
 

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ      

 

«««      ΓΓΓύύύρρρωωω   γγγύύύρρρωωω   οοο   κκκόόόσσσμμμοοοςςς   όόόλλλοοοςςς   »»»   

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο οι μαθητές να 

σκεφτούν και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το διάστημα και για το 

γεγονός ότι οι πλανήτες δεν είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, αλλά 

αλληλοεξαρτώμενοι καθώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη, η Γη, 

μαζί με επτά άλλους πλανήτες, περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και ο 

Ήλιος, με τη σειρά του, περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας. 

Η Σελήνη, η Γη και ο Ήλιος αποτελούν τα τρία ουράνια σώματα τα οποία 

σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με την εναλλαγή ημέρας/νύχτας, τις 



εκλείψεις και τις εποχές που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των σωμάτων αυτών και με τις οποίες οι μικροί μαθητές θα πειραματιστούν 

και θα γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο. 

Ο χρόνος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος εκτάθηκε σε επτά 

δίωρα εργαστήρια. Βασική πρόταση αλλά και επιδίωξή του αποτέλεσε η 

διάχυση των στόχων του σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Έγινε συνδυασμός 

των  συγκεκριμένων προτάσεων με τα περιεχόμενα του προγράμματος 

σπουδών της Θεατρικής Αγωγής , των Εικαστικών , την αξιοποίηση του Η/Υ 

και υλικών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου. Απαραίτητη κρίθηκε η 

ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα και κεντρικού Η/Υ της τάξης. Κύρια μορφή 

οργάνωσης της τάξης ήταν η εργασία σε ομάδες. Υπήρξαν επιπλέον και 

δράσεις στις οποίες οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να εργαστούν ατομικά, αλλά 

και να συνεργαστούν στην ολομέλεια της τάξης.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο  - Το παιχνίδι με τις ερωτήσεις 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                  «  Γνωριμία με το θέμα » 

Συζητήσαμε τι γνωρίζουν οι μαθητές για το διάστημα και τι θα ήθελαν να 

μάθουν γράφοντας στον πίνακα τις απαντήσεις τους. Είδαμε το βίντεο    

https://www.youtube.com/watch?v=xOUOZ_CY3VE&t=97s και μιλήσαμε 

για τον Ήλιο και τους πλανήτες διαβάζοντας από βιβλία των μαθητών… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xOUOZ_CY3VE&t=97s


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο – 3ο Ας δούμε τους πλανήτες από κοντά   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              « Ζωγραφίζω και παρουσιάζω 

την κίνηση των πλανητών » 

Οι μαθητές εκφράστηκαν δημιουργικά και με βιωματικό τρόπο 

αναπαράστησαν τις κινήσεις των πλανητών   

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



0-02-05-33a0c65ef4b29c9fa62f558259c93a712c33503faa192bc464796c2867c0f978_46327e90466874b6.mp4

0-02-05-77b992669655d39d9b980f9b603cd80c68c2ec9eb81361d57f833563f9a335a9_40a83e37240e63d5.mp4

0-02-05-13c41431320b77569d14b929c64c398eeed764bf582e95a962f9e9d3acca17bb_6d9cf010191c9e0a.mp4

0-02-05-af78a999780650ee06712cf6dc693dc0f673c30c4a3a737f29acb6ec9d97f2b2_db494c579e2a04ed.mp4

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο – Ήλιε, Γη, Σελήνη μέρα ή νύχτα; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ               « Σκιές » 

Μέσα από βίντεο παρατηρήσαμε την κίνηση της Γης, την εναλλαγή μέρας 

νύχτας και παίξαμε με τις σκιές του Ήλιου στο προαύλιο του σχολείου 

μας!  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2974 

 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2974


 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο  – Εποχές του χρόνου   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ               « Εναλλαγή εικόνων » 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2973 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2969 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6816 

Οι εποχές είναι γνωστές στους μαθητές από πολύ μικρή ηλικία. Τώρα 

μέσα από τα βίντεο παρατηρήσαμε πώς δημιουργούνται και ζωγραφίσαμε 

τις αλλαγές που συμβαίνουν ανά εποχή …. 

 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2973
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2969
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6816


 

 



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο - Ταξίδι στη Σελήνη   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                « Πειραματική απεικόνιση » 

Είδαμε εικόνες και βίντεο από το σεληνιακό τοπίο και στο προαύλιο του 

σχολείου  πειραματιστήκαμε με την απόσταση της Γης από τη Σελήνη που 

είναι....30 φορές το μέγεθος της Γης!! Υλικά που χρειαστήκαμε ήταν μια 

μπάλα μπάσκετ, μια μπάλα τένις... και φυσικά ένα μέτρο γιατί τα 

τοποθετήσαμε περίπου 30 μέτρα μακριά το ένα από το άλλο!!! 

 

 



Για το τέλος αφήσαμε τις φάσεις της σελήνης που αφού τις είδαμε και 

συζητήσαμε, τις παρουσιάσαμε βιωματικά αλλά και με έναν διαφορετικό 

και …..νόστιμο τρόπο !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=wz01pTvuMa0 

https://www.youtube.com/watch?v=uyKuyWC5d4w 

https://spaceplace.nasa.gov/moon-phases/en/ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7ο – Τι μάθαμε   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              Παιχνίδι εμπέδωσης 

https://wordwall.net/el/resource/28710879/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B

6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82 

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2774 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ : 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  - ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ  

https://www.youtube.com/watch?v=wz01pTvuMa0
https://www.youtube.com/watch?v=uyKuyWC5d4w
https://spaceplace.nasa.gov/moon-phases/en/
https://wordwall.net/el/resource/28710879/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/28710879/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/28710879/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2774

