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και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού
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Όμως …



5 Super ήρωες στην τάξη μου

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι/έλφισσες,

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-21 διαφοροποιείται από κάθε
προηγούμενη λόγω της πανδημίας Covid-19 και την εφαρμογή των
επιβεβλημένων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων κατά της
μετάδοσης του ιού.

Συναισθανόμενοι την πίεση που δημιουργεί τόσο η ανασφάλεια
για την υγεία μας και τις επιπτώσεις της κρίσης στο μέλλον όσο και
αυτή καθ’ αυτή η πρακτική τήρησης των μέτρων στο σχολικό
περιβάλλον, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιακά παιδιών και των
ευάλωτων μελών της σχολικής μας κοινότητας, δημιουργήσαμε ένα
πρωτότυπο και ελκυστικό για τους μαθητές/ήτριες υλικό αγωγής και
προαγωγής της υγείας μέσω των τεχνών και της τεχνολογίας,
πρόσφορο θεωρούμε, για εκπαιδευτική αξιοποίηση κατά τις πρώτες
μέρες της μετάβασης στο σχολείο.
Υλικό στο οποίο συγκεντρώνεται εκτός των άλλων, ένα πλούσιο
απόθεμα πηγών και επίκαιρου οπτικοακουστικού υλικού από
έγκυρους φορείς υγείας και εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «5 Σούπερ Ήρωες στην τάξη μου»
αποτελεί ένα υλικό-πρόταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις
πρώτες μέρες στο σχολείο, διάρκειας μίας εβδομάδας (σε επτά
ημερήσιες ενότητες). Απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και των
πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου (χωρίς το ευρύ σε πηγές
υλικό, να αποκλείει την αξιοποίησή του και σε μεγαλύτερες τάξεις της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).



Στόχος του προγράμματος είναι:
- Η έγκυρη ενημέρωση για τον ιό SARS-COV2 και η ενθάρρυνση των

μαθητών/τριών να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις
ανησυχίες τους σχετικά με αυτόν.

- Η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο.
- Η κατανόηση και εκπαίδευση στην ορθή εφαρμογή και τήρηση

των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της
πανδημίας της Covid-19.

- Η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, φροντίδα και ενδυνάμωση
των μικρών μαθητών/τριών που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε
πρωτόγνωρες, πιεστικές καταστάσεις και προκλήσεις.

- Η δημιουργία ευχάριστης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, κλίματος
ευφορίας και ευκαιριών για την επιτυχή σύνδεση με το σχολείο
και την ομαδική, σχολική ζωή.

- Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, η υιοθέτηση υπεύθυνης ατομικής
και κοινωνικής στάσης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο και η
ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας, της ενσυναίσθησης και της ενεργούς πολιτότητας.

Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και να
εμπλουτιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε
μαθητικής ομάδας. Προσφέρεται τέλος, υποστηρικτικό και πρόσθετο
υλικό για περαιτέρω αξιοποίηση, προέκταση ή εμβάθυνση και video
animation παρουσίασης των χαρακτήρων της μυθοπλασίας του
προγράμματος με προσβάσιμο τρόπο από όλους/ες τους
μαθητές/τριες . Το υλικό παρέχεται σε ψηφιακή μορφή (pdf).



Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τις
συναδέλφους κα Μαρία Γκανάτσιου (ΠΕ60) και κα Πηνελόπη
Κερασοβίτη (ΠΕ60) για την πολύτιμη συμβολή τους στη δημιουργία
του υλικού αλλά και για τη συνεργατική διάθεση και παιδαγωγική
ευαισθησία με την οποία περιέβαλαν το εγχείρημα.

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή και επιμέλεια του υλικού, και
ανατρέχοντας στις σελίδες του, η πρώτη εντύπωση που προκαλεί η
οργιαστική σύνθεση, σε επίπεδο περιεχομένου όσο κυρίως
αισθητικής, τόσων ετερόκλητων (φαινομενικά) στοιχείων και
ευκρινώς, συμβολικά φορτισμένων σημείων, είναι αναπάντεχη.
Παραδοσιακές εκπαιδευτικές αναπαραστάσεις, μορφές, αρχέγονα
πρότυπα και ρετρό απαλοί χρωματικοί φθινοπωρινοί τόνοι,
συνδιαλέγονται με σύγχρονες πηγές και πρώτες ύλες, μινιμαλιστικά
μοτίβα, βασικά χρώματα και μία επιστημονικής φαντασίας
μυθοπλασία, δημιουργώντας ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα που
ξαφνιάζει από σελίδα σε σελίδα και από ενότητα σε ενότητα. Όλα τα
παραπάνω, κεντημένα στον καμβά μίας ψηφιακής προσέγγισης και
επεξεργασίας, καταδηλώνουν αν μη τι άλλο, την τρέχουσα (ρέουσα)
πραγματικότητα... Η πανδημία, φέρνοντάς μας αναπόφευκτα,
ενώπιους ενωπίω με το είδωλο της κοινωνίας μας στον καθρέπτη,
φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει μία θαυμαστή ευκαιρία
αποσυμπίεσης και αναστοχασμού επί των μετα-νεωτερικών μας
αδιέξοδων προσφέροντας την καίρια ώθηση προς το μέλλον.

Ευγνώμων για την ευκαιρία να επικοινωνώ δημιουργικά με τα
σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα της Διεύθυνσης μας,
ευελπιστώ το υλικό να βρει ανταπόκριση. Κυρίως όμως, να
εξυπηρετήσει ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών στη δύσκολη
συνθήκη.

Δρ. Ιωάννα Μενδρινού
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας





1η Ημέρα

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Μία super super έκπληξη!

Έφτασε κιόλας φθινόπωρο;

https://

Vangelis - Dreams Of Surf
https://safeYouTube.net/w/Z8Rab

https://safeyoutube.net/w/Z8Rab


Κρόκος Γιώργης: ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

- Σάκα κι όμορφο βιβλίο,

τη βροχή, τους καστανάδες

και το πρώτο πρώτο κρύο!

«Ε, φθινόπωρο, τι φέρνεις ;»



ΙΔΕΟΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ: Καταγράφουμε λέξεις που σκεφτόμαστε 
για τη μια και την άλλη εποχή. Λέξεις για πράγματα, ασχολίες, 
καταστάσεις, συναισθήματα, γεύσεις, μυρωδιές, πρόσωπα ή ότι 
άλλο περάσει απ΄ το νου στα χείλη μας …

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Δύο εποχές. Η μία δίπλα στην άλλη. 
Το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ. Το ΤΟΤΕ και το ΤΩΡΑ.

Έφτασε κιόλας 
Φθινόπωρο;



• Ρίχνω το ζάρι 
Πού θα σταθεί;
Τι θα ρωτήσει; 

Πώς θ΄ απαντηθεί;

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΦΑΓΗΤΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΥ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ
ΦΙΛΟΣ/Η

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΗ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ
SUPER ΗΡΩΑΣ

ΗΡΩΙΔΑ

*Δες στο Υποστηρικτικό υλικό δύο προτάσεις για την

κατασκευή του ζαριού.

Ας γνωριστούμε 
καλύτερα …



 Συζήτηση - Ανίχνευση γνώσεων:
Ποιους άλλους super ήρωες γνωρίζεις;

Πώς τους λένε; Πώς μοιάζουν; 
Τι είναι super ήρωας/ίδα;

Τι το ξεχωριστό έχουν;
Συζητήστε για τις δυνάμεις, 
τις ικανότητες, τις αξίες και 

το σκοπό της αποστολής τους.
Ποιοι είναι οι αντίπαλοί τους;

Καταγραφή
ηρώων και λέξεων 
που προκύπτουν 
από τη συζήτηση 
μέσα, έξω και 
γύρω από το 
περίγραμμα 
ενός υπερήρωα

*Δείτε στο υποστηρικτικό υλικό 
επιπλέον πληροφορίες, δραστηριότητες, εικόνες

Μία σούπερ 
σούπερ έκπληξη!



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Συζήτηση – Ανίχνευση γνώσεων, 
απόψεων και στάσεων για τον κορωνοϊό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ΠΗΓΗ:

Κορωνοϊός: Ένα βιβλίο για παιδιά,
E. Jenner-K. Wilson & N. Roberts εκδ. Ίκαρος

https://ikarosbooks.gr/static/pdf/CoronavirusEbook.pdf

Κορωνοϊός: Πως μπορούμε να εξηγήσουμε 

στα παιδιά …., Από την ομάδα: Anima Vita –

Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης

https://safeYouTube.net/w/n04ab

Ο πολεμιστής έχει την ασπίδα του….. Εμείς τη μάσκα μας !!! 

Συμπληρωματικό υλικό για την Π.Ε., ΕΟΔΥ:
https://drive.google.com/file/d/1E9TrMh4OTirXg7ptW-

N6RmYZCdZ9Pfx7/view?usp=sharing

- https://safeYouTube.net/w/49qbb

• Βάζουμε τη φαντασία μας να δουλέψει …
- ΑΝ ο κορωνοϊός ήταν ήρωας σε ένα παραμύθι, 

τι ρόλο θα έπαιζε;
- Ποιος θα ήταν ο σκοπός του; Γιατί;
- Πώς θα έμοιαζε; - Τι όπλα θα είχε;

* Ζωγραφίζουμε, κατασκευάζουμε μία αυτοσχέδια 
μαρώτ κούκλα ή “μπαίνουμε” στο ρόλο του 

(μεταμφίεση με χρήση αντικειμένων και αξεσουάρ). 
Αυτοσχεδιασμός-Συνέντευξη- Ανακριτική καρέκλα.

*Δείτε στο υποστηρικτικό υλικό
- AN υπήρχαν σούπερ ήρωες 

για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό και 
να μας βοηθήσουν να είμαστε ασφαλείς:

Α. Τι ήρωες θα χρειαζόμασταν;
Β. Τι δυνάμεις θα πρέπει να είχαν;

Γ. Τι όπλα θα χρησιμοποιούσαν;
Δ. Πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε;

https://ikarosbooks.gr/static/pdf/CoronavirusEbook.pdf
https://safeyoutube.net/w/n04ab
https://drive.google.com/file/d/1E9TrMh4OTirXg7ptW-N6RmYZCdZ9Pfx7/view?usp=sharing
https://safeyoutube.net/w/49qbb


ΤΟ E-BOOK ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

https://ikarosbooks.gr/static/pdf/CoronavirusEbook.pdf

https://ikarosbooks.gr/static/pdf/CoronavirusEbook.pdf


Παίζουμε; 
1. 

