
               

               

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

http://www.pinterest.com/elenamakri73/winter-crafts-

%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%83/ 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Mαθηµατικά µε χιονονιφάδες και χιονανθρώπους… 

� Εκτυπώστε και πλαστικοποιήστε το παρακάτω υλικό     
            
             
            
            
            
            
            
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           
                     Kinderella 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κόψτε τις καρτέλες στη µέση, όπως δείχνει η  
    διακεκοµµένη γραµµή. 

 Ανακατέψτε τα κοµµάτια και ζητήστε από τα παιδιά να µετράνε τα αντικείµενα και να 
ψάχνουν το κοµµάτι µε το σωστό αριθµό. (Σαν παζλ…) 

 

            

              

              

              

                     Kinderella 



 
          
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                     Kinderella 



 Mαθηµατικά µε τα ρούχα του χειµώνα και πίνακας αναφοράς: 

http://edonipiagogeio.blogspot.gr/2014/01/m.html (από το ιστολόγιο της 

Αριάδνης Ευαγγελοπούλου) 

 Χειµωνιάτικα Μαθηµατικά Παιχνίδια: http://www.popi-

it.gr/nipiagogeio/thematikes-enotites/winter/maths-activities/#.UuauxLSTvDc 

(από το ιστολόγιο της Καλλιόπης Παπουτσάκη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζώα σε χειµερία νάρκη: Χειµωνιάτικες µαθηµατικές δραστηριότητες: 

http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/01/1-19.html  (από το ιστολόγιο 

της Τάνιας Μάνεση) 

 

               

               

               

               

               

               

                               

Kinderella 



 
(Κάντε αντιγραφή-επικόλληση στους παρακάτω συνδέσµους για να 

δείτε τα υπέροχα φύλλα εργασίας της Ανθής για το χειµώνα…) 

 Χειµωνιάτικα φύλλα εργασίας για τη φωνολογική ευαισθητοποίηση 

των νηπίων: http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2012/12/blog-

post_6676.html 

 

 Φύλλα εργασίας για τα χειµερινά Αθλήµατα: 
http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2014/01/blog-post_27.html 

 

 H ακροστιχίδα του χειµώνα: 
http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2012/12/blog-post_21.html 

 

 Φύλλα εργασίας για το χειµώνα/Μαθηµατικά: 
http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html 

 

 Φύλλα εργασίας για τα πολικά ζώα: 

http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8387.html 

 

 Χειµωνιάτικα φύλλα εργασίας για τη γλώσσα 

http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2012/01/blog-post_09.html 

 

 Το αίνιγµα του χειµώνα 

http://dreamkindergarten.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4265.html 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΓΛΩΣΣΑ 

 http://www.kindykids.gr/worksheets/winter/570-fylla-ergasias-xeimwnas-mathimatika.html (από το 
ιστολόγιο της Μαρλέν Κεφαλίδου) 

 http://www.kindykids.gr/worksheets/winter/569-fylla-ergasias-xeimwnas-glwssa.html (από το ιστολόγιο 
της Μαρλέν Κεφαλίδου) 

 
                 

Kinderella 



 
1) 3 παιδικά τραγούδια σε ένα βίντεο από την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάµπρου: 

"Χειμώνας" ή "Κρύο..πολύ"-  "Ένα σπουργιτάκι"-  "Το μήλο" 

http://www.youtube.com/watch?v=wtYE4bufkH8 

 

2) "Φρόστι, ο Χιονάνθρωπος" 

http://www.youtube.com/watch?v=CQALUx5e1GM 

 

3) "Έξω κάνει κρύο": (του τραγούδι του Σνούφελ, του µικρού λαγού µε...την παράξενη φωνή) 

http://www.youtube.com/watch?v=xJDrHeENfZA 

στίχοι τραγουδιού: 

Μες στο πάπλωμα θα μπω 

στο μαξιλάρι θα κρυφτώ 

γιατί το κρύο είναι τόσο τσουχτερό 

Στην μαμά σου μην το πεις 

Απ' τον μπαμπά σου να κρυφτείς 

Πλάι μου μείνε γρήγορα θα ζεσταθείς (x2) 

 

