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                    Χεθηαθό Γηδαθηηθό Σελάξην 

 

          « Ο Κνξνλντόο, έλαο ηαμηδεπηήο ηνπ θόζκνπ» 

 

Γλσζηηθό Αληηθείκελν  

Αγσγή Υγείαο, Δηαζεκαηηθό 

Δθπαηδεπηηθό πξόβιεκα 

Τα παηδηά  είλαη  απνδέθηεο εμαηξεηηθά ζνβαξώλ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθώλ 

εληάζεσλ ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη αλαδείμεη ε παλδεκία είηε 

ζην ζηελό είηε ζην επξύηεξν νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

Γεληθή Πεξηγξαθή Σελαξίνπ 

Oη καζεηέο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηνπ Κνξνλντνύ κε ζνβαξόηεηα θαη εξεκία 

,παίξλνληαο αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Η 

ζσζηή ελεκέξσζε, βνεζά ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ ηελ ζνβαξόηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ρσξίο  σζηόζν λα παληθνβιεζνύλ. 

 

 Γηδαθηηθνί Σηόρνη 

 

1. Να ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ηνλ Κνξνλντό θαη λα θαηαλνήζνπλ 
βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηελ παλδεκία. 

2. λα γλσξίζνπλ ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ηνλ ηό θαη ηηο πγηεηλέο 
ζπλήζεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ. 

3. λα αληηιεθζνύλ, κέζα από ηε βησκαηηθή εκπεηξία θαη ηελ αιιαγή 
ησλ ζηάζεσλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζύλεο. 

4. λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  πεγέο γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο 
5. λα παξάμνπλ  έξγν αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ. 
6. λα αλαπηύμνπλ γισζζηθέο , θηλεηηθέο, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. 
7. λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπκπεξηθνξάο  όπσο : δεθηηθόηεηα, 

αληαπόθξηζε, αλαζηνραζκόο, θαη εζσηεξίθεπζε. 



Αιεμάλδξα Μηραινπνύινπ – ΠΔ70 – Med Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο  

Βαζηθνί άμνλεο  δξαζηεξηνηήησλ  : 

 

 Δλεκέξσζε : Τη είλαη ν Κνξνλντόο θαη πώο κεηαδίδεηαη 

 Πξνθύιαμε: Πώο κπνξνύκε λα εκπνδίζνπκε ηε δηαζπνξά 

ηνπ θαη λα παξακείλνπκε πγηείο. 

 Πξνζαξκνγή: Αιιαγή ζπλεζεηώλ θαη ζηάζεσλ θαη νκαιή 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ ζελαξίνπ: 

Κνξνλντόο,  παλδεκία, ελεκέξσζε 

Υιηθνηερληθή ππνδνκή: 

Ηιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

Αιιειεπίδξαζε  κε ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην : 

Εμ’ απνζηάζεσο (ζύγρξνλα ή αζύγρξνλα)  ή δηα δώζεο 
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Γξαζηεξηόηεηα 1. 

 

 Γείηε ην βίληεν «Ο Κνξνλντόο : έλαο πνλεξόο 

ηαμηδεπηήο». Θα ζαο ρξεηαζηεί γηα ηε ζπλέρεηα!  

(πεγή : ελεκεξσηηθό βίληεν  Picou Picou) 

Υπεξζύλδεζκνο : 

https://learningapps.org/watch?v=pi7v8659k20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2. 

 

Κξππηόιεμν - Κνξνλντόο 

 

 O Κνξνλντόο έθεξε πνιιέο λέεο ιέμεηο ζην θαζεκεξηλό 

καο ιεμηιόγην. Βξείηε ηηο ζην Κξππηόιεμν. Αλ δελ 

μέξεηε ηε ζεκαζία ηνπο, ςάμηε ζην ιεμηθό ζαο.  

Υπεξζύλδεζκνο :     

https://learningapps.org/watch?v=pzg81g36c20 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pi7v8659k20
https://learningapps.org/watch?v=pzg81g36c20
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Γξαζηεξηόηεηα 3. 

