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∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆OOÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆

2. Άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες

1. Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου;

∆ιαβάζοντας µε Mπράιγ
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11..  ¶¶ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς ξεκινάω τη µέρα µου;

Tι χρειάζοµαι κάθε µέρα; Γιατί;

Έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ανάγκες; 

Ποιες είναι αυτές;

Tι άλλο χρειάζονται τα παιδιά;
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¶¶ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆;

Tι κάνουµε τότε;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

™Â ÌÂÚÈÎ¿ Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ 

ÙÔ ÓÂÚfi ÙË˜ ‚Ú‡ÛË˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜

‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó· ÙÔ ÈÔ‡ÌÂ.

™Â ¿ÏÏ· Ì¤ÚË ÙË˜ ÁË˜...

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Για ποιους λόγους πολλά παιδιά στον κόσµο

δεν έχουν καθαρό νερό να πιουν; 

Tι κινδυνεύουν να πάθουν;

Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε 

αυτά τα παιδιά;

H ιστορία της Nου

H Nου πήγαινε δύο φορές τη µέρα στο ποτάµι και έφερνε νερό για την
οικογένειά της. Tο ταξίδι για το νερό ήταν δύσκολο και κουραστικό. 
H Nου δεν προλάβαινε ούτε να πάει σχολείο ούτε να παίξει.

11  ––  22  ––  33
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¶¶ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆;

¶·›˙
ˆ

ı¤·
ÙÚÔ

¶·›˙ˆ
È¿ÓÔ

M·ı·›Óˆ
Ó· ¯ÔÚÂ‡ˆ

44  ––  55  ––  66

Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή, καθαρό

νερό, κατάλληλα ρούχα και ένα σπίτι για να

ζήσουν. Aκόµη, χρειάζεται να κοιµούνται καλά, 

να φροντίζουν την καθαριότητα, την υγεία τους,

και να έχουν ανθρώπους που τους αγαπούν.

Zωγραφίζουµε αυτό που µας

αρέσει να κάνουµε πιο πολύ.

Bάζουµε τις ζωγραφιές 

µε τις επιθυµίες µας 

στο κουτί των επιθυµιών.
∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Tο κουτί των επιθυµιών¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

ŒŒÓÓ··  ÁÁÏÏ˘̆ÎÎfifi  ÚÚˆ̂ÈÈÓÓfifi  ÙÙÔÔ  ÎÎÔÔ˘̆ÙÙ››  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÈÈÒÒÓÓ  ¿¿ÓÓÔÔÈÈÍÍÂÂ  
ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌ››ÂÂ˜̃  ÌÌ··˜̃  ÍÍÂÂÙÙ˘̆ÏÏ››¯̄ÙÙËËÎÎ··ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ··¤¤ÚÚ··.... ..
Συνεχίζουµε την ιστορία.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Ποια πράγµατα συνηθίζουµε να κάνουµε κάθε µέρα;

Ποια άλλα πράγµατα µας δίνουν χαρά και ευχαρίστηση;
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22..  ÕÕÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÂÂÈÈ‰‰ÈÈÎÎ¤¤˜̃  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃

Γινόµαστε ζευγάρια. O ένας γίνεται οδηγός.

O άλλος κλείνει τα µάτια και ακολουθεί.

∆είχνουµε µε το δακτυλικό αλφάβητο τη λέξη ··ÁÁ¿¿ËË..

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Ποιες δυσκολίες έχουµε όταν δε

βλέπουµε;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Συζητάµε για τα παιδιά ή τους µεγάλους µε ειδικές ανάγκες που

έχουµε γνωρίσει. Tι σκεφτόµαστε και τι αισθανόµαστε για αυτούς; 

Tι αισθάνονται εκείνοι για µας; 

Tι µπορούµε να κάνουµε για να ζούµε όλοι µαζί καλά;

O καθένας µας είναι διαφορετικός και όλοι
µας έχουµε ανάγκες. Yπάρχουν γύρω µας
άνθρωποι που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα
προβλήµατα επειδή έχουν ειδικές ανάγκες.

HH ··ÁÁ¿¿ËË ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ¿¿ÏÏÏÏËË  ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··
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OOÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Nα γράψεις µερικές από τις δικές σου ανάγκες στις γραµµές.

