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Η προσωπική μου                  
εμπειρία από την εισαγωγή 

των αγγλικών στο 
νηπιαγωγείο μέσω της 

προσέγγισης CLIL

Η προσωπική μου                  
εμπειρία από την εισαγωγή 

των αγγλικών στο 
νηπιαγωγείο μέσω της 

προσέγγισης CLIL
Νηπιαγωγός:

Πέρη Σταύρου

Πώς ξεκινώ την εισαγωγή 
της αγγλικής γλώσσας; (1)

• Με μικρές επαφές με τη γλώσσα μέσω:

• Ρουτίνων

• Τραγουδιών

• Σύντομων δραστηριοτήτων

Παραδείγματα Ρουτίνας: Αλλάζω τα ονόματα 
των ομάδων από ελληνικά σε αγγλικά

Παραδείγματα Ρουτίνας: Γιορτάζουμε 
τα γενέθλια στα αγγλικά!

• Επιλέγω να ξεκινήσω με το μάθημα της 
μουσικής.

• ΓΙΑΤΙ;

- είναι ευχάριστο
- προσφέρεται για κίνηση
- έχει το επαναληπτικό στοιχείο
- δίνει ρυθμό στο λόγο

Πως ξεκινώ την εισαγωγή 
της αγγλικής γλώσσας? (2)

Παράδειγμα διατύπωσης στόχων σ’ ένα μάθημα Μουσικής 
Αγωγής:

Στόχοι μαθήματος: 
Περιεχομένου:Τα παιδιά να αποδίδουν σωστά: 
-τον παλμό του τραγουδιού
-το ρυθμό του τραγουδιού
Γλώσσας: Τα παιδιά να: 
-κινούνται σύμφωνα με το στίχο 
-επαναλαμβάνουν το λεξιλόγιο του τραγουδιού
-μετρούν μέχρι το 5 και αντίστροφα

Action Song: “Five in the bed”

Πώς ξεκινώ την εισαγωγή 
της αγγλικής γλώσσας? (2)
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Απόκτηση λεξιλογίου μέσα 
από τη μουσική

• Τα τραγούδια που 
διδάσκονται είναι 
σχετικά με τις 
ενότητες 
διδασκαλίας:

Ενότητα Τραγούδι
Το σώμα Head and shoulders

Συναισθήματα If you’re happy

Χριστούγεννα Christmas songs

Τα ζώα Old Mc Donald

Η μητέρα I love mummy

Head and 
shoulders ! Knees 
and toes, knees 

and toes!

Στη συνέχεια...
Η εφαρμογή του CLIL και σε άλλα μαθήματα με ποικίλες τεχνικές 

όπως...

CLIL

Ελεύθερες 
Δραστηριότητες:

-Επιτραπέζια Παιχνίδια
-Η.Υ.

-Γωνιά των Αγγλικών
-Εικονογραφήσεις 

-Πολιτείες Χρωμάτων
-Οικοδομικό Υλικό (ζώα)

Μαθηματικά:
-Καταγραφές
-Σχήματα
-Αριθμοί

-Τόμπολες
-Ντόμινο

-Σειροθετήσεις

Συναισθηματική 
Αγωγή:

-Κουκλοθέατρο 
-Χρήση υφασμάτων

-Μάσκες των 
συναισθημάτων

-Σώμα/Εκφράσεις

Παραμύθι:
-Βιβλία
-Η.Υ.

-Εικόνες
-Φιγούρες ηρώων

Ελεύθερες
Δραστηριότητες: 

Ελεύθερες Δραστηριότητες: “The purple 
city...”

Ελεύθερες Δραστηριότητες: Δουλέψαμε ομαδικά για 
την εικονογράφηση του τραγουδιού...

Ελεύθερες Δραστηριότητες: Ομαδοποιήσαμε 
ζώα στον Η.Υ.
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Μαθηματικά: Ψηφίσαμε το χρώμα 
και το φρούτο που μας αρέσει...

Αγωγή Υγείας:
Ζωγραφίσαμε τα χαρακτηριστικά της 

χαράς/λύπης

Και τα αγγλικά πάνε στο σπίτι 
μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης Συνδυάσαμε τη μέρα της Ευρώπης 

με τη γιορτή της μητέρας

Έτσι, φτιάξαμε σχετικές 
κάρτες...

Διαβάσαμε βιβλία ευρωπαίων 
συγγραφέων

Φτιάξαμε 
σημαίες
ευρωπαϊκές
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Τι λεν οι γονείς και ο 
σύνδεσμος γονέων…

Αποτελέσματα

Παραγωγή Λόγου

• Τα παιδιά:
-ονομάζουν .χρώματα

.αριθμούς

.σχήματα

.φρούτα

.ζώα

- μετρούν μέχρι το 10

- τραγουδούν τουλάχιστο 
10 τραγούδια

Κατανόηση

. Τα παιδιά:

-κατανοούν .οδηγίες

.ιστορίες

.τραγούδια

Αποτελέσματα

-Ενθουσιασμός

-Αυτοπεποίθηση

-Ανάπτυξη θετικής στάσης προς τις ξένες 
γλώσσες

-Ανυπομονησία για το επόμενο μάθημα

-Χρήση αγγλικής γλώσσας στον αυθόρμητο 
λόγο

-Eνδιαφέρον για ξένες κουλτούρες

-Εκτίμηση του διαφορετικού

Αποτελέσματα – Κατανόηση:
Τα παιδιά ήταν πλέον ικανά να παρακολουθήσουν μια 

ολόκληρη παράσταση στην αγγλική γλώσσα...

... Ένα απόσπασμα από την παράσταση που έγινε από 
τους Gringolimbo, ως έπαθλο για τα παιδιά του Καλού 
Χωριού, για τη διάκριση τους στον πανευρωπαϊκό 
διαγωνισμό τέχνης με θέμα: «Χρώματα Γλωσσών».


