


ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



• Στην ενότητα αυτή αρχικά γνωρίσαμε τους ήρωες

του FUNecole, το Σταρ – Τζακ, το Ζήλο, την

Κλικ, τη Συστεμάτικ και τον κύριο Άττιτιουτ, το

δάσκαλό τους. 

• Έπειτα παρουσιάσαμε όλοι τον εαυτό μας και τα

ενδιαφέροντά μας. 

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ



• Γνωρίσαμε καινούριους φίλους, καθώς και τις

δασκάλες μας.

• Γράψαμε τα ονόματα των φίλων μας, 

ζωγραφίσαμε τον εαυτό μας, ανοίξαμε τους

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παίξαμε παιχνίδια

όλοι μαζί, ψάξαμε στο διαδίκτυο για τους

αγαπημένους μας ήρωες και περάσαμε υπέροχα

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ













ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ

• Στην ενότητα αυτή μιλήσαμε για τους φίλους

μας.

• Τους παρουσιάσαμε και ασχοληθήκαμε με όλες

αυτές τις υπέροχες δραστηριότητες που

μοιραζόμαστε μαζί τους, τα παιχνίδια μας, τα

μυστικά μας…

• Ανακαλύψαμε τρόπους, για να κάνουμε ακόμα



ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ

• Φτιάξαμε την κονκάρδα της φιλίας. 

• Μάθαμε και γράψαμε στο Word τρόπους καλής

συμπεριφοράς.





ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

• Στην ενότητα αυτή ο καθένας μας σκέφτηκε και

παρουσίασε τι του αρέσει να κάνει στον

ελεύθερο χρόνο του, ποιους ανθρώπους

θαυμάζει, τι γενικά τον κάνει χαρούμενο. 

• Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τα

ενδιαφέροντά μας. 



ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

• Ετοιμάσαμε στο Word ένα εβδομαδιαίο

πρόγραμμα και το συμπληρώσαμε με τις

καθημερινές μας ασχολίες.

• Τώρα πια έχουμε αποκτήσει μεγάλη άνεση με

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και

ανυπομονούμε να έρθει η ώρα του FUNecole.



ΞΥΠΝΑΩ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ

ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ

∆ΙΑΒΑΖΩ

ΠΑΙΖΩ







ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

• Στην ενότητα αυτή μιλήσαμε για τα αγαπημένα μας

πρόσωπα και την οικογένειά μας. 

• Οι φίλοι μας, o Ζήλος, o Σταρ – Τζακ, η Κλικ και η

Συστεμάτικ μάς σύστησαν την οικογένειά τους κι

εμείς με τη σειρά μας συστήσαμε ο ένας στον

άλλον τα μέλη της δικής μας οικογένειας. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

• Έπειτα τη ζωγραφίσαμε στο Kid Pix. 

• Συζητήσαμε με ποιο τρόπο δείχνουμε την αγάπη

μας στα πρόσωπα αυτά και τους ετοιμάσαμε μια

κάρτα, για να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα

κάνουν για μας. Είδαμε πως υπάρχουν πολλά είδη

οικογένειας. 



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

• Φτιάξαμε το γενεαλογικό μας δέντρο στο Kid Pix

και μιλήσαμε για τις παραδόσεις που διατηρούμε

μέσα στην οικογένειά μας.



ΤΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

• Μάθαμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με

αισιόδοξο τρόπο και πώς να κολυμπάμε στα

βαθιά χωρίς σωσίβιο και χωρίς να βυθιζόμαστε. 

• Αυτό το «μάθημα» σίγουρα θα μας χρειαστεί σε

όλη μας τη ζωή. 



ΤΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

• Μιλήσαμε για

ξεχωριστούς ανθρώπους

στη ζωή μας, διαβάσαμε

και συζητήσαμε το

βιβλίο του Μ. Αυτζή : 

«Θέλω μόνο να παίξω

μαζί σου».  



Οι ζωγραφιές μας στο Kidpix









































http://http://www.mandoulides.grwww.mandoulides.gr//