«Παίρνω θέση» 
στο χώρο, κοντά ή μακριά, 
σε σχέση με τον κορωνοϊό

(κάρτα στο κέντρο)

2. 
«Δείχνω με το σώμα»

Πώς αισθάνομαι 
γι΄ αυτόν;

{Παγωμένη Εικόνα} 

3. 
«Ζωντανεύω-Παγώνω»

- Κινούμαι στο χώρο με 
μουσική. Σταματώ

- Μιλώ γι’ αυτόν / Συνέντευξη
{σύμφωνα με το “σύνθημα”

του/της νηπιαγωγού ή 
δασκάλου/ας}



** Εισαγωγή στο θέμα (έκπληξη) με ένα γραπτό μήνυμα... 

Μετά την ανάγνωση της επιστολής, η ομάδα αποφασίζει αν θέλει
να συμμετάσχει στην εκπαίδευση των Σούπερ Βοηθών. 

Ο/Η εκπαιδευτικός “ενημερώνει" την ομάδα των υπερηρώων
με σκοπό την έναρξη του προγράμματος από την επόμενη ημέρα.

Η ώρα της …
έκπληξης!



ΟΜΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΠΕΝΤΕ                         … Σεπτεμβρίου 2020                  
Δ/νση: Κοιλάδα τού Αλλού
Εmail: …………………

Καλημέρα παιδιά,

Είμαστε πέντε αχώριστοι φίλοι με ξεχωριστές δυνάμεις: 
η Ομάδα των Σούπερ Πέντε!

Ζούμε στη μακρινή κοιλάδα τού “Αλλού” και 
αναλαμβάνουμε δράση σε καταστάσεις κρίσης. 

Στόχος μας να βοηθάμε τα παιδιά όποτε μας χρειάζονται. 
Γιατί κι εμείς είμαστε παιδιά, 

που αποφασίσαμε να μην μεγαλώσουμε ποτέ!
Από τότε που εμφανίστηκε ο νέος Κορωνοϊός δεν έχουμε 
σταματήσει στιγμή. Γυρίζουμε σε όλο τον κόσμο, στην 

Κίνα, στην Αμερική, στη Ρωσία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. 
Το ίδιο κάναμε και παλαιότερα, σε άλλες πανδημίες. 

Πάντα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. 
Σε λίγες μέρες ερχόμαστε και στην Ελλάδα!

Ως τότε τα σχολεία θα έχουν ανοίξει και πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί. Να τηρείτε τα μέτρα, για να 

παραμείνετε ασφαλείς, τόσο εσείς, όσο κυρίως οι μεγάλοι, 
οι γονείς, οι θείοι/ες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, 

που κινδυνεύουν περισσότερο.*

Σας καλούμε λοιπόν να γίνετε οι σούπερ ΒΟΗΘΟΙ μας. 
Με τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού ή δασκάλας/ου σας, 
τις οδηγίες, τις δραστηριότητες και τις δοκιμασίες που θα 
πρέπει να περάσετε, θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε με 

σωστό τρόπο τα προστατευτικά μέτρα, αλλά και να 
διδάξετε και άλλους φίλους ή μέλη 

της οικογένειάς σας. 
Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε να καταφέρουμε να 

διώξουμε σύντομα τον κορωνοϊό μακριά.

[*Δείτε παρακάτω τις οδηγίες του ΕΟΔΥ



Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε! 
Ας παρουσιαστούμε:

Μπουρμπουλήθρας ή Σαπουνάδας:
Συμμαθητής του Πήτερ Μασκ.
Αστείος, καλόκαρδος, πρόθυμος.
Σχολαστικός με την καθαριότητα. 
Όπλα του το σαπούνι, 
το αντισηπτικό 
και ένα … τραγούδι αγαπημένο. 
Τρελαίνεται για πολύχρωμες 
μπουρμπουλήθρες!

Μεζούρας:
Φίδι, αχώριστος σύντροφος 

του Πήτερ Μασκ.
Ταξιδεύει μαζί του 

τυλιγμένος στο ραβδί του. 
Έχει μήκος 1,5-2 μέτρα, 
τόσο όσο και η απόσταση 

που απαιτείται για να είμαστε 
ασφαλείς, περιορίζοντας

τη διασπορά ιών και μικροβίων.

Πήτερ Μασκ: 
Αρχηγός της ομάδας. 
Με σούπερ όπλο του, την 
προστατευτική μάσκα και το 
μαγικό ραβδί, με τη βοήθεια 
του οποίου ταξιδεύει όπου 
οι άνθρωποι, ιδίως τα παιδιά,
χρειάζονται υποστήριξη 
και βοήθεια.



Αν θέλετε να γίνετε οι Σούπερ Βοηθοί μας 
και να πάρετε το σούπερ βραβείο 

(μετά την προετοιμασία και 
τις δοκιμασίες πέντε ημερών), 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ!

Μην ξεχνάτε πως 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ!

Η Ομάδα των Σούπερ Πέντε!

Γουίντυ:
Νεράιδα του αέρα, αγαπημένη 
φίλη του Πήτερ Μάσκ. Λατρεύει 
την εξοχή και να πετά 
στον ουρανό μαζί με τα πουλιά 
και τ’ αερόστατα!
Στις αποστολές της ομάδας έχει 
πάντα μαζί της ένα μαγικό 
σακίδιο, μέσα στο οποίο έχει 
φυλαγμένους, χίλιους δυο ανέμους. 

Δόκτωρ Βι: 
Γιατρός, φίλη της ομάδας. 

Της αρέσουν τα φρούτα, οι 
σαλάτες και οι βιταμινούχοι 

χυμοί, η γυμναστική, το 
διάβασμα, η μουσική και …

η ηλιοθεραπεία!



video animation
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ
SUPER 5 !

"5 Ήρωες στην τάξη μας" -
Παρουσίαση ηρώων

ή

https://safeYouTube.net/w/jc
Xbb

https://youtu.be/j_CYyq1Fszw
https://safeyoutube.net/w/jcXbb


https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/09/COVID_%CE%BD%C
E%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%
89%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BF
%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%C

F%82-
%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF

%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf

ΒΙΝΤΕΟ:
Τώρα που ανοίγουν τα 
σχολεία είναι πολύ σημαντικό 
να γίνουμε όλοι σύμμαχοι 
στην προσπάθεια να 
νικήσουμε τον κορωνοϊό -
Οδηγίες για τους μαθητές
https://safeYouTube.net/w/49qbb

ΑΦΙΣΕΣ:
Δείτε τις αφίσες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) 

στο Υποστηρικτικό Υλικό

ΕΟΔΥ, Οδηγίες για 
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά 

(31/8.2020)

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-
19/
https://eody.gov.gr/covid_nipiagogeia_odig
ies-aygoystos-2020/
https://eody.gov.gr/covid_dimotika_odigies
-aygoystos-2020/

https://safeyoutube.net/w/49qbb
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://eody.gov.gr/covid_nipiagogeia_odigies-aygoystos-2020/
https://eody.gov.gr/covid_dimotika_odigies-aygoystos-2020/


2η Ημέρα
Με τον Πήτερ Μασκ

τον σούπερ αρχηγό,
τη μάσκα μου μαθαίνω 

πότε και πώς, 
πρέπει να φορώ.



Ήρθε μήνυμα 
από τον πρώτο Ήρωα. 

Από ποιον νομίζετε 
ότι είναι;

* Ο/Η εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη την 
σύντομη παρουσίαση του ήρωα 
(βλ. επιστολή), ενθαρρύνει τους μαθητές/ήτριες
να χτίσουν την ταυτότητά του 
(συζήτηση, ζωγραφική ή κολλάζ)..



1η

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

*Δείτε το πρότυπο 
στο Υποστηρικτικό Υλικό

Ας τον 
ζωγραφίσουμε



* Βρες το πρότυπο στο 
Υποστηρικτικό υλικό 

1η

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ



ΜΠΡΑΒΟ 
ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ!

Θα αναρωτιέστε 
τώρα, γιατί. *

Τι σπουδαία μαγική 
δύναμη έχει 
το ραβδί μου;
Ποια είναι 

η γνώμη σας;

* O Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής και της

Υγείας στην Αρχαία Ελλάδα και ο πρώτος Ιατρός του

αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Έφερε μία ράβδο στην

οποία ήταν τυλιγμένο ένα φίδι (σύμβολο

μακροβιότητας και περιοδικής ανανέωσης, επειδή τα

φίδια αναζωογονούνται με την αποβολή του δέρματος

τους). Η ράβδος συμβολίζει την υποστήριξη και

ανακούφιση των πασχόντων.

Το σύμπλεγμα ράβδου-φιδιού αποτελεί διαχρονικά το

έμβλημα της ιατρικής σχεδόν παγκοσμίως (ΠΗΓΗ:

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLrjGRBlqJ

nTCTcGTRGjMHMLCRNVTvq?projector=1&message

PartId=0.1 - https://el.wikipedia.org/ )

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLrjGRBlqJnTCTcGTRGjMHMLCRNVTvq?projector=1&messagePartId=0.1
https://el.wikipedia.org/




Ας δούμε όμως 
τώρα, ΓΙΑΤΙ, ΠΟΤΕ
και ΠΩΣ φοράμε τη 

μάσκα μας

Ωραία με 
ζωγραφίσατε! 

