάξη  
Γλϊςςα: 
Καταςκευι 
δίςκου τθσ 
Φαιςτοφ 
 
 
 τ’  Σάξη 
Προετοιμαςία 
εκδιλωςθσ με 
κζμα «Η 
Ευρϊπθ» 

5 
 
  Β’ τάξη 
Καηαζκεσή 

παραμσθιού: 

ζσνδσαζμός 

εικόνας και 

γραπηού λόγοσ 

μέζω 

κωδικοποιημένων 

μηνσμάηων 

 

 

Δ΄ Τάξη  

Εσέλικηη ζώνη: 

Ειζαγωγή ζηις 

Φσζικές Επιζηήμες 

Καηαζκεσή «ηο 

ηλεκηρικό 

ζοσζούνι»- ένα 

απλό ηλεκηρικό 

κύκλωμα 

 
 τ’  Σάξη 
Προετοιμαςία 
εκδιλωςθσ με κζμα 
«Η Ευρϊπθ» 



8 
 
 
Δ΄ Σάξη  
Γλϊςςα: 
Νοθματικι γλϊςςα 
– κεατρικό παιχνίδι 
(Διακεματικι 
δραςτθριότθτα) 
 
Ε’ τάξη 
Καταςκευι 
θφαιςτειακοφ 
τοπίου από 
πλαςτελίνθ  
 
 
 τ’  Σάξη  
Παρουςίαςθ των 
εργαςιϊν μασ για 
τθν Ευρϊπθ ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ 
του ςχολείου. Η 
εκδιλωςθ κα 
περιζχει και 
γευςτικι δοκιμι 
παραδοςιακϊν 
φαγθτϊν και γλυκϊν 
τθσ κάκε χϊρασ 
 

9 
 
Α ’και Β΄ τάξεισ 
Ανάγνωςθ βιβλίου: 
Μόηα, θ γάτα   
 
 
 
Δ΄ Σάξη 
Μακθματικά: 
υμμετρία – 
ηωγραφικι 
 
Ε’ τάξη 
Καταςκευι παλαιϊν 
παιχνιδιϊν με πθλό. 
 
τ’ Σάξη  
υνεχίηεται θ 
εκδιλωςθ για τθν 
Ευρϊπθ 

10 
 
Α’ τάξη 
Εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ ςτο 
Μουςείο Βορρζ-
παρακολοφκθςθ 
εργαςτθρίου με 
κζμα τθν 
ανακυκλϊςιμθ 
τζχνθ 
 
τ’ Σάξη  
υνεχίηεται θ 
εκδιλωςθ για τθν 
Ευρϊπθ 

11 
 
Α’ και Γ’ τάξεισ 
Παρουςίαςθ 
τθλεοπτικοφ 
υλικοφ για νερό- 
δθμιουργία 
ποιθμάτων και 
τραγουδιϊν για 
τθ χρθςιμότθτα 
του νεροφ 
 
 
τ’  Σάξη  
υνεχίηεται θ 
εκδιλωςθ για τθν 
Ευρϊπθ 

12 
 
Β’ τάξη 
Γλϊςςα: 
Νιϊκω 
Κατανόθςθ 
ςυναιςκθμάτων- 
ηωγραφικι , 
ςταυρόλεξα και 
κολλάη 
 
 
 
Γ’ τάξη 
Καταςκευι 
φιγοφρων 
Καραγκιόηθ 
 
 
Δ΄ τάξη  
Ιςτορία:  
Η  πορεία του Μ. 
Αλζξανδρου ςτθν 
Ανατολι-καταςκευι 
μακζτασ  
 
 
Ε’ τάξη 
Εργαςία ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ τθσ 
μουςικισ 



 15 
 
Β’ τάξη 
Ο ρόλοσ του 
κουκλοκζατρου- 
προετοιμαςία και 
καταςκευι 
αυτοςχζδιασ 
κοφκλασ  
 
Γ΄ τάξη 
Εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ ςτο 
Ελλθνικό Παιδικό 
Μουςείο 
 
τ’ Σάξη 
Προβολι ταινιϊν 
μικροφ μικουσ 
Σςάρλι Σςάπλιν- 
ςφνδεςι τουσ με το 
μάκθμα τθσ 
Γλϊςςασ(Θζατρο-
Κινθματογράφοσ) 

