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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΣΗΣΛΟ PROJECT: 

«ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ» 

 

 

 

Δπηζηεκνληθώο ππεύζπλε: αθειιαξίνπ Μαξία  
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                         Γεξνδήκνπ Πελειόπε 

                         Μπάλνπ Μαξία  

                         Νηόθνπ Λπδία 
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33ν Νεπηαγσγείν Ησαλλίλσλ (πξώελ Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν) 
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πλνπηηθό ρεδηάγξακκα ηνπ Project 

« Σα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα» 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ Πεξίνδνο 19/06/2017-30/06/2017: Μνλαδηθόηεηα  

Β΄ Πεξίνδνο 03/07/2017-14/07/2017: Γηαθνξεηηθόηεηα  

Γ΄ Πεξίνδνο  17/07/2017-28/07/2017: Σα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Γ΄ Πεξίνδνο  21/08/2017-08/09/2017: Φηιία 
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Α΄ πεξίνδνο  

 
Γεπηέξα 19/06/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γλσξίδσ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο 
 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ απιή 

09:00-09:45 παηρλίδη γλσξηκίαο: ιέσ ην όλνκά κνπ θάλνληαο κηα θίλεζε κε ην ζώκα 

κνπ 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 δεκηνπξγία ησλ θαλόλσλ ηεο ηάμεο 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 αλάγλσζε παξακπζηνύ «ην ηεξαηάθη πάεη ζην λεπηαγσγείν» 

13:30-14:00 δσγξαθηθή κε βάζε ην παξακύζη «ην ηεξαηάθη πάεη ζην λεπηαγσγείν» 

14:00-14:30 παηρλίδη «γάηεο θαη πνληίθηα» 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ ηάμε 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ: 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: παηρλίδη γλσξηκίαο: ιέσ ην όλνκά κνπ θάλνληαο κηα 

θίλεζε κε ην ζώκα κνπ 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο κε επράξηζην θαη πξσηόηππν ηξόπν  

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 
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Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά θάζνληαη ζηνλ θύθιν. Κάζε έλα παηδί κε ηε ζεηξά θάλεη κία θίλεζε κε 

ην ζώκα ηνπ θαη ιέεη ην όλνκά ηνπ. Σα ππόινηπα παηδηά πξέπεη λα θάλνπλ ηελ ίδηα 

θίλεζε θαη λα ραηξεηήζνπλ ην παηδί πνπ ιέεη ην όλνκά ηνπ (π.ρ. γεηα ζνπ Γηώξγν).  Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα πνπλ ην όλνκά ηνπο όινη νη καζεηέο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Γεκηνπξγία ησλ θαλόλσλ ηεο ηάμεο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ρσξηζκέλα ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- ραξηόληα 

- κνιύβηα 

- καξθαδόξνη 

- ηέκπεξεο 
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- θόιια 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαλόλσλ 

 Σα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ύπαξμεο θαλόλσλ ζε κηα νκάδα 

  Σα παηδηά λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο 
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Πεξηγξαθή:  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζπδεηάλε γηα ηνπο θαλόλεο ηεο 

ηάμεο. ηε ζπλέρεηα, ζε πνιύρξσκν ραξηί Α4 ζρεδηάδνπλ ζύλλεθα, ηα θόβνπλ θαη 

γξάθνπλ κέζα ζε απηά ηνπο θαλόλεο. Έπεηηα, όια ηα παηδηά θάζνληαη ζηνλ θύθιν, 

θνιιάλε κε ηε ζεηξά ηνπο θαλόλεο ζε δύν ραξηόληα θαη αθνύ έρνπλ ξίμεη ηέκπεξα ζην 

δάρηπιό ηνπο αθήλνπλ ην δαθηπιηθό ηνπο απνηύπσκα ζηα ραξηόληα. Σν δαθηπιηθό 

απνηύπσκα απνηειεί έλα είδνο ζπκβνιαίνπ θαη ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ ηεο ηάμεο. ην 

ηέινο, ηα παηδηά καδί κε ηηο εθπαηδεπηηθνύο θξεκάλε ηα ραξηόληα κε ηνπο θαλόλεο 

ζηελ ηάμε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Σν κηθξό ηεξαηάθη 

πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

- ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

● Οη καζεηέο κέζα από έλαλ δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηάμεο  

● Σα παηδηά λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο 

 

 

Πεξηγξαθή:  

ηνλ θύθιν γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Σν κηθξό ηεξαηάθη πεγαίλεη ζην 

λεπηαγσγείν» θαη ζηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηα παηδηά 

ζρεηηθά κε ην παξακύζη θαη ηνπο θαλόλεο.  

 

  

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Εσγξαθίδσ εηθόλεο από ην παξακύζη «Σν κηθξό 

ηεξαηάθη πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- ραξηί Α4 

- καξθαδόξνη 

 

ηόρνη: 

 Σα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ απηό πνπ ηνπο έθαλε εληύπσζε από ην παξακύζη 

 Οη καζεηέο κέζα από ηελ ηέρλε λα εκπεδώζνπλ ηνπο θαλόλεο 
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Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά θάζνληαη ζηνλ θύθιν θαη νη λεπηαγσγνί ηνπο κνηξάδνπλ ραξηηά Α4 θαη 

καξθαδόξνπο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δσγξαθίδνπλ απηό πνπ ηνπο έθαλε εληύπσζε 

από ην παξακύζη.   

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Γάηεο θαη πνληίθηα 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ 
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Πεξηγξαθή:  

Τπάξρνπλ ζην ρώξν δύν γάηεο. Σα ππόινηπα παηδηά είλαη πνληίθηα. Οη γάηεο 

θπλεγνύλ ηα πνληίθηα θαη όηαλ ηα πηάζνπλ ηα βάδνπλ ζηελ νπξά ηνπο. Οη νπξέο 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο αίζνπζαο, ε κία δίπια ζηελ άιιε. Κεξδίδεη ε 

γάηα κε ηε κεγαιύηεξε νπξά. 

 

 

Σξίηε 20/6/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Μνλαδηθόηεηα-ε ηη είκαη 

κνλαδηθόο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ απιή 

09:00-09:45 ζπδήηεζε-παηρλίδη γλσξηκίαο 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 θαηαζθεπή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο ζηελ απιή 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 εηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή καο 

13:30-14:30 θαηαζθεπή: «Ο ήιηνο ηεο κνλαδηθόηεηαο»  

14:30-15:00 ραιάξσζε-ειεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: «Αιάηη Φηιό» 

 

Γηάξθεηα: 45΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-πιηθά:  

- κπάια 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 
 

Πεξηγξαθή: 

Όια ηα παηδηά είλαη θαζηζκέλα ζηνλ θύθιν. Έλα παηδί είλαη όξζην, θξαηάεη ηε 

κπάια ζηα ρέξηα ηνπ θαη πεξπαηάεη γύξσ από ην θύθιν. Σα παηδηά πνπ θάζνληαη ζηνλ 

θύθιν ηξαγνπδάλε: «Αιάηη ςηιό, αιάηη ρνληξό. Έραζα ε κάλα κνπ θαη πάσ λα ηε 

βξσ. Παπνύηζηα δελ κνπ πήξε λα πάσ ζην ρνξό θαη αλ δε κνπ ηα πάξεη εγώ ζα 

ηξειαζώ». Μόιηο ηειεηώζεη ην ηξαγνύδη, ην παηδί πνπ είλαη όξζην αθήλεη ηε κπάια 

ζην παηδί πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ θαη πξέπεη λα πεη δπλαηά ην όλνκά ηνπ. Όηαλ ην 

πεη, ην παηδί πνπ είλαη θαζηζκέλν ζεθώλεηαη, παίξλεη ηε κπάια θαη θπλεγάεη ην παηδί 

πνπ ήηαλ όξζην γύξσ από ηνλ θύθιν ησλ άιισλ παηδηώλ. Σν παηδί πνπ ήηαλ όξζην 

πξέπεη λα πξνιάβεη λα θαζίζεη ζηε ζέζε ηνπ παηδηνύ πνπ ζεθώζεθε. Σν παηρλίδη 

επαλαιήθζεθε κέρξη λα ζπκκεηάζρνπλ όια ηα παηδηά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Καηαζθεπή θέληξσλ ελδηαθέξνληνο 

 

Γηάξθεηα: 90΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο 

 

Μέζα-πιηθά:  

- καξθαδόξνη 

- ραξηόληα 

- βηβιία 

- ζπάγθνο  
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Σα παηδηά λα επηιέμνπλ κόλα ηνπο πνηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ζα 

δεκηνπξγεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο  

 Οη καζεηέο λα επηιέμνπλ κόλνη ηνπο ην κέξνο ζην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ην 

θάζε θέληξν ελ δηαθέξνληνο 

 

 

ηελ αξρή όια ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί θάζνληαη ζε έλα θύθιν ζηελ απιή. 