*Αν θέλετε 
μπορείτε να 
προσθέσετε 
το ραβδί και 
τη μάσκα 

μου



ΓΙΑΤΙ
Φοράμε μάσκα; 

Οι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, 
μπορούν να μεταδοθούν με σταγονίδια που εκτοξεύονται 
από το στόμα μας κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα. 
Η χρήση μάσκας συγκρατεί τα σταγονίδια και αποτελεί 
βασικό μέτρο περιορισμού τής διασποράς τής λοίμωξης στην 
κοινότητα. 
Κύριος στόχος της χρήσης της μάσκας είναι να προστατεύσετε 
τους ανθρώπους γύρω σας εάν έχετε μολυνθεί, καθώς και να 
προστατευτείτε από συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν 
μολυνθεί. 
ΠΗΓΗ:
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/

ΒΙΝΤΕΟ:
Unicef / Historias sobre el Coronavirus

https://safeYouTube.net/w/DJFbb

ΑΡΘΡΟ εμπλουτισμενο με ΒΙΝΤΕΟ:
Πώς τα σταγονίδια μεταδίδουν τον κορωνοϊό (Video)

https://slpress.gr/koinonia/pos-ta-stagonidia-metadidoyn-ton-
koronoio-video/

ΒΙΝΤΕΟ (ΠΕΙΡΑΜΑ)
High speed camera captures how different types of face 

masks work [… filming people coughing and sneezing in different 
scenarios — using no mask, 2 different types of cloth masks, and a 
surgical mask].
https://www.youtube.com/watch?v=DNeYfUTA11s

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
https://safeyoutube.net/w/DJFbb
https://slpress.gr/koinonia/pos-ta-stagonidia-metadidoyn-ton-koronoio-video/
https://www.youtube.com/watch?v=DNeYfUTA11s


ΠΟΤΕ
Πότε φοράμε και πότε βγάζουμε τη μάσκα; 

ΔΕΝ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ

• ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

• ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΥΝΕΙ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

• ΑΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ
• ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΥΓΡΑΝΘΕΙ
• ΑΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ Ή 

ΦΟΡΕΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΑΛΛΟΣ

• ……………………………….
• ……………………………….
• ………………………………
• ………………………………

• ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
• ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ 

• ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ 

• ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥΣ, 
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

• ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

• ……………………………….

Συζητάμε, λέμε και 
σημειώνουμε …



ΠΩΣ
Πώς πρέπει να χειρίζομαι με ασφάλεια τη μάσκα;

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/

4. 
Δείτε την αφίσα και 

κάρτες για τη «ΧΡΗΣΗ 
ΜΑΣΚΑΣ» του 

Υπουργείου Υγείας
*στο Υποστηρικτικό Υλικό

1.
ΕΠΙΔΕΙΞΗ

από τον/τη Νηπιαγωγό ή 
δάσκαλο/α της ΣΩΣΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΣΚΑΣ

2. 
Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Wear a Mask to Protect 
You and Your Friends 
- Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)
cdc .gov/coronavirus

https://www.youtube.com/watc
h?v=Mn6axdkbGd4

3. 
Δείτε το BINTEO

χρήσης της υφασμάτινης, 
επαναχρησιμοποιούμενης 

μάσκας

How to wear a fabric 
mask

WHO, www.who.int
https://safeyoutube.net/w/Tizab

6. 
Δείτε το εικονογραφημένο 

έντυπο σε pdf

Ο Μασκούλης βρίσκει τον 

τρόπο να πολεμήσει τον νέο 
εχθρό των ανθρώπων

- ΕΟΔΥ/ συμπληρωματικού υλικό 
(Φ.7/117703/Δ1-9.9.2020)

https://drive.google.com/file/d/1g
6SgPofM3JNmC9t0bNNkLBGB5Mp

HbyHo/view?usp=sharing

5. 
Δείτε το εκπ/κο

υλικό του ΕΟΔΥ σε pdf

https://drive.google.com/file/d/18
MhD9eXb-

CeWkcqBF5z1eMkYzHc6vtXO/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E9
TrMh4OTirXg7ptW-

N6RmYZCdZ9Pfx7/view?usp=sharin
g

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn6axdkbGd4
http://www.who.int/
https://safeyoutube.net/w/Tizab
https://drive.google.com/file/d/1g6SgPofM3JNmC9t0bNNkLBGB5MpHbyHo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18MhD9eXb-CeWkcqBF5z1eMkYzHc6vtXO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9TrMh4OTirXg7ptW-N6RmYZCdZ9Pfx7/view?usp=sharing


ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ:

• Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
• ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΜΕ: ΧΡΗΣΗ ΑΓΚΩΝΑ - ΧΡΗΣΗ 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΧΑ Ή ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ

1. 
Παιχνίδι Μνήμης
Ψηφιακό παιχνίδι

https://content.4all.e-
me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=
14832

2.
ΣΕΙΡΑΘΕΤΗΣΗ

Βάλτε τις εικόνες 
στη σωστή σειρά
Ψηφιακό παιχνίδι

https://content.4all.e-
me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=
14833

https://l.facebook.com/l.php?u=https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action%3Dh5p_embed%26id%3D14832%26fbclid%3DIwAR11ZEeVEr_2WhHhBxnMegMyyrK2nTXvR2znfOcN4ENhV7qpOsHzTqlfvM8&h=AT1jwRW-7Pn7BPxv4eCXMhEOYif7t5ZPEneWAlw2nLrhKERGyMufH9WQ-Vhu_w1X74izMxPXDJi5EpsGEvrslhUJXhhmyNOP75H-lBNZNfUXVOcXfvZioWZgAM-CrzWz21xv8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action%3Dh5p_embed%26id%3D14833%26fbclid%3DIwAR11ZEeVEr_2WhHhBxnMegMyyrK2nTXvR2znfOcN4ENhV7qpOsHzTqlfvM8&h=AT1jwRW-7Pn7BPxv4eCXMhEOYif7t5ZPEneWAlw2nLrhKERGyMufH9WQ-Vhu_w1X74izMxPXDJi5EpsGEvrslhUJXhhmyNOP75H-lBNZNfUXVOcXfvZioWZgAM-CrzWz21xv8w


ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΛΑΘΟΣ 
(ΠΑΙΧΝΙΔΙ)
Συζητάμε - Βλέπουμε 
την αφίσα

Ο/η εκπαιδευτικός 
“σε ρόλο”: Επίδειξη 
λανθασμένου τρόπου 
χρήσης της μάσκας. Τα 
παιδιά σε «ρόλο ειδικού»
βρίσκουν το λάθος. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! ΠΕΡΑΣΑΤΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ!

• ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

• ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΝ 
ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ, 
ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

• ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΚΆΘΕ 
ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΕΝ 

ΠΕΤΑΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ, Ή ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ



* Δες στο Υποστηρικτικό Υλικό πρωτότυπες 

κάρτες για παιχνίδια αναγνώρισης των συναισθημάτων



1.
α. Εκφράζουμε 
τα συναισθήματά μας:
- μόνο με τα μάτια
- μόνο με τους ώμους
- μόνο με τα χέρια
- μόνο με τα πόδια
- με όλο το σώμα

Παίζουμε; 

* ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Δοκιμάζουμε μόνοι μας και όλοι μαζί. 

Πειραματιζόμαστε διερευνώντας τις εκφραστικές και 
επικοινωνιακές α-λεκτικές δυνατότητες του σώματος.

β.: Γλυπτά ή φωτογραφίες που 
κάτι θέλουν να μας δείξουν … 

- Ένα παιδί δημιουργεί 
μία εκφραστική στατική εικόνα.

[ Σε συνεννόηση ή όχι 
με τη/το δασκάλα/ο]. 

- Τα άλλα παιδιά μαντεύουν: 
Τι κάνει; Τι σκέφτεται; 

Τι θέλει άραγε να μας πει; 
- Όποιος το βρει, 

παίρνει τη θέση του. 



- Με τις αόρατες ρακέτες 
μας και το μπαλάκι που μιλάει παίζουμε 
σε ζευγάρια αντικρυστά κρατώντας τις 
απαραίτητες αποστάσεις:
- κάθε φορά που χτυπώ και στέλνω το 
μπαλάκι στο ταίρι μου, λέω το όνομά 
του (ή ομάδα λέξεων που καθορίζεται 
από την αρχή: π.χ. χρώματα, ζώα, 
αντικείμενα μέσα στην τάξη κ.λπ.)-

Παίζουμε; 

* ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Παίζουμε, πειραματιζόμαστε διερευνώντας 

τις εκφραστικές δυνατότητες της φωνής μας. 

2.
Παίζουμε τις 
«φανταστικές ρακέτες» 

- Διαφοροποίηση στο 
ρυθμό, την ένταση, τον 

τόνο, το ύφος και το 
συναίσθημα, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της/του 

δασκάλας/ου.





3η Ημέρα

Με τον Μεζούρα, 
δεν έχω έγνοια
Ούτε πρόβλημα κανένα.
Μαθαίνω να μετρώ 
και να υπολογίζω. 
Τις αποστάσεις να κρατώ 
χωρίς να στεναχωρηθώ.
Ξέρω πως γρήγορα,

την “αγκαλιά” πάλι θα χαρώ.



Έφτασε το μήνυμα
από τον 

2ο σούπερ ήρωα!
Ποιος είναι;

-Είμαι λεπτός 
και μακρύς
-Αλλάζω χρώμα 
ανάλογα με το
περιβάλλον που ζω

-Μου αρέσει να σκαρφαλώνω 
και να τυλίγομαι γύρω από 
κορμούς δέντρων, κλαδιά, 
ραβδιά, σπαθιά κ.λπ.
-Είμαι αχώριστος φίλος τού 
Πήτερ Μασκ.

Ποιος είμαι;
Μα, φυσικά ο Μεζούρας!
Το φίδι του Πήτερ Μασκ.

Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε!
Μαζί θα μάθουμε γιατί και πώς 
κρατάμε αποστάσεις, για να είμαστε 
ασφαλείς.

Μπορείτε να δείτε το Βίντεο: 
Επιστρέφω στο σχολείο και μένω υγιής! 

Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Κύπρου, 
https://safeYouTube.net/w/Gdebb
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Πώς μεταδίδεται ο κορωνοιός;

Μεταδίδεται με τα μικρά, αόρατα τις περισσότερες φορές, 
σταγονίδια που αποβάλλουμε όταν μιλάμε, τραγουδάμε ή 
βήχουμε. Μεταδίδεται και με τον αέρα. 
Γι’ αυτό πρέπει να κρατάμε τις μέγιστες 
δυνατές αποστάσεις 

από γνωστούς και άγνωστους μέσα και έξω από το σχολείο. 
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ (συμπληρωματικό υλικό, 
Φ.7/117703/Δ1/9-9-2020), πρέπει: 

- Να αποφεύγουμε την κοντινή επαφή με άτομα που δεν 
ανήκουν στο οικογενειακό μας περιβάλλον, τηρώντας τη 
μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς και 
άγνωστους. 
Να κρατούμε αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα 
ευάλωτα άτομα της οικογένειας - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ! 
- Να αποφεύγουμε τη στενή επαφή με άτομα που 

παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού.
Στο σχολείο,

-Αποφεύγουμε την κοντινή επαφή με παιδιά που δεν 
πηγαίνουν στο Τμήμα που πας εσύ. 

-Τηρούμε τις αποστάσεις στην τάξη και στην αυλή!

