
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑ 
ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ



ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑ



ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
 ΣΧΟΛΕΙΑ



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Έχοντας ως αφετηρία τη δημιουργία επιδαπέδιων 
παιχνιδιών στον αύλιο χώρο του σχολείου μας με 
θεματική, κυρίως, αριθμητικά παιχνίδια και 
αναπαράσταση αριθμών, θελήσαμε να ξεκινήσουμε ένα 
eTwinning έργο σε εθνικό επίπεδο με βασική θεματική τα 
μαθηματικά παιχνίδια. Από κοινού ψηφίσαμε και 
αποφασίσαμε τον τίτλο «Η Μάγισσα Μαθηματικ-ούλα σε 
Νέες Περιπέτειες».
Μέσα από περιπετειώδη σενάρια τα παιδιά θα διδαχθούν 
τα μαθηματικά με διαβαθμισμένο τρόπο. Ξεκινώντας από 
προέννοιες προσανατολισμού, χώρου, χρόνου θα 
φτάσουμε στην κατάκτηση των ποσοτήτων, των αριθμών, 
αντιλαμβανόμενοι τις έννοιες της ποσότητας, της 
περιεκτικότητας και τις συγκρίσεις μεγεθών. 
Τα παιδιά μας μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες με 
παιδιά άλλων σχολείων και με την αλληλοτροφοδότηση 
των κοινών στόχων, θα ξεκινήσουν ένα όμορφο ταξίδι, με 
συντροφιά τη σκέψη, τη μαγεία, τη φαντασία με 
αλατοπίπερο το χιούμορ και χρυσόσκονη την παιδικότητα, 
μέσω ebook, quiz, ηλεκτρονικά/επιδαπέδια παιχνίδια, 
παιχνίδια ρόλων



Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ PADLET: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ.

Παρουσιάζω τον εαυτό μου στους νέους φίλους μου

https://padlet.com/embed/4bx9u6pw084lih4c


ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΑΣ LOGO



Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ



Η ψηφοφορία των παιδιών μας για 
την επιλογή τίτλου για τη 
συνεργατική ιστορία μας.



Η τελική επιλογή του τίτλου άρεσε στα παιδιά μας, αφού έγινε με δημοκρατικές 
διαδικασίες.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠ…

Πατώντας πάνω στην παρακάτω εικόνα
 μπορείτε να την διαβάσετε.

https://read.bookcreator.com/dCd6T6Lad6Zz8LhxaxPl25WE4De2/k97-80zuS9-oZXLl2BeH4w


Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ



ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ

Τα παιδιά συνεργάστηκαν και ακολουθώντας 
κώδικες,τοποθέτησαν στη σωστή θέση τα μπλε 
ορθογώνια κουτάκια, σχηματίζοντας την ελληνική 
σημαία.

Η 
Μαθηματικούλα 
επισκέφτηκε
 τα σχολεία μας 
ακολουθώντας 
τους κώδικες των 
παιδιών.
 



ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



Οι μαγισσούλες των παιδιών 
έγιναν συνεργατικά παζλ.

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙ…

https://www.dropbox.com/scl/fi/pagmcubgtcn20jh465nuw/LINKS.docx?dl=0&rlkey=4rfjwu0d4o3bexuctj4hrgwzz


Τα παιδιά κάθε σχολείου έφτιαξαν αινίγματα για να τα λύσουν τα υπόλοιπα σχολεία. Ας 
δούμε τα αινίγματα, που έφτιαξαν τα παιδιά για τους φίλους τους, τις λύσεις των 
αινιγμάτων καθώς και τα βραβεία που τους δόθηκαν. Σε όλα αυτά η Μάγισσα 
Μαθηματικούλα υπήρξε παρατηρήτρια των δράσεων των παιδιών μας!!!

ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



Τα βραβεία, που δόθηκαν στα παιδιά από τους φίλους τους των συνεργαζόμενων σχολείων.



.

ThingLink

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα συνεργατικά αινίγματα των παιδιών 
μας στην εφαρμογή ThingLink.

https://www.thinglink.com/card/1415016974064287745


Παίζοντας επιδαπέδια παιχνίδια στην αυλή 
αλλά και μέσα στην τάξη μας.



Το Καλοκαίρι 
έφτασε και η 
Μάγισσα 
Μαθηματικούλα 
αποφασίζει να 
πάει διακοπές!!! 
Τα παιδάκια του 
6ου νηπ/γείου 
Αιγάλεω της 
γράφουν ένα 
ποίημα,
 στο οποίο η 
Μαθηματικούλα 
φτιάχνει τις 
βαλίτσες της 
για τις 
καλοκαιρινές 
της 
διακοπές και το 
μετατρέπουν σε 
βίντεο.

