
Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια)

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Έλα να την ξαναπούμε.

Όποιος ξέρει έχει

Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη . Αν σου αρέσουν
τα παιχνίδια ένωσε τις ίδιες λέξεις

Όποιος γράμματα

ξέρει Όποιος

γράμματα ξέρει

έχει μάτια

μάτια τρία

τρία έχει

Γράψε όπως μπορείς το όνομά σου

…………………………………………………………………



*Σ Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία. (νήπια-προνήπια)

Όποιος ξέρει γράμματα
έχει τρία μάτια.

Έλα να την ξαναπούμε.

Όποιος ξέρει

έχει

Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία

Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο.
Έλα να την ξαναπούμε.

αγράμματος απελέκητο.

Γράψε όπως μπορείς το όνομά σου

…………………………………………………………………



Χρώματα-νήπια

Xρωμάτισε με το σωστό χρώμα τα παρακάτω σχήματα και μετά
ένωσέ τα για να γίνουν ζευγαράκια

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………….……………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………………………………

Κόκκινο Μπλε

Κόκκινο

Μπλε
Κίτρινο

Κίτρινο



Χρώματα - μπαλόνια ονομάτων( νήπια-προνήπια)

Από το ουράνιο τόξο των χρωμάτων έπεσαν πολλά χρώματα
και ομόρφυναν τον κόσμο. Ένα μπαλόνι είναι δικό σου.
Μπορείς να γράψεις το όνομά σου και να το χρωματίσεις με
το αγαπημένο σου χρώμα;

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………..



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΠΙΤΙ-νήπια

 Διάβασε τη λέξη που υπάρχει μέσα στο σχήμα

 Βρες τη σωστή λέξη Σπίτι και κύκλωσέ την με Ροζ χρώμα.

Σπίτι Σπίτη Σπτι

Σπητη Σπίτι Σπίτι

*Κύκλωσε την πρώτη φωνούλα της λέξης Σπίτι .Μπορείς να την πεις και πάλι δυνατά;

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

 Κύκλωσε την φωνούλα Σ με το αγαπημένο σου χρώμα

Ο Σ Κ Λ Σ Σ Π Μ Σ Ζ

*Ένωσε  τις όμοιες λέξεις με μια γραμμή:

Σκάλα Στόμα

Σπίτι Σταύρος

Σταύρος Σκάλα

Στόμα Σπίτι

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………

Σπίτι



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΠΙΤΙ-νήπια & προνήπια

Ζωγράφισε το σπίτι σου και μάθε την διεύθυνση απέξω (οδό και
αριθμό)

Οδός ……………………………………..

Αριθμός  ……………………………

Πόλη …………………………………………



ΟΝΟΜΑ …………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………



Καιρικά φαινόμενα- Νήπια

Αναγνώρισε τα  σύμβολα της Ε.Μ.Υ. για τον καιρό που μαθαίνουμε
στο σχολείο.

Ένωσε με το ίδιο χρώμα τις ίδιες λέξεις

Ήλιος Βροχή
Βροχή Ήλιος
Σύννεφα Χιόνι
Αέρας Αέρας
Χιόνι Σύννεφα

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………………………..



ΟΡΓΩΜΑ- ΣΠΟΡΑ (νήπια)

Βρες τη λέξη Γεωργός και κύκλωσέ την με καφέ χρώμα

Μαμά Γαλάζιο Γεωργός ΟΧΙ

Γεωργός Φύλλο Σύννεφο Γεωργός

Ένωσε με διαφορετικό χρώμα τις όμοιες λέξεις

Γεωργός Σπορά

Όργωμα Βροχή

Σύννεφο Σιτάρι

Σπορά Γεωργός

Βροχή Σύννεφο

Σιτάρι Όργωμα

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………….



Καιρικά φαινόμενα

Ζωγράφισε με τα σύμβολα της Ε.Μ.Υ. τον καιρό του Σαββατοκύριακου
( ήλιος, σύννεφα, βροχή, αέρα κ.λ.π.)

ONOMA ………………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………….

Ο καιρός της Κυριακής

Ο καιρός του Σαββάτου



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ

(προνήπια)

Ένωσε με διαφορετικό χρώμα τις ίδιες λέξεις

Ελιά Βροχή

Λάδι Ελιά

Βροχή Λάδι

Κάνε το ίδιο και με τις παρακάτω λεξούλες

Φύλλα Φρούτα

Τρύγος Τρύγος

Φρούτα Φύλλα

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ

(νήπια)

Βρες τη λέξη Γεωργός και κύκλωσέ την με καφέ χρώμα

Μαμά Γεωργός Φθινόπωρο Γεωργός

Βρες τη λέξη Ελιά και κύκλωσέ την με πράσινο χρώμα

Ελιές Λάδι Ελιά Μύτη Ελιά

Βρες τη λέξη ΛΑΔΙ και κύκλωσέ την με κίτρινο χρώμα

Ρύζι Λάδι Ελιά Φύλλα Λάδι

Ένωσε με διαφορετικό χρώμα τις ίδιες λέξεις

Ελιά Φύλλα

Λάδι Φρούτα

Φύλλα Λάδι

Φρούτα Ελιά

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………



ΟΡΓΩΜΑ- ΣΠΟΡΑ (προνήπια)

Διαβάζουμε δυνατά τη λέξη που είναι μέσα στο παρακάτω
σχήμα για να μάθουμε το όνομα του σπόρου που έσπειραν οι
γεωργοί στο χωράφι τους

Τώρα κύκλωσε την πρώτη φωνούλα της λέξης

Σιτάρι

Μπορείς να την φωνάξεις δυνατά:

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ  Σ  Σ…………….

Μπορείς να την πεις και με σιγανή φωνή:

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ ………

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………….

Σιτάρι



ΦΡΟΥΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
(προνήπια)

Χρωμάτισε το μήλο και διάβασε την παροιμία

Ένα μήλο την ημέρα

το γιατρό τον κάνει πέρα.

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………….



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………………………



Καιρικά φαινόμενα- προνήπια

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………

Ζωγράφισε με τα σύμβολα της Ε.Μ.Υ. τον καιρό του Σαββατοκύριακου ( ήλιος,
σύννεφα, βροχή, αέρα κ.λ.π.)

Ο καιρός της Κυριακής

Ο καιρός του Σαββάτου



ΧΡΟΝΟΣ (προνήπια)

Η μάνα η Καλομάνα έχει πάρα πολλά παιδιά, 24 μεγάλα και
24 μικρά , όπως και η αλφαβήτα που ’χει γράμματα πολλά, 24
μεγάλα και 24 μικρά.

Χρωμάτισε κόκκινο τον πίνακα με τα μεγάλα και
κίτρινο τον πίνακα με τα μικρά

ΟΝΟΜΑ………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………
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