Alexandra_Koch/PIXABAY





1. Αεροπλανάκια
- Σηκωθείτε.
- Φτιάξτε ζευγάρια. 
- Σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλον 
με ανοιχτά τα χέρια σαν … αεροπλανάκια. 
Μετράμε με μια μεζούρα το μήκος των χεριών.
- Μεταμορφωνόμαστε σε πουλιά, ελικόπτερα, 
ανεμόμυλους …
Ορίστε! Αυτό είναι! Αν παίζουμε, συζητάμε 
και διασκεδάζουμε τηρώντας τις 
αποστάσεις, τότε είναι σίγουρο πως 
ο δαιμόνιος Κορωνοϊός δεν έχει καμία
ελπίδα να μας προσβάλλει. 

2. Επικοινωνώ από μακριά
{Πώς νιώθετε γι’ αυτό;}
*Μη νομίζετε ότι αν είστε μακριά από 
τους αγαπημένους σας, δε μπορείτε 
να τους δείξετε πόσο τους αγαπάτε! 
• Σκεφτόμαστε με ποια άλλα μέσα μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε (π.χ. ευχετήριες κάρτες, 
ζωγραφιές, μηνύματα, φωτογραφίες, 
αφιερώσεις τραγουδιών κ.ά.)

3. Παντομίμα

Ένα παιδί σηκώνεται και κάνει κινήσεις 
με τα χέρια και το σώμα του. Τα υπόλοιπα 

προσπαθούν να «διαβάσουν» το μήνυμα.

Παίζουμε;

2
&
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4. 
“Χαιρετώ”

Βρίσκουμε έξυπνους και αστείους 
τρόπους να χαιρετάμε ο ένας τον άλλον, 

να δείχνουμε την αγάπη μας, τον 
ενθουσιασμό μας, ή ότι άλλο νιώθουμε.

• Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να 
σκεφτούν και να φανταστούν
έξυπνους τρόπους χαιρετισμού, 
έκφρασης συναισθημάτων και 
σκέψεων με το σώμα τους. 

• Παρουσιάζουν και 
καταγράφουμε τις ιδέες τους. 

• Φτιάχνουμε μία αφίσα με τις 
προτάσεις τους συνοδευόμενες 
από ζωγραφιές τους ή και 
έτοιμες εικόνες 
(δημιουργία κολάζ).

* Δες την αφίσα στο 
Υποστηρικτικό Υλικό
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* Ατομική ή ομαδική εργασία / ζωγραφική ή κολλάζ
** Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/ 
ήτριες να μιλήσουν για τον ήρωα και καταγράφει τις 
ιδέες τους στην επιφάνεια του έργου τους.

*** Δες πρότυπα σχεδίων στο Υποστηρικτικό υλικό

Ζωγραφίζουμε;
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Έχω μια ιδέα!

Εκπαιδευτικό υλικό από το : 
https://www.akida.info/index.php/educational-material1

Παίζουμε επιδαπέδιο φιδάκι;
Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι!

Μετράμε. Κινούμαστε.
Μαθαίνουμε τις έννοιες και 
τις αποστάσεις στο χώρο.

Διασκεδάζουμε!

ΑΝ 
ΘΕΣ

https://www.akida.info/index.php/educational-material1


Διαβάζουμε 
ένα ποίημα; 

Ι.Μ.

ΑΝ 
ΘΕΣ



Σε ποιον μιλά; 
Πώς μοιάζει;

Τι σχέση έχουν; 
Τι θέλει να κάνουν μαζί;

Τι τους εμποδίζει;

Ποιος μιλά; 
Τι είναι;
Πού είναι;
Πότε;
Τι του λείπει;
Γιατί;
Τι αισθάνεται;
Τι θέλει;
Τι ονειρεύεται;

Όταν όλα γίνουν όπως 
επιθυμεί, τι 

ονειρεύεται πως θα 
κάνει;

Εσύ τι θα έκανες στη 
θέση του;

Συζητάμε 

Θα τα καταφέρει; 
Με ποιον τρόπο;



Ζωγραφίζουμε … 

1.
τον ήρωα του 
ποιήματος,
ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ
* χώρισε μία κόλα 
Α4 στα δύο: 

2.
τα όνειρα
* χώρισε μία 
κόλα Α4 στα δύο: 
Βάλε χρώμα
- στα όνειρά του
- στα όνειρά 

σου

- Πώς νιώθει όταν «θέλει … μα…»
- Πώς θα νιώθει όταν θα έρθει «η 

μέρα της χαράς»;



- Κάθε παιδί επιλέγει 
ένα “μυστικό” ήχο ή μία λέξη
(π.χ. τη φωνή ενός ζώου, ένα 
χρώμα ή ένα φρούτο)

Παίζουμε 
κι άλλο ένα 
παιχνίδι; 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή μαντηλιού κάθε φορά 
που αλλάζει η τυφλόμυγα.

Ενδεικτικότερα προτείνεται το κλείσιμο 
των ματιών με χαρτομάντηλο μίας χρήσης

1.
Τυφλόμυγα 

με ήχους ή λέξεις:

- Η “τυφλόμυγα” γυρνά γύρω 
γύρω. Σταματά. Δείχνει κάποιο 
παιδί. Εκείνο λέει τη ¨μυστική¨

λέξη. Αν το αναγνωρίσει από τη 
φωνή του, του παραχωρεί το ρόλο 

της «τυφλόμυγας».

ΑΝ 
ΘΕΣ



4η Ημέρα
Με τoν Μπουρμπουλήθρα

μαθαίνω γιατί και πώς 
να πλένω τα χέρια μου.

Να παίζω αλλά … 
να μην ξεχνιέμαι!
Σαπούνι και νερό,

τρίψιμο και σκούπισμα καλό.
Έτσι θα νικήσουμε 

τον πεισματάρη τον ιό!







Όλοι οι φίλοι μου με αγαπούν γιατί 
δε βαριέμαι ποτέ να τραγουδάω, να 
χορεύω, να λέω αστεία. Μου αρέσει 
να είμαι καθαρός. Να πλένομαι 
και να παίζω με τις αγαπημένες 
μου σαπουνόφουσκες! 
Τώρα όμως, με την πανδημία τού 
κορωνοϊού, δεν επιτρέπεται να 
παίζω με τις σαπουνόφουσκες, ούτε 
να φτιάχνω μπουρμπουλήθρες.
Όταν τις φυσώ, υπάρχει κίνδυνος 
να εκτοξευθούν και να 
μεταφερθούν στον αέρα μολυσμένα 
σταγονίδια, που μπορεί να 
αρρωστήσουν τους φίλους μου!



Γιατί!

Τι θα χρειαστώ;

Πότε

Πως 

Επειδή δυστυχώς, 
δε μπορούμε να παίξουμε χαλασμένο 
τηλέφωνο, θα σας 
το πω σιγανά … για να μην 
μας ακούσει … Σσσσσσστ!
Οι «μυστικές» επιστημονικές 
υπηρεσίες ανακάλυψαν ποιος 
είναι ο μεγαλύτερος φόβος του 
κορωνοϊού εκτός απ’ το εμβόλιο! 
Θα σας το αποκαλύψω και είμαι 
σίγουρος ότι θα σκάσετε στα γέλια. 
Αυτός λοιπόν ο τρομερός ιός 
που έχει αναστατώσει όλο τον 
κόσμο, τρέμει το σαπούνι, 
το αντισηπτικό και 
το καθαρό νερό! 
Δεν είναι αστείο;
Ο φοβερός, επίμονος και εξυπνάκιας 
κορωνοϊός λυγίζει μπροστά σε λίγη 
Μπουρμπουλήθρα και μερικές 
σταγόνες αλκοολούχου διαλύματος!
Εμπρός λοιπόν!
Ας εκπαιδευτούμε! 
Η νίκη θα είναι δική μας!

Ένα
μυστικό
για τον 
κορωνοϊό
και …
μερικές 
αλήθειες



ΓΙΑΤΙ 

Γιατί πρέπει 
να πλένω τα χέρια μου;

1ον

μαθαίνω

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Το πλύσιμο των χεριών είναι ένας από τους 

καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε 

τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από 

λοιμώξεις. 

Το πλύσιμο των χεριών σας είναι ο πιο 

απλός και αποτελεσματικός τρόπος για την 

πρόληψη της εξάπλωσης των μικροβίων 

και των ιών. 

Τα καθαρά χέρια μπορούν να περιορίσουν 

τη διάδοση των μικροβίων και των ιών από 

το ένα άτομο στο άλλο σε ολόκληρη την 

κοινότητα – από το σπίτι και το χώρο 

εργασίας σας μέχρι τα σχολεία και τους 

χώρους παροχής υγείας.

Η εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση των 

κοινωνικών αποστάσεων αποτελούν τα 

βασικότερα μέτρα για τον περιορισμό της 

διασποράς του COVID 19.

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-

loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-

parochis-ygeias/exonosokomeiako-

perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-

plirofories-gia-to-koino/

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/


  Πείραμα 

 

1. Μοιράζω στα παιδιά πλαστικό ποτήρι μιας 

χρήσεως με αρκετό νερό. 

2. Ρίχνω σε κάθε ποτήρι τριμμένο πιπέρι ή 

χρυσόσκονη (παρομοιάζουμε τα υλικά αυτά με τα 

μόρια του ιού) 

3. Το κάθε παιδί βουτάει το δαχτυλάκι του σε υγρό 

σαπούνι κι έπειτα ακουμπάει την επιφάνεια του 

νερού. 

Το πιπέρι ή η χρυσόσκονη υποχωρούν προς τα 

τοιχώματα του ποτηριού λόγω της επαφής τους με τα 

στοιχεία του σαπουνιού. Εξηγούμε στα παιδιά πως έτσι 

υποχωρούν και τα μόρια του ιού, όταν έρθουν σε επαφή 

με το σαπούνι. 

Εναλλακτικά, το πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί 

και με μία λεκάνη με την οποία θα έχουν οπτική επαφή 

όλα τα παιδιά, αλλά ο/η εκπαιδευτικός θα είναι 

εκείνος/η που θα εκτελέσει το πείραμα. 

 



ΠΟΤΕ 
- Πότε νομίζετε;
Εκφράζω την άποψή μου

- Πότε πρέπει;
Μελετώ την αφίσα
* Αναζήτησέ την και στο 
Υποστηρικτικό Υλικό.

