Σελίδα Γονέων – Μιλήστε Διαβάστε Τραγουδήστε Παίξτε κάθε μέρα!
Χρησιμοποιώντας τους πόρους που βρίσκονται στην τσάντα
Καλωσήρθατε στο Νηπιαγωγείο...

Ομιλία και Διάβασμα
Τα 3 κυριότερα πράγματα στο Διάβασμα είναι:
Αγκαλιά Συζήτηση Επιλογή.
Η ανάγνωση καθημερινά στο παιδί σας θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων λεξιλογίου, ακρόασης και ομιλίας και σε ενδιαφέρον για
βιβλία και ιστορίες.
•	Διαβάστε διαφορετικούς τύπους ιστοριών που ενδιαφέρουν
το παιδί σας.
•	Κοιτάξτε και μιλήστε για τις εικόνες. Κάντε συνδέσεις με τον κόσμο του
παιδιού σας.
•	Επισκεφθείτε την τοπική βιβλιοθήκη σας και συμμετέχετε σε
προγράμματα βιβλιοθήκης.

Παρατήρηση
Αναφέρετε γράμματα και αριθμούς σε βιβλία, αντικείμενα στο σπίτι και στο περιβάλλον.
•	Ταιριάξτε τα μαγνητικά γράμματα και αριθμούς με το πρότυπο. τραγουδήστε το τραγούδι ABC?
κατασκευάστε το όνομα του παιδιού στο ψυγείο, το φύλλο μπισκότων ή το πλαστικό.
•	Μετρήστε τα στοιχεία στο σπίτι (δηλαδή ζεύγη κάλτσες, αριθμός πηρουνιών, μαχαίρια, κουτάλια που
χρειάζονται για οικογενειακό γεύμα)
•	Ταυτίζετε τα γράμματα και τους αριθμούς με αυτά που βρίσκονται σε ένα βιβλίο, σε ένα κουτί
δημητριακών ή σε οποιαδήποτε μορφή μεγάλης εκτύπωσης.
•	Δημιουργήστε μοτίβα και ακολουθίες χρωμάτων, γραμμάτων, σχημάτων και αριθμών. (δηλαδή,
ababa 123 123)
•	Ανακαλύψτε ποια υλικά θα συνδέσουν οι μαγνήτες.
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Δημιουργική Εξερεύνηση
Χρησιμοποιήστε τα κραγιόνια, το χαρτί, την κόλλα και το ψαλίδι για να σχεδιάσετε, να χτίσετε, να κόψετε
και να επικολλήσετε ανάλογα με το ενδιαφέρον και τη φαντασία του παιδιού σας. Ο έλεγχος και ο
συντονισμός των δακτύλων που απαιτούνται για δημιουργικές δραστηριότητες θα προετοιμάσουν το
παιδί σας για μελλοντικές δραστηριότητες εκτύπωσης.
•	Ενθαρρύνετε το παιδί σας να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει εικόνες με κραγιόνια, δείκτες, δάχτυλα ή
άλλα υλικά διασκέδασης, όπως κρέμα άμμου και ξυρίσματος.
•	Αναζήτηση και αποκοπή εικόνων από παλιά περιοδικά και εφημερίδες που ενδιαφέρουν το παιδί σας.
•	Εξερευνήστε διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης των αγαπημένων φωτογραφιών σε χαρτί ή άλλα
αντικείμενα, όπως ένα κιβώτιο υποδημάτων.
• Να επαινείτε την τέχνη του παιδιού σας και να την δημοσιεύσετε για να δείτε όλοι.
Το Playdough βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους καθώς και τον έλεγχο των δακτύλων
και τον συντονισμό. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να δημιουργεί αντικείμενα, σχήματα, ζώα ή γράμματα σε
διαφορετικά χρώματα.
Playdough συνταγή:
600 ml αλεύρι (2 1/2 κούπες), 120 ml αλάτι (1/2 κούπα), 10 ml κρέμα τρυγίας (2 κ.γ), 480 ml βραστό
νερό (2 κούπες), 30 ml λάδι (2-3 κ.σ.), 2 πακέτα kool-aid χωρίς ζάχαρη.
1. Συνδυάστε τα συστατικά και ανακατέψτε καλά.
2. Ζυμώνουμε τη ζύμη και είναι έτοιμη για χρήση.
3. Φυλάξτε το σε ένα πλαστικό δοχείο ή σε τσάντα με φερμουάρ.

Μουσική και Κίνηση
Όλα τα παιδιά αγαπάνε την μουσική και τις φυσικές δραστηριότητες.
•	Αναπηδήστε, κλωτίστε και πιάστε τη σφαίρα στο ρυθμό των τραγουδιών.
•	Τραγουδήστε, χορέψτε, χτυπήστε και μετρήστε καθώς ακούτε τη μουσική του Καλωσήρθατε στο
Νηπιαγωγείο.
Το να είσαι ενεργός με το παιδί σου και να μιλάς για υγιεινές επιλογές βοηθά να αναπτύξεις συνήθειες
που θα υποστηρίξουν την εκμάθηση και την μακροχρόνια υγεία.

