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ΗΞΖΠΕΞΖΑ ΓΝΖΘΜΓΕΟ ΠΜΡ ΘΓΙΑΠΜΟ

 Γίκαη πάκηα επίθαηνμ ιόγς ηςκ θνμοζμάηςκ δηαθόνςκ 
αζζεκεηώκ, πμο εμθακίδμκηαη θάζε πνόκμ ζηα ζπμιεία.

 Γίκαη επηηαθηηθή ε ακάγθε κα θαηαιάβμοκ ηα μηθνά παηδηά πόζμ 
ζεμακηηθό νόιμ παίδεη ε ογηεηκή ζηε δςή ημοξ θαη θονίςξ κα ηεκ 
εθανμόζμοκ ζηεκ θαζεμενηκόηεηά ημοξ. 

 Γπηπιέμκ ημ ζέμα δίκεη ηε δοκαηόηεηα ζημοξ μαζεηέξ κα 
ζοκδέζμοκ ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ πνμϋπάνπμοζεξ εμπεηνίεξ ημοξ με 
ηα επημένμοξ γκςζηηθά ακηηθείμεκα  ημο Ννμγνάμμαημξ Οπμοδώκ 
ημο Κεπηαγςγείμο, μέζς ηεξ δηαζεμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ.



ΙΓΘΜΔΜΘΜΓΖΑ-ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ

 Γκενγεηηθή- βηςμαηηθή μάζεζε-Ακηαιιαγή εμπεηνηώκ-
Ηαηακόεζε-Γεκίθεοζε- Γθανμμγή

 Γθπαηδεοηηθή πνμζέγγηζε STE(Α)M

 Οοκενγαζία με εηδηθμύξ

 Μμαδμζοκενγαηηθή μέζμδμξ

 Ναηπκίδηα νόιςκ

 νήζε ΠΝΓ

 Ημοίδ θαη ενςηεμαημιόγηα (Scientix-e bugs)



ΓΓΚΖΗΜΖ ΟΠΜΜΖ

 Κα θαηαιάβμοκ ηα παηδηά ηεκ άμεζε ζπέζε ηεξ ογηεηκήξ με ηεκ ογεία.
 Κα γκςνίζμοκ ηηξ πεγέξ μόιοκζεξ ζημ πενηβάιιμκ ημοξ θαη κα ηηξ 

απμθεύγμοκ.
 Κα μάζμοκ ηη είκαη ηα μηθνόβηα, πμύ δμοκ, πώξ μεηαδίδμκηαη, πόζμ 

επηθίκδοκα είκαη, πμημη είκαη μη ηνόπμη πνόιερεξ θαη ακηημεηώπηζήξ 
ημοξ. 

 Κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ αλία ηεκ πνόιερεξ ζηεκ πνμζηαζία από ηα 
μηθνόβηα θαη κα ηε δηαπςνίζμοκ από ηε «μηθνμβημθμβία», όπςξ θαη κα 
μάζμοκ όηη δεκ είκαη όια βιαβενά.

 Κα μάζμοκ κα ηενμύκ απιμύξ θακόκεξ ογηεηκήξ θαη κα ημοξ γίκεη ε 
θαζεμενηκή ογηεηκή ηνόπμξ δςήξ.

 Κα θαιιηενγήζμοκ ημκ  επηζηεμμκηθό ημοξ εγγναμμαηηζμό, ώζηε κα 
μπμνμύκ κα δηενεοκμύκ ζοζηεμαηηθά,  κα θαηακμμύκ βαζηθέξ 
ιεηημονγίεξ, κα επηιύμοκ πνμβιήμαηα, κα δηαμμνθώκμοκ θνηηηθή ζηάζε 
θαη κα ιαμβάκμοκ απμθάζεηξ.

 Κα δηεονύκμοκ ημκ θύθιμ ηςκ παναζηάζεςκ θαη ηςκ εμπεηνηώκ ημοξ, κα 
ροπαγςγεζμύκ θαη κα δηαζθεδάζμοκ. 

 Κα αλημπμημύκ ημ δηαδίθηομ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ ενγαζία.



Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ

O/Ε εθπαηδεοηηθόξ μνγακώκεη θαηάιιειεξ μαζεζηαθέξ 
εμπεηνίεξ με κόεμα γηα ηα παηδηά, πμο κα ζοκδέμκηαη 
με ηα βηώμαηα ημοξ θαη  κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ 
ηθακόηεηέξ ημοξ.



ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΙΝΓΖΞΖΩΚ ΗΑΖ ΓΚΩΟΓΩΚ

 Δηαβάδμομε ημ παναμύζη με ηίηιμ: «Πα μηθνόβηα δεκ είκαη γηα κα ηα 
μμηναδόμαζηε»,  έηζη ώζηε κα γίκεη πημ εοπάνηζημ θαη  θαηακμεηό ημ ζέμα από 
ηα παηδηά. 

 Ννμθαιμύμε ζοδήηεζε ζηεκ μμάδα (ηώζεηξ, μηθνόβηα, ογηεηκή)  με ζηόπμ κα 
θαιιηενγήζμομε ζογθηκεζηαθό θιίμα θαη ηαοηόπνμκα κα πνμθαιέζμομε ημ 
εκδηαθένμκ ημοξ. 

 Πα παηδηά θαηαζέημοκ γκώζεηξ θαη εμπεηνίεξ.

 Ηαηαγνάθμομε ηηξ ζοκήζεηεξ ογηεηκήξ ηςκ παηδηώκ θαη ηεξ μηθμγέκεηάξ ημοξ, 
δεδμμέκμο όηη ε μηθμγέκεηα είκαη αοηή πμο βάδεη ηα ζεμέιηα ηεξ ζομπενηθμνάξ 
ηςκ παηδηώκ. 

 Γκεμένςζε γμκέςκ, ακαδήηεζε οιηθμύ.



ΓΚΩΞΖΔΩ ΓΖΑ ΠΑ ΙΖΗΞΜΒΖΑ



ΓΖΔΕ ΙΖΗΞΜΒΖΩΚ



ΝΜΡ ΒΞΖΟΗΜΚΠΑΖ ΠΑ ΙΖΗΞΜΒΖΑ;



ΙΖΗΞΜΒΖΑ ΝΑΚΠΜΡ



ΗΜΘΑΔ



ΝΓΖΞΑΙΑ ΙΓ ΦΓΠΓΟ ΣΩΙΖΜΡ



ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΙΓ ΠΜ ΖΑΗ ΗΓΞΗΡΞΑΟ



ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΙΓ ΠΜ ΖΑΗ ΗΓΞΗΡΞΑΟ



ΟΡΚΓΞΓΑΟΖΑ ΙΓ ΠΜ ΖΑΗ ΗΓΞΗΡΞΑΟ



ΙΖΗΞΜΒΖΑ ΗΑΖ ΟΠΜΙΑΠΖΗΕ ΡΓΖΓΖΚΕ



ΠΜ ΠΑΛΖΔΖ ΓΚΌΟ ΙΖΗΞΜΒΖΜΡ

https://www.youtube.com/watch?v=b09luE7z2qY


ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΕ ΟΠΜ «EΞΓΑΟΠΕΞΖΜ» ΙΑΟ



ΓΗΦΞΑΟΕ  & ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ



ΓΗΦΞΑΟΕ  & ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ



ΒΞΓΟ ΠΜ ΑΘΘΜ ΙΖΟΜ-ΑΛΜΚΑΟ ΟΡΙΙΓΠΞΖΑΟ
ΟΡΚΓΖΟΓ ΠΜ ΙΜΠΖΒΜ



ΝΑΖΚΖΔΖΑ  ΜNLINE

http://www.primarygames.com/science/germhunter/index.htm
http://www.e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=junior


ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΗΑΖ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ



ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΗΑΖ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ

«Λευκά στρατιωτάκια» εναντίον μικροβίων



ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΗΑΖ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ



ΔΖΑΔΞΑΟΠΖΗΕ ΑΦΖΟΑ

https://edu.glogster.com/glog/63450212/30lf1ettbbk


ΠΜ ΣΕΦΖΑΗΜ ΒΖΒΘΖΜ ΙΑΟ

https://read.bookcreator.com/5gMVdva4spZ9LdMB906jcKU7qUp2/RvY5V_uiS_yXXJjhnICxkQ


ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ

Αλημιμγήζεθακ ηόζμ ε δηαδηθαζία, όζμ θαη ηα 

απμηειέζμαηα ημο Ννμγνάμμαημξ ηα μπμία θνίκαμε 

ζε μεγάιμ βαζμό επηηοπή, θαζώξ εοαηζζεημπμηήζεθε 

όιε ε ζπμιηθή θμηκόηεηα θαη παναηενήζεθακ 

εμθακείξ αιιαγέξ θαη οημζέηεζε ζςζηώκ 

ζομπενηθμνώκ από ηα κήπηα.
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