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Θέμα: Οργανώνω το χρόνο µου στο σπίτι! 

Γεια σας παιδιά! 

Εύχοµαι να είστε όλοι σας καλά! Σας σκέφτοµαι και ελπίζω να 

ξεπεράσουµε σύντοµα αυτή την δοκιµασία και οι ζωές µας να 

γίνουν καλύτερα από πριν! 

Με αγάπη 

Κα Βασιλική  

 

Σήµερα, θα σκεφτούµε µαζί, µια και λόγω του κορωνοϊού δεν 

µπορούµε να πάµε σχολείο: «ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΩ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;» 

Αυτές τις µέρες µένουµε συνέχεια όλοι µαζί µέρα – νύχτα στο ίδιο 

χώρο, (γονείς και παιδιά, ή και ο παππούς µε τη γιαγιά µας), σαν να 

είναι κάθε µέρα Σαββατοκύριακο.  

Για να µην βαρεθούµε και για να περνά η µέρα µας στο σπίτι πιο 

ευχάριστα και δηµιουργικά, είναι σηµαντικό να οργανώσουµε το χρόνο 

µας. Δηλαδή, πρέπει να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα µε τις 

δραστηριότητες ή εργασίες που µπορούµε να κάνουµε κάθε µέρα στο 

σπίτι µας. Εδώ, χρειάζεται και η βοήθεια των γονιών µας. Μπορούµε 

να το συζητήσουµε µε την οικογένειά µας, να κάνουµε λοιπόν ένα 

µικρό οικογενειακό συµβούλιο και να αποφασίσουµε, πώς θα 

µοιράσουµε τις δουλειές του σπιτιού δίκαια σε όλα τα µέλη της 

οικογένειας, έτσι ώστε να γίνει η παραµονή µας στο σπίτι πιο εύκολη 

για όλους. 
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Έχουµε συζητήσει µαζί σε προηγούµενα µαθήµατα που κάναµε µέσα 

στην τάξη µας, τι σηµαίνει οµάδα και ποιους κανόνες πρέπει να 

ακολουθεί η οµάδα για να λειτουργήσει αρµονικά.  

Επίσης, γνωρίζουµε ότι η οικογένεια είναι η πρώτη κοινωνική οµάδα 

στην οποία ανήκουµε από τη γέννησή µας και τα µέλη της (γονείς 

και παιδιά) ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες που βασίζονται 

στην αγάπη, το σεβασµό και την αλληλοκατανόηση. Έτσι, στην 

οικογένεια µοιράζονται διάφορες εργασίες στα µέλη της. Για 

παράδειγµα, οι γονείς πηγαίνουν στη δουλεία, η µαµά ή ο µπαµπάς  

µαγειρεύει, ο µπαµπάς πηγαίνει για ψώνια, το παιδί φροντίζει το 

κατοικίδιο (π.χ. τον σκύλο), ή βοηθάει στο µαγείρεµα, …..στρώνει το 

κρεβάτι του κτλ.   

Παρακάτω σου έχω ετοιµάσει ένα πρόγραµµα για να σε βοηθήσει να 

οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου στο σπίτι. Αν έχεις ήδη ένα 

πρόγραµµα που σε βολεύει, µπορείς το συµπληρώσεις στο έντυπο 

παρακάτω και να µου το στείλεις για να το συζητήσουµε!      

Το παρακάτω πρόγραµµα µπορείς να το εκτυπώσεις, ή να το 

πλαστικοποιήσεις, (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο σπίτι), όπου 

µπορείς να γράφεις επάνω µε µαρκαδόρο που σβήνει. Μπορείς ακόµη 

να το αντιγράψεις µε τη βοήθεια των δικών σου σε µεγάλο χαρτόνι 

και να φτιάξεις  µια κατασκευή µε βέλκρο (χριτς-χρατς) για πολλές 

χρήσεις. 
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Το καθηµερινό µου πρόγραµµα 
 

Απρίλιος 2020 

Δευτ.  Τρ.  Τετ.  Πεµ.  Παρ.  Σαβ.  Κυρ.  

      1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19 Πάσχα 

20  21  22  23  24  25  26  

27  28  29  30         

Κύκλωσε την σηµερινή ηµεροµηνία και γράψε την ηµεροµηνία και την µέρα 

που έχουµε είναι σήµερα!   

Ηµεροµηνία:…………………………………………………….. 

