
2o ΚΕΣΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Καλελή Ζωή, ΠΕ02

Καμπάνη Ευαγγελία, ΠΕ 71

Στεφανίδου Ελισσάβετ, ΠΕ 71



Φτιάξτε Παζλ! 

βοηθούν ιδιαίτερα στην 
ενίσχυση της 
οπτικοχωρικής αντίληψης, 
η οποία είναι απαραίτητη 
στο μάθημα της 
Γεωμετρίας και της 
Φυσικής



Μπείτε στο Google Earth.
Ταξιδέψτε σε χώρες, στις πρωτεύουσές τους και 
σε κάθε σημείο του υπέροχου πλανήτη μας!

Με τη βοήθεια του wikipedia μάθετε για τον 
πληθυσμό τους, την επίσημη γλώσσα τους, τη 
σημαία τους, τα προϊόντα που παράγουν. 
Βρείτε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος τους, 
το ημισφαίριο που ανήκουν και την εποχή που 
διανύουν τώρα.

Αν έχετε χάρτες στο σπίτι χρησιμοποιήστε τους! 
Μάθετε να προσανατολίζεστε και να διαβάζετε τα 
σύμβολα του χάρτη, να αναγνωρίζετε βουνά, λίμνες, 
ποτάμια…



Παίξτε επιτραπέζια 

παιχνίδια, 

βοηθούν στην τήρηση των κανόνων, στην 
ανάπτυξη στρατηγικής και στη διαχείριση της 
ήττας. 
Βάλτε τα παιδιά να διαβάσουν τις οδηγίες, 
ώστε να κάνουν εξάσκηση στην ανάγνωση. 
Στη συνέχεια, ζητήστε να σας τις 
επαναλάβουν. Πριν ξεκινήσετε, σιγουρευτείτε 
ότι έχουν γίνει κατανοητές από όλους.



Ακούστε μουσική,

τραγουδήστε, 

χορέψτε!



Φτιάξτε ένα παραμύθι
Ακολουθήστε τη φαντασία των παιδιών, 
επιδράστε θετικά -όχι επικριτικά-
τα λάθη είναι δεκτά!
Όμως τονίστε ότι η κάθε ιστορία έχει δομή 
και συνοχή, δηλαδή αρχή,

μέση και
τέλος. 

Χωρίστε την σε επιμέρους ενότητες, εικονογραφήστε την 
και δραματοποιήστε την.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασκείστε στην παραγωγή 
γραπτού λόγου και ταυτόχρονα στη ζωγραφική και
στο θεατρικό παιχνίδι.

Ενθαρρύνετέ τα να φτιάξουν το προσωπικό βιβλίο των ιστοριών 
τους! 



Ακούστε βιβλία
Θα αναπτύξουν το λεξιλόγιο,
την ακουστική αντίληψη και
τη συγκέντρωση της προσοχής

των παιδιών σας.

Δείτε παιδικά video
στο youtube που σχετίζονται με τη 
μυθολογία και την ιστορία. 



Διαβάστε λογοτεχνικά βιβλία   

κατάλληλα σε περιεχόμενο και έκταση για την ηλικία 
του παιδιού. 

Αν το παιδί σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην
ανάγνωση, αρχίστε να διαβάζετε εσείς τα πρώτα
κεφάλαια, ώστε να αποκτήσει ενδιαφέρον και
περιέργεια για τη συνέχιση της ιστορίας.
Έπειτα, ζητήστε να διαβάσει και το ίδιο λιγάκι.
Μπορείτε να το κάνετε εκ περιτροπής ή εναλλακτικά,
να διαβάζετε ταυτόχρονα σεβόμενοι την ταχύτητα
ανάγνωσης του παιδιού.



Διαβάστε λογοτεχνικά βιβλία (συνέχεια)  

Εξηγήστε τις άγνωστες λέξεις ή ψάξτε τες στο λεξικό.