Δθεί ζπδεηνύλ γηα ην πνηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ζα δεκηνπξγεζνύλ. Μόιηο 

απνθαζίζνπλ πνηα ζα είλαη ηα θέληξα επηιέγνπλ ζε πνην ρώξν ηεο απιήο ζα 

δεκηνπξγεζεί ην θάζε θέληξν. Μόιηο απνθαζίζνπλ ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν 

κεγάιεο νκάδεο θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ γσληώλ. 

Μόιηο ηειεηώζνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνύλ 

βειάθηα ζηελ είζνδν ηεο απιήο αιιά θαη ζηνπο θνξκνύο ησλ δέληξσλ πνπ νδεγνύλ 

ζηα θέληξα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Δηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή καο-Μνλαδηθόηεηα 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα:- 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη κνλαδηθόηεηα 

 

 
 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζε έλαλ θύθιν ζηελ ηάμε θαη μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε 

γηα ηε κνλαδηθόηεηα. Δηδηθόηεξα θάζε παηδί ιέεη ηη πηζηεύεη πσο είλαη κνλαδηθόηεηα 

θαη αλαθέξεη θάηη ζην νπνίν είλαη κνλαδηθό. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Καηαζθεπή ηνπ «Ήιηνπ ηεο Μνλαδηθόηεηαο» 

 

Γηάξθεηα: 60’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Υαξηόληα 

 Φαιίδη 

 Μαξθαδόξνη 

 Κνξδέιεο 

 Κόιια 

 Δθεκεξίδεο 

 Γθνθξέ 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο όπσο ν ήιηνο είλαη κνλαδηθόο, έηζη είλαη θαη 

απηά. 

 Σα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ζε ηη είλαη κνλαδηθά         
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζηελ αξρή θόβνπλ έλαλ ήιην πνπ απνηειείηαη από δύν κέξε. Έλαλ θύθιν 

θαη ηηο αθηίλεο. Αθνύ θόςνπλ θαη ηα δύν κέξε θνιιάλε ην θύθιν κε ηηο αθηίλεο. ηε 

ζπλέρεηα γξάθνπλ κέζα ζην θύθιν ζε ηη είλαη κνλαδηθνί θαη βάδνπλ κηα θνξδέια 

ώζηε λα κπνξεί λα θξεκαζηεί.. Αθνύ ηειεηώζνπλ όια ηα παηδηά κε ηνλ αηνκηθό ηνπο 

ήιην πξνρσξάλε ζηε θαηαζθεπή ελόο κεγάινπ ήιην από εθεκεξίδεο θαη γθνθξέ πάλσ 

ζηνλ νπνίν θξεκάλε ηνπο αηνκηθνύο ήιηνπο. 

 

 
 

 

 

Σεηάξηε 21/6/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 ζπδήηεζε γηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά- παηρλίδη ζπλεξγαζίαο 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  
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10:30-12:00 δεκηνπξγία αλζξώπσλ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο αξέζνπλ-Υνξόο κε ηα 

κέιε ηνπ ζώκαηνο 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 αλάγλσζε παξακπζηνύ «Λεπθή θαη Μαύξε ζνθνιάηα» 

13:30-14:30 Παηρλίδη θπζηθήο αγσγήο «Ξεπεξλάσ ηα εκπόδηα»  

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: πδήηεζε γηα ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά- Παηρλίδη ζπλεξγαζίαο 

κε κπαιόλη 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Μπαιόλη 

 Υαξηί-Κιήξνο 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα δηαθνξεηηθά εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέιε 

ηνπ ζώκαηνο 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί θάζνληαη ζην θύθιν θαη μεθηλάεη ζπδήηεζε γηα ηα 

εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε παηδί πεξηγξάθεη θάπνηα εμσηεξηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά (ρξώκα καηηώλ-καιιηώλ, ύςνο) θαη αλαθέξεη ζε ηη δηαθέξεη 

εμσηεξηθά από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

 Όηαλ ηειεηώλεη ε ζπδήηεζε ηα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν κεγάιεο 

νκάδεο γηα λα παίμνπλ ην παηρλίδη κε ην κπαιόλη. Κάζε θνξά παίδνπλ δύν παίθηεο 

από θάζε νκάδα. ηόρνο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα ζπλεξγαζηνύλ νη δύν παίθηεο ώζηε 

λα κεηαθέξνπλ ην κπαιόλη ζηνλ ηεξκαηηζκό ρσξίο λα ηνπο πέζεη. Κεξδίδεη ε νκάδα 

ηεο νπνίαο ην δεπγάξη θηάζεη πξώην ζην ηεξκαηηζκό ρσξίο λα ηνπ πέζεη ην κπαιόλη. 

ε θάζε γύξν ηα παηδηά ηξαβάλε έλα ραξηάθη ην νπνίν γξάθεη έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο 

(θεθάιη, κέζε, ώκνο θ.η.ι.) Έηζη πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην κπαιόλη ζηνλ ηεξκαηηζκό 

κε ην κέινο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηνπο έηπρε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Γεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε αλζξώπσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

καο αξέζνπλ- Μνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη κε ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο 
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Γηάξθεηα: 90΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

Μέζα –Τιηθά: 

 Υαξηί 

 Μαξθαδόξνη 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα ζθεθηνύλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αξέζνπλ 

 Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα θύθιν ζηελ αίζνπζα. Σνπο κνηξάδνληαη θόιιεο 

θαη εθείλα δσγξαθίδνπλ έλαλ άλζξσπν κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 

αξέζνπλ. Όηαλ ηειεηώζνπλ όια ηα παηδηά μεθηλάεη ε παξνπζίαζε απηώλ πνπ 

δσγξάθηζαλ. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά θάζεηαη ζε κηα θαξέθια θαη πεξηγξάθεη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ ηη είλαη απηό πνπ δσγξάθηζε θαη γηα πνην ιόγν επέιεμε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Αθνύ έρνπλ ηειεηώζεη όια ηα παηδηά κε ηελ παξνπζίαζε αξρίδεη ην κνπζηθνθηλεηηθό 

παηρλίδη. Σα παηδηά ρνξεύνπλ ην ηξαγνύδη «Υόθη Πόθη». ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη 

ηα παηδηά ρνξεύνπλ κε θάζε κέινο ηνπ ζώκαηνο πνπ αλαθέξεηε ζην ηξαγνύδη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Λεπθή θαη Μαύξε νθνιάηα» 

 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Παξακύζη 
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ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ γηα ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πσο απηά δελ 

πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηε ζηάζε καο απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο  

Ζ εθπαηδεπηηθόο δηαβάδεη ζηα παηδηά ην παξακύζη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

ζπδήηεζε γηα ην ηη θαηαλόεζαλ ηα παηδηά θαη εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παηρλίδη θπζηθήο αγσγήο «Ξεπεξλάσ ηα εκπόδηα» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Κνληάξηα 

 Κνξύλεο 

 ηξώκαηα 

 ζηεθάληα 

ηόρνη: 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Οη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο γηα λα πεξλάλε ηα 

εκπόδηα 

  

 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ηπραία ζε δύν νκάδεο. Μπξνζηά ηνπο ππάξρνπλ εκπόδηα ηα 

νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα πεξάζνπλ. Κεξδίδεη ε νκάδα ηεο νπνίαο ν παίθηεο πεξάζεη 

πξώηνο ηα εκπόδηα θαη ξίμεη πξώηνο ηηο θνξύλεο. 
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Πέκπηε 22/6/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Μνλαδηθόηεηα-  Σαπηόηεηα, 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 Παηρλίδη «καληήιη» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 Γεκηνπξγία ηαπηόηεηαο 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 θαηαζθεπή «ην δέληξν ηεο κνλαδηθόηεηαο» 

13:30- 14:00 πδήηεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο καο θαη θαηαζθεπή «είκαη 

αζηέξη» 

14:00-14:30 Παηρλίδη νκνηνηήησλ 

14:30-15:00 ραιάξσζε-ειεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη «ην καληήιη» 

 

Γηάξθεηα: 45΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Μαληήιη 

 

ηόρνο 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά ηε κνλαδηθόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο 

 Να γλσξηζηνύλ θαιύηεξα κεηαμύ ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Καζόκαζηε κε ηα παηδηά ζηνλ θύθιν θαη επηιέγνπκε ηπραία έλα παηδί θάζε θνξά 

γηα λα ηνπ δέζνπκε ηα κάηηα κε ην καληήιη. 
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Έπεηηα, επηιέγνπκε έλα άιιν παηδί ρσξίο όκσο λα απνθαιπθζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ 

ζην παηδί κε ηα δεκέλα κάηηα. Σν ηειεπηαίν ςειαθίδεη ην άιιν παηδί θαη 

πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη θαη λα ην θαηνλνκάζεη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Καηαζθεπή «ην δέληξν ηεο κνλαδηθόηεηαο» 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-πιηθά:  

 Υαξηόλη 

 Σέκπεξεο 

 ύξκα 

 

 

ηόρνο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε κνλαδηθόηεηα θαη δηαθνξεηηθόηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ»  

 

 

Πεξηγξαθή: 
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Φηηάρλνπκε κε ηα παηδηά έλα δέληξν κε θνξκό από ραξηόλη θαη θιαδηά από 

ζύξκα. Καηόπηλ, ηνπο δεηάκε λα βνπηήμνπλ ηηο παιάκεο ηνπο ζε ηέκπεξεο θαη λα 

αθήζνπλ ην απνηύπσκα ηνπο ζε ραξηόλη.  