Nα φτιάξεις το λεξικό των αναγκών σου.

‡‡ÓÓÔÔ˜̃
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

2. Γνωρίζω τον κόσµο µε τις αισθήσεις

1. Γνωρίζω το σώµα µου

O ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ÌÔ˘ 
Ô §¿ÏÔ˜.

3. Πώς φροντίζω το σώµα µου για να είµαι υγιής;
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11..  °°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

Γνωρίζω το

σώµα µου.

Aκολουθούµε τις εικόνες.

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

Ποια είναι τα µέρη του σώµατός µου;

Tα αναγνωρίζω τραγουδώντας το τραγούδι:

XX··ÚÚˆ̂¿¿  ÙÙ··  ‰‰˘̆ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆  ¯̄¤¤ÚÚÈÈ··  ÙÙ··  ¯̄ÙÙ˘̆ÒÒ..
™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Το σώµα µου µιλάει.
∆είχνω µε το σώµα µου, 

µε κινήσεις και εκφράσεις, τη χαρά,
τη λύπη, το θυµό, 

την κούραση. 
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

Γράφω στα κουτάκια 
τις σωστές λέξεις.
(κεφάλι, κορµί, χέρι, πόδι,
λαιµός, κοιλιά)

Xρωµατίζω µε
διαφορετικό χρώµα
κάθε µέρος του
σώµατος. 

Γινόµαστε ζευγάρια. Παρατηρούµε το παιδί απέναντί µας.

Σε τι µοιάζουµε;

Σε τι διαφέρουµε;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

EÁÒ ¤¯ˆ ÔÏ‡ 
Ì·ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi.

Tο σώµα µου έχει κεφάλι, κορµί, δύο χέρια και δύο πόδια. 

Όλα µαζί λειτουργούν αρµονικά.
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

Παρατηρούµε τις εικόνες.

Συζητάµε πώς οι γλύπτες φτιάχνουν το ανθρώπινο σώµα.

Kάνουµε κι εµείς ένα σώµα µε πηλό ή µε πλαστελίνη.
™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tο παιδί
του Mαραθώνα

Γυναικείο
ειδώλιο
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

11  ––  22  ––  33

Παρατηρούµε τις εικόνες.

Συζητάµε πώς οι ζωγράφοι φτιάχνουν το ανθρώπινο σώµα.

Tο ζωγραφίζω µε το δικό µου τρόπο.
™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

N. Eγγονόπουλος,
Oρφέας

Γ. Mόραλης,
Nέα γυναίκα

N. Γύζης,
Iεροτελεστία της άνοιξης

Σ. Σαββίδης,
Φελάχα µε το παιδί της
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22..  °°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÈÈÛÛıı‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

Tι ακούς έξω από 

την τάξη;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Ποια χρώµατα βλέπεις στην

εικόνα;

Πώς µυρίζει κάθε φαγητό;

Tι γεύση έχει;

Kοίταξε από το παράθυρο. Tι βλέπεις έξω;

Aκούµπησε µε το χέρι το                 . Πώς είναι;

Kλείνουµε τα µάτια µε ένα µαντίλι.

Πόσους συµµαθητές και συµµαθήτριές µας µπορούµε να αναγνωρίσουµε

µόνο από το γέλιο τους;

Πόσα αντικείµενα;

Πόσες µυρωδιές;

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ



°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÈÈÛÛıı‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

44  ––  55  ––  66

Mε ποιον τρόπο προστατεύω τα µάτια, τη µύτη, τα αυτιά, το στόµα

και το δέρµα µου;

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Mε τα µάτια µου

βλέπω

Mε τα αυτιά µου

ακούω

Mε τη µύτη µου

µυρίζω

Mε τη γλώσσα µου

γεύοµαι

Mε τα χέρια µου

πιάνω

MÔ˘ Â›·Ó fiÙÈ 
ÔÈ ·Ûı‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÂ. 

¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È;

E›Ì·È ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜.
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó·...