Η χρήση λεξικού είναι μια δεξιότητα που
καλλιεργείται στο σχολείο.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διακόψτε την 

ανάγνωση και κάντε ερωτήσεις κατανόησης.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα κεφάλαιο ζητήστε από το 
παιδί να σας πει με λίγα λόγια το περιεχόμενο του 
κεφαλαίου. Παροτρύνετέ το να μαντέψει τη συνέχεια ή 
να φτιάξει το δικό του τέλος.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την 
κατανόηση κειμένου και την 
παραγωγή περίληψης. 



Δημιουργήστε 
κατασκευάζοντας

Με τη βοήθεια των youtube/ pinterest / google
κάντε κατασκευές ανάλογα με την ηλικία των 
παιδιών σας, την επιθυμία και συμβατές με την 
εκάστοτε χρονική περίοδο (π.χ. Πάσχα, άνοιξη).

Χρησιμοποιήστε ανακυκλώσιμα υλικά και ό,τι έχετε 
στο σπίτι!

Εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα, τον οπτικοκινητικό
συντονισμό  και την  οπτικοχωρική αντίληψη. 

Κάνουν τα παιδιά δημιουργικά!!!



Επισκεφτείτε εικονικά μουσεία 

Μιλήστε στα παιδιά για ιστορία 
και τέχνη.
Κάντε σχέδια για μελλοντική 
επίσκεψή σας.

Περπατήστε μέσα σε πολιτιστικά μνημεία

Χρησιμοποιήστε το google earth, ώστε να επισκεφτείτε 
μνημεία, όπως η Επίδαυρος και η Αγιά Σοφιά. Συνδέστε 
τα με τα κεφάλαια της Ιστορίας που έχουν ήδη διδαχτεί 
τα παιδιά. Είναι μια καλή ευκαιρία για επανάληψη.



Μπείτε στο φωτόδεντρο

Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι ανοιχτό 
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς, αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενο.
Αναζητήστε γενικότερα προσβάσιμες και επίσημες 

ιστοσελίδες.



Κάντε εξάσκηση στην εκμάθηση της 
προπαίδειας, 
της ώρας, των μηνών,

των εποχών… 
Οι μαθητές με δυσκολίες μνήμης έχουν 

ανάγκη από συχνές επαναλήψεις έως ότου 
τα κατακτήσουν. 

Μαγειρέψτε !

Με αυτόν το δημιουργικό τρόπο τα παιδιά θα αντιληφθούν τις
ποσότητες και τις μετατροπές σε κλάσματα, δεκαδικούς αριθμούς και 
τις αναλογίες αυτών (κιλά-γραμμάρια, ltr – ml…).



Σηκώστε το βλέμμα στον ουρανό 
και Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας,
κάντε βόλτα στο διάστημα και προσεγγίστε τους πλανήτες.

Κατανοήστε τον κόσμο μας μέσω της Φυσικής,
της Χημείας και των Μαθηματικών
Πώς πετούν τα αεροπλάνα ;
Γιατί ο ουρανός είναι μπλε;
Φουσκώνει μόνο του ένα μπαλόνι;
Πώς κάνουν πολλαπλασιασμό οι Κινέζοι;

Πειραματιστείτε με απλά υλικά, λύστε απορίες και βρείτε
απαντήσεις σε διαδραστικά video.



Δείτε θεατρικές παραστάσεις, 
ταινίες και ντοκιμαντέρ 

Συζητήστε για την πλοκή της ιστορίας.
Απαντήστε σε ερωτήματα: Ποιος; Που; Πότε; Γιατί;

Αναρωτηθείτε τις προεκτάσεις στο εδώ και το τώρα, τις
αλληγορίες, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που
προκύπτουν.

Ευαισθητοποιήστε, ενημερώστε και αναπτύξτε την κριτική
σκέψη στους μελλοντικούς πολίτες μας, τα παιδιά!

Δημιουργήστε σκηνικά,
στολές, σενάρια και

παραστάσεις!



