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ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΡΟ 

 

Έλα κύζν ζα ζαο πσ πνπ ηνλ θηηάμαλε παηδηά !! 

Αθνύζηε κε πξνζεθηηθά γηαηί είλαη ζπνπδαίν, ζνβαξό!! 

Γελ έρεη ρξώκα, νύηε γεύζε, νύηε ζρήκα ζηξνγγπιό. 

Πέθηεη από ηνλ νπξαλό, από ηα ζύλλεθα ηα άζπξα. 

Ξεδηςάεη όιε ηε γε, ηνπο πιαλήηεο θαη ηα άζηξα! 

Έρεη δπν κηθξά ζηνηρεία: Ομπγόλν θαη Τδξνγόλν. 

Σν όλνκά ηνπ είλαη παιηό. 

Γελ ζηεξεύεη κεο ην ρξόλν. 

Μελ κνπ πείηε << δελ ην μέξσ >> γηαηί ζα ηξειαζώ! 

Δίλαη ζε όινπο καο γλσζηό ην δξνζεξό καο ην λεξό!!! 

Σα παηδηά ην ιαηξεύνπλ θαη ην θαινθαίξη ηα δηαζθεδαζηηθά 

παηρλίδηα κε ην λεξό έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. 

ήκεξα 5/7/2021 ζα παίμνπκε…, ζα δηαζθεδάζνπκε..., 

ηα Βξεθάθηα καο ζα αλαπηύμνπλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, 

ζα παξαηεξήζνπλ, ζα αλαθαιύςνπλ ην λεξό θαη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κε δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα! 

 

1) Μοσζικοκινηηική 

Σα παηδηά αθνύγνληαο κνπζηθή θνπλνύλ ηηο αζπξνγάιαδεο 

θνξδέιεο πεξπαηώληαο ειεύζεξα ζην ρώξν. 

Μεηά γίλνληαη βαξθνύιεο πνπ ηαμηδεύνπλ ζην λεξό. 

2) Πολύτρωμες μπαλίηζες ποσ λάμποσν ζηο νερό. 

 Με ζνπξσηήξηα πξνζπαζνύλ λα ςαξέςνπλ ηηο κπαιίηζεο θαη 

λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε άιιν δνρείν κε λεξό. 

Πξνζεθηηθά θξαηνύλ ην ζνπξσηήξη ζηαζεξό, ζπγθεληξώλνληαη 

θαη πξνζέρνπλ λα κεηαθέξνπλ ζσζηά ηηο κπαιίηζεο. 

3) Τδροροή από πλαζηικά μποσκάλια. 

 Σα παηδηά ξίρλνπλ λεξό ζηελ πδξνξνή θαη ην παξαηεξνύλ πνπ 

θπιά κέρξη λα θαηαιήμεη ζε κηα ιεθάλε. 

4) Φάρεμα 

Όια ηα παηδηά κε θαιάκηα ςαξέκαηνο θαη αγθίζηξη από καγλήηε 

ςαξεύνπλ ζηε ιηκλνύια ςαξάθηα θαη βαηξαράθηα. 

5) Γεμιζέ ηο 



 Έλα κπνι κε λεξό, έλα άδεην θαη έλα ζθνπγγάξη , ηα πιηθά καο. 

Σα παηδηά πηάλνπλ θαη αηζζάλνληαη ην ζηεγλό ζθνπγγάξη. Σν 

ξίρλνπλ ζην λεξό θη απηό κνπζθεύεη θαη βαξαίλεη. Μεηά ην 

ζηύβνπλ κέζα ζην άδεην κπνι θαη κεηαθέξνπλ έηζη όιν ην λεξό 

από ην γεκάην κπνι ζην άδεην. 

 

6) Εωγραθίζω με παγάκια. 

 Με ρξσκαηηζηά παγάθηα ηα παηδάθηα καο πξνζπαζνύλ λα 

δσγξαθίζνπλ πάλσ ζε ραξηί. Αλαθαιύπηνπλ πόζν εύθνια 

γιηζηξάεη ν πάγνο  αθήλνληαο πίζσ ηνπ ρξσκαηηζηέο 

γξακκνύιεο θαη ραίξνληαη κε ηηο δσγξαθηέο ηνπο. 

