
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XΕΙΜΩΝΑΣ 

 

 
 

 Ο  χειμώνας είναι μία από τις τέσσερις εποχές, η 
ψυχρότερη του έτους. Στο βόρειο ημισφαίριο που ανοίκει 
και η Ελλάδα, ο χειμώνας αρχίζει στις 20 ή 21 
Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 21 Μαρτίου. Η εποχή του 
χειμώνα περιλαμβάνει τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο.         



 
∆ιαµόρφωση «γωνιάς» 

- Εικόνες που να απεικονίζουν τους 3 µήνες του χειµώνα 

- Καρποί του χειµώνα (κάστανα, καρύδια, αµύγδαλα, βελανίδια, 

κουκουνάρια κτλ…) 

- Χειµωνιάτικα ρούχα (κασκόλ, γάντια, σκούφο, πουλόβερ) 

- Ψεύτικες χιονονιφάδες και σακουλάκι µε χιόνι κατασκευών 

- Χιονάνθρωπους 

- Χιονόµπαλες 

- Φωτογραφίες µε τα µέσα θέρµανσης 

- Ιστορίες και παραµύθια για το χειµώνα  

- Κλαδί αµυγδαλιάς 

- Ταΐστρα πουλιών 

- Παγοθήκες 

- Σακουλάκια µε ροφήµατα (τσάι, κακάο, φασκόµηλο κτλ.) 

- Υδρόγειο σφάιρα 

- Φωτογραφίες από αρκτικά ζώα και πουλιά 

- Πλαστικά ή γούνινα ζωάκια (αρκούδα, σκαντζόχοιρο, πιγκουίνο, 

χελώνα, φίδι κτλ.) 

- Μαλλί πλεξίµατος 

- Θερµόµετρο 

- Παγοπέδιλο (όχι απαραίτητα κανονικό) 

- Φωτογραφίες εσκιµώων και ιγκλού 

- CD µε τις «Τέσσερις Εποχές» 

- Γυαλιά η µπαστούνια του σκι 

…………και ό,τι άλλο διαθέτετε…………………………………… 

       



(µπορείτε να κόψετε τις εικόνες, να τις πλαστικοποιήσετε και να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τάξη σας…)

       



       



 

 

       



       



       



       



       



       





       



       



 

 

       



       



       



       



       



Βιβλιοπροτάσεις για ανάγνωση και υλοποίηση του θέµατος…  

 «Το αρκουδάκι του χιονιού» / Πιρς Χάρπερ 

 Mετάφραση Ράνια Μπουµπουρή 

Αθήνα : Ψυχογιός, 2004. 

 
 «Μαµά µ' αγαπάς;» / Barbara M. Joosse ·  

µετάφραση Μαρία Αγγελίδου ·  

εικονογράφηση Barbara Lavallee.  

1η έκδ. - Αθήνα : Παπαδόπουλος, 2006. 

 

« Ο χαµογελαστός χιονάνθρωπος»  

/ Κριστίνα Μπάτλερ, 

µετάφραση: Βαγγέλης Τασιόπουλος,  

Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2010 

 

 

 

  «Οι πρώτες µου ιστορίες για παιχνίδια στο χιονι» 

Από 3 έως 6 ετών, εκδ. Ψυχογιός 2013 

 

 « Η πριγκίπισσα του χιονιού»  

Εµιλυ Χόουκινς  /   

Εκδόσεις Πατάκη, 2009   
 

 

       

 

 «Ένας πιγκουίνος…όχι και τόσο τέλειος» 

Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη 

Εκδ. Σαββάλας 2013 



 

 «Φύγαµε για περιπέτεια» 

Ρέιτσελ Έλιοτ, 

Εκδ. Μεταίχµιο, 2012 

 

 

 

  
 

 

 

 

 «Ανατολικά του ήλιου, δυτικά της σελήνης»  

 

 

 

 

  « Η βασίλισσα του χιονιου» 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

Μετάφ: Ειρήνη Μάρα 

Εκδ. Κέδρος, 1993 

 

 

  

Συγγραφέας : Ντυβάλ, Μαρί         

Μετάφραση : Βαρελά, Στέλλα 

Εκδόσεις : ΜΙΝΩΑΣ,  2005 

Συγγραφέας: Μπατ Ρόµπιν Τάνια 

Εκδοτικός οίκος: Πατάκη 2005 

Μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς 

 

