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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

ΘΕΜΑ A 
 
Α.1  
α Σωστό  σελ. 90 
β Σωστό  σελ. 119 
γ Λάθος  σελ. 150 
δ Λάθος  σελ. 255 
ε Σωστό  σελ. 301 
 
Α.2 
1. δ  σελ. 63 
2.  ε  σελ. 68-69 
3.  α  σελ. 72 
4.  στ  σελ. 261 
5. γ  σελ. 255 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1 σελ. 26 

 
Μέσα στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία είναι: 
♦ Ο παιδαγωγός και οι βοηθοί του, 
♦ Οι συνομήλικοι συμμαθητές και  
♦ Το ευρύτερο περιβάλλον του. 
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Β.2 σελ. 70 
  
 Διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται από τη μέθοδο 

Μοντεσσόρι για τη γραφή την ανάγνωση και την αρίθμηση 
είναι: 
♦ Καρτέλες με γράμματα από γυαλόχαρτο, 
♦ καρτέλες με ψηφία από γυαλόχαρτο, 
♦ δύο κουτιά που περιέχουν μικρά ξυλόκαρφα για την 
εκμάθηση του μετρήματος, 

♦ καρτέλες με ονόματα αντικειμένων, 
♦ διάφορα σχέδια ζωγραφικής και χρωματιστά μολύβια, 
♦ πλαίσια θηλυκώματος. Είναι ειδικά ορθογώνια πλαίσια 
φτιαγμένα από ξύλο, στα οποία είναι στερεωμένο ύφασμα 
που έχει ενωθεί με διαφορετικά δεσίματα. Τα παιδιά 
εξασκούνται σε λεπτές κινήσεις και μαθαίνουν να δένουν 
κορδόνια, να κουμπώσουν φερμουάρ και κουμπιά, να 
φτιάχνουν φιόγκους. 

(Αναφέρετε 5 από τα παραπάνω διδακτικά υλικά) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.1 σελ. 146-147 
 
 Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά για τον 

προσανατολισμό τους στο χώρο είναι: 
♦ Μετακινήσεις στο χώρο προς διάφορες κατευθύνσεις . Τα 
παιδιά βαδίζουν ελεύθερα, σε μικρές ομάδες, σε ζευγάρια ή 
το καθένα μόνο του.  

♦ Τα παιδιά σχηματίζουν τρένο μπαίνοντας το ένα πίσω από το 
άλλο και πραγματοποιούν ελιγμούς μέσα στην τάξη. 

♦ Παιχνίδι σε στέφανα. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο στεφάνι 
από ορισμένη είσοδο που σημειώνεται με δύο ραβδάκια και 
στη συνέχεια βγαίνουν από ορισμένη έξοδο που σημειώνεται 
από ένα ραβδάκι. Η κίνηση συνεχίζεται το ίδιο από στεφάνι 
σε στεφάνι όπως στο παρακάτω σκίτσο. 

♦ Τα παιδιά τοποθετούνται σε σχέση με την καρέκλα τους 
μπροστά, πίσω, δίπλα, κάτω, πάνω. 

(Αναφέρετε 3 από τις παραπάνω δραστηριότητες) 
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Γ.2 σελ. 156 
 
 Οι στόχοι της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών είναι: 

♦ Να γνωρίσουν τα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, 
σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
τους γνωρίσματα, ως προς το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, 
την οσμή, τη γεύση. 

♦ Να γνωρίσουν την κοινωνική σημασία τους, την κατασκευή 
τους και τη χρησιμότητά τους. 

♦ Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον (γνωριμία με 
τα ζώα, με τα φυτά), να μάθουν να τα ομαδοποιούν, να τα 
ταξινομούν και να τα αντιστοιχίζουν με την βοήθεια της 
γλώσσας. 

♦ Να επισημάνουν λογικομαθηματικές σχέσεις ανάμεσα σε 
αντικείμενα και καταστάσεις, να μάθουν να τα ομαδοποιούν, 
να τα ταξινομούν και να τα αντιστοιχίζουν με τη βοήθεια της 
γλώσσας. 

(αναφέρετε 2 από τους παραπάνω στόχους) 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ.1 σελ. 125, 126. 
  

Η συνεργασία των γονιών στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία 
της Προσχολικής Αγωγής είναι … να κατευθύνει τις συζητήσεις 
σε περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει συμφωνία. 
 

Δ.2α σελ. 165 
 
 Η προσχολική Εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί …. τις 

ιδιαιτερότητες αυτές και μαθαίνουν να συμπεριφέρονται με 
σεβασμό. 

 
Δ.2β σελ. 167 
  
 Δραστηριότητες, για να υιοθετήσουν τα παιδιά θετική στάση 

απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα: Αφού 
τα παιδιά κάθονται σε κύκλο, ο/η παιδαγωγός παρουσιάζει μια 
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κούκλα που της λείπει το ένα της χέρι και τους ζητά να την 
παρατηρήσουν. Όταν τα παιδιά καταλάβουν ότι η κούκλα δεν 
έχει χέρι, συζητούν όλοι μαζί για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και τις πιθανές λύσεις τους (Πώς μπορεί να φάει, 
να ντυθεί κ.α) 

 
 
 

  
 


