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ΘΕΜΑ Α  
A1.  α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 
Α2.  1  ε,  2  στ, 3  β, 4  α, 5  γ. 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  72 - 73 
Βασικές αρχές του συστήματος Ντεκρολύ είναι : 
 Το παιδί πρέπει να έρχεται σε επαφή όσο γίνεται 

περισσότερο με τη φύση.  
Το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό που θα αφυπνίσει τις 
κρυμμένες δυνάμεις του. 

 Όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια πνευματική ανάπτυξη. 
 Το πρόγραμμα του παλιού σχολείου δεν εξυπηρετεί τις 

ανάγκες του παιδιού. 
 Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο στο σχολείο. 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  154 
 Να είναι περίεργο και δραστήριο 
 Να διερευνά πραγματικές καταστάσεις, ανάλογα με το 

επίπεδο ανάπτυξής του και με τον τρόπο αυτό να οδηγείται 
σε μια θετική σχέση με τη μάθηση. 

 Να εμπλουτίζει τις εμπειρίες του από το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον και να τις οργανώνει με τη βοήθεια 
της συμβολικής λειτουργίας, ανάλογα με το βαθμό 
ωριμότητάς του. 

 



 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  119  επιλέγω  5  από τα  6 

 Τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς συνομήλικούς τους, σε οικογένειες με λίγα 
ή καθόλου αδέλφια. 

 Τα διαμερίσματα είναι συχνά πολύ μικρά και δεν επιτρέπουν την 
ελευθερία κινήσεων στα παιδιά. 

  Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι έξω από το σπίτι για να παίζουν τα 
μικρά παιδιά. 

  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει να εργάζονται συχνά και οι δύο 
γονείς, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν συχνά από το σπίτι. 

  Αυξάνονται, για λόγους που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των ηθών 
και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου ζωής, οι μονογονεϊκές οικογένειες, 
οι οικογένειες με ένα ή κανένα παιδί, οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
οικογένειες που ένας από του δύο γονείς εργάζεται μακριά (π.χ. σε 
άλλη πόλη) κλπ. 

  Όλο και μεγαλύτερο ρόλο παιδαγωγού παίζουν τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με δυσάρεστα αποτελέσματα. Οι εικόνες 
βίας που βλέπει το μικρό παιδί αυξάνονται ραγδαία. 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  190  επιλέγω  5  από τα  7 

 Στην ακρίβεια, τη ζωντάνια, τη σαφήνεια και τη σωστή δόμηση του 
προφορικού λόγου (π.χ. ανάγνωση βιβλίων με κατάλληλο τρόπο). 

 Στην κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης, ώστε να είναι 
πλούσιο σε ερεθίσματα. 

  Στη δημιουργία ευκαιριών για προφορική έκφραση, ανάγνωση και 
γραφή και παρότρυνση των παιδιών για την ενασχόλησή τους με 
αυτές. 

  Στην ενσωμάτωση του γραπτού λόγου σε διάφορες δραστηριότητες της 
τάξης, ελεύθερες ή κατευθυνόμενες  (π.χ. δραματοποίηση 
παραμυθιού). 

  Στην υποστήριξη και επιβράβευση κάθε ανάλογης προσπάθειάς τους. 
  Στη συνεχή παρατήρηση των προσπαθειών τους, παρεμβαίνοντας 

μόνον, όταν είναι απαραίτητο. 
  Στην επιλογή δραστηριοτήτων που μπορούν να επεξεργαστούν 

ομαδικά. 
 



 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  144 - 145 

Για την αμφιπλευρικότητα  επιλέγω  2  από τις παρακάτω δραστηριότητες 
 ασκήσεις για τον διαχωρισμό των δύο πλευρών 

 σπρώχνουν με το ένα πόδι μια μπάλα και με το άλλο πόδι ένα κουτί 
 κάνουν άσκηση ισορροπίας στο ένα πόδι και μετά στο άλλο. 

 ασκήσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη των δύο πλευρών 
 τα παιδιά κάνουν πηδηματάκια πρώτα στο ένα πόδι κι μετά στο 

άλλο, ακολουθώντας μια γραμμή 
 παιχνίδι με μπάλα : τα παιδιά μπαίνουν σε σειρά και ρίχνουν την 

μπάλα με το ένα χέρι στο διπλανό τους. 
 ασκήσεις για να μάθουν την έννοια δεξί - αριστερό 

 ο/η παιδαγωγός μέσα από δραστηριότητες βοηθά τα παιδιά να 
καταλάβουν ποια είναι η κυρίαρχη πλευρά του σώματός τους            
(π.χ. ποιο χέρι χρησιμοποιούν για την προσευχή, το χτένισμα,                
τη ζωγραφική). Στη συνέχεια τους επισημαίνει ότι αυτό το χέρι είναι 
το δεξί ή το αριστερό, ανάλογα με την περίπτωση. 