 

 

 

       
 

  
 

 

 

ηε ζπλέρεηα ην θόβνπλ, γξάθνπλ ην νλνκά ηνπο  θαη ην θνιιάλε ζην δέληξν. ηε 

ζπλέρεηα, επηιέγνπκε κηα πεξίνπηε ζέζε γηα λα ην ηνπνζεηήζνπκε.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: πδήηεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο καο θαη θαηαζθεπή 

«είκαη αζηέξη» 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα-πιηθά:  

 Υαξηόλη 

 Μαξθαδόξνη 

 Κόιια  

 

ηόρνο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απαξηίδνπλ ηε ηαπηόηεηα καο 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη θάπνηα από ηα ζηνηρεία καο επεξεάδνληαη από ην 

νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

 Να θαιιηεξγεζεί ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Παηρλίδη νκνηνηήησλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Καζόκαζηε κε ηα παηδηά ζηνλ θύθιν θαη ζπδεηάκε 

γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο καο θαη ην θάζε 

παηδί ιέεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηζηνξία. ηε 

ζπλέρεηα ηα ρσξίδνπκε ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλνπκε 

ισξίδεο από ραξηόλη γηα λα γξάςνπλ ην όλνκα ηνπο. 

Σηο ισξίδεο απηέο ηηο θνιιάκε ζε έλα αζηέξη πνπ 

έρνπκε πξνεγνπκέλσο θόςεη κε ηα παηδηά. 
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Γηάξθεηα: 30 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Καξέθιεο  

 

ηόρνο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά όηη από εθηόο από ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ θαη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηόηεηεο 

πνπ καο θάλνπλ κνλαδηθνύο 

 Να δηαπηζηώζνπλ όηη νη άλζξσπνη έρνπκε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

 Να ελζαξξπλζεί ε απηό-απνδνρή  

 Να γλσξηζηνύκε θαιύηεξα 

 

Πεξηγξαθή: 

Σνπνζεηνύκε ηηο θαξέθιεο ζε θύθιν θαη θαζόκαζηε εθηόο από έλαλ, πνπ ζα 

παξακείλεη όξζηνο θαη ζα πεη κηα θξάζε πνπ ζα μεθηλάεη από Έρσ.., Δίκαη.., Μνπ 

αξέζεη.., Πξνηηκώ.., εθθξάδνληαο θάπνηεο από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Όπνηα παηδηά πηζηεύνπλ πσο ε 

θξάζε πνπ ζα αθνύζνπλ ηζρύεη θαη γηα εθείλα ηόηε πξέπεη λα ζεθσζνύλ θαη 

αληαιιάμνπλ ζέζεηο. Σν παηδί πνπ δελ πξνιαβαίλεη λα θάηζεη ζε θάπνηα θαξέθια, 

αθνύ νη θαξέθιεο είλαη ιηγόηεξεο από ηα παηδηά θαηά κία, ζα είλαη εθείλν πνπ ζα 

πεη ηελ επόκελε θξάζε.    

 

Παξαζθεπή 23/06/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Μνλαδηθόηεηα- Δζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 πδήηεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη παηρλίδη ζπλεξγαζίαο: «ν πηιόηνο» 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 απνηύπσζε ησλ ζσκάησλ  ζε ραξηί θαη γξαθή   

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Παηρλίδη ξόισλ θαη παξνπζίαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο 

14:00- 14:30 Παηρλίδη «Ξεπεξλώ ηα εκπόδηα» 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: πδήηεζε γηα ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά- 

Παηρλίδη ζπλεξγαζίαο ν πηιόηνο  

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Μαληήιηα  

 ζηεθάληα 

 θνξύλεο 

 ηνπβιάθηα 

 

ηόρνη:  

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 Να θαιιηεξγεζεί ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηνπο  

 Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ην ζώκα ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηα παδηά ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ηελ θάζε νκάδα ζε δπάδεο.  

Σν έλα παηδί έρεη δεκέλν ηα κάηηα ηνπ θαη ην άιιν έρεη ην ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή. 

Αθνύ έρνπκε δηακνξθώζεη κηα πίζηα κε εκπόδηα απνηεινύκελα από ζηεθάληα, 

ξάβδνπο θαη ηνπβιάθηα  ην παηδί-θαζνδεγεηήο θξαηώληαο ην άιιν παηδί  θαη δίλνληαο 

ηνπ νδεγίεο πξνζπαζεί λα ην νδεγήζεη κέρξη ην ηέξκα.  

 Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Εσγξαθίδσ ην ζώκα κνπ 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο θαη δπάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Υαξηί ηνπ κέηξνπ 

 Μαξθαδόξνη 

 

ηόρνη:  

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ην ζώκα ηνπο 

 Να παξνπζηάζνπλ ηα κνλαδηθά ηνπο ηαιέληα θαη ραξαθηεξηζηηθά 
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Πεξηγξαθή: 

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη κεηά ηελ θάζε νκάδα ζε δεπγάξηα.  

Σα παηδηά ζην θάζε δεπγάξη αλαιακβάλνπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα απνηππώζνπλ ην 

πεξίγξακκα ηνπ ζώκαηνο ηνπο ελαιιάμ, δειαδή ηελ πξώηε θνξά  ζα ζρεδηάζεη ην έλα 

παηδί θαη ζα πνδάξεη ην άιιν θαη ζε δεύηεξε θάζε ην αληίζηξνθν. ηε ζπλέρεηα, ηα 

παηδηά δσγξαθίδνπλ ην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο ηνπο ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ θαη 

γξάθνπλ πξάγκαηα ζηα νπνία είλαη κνλαδηθά.  

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Παηρλίδη ξόισλ «ζέβνκαη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

άιινπ» 

  

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 εληόλη  

 Υαξηόλη 

 Σνπβιάθηα 

 ηεθάληα  
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 ηξώκαηα  

 

ηόρνη:  

 Να θαηαλνήζνπλ όηη νη άλζξσπνη δηαζέηνπκε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Να κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ 

 Να ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δηαπξαγκαηεπηνύλ  

 Να θαιιηεξγεζεί ε ελζπλαίζζεζε  

 Να δηδαρζνύλ ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ απόξξηςεο 

 Να απηνζρεδηάζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξίζεο ηνπο  

 

Πεξηγξαθή: 

Έρνληαο ρσξίζεη ηα παηδηά ζε ηέζζεξηο νκάδεο ηνπο δίλνπκε ηέζζεξα ζελάξηα, έλα 

γηα ηελ θάζε νκάδα. Σν πξώην αθνξά έλα παηδί κε παξαπάλσ θηιά ην νπνίν ηξέρεη ζε 

έλαλ αγώλα δξόκνπ πνπ ηεξκαηίδεη ηειεπηαίν θαη  ηα άιια παηδηά ηνλ θνξντδεύνπλ. 

Σν δεύηεξν ζελάξην κηιάεη γηα έλα παηδί πνπ έξρεηαη από άιιε ρώξα θαη πξνζπαζεί 

λα εληαρζεί ζε κία ηάμε, ελώ ην ηξίην αλαθέξεηαη …Σέινο, ην ηέηαξην ζθηαγξαθεί 

έλα παηδί πνπ κηιάεη ςεπδά θαη ηξαπιίδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληαρζεί ζην 

παηρλίδη ηεο απιήο. Κνηλόο παξαλνκαζηήο όισλ απηώλ ζελαξίσλ είλαη ε κε απνδνρή 

απηώλ ησλ παηδηώλ από ηα άιια παηδηά θαη ηειηθά ε θάζαξζε. Σα ζελάξηα είλαη 

εκπλεπζκέλα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ ώζηε νη εηθόλεο λα είλαη γλώξηκεο 

γηα εθείλα θαη ε δηαδηθαζία ηεο ηαύηηζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο λα είλαη πην εύθνιε.  

