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Όνομα: ……………………………………………………………         Ημερομθνία…………………………………………  
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Δραςτθριότθτα 1: Γράψε τρία φροφτα, τρία ροφχα, τρεισ μεγάλεσ 

γιορτζσ και τουσ 3 μινεσ του χειμϊνα 

Η εποχι του χειμϊνα 

Φροφτα:  

Ροφχα: 

Μινεσ:  

Γιορτζσ:   

Δραςτθριότθτα 2: Γράψε κάτω από τθν κάκε εικόνα το μζςο κζρμανςθσ που 

χρθςιμοποιοφμε τον χειμϊνα 

τηάκι, θλεκτρικι ςόμπα, καλοριφζρ, κλιματιςτικό, ξυλόςομπα,  αερόκερμο 

           

____________________      ____________________      ___________________ 

 

____________________       ____________________     ____________________ 

Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από: https://www.youtube.com/watch?v=zKn9OrmVbrM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKn9OrmVbrM
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Δραςτθριότθτα 3: Γράψε δίπλα από τθν κάκε εικόνα τον καιρό και τθν εποχι 

                  τθ ςυνζχεια μπορείσ να ηωγραφίςεισ τισ εικόνεσ  

άνοιξθ, καλοκαίρι, λιακάδα, χειμϊνασ, 

ηζςτθ, χιόνι, φκινόπωρο, βροχι 

                                                       Εποχι                                     Καιρόσ  

     ________________________________________________ 

 _______________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από: https://gr.pinterest.com/pin/695595104919216811/ 

 

https://gr.pinterest.com/pin/695595104919216811/
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Δραςτθριότθτα 4: Βρεσ ςτθν κάκε εικόνα το ςωςτό μινα του χρόνου  
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Δραςτθριότθτα 5: Ξεχϊριςε τα ροφχα από τα φαγθτά και γράψε κάτω από τθν 

κάκε εικόνα ποια κα μπουν ςτο ψυγείο και ποια κα μπουν ςτθ ντουλάπα 

γάλα, παντελόνι, αυγά, μαροφλι, τοφρτα, τηιν, φανελάκι, μπλοφηα, 

μπριηόλα, καςκόλ, γάντια, χυμόσ, αναψυκτικό, μπανάνα, γιαοφρτι, 

μπουφάν, μουςτάρδα, βοφτυρο, τυρί, ηακζτα, φοφςτα, πουκάμιςο, 

ψάρι, ηαμπόν 

                           Ψυγείο                                                                                    Ντουλάπα 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από: https://gr.pinterest.com/pin/338332990732505714/ και  https://gr.pinterest.com/pin/303711568616583559/ 

 

https://gr.pinterest.com/pin/338332990732505714/
https://gr.pinterest.com/pin/303711568616583559/


Μάκθμα: Κοινωνικι και Επαγγελματικι Αγωγι            Εκπαιδευτικόσ: Βουγιουκλάκθ Λουΐηα 

 

 

5 
 

Δραςτθριότθτα 6:  Χκεσ- ιμερα- Αφριο 

  Σκζψου και ςυμπλιρωςε τισ προτάςεισ με τθ ςωςτι θμερομθνία  

                                        

Σιμερα είναι:      Πζμπτθ 17 Δεκεμβρίου 2020  

 

Αφριο κα είναι:     _______________________ 

 

Χκεσ ιταν:             _________________________ 

 

  Απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ 

Αν υποκζςουμε ότι ςιμερα είναι Παραςκευι  

 

Αφριο ποια μζρα κα είναι; _________________________ 

 

Χκεσ ποια μζρα ιταν; _______________________________   
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Δραςτθριότθτα 7: Υγιεινι, κακαριότθτα και προςταςία 

Κφκλωςε το  αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι  ι το Λ αν είναι λάκοσ:                                                                      

1. Μπορϊ να βγω από το ςπίτι μου χωρίσ μάςκα                                 Σ     Λ 

2.   Πλζνω τα χζρια μου ςυχνά και με προςοχι                                     Σ     Λ 

3.  Χρειάηεται να κρατάω απόςταςθ ακόμα και αν φοράω μάςκα   Σ     Λ 

4. Στο ςχολείο χρειάηεται να φοράω μάςκα                                             Σ   Λ  

5. Αφοφ πλφνω τα χζρια μου καλά τα ςκουπίηω με χαρτοπετςζτα    Σ    Λ 

  

 

*Ποια ευχι κα ζγραφεσ ςε μια χριςτουγεννιάτικθ κάρτα και ςε ποιο 

αγαπθμζνο ςου πρόςωπο κα τθν ζςτελνεσ;   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Καλι επιτυχία παιδιά! 

 