                     

    

       

«Η φάλαινα που βγήκε στη στεριά» 

 Karen Hayles  /  Καλειδοσκόπιο, 2008   

 «Ο µεγάλος χνουδωτός» 

Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη 

Εκδόσεις: Σαββάλας 2009 

 



 «Η παρέα του χειµώνα» 

Η παρέα του χειμώνα είναι ένα πρωτότυπο  

βιβλίο διαθεματικών δραστηριοτήτων  

που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και  

πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Συγγραφέας: Δεσύπρη Ευαγγελία 

Εικονογράφος: Αλεξάνδρου Μάρω & Σταµατιάδη Ντανιέλα 

Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 «Γνωρίζω το χειµώνα» 

Συγγραφέας: ΔΕΣΥΠΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Εκδοτικός οίκος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Σειρά: ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΩΝ 

Ημερομηνία Έκδοσης: Νοέμβριος 2008 

 

 

 «∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις για όλο το χρόνο»  

                 Συγγραφέας/είς: Γερμανού Ελισάβετ | Παπαδημητρίου Ευαγγελία  

    Εκδόσεις: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

 

 «Θεµατικές προσεγγίσεις- Σχέδια εργασίας» 

     Συγγραφέας/είς: Έλλη Ναούμ, Γιούλη Παπαμιχαήλ  

        Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Διαθεματικές ενότητες με φύλλα εργασίας,  

τόμος 4: Οι εποχές – Ο καιρός» 

                 Συγγραφέας/είς: Γερμανού Ελισάβετ | 

   Παπαδημητρίου Ευαγγελία  

    Εκδόσεις: ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

 

 

       



 

«Φωνολογικά Παιχνίδια»  

1. “Φτιάξε το χιονάνθρωπο»  

Οδηγίες: 

� Κόβουµε και πλαστικοποιούµε (προαιρετικά) τα κοµµάτια των 

χιονανθρώπων. 

� Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες των 3 ατόµων η καθεµία. 

� Ορίζουµε ένα σηµείο ως αφετηρία και ένα τραπέζι ως τέρµα, πάνω στο 

οποίο θα βάλουµε τα κεφάλια των χιονανθρώπων που δείχνουν τη συλλαβή. 

� Τοποθετούµε τα υπόλοιπα µέρη στο πάτωµα, ανακατεµένα. 

� Αναθέτουµε σε κάθε οµάδα, να ψάξει τα µέρη του χιονάνθρωπου, που 

απεικονίζουν λέξεις  από τη συγκεκριµένη συλλαβή. 

� Παίζει ένας παίκτης κάθε φορά, ψάχνει το σωστό κοµµάτι, συναρµολογεί το 

χιονάνθρωπο και επιστρέφει για να ξεκινήσει ο επόµενος. 

� Η οµάδα που τελειώνει πρώτη, κερδίζει… ☺ 

 

*** Φυσικά ΟΛΟΙ επιβραβεύονται στο τέλος µε κάτι (µπαλόνι, µπισκότο, 

αυτοκόλλητο κτλ…), σηµασία έχει η χαρά του παιχνιδιού και η εξοικείωση µε τις 

συλλαβούλες.  

 

Οι λέξεις που απεικονίζονται στα µέρη του χιονάνθρωπου είναι 3 για κάθε συλλαβή. Εξηγήστε τις 

στα παιδιά πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι… 

ΧΑ-ΜΑΙΛΕΟΝΤΑΣ  ΧΟ-ΚΕΥ   ΧΕ-ΡΙ 

ΧΑ- ΣΑΠΗΣ           ΧΟ- ΡΩ∆ΙΑ   ΧΕ-ΡΟΥΛΙ 

ΧΑ- ΜΟΓΕΛΟ  ΧΟ-ΡΟΣ   ΧΕ-ΛΩΝΑ 

 

 

        



 

 

       

 



       



       



Στο αγαπηµένο ιστολόγιο της συναδέλφου Καλλιόπης Παπουτσάκη 

θα βρείτε κι άλλους χιονανθρώπους για περισσότερη εξάσκηση και παιχνίδι, καθώς και 