Αθνύ, ινηπόλ, ηνπο δόζεθαλ ηα ζελάξηα ηα παηδηά αλά νκάδεο ζπδήηεζαλ γηα ην πώο 

ζα κπνξνύζαλ λα απνδώζνπλ ην ζελάξην, αλ ήηαλ ζσζηή ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

παηδηώλ απηώλ θαη ηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη γηα λα έρεη έλα δίθαην θηλάιε ε θάζε 

ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα εηνίκαζε ην ζθεληθό ηεο θαη παξνπζίαζε ηε 

δνπιεηά ηεο ζηηο άιιεο νκάδεο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παηρλίδη θπζηθήο αγσγήο «Ξεπεξλάσ ηα εκπόδηα» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

Μέζα –Τιηθά: 

 Κνληάξηα 

 Κνξύλεο 

 ηξώκαηα 

 ζηεθάληα 

ηόρνη: 

 Να κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο γηα λα πεξλάλε ηα εκπόδηα 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ηπραία ζε δύν νκάδεο. Μπξνζηά ηνπο ππάξρνπλ εκπόδηα ηα 

νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα πεξάζνπλ. Κεξδίδεη ε νκάδα ηεο νπνίαο ν παίθηεο πεξάζεη 

πξώηνο ηα εκπόδηα θαη ξίμεη πξώηνο ηηο θνξύλεο. 

 

 

Γεπηέξα 26/06/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Οη δηαθνξέο θαη νη νκνηόηεηεο καο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 παηρλίδη: «καέζηξνο» 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 δεκηνπξγία ηξαγνπδηώλ γηα ηε κνλαδηθόηεηα  

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ γηα ηε κνλαδηθόηεηα  

14:00- 14:30 αλάγλσζε παξακπζηνύ «ην ζηνηρεησκέλν ζπίηη» 

14:30-15:00 παηρλίδη «ηα ραξνύκελα ηνύλει» 

  

  

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: κνπζηθν-θηλεηηθό παηρλίδη: «Μαέζηξνο» 
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Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα 

 Οη καζεηέο λα καληέςνπλ πνηνο είλαη ν καέζηξνο 

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 

 
 

 

Πεξηγξαθή:  

Οη καζεηέο θηηάρλνπλ έλαλ θύθιν. Έλαο από ηνπο καζεηέο θιείλεη ηα κάηηα θαη 

έπεηηα επηιέγεηαη ν καέζηξνο, ρσξίο λα μέξεη πνηνο είλαη απηόο πνπ θιείλεη ηα κάηηα. 

ηε ζπλέρεηα, ην πξώην παηδί αλνίγεη ηα κάηηα θαη όινη νη καζεηέο καδί κε ηνλ 

Μαέζηξν αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ:  

«Πνηνο είλαη ν Μαέζηξνο, αλ είλαη λα ην κάζεηο δελ κπνξείο (x2)  

Άιιαμε καέζηξν, άιιαμε καέζηξν» 

 

Όηαλ μεθηλάεη ην ηξαγνύδη απηόο πνπ είλαη καέζηξνο θάλεη θηλήζεηο κε δηάθνξα κέξε 

ηνπ ζώκαηόο ηνπ γηα λα δείμεη πσο παίδεη θάπνην κνπζηθό όξγαλν, θαη ην ίδην 

αθνινπζνύλ θαη ηα ππόινηπα παηδηά. Μόιηο εηπσζεί ην «Άιιαμε καέζηξν, άιιαμε 

καέζηξν» ν Μαέζηξνο αιιάδεη κνπζηθό όξγαλν θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη. Σν παηδί 

κε ηα θιεηζηά κάηηα πξέπεη λα βξεη πνηνο είλαη ν Μαέζηξνο. 
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 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Γεκηνπξγία ηξαγνπδηώλ γηα ηε κνλαδηθόηεηα 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Υαξηόλη 

 Μαξθαδόξνη 

 Μνπζηθά όξγαλα 

 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο 

  Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηξαγνύδη γηα 

ηε κνλαδηθόηεηα  

 Οη καζεηέο λα εμαζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν 

 Σα παηδηά λα εθθξαζηνύλ κέζα από ηε κνπζηθή 
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Πεξηγξαθή:  

ηνλ θύθιν γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε κνλαδηθόηεηα, θαζώο θαη γηα ηηο νκνηόηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Οη καζεηέο έπεηηα ρσξίδνληαη 

ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζε έλα ραξηόλη γξάθνπλ ηξεηο νκνηόηεηεο θαη ηξεηο δηαθνξέο 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ έλα ηξαγνύδη (ζηίρνο-κνπζηθή) γηα ηε 

κνλαδηθόηεηα. Μεηά, θάζε παηδί κε ηε ζεηξά ιέεη γηαηί είλαη κνλαδηθό. Σν ηξαγνύδη 

θαη νη θξάζεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε κνλαδηθόηεηα βηληενζθνπνύληαη από ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο.   

 

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ γηα ηε κνλαδηθόηεηα 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Μνπζηθά όξγαλα 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ην ηξαγνύδη γηα ηε 

κνλαδηθόηεηα 
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Πεξηγξαθή:  

ηελ ηάμε θάζε νκάδα κε ηε ζεηξά παξνπζηάδεη ζηηο ππόινηπεο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο 

νκνηόηεηεο πνπ έρεη, θαζώο θαη ην ηξαγνύδη πνπ δεκηνύξγεζε γηα ηε κνλαδηθόηεηα.  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Παηρλίδη «Σα ραξνύκελα ηνύλει» 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 Να εληζρπζνύλ νη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ 
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Πεξηγξαθή:  

Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίδνπλ κε θιήξσζε ηα παηδηά ζε δύν ηζάμηεο νκάδεο. Αθνύ ηα 

παηδηά ζρεκαηίζνπλ δύν ζεηξέο, ην έλα πίζσ από ην άιιν, θαινύληαη λα αλνίμνπλ ηα 

πόδηα ηνπο - λα ηα θέξνπλ ζηε δηάζηαζε. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά πξέπεη λα πεξάζεη 

θάησ από ηα πόδηα ησλ ππόινηπσλ ζπκπαηθηώλ ηνπ. Ο  "γύξνο"  ηειεηώλεη όηαλ όια 

ηα παηδηά  γίλνπλ "πξώηα" Νηθήηξηα αλαδεηθλύεηαη ε νκάδα εθείλε  πνπ ζα θηάζεη 

πξώηε  ζηνλ αξηζκό πόλησλ πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηελ αξρή  ή όηαλ εμαληιεζεί  ην 

ρξνληθό όξην πνπ επίζεο έρεη ηεζεί από ηελ αξρή. 

 

Σεηάξηε 28/06/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δπίζθεςε ζηε Μνλή Γνπξνύηεο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 παηρλίδη: «αιάηη ςηιό» 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:30 μελάγεζε ζηε Μνλή Γνπξνύηεο  

11:30-12:00 ζπδήηεζε γηα ηηο ζξεζθείεο  

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή ηεο Μνλήο 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 επηηξαπέδην παηρλίδη γηα ηε κνλαδηθόηεηα 

14:00- 14:30  παηρλίδη: ζπαζκέλν ηειέθσλν 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη αζθήζεηο ραιάξσζεο 

  

  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: κνπζηθν-θηλεηηθό παηρλίδη: «Αιάηη ςηιό» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

  Μαληειάθη 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 
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● Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

● Σα παηδηά λα βειηηώζνπλ ηε δεμηόηεηα ηεο ηαρύηεηαο 

● Οη καζεηέο λα ηξαγνπδήζνπλ 

 

 
 

 

 

Πεξηγξαθή:  

Με ιάρληζκα ή κε θιήξν δηαιέγνπκε ηελ κάλα. Σα ππόινηπα παηδηά θάζνληαη θάησ 

νθιαδόλ κε ηα ρεξηά πίζσ από ηελ πιάηε ηνπο θαη ηηο παιάκεο ηνπο αλνηρηέο. Ζ κάλα 

πνπ θξαηά θαη έλα καληήιη κέλεη έμσ από ηνλ θύθιν. Γπξίδεη γύξσ ξπζκηθά 

ηξαγνπδώληαο καδί κε ηα ππόινηπα παηδηά: «Αιάηη ςηιό, αιάηη ρνληξό έραζα ηελ κάλα 

κνπ θαη πάσ λα ηελ βξσ. Παπνύηζηα δελ κνπ πήξε λα πάσ ζην ζρνιεηό θαη αλ δελ κνπ 

ηα πάξεη ζα ςάμσ λα ηελ βξσ». Ζ κάλα ηειεηώλνληαο ην ηξαγνύδη ξίρλεη ην καληήιη 

ζε θάπνην παηδί ην όπνην ζεθώλεηαη θαη θπλεγά ηελ κάλα. Αλ εθείλε πξνιάβεη λα 

θαζίζεη ζηελ ζέζε πνπ θάζνληαλ ην παηδί ρσξίο λα ηελ πηάζεη θεξδίδεη θαη κάλα 

γίλεηαη ηώξα ην άιιν παηδί. 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: πδήηεζε γηα ηηο ζξεζθείεο 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

  Φσηνγξαθίεο κε δηάθνξεο ζξεζθείεο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 
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● Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη θάζε ζξεζθεία είλαη κνλαδηθή 

● Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ζξεζθεία απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηνπ 

πνιηηηζκνύ 

 

 

 
 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ζηα παηδηά 

θσηνγξαθίεο κε δηάθνξεο ζξεζθείεο θαη ηνπο εμεγνύλ όηη θάζε πνιηηηζκόο είλαη 

κνλαδηθόο, θαζώο θαη όηη ε ζξεζθεία είλαη βαζηθό ζηνηρείν ηνπ θάζε πνιηηηζκνύ.  

