


Σηόρνη πξνγξάκκαηνο πξώηεο ρξνληάο
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  πόζο  κονηά  μαρ βξίζθεηαη ην ιηκάλη.

Να κάζνπλ ηι είναι λιμάνι (θαη από κνξθνινγηθή άπνςε)

Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ράξηε, ώζηε λα γλσξίζνπλ  ηε 

γεωγπαθική θέζη ηηρ πόληρ μαρ.

Να  ¨πεππαηήζοςν¨, κε ηεσνικέρ πποζομοίωζηρ, ζηνπο  

δξόκνπο πεξηκεηξηθά  ηνπ ιηκαληνύ θαη λα ¨ηαμηδέςνπλ¨

πεξλώληαο από ηελ αληίζηνηρε πύιε, ζηνλ πξννξηζκό πνπ 

επηιέγνπλ.

Να γνωπίζοςν ηηο ακηέρ θαη ηα κηίπια πνπ πεξηβάιινπλ ην 

ιηκάλη.

Να κάζνπλ ηη πξνζθέξεη ην ιηκάλη θαη  πνηα επαγγέλμαηα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν.

Να δνπλ ηε διασπονική εξέλιξη ηνπ ιηκαληνύ.

Να έξζνπλ ζε επαθή κε δηάθνξεο μοπθέρ ηέσνηρ.

Να εςαιζθηηοποιηθούν ζε πεπιβαλλονηικά ζέκαηα.



Στόχοι δεύτερης χρονιάς. 
•Να γνωπίζοςν ιηκάληα ηνπ ηόπνπ καο, ηα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, ηα κλεκεία-ζύκβνια, 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο.

•Να ανηιληθθούν και να καηανοήζοςν ηνπο 

ζαιάζζηνπο δξόκνπο.

•Να διακπίνοςν ηνπο ιόγνπο άλζηζεο , πξνόδνπ, 

εμέιημεο απηώλ ησλ ηόπσλ ώζηε  λα νδεγεζνύλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα,  νμύλνληαο ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηά 

ηνπο.

•Να εξοικειωθούν κε ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο 

(πξνζαλαηνιηζκόο, όκνξεο ρώξεο, ζύκβνια…)

•Να μάθοςν κύζνπο, παξακύζηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ θνληά ζηα ιηκάληα πνπ εμεηάδνπκε.



.

•Να έπθοςν ζε επαθή κε κνξθέο ηέρλεο (κνπζηθή, 

δσγξαθηθή, ιπξηθή πνίεζε, αξρηηεθηνληθή).

•Να εμπλοςηίζοςν ην ιεμηιόγην ηνπο κέζα από έλλνηεο, 

όξνπο.

•Να ζςνεπγαζηούν, να δημιοςπγήζοςν νκάδεο εξγα-

ζίαο θαη κε θξηηηθό πλεύκα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα.

•Να ανοίξει ηο ζσολείο μαρ ζηελ θνηλσλία (ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, Ο.Λ.Π, Κ.Π.Δ, κε άιια ζρνιεία ηνπ Γηθηύνπ 

Π.Δ, πνπ εθπνλνύλ ην αληίζηνηρν πξόγξακκα).

•Να γνωπίζοςν ιηκάληα θαη εθηόο Διιάδαο θαη λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηελ θνπιηνύξα άιισλ ιαώλ.

•Να εςαιζθηηοποιηθούν ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα     

ώζηε λα αλαπηύμνπλ ζσζηέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο   

σο πξνο ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε ζάιαζζα



Σήκεξα



Μια φορά κι ζναν καιρό 







Διαβάςαμε - γράψαμε









Δ ε χρειάςτηκε να ψάχνουμε 
ςελιδοδείκτεσ τουσ φτιάξαμε.



Παίξαμε  

Σε πνηα αθηή βξίζθεηαη ην θάζε θηίξην;



Λφςαμε ςταυρόλεξα. 
(Δεν είμαςτε και τόςο 
μικροί)



Βγήκαμε και ζξω από την τάξη μασ.



Επίςκεψη ςτο ναυτικό μουςείο





Σαν ηον Οδςζζέα…θηιάξαμε ηο δικό μαρ

καπάβι και πεπιπλανηθήκαμε ζε Αιγαίο και

Ιόνιο πέλαγορ





δηαπηζηώζακε…

ζπδεηήζακε

θαηαγξάςακε ξσηήζακε

Παξαηεξήζακε











Ελλάδα
και

μύθοι



σπαηρ και σποςηρ



Λιμάμια και Λιμεμικοί



Ο Τζαρούτης ήηαμ από 
ηομ Πειραιά και 
ζωγράθιζε ηο λιμάμι.

Το μοσζείο Μπεμάκη 
είμαι πάρα πολύ ωραίο!



Νεοκλαζικό Καμθάροσ
Δημοηική Πιμακοθήκη



Είδαμε πολλά, ακούζαμε
ακόμα περιζζόηερα. 
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Πηγζσ:

 Αξρείν ΝΔΤ.

 Φώηεο Κόληνγινπ ¨Θάιαζζεο, θαΐθηα θαη θαξαβνθύξεδεο».

 Μ. Καξαγάηζεο, «ην 10» 

 Ν.Καδαληδάθεο, « Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά».

 Ι, Μ. Παλαγησηόπνπινο, «Χακνδσή»

 Αξρείν ηεο Π.Σ. Γέιηα .

 Παπζαλίνπ, Διιάδνο  Πεξηήγεζηο –Αηηηθά».

 Γηδώ Σσηεξίνπ, «Μέζα ζηηο θιόγεο».

 Παύινο Νηξβάλαο, «Έλαο ίζθηνο ζηε λύρηα».

 Θνπθηδίδεο, Ιζηνξίαη, κηθ. Έιιε Λακπξίδε.

 Σπύξνο Μειάο, «Φινγηζκέλα πέιαγα.  Ο βνκβαξδηζκόο ηνπ Πεηξαηά». 

 Ιζηνζειίδεο

 www. Pireasnet.gr.

 www.olp.gr

 www.nomarhiapeiraia.gr

http://www.olp.gr/
http://www.nomarhiapeiraia.gr/


Ναπηηθό Μνπζείν Πεηξαηά

Αξρείν ΝΔΤ

Ισλίδεηνο Σρνιή Πεηξαηά ¨ν Πεηξαηάο κέζα από ηελ Ιζηνξία θαη ηε ινγνηερλία¨.

Γήκνο Πεηξαηά.

Πεξ. Κ. Γξαπεηζώλαο

Κ.Π.Δ Αξγπξνύπνιεο

vikipedia

Αξρεία  Γήκσλ

Χ.Ο.Τ  Τξηθάισλ

Αξρεγείν Ληκεληθνύ Σώκαηνο

Ο.Λ.Π.

Παλειιήλην δίθηπν 

33ν Γεκνηηθό Σρνιείν Βόινπ 

Γεκνηηθό Σρνιείν Μόξηα ο Λέζβνπ

57ν Γεκνηηθό  Σρνιείν Αζελώλ

Δγθπθινπαίδεηεο: Νέα  Γνκή & Νέα Παηδεία  

Ιζηνζειίδεο

www. Pireasnet.gr.

https://www.youtube.com/watch?v=QPdJ-O1JXZA

https://www.youtube.com/watch?v=JOb8coHtSww

www.olp.gr

www.nomarhiapeiraia.gr
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