
Ημέρα 5η

Θα επιβιώσει ο επόμενος κι 
εσύ.. Θα μαντέψεις τι είσαι;

Ημέρα 4η

Καραγκιοζάκη μου, 
καλοκαιράκι μου και 
δροσερό ποτάκι μου. 

Ημέρα 3η

Όσκαρ θα λάβεις, 1 στιγμή 
θα θυμηθείς κι ύστερα σε 
μια ιστοριογραμμή θα 
ξεχαστείς. 

Ημέρα 2η

Παγωτάκι μου γλυκό, να σε 
φτιάξω εγώ ποθώ. 

Ημέρα 1η

Τι παιχνίδι είναι αυτό; Με 
αλυσίδα, με αυγό, με 
τσουβάλι μαγικό και 
χαλασμένο κινητό. 

Στιχάκια για τις καθημερινές 
δραστηριότητες της δράσης

«Ας τελειώσουμε τη χρονιά μ’ ένα ΜΠΑΜ»
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Οδηγίες (για εκτυπώσιμο)
Το παρόν αρχείο αποτελεί βασικό στοιχείο για την εφαρμογή της δράσης «Ας 
τελειώσουμε τη χρονιά μ’ ένα ΜΠΑΜ». Αυτά τα στιχάκια, αφού εκτυπωθούν και κοπούν, 
τοποθετούνται μέσα στα μπαλόνια. Κάθε μέρα σκάτε ένα μπαλόνι με τους μαθητές και 
διαβάζετε το ανάλογο χαρτάκι. Κάνετε τις δράσεις που παρουσιάζονται σε αυτό. 

Προφανώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας στιχάκια και τις δικές σας δράσεις. 
Αυτά είναι όσα δημιούργησα εγώ το έτος 2019-2020 και αποτελούν ένα δείγμα και μια 
πρόταση. Οι δράσεις που παρουσιάζονται στα στιχάκια αυτά έχουν και τα δικά τους 
εκτυπώσιμα που βρίσκονται στην αντίστοιχη ανάρτηση στην κατηγορία «Θεματικό Υλικό 
 Έναρξη και λήξη σχολικής χρονιάς». 

Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 



Ευχαριστώ θερμά που κατεβάσατε το υλικό μου και
ελπίζω να το χαρείτε τόσο πολύ όσο κι εγώ όταν το
δημιούργησα. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email:
playgroundlearning4@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
(μη ηλεκτρονική διάθεση αρχείων)

© Σπυροπούλου Δήμητρα 
@Playground Learning 2020

Το κατέβασμα αυτού του αρχείου δίνει στον ιδιοκτήτη του την δυνατότητα
1.να το αναπαράγει όσες φορές επιθυμεί μόνο για προσωπική χρήση
2.να παρουσιάσει την χρήση του υλικού εφόσον αναφέρει τον ιστότοπο και
ανακατευθύνει με σύνδεσμο σε αυτόν.

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, αλλαγή ή πώληση του προϊόντος στο
διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και αποσπασματικά
απαγορεύτται αυστηρά. Για την παρουσιάσή του σε κάποιο site επικοινωνήστε
μαζί μου πρώτα. Κάθε αρχείο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία του ιστότοπου και της Σπυροπούλου Δήμητρας, καθώς διατίθεται με
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι
Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.
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Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 
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