
4o 3θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Α2 

ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ( ενδεικτικά) 

 

1. Συζητάμε με τα παιδιά στην παρεούλα για την χρησιμότητα του υπολογιστή, 

δίνοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. 

 

-Τι μπορούμε να κάνουμε με τον υπολογιστή; 

-Να δούμε την ιστοσελίδα του σχολείου 

-Να παίξουμε παιχνίδια 

-Να ακούσουμε τραγούδια 

-Να δούμε βίντεο 

-Να στείλουμε e-mail 

 
2.  Για να μπούμε στο διαδίκτυο πατάμε ένα κουμπί που μοιάζει με χρωματιστό 
τιμόνι και είναι το σύμβολο της  google. Πατώντας το συνδέεται ο υπολογιστής μας 
με όλους τους υπολογιστές στον κόσμο. 
 
3.  Παιχνίδι  δραματοποιησης  : είμαι ο υπολογιστής (ένα παιδί κάθεται στην 
καρέκλα και αναλαμβάνει το ρόλο του pc, ανοιχτός υπολογιστής χέρια ανοιχτά ) , 
πατάμε το σύμβολο της google και ανοιγει το διαδίκτυο (φτιάχνουμε σε χαρτόνι το 
συμβολο της google και το φοράει) ,  συνδεόμαστε όλοι οι υπολογιστές μέσω 
δικτύου (πιανόμαστε απ τα χέρια ), αποσυνδεόμαστε απ το διαδύκτιο,(δεύτερο 
πάτημα του κουμπιού, αφήνουμε τα χέρια), κλείνουμε τον υπολογιστή (ο έχων το 
ρόλο σε στάση ύπνου). 
 
4.   Ο μπαμπάς μου αγοράζει πράγματα από τον υπολογιστή. ( Παύλος)  
Δείχνουμε πως γίνεται αυτό και τι χρειάζεται. Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο μας με 
λέξεις όπως: διεύθυνση στο διαδίκτυο, προσωπικά στοιχεία, πιστωτική κάρτα. 
 

5.  Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο μας με την λέξη βιντεοκλήση (skype). Μιλάμε με τα 

παιδιά του το Forskolan Hagen της Στοκχόλμης, ανταλλάσουμε καλημέρες και τους 
δείχνουμε τις τελευταίες μας δημιουργίες (ζωγραφιές και εργασίες για το Πάσχα). 
 
6.  Βλέπουμε  Το απέραντο δάσος" . 

 

https://internet-

safety.sch.gr/IS/html/oppilaille.htm?fbclid=IwAR1j8OHbu5dhAXV4ZoFV8-

Am2cEIv5wtEyWnS4qv1WzsNeGSv4K0z_s4dvc 

  
Το Απέραντο Δάσος διηγείται την ιστορία του εννιάχρονου Νικόλα που μαθαίνει πώς να 
χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ιστορία, μεταξύ άλλων, 
εξηγεί στους αναγνώστες τι είναι το Διαδίκτυο και τι μπορούν να κάνουν εκεί. Συγχρόνως, 
οι αναγνώστες μαθαίνουν ότι το Διαδίκτυο περιέχει και κακά πράγματα και ότι πρέπει να 
προστατεύονται από αυτά. 

javascript:;


Mε τη βοήθεια της ιστορίας συζητάμε τι  είναι:  δίκτυο, υπολογιστής 

διακομιστής, αριθμοί 0-1, μεταφορά πληροφοριών, εικόνων, μηνυμάτων και 

αποθήκευση τους. 

 
α)Γράφουμε σε πίνακα τις καινούριες λέξεις που μάθαμε. 

β)Δραματοποιούμε  την ιστορία  

γ)Ζωγραφίζουμε το δικό μας δέντρο και με όλα μαζί φτιάχνουμε το ιστοδάσος. 

δ)Ζωγραφίζουμε το χωριό , το φράκτη προστασίας και  τους κλέφτες.  

 

 



 



 



 



 