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Δπηηξαπέδην παηρλίδη γηα ηε κνλαδηθόηεηα 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

 Εάξη 

 Υαξηόληα δηάθνξσλ ρξσκάησλ 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

● Σα παηδηά κε έλαλ δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα εκπεδώζνπλ ην ζηνηρείν ηεο 

κνλαδηθόηεηαο  
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Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο (θόθθηλε, κπιε, θίηξηλε, πξάζηλε) θαη 

θνξάλε ηελ αηνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα (θαξηειάθη δεκέλν κε θνξδέια ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα). Οη καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο κε ηε ζεηξά ξίρλνπλ ην δάξη θαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκό πνπ θέξλεη πξνρσξάλε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Κάησ από θάζε ραξηόλη 

ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κνλαδηθόηεηα, ηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ. Νηθάεη ε νκάδα πνπ θαηαθέξλεη λα απαληήζεη ζσζηά ζηηο πεξηζζόηεξεο 

εξσηήζεηο. 

 

Ξελάγεζε ζηε Μνλή Γνπξνύηεο 
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 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: παηρλίδη: ζπαζκέλν ηειέθσλν 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

● Σα παηδηά λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο 

● Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά θάζνληαη ζηε ζεηξά θαη ην πξώην ιέεη κία ιέμε ζην απηί ηνπ δεύηεξνπ, ην 

δεύηεξν ζην ηξίην θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ώζηε ε ιέμε λα θηάζεη ζην ηειεπηαίν 

παηδί. Αλ ην ηειεπηαίν βξεη ηελ αξρηθή ιέμε, ηόηε πεγαίλεη κπξνζηά θαη ιέεη ηε δηθή 

ηνπ. 

 

Πέκπηε 29/6/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Μνλαδηθόηεηα- Πξνεηνηκαζία 

γηνξηήο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 δσγξαθηθή βηβιηνζήθεο ζηελ απιή 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 πξόβα γηα ηελ απνγεπκαηηλή γηνξηή 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-14:30 πξόβα γηα ηε γηνξηή 

14:30-15:00 ραιάξσζε-ειεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Εσγξαθίδνπλ κε ηηο παιάκεο ηε βηβιηνζήθε ηεο απιήο  

 

Γηάξθεηα: 45΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  
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Μέζα-πιηθά:  

 Σέκπεξεο 

 Πηλέια 

ηόρνο 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά ηε κνλαδηθόηεηα ηεο παιάκεο ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη όια καδί θαη κε ηε ζεηξά αθήλνπλ ην απνηύπσκά 

ηνπο ζην έπηπιν ηεο βηβιηνζήθεο πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο ηε 

αλάγλσζεο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Πξνεηνηκαζία γηα ηελ γηνξηή- Γηακόξθσζε ηεο απιήο γηα ηε γηνξηή  

Γηάξθεηα: 90΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο 

 

Μέζα-πιηθά:  

 Μνπζηθά όξγαλα 

 Υαξηόληα 

 ζηξώκαηα 

 

ηόρνο 

 Σα παηδηά λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπο 

κπξνζηά ζηνπο γνλείο 

 Οη καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ 

γηα ηελ απνγεπκαηηλή γηνξηή 

  

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα ιόγηα θαη ηα 

ηξαγνύδηα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζηε γηνξηή γηα ην θιείζηκν ηεο πξώηεο πεξηόδνπ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην απόγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο. Σν ηξαγνύδη πνπ παξνπζίαζε 

θάζε νκάδα ην είραλ δεκηνπξγήζεη κόλνη ηνπο νη καζεηέο πξνεγνύκελε κέξα θαη 

αθνξνύζε ηε Μνλαδηθόηεηα. Μόιηο ηειείσζε θάζε νκάδα ηε πξόβα ηεο 

ζπγθεληξώζεθαλ θαη νη 4 θαη έθαλαλ πξόβα ζην ρώξν πνπ ζα ην παξνπζίαδαλ ην 

απόγεπκα. 

Μόιηο ηειείσζαλ όιεο νη νκάδεο ηελ πξόβα ηα παηδηά βνήζεζαλ ζηε δηακόξθσζε θαη 

ην ζηνιηζκό ηνπ ρώξνπ γηα ηελ απνγεπκαηηλή γηνξηή. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Σειηθή πξόβα γηα ηε γηνξηή  

 

Γηάξθεηα: 60΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο 

 

Μέζα-πιηθά:  

 Μνπζηθά όξγαλα 
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ηόρνο 

 Σα παηδηά λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θάλνπλ κηα ζπλνιηθή πξόβα ώζηε λα είλαη έηνηκα γηα ηελ απνγεπκαηηλή 

γηνξηή. 

 

 

Παξαζθεπή 30/6/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η Μνλαδηθόηεηα είλαη θαιή -  

Κιείζηκν ζεκαηηθήο  

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 Παηρλίδη «ηζνξξνπώ θαη μεπεξλώ» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 Οκαδηθή  Υνξνγξαθία  

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-14:30 Σαηλία Happy Feet 2   

14:30-15:00 ραιάξσζε-ειεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: «ηζνξξνπώ θαη μεπεξλώ» 

 

Γηάξθεηα: 45΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο 

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 αθνπιάθηα κε θαζόιηα 

 ηεθάληα 

 ακπξέιεο  

 Ράβδνη  

 Σνπβιάθηα 

 Κώλνη  
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ηόρνο 

 Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα ηζνξξνπνύλ  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο θαη δίλνπκε ζηε θάζε νκάδα από έλα 

ζαθνπιάθη. Γηακνξθώλνπκε κηα πίζηα από εκπόδηα θαη δίλνπκε ην έλαπζκα ζηηο 

δύν νκάδεο λα μεθηλήζνπλ. Γύν παηδηά, έλα από ηε θάζε νκάδα, μεθηλνύλ 

ηνπνζεηώληαο ην ζαθνπιάθη ζην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο πνπ εκείο ζα ηνπο πνύκε  

θαη πξνζπαζνύλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα ρσξίο όκσο λα ηνπο πέζεη ην 

ζαθνπιάθη. ε πεξίπησζε πνπ ην ζαθνπιάθη πέζεη ν παίρηεο πξέπεη λα μεθηλήζεη 

από ηελ αξρή. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηα παηδηά πξέπεη λα ξίμνπλ ην ζηεθάλη ζην 

θώλν. Νηθεηήξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ζα θηάζεη ζην ηέινο θαη πεηύρεη ηνλ θώλν 

πξώηε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Οκαδηθή ρνξνγξαθία 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Μνπζηθή  

 

 

ηόρνο 

 

 Να εθθξαζηνύλ κε ην ζώκα ηνπο  

 Να απηνζρεδηάζνπλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ 

 

 

Πεξηγξαθή: 

πγθεληξσλόκαζηε όινη ζηελ αίζνπζα θαη βάδνπκε κνπζηθή. Καινύκε έλα-έλα 

ηα παηδηά λα ζηαζνύλ κπξνζηά θαη λα θάλνπλ κηα ρνξεπηηθή θίλεζε, ηελ νπνία ηα 

ππόινηπα παηδηά κηκνύληαη. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη έσο όηνπ όια ηα 

παηδηά παξνπζηάζνπλ ηε θίλεζε ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Σαηλία Happy Feet 2 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  
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Μέζα-πιηθά:  

 Τπνινγηζηήο 

 ύζηεκα πξνβνιήο (πξνηδέθηνξαο θαη ερεία) 

 ηξώκαηα  

 

ηόρνο 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη  θαζέλαο καο έρεη ηαιέληα πνπ ηνλ θάλνπλ κνλαδηθό 

 Να κάζνπλ πσο ηα κνλαδηθά καο ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα 

πξνηεξήκαηα καο  

 Να θαηαλνήζνπλ πσο ε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη θαιή θαη επηζπκεηή 

 Να κάζνπλ πσο ν απηνζεβαζκόο θαη ε απνδνρή ησλ κνλαδηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ καο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επεκεξία καο 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σνπνζεηνύκε ζηξώκαηα ζην πάησκα γηα λα είκαζηε άλεηα θαη βάδνπκε ηε ηαηλία. 

Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηε κνλαδηθόηεηα 

θα ηε δηαθνξεηηθόηεηα. 
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Β΄ πεξίνδνο  

Γεπηέξα 03/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ θόζκν 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδηα γλσξηκίαο: «Μνπζηθά όξγαλα», «Ζ ξόδα» θαη «Παηάηα 

θαπηή» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Δηζαγσγή ζην ζέκα- πδήηεζε γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα- Γεκηνπξγία ησλ 

Γηαθνξεηηθνππόιεσλ 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Παξνπζίαζε ησλ Γηαθνξεηηθνππόιεσλ- Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Ο 

καύξνο θόηζηθαο θαη ν άζπξνο γιάξνο» θαη ζπδήηεζε 

14:00-14:30 Παξαδνζηαθό παηρλίδη «Σπθιόκπγα» 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Παηρλίδη γλσξηκίαο «Μνπζηθά όξγαλα» 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: Σα κνπζηθά όξγαλα ηεο ηάμεο 

 

ηόρνη:  

 

 λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα νλόκαηα ησλ λέσλ θίισλ ηνπο  

 λα γλσξηζηνύλ ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο  

 λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θιίκα κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο  

 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά θξαηάεη έλα κνπζηθό όξγαλν ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη παίδνληαο 

έλαλ απιό ξπζκό ιέεη ην όλνκα ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηα ππόινηπα παηδηά 

επαλαιακβάλνπλ ην όλνκα ηνπ παηδηνύ θαη ην ξπζκό ρηππώληαο παιακάθηα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Παηρλίδη γλσξηκίαο «Ζ ξόδα» 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: κηα ξόδα 

 

ηόρνη:  

 

 λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα νλόκαηα ησλ λέσλ θίισλ ηνπο  

 λα γλσξηζηνύλ ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο  

 ε ηπραία θύιηζε ηεο ξόδαο λα δεκηνπξγήζεη έλα δηαζθεδαζηηθό θιίκα 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά είλαη θαζηζκέλα ζηνλ θύθιν θαη έλα παηδί μεθηλά, παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηε 

ξόδα θαη ιέεη ην όλνκα ηνπ. ηε ζπλέρεηα δίλεη ώζεζε ζηε ξόδα θαη απηή θπιάεη 

πξνο ην κέξνο θάπνηνπ άιινπ παηδηνύ, εθείλν πηάλεη ηε ξόδα θαη ιέεη ην δηθό ηνπ 

όλνκα. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη όια ηα παηδηά λα πνπλ ην όλνκά ηνπο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Παηρλίδη γλσξηκίαο «Παηάηα θαπηή» 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: κηα κηθξή κπάια 

 

ηόρνη:  

 

 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά είλαη θαζηζκέλα ζηνλ θύθιν, ηνπο δίλνπκε έλα κπαιάθη θαη γπξίδνπκε από 

ηελ άιιε πιεπξά ώζηε λα κελ βιέπνπκε. Σν κπαιάθη πεξλά από ρέξη ζε ρέξη κεηαμύ 

ησλ παηδηώλ θαη κόιηο θσλάμνπκε ηε ιέμε «ΣΟΠ» ην παηδί πνπ έρεη εθείλε ηε 

ζηηγκή ην κπαιάθη ζηα ρέξηα ηνπ θαίγεηαη θαη θάλεη έλα βήκα πίζσ από ηνλ θύθιν. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: πδήηεζε γηα ηε Γηαθνξεηηθόηεηα 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: Τδξόγεηνο ζθαίξα 

 

ηόρνη:  

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πδξόγεην ζθαίξα 

 λα γλσξίζνπλ ηηο Ζπείξνπο θαη ηηο δηάθνξεο ρώξεο 
 λα κάζνπλ πσο ε δηαθνξεηηθόηεηα ππάξρεη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο  

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Καζόκαζηε κε ηα παηδηά ζε θύθιν θαη ζπδεηάκε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ην θάζε παηδί καο ιέεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη πξάγκαηα πνπ γλσξίδεη γηα 

ην ζέκα. ηε ζπλέρεηα θέξλνπκε κηα πδξόγεην ζθαίξα θαη ηα παηδηά δείρλνπλ κε ηε 

βνήζεηα καο ηηο Ζπείξνπο θαη δηάθνξεο ρώξεο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Γεκηνπξγία ησλ Γηαθνξεηηθνππόιεσλ 

 

Γηάξθεηα: 50’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 2 κεγάια ραξηόληα, θόιιεο Α4, καξθαδόξνη, ςαιίδηα 
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ηόρνη:  

 
 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ιεπηή ηνπο θηλεηηθόηεηα  

 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ νδεγίεο  

 λα κάζνπλ πσο ε δηαθνξεηηθόηεηα ππάξρεη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο  

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο θαη θάζε νκάδα παίξλεη έλα κεγάιν ραξηόλη ηνπ 

κέηξνπ πάλσ ζην νπνίν ζα θιεζεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Γηαθνξεηηθνύπνιε. 

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζε θόιιεο Α4 ζηνηρεία από ηα νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη 

κηα Γηαθνξεηηθνύπνιε (αλζξώπνπο, δώα, θηίξηα, θαηαζηήκαηα, δξόκνπο, θπηά), 

δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, ηα θόβνπλ θαη ηα θνιιάλε πάλσ ζην ραξηόλη. 
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Δραστηριότητα 6η: Παξαδνζηαθό παηρλίδη «Σπθιόκπγα» 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: 1 καληίιη 

 

ηόρνη:  

 
 λα εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά κε ην παξαδνζηαθό παηρλίδη «ηπθιόκπγα»  

 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θιίκα  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε θνξά έλα από ηα παηδηά δέλεη ηα κάηηα ηνπ κε έλα καληίιη ώζηε λα κελ κπνξεί 

λα δεη. Σα ππόινηπα παηδηά ηξέρνπλ θαη πεξλνύλ δίπια ηνπ θαη εθείλν πξνζπαζεί λα 

πηάζεη θάπνηνλ, κόιηο γίλεη απηό ην παηδί πνπ πηάζηεθε αλαιακβάλεη λα θιείζεη ηα 

κάηηα ηνπ θαη λα θπλεγήζεη. 
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Σξίηε 04/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Πξόκηο, ε λέα καο θίιε από ηελ Αθξηθή 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη γλσξηκίαο: «Σν ζεληόλη» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Με ιέλε Πξόκηο» - ρεηηθή ζπδήηεζε – 

Δπίζθεςε ηεο Πξόκηο ζην ζρνιείν καο 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Παηρλίδη «Ο ηζηόο ηεο απνδνρήο» 

14:00-14:30 Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ηνπ Μνπθ» 

14:30-15:00 Παηρλίδη δξάζεο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Παηρλίδη γλσξηκίαο: «Σν ζεληόλη» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 
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Μέζα –Τιηθά: 1 ζεληόλη 

 

ηόρνη:  

 

 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα κεηαμύ ηνπο θαη λα κάζνπλ ηα νλόκαηα ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο κε δηαζθεδαζηηθό γηα απηά ηξόπν  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο θαη θάζνληαη απέλαληη ε κηα νκάδα από ηελ 

άιιε. Γύν εθπαηδεπηηθνί ή βνεζνί θξαηνύλ έλα ζεληόλη ςειά ζηε κέζε ησλ δπν 

νκάδσλ ώζηε λα κελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κεηαμύ ησλ παηδηώλ. Ζ θάζε νκάδα 

δηαιέγεη έλαλ εθπξόζσπν θάζε θνξά ν νπνίνο θάζεηαη πην θνληά ζην ζεληόλη. ε 

αλύπνπην ρξόλν νη εθπαηδεπηηθνί ή νη βνεζνί θαηεβάδνπλ ην ζεληόλη θαη ηα δπν 

παηδηά θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ιέγνληαο ν θαζέλαο ην όλνκα 