ΙΣΤΟΡΙΑ

 Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη ΙΙ: Ερέχθειο και Παρθενώνας
https://www.youtube.com/watch?v=iwAshPwvwHc
 Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη Ι: Προπύλαια και άγαλμα Προμάχου Αθηνάς
https://www.youtube.com/watch?v=Uaw39jiTo6E
 Η Ακρόπολη των Αθηνών από το 3500 π.Χ μέχρι σήμερα https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg
 -«Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και τα χρώματα που επιθυμεί 

δημιουργώντας πολλές και απίθανες παραλλαγές στην εικόνα του αγάλματος της 
Πεπλοφόρου https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/

 «Ακολούθησε τον Οδυσσέα» Στον κόμβο του ΥΠΠΟΑ, στην εφαρμογή « Ακολούθησε τον Οδυσσέα» 
περιλαμβάνεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο 
ταξιδευτής Οδυσσέας μας παίρνει μαζί του σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ελληνικό πολιτισμό από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. http://followodysseus.culture.gr/

 Ακρόπολης. http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/#/el/home
 Θερμοπύλες https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54
 Η μάχη στη Σαλαμίνας https://www.youtube.com/watch?v=3T7bmYTk304
 Ψηφιακή αναπαράσταση της Μάχης του Μαραθώνα https://www.youtube.com/watch?v=lTMYQVhf5Fo
 Η Διώρυγα της Κορίνθου https://www.youtube.com/watch?v=Xac_YeKxLuw
 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία https://www.youtube.com/watch?v=yYLDCkUsD9Y
 Βυζάντιο - Βυζαντινή Ιστορία https://www.youtube.com/watch?v=yT23eWqOQpA
 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος https://www.youtube.com/watch?v=BXhUKYlYRoo
 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος https://www.youtube.com/watch?v=xeSYvXbZ0jk

Ενδεικτικοί Σύνδεσμοι
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 Ελληνική μυθολογία για παιδιά https://www.youtube.com/watch?v=2IZ4LEkZqhE

 ''12 Θεοί του Ολύμπου'‘ https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU&t=5s

 Περσεφόνη- 4 Εποχές https://www.youtube.com/watch?v=rptxvqaJOO4

 Ηρακλής Άτλας 1 -Τα χρυσά μήλα των εσπερίδων https://www.youtube.com/watch?v=8grfYX8DdeA

 Ηρακλής Άτλας 2 -Τα χρυσά μήλα των εσπερίδων https://www.youtube.com/watch?v=kpd-Z_VK6Jc

 Δαίδαλος & Ίκαρος https://www.youtube.com/watch?v=dZrgjKjWeQs

 Ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες 3D Animation Film https://www.youtube.com/watch?v=mk2vZKSfu1U

 Ο Τρωικός Πόλεμος 3D Animation Ταινία https://www.youtube.com/watch?v=Sj-xMEf30Yg

 Οδυσσέας - Παιδική Ταινία https://www.youtube.com/watch?v=5bfk6OudntI
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ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

 •  Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών https://www.namuseum.gr/collections/

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - εκθέσεις www.amth.gr/exhibitions

 • Λευκός Πύργος www.lpth.gr/

 • Νομισματικό Μουσείο www.nummus.gr

 • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο www.ebyzantinemuseum.gr

 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού www.mbp.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου www.heraklionmuseum.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου-Επιλεγμένα εκθέματα https://heraklionmuseum.gr/?page_id=641

 • Μουσείο Ασιατικής Τέχνης www.matk.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων www.amio.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας www.igoumenitsamuseum.gr

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας www.tegeamuseum.gr

 • Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά εφαρμογές που αναδεικνύουν τα εκθέματα και “φωτίζουν” 
πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko

 • Εθνική Πινακοθήκη www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html

Και παιχνίδια https://www.nationalgallery.gr/el/ekpaideusi/paihnidia.html

 • Εθνική Πινακοθήκη - Μόνιμη συλλογή ζωγραφικής www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-
ekthesi.html

 • Εθνική Πινακοθήκη - Μόνιμη συλλογή γλυπτικής www.nationalgallery.gr/el/gluptikh-monimi-ekthesi.html

 • Εθνική Πινακοθήκη - Ψηφιακές παρουσιάσεις https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-
parousiaseis/museums.html

 • Στο Μουσείο Μπενάκη (www.benaki.org ) λειτουργούν εικονικές περιηγήσεις, σε όλες τις αίθουσες.