- Επαναλαμβάνουμε

- Αναρτούμε την αφίσα σε 
εμφανές σημείο

- Ο/η εκπαιδευτικός με 
παντομίμα, σε ρόλο «ξεχασιάρη», 

μιμείται διάφορες καταστάσεις. 
Οι μαθητές/ήτριες τον 

επαναφέρουν «στην τάξη».

2ον

αναρωτιέμαι

Πότε πρέπει 
να πλένω τα χέρια μου;



με ΤΙ;

Με τι πλένω τα χέρια μου;

3ον

“εξοπλίζομαι”

 



ΠΩΣ 

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος 
για να πλένω τα χέρια μου 
με σαπούνι και νερό ή 
αντισηπτικό;

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΒΙΝΤΕΟ:
https://safeYouTube.net/w/NYdbb
ΑΦΙΣΑ:
ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΧΕΡΙΩΝ

ΕΟΔΥ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
[ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ]
https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-
loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-
parochis-ygeias/exonosokomeiako-
perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-
plirofories-gia-to-koino/
ΑΦΙΣΑ: ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΩ ΤΗ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-
COV-2

* Δες τις ΑΦΙΣΕΣ στο Υποστηρικτικό Υλικό

**Ε.Ε.Σ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ / 
ΠΕΙΡΑΜΑ
https://safeYouTube.net/w/bfebb

4ον

εξασκούμαι

https://safeyoutube.net/w/NYdbb
https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/
https://safeyoutube.net/w/bfebb


ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ -
ΒΑΛΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
* Μελετήστε, κόψτε, 

βάλτε τις κάρτες στη σειρά.
** Φτιάξτε ένα πόστερ για 
το χώρο πλυσίματος των 

χεριών ώστε να μην 
ξεχνιέστε.

*** Φτιάξτε τη δική σας 
σειρά καρτών, για να 

μπορείτε να εκπαιδεύσετε 
κι εσείς άλλους, εντός και 

εκτός σχολείου!

παίζουμε 
…
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ΠΕΡΙΟΡΙΖΩ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 





•Η χρήση του αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να 
μειώσει πολύ γρήγορα τον αριθμό των μικροβίων στα 
χέρια μας.
•Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό 
όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα
•Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι το ίδιο 
αποτελεσματικό για όλα τα μικρόβια

Βήμα 1ο Εφαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα 
διαλύματος στην παλάμη του
ενός χεριού.

Βήμα 2ο Απλώστε το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια 
των χεριών σας, ανάμεσα
στα δάχτυλά σας και κάτω από τα νύχια σας.

Βήμα 3ο Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα 
σημεία που προαναφέραμε περίπου για 20 
δευτερόλεπτα.

Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα για να καθαρίσετε 
τα χέρια σας όταν χρησιμοποιείτε αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα.

Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα (με τουλάχιστον 
60% αλκοόλης) όταν δεν μπορείτε να πλύνετε τα χέρια 
σας με σαπούνι και νερό.



Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα για να καθαρίσετε τα 

χέρια σας όταν χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό 

διάλυμα:

Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα όταν πλένετε τα χέρια 

σας με νερό και σαπούνι:

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-
ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/


Διάλεξε 
κι εσύ ένα!







Εκτυπώνω την εικόνα της βρύσης 
σε χαρτί 160γρ.
Κόβω στις διακεκομμένες γραμμές.

κατασκευά
ζουμε

2.
Σε λωρίδα κάνσον, 

τα παιδιά σχεδιάζουν 
το περίγραμμα από 
τις παλάμες τους και 

το χρωματίζουν. Έπειτα, 
τοποθετούν μικρά 

κομμάτια πλαστελίνης 
(μικρόβια) πάνω στις 

χρωματισμένες παλάμες.

 

1. 
Εκτυπώνω την εικόνα 

της βρύσης σε χαρτί 
160γρ. Κόβω στις 

διακεκομμένες γραμμές.
* Δες στο 

Υποστηρικτικό Υλικό 
ενδεικτικό πατρόν



Εκτυπώνω την εικόνα της βρύσης 
σε χαρτί 160γρ.
Κόβω στις διακεκομμένες γραμμές.

κατασκευά
ζουμε

4.
Πεντακάθαρα!

3. 
Τοποθετώ την λωρίδα με 
τις παλάμες στην σχισμή 
του νερού και τραβώντας 

την τα «μικρόβια» πέφτουν 
από τις καθαρές πλέον 

παλάμες.

  

 



Αν και τα δικά σου όνειρα έχουν χρώμα και σχήμα 
ζωγράφισέ τα μέσα σε μία … σαπουνόφουσκα!

Μην ανησυχείς! Δεν θα σκάσει! 
Είναι από χαρτί. Όταν περάσουν όλα, 

κοίταξε τη ζωγραφιά, θυμήσου … Κάνε τα όνειρα αληθινά!

* Βρες το πρότυπο στο Υποστηρικτικό Υλικό 



5η Ημέρα

Με τη Windy
μαθαίνω την τάξη να αερίζω

και μ’ ένα μελτεμάκι
στον κόσμο ν’ αρμενίζω.
Με παράθυρο ανοικτό 
αέρα αναπνέω καθαρό.



Καινούργιο μήνυμα!  
Μήνυμα διαφορετικό. Μία μουσική! 

Ακούστε την και μαντέψτε με 
ποιον/αν ήρωα /ίδα

από την ομάδα των Super 5,
θα φιλοξενήσουμε σήμερα.

https://safeYouTube.net/w/bsWbb

Healing Organic Sounds + Koshi

Bells | Water | Wind Chimes | 

Relaxation | Sleep Music

Το 
βρήκατε;

https://safeyoutube.net/w/bsWbb


ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
Είμαι η Γουίντυ!
Η σούπερ ηρωίδα

του αέρα!

Σίγουρα αναρωτιέστε 
τι σχέση έχω εγώ
με τον κορωνοϊό.

Κι όμως …



Ανάμεσα στα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας από τη μετάδοση του 
κορωνοϊού ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας συστήνει: 

• την αποφυγή πολυσύχναστων 
χώρων, χώρων στενού 
συγχρωτισμού, καθώς και 
κλειστών χώρων με ανεπαρκή 
αερισμό. 

• εξασφάλιση καλού 
περιβαλλοντικού αερισμού σε 
όλους τους κλειστούς χώρους και 
διασφάλιση κατάλληλου 
περιβαλλοντικού καθαρισμού 
και απολύμανσης.

ΠΗΓΗ:
https://www.capital.gr/health/3467660/pos-
metaferetai-meso-tou-aera-o-koronoios-kai-
alles-simantikes-apantiseis

Κάποιοι 
επιστήμονες 

υποστηρίζουν ότι ο 
ιός μεταδίδεται και 

με τον αέρα!

https://www.capital.gr/health/3467660/pos-metaferetai-meso-tou-aera-o-koronoios-kai-alles-simantikes-apantiseis
https://www.capital.gr/health/3467660/pos-metaferetai-meso-tou-aera-o-koronoios-kai-alles-simantikes-apantiseis


Σύμφωνα με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία

«Είναι σημαντικό για την 
υγεία μου να αναπνέω 

καθαρό αέρα». 

«Αναπνέω καθαρό αέρα» Πρόγραμμα 
Πρόληψης-Αγωγής Υγείας- ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
https://drive.google.com/file/d/1TtxgcjyZmSbeLx6
4l-O8VTEsj26Oukk2/view?usp=sharing

«Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν 
πάντα ηλιακό φως και καθαρό αέρα.

•Αερίζουμε καθημερινά την τάξη μας, 
ανεξάρτητα από το εάν έχει κρύο ή ζέστη

•Έχουμε διαρκώς τουλάχιστον ένα 
παράθυρο ανοιχτό. 

•Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε κρατάμε το 
χέρι μπροστά στο στόμα μας 

(εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα μας) 
και χρησιμοποιούμε πάντοτε χαρτομάντιλο».

https://drive.google.com/file/d/1TtxgcjyZmSbeLx64l-O8VTEsj26Oukk2/view?usp=sharing


Αερίζουμε συχνά τους κλειστούς 
χώρους. Αερίζουμε την τάξη μας 
χειμώνα καλοκαίρι!

Αερίζουμε τα ρούχα μας όταν γυρίζουμε σπίτι για 24 
ώρες και μετά τα πλένουμε

Αποφεύγουμε να συνωστιζόμαστε 
σε κλειστούς αλλά και ανοικτούς 

χώρους

Απολυμαίνουμε συχνά επιφάνειες και αντικείμενα 
με τα οποία έρχονται και άλλοι σε επαφή

* Πλένουμε τα χέρια μας και φοράμε τις μάσκες μας!

Καλύπτουμε το στόμα μας με χαρτομάντηλο ή τον 
αγκώνα μας όταν βήχουμε, φτερνιζόμαστε, τραγουδάμε 
δυνατά, φωνάζουμε …

*Δεν παίρνουμε τα προσωπικά αντικείμενα των 
συμμαθητών μας και δεν αγγίζουμε τις μάσκες τους

Βγαίνουμε συχνά στην ύπαιθρο και στην αυλή. 
Καθιερώνουμε το θεσμό της ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΤΑΞΗΣ!

Πηγαίνουμε περιπάτους και εκδρομές με το σχολείο 
και τους γονείς μας. Απολαμβάνουμε τον καθαρό αέρα

Ανοίγουμε το παράθυρο και σκεφτόμαστε όμορφα 
πράγματα και ιδέες 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ να:

Αφήνουμε τον αέρα και την Γουίντυ να σκορπίσει 
κάθε μικρόβιο και ιό από τον αέρα της τάξης μας



Οδυσσέας Ελύτης:
Δεν αντέχω τα παράθυρα χωρίς θέα

«Είμαι ένας απλός, καθημερινός, 
αισιόδοξος άνθρωπος.
Αλλά, δεν αντέχω τα παράθυρα 
χωρίς θέα.
Τα παράθυρα βρίσκονται εκεί για να 
ταξιδεύουν τη ματιά.
Για ν’ αποκαλύπτουν ορίζοντες.
Για να υπόσχονται το «παραπέρα».
Για να λούζουν στο αληθινό φως τ’ άδεια 
δωμάτια.
Για να φτιάχνουν σκιές με χρώμα πάνω 
στους λευκούς τοίχους…»

Waltz Of The Eyes

Stavros Lantsias

ttps://safeYouTube.net/w/y

NQab

Διάβασε
Απήγγειλε

Άκουσε
Κινήσου ελεύθερα

https://safeyoutube.net/w/yNQab


Τα παράθυρα 
του

Henri Matisse 
(1869−1954)

ΠΗΓΗ:
http://leblog.gr/art/o-henri-matisse-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-
%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-1.html

http://leblog.gr/art/o-henri-matisse-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-1.html


Παιχνίδι
φαντασίας
Παραγωγή

λόγου

Άνοιξα το παράθυρο και τότε είδα ………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Είχε πάντα το παράθυρο κλειστό. ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Κάθε μέρα περνούσα από εκείνο ο σπίτι. Το παράθυρο
ήταν ανοιχτό …………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Όρμησε με φόρα μέσα από το παράθυρο. ……………………  
………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



ΦΥΛΛΑ & ΑΕΡΑΣ

Βγαίνουμε στην αυλή.
Παρατηρούμε τον καιρό και τη φύση.