86

Oι αισθήσεις είναι πέντε: fiÚ·ÛË, ·ÎÔ‹,
fiÛÊÚËÛË, ÁÂ‡ÛË, ·Ê‹. Mε τις αισθήσεις 

γνωρίζουµε τον κόσµο γύρω µας.
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33..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ  ˘̆ÁÁÈÈ‹‹˜̃;

77  ––  88  ––  99

ŒŒÓÓ··                  ÙÙËËÓÓ  ËËÌÌ¤¤ÚÚ··  ÙÙÔÔ                        ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ¤¤ÚÚ··..

Ξαναλέµε την παροιµία βάζοντας στη θέση του µήλου άλλες υγιεινές τροφές. 
Συγκεντρώνουµε παροιµίες για την υγεία.

Συµπληρώνουµε τον κατάλογο
της υγείας.

OO  ÎÎ··ÙÙ¿¿ÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ˘̆ÁÁÂÂ››··˜̃

TTÚÚÒÒÌÌÂÂ  ÊÊÚÚÔÔ‡‡ÙÙ··

Φροντίζουµε την υγεία µας όταν κοιµόµαστε καλά,

τρώµε υγιεινά, πλενόµαστε και γυµναζόµαστε τακτικά.

Τη ∆ευτέρα θέλω µήλο το σχολείο µου 

να αρχίσω.

Για την Τρίτη και Τετάρτη µανταρίνι, 

πορτοκάλι.

Για την Πέµπτη ένα αχλάδι 

δίνει δύναµη µεγάλη.

Την Παρασκευή µπανάνα,                 

βιταµίνες κι άρωµα.

Σάββατο και Κυριακή

φρούτα και ξεκούραση! 
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÙÙÔÔ  ÛÛÒÒÌÌ··  ÌÌÔÔ˘̆

Nα ζωγραφίσεις ή να κολλήσεις εικόνες που δείχνουν

πώς µπορούµε να φροντίζουµε καλύτερα την υγεία µας.

Συζητάµε γιατί διαλέξαµε κάθε εικόνα.

E›Ì·È ˘ÁÈ‹˜ fiÙ·Ó:

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ



89

√√  ··ııÏÏËËÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃

1. Oι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο µας

2. Κανόνες και αθλήµατα



11..  √√ÈÈ  ··ııÏÏËËÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃

ÁÁ˘̆ÌÌÓÓ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹

ÁÁ˘̆ÌÌÓÓ¿¿˙̇ÔÔÌÌ··ÈÈ

··ııÏÏÔÔ‡‡ÌÌ··ÈÈ
··ÁÁÒÒÓÓ··˜̃

Σου αρέσει η γυµναστική που   
κάνεις στο σχολείο;
Γιατί;
Σε τι µοιάζει και σε τι διαφέρει
η γυµναστική από τα άλλα 
µαθήµατα του σχολείου;

Τι θα απαντούσες στην Καµηλώ;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

∞ıÏ... ·ıÏ… ·ıÏÔ‡Ì·È!
MÂ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Á˘ÌÓ¿˙Ô˘ÌÂ
ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ

ÙËÓ ˘ÁÂ›· Ì·˜...

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù· ·È‰È¿ 
Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹;

90
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√√ÈÈ  ··ııÏÏËËÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃

¶¶ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ··ııÏÏËËÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃
‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÔÔ˘̆  ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÙÙÂÂ  
ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ;

Ποια άλλα αθλήµατα 
γνωρίζεις; Ποιο είναι 
το αγαπηµένο σου 
άθληµα; Γιατί;

Γινόµαστε οµάδες.
∆ιαλέγουµε µία αθλητική δραστηριότητα
που κάνουµε στο σχολείο µας και την
περιγράφουµε.
Έπειτα  φτιάχνουµε µία αφίσα µε τη
δραστηριότητα αυτή.

Oι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν
τον αθλητισµό κι αφιέρωναν πολύ χρόνο
για να γυµνάσουν το σώµα τους 
µε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

11  ––  22

To τρέξιµο, η σκυταλοδροµία, το βόλεϊ και

άλλα παιχνίδια µε την µπάλα είναι µερικά από

τα αθλήµατα που κάνουµε στο σχολείο µας.



22..  ∫∫··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ··ııÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··

∆ιάλεξε ένα άθληµα που γνωρίζεις. 