Μες στο πάπλωμα θα μπω 

στο μαξιλάρι θα κρυφτώ 

γιατί το κρύο είναι τόσο τσουχτερό 

Στην μαμά σου μην το πεις 

Απ' τον μπαμπά σου να κρυφτείς 

Πλάι μου μείνε γρήγορα θα ζεσταθείς (x2) 

 

Μες στο πάπλωμα θα μπω 

στο μαξιλάρι θα κρυφτώ 

γιατί το κρύο είναι τόσο τσουχτερό 

Στην μαμά σου μην το πεις 

Απ' τον μπαμπά σου να κρυφτείς 

Πλάι μου μείνε γρήγορα θα ζεσταθείς  

 

4) Στίχοι χειµερινών τραγουδιών και ποιηµάτων: 

http://astropeleki.wordpress.com/2009/11/25/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%A

C%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1/ 

 

5) "∆ώδεκα Μήνες Αθλητές":  

http://www.youtube.com/watch?v=wqcNRJwntys 

 

 

  

Το κρύο δεν αντέχω 

Το κρύο δεν μπορώ 

Τα πόδια μου παγώνουν 

και πως να ζεσταθώ 

Στην αγκαλιά σου εγώ  

θα μείνω για να ζεσταθώ 

 
Τα αυτάκια μου κρυώνουν 

και θέλουν ζεστασιά 

Τα παπουτσάκια μου θα βάλω 

τώρα δίπλα στην φωτιά 

Μια αγκαλιά σου ζεστή 

κι η παγωνιά θα χαθεί 

 

                 

Kinderella 



6) «Ο Χειµώνας ο βαρύς» : 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ2_2bA4NLg 

7) «Η καλή µας συντροφιά- Χειµώνας» :  

https://www.youtube.com/watch?v=Kb4cdS08pYA 

 

8) « Εδώ Λιλιπούπολη- «Αρκούδα καφέ» : 

https://www.youtube.com/watch?v=0zcuYaKxm2g 

9) « Mazoo and the zoo – ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ» : 

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

  

 

«10 γαντάκια πλεκτά» 

    Έχω 1 και 2, έχω 3 γαντάκια… 

        4, έχω 5, έχω 6 γαντάκια… 

       7, εχω 8, έχω 9 γαντάκια… 

          10 γαντάκια πλεκτά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γιαγιά η καλή, έφτιαξε µε µαλλί (x 3) 

                  10 γαντάκια πλεκτά! 

Έχω µπλε, θαλασσί, έχω µωβ µα και γκρι (x3) 

10 γαντάκια πλεκτά! 

 

Εννιά + ένα κάνουν δέκα 

Οχτώ + δύο κάνουν δέκα 

Εφτά + τρία κάνουν δέκα 

Έξι + τέσσερα κάνουν 
δέκα 

Πέντε + πέντα κάνουν 
δέκα 

    10 γαντάκια πλεκτά! 

                 

Kinderella 

 



Το πρωί που ξυπνώ, τα φορώ σαν ντυθώ (x 3) 

10 γαντάκια πλεκτά! 

Απ’το σπίτι σαν βγω, δεν κρυώνω εγώ  (x 3) 

10 γαντάκια πλεκτά! 

Και στα χιόνια αν βρεθώ, µε κρατάνε ζεστό (x3) 

10 γαντάκια πλεκτά! 

 

«Χειµωνιάτικο Χόκι-πόκι» 

Με το ένα γάντι εδώ και τ’άλλο γάντι εκεί, 

το ένα γάντι εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

Με το σκουφί µου εδώ και το σκουφί µου εκεί, 

Με το σκουφί µου εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

Και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

Καιιιιιιιιι τον ποπό εδώ και τον ποπό εκεί, 

και τον κουναώ εγώ, γιατί το κρύο είναι βαρύ. 

Μα ξέρω τι να κάνω για να ζεσταθώ, 

τρελά χοροπηδωωωωωωωωωωωωωωώ! 

 

 

Εννιά + ένα κάνουν δέκα 

Οχτώ + δύο κάνουν δέκα 

Εφτά + τρία κάνουν δέκα 

Έξι + τέσσερα κάνουν δέκα 

Πέντε + πέντα κάνουν δέκα 

10 γαντάκια πλεκτά! 