 • Μουσείο Γουλανδρή https://goulandris.gr/el/collection/works-of-art

 • Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1
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 🕍ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ🏦

 GOOGLE ARTS & CULTURE (Περιέχει πολλές συλλογές μουσείων)
https://artsandculture.google.com/

 ΛΟΥΒΡΟΣ Παρίσι https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

 Musée d’Orsay, https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris

 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Μουσείο, Λονδίνο https://www.britishmuseum.org/collection

 Μουσείο Tate Modern, Λονδίνο https://artsandculture.google.com/partner/tate-modern

 ΜΕΤ, Νέα Υόρκη https://www.metmuseum.org/

 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Ουάσιγκτον https://www.nga.gov/index.html

 Μουσείο ΠΡΑΔΟ, Μαδρίτη https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

 Μουσεία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ρώμη
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html

 Πινακοθήκη ΟΥΦΙΤΣΙ, Φλωρεντία
https://artsandculture.google.com/story/cQVh5Rbqa2Q3dg

 Μουσείο ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, Άμστερνταμ
https://artsandculture.google.com/…/which-bo…/kAKixNfo_Gy-IA

 Μουσείο ΓΚΟΥΓΚΕΝΧΑΙΜ, Μπιλμπάο https://artsandculture.google.com/

 Μουσείο ΕΡΜΙΤΑΖ, Αγία Πετρούπολη. https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

 ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ https://saferinternet4kids.gr/nea/museam/

 Εικονική επίσκεψη σε μουσεία https://almaradio.gr/eikoniki-episkepsi-se-
mouseia/?fbclid=IwAR1mUuS2EgAPXZOBSe9hileeTtF38Pa3BRnUa9_5Qs4Cc4Mcm5iXJylIafg

https://l.facebook.com/l.php?u=https://artsandculture.google.com/?fbclid%3DIwAR1uK5Y2VoN2fGGU1WeG5XP5GW2okpSLis7Rg9i1WUDddkY5PpoghqUJVEk&h=AT2SgrjwHuDzM1vKi4twvtbjGR-ztklEoRcM-8vG5BTRnvvUjTr5eQj7SBKFmB4Lj8CZwUYBTXpfu70VA11GsaAvlzjxKR19rXOoB4fnl_IGn-ndx2vrLzHT3S3pfbVNA-P_3iDguIQ9KiWSrcA3PVQoQotu
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ΘΕΑΤΡΟ

 ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ – Δωρεάν Παραστάσεις https://poreiatheatre.com/

 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – Παιδικές Παραστάσεις δωρεάν (δίπλα απ’ την καθεμιά έχει τη λέξη “βίντεο” εκεί που 
υπάρχει διαθέσιμη η παράσταση http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-
YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE

 7+1 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (που μπορείς να παρακολουθήσεις από το σπίτι)

 https://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/art-salad/7-1-theatrikes-parastaseis-poy-mporeis-na-
parakoloythiseis-apo-to-spiti/
ΌΠΕΡΕΣ (online από το Teatro di San Carlo της Νάπολης https://www.elculture.gr/blog/article/operes-online-
teatro-di-san-carlo/

 Online θεατρικές παραστάσεις του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/karagkiozis.html

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ🎥

 ONLINE ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ https://webtv.ert.gr/shows/to-sinema-sto-spiti-sas/

NTOKΙMANΤΕΡ📺

 ☑️ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ https://www.youtube.com/user/HellenicCosmos/videos

 ☑️ΔΩΡΕΑΝ Ντοκιμαντέρ (με Ελληνικούς Υπότιτλους) https://greekdocumentaries2.blogspot.com/

 ☑️IDFA Ντοκιμαντέρ https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

 20 ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΕ ΘΑΜΒΩΤΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ https://www.lifo.gr/articles/travel_articles/274687/20-peripatoi-se-5-
thamvotikoys-kipoys-apo-ton-kanape-soy

