
  

Hello my dear students and parents!  
I hope you are all well and enjoy your English time! 
 

Αυτή την εβδομάδα το θέμα για τις μικρότερες τάξεις είναι τα ζώα.  
Α – Β Τάξεις  
-Μάθετε τι κάνουν κάποια πολύ γνωστά ζώα. 
-Κάντε ότι κάνουν. 
-Μετρήστε  μέχρι το 10.  
-Τραγουδήστε. 
Όλα αυτά στο παρακάτω video  
 https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 

Και συνεχίζουμε με παιχνίδι. Ένα αγαπημένο και πολύ δημοφιλές 
παιχνίδι είναι το memory game. 
Πώς παίζεται? 
Αποτελείται από κάρτες  οι οποίες είναι τοποθετημένες ανάποδα( face 
down) πάνω στο τραπέζι (για επιτραπέζιο) ή στην οθόνη του υπολογιστή 
όπως εδώ. Κάθε κάρτα  υπάρχει 2 φορές. Οι παίχτες θα πρέπει να 
θυμούνται που βρίσκονται τα ζευγάρια. Αυτός που θα βρει τα 

περισσότερα είναι νικητής. 
Ξεκινάμε λοιπόν κάνοντας κλικ πάνω σε 2 διαφορετικές κάρτες. Αν δεν 
είναι ίδιες ο υπολογιστής τις ξαναγυρίζει. Συνεχίζουμε και παρατηρούμε  
τις θέσεις τους μέχρι να βρούμε όλα τα ζευγάρια.  
Παίχτες 1-3. 
Για να δούμε τώρα πόσο θυμάστε από το τραγούδι με το μικρό καρχαρία. 
https://matchthememory.com/familyshark 

Τα χρώματα τα θυμάστε? Παίξτε το επόμενο παιχνίδι και ανακαλύψτε. 
https://matchthememory.com/colouredelephants 
 

Γ Τάξη 
Μαθαίνω τα ζώα παίζοντας. 
Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες ,γνωρίστε τα ζώα. 

https://matchthememory.com/jungle (ζώα της ζούγκλας) 
https://matchthememory.com/Walkonfarm ( ζώα της φάρμας) 
https://matchthememory.com/ZooAnimals  ( ζώα του ζωολογικού κήπου) 
 

Δ Τάξη 
-Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για 
επανάληψη στο λεξιλόγιο και τη γραμματική με τα ζώα της φάρμας.  
Κάντε κλικ πάνω στο ζάρι. 

Εκεί που θα πέσει θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με μια ερώτηση . 
Ακούστε  και επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τα ζώα της φάρμας. 
Προσέξτε αν δεν απαντήσετε σωστά σας περιμένουν οι πειρατές.  
Όποιος φτάσει πρώτος στο θησαυρό είναι ο νικητής. 
https://www.eslgamesplus.com/farm-animals-interactive-esl-board-game/ 
 

-Συνεχίστε με ένα παιχνίδι μνήμης για τα ζώα του ζωολογικού κήπου, με 
ήχο , εικόνες και κείμενο. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://matchthememory.com/familyshark
https://matchthememory.com/colouredelephants
https://matchthememory.com/jungle
https://matchthememory.com/Walkonfarm
https://matchthememory.com/ZooAnimals
https://www.eslgamesplus.com/farm-animals-interactive-esl-board-game/


Πως παίζεται? 
Κλικ πάνω στις κάρτες . 
Ταιριάξτε την εικόνα με τη λέξη. 
Η σωστή απάντησε καταχωρείται αυτόματα στη στήλη δίπλα.  
https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/ 

 

Ε και Στ Τάξεις 
Θέμα:   e-safety (ασφάλεια στο διαδίκτυο) 
Το διαδίκτυο είναι για τους μαθητές και όχι μόνο ένας θαυμάσιος χώρος 
για να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν νέα πράγματα ,να συνδέονται 
και να επικοινωνούν με τους φίλους τους, με την προ υπόθεση να μην 

τους εκθέτει σε κινδύνους. 
Αυτό το διάστημα που καθόμαστε στο σπίτι και το χρησιμοποιούμε  
ακόμη περισσότερο, ας θυμηθούμε  πάλι τι πρέπει να προσέχουμε. 
Γνωρίζετε για τους κινδύνους όταν σερφάρετε στο ίντερνετ ή όταν 
χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;(social media) (Are you 
aware of the dangers when you surf on the net or when you use the social 
media?) 
-Παρακολουθείστε ένα βίντεο (animation) ¨Η κοκκινοσκουφίτσα στο 

διαδίκτυο¨, στο οποίο μέσα από μία σύγχρονη οπτική ματιά ανιχνεύονται 
οι κίνδυνοι που εγκυμονούν για τα παιδιά με την κακή χρήση του 
διαδικτύου  και ένα βίντεο με χρήσιμες συμβουλές(tips). 

 https://www.youtube.com/watch?v=XCkOhmxaf6A 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=HIEmDJHnt6o 

 

-Γίνετε ψηφιακοί πρεσβευτές( digital ambassadors)  με τη δημιουργία 
αφίσας για να ευαισθητοποιήσετε τη σχολική κοινότητα και την τοπική 
κοινωνία στο θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. 
Η αφίσα να περιλαμβάνει τίτλο, φωτογραφίες, οδηγίες-κανόνες για την 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη σωστή διαχείριση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 
Επιλογές: 1. τύπου  project 
                 2. ομαδική εξ αποστάσεως  
        3.ψηφιακή(προτεινόμενη) χρησιμοποιώντας το ψηφιακό 
εργαλείο:poster maker tool. 
https://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder/category/classroom-

posters/all ( δωρεάν) ---- επιλέγετε με κλικ έναν τύπο αφίσας της 

προτίμησης σας και τον επεξεργάζεστε από τις επιλογές που σας δίνει. 
Είναι ένα πολύ δημιουργικό εργαλείο αρκεί να πειραματιστείτε.  
Θα χαρώ πολύ  όταν με το καλό ανταμώσουμε στην τάξη να μου δείξετε 
τις εργασίες  σας. 
Και μην ξεχνάτε να κάνετε save ( αποθήκευση). 

HAVE FUN AND LEARN! 

STAY SAFE! 
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