        Μ’ένα µποτάκι εδώ κι άλλο µποτάκι εκεί, 

το ένα µποτάκι εδώ και το κουνάω όπως µπορώ 

και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

Με το κασκόλ µου εδώ και το κασκόλ µου εκεί, 

Με το κασκόλ µου εδώ και το κουνάω όπως µπορώ, 

Και τρέµω από το κρύο και χοροπηδώ, 

λίγο να ζεσταθώ… 

 

                 

Kinderella 



«Η µικρή νιφάδα» 

Η µικρή νιφάδα τα σύννεφα αγγίζει, 

(απλώνουµε τα χέρια ψηλά, στις µύτες των ποδιών και 

τεντωνόµαστε σαν να θέλουµε να αγγίξουµε το ταβάνι) 

έρχεται ο βοριάς και τη στριφογυρίζει. 

(µε τα χέρια ψηλά στροβιλιζόµαστε  γύρω από τον εαυτό µας) 

Πέφτει στο χώµα, τη λιώνει η βροχή, 

(σιγά σιγά λυγίζουµε γόνατα και κουλουριαζόµαστε προς τα κάτω) 

Ο ήλιος τη ζεσταίνει και πάλι απ’την αρχή! 

(σιγά- σιγά ανοίγουµε χέρια και ανεβαίνουµε προς τα επάνω…) 

*** Επαναλαµβάνουµε τους στίχους 4 φορές. Τη πρώτη µε κανονική ένταση, τη δεύτερη ψιθυριστά, την τρίτη 
κουνώντας µόνο τα χείλη µας και κάνοντας τις κινήσεις και την τέταρτη πολύ δυνατά… 
o ρυθµός είναι ίδιος µε το γνωστό µας…  

«Η µικρή αράχνη»: http://www.youtube.com/watch?v=oc9TY202AEI 

 

∆είτε ακόµη… (από το ιστολόγιο της ∆έσποινας Παρταλά) 

 «∆έκα χιονανθρωπάκια µικρά»: http://funtastic14.blogspot.gr 

 «Θα πάω για αρκούδες»: 

http://funtastic14.blogspot.gr/2013/01/blog-post_16.html 

 «α, α, α…αρχίζει η παγωνιά!» :  

http://e-children.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3697.html#axzz2rdixoZ66 

    

 

 

 

 

                 

Kinderella 



  

O «ΜΑΓΙΚΟΣ» ΣΠΑΓΓΟΣ 
• Βάλτε παγάκια σε ένα  µπολ και έχετε µαζί σας σπάγγο, λίγο νερό και αλάτι (χοντρό και ψιλό). Πείτε στα 

παιδιά οτι θα προσπαθήσουν να βγάλουν τα παγάκια από το µπολ χωρίς να τα πιάσουν… 

 
• Το πρώτο πράγµα που κάνουµε, είναι να προσθέσουµε νερό µέσα στο µπολ                

 
• Ζητάµε από τα παιδιά να τραβήξουν το παγάκι µε το σπάγγο.Μπορεί να βγει; Όχι βέβαια, ο σπάγγος 

γλιστράει πάνω στον πάγο.

   

                 

Kinderella 



• Βάζουµε τον σπάγγο πάλι στο µπολ και προσθέτουµε από πάνω αλάτι…

  
• Περιµένουµε περίπου ένα λεπτό και ετοιµαζόµαστε να ξαναδοκιµάσουµε…Θα πετύχει αυτή τη φορά; 

 
• Και τι βλέπουµε; ΟΝΤΩΣ πετυχαίνει…είναι στ’αλήθεια µαγικός ο σπάγγος ή…όχι και τόσο; 

 
• Εξηγούµε στα παιδιά οτι το αλάτι έχει την ιδιότητα να λιώνει τον πάγο. Έτσι και το παγάκι έλιωσε λίγο, 

«παγίδεψε» τον σπάγγο και µετά ξαναπάγωσε λόγω του κρύου νερού… Έτσι καταφέραµε να τα 
βγάλουµε από το µπολ χωρίς να χρειαστεί να τα πιάσουµε… 

       ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πώς κυρία το αλάτι λιώνει το παγάκι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (µε απλά λόγια, κατανοητά στα παιδιά): Τα µόρια του νερού (µπορείτε να τα αναπαραστήσετε µε 
µπλε καπάκια) ενώνονται µεταξύ τους και δηµιουργούν κρυστάλλους. Το µόρια του άλατος (άσπρα καπάκια) δεν 
αφήνουν τα µόρια του νερού να ενωθούν ή σπάζουν τους κρυστάλλους που έχουν ήδη δηµιουργηθεί και ο πάγος 
λιώνει… 

 

 

 

 
                 

Kinderella 



2. Το «ΠΑΝΩΦΟΡΙ» της φύσης… 

Γεµίστε δύο µπολ µε πολύ παγωµένο νερό. Ζητήστε από ένα παιδί να τοποθετήσει το χέρι του στο ένα µπολ. Στο 
δεύτερο χέρι βάλτε ένα γάντι και τοποθετείστε το σε ένα σακουλάκι µε φυτικό µαγειρικό λίπος. ∆έστε το 
σακουλάκι στο χέρι του παιδιού και πείτε του να το βάλει στο άλλο  µπολ. Τα δύο χέρια κρυώνουν το 
ίδιο;;;;;;;;;;;;;; ΣΑΦΩΣ και όχι…το γάντι και το φυτικό λίπος βοηθάνε ώστε το ένα χέρι να διατηρεί τη 
θερµοκρασία του. Κάπως έτσι επιβιώνουν και οι αρκουδίτσες του χειµώνα… 

 

3.  «ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ»Χρησιµοποιώντας υλικά που µπορείς να βρεις εύκολα, 

απορρυπαντικό για τα πιάτα, νερό, χρυσόσκονη και ένα µπουκάλι µπορείς να φτιάξεις τον δικό σου µικρό 
ανεµοστρόβιλο που δεν θα είναι και απειλητικός όπως αυτοί που βλέπεις στα δελτία καιρού! 

• ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ:1. Νερό 
2. Ένα καθαρό πλαστικό µπουκάλι µε πώµα 
3. Χρυσόσκονη 
4. Υγρό σαπούνι πιάτων 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: 

1. Γέµισε µε νερό το µπουκάλι µέχρι να καλυφθούν τα 3/4 . 
2. Πρόσθεσε µερικές σταγόνες από το υγρό σαπούνι πιάτων. 
3. Ρίξε λίγη χρυσόσκονη στο υγρό ή και χρώµα ζαχαροπλαστικής (η χρυσόσκονη  και το χρώµα θα 
βοηθήσουν να διακρίνεται καλύτερα ο ανεµοστρόβιλός σου). 
4. Βάλε το πώµα στο µπουκάλι πολύ σφιχτά. Γύρισε το µπουκάλι ανάποδα και κράτησέ το από τον 
λαιµό. Στροβίλισε γοργά και δυνατά µε κυκλική κίνηση το µπουκάλι για λίγα δευτερόλεπτα, 
σταµάτησε και κοίταξε µέσα! 

• ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ:Στροβιλίζοντας το µπουκάλι κυκλικά δηµιουργείται µια δίνη νερού που φαίνεται 
σαν ένας µικρός ανεµοστρόβιλος. Το νερό γοργά  στροβιλίζεται γύρω από το κέντρο της δίνης 
λόγω της κεντροµόλου δύναµης. 

                  

Kinderella 



  

Παιχνίδια με σκουφάκια, γάντια, κασκόλ!!   (από το ιστολόγιο www.meleniro.gr) 

 

“Σκουφάκια στη σειρά”  

∆υο οµάδες όπου τα παιδιά είναι σε σειρά το ένα πίσω από το άλλο, σε ῾τρενάκια᾽, µε ανοιχτά τα πόδια / µπροστά 
σε κάθε οµάδα υπάρχει ένα  καλαθάκι µε σκουφάκια τόσα όσα είναι και τα παιδιά της οµάδας / µε το σύνθηµα ο 
πρώτος παίρνει ένα σκουφάκι από το καλάθι και περνώντας το κάτω από τα πόδια τους το δίνει  ο ένας στον 
άλλον /ο τελευταίος το φοράει, έρχεται πρώτος στη σειρά και παίρνει άλλο σκουφάκι από το καλάθι  το οποίο 
ξανά παραδίδουν ο ένας στον άλλο κάτω από τα ανοιχτά τους πόδια / ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ η οµάδα που τα µέλη της έχουν 
φορέσει όλα τα σκουφάκια πιο γρήγορα. 