Τοποθετούμε στεφάνια στο έδαφος 
τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις.

Κάθε παιδί (ΦΥΛΛΟ) έχει το στεφάνι του. 
Ο/η εκπαιδευτικός βάζει μουσική 
ή χρησιμοποιεί κάποιο κρουστό όργανο.

Όσο φυσά ο ΑΕΡΑΣ (μουσική ή ήχος)
τα ΦΥΛΛΑ πετούν, στροβιλίζονται 
γύρω από το στεφάνι τους.
Όταν ο αέρας κοπάσει, 
μπαίνουν γρήγορα μέσα 
και κάθονται.

Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται 
με αυξομειώσεις στο ρυθμό, 
την ένταση ή την ταχύτητα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Waltz Of The EyesStavros Lantsias

https://safeYouTube.net/w/YNQab

https://safeYouTube.net/w/yNQab

*Εναλλακτικά 
αφήνουμε τα 

ΦΥΛΛΑ 
«ελεύθερα» 
στην κίνηση 
της μουσικής.

https://safeyoutube.net/w/yNQab




Γνωρίζετε τον Αίολο;

Το αρχαίο Έλληνα θεό των ανέμων;

Ίσως έχουμε κάποια συγγένεια.
Είχε κι εκείνος ένα σάκο σαν το δικό 

μου και μέσα κλεισμένους 
όλους τους αέρηδες.

Έξι γιους και έξι κόρες.
Οι γιοι του ήταν οι δυνατοί άνεμοι 

και οι θυγατέρες του οι ήπιοι (αύρες).

Αν κάποιος ελευθέρωνε την ίδια 
στιγμή όλους τους ανέμους, μπορείτε 

να φανταστείτε τι θα μπορούσε
να συμβεί;

[Ο Οδυσσέας και
οι σύντροφοί του,  ξέρουν!]

*Βάλτε σε ένα σακούλι κάρτες με λέξεις 
που έχουν σχέση με τον αέρα (π.χ. 

ένταση, κατεύθυνση, σύνθετες λέξεις, 
κλπ.). Θα σας χρειαστούν!



Ανεμόμυλοι
Ανεμιστήρες 
Αεροπλάνα

Ανεμοθύελλες
Ανεμόσκαλες
Ανεμοδείκτες 
… Ανεμοζάλη!

- Βρείτε σύνθετες λέξεις  με πρώτο 
συνθετικό τον “άνεμο”

Περιπέτεια απ’ την 
… καρέκλα!

- Τοποθετείστε την καρέκλα σας σε 
απόσταση 1-2 μέτρα από άλλες 
καρέκλες. Δεν αλλάζετε ποτέ 
καρέκλα. Κάθεστε.

- Όποιον ακουμπήσει ο/η εκπαιδευτικός 
στον ώμο, επιλέγει μία κάρτα από το σάκο 
της Γουίντι και κινείται ελεύθερα ανάμεσα 
στις καρέκλες σαν άνεμος. Με διαφορετικούς 
ρυθμούς, ένταση, αλλάζοντας κατευθύνσεις.

- Μεταμορφώνεστε, υποδύεστε ρόλους 
αναφορικά με κάθε λέξη-ερέθισμα 



Θέλετε να παίξουμε μαζί; Έξω στην αυλή. 
Προσπαθήστε να ανακαλύψετε που 
κρύβομαι. 

Για να σας βοηθήσω, σας δίνω ένα στοιχείο:
«Ό,τι ακουμπώ κουνιέται!»

* Τα παιδιά με την παρότρυνση του/της 
εκπαιδευτικού ανακαλύπτουν ότι ο αέρας 
βρίσκεται παντού ... ανάμεσα στα φύλλα των 
δέντρων, μπλεγμένος στα μακριά μαλλιά των 
κοριτσιών, κολλημένος στα μάγουλά τους όταν 
τρέχουν, καβάλα στο χαρτάκι που είναι πεσμένο 
στο έδαφος, μέσα στο φουσκωμένο μπαλόνι, 
πάνω στη σημαία, κ.λπ.)

Το Παιχνίδι 
του χαμένου θησαυρού



*ΜΟΥΣΙΚΗ: Aisiodoxia, Χρυσοβαλάντη Σωτηρίου (Valkristo),
https://www.youtube.com/watch?v=gLDq-
xNZytc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gLDq-xNZytc&feature=youtu.be




ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ  
μέσα και έξω από το σακίδιο της Γουίντυ.

- Αν ήμασταν αέρας, τι είδους αέρας θα 
είμασταν;

- Πού θα θέλαμε να ταξιδέψουμε;
- Τι θα χαϊδεύαμε απαλά και τι θα σκορπίζαμε 
με ένταση μακριά;

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ  
και 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ 
σαΐτες.

Τις πετάμε στην 
αυλή! 



6η Ημέρα

Με τη Δόκτωρ Βι
Μαθαίνω πώς να είμαι 

δυνατός ή δυνατή.
Τρώω υγιεινά, κοιμάμαι, 

περνάω ωραία, 
κάνω γυμναστική.



Καλημέρα παιδιά! 
Ήρθε η ώρα να γνωριστούμε καλύτερα. 

Λέγομαι Δόκτωρ Βι
(το Βι από τις «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ»). 

Στην Κοιλάδα τού “Αλλού” φροντίζω για 
την υγεία, την καλή διατροφή 

και σωματική κατάσταση 
των Σούπερ Ηρώων. 

Ωστόσο, όταν χρειαστεί, μαθαίνω τα 
μυστικά μου στα παιδιά όλου του κόσμου, 

ώστε να γίνουν άξιοι βοηθοί μου. 
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
χρειαζόμαστε περισσότερη δύναμη, 

ενέργεια, ευχάριστη διάθεση και υγεία. 
Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας, για να σας 

μάθω όσα πρέπει να ξέρετε εσείς 
και οι αγαπημένοι σας.



ΥΓΕΙΑ δεν σημαίνει μόνο, 
ΟΧΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Σημαίνει και ΕΥΕΞΙΑ.
Να αισθανόμαστε δηλαδή όμορφα, να ζούμε 
με αξιοπρέπεια σε ασφαλές και ποιοτικό 
περιβάλλον, να έχουμε καλή διάθεση και 

αισιοδοξία. Να νιώθουμε γεροί και ικανοί. Να 
έχουμε φίλους. Να αγαπάμε και μας αγαπούν. 

Να μπορούμε να σκεφτόμαστε, να 
μαθαίνουμε, να βρίσκουμε λύσεις και να 

είμαστε δημιουργικοί.
Η ΥΓΕΙΑ έχει επομένως σχέση 

με το σώμα, το νου και την ψυχή, 
αλλά και τις σχέσεις μας 

με τους άλλους και με τη φύση.

Η καλή υγεία είναι σαν μία ασπίδα ενάντια 
στην ασθένεια ή στις δυσκολίες της ζωής. 

Ο κορωνοϊός λοιπόν θα δυσκολευτεί μαζί μας. 
Δεν θα είναι εύκολο να μας αρρωστήσει 

αν έχουμε δυνατό οργανισμό.
Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

Και τι μπορούμε να συμβουλεύσουμε και τους 
άλλους να κάνουν;

Μαθαίνουμε να τρώμε υγιεινά, να 
ασκούμαστε σωματικά, να κοιμόμαστε καλά, 
να περπατάμε στη λιακάδα και στην εξοχή, 
να περνάμε όμορφα στον ελεύθερο χρόνο με 

την οικογένεια και τους φίλους μας, να 
ονειρευόμαστε, να γελάμε!



ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ;

1η δοκιμασία

Ας φτιάξουμε όλοι μαζί 
μία λίστα με τροφές 
που μας αρέσουν ή 
συνηθίζουμε να τρώμε 

* Και μετά …
ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
*Επιπλέον πληροφορίες στο Υποστηρικτικό Υλικό



*Η καλύτερη πηγή βιταμίνης D 
είναι το φως του ήλιου
Προάγει τον σχηματισμό 
των οστών και των δοντιών 
και βοηθά στην απορρόφηση του 
ασβεστίου από τις τροφές.



Διαθέσιμο στο: 
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_2_
KIDS_350x500.pdf

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_2_KIDS_350x500.pdf


Πηγή: Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για 
Ενήλικες. Διαθέσιμο σε: 
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/5030-
egkrish-diatrofikwn-systasewn-gia-geniko-plhthysmo-kai-eidikes-
plhthysmiakes-omades

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/5030-egkrish-diatrofikwn-systasewn-gia-geniko-plhthysmo-kai-eidikes-plhthysmiakes-omades


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ;

Αφού μελετήσουμε τον 
«Δεκάλογο της 
υγιεινής διατροφής», 
φτιάχνουμε όλοι μαζί 
μία νέα λίστα με τροφές 
που πρέπει να τρώμε 



Απλώνουμε στο πάτωμα καρτέλες με εικόνες των απαντήσεων και τα παιδιά 
προσπαθούν να μαντέψουν ποια είναι η σωστή.