 

Δηθόλεο ζηε ζεηξά 

 

 Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά ησλ εηθόλσλ θαη θηηάμε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ Κνξνλντνύ. Γηάβαζε ηελ 

πξνζεθηηθά. 

(πεγή : Παηδηθό εγρεηξίδην γηα ηνλ Κνξνλντν – Σύιινγνο Ειιήλσλ Ψπρνιόγσλ)  

 

Υπεξζύλδεζκνο 

:https://learningapps.org/watch?v=pqp9jiisn20 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4. 

 

Μηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο 

 

 Ταίξηαμε ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηνλ Κνξνλντό κε ηηο 

αληίζηνηρεο  εηθόλεο. 

Υπεξζύλδεζκνο:  

ht tps:// learningapps .org/watch?v=pi2w1v1mt20 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pqp9jiisn20
https://learningapps.org/watch?v=pi2w1v1mt20
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Γξαζηεξηόηεηα 5. 

 

Κνξνλντόο - Πνηνο ζέιε η λα γίλε η εθαηνκκπξηνύρνο;  

 

  Πόζν θαιά μέξε ηο ηνλ Κνξνλντό;  Απάληεζε  
ζσζηά ζηηο εξσηήζε ηο θαη γίλε  ν  παίθηεο ηνπ 

ελόο εθαηνκκπξίνπ!  

 

Υπεξζύλδεζκνο:  

ht tps:// learningapps .org/watch?v=p04tniw2c20 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6. 

 

Κνξνλντόο –  Κξεκάια 

 

Υπεξζύλδεζκνο:  

ht tps:// learningapps .org/watch?v=p2ysakrut20 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 7. 

 

Παδι "Μέλνπκε  Σπίηη" - Ναη ή όρη;  

  Τη θάλνπκε  θαη ηη δελ θάλνπκε  ηώξα πνπ 
«Μέλνπκε Σπίηη»;  Απάληεζε  ζσζηά θαη βξεο 

ηελ ε ηθόλα πνπ θξύβεηαη θάησ από ην παδι! 

Γ ηάβαζε πξνζεθηηθά ην κήλπκα ηεο!  

 

Υπεξζύλδεζκνο:  

ht tps:// learningapps .org/watch?v=pj44xesq320 
 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p04tniw2c20
https://learningapps.org/watch?v=p2ysakrut20
https://learningapps.org/watch?v=pj44xesq320
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Γξαζηεξηόηεηα 8 

 

Παδι -Ο Κνξνλντόο…ζην κηθξνζθόπην!  

 

  Φηηάμε ην παδι  θαη δεο πώο θαίλεηαη ν  
Κνξνλντόο ζην…κηθξνζθόπην!  

 

Υπεξζύλδεζκνο:  

 

ht tps://www.j igsawplanet .com/?rc=play&pid=2ff99

b41856b 
  

Γξαζηεξηόηεηα 9 

 STEM Κνξνλντόο 

 

 Με απιά  πιηθά, πνπ κπνξώ λα βξσ ζην ζπίηη κνπ, 

θηηάρλσ ηνλ Κνξνλντό, όπσο εγώ ηνλ θαληάδνκαη. 

Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ :  

 Φξνύηα 

 Λαραληθά 

 Καιακάθηα 

 Κνπκπηά 

 Πιαζηειίλε 

 Φαξηί 

 θαη όηη άιιν ζεσξώ ρξήζηκν!  

Δλδεηθηηθά έξγα STEM: 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ff99b41856b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ff99b41856b
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Τν πιηθό ππάξρεη νκαδνπνηεκέλν θαη γηα άκεζε ρξήζε ζηνλ 

παξαθάησ ππεξζύλδεζκν: 

 

https://padlet.com/amepim2010/pqx22rfdi4juoab9 

 

 

https://padlet.com/amepim2010/pqx22rfdi4juoab9