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ



Τα παιδάκια του 2ου νηπιαγωγείου Ζεφυρίου, αφού το άκουσαν και είδαν το 
σύντομο βίντεο το ζωγράφισαν και έστειλαν τις ζωγραφιές τους τόσο στα 
παιδάκια εμπνευστές του ποιήματος, όσο και στα υπόλοιπα παιδιά των 
υπόλοιπων σχολείων.



Καθώς η Μάγισσα 
Μαθηματικούλα 
έφτιαχνε τις 
βαλίτσες των 
διακοπών 
της, βρήκε κάποιες 
παλιές δικές της 
φωτογραφίες απο 
διάφορες ηλικίες, 
που είχαν 
μπερδευτεί... Ποιος 
θα βοηθήσει τη 
Μαθηματικούλα να 
τις βάλει στη σειρά; 
Μα φυσικά τα 
παιδάκια!!! Ας δούμε 
πως τη βοήθησαν τα 
παιδάκια μέσα από 
μια συνεργατική 
αφίσα των δράσεών 
τους και μέσα από 
το βιντεάκι του 3ου 
νηπιαγωγείου 
Μεγάρων.



Οι συνεργατικές ζωγραφιές των παιδιών, που αναρωτιούνται που θα πάει η 
Μαθηματικούλα το καλοκαίρι (3ο νηπ/γείο Μεταμόρφωσης, 6ο νηπ/γείο Αιγάλεω, 
13ο νηπ/γείο Αγ. Παρασκευής), το διαβατήριο της (2ο νηπ/γείο Ζεφυρίου), το 
βίντεο (3ο νηπιαγωγείο Μεγάρων), το βίντεο (6ο νηπ/γείο Γλυφάδας) και η 
ιστορία στο story jumper (3ο νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης) έγιναν συνεργατική 
αφίσα. Έμπνευση, τους έδωσε το ποίημα, που τους έστειλαν οι φίλοι τους από το 
6ο νηπ/γείο Αιγάλεω για τη Μαθηματικούλα.

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ



Οι συνεργατικές ζωγραφιές των παιδιών, που αναρωτιούνται που θα πάει η 
Μαθηματικούλα το καλοκαίρι από το 3ο νηπ/γείο Μεταμόρφωσης

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ



Τα παιδάκια του 13ου νηπ/γείου Αγ. Παρασκευής ζωγραφίζουν όχι μόνο τις 
προτάσεις τους για τις καλοκαιρινές διακοπές της Μαγισσούλας μας, αλλά και τα 
μέσα μεταφοράς, που θα χρησιμοποιήσει!!!

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ



Τα παιδάκια του 6ου νηπ/γείο Αιγάλεω φαντάζονται πως η Μάγισσα 
Μαθηματικούλα θα κάνει το καλοκαίρι διακοπές στην παραλία.

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ



.

Η Μάγισσα Μαθηματικούλα ξεκινάει για το πρώτο της ταξίδι. 
Συνταξιδιώτες της τα παιδάκια του 6ου νηπ/γείου Γλυφάδας.



Τα παιδιά του 1ου Ολοήμερου Τμήματος του 3ου 
Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, σας παρουσιάζουν 
ένα από τα καλοκαιρινά ταξίδια της Μάγισσας 
Μαθηματικούλας στο story jumper με τίτλο:
«ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑΣ»

Τα παιδιά του 
3ου 
νηπιαγωγείου 
Μεγάρων 
συνέχισαν το 
ταξίδι της 
Μαθηματικούλας
 μας. Ο τίτλος 
της ιστορίας 
της είναι : H 
ΜΑΓΙΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑ
 ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΣΤΗΝ 
ΖΟΥΓΚΛΑ

https://www.storyjumper.com/book/read/111107842/----


Καλά ταξίδια Μάγισσα Μαθηματικούλα!!!
Να έχεις πάντα μαζί σου το διαβατήριο, που σου έφτιαξαν τα παιδιά του 2ου νηπ/γείου 
Ζεφυρίου!



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ
Η Μάγισσα Μαθηματικούλα με την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχαιρετά τα 
παιδιά δίνοντάς τους το βραβείο-έπαινο της συνεργατικότητάς τους. Για να 
δημιουργηθεί ο έπαινος τα παιδιά πρότειναν να υπάρχει πάνω του το logo του 
προγράμματος αλλά και τα σχολεία, που συνεργάζονται.



ΤΕΛΟΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΛΑ!!!