Είμαι ζουμερό, 
λιγάκι στρουμπουλό
με κάνεις και χυμό,
με πίνεις στο λεπτό!
Τί είναι; Το Πορτοκάλι

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α - α

Ζάχαρη δεν είναι, 
καραμέλα δεν είναι,
πολύ ρευστό είναι.
Τί είναι;   Το μέλι

Έχω ένα βαρελάκι,
που ΄χει δυο λογιών κρασάκι. 
Τί είναι;  Το αυγό

Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής 
δεκαεφτά βρακιά φορεί.
Κόβω τα γενάκια του, 
πέφτουν τα βρακάκια του.
Τί είναι;   Το κρεμμύδι

2η



* Βρείτε τις εικόνες / λύσεις στο Υποστηρικτικό υλικό

Έχω χρώμα πορτοκαλί 
και είμαι τραγανό πολύ.
Μ΄ αγαπάνε οι λαγοί κι 
έχουν όραση καλή. 
Τί είναι;  Το καρότο

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α  - β

Χίλιοι, μύριοι καλογέροι
σ΄ ένα ράσο τυλιγμένοι.
Τί είναι; Το ρόδι

Είμαι τόπι κόκκινο , 
αν με καθαρίσεις
άσπρο, νόστιμο καρπό αμέσως 
θ’ αντικρύσεις!
Τί είναι;   Το μήλο

Σου ξινίζω τη γλωσσίτσα 
και γκριμάτσες όλο κάνεις,
μα αν λείψω απ’ τη σούπα,
νοστιμιά εσύ δε θα ‘χεις.
Τι είναι; Το λεμόνι





Τραγούδια με θέμα 
τη διατροφή

Ο μάγειρας 
Μάριος Φραγκούλης

https://safeYouTube.net/
w/0Hqbb

Τόσο λάθος 
διατροφή!

Παιδική Χορωδία 
Τυπάλδου

https://safeYouTube.net
/w/7Hqbb

Το καρότο 
και η αγκινάρα
Ελ. Ζουγανέλη,
Γ. Ζουγανέλης & 
παιδική χορωδία.

https://safeYouTube.net/w
/THqbb

Η παρέλαση 
των φρούτων 

Σπύρος Πετρουλάκης

https://safeYouTube.net/w
/xIqbb

3η

https://safeyoutube.net/w/0Hqbb
https://safeyoutube.net/w/7Hqbb
https://safeyoutube.net/w/THqbb
https://safeyoutube.net/w/xIqbb


Ποια είναι η μυστική 
συνταγή του «σούπερ 
μαγικού χυμού» της 
Δόκτωρ Βι, που της 

δίνει ενέργεια και την 
κάνει δυνατή; 

Ας την ανακαλύψουμε.

Φέρτε τις δικές σας 
ιδέες και συνταγές 

από το σπίτι.

4η



Εικόνες: PIXABAY

Ο «σούπερ 
μαγικός χυμός» 
της Δόκτωρ Βι
με κάνει δυνατό …
Γεμίζω ενέργεια
Γελώ
Χοροπηδώ
Μαζί της 
θα πετάξω 
ψηλά στον ουρανό!

Σημειώστε εδώ, 
για να θυμάστε 

τη συνταγή



Σωματική δραστηριότητα στην αυλή του σχολείου

 Η τακτική σωματική 
άσκηση είναι σημαντική 
για τη διατήρηση της 
σωματικής υγείας. 

Για όσο διάστημα κρατήσει η πανδημία, 
θα πρέπει να μην ξεχνάμε 
τις αποστάσεις να κρατάμε. 

Και αν η τάξη δεν μας χωράει,
παίζουμε στην αυλή.* 

• Να κάνετε γυμναστική, να παίζετε παιχνίδια 
στην αυλή και θα γίνετε σούπερ δυνατοί!
ΠΗΓΗ: http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?page=diatrofikoi-odigoi-paidia

• Χαρούμενα, ζωηρά και γεμάτα 
ενέργεια παιδιά, δεν 
φοβούνται κανέναν εχθρό! 
Γι’ αυτό φροντίστε να είστε 
σωματικά δραστήρια 
τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα. 

Μ’ αεράκι 
δροσερό 

και τον ήλιο 
κολλητό.

Με σκοινάκι,   
λαστιχάκι, 

με τα μήλα, 
με κουτσό!

*Σίγουρα θα συμφωνήσουν μαζί μου
τόσο ο Μεζούρας όσο και η Γουίντυ!

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?page=diatrofikoi-odigoi-paidia


1. “Αλάτι ψιλό … “
(χωρίς την χρήση μαντηλιού): 
Το παιδί έξω από τον κύκλο, φωνάζει 
το όνομα ενός συμμαθητή/ήτριας
που θα το κυνηγήσει.

2. Διαδρομές μετ’ εμποδίων: Δημιουργούμε 
ένα στίβο δραστηριοτήτων με κοντάρια, 
κώνους και τουβλάκια (υλικό ΟΣΚ ). 
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και 
ο αγώνας ξεκινά …

3. Μονοπάτι: Σχεδιάζουμε στο έδαφος με 
σπρέι, κολλητική ταινία, μπογιά, κ.λπ., 
κάθετες και οριζόντιες γραμμές με απόσταση 
τουλάχιστον 1,5 m μεταξύ τους. 
Δημιουργούμε με τον τρόπο αυτό ένα 
μονοπάτι το οποίο τα παιδιά πρέπει να 
ακολουθήσουν περπατώντας, πηδώντας , 
κάνοντας κουτσό, κ.ά.

Σωματική δραστηριότητα στην αυλή του σχολείου
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.

Και μην ξεχνάτε ότι 
ο επαρκής και καλός ύπνος

συνδέεται με καλύτερη 
σωματική και ψυχική υγεία.

Από την άλλη, ότι η έλλειψη 
ύπνου διαταράσσει τη 

φυσιολογική λειτουργία 
ολόκληρου του οργανισμού.

ιδανική διάρκεια ύπνου 
για παιδιά 6 έως 12 ετών : 9-12 ώρες
https://aasm.org/resources/pdf/pediatricsleepdurat

ionconsensus.pdf

Ξέρω ότι 
κουραστήκατε. 

Γι’ αυτό …

Το βράδυ, πριν 
κοιμηθείτε … 
χαλαρώστε 

διαβάζοντας ένα 

βιβλίο.

Ακούστε 
μουσική! 

Όχι για πάρτι!
Χαλαρωτική ..

Ή … ζωγραφίστε με 
και σημειώστε τις 
εντυπώσεις σας.

Πολύ θα το χαρώ!

• Η έλλειψη ύπνου προκαλεί εκνευρισμό 
και αρνητικά συναισθήματα

• Μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στο ανοσοποιητικό

https://aasm.org/resources/pdf/pediatricsleepdurationconsensus.pdf


7η Ημέρα

Ας οργανωθούμε!
-Παίρνουμε μέρος 

στο Διαγωνισμό 
για την πιο πρωτότυπη 

«Μάσκα Σούπερ Βοηθού Ήρωα» 
- Δημιουργούμε

το συμβόλαιο της τάξης
- Τραγουδάμε-Παίζουμε

- Ετοιμάζουμε τον εβδομαδιαίο 
Πίνακα αρμοδιοτήτων

- Παραλαμβάνουμε τα Βραβεία μας!!! 



Συγχαρητήρια σε όλους και όλες!
Καταφέρατε να ολοκληρώσετε με επιτυχία, 

όλες τις σούπερ δραστηριότητες.
- Πώς σας φάνηκαν;
- - Σας δυσκόλεψαν;

- Ήταν εύκολες;
- Ήταν ευχάριστες ή όχι;

Ήρθε η ώρα να παραλάβετε
τα Σούπερ Βραβεία σας!

Με αυτά, θα είστε πλέον επίσημα: 
οι Σούπερ Βοηθοί της τάξης.

Δε μένει άλλο λοιπόν, από το να 
εφαρμόσουμε όσα διδαχτήκαμε!

Ας οργανωθούμε όμως.
Από αύριο, αναλαμβάνετε εσείς τη φροντίδα 
τήρησης των μέτρων υγιεινής, προστασίας 

και των κανόνων της τάξης μας.

* Θυμηθείτε ότι τώρα, μπορείτε αν θέλετε, 
να υποστηρίξετε όσους χρειάζονται βοήθεια. 

Επίσης, να εκπαιδεύσετε και τους δικούς σας 
στο σπίτι ή φίλους και συγγενείς σας.





SUPER ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΓΙΑ SUPER ΜΑΘΗΤΕΣ!

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………

Συμβόλαιο τάξης. Συμπληρώνουμε όλοι μαζί. 
Δεσμευόμαστε;



Τραγούδι με Κίνηση*

Ο κορωνοϊός είναι εδώ, είν’ εδώ, είν’ εδώ.
Ο κορωνοϊός είναι εδώ, μα δεν θα φοβηθούμε.
(Όλοι μαζί)

Με γνώση, θάρρος, μέτρα προληπτικά, προληπτικά, προληπτικά
Με γνώση, τόλμη, μέτρα προληπτικά, θα του επιτεθούμε.
(Όλοι μαζί)

Γιαγιά, παππού, μάθε καλά, μάθε καλά, μάθε καλά 
Γιαγιά, παππού, μάθε καλά την μάσκα να τη βάζεις!
(ομάδα Πήτερ Μασκ)

Νερό, σαπούνι, αντισηπτικό, αντισηπτικό, αντισηπτικό.
Νερό, σαπούνι, αντισηπτικό από κανέναν να μην λείπει!
(Ομάδα Μπουρμπουλήθρα)

Με τα παράθυρα ανοιχτά, ανοιχτά, ανοιχτά. 
Με τα παράθυρ’ ανοιχτά, την τάξη θ’ αερίσω 
(Ομάδα Γουίντυ)

Χυμοί , πολλά λαχανικά, λαχανικά, λαχανικά.
Χυμοί, πολλά λαχανικά, γενναίους θα μας κάνουν! 
(Ομάδα Δόκτωρ Βι)

Σας αγαπώ κι από μακριά, από μακριά, από μακριά.
Σας αγαπώ κι από μακριά, αυτό να το θυμάστε!
(Ομάδα Μεζούρα)

Γονείς, δάσκαλοι και παιδιά, και παιδιά, και παιδιά.
Γονείς, δάσκαλοι και παιδιά στο τέλος θα νικήσουν! ¨
(Όλοι μαζί)

Μ.Γ.

* Διασκευή στίχων του τραγουδιού «Ο Γεωργός πάει στον αγρό»
Τραγούδι και κίνηση με όλη ή με 5 ομάδες μαθητών.         



Μία για κάθε ήρωα και για κάθε ημέρα της εβδομάδας

Οι επιλεγμένοι βοηθοί κάθε ημέρας φροντίζουν 
για την τήρηση των υγειονομικών προστατευτικών μέτρων 

υποστηρίζοντας με φροντίδα και υπευθυνότητα τη σχολική κοινότητα

* Εκτυπώστε ή δημιουργείστε το δικό σας πίνακα διπλής εισόδου. 
Θα χρειατούν ακόμη, καρτελάκια με τα ονόματα των μαθητών.



