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Θεματική: Χρονικός Προσανατολισμός 1  

Ενότητα: Ημέρες της εβδομάδας, Μήνες και Εποχές του χρόνου  

 

o Ημέρες της εβδομάδας  

 

 

Μια εβδομάδα έχει 7 ημέρες!   

 

Σχολείο ερχόμαστε τις πέντε μέρες της εβδομάδας, δηλαδή, τη 

Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή.  

 

Το Σάββατο και την Κυριακή είναι ημέρες ελεύθερου χρόνου και 

ξεκούρασης και δεν έχουμε σχολείο.  
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o Οι μήνες του χρόνου 

                               

                               Ένας χρόνος έχει 12 μήνες!   

 

1. Ιανουάριος:  είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου , έχει τον αριθμό 1 

2. Φεβρουάριος:  είναι ο δεύτερος μήνας του χρόνου , έχει τον αριθμό 2 

3. Μάρτιος: είναι ο τρίτος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 3 

4. Απρίλιος: είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 4 

5. Μάιος: είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 5 

6. Ιούνιος: είναι ο έκτος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 6 

7. Ιούλιος: είναι ο έβδομος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 7 

8. Αύγουστος: είναι ο όγδοος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 8 

9. Σεπτέμβριος: είναι ο ένατος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 9 

10. Οκτώβριος: είναι ο δέκατος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 10 

11. Νοέμβριος: είναι ο ενδέκατος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 11 

12. Δεκέμβριος: είναι ο δωδέκατος μήνας του χρόνου, έχει τον αριθμό 12 

Όπως βλέπεις αντιστοιχεί ένας αριθμός για τον κάθε μήνα. Κάποιες 

φορές όταν δεν θέλω να γράψω το μήνα με λέξη μπορώ να τον γράψω 

με αριθμό, όπως για παράδειγμα όταν θέλω να γράψω την ημερομηνία!  

Η ημερομηνία με λέξεις και με αριθμούς: 

Παράδειγμα:  

       Παρασκευή       12         Δεκεμβρίου     2020  

ή 

     Παρασκευή           12   /         12         /     2020   

 

              Ημέρα                  Ημέρα         Μήνας          Έτος  

     της εβδομάδας          του μήνα   
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o Ένας μήνας πόσες ημέρες έχει;  

 

Υπάρχουν οι μήνες που έχουν 30 ημέρες:  

Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος   

και οι μήνες που έχουν 31 ημέρες:  

Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Οκτώβριος, 

Δεκέμβριος.   

 

Προσοχή!  

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που έχει λιγότερο από 30 ημέρες. 

Κάποιες χρονιές έχει 28 ημέρες και κάποιες άλλες χρονιές έχει 29 

ημέρες. Τα έτη που ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες ονομάζονται δίσεκτα 

έτη.  

 

Τι σημαίνει δίσεκτο έτος;  

Δίσεκτο είναι κάθε έτος που έχει 366 αντί για 365 ημέρες.  

Δίσεκτο έτος έχουμε κάθε 4 χρόνια.  

 

Το 2020 είναι μια δίσεκτη χρονιά γι’ αυτό και ο Φεβρουάριος του 2020 

είχε 29 ημέρες. Το 2021 δεν είναι δίσεκτο έτος, οπότε ο Φεβρουάριος 

που θα έρθει θα έχει 28 ημέρες!  
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o Ένας χρόνος έχει 4 εποχές 

                 Φθινόπωρο                                Χειμώνας  

              
 

Άνοιξη                                                 Καλοκαίρι  

               

Οι εικόνες ανακτήθηκαν από: https://www.google.com/search?q=4+seasons+for+kids&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2nsfQisntAhVeCRAIHUmqCWcQ_AUoAXoECAMQAw&b

iw=1252&bih=548#imgrc=pGw2JoBG88XgyM 

Βασικά χαρακτηριστικά των 4 εποχών 

Το φθινόπωρο ξεκινούν τα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Τα φύλλα των δέντρων αρχίζουν να κιτρινίζουν και να 

πέφτουν. Φρούτα: σταφύλι και μήλο   

Το χειμώνα φοράμε ρούχα που μας ζεσταίνουν όπως μπουφάν, 

γάντια και κασκόλ και είναι η εποχή που γιορτάζουμε τα 

αγαπημένα σε όλους Χριστούγεννα. Φρούτο: πορτοκάλι    

Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια, έρχεται η μεγάλη γιορτή της 

ορθοδοξίας το Πάσχα και μαζεύουμε λουλούδια για να 

φτιάξουμε στεφάνια. Φρούτα: βερίκοκο και φράουλα   

 Το καλοκαίρι κλείνουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές.  

