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ɀŮ ɞəŰɩ ɜɏɞɡɠ ŰɑŰɚɞɡɠ ɓɘɓɚɑɤɜ əɎɜŮɘ Űɞ ɜŰŮˊɞɨŰɞ Űɞɡ ůŰɖ ůɢɞɚɘəɐ ŮəˊŬɑŭŮɡůɖ 
ɞ ŮəŭɞŰɘəɧɠ ɞɑəɞɠ Ⱦ. ɄŬˊŬŭɧˊɞɡɚɞɠ əŬɘ ɞɘ 8 ɛŮ ůɡɔɔɟŬűɏŬ Űɞɜ ũɘɎɜɜɖ 
ȻŬɢŬɟɧˊɞɡɚɞ. ɇŬ ɓɘɓɚɑŬ ŬɡŰɎ ŮɑɜŬɘ: 
Ŭ) Γλώσσα, ɔɘŬ Űɖɜ ũ', ȹ', Ⱥȭ, Ɇɇò, ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 
ɓ) Μαθηματικά, ɔɘŬ Űɖɜ ũ', ȹ' Ⱥ', Ɇɇ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 
ɁŬ ɔɜɤɟɑůɞɡɛŮ əŬɘ 21 Ŭəɧɛɖ ɓɘɓɚɑŬ ɔɘŬ ɛŬɗɖŰɏɠ Űɞɡ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ əŬɘ Űɞɡ 
ȹɖɛɞŰɘəɞɨ: 

o ñΤετράδιο για το Νηπιαγωγείο: Τα πρώτα μου γράμμτα” ɇɖɠ 
ȺɡŬɔɔŮɚɑŬɠ ȹŮůɨˊɟɖ 

o ñΤετράδιο για το Νηπιαγωγείο: Οι πρώτοι μου αριθμοί” ɇɖɠ 
ȺɡŬɔɔŮɚɑŬɠ ȹŮůɨˊɟɖ 

o ñΛέξη, λέξη είσαι 'δω;” ȷůəɐůŮɘɠ ŬɜɎɔɜɤůɖɠ əŬɘ ɔɟŬűɐɠ ɔɘŬ 
ˊŬɘŭɘɎ ɜɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ Űɤɜ ȸŬɟɓ. ɄɟŮɓŮɕɎɜɞɡ, ȾɚŮɎɜɗɖ 
ɀɘɢŬɚɎɜŰɞɡ 

o ñΑνακαλύπτω τα γράμματα” ɔɘŬ Űɞ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞ əŬɘ Űɖɜ ȷ' 
ȹɖɛɞŰɘəɞɨ ɇɖɠ ȺɡŬɔɔŮɚɑŬɠ ȹŮůɨˊɟɖ 

o ñΑνακαλύπτω τους αριθμούς” ɔɘŬ Űɞ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞ əŬɘ Űɖɜ ȷ' 
ȹɖɛɞŰɘəɞɨ ɇɖɠ ȺɡŬɔɔŮɚɑŬɠ ȹŮůɨˊɟɖ 

Ⱥˊɑůɖɠ, ůɡɔɔɟŬűɐɠ ȺɡŬɔɔŮɚɑŬɠ ȹŮůɨˊɟɖ ŮɑɜŬɘ əŬɘ ŰŬ ˊŬɟŬəɎŰɤ ɓɘɓɚɑŬ: 

1. 4 ɄŬɘɢɜɘŭɞəɎɟŰŮɠ ɔɘŬ Űɞ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞ əŬɘ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ: ɇŬ 
ɔɟɎɛɛŬŰŬ. Ƀɘ ˊɟɩŰŮɠ ɛɞɡ ɚɏɝŮɘɠ ɛŮ ůɡɚɚŬɓɏɠ. Ƀɘ Ŭɟɘɗɛɞɑ. ȼ 
ˊɟɞˊŬɑŭŮɘŬ. 

2. ȹɘŬɗŮɛŬŰɘəɏɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ: Γνωρίζω το νερό, ɔɘŬ ɛŬɗɖŰɏɠ Űɞɡ 
ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ əŬɘ Űɖɠ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 



3. ȹɘŬɗŮɛŬŰɘəɏɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ: Γνωρίζω την υγιεινή διατροφή, ɔɘŬ 
ɛŬɗɖŰɏɠ Űɞɡ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ əŬɘ Űɖɠ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 

4. ȹɘŬɗŮɛŬŰɘəɏɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ: Γνωρίζω τα μέσα μεταφοράς, ɔɘŬ 
ɛŬɗɖŰɏɠ Űɞɡ ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ əŬɘ Űɖɠ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 

5. ȹɘŬɗŮɛŬŰɘəɏɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ: Γνωρίζω την ελιά, ɔɘŬ ɛŬɗɖŰɏɠ Űɞɡ 
ɁɖˊɘŬɔɤɔŮɑɞɡ əŬɘ Űɖɠ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 

6. Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής, ɔɘŬ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 
7. Τετράδιο ορθογραφίας, ɔɘŬ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 
8. Καρτέλες Ανάγνωσης, ɔɘŬ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 
9. Τετράδιο γλώσσας, ɔɘŬ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 
10. Τετράδιο Μαθηματικών, ɔɘŬ Űɖɜ ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 
11. ɇŬ ˊɟɩŰŬ ɛɞɡ ɓɐɛŬŰŬ ůŰɞ ȹɖɛɞŰɘəɧ: Οι εκθέσεις μου, ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 
12. ɇŬ ˊɟɩŰŬ ɛɞɡ ɓɐɛŬŰŬ ůŰɞ ȹɖɛɞŰɘəɧ: Η γλώσσα μου, ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 
13. ɇŬ ˊɟɩŰŬ ɛɞɡ ɓɐɛŬŰŬ ůŰɞ ȹɖɛɞŰɘəɧ: Η Γραμματική μου, ȷ' 
ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 

14. ɇŬ ˊɟɩŰŬ ɛɞɡ ɓɐɛŬŰŬ ůŰɞ ȹɖɛɞŰɘəɧ: Τα μαθηματικά μου, ȷ' 
ȹɖɛɞŰɘəɞɨ. 

15. Παιχνίδα Προπαίδειας ȷ' ȹɖɛɞŰɘəɞɨ 

ȼ ůŮɘɟɎ ůɡɛˊɚɖɟɩɜŮŰŬɘ ɛŮ Űɞ 21ɞ ɓɘɓɚɑɞ Űɖɠ Ⱥɚɏɜɖɠ ũŮɟɞɡɚɎɜɞɡ “Το 
αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη” ɏɜŬ əŬɚŬɑůɗɖŰɞ ɓɘɓɚɑɞ ˊɞɡ ɔɜɤɟɑɕŮɘ 
ůŰŬ ˊŬɘŭɘɎ Űɞ ŬɚűɎɓɖŰɞ ɛɏůɤ Űɖɠ Űɏɢɜɖɠ. ȺɘŭɘəɎ Űɞ ɓɘɓɚɑɞ ŬɡŰɧ ŬˊŮɡɗɨɜŮŰŬɘ 
ůŮ ˊŬɘŭɘɎ ɧɚɤɜ Űɤɜ ɖɚɘəɘɩɜ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