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΑΣΚΑΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ





Υποστηρικτικό 
Υλικό



ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Καλημέρα», Λάχανα και Χάχανα, 
Στ. Ιωαννίδη-Π. Παμπούδη, Χορωδία Σ. 

Λάμπρου, https://safeYouTube.net/w/Ro9ab

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Οι μέρες της εβδομάδας», 
Λάχανα και Χάχανα, Στ. Ιωαννίδη-Π. 
Παμπούδη, Χορωδία Σ. Λάμπρου, 

https://safeYouTube.net/w/Ed9ab

https://safeyoutube.net/w/Ro9ab
https://safeyoutube.net/w/Ed9ab
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ΠΗΓΕΣ: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF
%81%CF%89%CE%B1%CF%82
https://pixabay.com/el/images/search/superhero/

* Αναζητείστε και άλλους γνωστούς υπερήρωες/ίδες στο
διαδίκτυο, όπως τους Ρομπέν των Δασών, Ζορό,
Χελωνονιτζάκια. Μην ξεχνάτε και τους Έλληνες
υπερήρωες από τη μυθολογία μας (Προμηθέας, Ηρακλής,
Αμαζόνες, κ.ά.), ή σύγχρονα μεταπολεμικά κόμικς
(Μικρός Ήρωας).

Ηρωικός χαρακτήρας που: 
- φοράει στολή

- διατηρεί ενίοτε μυστική την 
ταυτότητά του φορώντας μάσκα 

- έχει υπερφυσικές ή 
υπεράνθρωπες δυνάμεις 

- είναι αφιερωμένος στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος 

και στην προστασία των 
πολιτών 

- μάχεται υπερκακούς

Τι είναι;

* Η μυθοπλασία με επίκεντρο τέτοιους χαρακτήρες,

ειδικά στα αμερικάνικα κόμικς από τη δεκαετία του
1930, είναι γνωστή ως superhero fiction.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82
https://pixabay.com/el/images/search/superhero/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82


ΠΗΓΗ: https://pixabay.com/el/images/search/superhero/

https://pixabay.com/el/images/search/superhero/




Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος απειλείται 
από μία πανδημία. Και στο παρελθόν οι άνθρωποι 

αντιμετώπισαν διάφορους ιούς και ασθένειες. 
Αισθάνθηκαν φόβο, φόρεσαν μάσκες, κλείστηκαν στα 

σπίτια τους, έχασαν αγαπημένους φίλους. 
Παρά τις δυσκολίες όμως τα κατάφεραν. 
Οι επιδημίες κάνουν τον κύκλο τους. 

Μπορεί να αφήνουν σημάδια, όμως περνούν. 
Είναι όπως με τα κύματα της θάλασσας … 

Πάντα μετά την τρικυμία, έρχεται η γαλήνη. 
Όσο κρατά όμως η τρικυμία, 

πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Έτσι και τώρα, με την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού. Τηρούμε τα προληπτικά μέτρα. 

Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. 
Σκεφτόμαστε θετικά και με αισιοδοξία τις όμορφες 
μέρες που θα έρθουν! Φροντίζουμε τον εαυτό μας. 
Παραμένουμε δημιουργικοί. Κάνουμε σχέδια για το 

μέλλον. Όπως είπε κάποιος σπουδαίος ηγέτης: 
«Ακόμα κι αν ήξερα ότι αύριο ο κόσμος 
θα εξαφανιζόταν, εγώ πάλι θα φύτευα 

σήμερα τη μηλιά μου». 
(Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 1929-1968, 

Αφροαμεριανός ηγέτης)

*Εσύ τι θα μπορούσες να κάνεις σήμερα;

Μπορείτε να δείτε το λεύκωμα με παλιές 
φωτογραφίες από την ισπανική γρίπη που έπληξε 
όλο τον κόσμο των αρχών του προηγούμενου αιώνα.

* Τι παρατηρείτε στις φωτογραφίες;

* Συζητείστε

* Αναζητείστε στο διαδίκτυο. Συγκρίνετε 
τις παλιές με σύγχρονες φωτογραφίες

* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΣΤΟ:
https://www.ert.gr/eidiseis/mono-sto-ertgr/ispaniki-gripi-i-
pandimia-poy-therise-ton-kosmo/

https://www.ert.gr/eidiseis/mono-sto-ertgr/ispaniki-gripi-i-pandimia-poy-therise-ton-kosmo/
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Μια τρισδιάστατη προσομοίωση στη 
«New York Times» μας δείχνει το 
πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει 
μεταξύ μας απόσταση άνω των 2 

μέτρων.
Η προσομοίωση δείχνει την 

εξάπλωση σταγονιδίων σε διάρκεια 
ενός λεπτού, μέσα σ’ ένα δωμάτιο 

περίπου 55 τετραγωνικών μέτρων να 
ταξιδεύουν πιο μακριά από ότι 

νομίζουμε όλοι μας.
H διατήρηση απόστασης δύο μέτρων 

και άνω μπορεί να μειώσει 
σημαντικά την πιθανότητα 

μετάδοσης. 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.nytimes.com/interactive
/2020/04/14/science/coronavirus-
transmission-cough-6-feet-ar-ul.html

Πρέπει να τηρώ την απόσταση 

των 2 μέτρων από άλλα άτομα 

ακόμα και αν φορώ μάσκα;

Ναι. Η χρήση της μάσκας είναι ένα 

συμπληρωματικό μέτρο και δεν 

υποκαθιστά καίριας σημασίας 

προληπτικά μέτρα όπως η φυσική 

απόσταση, η αναπνευστική υγιεινή 

(χρήση χαρτομάντηλου για τον 

βήχα ή φτέρνισμα), η υγιεινή των 

χεριών και η αποφυγή αγγίγματος 

του προσώπου.

ΕΟΔΥ, https://eody.gov.gr/covid-19-

odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-

koino/

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/14/science/coronavirus-transmission-cough-6-feet-ar-ul.html
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
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Το Στούντιο του Μatisse, Henri Matisse (1869−1954)



Παράθυρο στη Νίκαια
Henri Matisse (1869−1954)



Ανοιχτό Παράθυρο, Henri Matisse (1869−1954)



Henri Matisse (1869−1954)



Henri Matisse (1869−1954)





6ης Ημέρας

https://

Υποστηρικτικό
Υλικό





Εικόνες: PIXABAY

Ο «σούπερ μαγικός χυμός» 
της Δόκτωρ Βι

*Σημειώστε εδώ, για να θυμάστε τη συνταγή



ΑΡΘΡΟ: Βιταμίνη C για τόνωση του ανοσοποιητικού – Σε 
ποιες τροφές θα τη βρείτε
https://www.vita.gr/2020/04/09/diatrofi/eating-healthing/vitamini-c-gia-tonosi-tou-

anosopoiitikou-se-poies-trofes-tha-ti-vreite/

Μένουμε Σπίτι αλλά… Μένουμε Σωματικά Δραστήριοι και 

Τρεφόμαστε Υγιεινά. Παράρτημα. Υπουργείο Υγείας. Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Ποιότητας Ζωής. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής 
Περιβάλλοντος Με τη συμβολή της Εθνικής Επιτροπής 
Διατροφικής Πολιτικής. Απρίλιος, 2020. Στο : https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/04/covid19-askisi-diatrofi.pdf

Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Παιδιά και Εφήβους

ΑΦΙΣΑ 1: 
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_1_KIDS_350x500.pdf
ΑΦΙΣΑ 2:
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_2_KIDS_350x500.pdf
ΦΥΛΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/BROCHURE_KIDS.pdf

Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες. 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-
egkyklioi/5030-egkrish-diatrofikwn-systasewn-gia-geniko-plhthysmo-
kai-eidikes-plhthysmiakes-omades

https://www.vita.gr/2020/04/09/diatrofi/eating-healthing/vitamini-c-gia-tonosi-tou-anosopoiitikou-se-poies-trofes-tha-ti-vreite/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/covid19-askisi-diatrofi.pdf
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_1_KIDS_350x500.pdf
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/POSTER_2_KIDS_350x500.pdf
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/BROCHURE_KIDS.pdf
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/5030-egkrish-diatrofikwn-systasewn-gia-geniko-plhthysmo-kai-eidikes-plhthysmiakes-omades
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Παραμύθια και ενημερωτικό υλικό

• Η ΗρωΊδα είσαι εσύ
https://drive.google.com/file/d/1-U-

ksSzpM6MWA2ykyaY03lBpIOcT4QTz/view?usp=sharing

• Γεια σου, είμαι ένας ιός
Mnuela Molina

https://drive.google.com/file/d/1Re7Bu_jL7tEyp4Yrcgr7TZ849sQhj
1jP/view?usp=sharing

• Πώς προστατευόμαστε από τον κορωνοϊό. 
Κοινωνικές Ιστορίες. Προσβάσιμο. Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής
https://drive.google.com/file/d/1084ueRB3lYlEmAbwt3DDfxRO

EoK5FJlt/view?usp=sharing

• Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τι είναι ο 
κορωνοϊός και πώς να προστατεύονται 

απ' αυτόν
Υπ. Υγείας & Παιδ/κό Ινστιτούτο Κύπρου

https://safeYouTube.net/w/RMBab

Tώρα που ανοίγουν τα σχολεία 
είναι πολύ σημαντικό 

να γίνουμε όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια
EΟΔΥ-Ελληνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

https://safeYouTube.net/w/COQab

https://drive.google.com/file/d/1-U-ksSzpM6MWA2ykyaY03lBpIOcT4QTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Re7Bu_jL7tEyp4Yrcgr7TZ849sQhj1jP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1084ueRB3lYlEmAbwt3DDfxROEoK5FJlt/view?usp=sharing
https://safeyoutube.net/w/RMBab
https://safeyoutube.net/w/COQab


Ιωάννα Μενδρινού
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Μαρία Γκανάτσιου
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60

video animation:

Πηνελόπη Κερασοβίτη
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60

Όταν έρθει η «μέρα της χαράς»
Θα σ’ αγκαλιάσω, θα μ’ αγκαλιάσεις

Θα σε φιλώ, θα με φιλάς.
Μα μέχρι τότε μη λησμονάς

Να πλένεις χέρια, τη μάσκα να φοράς.
Μην πλησιάζεις, αποστάσεις να κρατάς.

Ξέρουμε όλοι 
πως σ’ αγαπώ και μ’ αγαπάς!

dagogiygeias@gmail.com