“Σκυταλοδροµία µε κασκόλ”  

∆υο οµάδες παιδιών-δυο σειρές το ένα παιδί πίσω από το άλλο / µπροστά από κάθε οµάδα σε µικρή απόσταση 
από ένα καρεκλάκι / o πρώτος από κάθε οµάδα κράταει τις άκρες από ένα κασκόλ, που πάνω του υπάρχει µια 
µπάλα /µε το σύνθηµα πρέπει να ξεκινήσει τρέχοντας και χωρίς να του πέσει η µπάλα να τρέξει µέχρι το 
καρεκλάκι, γύρω από αυτό, να παραδώσει το κασκόλ στον επόµενο και να πάει στο τέλος της σειράς / 
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ  η οµάδα που θα τελειώσει πρώτη. 

“Μπουγάδα”  

∆υο οµάδες παιδιών, όπου απέναντι από κάθε οµάδα είναι στερεωµένα δυο σχοινιά και εκεί υπάρχει ένα καλάθι
 µε σκουφάκια, γάντια, κασκόλ και ένα καλαθάκι µε µανταλάκια / µε το σύνθηµα οι οµάδες προσπαθούν να 

απλώσουν τα χειµωνιάτικα αξεσουάρ στο σχοινί τους / ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ η οµάδα που θα τελειώσει πρώτη. 

“Πού θα πάει το καθένα;”  

∆υο οµάδες παιδιών, όπου µπροστά από κάθε οµάδα είναι ένας σωρός από κασκόλ, σκουφάκια και γάντια 
καθώς και τρία καλάθια / µε το σύνθηµα πρέπει η κάθε οµάδα να ξεχωρίσει τα χειµωνιάτικα αξεσουάρ και να 



βάλει τα γάντια όλα µαζί στο ένα καλάθι, τα κασκόλ στο δεύτερο και τα σκουφάκια στο τρίτο / ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ η 
οµάδα που θα το καταφέρει αυτό πιο γρήγορα αλλά και χωρίς να έχει κάνει κανένα λάθος! 

“Τα µαγικά κασκόλ”  

Κάθε παιδί κρατά στα χέρια του ένα κασκόλ και χορεύει µε τη µουσική / µόλις σταµατήσει η µουσική το κασκόλ 
γίνεται καλάµι, σκούπα, φίδι, σηµαία, σχοινί, τσάντα, ζώνη αλλά και  έλικας από ελικόπτερο, αλογάκι του 
καρουσέλ, µαγική σκούπα και ό,τι άλλο µπρείτε να φανταστείτε! 

“Ντύσε τον χιονάνθρωπο”  

Τα παιδιά σε ζευγάρια, το ένα από τα δύο θα είναι ο χιονάνθρωπος / µε το σύνθηµα το κάθε παιδί θα πρέπει να 
φορέσει στο χιονάνθρωπό του σκουφάκι, γάντια και κασκόλ / ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ το ζευγάρι που θα το κάνει αυτό πιο 
γρήγορα. 

«Τι άλλαξε στο χιονάνθρωπο;» 

Ένα παιδί είναι ο χιονάνθρωπος που τα παιδιά του φορούν γάντια, σκουφάκι και κασκόλ / τα παιδιά κλείνουν τα 
µάτια τους και ο χιονάνθρωπος αλλάζει κάτι από τα αξεσουάρ του π.χ. φοράει άλλο χρώµα κασκόλ και οι 
υπόλοιποι πρέπει να βρουν τί άλλαξε πάνω του / όποιος το βρει πρώτος γίνεται αυτός ο χιονάνθρωπος. 

“Ντύσου γρήγορα να µην κρυώσεις!”  

Κάθε παιδί έχει µπροστά του το σκουφάκι, τα γάντια και το κασκόλ του / µε το σύνθηµα πρέπει να τα φορέσει 
όσο πιο γρήγορα µπορεί /ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ όποιος το καταφέρει αυτό πρώτος. 

