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Δναζηενηόηεηα 2ε: « Δςγναθίδς έκα ζπίηη με θήπμ ». 

Τάλε: Α’ 

Ανηζμόξ παηδηώκ: 12 

Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: Γηθαζηηθά. 

Ννμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Τα παηδηά έπμοκ ένζεη ζε επαθή με ημ 

ιμγηζμηθό tux paint από ημ κεπηαγςγείμ. 

Δηδαθηηθόξ πνόκμξ: 1 δηδαθηηθή ώνα. 

Σηόπμξ: «Κα μάζμοκ ηα παηδηά κα δςγναθίδμοκ έκα ζπίηη με 

έκακ θήπμ πνεζημμπμηώκηαξ ημ ιμγηζμηθό tux paint». . 

Τα παηδηά πςνίζηεθακ ζε μμάδεξ ηςκ δύμ αηόμςκ θη ενγάζηεθακ 

ζημ ενγαζηήνημ ηςκ οπμιμγηζηώκ. Χνεζημμπμηήζεθακ έλη 

οπμιμγηζηέξ. Oη μδεγίεξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ δόζεθακ 

πνμθμνηθά από ηε δαζθάια βήμα-βήμα ζημοξ μαζεηέξ  θαη 

πνμβιήζεθακ από ημκ βηκηεμπνμβμιέα. 

 

Ακμίληε ημ πνόγναμμα δςγναθηθήξ θάκμκηαξ δηπιό θιηθ πάκς 

ζημ εηθμκίδημ  πμο οπάνπεη ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ.  
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Ιε ημ πμκηίθη θάκηε θιηθ πάκς ζημ θμομπί  από ηα 

  γηα κα επηιέλεηε ημ πηκέιμ δςγναθηθήξ θη 

ύζηενα θάκηε θιηθ ζημ θμομπί  από ηα  γηα 

κα δςγναθίζεηε με ιεπηή γναμμή. Έπεηηα θάκηε θιηθ 

πάκς ζημ θόθθηκμ πνώμα  γηα κα δςγναθίζεηε ηε 

ζηέγε από έκα ζπίηη. Ηάκεηε ηώνα θιηθ πάκς ζηεκ άζπνε 

επηθάκεηα θαη ζύνεηε ημ πηκέιμ ζαξ θηηάπκμκηαξ ηε ζηέγε. 

Βάρηε ηώνα ηεκ επηθάκεηά ηεξ παηώκηαξ πάκς ζε έκα 

μεγαιύηενμ μέγεζμξ πηκέιμο  θαη ζένκμκηαξ ημ 

πμκηίθη ζε όιε ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζηέγεξ.  Ηαηά ημκ ίδημ 

ηνόπμ θη επηιέγμκηαξ όπμημ πνώμα ζέιεηε από ηα  

δςγναθίζηε θαη ημ οπόιμηπμ ζπίηη. 

Ακ ζέιεηε κα πνεζημμπμηήζεηε ζβήζηνα, ηόηε θάκηε θιηθ 

ζημ θμομπί  θη από ημοξ  επηιέληε αοηό 

ημ μέγεζμξ ζβήζηναξ . Ηάκμκηαξ ανηζηενό θιηθ 

ζένκεηε ημ πμκηίθη πάκς ζηε γναμμή πμο ζέιεηε κα 

ζβήζεηε.  Γηα κα δςγναθίζεηε πάιη θάκεηε πάιη θιηθ  ζημ 

θμομπί . Δςγναθίζηε έκα δέκηνμ, ηα ζύκκεθα ημκ 

ήιημ γηα κα ζομπιενώζεηε ηε δςγναθηά ζαξ. 
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Σηε ζοκέπεηα παηήζηε πάκς ζημ θμομπί  θη από ηε 

ζηήιε  παηήζηε με ημ  γηα κα βνείηε 

ημ θμομπί . Ηάκεηε ανηζηενό θιηθ με ημ πμκηίθη θαη 

ζένκμκηάξ ημ θηηάπκεηε ημ γναζίδη. 

Έπεηηα παηήζηε πάκς ζημ θμομπί  γηα κα 

βνείηε ημ  θαη θάκηε θιηθ πάκς ημο. Δηαιέληε έκα 

πνώμα πμο ζέιεηε από ηα   θαη παηήζηε πάκς 

ζημ γναζίδη γηα κα θηηάλεηε ιμοιμύδηα. 

Ναηήζηε  ζημ θμομπί  γηα κα απμζεθεύζεηε ηε 

δςγναθηά ζαξ. Ναηήζηε ημ  γηα κα βγείηε από ημ 

πνόγναμμα. Θα εμθακηζηεί έκα κέμ πανάζονμ:  

 

 

 

 

  

Γπηιέληε  
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ΑΛΖΜΘΜΓΕΣΕ 

Ε αλημιόγεζε γίκεηαη με ηεκ απμζήθεοζε ηςκ δςγναθηώκ 

ηςκ παηδηώκ.  


