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ΘΕΜΑ Α 
Α1. α. Λάθος,  

β. Λάθος,   
γ. Σωστό,    
δ. Σωστό,      
ε. Λάθος. 

 
Α2. 1 – γ,   

2 – δ,   
3 – α,  
4 – ε,   
5 – β. 

 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 63 

Η σφαίρα, ο κύλινδρος και ο κύβος. 
«Η σφαίρα επιλέχθηκε … ομοιότητες και διαφορές.» 

 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 92  

Αναφέρετε πέντε από τα παρακάτω : 
 μαλακά παιχνίδια που κάνουν θορύβους (κουδουνίστρες κ.α.) 
 μεγάλες μπάλες από διάφορα υλικά (πανί, μαλακό πλαστικό) 
 ζωάκια από διάφορα υλικά (ύφασμα, ξύλο, πλαστικό) 
 παιχνίδια για τράβηγμα, για σπρώξιμο, για γέμισμα 
 αυτοκίνητα διαφόρων μεγεθών 
 μεγάλα τουβλάκια κατασκευών 
 απλά εικονογραφημένα βιβλία 
 παιχνίδια που συντελούν στην κίνηση και είναι κατάλληλα 

για σωματικές ασκήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 
(κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρα) 

 μεγάλο δοχείο με άμμο, κουβαδάκια, φτυάρια, τσουγκράνες 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  παιχνίδι άσκησης (έως το  2ο  χρόνο) 

 συμβολικό παιχνίδι (3ο  έως  6ο  χρόνο) 
 κοινωνικό παιχνίδι ή παιχνίδι κανόνων (από τον  7ο  χρόνο) 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 151 -152 

Να επιλέξετε δύο από τις παρακάτω ασκήσεις : 
 Τα παιδιά ακούν από το μαγνητόφωνο κάποιους θορύβους 

και πρέπει να τους αναγνωρίσουν (φωνές, θόρυβος 
αυτοκινήτων, τικ-τακ, κορναρίσματα κ.α.) 

 τα παιδιά μιμούνται φωνές ζώων (σιγά, δυνατά, άγρια, 
ήρεμα) 

 άσκηση σιωπής, παιχνίδι ύπνου (κοιμόμαστε όπως το μωρό, 
όπως το πουλάκι, ροχαλίζουμε) 

 μια ομάδα παιδιών παίζει με μουσικά όργανα και τα υπόλοιπα 
παιδιά ξεχωρίζουν τον ήχο των μουσικών οργάνων που ακούν, 
χωρίς να βλέπουν τα παιδιά που παίζουν 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 178 - 179  

§ 8.2.1 Δραστηριότητες προφορικού λόγου 
       Να γραφούν 3  από τις  6  δραστηριότητες 

 
Δ2. Οι αυθόρμητες δραστηριότητες επιλέγονται ελεύθερα από τα 

νήπια, στα πλαίσια όμως που επιλέγει ο/η παιδαγωγός 
οργανώνοντας κατάλληλα το περιβάλλον στο σταθμό. 
Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες επιλέγονται και 
κατευθύνονται από τον/την παιδαγωγό για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των 
νηπίων.  

 