“Το δώρο έκπληξη”  

Χρειάζεται ένα ζάρι που θα έχει κολληµένες επάνω του εικόνες µε γάντια χωρίς δαχτυλάκια, σκουφάκι και 
κασκόλ, και φυσικά και πραγµατικά γάντια χωρίς δαχτυλάκια, σκουφάκι και κασκόλ σε ένα καλαθάκι. Επίσης 
χρειάζεται ένα πακέτο τυλιγµένο πολλές φορές µε διάφορα χαρτιά περιτυλίγµατος. Τα παιδιά κάθονται γύρω 
από το πακέτο. / ρίχνουν το ζάρι µε τη σειρά: όποιος φέρει την εικόνα του σκούφου, πρέπει να φορέσει το σκούφο 
και να τρέξει 3 φορές γύρω από τον κύκλο των παιδιών για να ζεσταθεί! – όποιος φέρει την εικόνα του κασκόλ, 
πρέπει να πιάσει τις άκρες του κασκόλ και να χορέψει µαζί του τανγκό! – όποιος φέρει την εικόνα µε τα γάντια, 
πρέπει να τα φορέσει και να προσπαθήσει να σχίσει ένα χαρτί περιτυλίγµατος  από το πακέτο / το παιχνίδι

 τελειώνει όταν πια αφαιρεθεί και το τελευταίο χαρτί περιτυλίγµατος και ανοιχτεί το πακέτο, που περιέχει ένα 
σακουλάκι µε µπαλόνια για όλους! 

 
“Μουσικά σκουφάκια”  

Παραλλαγή από τις γνωστές “µουσικές καρέκλες”, όπου τα σκουφάκια αντικαθιστούν τις καρέκλες και στο 
σταµάτηµα της µουσικής κάθε παιδί πρέπει να φορέσει ένα σκουφάκι, έπειτα το βγάζει το αφήνει κάτω και 
κινείται γύρω από τα σκουφάκια όσο ακούγεται η µουσική. Κάθε φορά αφαιρείται ένα σκουφάκι οπότε και ένα 
παιδί βγαίνει από το παιχνίδι. ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ όποιος πάρει το τελευταίο σκουφάκι.     
               
               
              

 

  

                    

Kinderella 



∆είτε ακόµη…  

 Χειµωνιάτικα Παιχνίδια (από την Αριάδνη Ευαγγελοπούλου) 

http://edonipiagogeio.blogspot.gr/2014/01/blog-post_26.html?showComment=1390772952601 

 Χειµώνας µε…αρκουδοκατάσταση (από την Άννη Λιβαθινού) 
http://megalipoliteiamikrwn.blogspot.gr/2014/01/blog-post_15.html 

 
 Παγωµένη λίµνη από τζελ µαλλιών…(από τη Λένη Τζωρτζάτου) 

http://nhpiagwgeioagaphmou1.blogspot.gr/2014/01/blog-post_23.html 
 

 Ταξίδι στη χώρα των πάγων… (από τη Λίντα Μαµανού) 
http://5o-7oniptyrnavou.blogspot.gr/2014/01/t.html 
 

 Χειµωνιάτικα παιχνίδια… (από τη Σέβα Τριανταφύλλου) 
http://sevarosenew.blogspot.gr/2014/01/blog-post_24.html?spref=fb 
  

 Παιχνίδια στον πάγο! (από την Άννα Τσιγκερλιώτη) 
http://pamenhpiagvgeio.blogspot.gr/2014/01/blog-post_23.html 
 

 «Ώρα για χιονανθρώπους» (από τη Μαρία Γιαννίκη) 
http://marigiani.blogspot.gr/2014/01/blog-post_22.html#comment-form 
 

 «Ο µεγάλος χνουδωτός» (από την Κική Μιχαλάρου) 
http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/2014/01/blog-post_17.html 
 

 33 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  (από την 

Τάνια Μάνεση) http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2014/01/33_15.html 
 

 Χειμώνας και καφέ αρκούδα! (από τη Διόνη Κανέρνη) 

http://tistaksiskaitispraksis.blogspot.gr/search/label/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%

CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%20%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF

%CF%8D%CE%B4%CE%B1!!! 
 

 Χειµερινά Σπορ και “Tα του…χειµώνα” (από την Κατερίνα Παπαευθυµίου) 
http://paixnidokamomataa.blogspot.gr/2013/01/blog-post_27.html 
 
 
 

                    

Kinderella 


