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Παιδί και Γλώσσα  

➢ Παιδική λογοτεχνία 

Σκοπός: Να γνωρίσουν το φαινόμενο της χειμερίας νάρκης, να κατανοήσουν 

τους λόγους που συμβαίνει, να ανακαλύψουν τα ζωάκια που πέφτουν σε 

αυτήν και να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους μέσα από την διήγηση των 

ιστοριών. Επίσης, να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν το 

συναίσθημα του θυμού καθώς και να αναζητήσουν τους τρόπους διαχείρισης 

του.   

Παραμύθι:  

Ξενοδοχείο «Η χειμερία νάρκη» Kelly M. John 

Η αρκούδα πεινάει, Wilson Karma 

➢ Προφορική επικοινωνία 

Σκοπός: Να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο, να μάθουν να 

εκφράζονται και να συζητούν, να επιχειρηματολογούν, να εντοπίσουν 

προηγούμενες γνώσεις και να τις εκφράσουν.  

Δραστηριότητες:    

• Με αφορμή το θεατρικό παιχνίδι της χειμερίας νάρκης, συζητήσαμε με 

τα νήπια τους λόγους που κάποια ζώα κοιμούνται τον χειμώνα. 

«Επειδή έχει πολύ κρύο», σκέφτηκε η Μαρίνα. Στη συνέχεια έγινε 

παρουσίαση εποπτικού υλικού και τα παιδιά παρατήρησαν ορισμένα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Χειμώνας 
Γνωρίζω την χειμερία νάρκη και τα ζώα που πέφτουν σε αυτήν 



από τα ζώα αυτά. «Εμένα μου αρέσει η νυχτερίδα, που κρεμιέται», μας 

είπε η Εμμέλεια! 

 

Παιδί και Μαθηματικά 

Σκοπός: Να αναγνωρίζουν αριθμούς, να τους αντιστοιχούν με ποσότητες 

καθώς να αναπτύξουν προ- μαθηματικές έννοιες.   

Δραστηριότητες: 

• Σε ένα ειδικά σχεδιασμένο φύλλο εργασίας τα παιδιά κλήθηκαν να εντοπίσουν 

και να χρωματίσουν τις αρκουδίτσες και τους σκαντζόχοιρους μέσα και έξω 

από μια σπηλιά. 

Παιδί και Περιβάλλον 

Σκοπός: Να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν φαινόμενα φυσικών 

επιστημών, να πειραματιστούν και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα.  

• Δραστηριότητες: 4 διαδραστικοί αισθητηριακοί σταθμοί 

1. Σπηλιά με αρκούδες. Στα παιδιά δόθηκαν χάρτινα αρκουδάκια με 

αριθμούς και μια σπηλιά. Με τη βοήθεια ενός ζαριού τα νήπια έπρεπε 

να εντοπίσουν το αρκουδάκι με τον αντίστοιχο αριθμό και να τον 

τοποθετήσουν μέσα στην σπηλιά 

2. Λαβύρινθος με σκαντζόχοιρους. Πάνω σε καφέ χαρτόνι σχηματίσαμε 

ένα λαβύρινθο. Στη συνέχεια τα παιδιά πήραν μικρά σκαντζοχοιράκια 

από κουκουνάρια και προσπάθησαν να τα οδηγήσουν έξω από αυτόν. 

3. Ζώα χειμερίας νάρκης σε φυσικό περιβάλλον. Σε μια λεκάνη 

τοποθετήσαμε χώμα, ξύλινα δεντράκια και χάρτινες σπηλιές. Τα νήπια 

εντόπισαν μέσα σε αυτό τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. 

4. Διόραμα με ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη κάτω από το χώμα. 

Με τη βοήθεια των παιδιών κατασκευάσαμε ένα τρισδιάστατο διόραμα 

που προσομοίαζε το υπέδαφος. Σε αυτό ανοίξαμε τρεις τρύπες-

σωλήνες μέσα από τους οποίους τα παιδιά μπορούσαν να ταΐσουν τα 

ζώα κάτω από την γή. 

Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση 

➢ Δραματική τέχνη 

Σκοπός:. Να υποδυθούν φανταστικούς ρόλους, να μιμηθούν κινήσεις και 

εκφράσεις και να ψυχαγωγηθούν με θεατρικά παιχνίδια.  



Δραστηριότητες:  

• Θεατρική δράση: τα παιδιά με την φαντασία τους ταξίδεψαν σε ένα 

χειμωνιάτικο δάσος. Εκεί παρατήρησαν με τις αισθήσεις τις αλλαγές 

της φύσης τον χειμώνα, συνάντησαν τα ζωάκια που ετοιμάζονταν για 

τον βαθύ ύπνο του χειμώνα και ‘βίωσαν’ χειμωνιάτικες εμπειρίες.  

 

➢ Φυσική Αγωγή  

Σκοπός: Να αναπτύσσουν την αδρή τους κινητικότητα, να αντιλαμβάνονται 

ακουστικές οδηγίες και να διασκεδάσουν.  

Δραστηριότητες: 

• Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε καφέ αρκούδες και ένα παιδάκι ντύθηκε 

χειμώνας. Όσο η μουσική ακουγόταν τα παιδιά - αρκούδες κινούνταν 

ελεύθερα στο χώρο. Με το σταμάτημα της μουσικής και με το σύνθημα 

«έρχεται ο χειμώνας» τα παιδιά έπρεπε να κρυφτούν στις σπηλιές 

τους. Το παιδί χειμώνας έπρεπε να «πιάσει» όποια αρκουδίτσα 

αργούσε να κρυφτεί στη σπηλιά της. 

 

➢ Εικαστικά  

Σκοπός: Να κατασκευάσουν δημιουργίες καλλιεργώντας την συνεργατικότητα 

τους καθώς και δεξιότητες λεπτής κινητικότητας.  

Δραστηριότητες:  

• Ατομική κατασκευή «αρκουδάκι». Τα παιδιά δημιούργησαν ένα 

αρκουδάκι από χαρτοσακούλα και πάνω σε αυτό τοποθέτησαν 

ταμπελάκι με αντιγραφή της λέξης ΚΟΙΜΑΜΑΙ. 

➢ Μουσική 

Σκοπός:  Να μάθουν και να διασκεδάσουν με το παιχνιδοτράγουδο «πάω για 

αρκούδες». 

 

 

Παιδί και Πληροφορική 

Σκοπός: να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή σαν εργαλείο αναζήτησης για 

να βρουν πληροφορίες 

Μπορείτε να παρατηρήσετε μερικά ζώα της χειμερίας νάρκης εδώ 



https://www.youtube.com/watch?v=P60c0GFHJBc 

English_Play and Learn 

Purpose: enrich their natural ability to learn by having fun 

We learned the opposites big and small, fast and slow, slow and quiet by 

playing a fun song game. 

https://www.youtube.com/watch?v=hXxHonmYz6c 

 

 

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης           Οι Νηπιαγωγοί 

Πόλκα Σταθοπούλου-Χατζηιωάννου                                            Ελένη - Έλενα 
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