σε µικρότερο µέγεθος, για να τους κάνετε ατοµική κατασκευή αν προτιµάτε… ☺ 

Κάντε copy-paste τον παρακάτω σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/file/d/0BxrJL8ak_X1TVXFwaExVYWZBX0E/edit 

Επίσης θα βρείτε 2 ακόµη γλωσσικά παιχνίδια, «Το τραγούδι του χειµώνα» και 

«Χιονονιφάδες µε φωνήντα» : http://www.popi-it.gr/nipiagogeio/glossa/tragoudi-

xeimona/#.UsmIj_RdVH4 

 

Οδηγίες:

� Σχεδιάζουµε το πατρόν του κουβά σε κανσόν χαρτόνι ή χαρτόκουτα αν προτιµάτε 

και φτιάχνουµε 4 κουβαδάκια. (εγώ το µεγενθύνω λίγο ακόµη… ☺ ) 

� Εκτυπώνουµε και πλαστικοποιούµε 4 εσκιµώους. Κολλάµε έναν σε κάθε κουβά, 

στην πίσω πλευρά. Στη µπροστινή, γράφουµε συλλαβές µε το γράµµα Π. Σε έναν 

κουβά ΠΑ, στον άλλον, ΠΙ, στον τρίτο ΠΕ και στον τελευταίο ΠΟ. 

� Χωρίζουµε τα παιδιά σε 4 οµάδες των 6 ατόµων η καθεµία. 

� Τοποθετούµε τα ψάρια στο πάτωµα, ανακατεµένα. 

� Αναθέτουµε σε κάθε οµάδα, να ψάξει να βρει το σωστό ψάρι, που απεικονίζει λέξη 

από τη συγκεκριµένη συλλαβή. 

� Παίζει ένας παίκτης κάθε φορά, βρίσκει ένα ψάρι, το βάζει στον κουβά και 

επιστρέφει για να ξεκινήσει ο επόµενος. 

� Η οµάδα που βρίσκει πρώτη και τα έξι ψάρια, κερδίζει… 

 

[ Οι λέξεις που απεικονίζονται στα ψάρια, είναι 6 για κάθε συλλαβή. Εξηγήστε τις στα παιδιά πριν 

ξεκινήσετε το παιχνίδι… 

1. ΠΙΡΟΥΝΙ, ΠΙΤΣΑ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΠΙΘΗΚΟΣ, ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ 

2. ΠΑΤΑΤΑ, ΠΑΝΤΟΦΛΑ, ΠΑΓΩΤΟ, ΠΑΤΙΝΙ, ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, ΠΑΛΑΤΙ 

3. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ, ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, ΠΟ∆Ι, ΠΟΤΗΡΙ, ΠΟ∆ΙΑ 

4. ΠΕΠΟΝΙ, ΠΕΤΡΑ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΠΕΛΑΡΓΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α]   

       



       



       



       



       



       



       



 

Ήρθε το              , στρίβει ο              το  

 

Μα σαν βλέπει το         , κρύβεται  

 

      σαν τη        

Ο                    αν δεν πιάσει κι ο  

  

αν δεν πλακώσει, ούτε       , ούτε   

        

ούτε     η     θα δώσει!  

 

*** Ο χειμώνας αν δεν πιάσει κι ο χιονιάς αν δεν πλακώσει,ούτε λάδι ούτε σιτάρι ούτε ανθούς η γη θα δώσει. 

 

«Παροιµίες για το χειµώνα» (να εκτυπώσετε και να πλαστικοποιήσετε) 

 

 

          **  Ήρθε το καλοκαιράκι, στρίβει ο γέρος το μουστάκι.  Μα σαν βλέπει το χειμώνα, κρύβεται σαν τη χελώνα.

              

               

               

               

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

         µέρες το  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Μικρό  

 

 

 

*** Δέκα μέρες το Γεναράκι, ίσον μικρό καλοκαιράκι ( Η σημασία του είναι οι «Αλκυονίδες μέρες» 

 

Ο      κι αν φλεβίσει                θα µυρίσει 

 

Μα σαν τύχει και                 µες στα  

 

                    θα µας    

 

*** Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει κι άμα πει και θυμώσει μέσ' τα χιόνια θα μας χώσει.  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

             

 

 

 

 

 

 

 