 Επισκέψου μουσεία , μνημεία, πόλεις, ζούγκλες     

https://childit.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

https://poreiatheatre.com/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/art-salad/7-1-theatrikes-parastaseis-poy-mporeis-na-parakoloythiseis-apo-to-spiti/
https://www.elculture.gr/blog/article/operes-online-teatro-di-san-carlo/
http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/karagkiozis.html
https://webtv.ert.gr/shows/to-sinema-sto-spiti-sas/
https://www.youtube.com/user/HellenicCosmos/videos
https://greekdocumentaries2.blogspot.com/
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries
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https://childit.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%BD%CE%B7/?fbclid=IwAR2A1bzfsxuUDzSEAERAiIf-AKpmR0j5R0xUTYod7cZOVeho7VZvI303Zx0


ΒΙΒΛΙΑ 📚

 OPEN BOOK https://www.openbook.gr/

 GUTENBERG PROJECT  https://www.gutenberg.org/

 Ο μικρός αναγνώστης (ακουστικά βιβλία) https://www.openbook.gr/mikros-anagnostis/

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ με αφήγηση https://plastelini.xyz/e-book-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce

 Άκουσε ένα βιβλίο http://m.akousenabiblio.com/?fbclid=IwAR3_aDWMU5INFvrg5d0z6E-
HLFVSDGqr6KlBAY4cs6oQzi8uiNnhmEQ9jr8

 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
https://www.nlg.gr/collection/ilektroniko-anagnostirio/

 ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-vivlia-dimotiko/ `

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ & ΥΠΑΙΘ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ http://photodentro.edu.gr/aggregator/

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΘΗΤΗ http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=200&ep=19

 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=2&Itemid=101

 ΕΑΕ http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=29&Itemid=210

 Ανοικτή Εκπαίδευση για όλους https://go.minedu.gov.gr/students/

 mathisi 2.0 ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ / ΠΟΛΥΜΕΣΑ https://mathisi20.gr/resources/multimedia/

 ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
https://blogs.sch.gr/persidou/2015/05/27/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-
%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/
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https://blogs.sch.gr/persidou/2015/05/27/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/


 ΦΥΣΙΚΗ

 Το πείραμα του Ερατοσθένη https://www.youtube.com/watch?v=F34Ft-7VpIM

 Πώς επιπλέουν τα πλοία https://www.youtube.com/watch?v=0soSth58Cz8

 Πώς πετάνε τα αεροπλάνα https://www.youtube.com/watch?v=bqAm9-yUBuU

 Γιατί ο ουρανός είναι μπλε https://www.youtube.com/watch?v=1IebXUlivdQ

 Τι είναι ο ήχος https://www.youtube.com/watch?v=QmL6KsR8ylQ

 Γιατί η γη είναι σφαιρική https://www.youtube.com/watch?v=xbcZHafiNbo

 Τι είναι η ειδική θεωρία της σχετικότητας https://www.youtube.com/watch?v=sQ9Fti7Zgt4&pbjreload=10

 Πόσες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις το Τζόκερ https://www.youtube.com/watch?v=cmQ10PuFg_s

 Η γάτα του Σρέντινγκερ και οι ερμηνείες της Κβαντικής Φυσικής

 https://www.youtube.com/watch?v=rFjLz7F0Mjc

 4 κοινές παρανοήσεις στη Φυσική https://www.youtube.com/watch?v=dGiGD0-bUxI

 Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά – Science experiments for Kids https://tinanantsou.blogspot.com/

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 5 γρίφοι για γερά μυαλά  https://www.youtube.com/watch?v=RmYBokMMnPk

 Ο γρίφος με  τα καπέλα https://www.youtube.com/watch?v=2ZJoLUlJxBc

 Μαθηματικό κόλπο- Μαγικό τετράγωνο https://www.youtube.com/watch?v=T1MP4U-V8Ys

 Μαθηματικό κόλπο-Μήπως είσαι ιδιοφυΐα; - https://www.youtube.com/watch?v=i3f12cOlku0