16 
 
Β’ τάξη 
Εκπαιδευτικι 
εκδρομι ςτο 
κουκλοκζατρο 
Μαιρθβι 
 
 
Γ’ τάξη 
Δραςτθριότθτεσ 
Μουςειοςκευισ  
«Σαξιδιϊτθσ τθσ 
Γραφισ»του 
Ιδρφματοσ Ευγενίδου 
για τθν εξζλιξθ τθσ 
γραφισ  
 
 
τ’ Σάξη 
Βιωματικό παιχνίδι με 
τίτλο: Σο μαγαηάκι τθσ 
τάξθσ μασ-ςφνδεςι 
του με το μάκθμα των 
Μακθματικϊν 
(Ποςοςτά) 

17  
 
Γ’ τάξη 
υνζχεια των 
δραςτθριοτιτων 
Μουςειοςκευισ   
 
 
τ’  Σάξη 
υνεχίηεται το 
βιωματικό 
παιχνίδι ςτα 
Μακθματικά 

18 
 
Γ’ τάξη 
υνζχεια των 
δραςτθριοτιτων 
Μουςειοςκευισ   
 
 
 τ’ Σάξη 
υνεχίηεται το 
βιωματικό 
παιχνίδι ςτα 
Μακθματικά 

19  
 
Β’ τάξη 
Προετοιμαςία  
για  το διαγωνιςμό 
αφίςασ με κζμα « Η 
Διακιρυξθ των 
δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου»  
οργανωμζνο από τθ 
Unisef 
 
Ε’ τάξη 
Καταςκευι 
παςχαλινισ κάρτασ 
με πθλό 
 
 
 
Γ’ τάξη 
Καταςκευι 
παςχαλινοφ λαγοφ 
από ςακοφλεσ.  
 
 
 
 
τ’ Σάξη 
υνεχίηεται το 
βιωματικό παιχνίδι 
ςτα Μακθματικά 



 

 

 

      Α  ΕΤΧΟΜΑΣΕ     ΚΑΛΟ   ΠΑΧΑ 

22 
Όλα τα τμήματα:  
υμμετοχι ςτθν 
Παγκόςμια 
Εβδομάδα Δράςθσ  
για τθν  Εκπαίδευςθ 
(Actionaid) 

23 
Α’ τάξη 
Παςχαλινζσ 
καταςκευζσ με 
ανακυκλϊςιμα υλικά- 
καλακάκια από 
περιοδικά 
 
Β’,Γ΄,Δ΄ τάξεισ 
Καταςκευι 
παςχαλινισ 
λαμπάδασ  
 
 
Σ΄ Σάξη 
Καταςκευι 
λαμπάδασ-Σα ζκιμα 
του Πάςχα 

24 
Α’ τάξη 
Παςχαλινζσ 
καταςκευζσ με 
ανακυκλϊςιμα 
υλικά -λαμπάδεσ 
με χαρτοπετςζτεσ 
και άλλα άχρθςτα 
υλικά 
 
Ε’ τάξη 
υλλογι 
πλθροφοριϊν για 
τθ δθμιουργία 
ςχολικισ  
εφθμερίδασ  για  
το διαγωνιςμό με 
κζμα «Διακιρυξθ 
των δικαιωμάτων 
του ανκρϊπου»  
οργανωμζνο από 
τθ Unisef 
 
 
τ’ Σάξη 
Καταςκευι 
λαμπάδασ-Σα 
ζκιμα του Πάςχα 

25 
Ομάδα 
Περιβαλλοντικήσ 
Εκπ/ςησ 
Επίςκεψθ ςτο 
ΚΠΕ 
Αργυροφπολθσ 
(Εϋ-Σϋ) 
 
Γ΄ τάξη 
Καταςκευι 
παςχαλινοφ 
καλακιοφ 
 
Ε’ τάξη 
Καταςκευι 
Παςχαλινισ 
κάρτασ 
 
 

26 
 
Β’ τάξη 
Παςχαλινζσ 
καταςκευζσ 
 
 
Γ’ τάξη 
Καταςκευι  
Παςχαλινισ κάρτασ  
με το ανακυκλωμζνο 
χαρτί που φτιάχτθκε 
από τουσ ίδιουσ ςτισ 
2/4/13. 
 
 
Ε’ τάξη 
Καταςκευι 
Παςχαλινισ 
Λαμπάδασ 
 
 