ηνπ άιινπ. Όπνην παηδί πεη πξώην ην όλνκα ηνπ παηδηνύ ηεο άιιεο νκάδαο θεξδίδεη 

θαη ην παίξλεη ζηελ νκάδα ηνπ. Αλ έλα παηδί πεη ιάζνο όλνκα ηόηε πεγαίλεη ζηελ 

άιιε νκάδα. ε πεξίπησζε πνπ θαλέλα από ηα δπν παηδηά δελ ζπκάηαη ην όλνκα ηνπ 

άιινπ παηδηνύ ηόηε ηα δπν παηδηά αιιάδνπλ νκάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαγλώξηζεο ε ππόινηπε νκάδα πξέπεη λα παξακείλεη ζησπειή. Νηθήηξηα είλαη ε 

νκάδα κε ηα πεξηζζόηεξα παηδηά. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Αλάγλσζε παξακπζηνύ «Με ιέλε Πξόκηο» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: παξακύζη 

 

ηόρνη:  

 

 

λα κάζνπλ πσο ε δηαθνξεηηθόηεηα ππάξρεη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο  

λα κάζνπλ πσο ε εμσηεξηθή εκθάληζε δελ επεξεάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαζελόο  

λα θαηαλνήζνπλ όηη όινη νη άλζξσπνη, αλεμάξηεηα από ην ρξώκα ηνπο, αλήθνπλ ζην 

ίδην είδνο  

 

Πεξηγξαθή: 

ηε πξνζπάζεηα καο λα εηζάγνπκε ηα παηδηά ζηελ ηδέα ηεο απνδνρήο θη 

έληαμεο ζηελ ηάμε καο ηεο λέαο ζπκκαζήηξηάο καο από ηελ Αθξηθή, 

ηνπο δηαβάδνπκε ην παξακύζη «Με ιέλε Πξόκηο», πνπ κηιάεη γηα έλα 

θνξίηζη πνπ θαηάγεηαη από ηελ Νηγεξία, ην νπνίν κεηαθόκηζε κε ηελ 
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νηθνγέλεηά ηεο ζηελ Διιάδα θαη μεθίλεζε λα πεγαίλεη ζε έλα ειιεληθό 

ζρνιείν. Δίλαη έλα βηβιίν πνπ κηιάεη γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ 

πξώηε κέξα ζην ζρνιείν. Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο 

μεθηλάκε κηα ζπδήηεζε γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ 

θόζκν. Εεηάκε από ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο πάλσ ζηηο 

δηαθνξέο πνπ έρνπκε νη άλζξσπνη κεηαμύ καο, αλ κνηάδνπκε, αλ έρνπκε 

όινη ηηο ίδηεο ζπλήζεηεο, αλ θνξάκε όινη ηα ίδηα ξνύρα, αλ κηιάκε όινη 

ηε ίδηα γιώζζα. Σνπο αθήλνπκε λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

θαη απόςεηο. 

 

 
 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Δπίζθεςε ηεο Πξόκηο ζην ζρνιείν καο 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: καξθαδόξνη, πνιύρξσκεο θόιιεο Α4, θόιια 

 

ηόρνη:  

 

 λα βηώζνπλ ηα παηδηά ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο θαη δεκηνπξγίαο 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 λα απνδερηνύλ έλα δηαθνξεηηθό παηδί ζην ζρνιείν 

 

Πεξηγξαθή: 

Καηαζθεπάζακε θαη θέξακε ζην ζρνιείν ηε κεγάιε θνύθια ηεο Πξόκηο. Εεηήζακε 

από ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ όηη είλαη ε αιεζηλή Πξόκηο ηνπ παξακπζηνύ πνπ είρακε 

δηαβάζεη θαη λα δνύκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε όινη καδί γηα λα ηελ θάλνπκε λα 

ληώζεη όκνξθα θαη νηθεία ζην ζρνιείν καο. Έηζη απνθαζίζακε λα δηαθνζκήζνπκε ην 

θόξεκα ηεο κε δσγξαθηέο. Σν θάζε παηδί ζθέθηεθε θαη δσγξάθηζε κηα ζθελή κε ηνλ 
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εαπηό ηνπ θαη ηελ Πξόκηο θαη ζηε ζπλέρεηα θνιιήζακε ηηο δσγξαθηέο ζην θόξεκα ηεο 

θνύθιαο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Παηρλίδη «Ο ηζηόο ηεο απνδνρήο» 

 

Γηάξθεηα: 60’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: ρξσκαηηζηόο ζπάγθνο 

 

ηόρνη:  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 λα απνδερηνύλ ηελ Πξόκηο 

 

Πεξηγξαθή: 

ηα παηδηά θάζνληαη ζε θύθιν, μεθηλάκε εκείο ην παηρλίδη 

θξαηώληαο ζην ρέξη καο έλα κεγάιν θνπβάξη. Εεηάκε από ηα παηδηά λα 

ζθεθηνύλ όηη ε Πξόκηο, ην θνξηηζάθη δειαδή πνπ ππνδερηήθακε ζην 

ζρνιείν καο πξηλ ιίγεο κέξεο είλαη έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Δκείο 

αξρηθά θαισζνξίδνπκε ηελ Πξόκηο ζην λεπηαγσγείν καο θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεηάκε ην θνπβάξη απέλαληη ζε έλα από ηα παηδηά. Σόηε ην 

παηδί απηό θαιείηαη λα κνηξαζηεί κε ηνπο ππόινηπνπο κηα θξάζε-ηδέα 

πνπ λα θάλεη ηελ Πξόκηο λα αηζζαλζεί άλεηα θαη λα εληαρζεί επράξηζηα 

ζηελ ηάμε καο. Γηα παξάδεηγκα: «Γελ πξέπεη λα ηελ θνξνηδεύνπκε αιιά 
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λα παίδνπκε καδί ηεο θαη λα ηε βνεζάκε». ηε ζπλέρεηα πεηάεη ην 

θνπβάξη ζε θάπνην άιιν παηδί κέρξη λα πνύλε όια ηα παηδηά ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ζρεκαηηζηεί ν ηζηόο, εκείο ζα θαηαγξάθνπκε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ. 

 

 
 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Παηρλίδη δξάζεο 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα 

 

Μέζα –Τιηθά: ηνπβιάθηα, θώλνη, ζηεθάληα, ζηξώκαηα 

 

ηόρνη:  

 

 λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αζιεηηζκνύ  

 λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα εληζρύζνπλ ην αίζζεκα ηεο νκαδηθόηεηαο  

 λα αλαπηύμνπλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηελ πξνζνρή ηνπο  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα πξνζπαζνύλ λα πεξάζνπλ ηα εκπόδηα ζε κηα 

απηνζρέδηα πίζηα κε ην ζσζηό ηξόπν θαη λα ηεξκαηίζνπλ. Σν παηδί πνπ θηάλεη πξώην 

ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πίζηαο θαη αθνύ έρεη δηαλύζεη ζσζηά όια ηα εκπόδηα θεξδίδεη ην 

γύξν. 
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Σεηάξηε 5/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γλσξίδσ ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ απιή 

09:00-09:45 παηρλίδη «γάηεο θαη πνληίθηα» 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 ζπδήηεζε γηα ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ θαη δσγξαθηθή ηεο πδξόγεηνπ 

ζθαίξαο 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 αθήγεζε παξακπζηνύ «ν δηαθνξεηηθόο Μηζνκπνπθίηζαο» 

13:30-14:00 δεκηνπξγία ησλ πέληε επείξσλ πάλσ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα  

14:00-14:30 παηρλίδη «ηα ιηνληαξάθηα» 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ ηάμε 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: παηρλίδη: γάηεο θαη πνληίθηα 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: - 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λ’ αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Πεξηγξαθή:  

Τπάξρνπλ ζην ρώξν δύν γάηεο. Σα ππόινηπα παηδηά είλαη πνληίθηα. Οη γάηεο 

θπλεγνύλ ηα πνληίθηα θαη όηαλ ηα πηάζνπλ ηα βάδνπλ ζηελ νπξά ηνπο. Οη νπξέο 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο αίζνπζαο, ε κία δίπια ζηελ άιιε. Κεξδίδεη ε 

γάηα κε ηε κεγαιύηεξε νπξά. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: ζπδήηεζε γηα ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 



58 
 

 

Γηάξθεηα: 30΄  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Δηθόλεο κε ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

- Τδξόγεηνο ζθαίξα 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

 Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο 

 Οη καζεηέο λα απνδερηνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα 
 

 

Πεξηγξαθή:  

ηνλ θύθιν νη εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ ηελ πδξόγεην ζθαίξα θαη δείρλνπλ ζηα παηδηά 

ηηο πέληε επείξνπο. ηε ζπλέρεηα, ηνπο δείρλνπλ εηθόλεο κε ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

(ιεπθή, καύξε, θίηξηλε, θόθθηλε) θαη ηνπο εμεγνύλ όηη θάζε θπιή είλαη δηαθνξεηηθή 