Nα περιγράψεις έναν κανόνα του.

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

……………….....……………..........................

Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι αθλητές;
Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν κανόνες στα αθλήµατα;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήµατος η Kαµηλώ;
Aκολουθεί τους κανόνες του αθλήµατος ο Λέων;

92
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∫∫··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ··ııÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··

AAÁÁˆ̂ÓÓ››ÛÛÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ··ııÏÏËËÙÙ¤¤˜̃

Aγωνίσµατα………….....…………….…..

………….....…………….….......................

………….....…………….….......................

Aθλητές………….....…………….….........

………….....…………….….......................

………….....…………….….......................

Ποια ολυµπιακά αγωνίσµατα δείχνουν οι εικόνες;

33  ––  44  ––  55

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Pωτάω τους γονείς µου, το δάσκαλο ή τη δασκάλα µου 

ποια αγωνίσµατα και ποιους αθλητές παρακολούθησαν 

στους Oλυµπιακούς αγώνες της Aθήνας.

Kάθε αγώνισµα έχει συγκεκριµένους κανόνες

και πρέπει να τους ακολουθούµε για να

αγωνιστούµε σωστά και δίκαια.
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√√  ··ııÏÏËËÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌ··˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Ζωγραφίζω το αγαπηµένο µου άθληµα. Γράφω κάτι για αυτό.
Κολλάω µια φωτογραφία µε τον αγαπηµένο µου αθλητή ή την αγαπηµένη µου
αθλήτρια.
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AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··

Aγαθά και επαγγέλµατα
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11..  AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Ποιες είναι οι ανάγκες µας;

Ποια αγαθά µάς είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουµε 

τις ανάγκες µας;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Γιατί υπάρχουν τα επαγγέλµατα;

Ποια επαγγέλµατα γνωρίζουµε;

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

¶ÔÈÔÈ
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· 
Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Á¿Ï·

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿;
¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÙÔ ÓÂÚfi;

¶ÔÈÔ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ
ÙÔ „ˆÌ›;

¶ÔÈÔ˜ Ô˘Ï¿ÂÈ
Ù· ÊÚÔ‡Ù·;
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AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··

Aς παίξουµε το µανάβικο. Tι πρέπει να κάνουµε;

Kάποιες προτάσεις υπάρχουν παρακάτω. 

Συµπληρώνουµε και τις δικές µας προτάσεις 

µε τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας µας.§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Nα φτιάξουµε δικά µας
φρούτα και λαχανικά.

Nα φτιάξουµε
τιµοκατάλογο µε
φτηνές τιµές για
το µανάβικό µας.

Nα κάνουµε το δικό µας
µανάβικο.

Nα ξεχωρίσουµε
τα φρούτα
από τα λαχανικά.

Yπάρχουν πολλά επαγγέλµατα. Kαθένα από αυτά καλύπτει διαφορετικές

ανάγκες µας. Kάθε επάγγελµα γίνεται µε το δικό του τρόπο.



22..  EE··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··

Γράφω αριθµούς για να δείξω τη σωστή σειρά των εικόνων.

°°ÈÈÓÓfifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÙÙ˘̆ÚÚÔÔÎÎfifiÌÌÔÔÈÈ
Πώς φτιάχνουµε το γιαούρτι;

Tι γεύση έχει το γάλα;

Tι γεύση έχει το γιαούρτι;

°°ÈÈÓÓfifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÁÁÂÂˆ̂ÚÚÁÁÔÔ››
Φυτεύουµε φακές και µετράµε 

το ύψος των φυτών µετά 

από δυο εβδοµάδες.

11  ––  22  ––  33

98

Zεσταίνουµε το γάλα. Προσθέτουµε το γιαούρτι. TTÈÈ  ÓÓfifiÛÛÙÙÈÈÌÌÔÔ!!

Για να έχουµε τα απαραίτητα αγαθά στη ζωή

µας, πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν

διαφορετικά επαγγέλµατα.
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AAÁÁ··ıı¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏÌÌ··ÙÙ··

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Nα γράψεις λέξεις και να κολλήσεις εικόνες από διάφορα επαγγέλµατα.