7) Γιαθορά θερμοκραζίας 

 Έρνπκε ηξία κπνι : α) δεζηό λεξό β) λεξό βξύζεο γ) παγάθηα. 

Βνπηώληαο ηα ρεξάθηα ηνπο δηαδνρηθά ζηα κπνι αηζζάλνληαη ηε 

δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. 

8) Υρωμαηιζηά παγάκια 

 Σα παηδηά  ξίρλνπλ  ηα κπιέ παγάθηα ζην λεξό, ηα αλαθαηεύνπλ 

θαη παξαηεξνύλ πσο ιηώλνπλ ζηγά ζηγά ρξσκαηίδνληαο 

ηαπηόρξνλα ην λεξό ώζηε λα κνηάδεη κε ηε ζάιαζζα. 

9) Μπαλόνια γεμάηα με νερό 

 Σα παηδηά παίδνπλ πηάλνληαο θαη πεηώληαο ηα κπαιόληα θαη 

απνιακβάλνπλ ηελ ππέξνρε απηή αηζζεηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα. 

10) Παιτνίδι με ηις ζαποσνόθοσζκες 

 Κπλεγώληαο ηηο ζαπνπλόθνπζθεο όια ηα παηδάθηα καο 

δηαζθεδάδνπλ , ςπραγσγνύληαη θαη ραίξνληαη κε ην ηέινο ηεο 

ζεκεξηλήο καο γηνξηήο, θαη ηεο ηόζν όκνξθεο , ραξνύκελεο  

εκέξαο ηνπ θεηηλνύ δηαθνξεηηθνύ Καινθαηξηνύ!!! 

 

(ΒΡΔΦΗ Α-Β) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ…. 

 

Έλα κεγάιν ραξηόθνπην πνπ βξέζεθε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

καο, ήηαλ ε αθνξκή λα γίλεη ζθελή θαηαζθήλσζεο από ηα 

παηδηά. ’ απηή μεθνπξάδνληαη κεηά ην παηρλίδη ηεο απιήο θαη 

γη’ απηό έγηλε ηδέα ηεο απνραηξεηηζηήξηαο γηνξηήο καο. 

Καη ηη δελ είπε απηή ε κέξα… 

Παηρλίδηα δηαζθεδαζηηθά κε ην λεξό, ςάξεκα δώσλ ηεο 

ζάιαζζαο κέζα από κηα κεγάιε ιεθάλε, ρηαπόδηα, ζαιάζζηεο 

ρειώλεο, θαβνύξηα θ. α πηάζηεθαλ ζηηο θνπηάιεο καο.. 

ε θύθιν παίμακε παηρλίδηα κε κπάιεο πνπ άιιαδαλ ρέξηα. ε 

δεπγαξάθηα δσληαλέςακε «ηε βαξθνύια ηνπ ςαξά», ςαξέςακε 

ζηε δηθή καο ξερή ζάιαζζα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά θαη γεκίζακε 

ηα θαιάζηα κε ιαρηαξηζηνύο κεδέδεο. Μέζα ζηελ άκκν ςάμακε 

κε ηα ρέξηα καο ηα ρξσκαηηζηά θνρύιηα, θνξάιηα θαη αζηεξίεο 

πνπ ήηαλ θαιά θξπκκέλα. Καη θπζηθά θαηαζθήλσζε ρσξίο 

ιηρνπδηέο δελ ελλνείηαη..Γη’ απηό ζηξώζακε ην ηξαπεδνκάληειν, 

αλνίμακε ην θαιάζη ηνπ πηθ-ληθ, θάγακε κε όξεμε ηα θνπινύξηα 

καο θαη ήπηακε ηνπο δξνζεξνύο ρπκνύο καο.. 

 Απηή ε μερσξηζηή κέξα ζηε θύζε κέζα από ηελ θαηαζθήλσζε 

καο, καο έδσζε ραξά λα ζπλερίζνπκε ην θαινθαίξη κε 

ρακόγεια!!! 

 

(ΒΡΔΦΗ Β) 

 

 

 

 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ………… 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 















 
 

 

 





 













 



 



 





















 
              

 

 

Δπρόκαζηε ζε όινπο πγεία θαη ραξά! 

                   ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ !!!!!! 
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