


➢ Βγες έξω στην αυλή ή στο μπαλκόνι σου.
➢ Ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πίσω σου.  

Παιχνίδι με τη σκιά σου:
▪ Κυνήγησε τη σκιά σου,
▪ Χαιρέτησε τη σκιά σου,
▪ Προσπάθησε να την πατήσεις,
▪ Κάνε χειραψία με τη σκιά σου,
▪ Χόρεψε μαζί της ,
▪ Προσπάθησε να κρύψεις τη σκιά σου.   

Παρατήρησε προσεκτικά: 

• Στη σκιά σου φαίνονται τα χρώματα των ρούχων που φοράς; 
• Τι χρώμα είναι η σκιά σου; 
• Πού βρίσκεται η σκιά σου; Είναι μπροστά σου, πίσω σου ή δίπλα σου; 
• Έχει το ίδιο μέγεθος πάντοτε; 



Μπορείς να κάνεις τη σκιά σου να μοιάζει με 
τις παρακάτω σιλουέτες;  



Μπορείς να κάνεις τη σκιά σου να μοιάζει με 
τις παρακάτω σιλουέτες;  



Τώρα παίξε με τη σκιά σου με το δικό σου τρόπο. 
Δώσε στη σκιά σου, όσες πιο πολλές και  διαφορετικές φιγούρες μπορείς να σκεφτείς.



Σχεδίασε τη σκιά ενός αντικειμένου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας: 
το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Διαδικασία:
• Βγες το πρωί, έξω στην αυλή ή στο μπαλκόνι σου.
• Τοποθέτησε το αντικείμενο που επέλεξες, σε όρθια θέση, κάτω στο πάτωμα ή στο έδαφος

ώστε να βλέπεις τη σκιά του.
• Βάλε το άσπρο χαρτί με τρόπο που να πέφτει πάνω σε αυτό η σκιά του αντικειμένου.
• Σχεδίασε προσεκτικά το περίγραμμα της σκιάς του αντικειμένου.
• Χρωμάτισε τη σκιά με το μαύρο χρώμα.
• Άφησε το αντικείμενο στην ίδια θέση και επανάλαβε την ίδια διαδικασία, το μεσημέρι και το

απόγευμα, σε διαφορετικό χαρτί κάθε φορά.
Σημείωση: Για να ξεχωρίζεις τις σκιές μεταξύ τους μπορείς να τις αριθμήσεις.

Υλικά που θα χρειαστείς:

• Διάφορα αντικείμενα 
όπως:  παιχνίδια ή 
φιγούρες ζώων 

• Άσπρο χαρτί

• Μολύβι



Τι συνέβηκε στη σκιά του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της ημέρας;  

❖ Η σκιά έχει μεγαλώσει ή έχει μικρύνει ;
❖ Η σκιά έχει αλλάξει σχήμα ; 
❖ Η σκιά έχει αλλάξει θέση πάνω στο χαρτί;
❖ Πότε η σκιά ήταν πιο μεγάλη: το πρωί, το μεσημέρι ή το απόγευμα; 
❖ Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι 3 σκιές μεταξύ τους;
❖ Συζήτησε τις παρατηρήσεις που έκανες με τα μέλη της οικογένειάς σου.

Σχεδιασμός: Μαρτίνα Φωτίου και Θέα Σολωμού 
Επιμέλεια: Ομάδα Προδημοτικής Εκπαίδευσης