 τα παιδιά μπαίνουν σε σειρά και σηκώνουν σύμφωνα με το 
παράγγελμα του/της παιδαγωγού πότε το δεξί ή αριστερό χέρι ή 
πόδι, πιάνουν το αριστερό ή δεξί μάγουλο, μάτι κ.ά. 

 
Σχολικό βιβλίο σελίδες  142 - 144 
Για την ανάπτυξη του σώματος  επιλέγω  2  από τις παρακάτω 
δραστηριότητες 
 στην ηλικία  2,5  ως  3,5  χρονών ασκήσεις μεγάλης κινητικότητας 

 να βαδίζει κανονικά, στα τέσσερα ή με τα γόνατα 
 να κάνει απλά πηδηματάκια στο έδαφος 
 παιχνίδια με τη μπάλα, για παράδειγμα, την πετάει στον αέρα, την 

κυλάει ή την σπρώχνει με το πόδι του 
 παιχνίδια ισορροπίας, για παράδειγμα, περνάει από τη μια καρέκλα 

στην άλλη, βαδίζει πάνω σε έναν πάγκο κ.ά. 
 στην ηλικία  3,5  ως  6  χρονών το παιδί πραγματοποιεί δυσκολότερες 

ασκήσεις, ως προς τη σύνθεσή τους, όπως : 
 μετατοπίσεις, όπως βάδισμα, τρέξιμο, πήδημα. Τα παιδιά μπορούν 

να εκτελέσουν αυτές τις ασκήσεις αυτοσχεδιάζοντας, αλλά και 
οργανωμένα ακολουθώντας κανόνες. Μπορούν να γίνονται 
ζευγάρια, ομάδες ή να κινούνται ατομικά προς διάφορες 
κατευθύνσεις, μπροστά, πίσω, πλάγια κ.ά. Οι συνδυασμοί των 



 
ασκήσεων ποικίλλουν και είναι δυνατό να συνοδεύονται από 
μουσική 

 μιμητικές δραστηριότητες, που προσφέρουν στο παιδί την ευκαιρία 
να κινεί ολόκληρο το σώμα με διάφορους τρόπους. Υπάρχει ένα 
πρότυπο (ο/η παιδαγωγός ή ένα παιδί ή μια κούκλα) που εκτελεί 
κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις και τα νήπια που το παρακολουθούν 
επαναλαμβάνουν τις κινήσεις που βλέπουν. Οι ασκήσεις αυτές 
μπορούν να εκτελεστούν από όλη την ομάδα των παιδιών ή 
ανάμεσα σε ζευγάρια, όπου το ένα παιδί κάνει το πρότυπο και το 
άλλο μιμείται (παιχνίδι του καθρέφτη) 

 τα παιδιά μπορούν να τραγουδήσουν ένα τραγούδι που αναφέρεται 
σε συγκεκριμένες ασκήσεις σώματος, και να μιμηθούν τις κινήσεις 
που ακούνε (τραγούδια γυμναστικής, τραγούδια με κινήσεις 
διαφόρων ζώων) 

 δραστηριότητες αναπνοής όπου τα παιδιά φουσκώνουν μπαλόνια, 
σφυρίζουν, ρουφάνε με καλαμάκι κ.ά. 

 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  147 – 148 

Επιλέγω  3  από τις παρακάτω δραστηριότητες 
 Το παιδί ακούει ένα μουσικό κομμάτι και βαδίζει αυθόρμητα. Σιγά-σιγά 

το βάδισμά του γίνεται με συγκεκριμένο ρυθμό και ακρίβεια 
ανακαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τον ατομικό του ρυθμό 

 Ο/η παιδαγωγός χρησιμοποιεί το  χτύπημα των χεριών ή το 
ταμπουρίνο. Έτσι τα παιδιά : 
- Χτυπώντας το μισό βαδίζουν αργά, 
- Χτυπώντας το τέταρτο, βαδίζουν κανονικά, 
- Χτυπώντας το όγδοο, τρέχουν,  
- Χτυπώντας το δέκατο όγδοο, καλπάζουν ή κάνουν πηδηματάκια 

 Τα παιδιά χτυπούν όλα μαζί τα χέρια τους ή τα πόδια τους, σύμφωνα 
με τα παραγγέλματα που τους δίνει ο/η παιδαγωγός, για παράδειγμα, 
αργά, γρήγορα, πάνω στο έδαφος κ.ά. 

 Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται, να αναγνωρίζουν και να 
αναπαράγουν ρυθμούς που υπάρχουν στη φύση. Για παράδειγμα, 
κάθονται σε  κύκλο και με τα μάτια κλειστά ακούν σιωπηλά και 
αναπαράγουν το φύσημα του αέρα, τη βροχή, τον θόρυβο των 
αυτοκινήτων, το τρένο, τον χτύπο του ρολογιού κ.ά. 

 Με το άκουσμα μουσικών κομματιών τα παιδιά μαθαίνουν να χορεύουν 
διάφορους απλούς χορούς με απλά βήματα. 