Σήµερα είναι: 

Το πρόγραµµά µου 
(κάθε φορά που ολοκληρώνεις µια δραστηριότητα 

σηµείωσε ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Διάλεξε δραστηριότητες που 

σκοπεύεις να κάνεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 7:00 (πρωί) • Κοιµάµαι/ Ντύνοµαι/ Τρώω 

πρωινό,….. 

• Φροντίζω το σώµα µου (πλένω 

δόντια, λούζοµαι, κάνω µπάνιο) 

• Συγυρίζω το δωµάτιό µου,… 

• Μελετώ (µάθηµα:………………………) 

• Βλέπω τηλεόραση/ Ακούω 

µουσική/ παίζω µουσική,… 

• Κάνω γυµναστική/ χορεύω,… 

• Κάνω κατασκευές/ ζωγραφίζω,.. 

• Μιλάω µε φίλους (µέσω 

τηλεφώνου, ή µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης) 

• Βοηθώ στις δουλειές του σπιτιού 

(π.χ. µαγείρεµα, σκούπισµα, 

πλύσιµο πιάτων, σφουγγάρισµα 

κτλ.)….. 

 8:00  

 9:00  

 10:00  

 11:00  

 12:00 (μεσημέρι) 

 13:00  

 14:00  

 15:00 (απόγευμα) 

 16:00  

 17:00  

 18:00  

 19:00  

 20:00 (βράδυ) 

 21:00  Τι θα φάμε σήμερα; 

 22:00  πρωί μεσημέρι βράδυ 

 24:00     
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Κάποιες οργανωτικές συµβουλές! 

• Προσπάθησε κάθε µέρα να οργανώνεις το πρόγραµµά σου µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε η µέρα σου να κυλά ευχάριστα και δηµιουργικά! 

Ο στόχος του προγράµµατος είναι να σε διευκολύνει και όχι να σε 

κουράζει.  

• Επίσης, κάθε φορά που ολοκληρώνεις µια δραστηριότητα σηµείωσε 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο κουτάκι µπροστά από την ώρα, πάνω στο 

πρόγραµµα, για να ελέγχεις καλύτερα τον εαυτό σου! 

• Δε χρειάζεται να κάνεις πολλές εργασίες, ή δραστηριότητες την 

ηµέρα. Να επιλέξεις αυτές που µπορείς να κάνεις και σου αρέσει 

να ασχολείσαι στο σπίτι. Εγώ σου προτείνω ενδεικτικά κάποιες 

δραστηριότητες.  

• Βέβαια, εσύ µπορείς να συµπληρώσεις τις δικές σου προτάσεις ή 

ιδέες στο καθηµερινό σου πρόγραµµα. Θα χρειαστείς σίγουρα στην 

αρχή τη βοήθεια κάποιου µέλους της οικογένειά σου µέχρι να 

µάθεις να το φτιάχνεις µόνος/-η σου.  

Προσοχή!!! Κάποιες καθηµερινές ρουτίνες που αφορούν την ατοµική 

µας υγιεινή πρέπει να υπάρχουν κάθε µέρα στο πρόγραµµά σου και να 

τις ακολουθείς πιστά! 

Είναι σηµαντικό να θυµάσαι, πως είναι δική σου ευθύνη 

να φροντίζεις τον εαυτού σου και ότι ο καλύτερος τρόπος 

να τον προφυλάξεις από τον ιό είναι να πλένεις πολύ 

καλά τα χέρια σου! 
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Εποµένως, για να κρατήσω τον εαυτό µου υγιή, χρειάζεται να πλένω 

πολύ καλά τα χέρια µου µε σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα, 

• κάθε φορά που επιστρέφω από εξωτερικούς χώρους (π.χ. το 

σχολείο, το γραφείο, το σουπερµάρκετ, το σπίτι φίλων, την 

τράπεζα, το ιατρείο, κτλ.), 

• µετά το παιχνίδι,  

• µετά τη χρήση του µπάνιου/ τουαλέτας,  

• προτού καθίσω στο τραπέζι για φαγητό,  

• αλλά και µετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα ή άγγιγµα της µύτης.  

 

 

Καλή επιτυχία µε την οργάνωση του χρόνου στο σπίτι! 

(Αν υπάρχουν απορίες µπορείς να µου γράψεις µου για να σε 

βοηθήσω.) 

 