 Κινέζικος Πολλαπλασιασμός https://www.youtube.com/watch?v=cv6u58VXFuk

 Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά https://www.youtube.com/watch?v=RhX7szndHnQ

 Τρικ προπαίδειας https://www.youtube.com/watch?v=-SGFDCosDXg

 Διαβάζω την ώρα  https://www.youtube.com/watch?v=ohR0SuOGSFk

 Πατάω στη δεκάδα https://www.youtube.com/watch?v=3tEYq2n_mYU
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🈵ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ🔤

 Εκμάθηση ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ https://www.duolingo.com

📚ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ📄

 Μάθετε πληροφορική. Αλλάξτε τον κόσμο. Κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία 
να μάθει την επιστήμη των υπολογιστών. https://code.org/

 450 IVY LEAGUE COURSES  https://www.freecodecamp.org/…/ivy-league-free-online-cou…/…

 COURSERA https://www.coursera.org

 OPEN CULTURE  http://www.openculture.com/…/download-free-coloring-books-f…

ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 https://youtu.be/0yNzSwlnQ2Q

 https://youtu.be/qLYhwLLPNfQ

 https://youtu.be/nr5Pj6GQL2o

 https://youtu.be/libKVRa01L8

 https://youtu.be/sdt3hKIP2VQ

 Εξερεύνησε τον ουρανό με δυο υπέροχες εφαρμογές https://oer.ellak.gr/2020/03/17/menoume-spiti-
exerevniste-ton-ourano-me-2-iperoches-ekpedeftikes-efarmoges-aniktou-logismikou-stellarium-and-
celestia/?fbclid=IwAR0NGlkwU6Io3oE8i6cID0oOF4dOzlest5kmZoNnFwkvNjBkrfpWE0wL6Hg

 Πλανητάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https://astro.planitario.gr/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 Μαθαίνουμε στο Σπίτι ΕΡΤ https://webtv.ert.gr/tag/ekpedeftiki-tileorasi/

Ή https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeq7ezNgWe94VavlcE6HC0k8RVanZWPe

 Εκπαιδευτική Τηλεόραση, η άλλη τηλεόραση http://www.edutv.gr/
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=xSsdnC896pU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XcvscMeCgOMunPxL
K6iOa5OtZEzZiOh6DoRUJt4l9cM_gMTjYCJ2og2Y
 Πασχαλινά λαγουδάκια https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk
 Πασχαλινά καλαθάκια https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
 Πώς να σχεδιάσεις μια γάτα https://www.youtube.com/watch?v=y8oTyNH0bQk
 μελετήστε τη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη
https://plastelini.xyz/%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%86%cf%84%ce…/…
 Οριγκάμι https://www.mama365.gr/…/ftiahnoyme-origkami-kai-kanoyme-th…

ΜΟΥΣΙΚΗ
 https://www.amusedcy.com/…/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%C… παίζουμε μουσικά όργανα 

στο διαδίκτυο όλοι μαζί
 ΕΜΜΕΛΕΙΑ Το μουσικό Χωριό http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/#
 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ http://musicmagda.weebly.com/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.kpe.gr/index.php
 ΚΑΛΛΙΣΤΩ https://www.callisto.gr/ ΚΑΙ http://legacy.callisto.gr/arkoudi/index.html
 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της φύσης https://www.eepf.gr/el/
 WWF https://www.wwf.gr/menoume-spiti
 GREENPEACE https://www.greenpeace.org/greece/epirease/
 Πλαστελίνη/Διαθεματική Προσέγγιση https://plastelini.xyz
 ΕΥΔΑΠ https://www.eydap.gr/LearnAboutWater/KidsSpace/stagonoulis/games/
 Υπουργείο Υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-

kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-
toy-mathhtikoy-plhthysmoy

 ΕΥΖΗΝ http://eyzhn.edu.gr/information-material/
 Ευ Δια…Τροφήν http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-%20paidia
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