Φοράμε το μαγιό μας, καπέλο και γυαλιά ηλίου και πηγαίνουμε 

για μπάνιο στη θάλασσα. Φρούτο: καρπούζι    

https://www.google.com/search?q=4+seasons+for+kids&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2nsfQisntAhVeCRAIHUmqCWcQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=pGw2JoBG88XgyM
https://www.google.com/search?q=4+seasons+for+kids&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2nsfQisntAhVeCRAIHUmqCWcQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=pGw2JoBG88XgyM
https://www.google.com/search?q=4+seasons+for+kids&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2nsfQisntAhVeCRAIHUmqCWcQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1252&bih=548#imgrc=pGw2JoBG88XgyM
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Δραστηριότητα 1 : Κόψε τις εικόνες με τις εποχές και στη συνέχεια 

κόλλησε την κάθε μια στο τετράγωνο με τη σωστή λέξη 

 

     Φθινόπωρο                                                                              Χειμώνας 

 

   

 

 

 

    Άνοιξη                                                                                        Καλοκαίρι 
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Δραστηριότητα 2: Γράψε ποιες μέρες της εβδομάδας ερχόμαστε στο 

σχολείο 

 

 

 

Γρ 
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Δραστηριότητα 3: Αντιστοίχισε τις εικόνες με τις εποχές  

                                                                  Χειμώνας  

                                                                      Άνοιξη  

                                                           Φθινόπωρο  

                                                                Καλοκαίρι  

 

 

Οι εικόνες ανακτήθηκαν από: https://gr.pinterest.com/pin/646336984000857628/ 

 

https://gr.pinterest.com/pin/646336984000857628/
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Δραστηριότητα 4:  Γράψε την ημερομηνία με αριθμούς όπως το 
παράδειγμα 

Παράδειγμα:     Δευτέρα     14  Δεκεμβρίου 2020 

 

                       Δευτέρα    14  / 12  /  2020 

 

Τρίτη            15    Δεκεμβρίου   2020  

 

---------------------/----------/------------------ 

 

Τετάρτη        16     Δεκεμβρίου   2020  

 

---------------------/----------/------------------ 

 

Πέμπτη          24 Δεκεμβρίου 2020               *Παραμονή Χριστουγέννων  

 

---------------------/----------/------------------ 

 

Παρασκευή     25 Δεκεμβρίου 2020           * Χρόνια Πολλά!!! Καλά Χριστούγεννα!!! 

 

---------------------/----------/------------------ 

Πέμπτη      31 Δεκεμβρίου 2020                   *Παραμονή Πρωτοχρονιάς  

 

---------------------/----------/------------------ 

Παρασκευή     1 Ιανουαρίου 2021                  *Καλή Χρονιά!!!  

 

---------------------/----------/------------------                                                      
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Δραστηριότητα 5: Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που υπάρχουν 

στον πίνακα 

 λουλούδια, χειμώνα, καπέλο, φθινόπωρο, 

 άνοιξη, μπουφάν, Χριστούγεννα, γυαλιά, καρπούζι, 

 

Το καλοκαίρι μου αρέσει πολύ να κολυμπώ στη θάλασσα δεν ξεχνώ ότι 

πρέπει να φοράω ______________ , ____________ και αντηλιακό για 

να προστατευτώ από τον ήλιο. Τον Αύγουστο μου αρέσει πολύ να τρώω 

______________________ και να πηγαίνω βόλτες. Όταν το 

_______________________γυρνάω στο σχολείο από τις καλοκαιρινές 

μου διακοπές ξέρω ότι αρχίζουν και πάλι τα μαθήματα όμως ένα 

ολόκληρο καλοκαίρι ξεκουράστηκα και ανυπομονώ να συναντήσω και 

πάλι τους συμμαθητές μου, τους καθηγητές μου και τους φίλους μου. 

Το _______________________ αρχίζει να κάνει πολύ κρύο και φοράω 

πάντα ρούχα που με ζεσταίνουν όπως το ________________ μου. Όταν 

έρχονται τα _________________________η πόλη φοράει τα γιορτινά 

της και όλα τριγύρω είναι στολισμένα. Την ____________________μου 

αρέσει πολύ που ανθίζουν τα ________________ και μπορώ να φτιάξω 

όμορφα στεφάνια για τους αγαπημένους μου φίλους.   

 

   Καλή Επιτυχία! 