(ρξώκα, ζπλήζεηεο, δηαηξνθή). Παξόιεο ηηο δηαθνξέο όκσο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη 

κεηαμύ ηνπο δελ παύνπλ λα είλαη ίζνη. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: δσγξαθηθή ηεο πδξόγεηνπ ζθαίξαο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Σέκπεξεο 

- Πηλέια 

- Μαξθαδόξνη 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηηο πέληε επείξνπο 

 Οη καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ ηελ πδξόγεην ζθαίξα 

 Σα παηδηά λα απνδερηνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα 
 

 

Πεξηγξαθή:  

ηνλ θύθιν νη εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ κηα πδξόγεην ζθαίξα πνπ έρνπλ θηηάμεη νη ίδηεο 

θαη καδί κε ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ κε έλα καξθαδόξν ηηο πέληε επείξνπο. ηε 

ζπλέρεηα, δεηάλε από ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ κε κπιε ηέκπεξα ηελ πδξόγεην 

ζθαίξα εθηόο από ηηο επείξνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: αθήγεζε παξακπζηνύ «ν δηαθνξεηηθόο Μηζνκπνπθίηζαο» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Παξακύζη  

- CD Player 

- CD 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα απνδερηνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα 
 

 

Πεξηγξαθή:  

ην CD Player γίλεηαη αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ «ν δηαθνξεηηθόο Μηζνκπνπθίηζαο». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ε εθπαηδεπηηθόο δείρλεη ζηα παηδηά εηθόλεο από ην 

παξακύζη. Μόιηο νινθιεξσζεί ε αθήγεζε γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ ππόζεζε ηνπ 

παξακπζηνύ θαη γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα.  

 
 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: δεκηνπξγία ησλ πέληε επείξσλ πάλσ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

Γθνθξέ 

- Κόιια 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 



62 
 

 Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπλ ηηο πέληε επείξνπο 

 Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηε ζέζε ησλ πέληε επείξσλ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα 
 

 

Πεξηγξαθή:  

Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζηα παηδηά θνκκάηηα γθνθξέ δηάθνξσλ ρξσκάησλ θαη ηνπο 

δεηάλε λα ηα θνιιήζνπλ ζηηο πέληε επείξνπο πάλσ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: παηρλίδη «ηα ιηνληαξάθηα» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Μνπζηθά όξγαλα (καξάθεο, ληέθη) 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα ηεξήζνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 
 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά γίλνληαη ιηνληαξάθηα θαη είλαη μαπισκέλα ζην πάησκα αθίλεηα. Ζ 

εθπαηδεπηηθόο γίλεηαη ν θπλεγόο θαη ιέεη ηε θξάζε «Δίκαη έλαο θπλεγόο κεγάινο θαη 

πνιύ ηξαλόο θαη όπνην ιηνληαξάθη θνπλεζεί ζα ην κπνπκπνπλίζσ ζηε ζηηγκή». Όηαλ 

ρηππάεη ην κνπζηθό όξγαλν ηα παηδηά θηλνύληαη ζην ρώξν. Όηαλ ζηακαηήζεη ε 

κνπζηθή πξέπεη λα μαπιώζνπλ πάιη ρσξίο λα θνπληνύληαη. Αλ θάπνην παηδί θνπλεζεί 

γίλεηαη θαη απηό θπλεγόο κε ηε ζεηξά.  
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 Πέκπηε 6/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηαθνξεηηθόηεηα-Φπιέο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε βηβιίνπ γηα ηηο επείξνπο-παηρλίδη «ε 

ηξαπεδαξία» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 επίζθεςε θνηηεηώλ από Σατιάλδε 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 εηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή καο 

13:30-14:00 αλαγλώξηζε κνπζηθήο από δηαθνξεηηθέο θπιέο 

14:00-14:30 αλάγλσζε παξακπζηνύ «Μάηα, ε γνπξινκάηα καύξε γάηα» 

14:30-15:00 θηλεηηθό παηρλίδη «ιηνληαξάθηα»  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε βηβιίνπ γηα ηηο επείξνπο-παηρλίδη «ε 

ηξαπεδαξία» 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Βηβιίν «Ο άηιαληαο γηα παηδηά» 

 ρνηλάθη-ιάζηηρν 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 λα πξνεηνηκαζηνύλ ηα παηδηά γηα ηελ επίζθεςε ησλ Σατιαλδώλ θνηηεηώλ 

 λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπγρξνλίδνληαη ζηα θηλεηηθά παηρλίδηα 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη όια ζε θύθιν ζην πξναύιην. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξώλνπλ ηα παηδηά γηα ηελ επίζθεςε πνπ ζα έρνπλ ηελ επόκελε ώξα. 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πιεξνθνξνύληαη όηη ζηα πιαίζηα ηεο ζεκαηηθήο γηα ηε 

«Γηαθνξεηηθόηεηα» ζα ηα επηζθεθηνύλ δύν κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο από ηελ 

Σατιάλδε θαη ζα καο κηιήζνπλ θαη ζα καο παξνπζηάζνπλ πξάγκαηα γηα ηε ρώξα ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη έλαλ ράξηε από ην βηβιίν «Άηιαληαο γηα 



67 
 

κηθξά παηδηά» θαη εθείλα πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ζην ράξηε πνπ είλαη ε Σατιάλδε 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πόζν καθξηά βξίζθεηαη από ηε ρώξα καο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε ηεο εκέξαο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ράξηε ηα 

παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ ην παηρλίδη «Ζ ηξαπεδαξία». ην ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη όια ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλα θύθιν όξζηα θαη ηα πεξηβάιιεη έλα ειαζηηθό 

ζρνηλάθη. Κάζε θνξά έλα παηδί ιέεη  

«Όπνηνο κείλεη ζην θύθιν ζα βγεη από ην παηρλίδη» έηζη πξνζπαζνύλ όια καδί λα 

βγνπλ από ην ιαζηηράθη ρνξνπεδώληαο θαη εθείλν πνπ κέλεη «κέζα ζην ζρνηλάθη 

βγαίλεη από ην θύθιν». 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Δπίζθεςε δύν θνηηεηώλ από ηε Σατιάλδε 

Γηάξθεηα: 90΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Τπνινγηζηήο θαη πξνηδέθηνξαο 

 Καξη-πνζηάι θαη παξαδνζηαθά αληηθείκελα ηεο Σατιάλδεο 

 Ρνκπόη 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά από θνληά αλζξώπνπο από άιιε εζληθόηεηα 

 Να πιεξνθνξεζνύλ ζηνηρεία γηα ηελ Σατιάλδε από ηνπο ίδηνπο 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ αίζνπζα θαη είδαλ ηνπο δύν Σατιαλδνύο θνηηεηέο 

λα ηα πεξηκέλνπλ. Αθνύ ηνπο θαισζόξηζαλ θάζηζαλ ζην θέληξν γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηδέθηνξα έλα βίληεν γηα ηελ Σατιάλδε πνπ 

είραλ εηνηκάζεη νη Σατιαλδνί. Σν βίληεν πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ηα ήζε θαη έζηκα 

ηεο Σατιάλδεο θαζώο θαη θσηνγξαθίεο από ηνπία ηεο Σατιάλδεο. 

Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν νη θνηηεηέο κνίξαζαλ ζηα παηδηά θαξη-πνζηάι κε 

θσηνγξαθίεο από ηε Σατιάλδε θαη ηνπο εμεγνύζαλ ηη αθξηβώο βιέπνπλ ζε θάζε 

θσηνγξαθία. Δθηόο από ηα θαξη-πνζηάι κνίξαζαλ ζηα παηδηά θαη παξαδνζηαθέο 

ηαηιαλδέδηθεο βεληάιηεο.  

ηε ζπλέρεηα, ν ηατιαλδόο θνηηεηήο παξνπζίαζε ζηα παηδηά έλα ξνκπόη πνπ έρεη 

θαηαζθεπάζεη ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ ζην ηκήκα 
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πιεξνθνξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ξνκπόη είρε 

αηζζεηήξα ρξώκαηνο θαη αηζζεηήξα ήρνπ.  

Έλαο από ηνπο καζεηέο είρε θέξεη θαη ην δηθό ηνπ ξνκπόη θαη ην παξνπζίαζε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Μεηά ηελ επίδεημε κε ηα ξνκπόη ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρόξεςαλ 

παξαδνζηαθνύο ηαηιαλδέδηθνπο ρνξνύο. ηε αξρή ε ηατιαλδή θνηηήηξηα έδεηρλε ζηα 

παηδηά ηηο θηλήζεηο θαη ζην ηέινο ρόξεςαλ όινη καδί.  

Σέινο, πξηλ καο απνραηξεηήζνπλ έκαζαλ ζηα παηδηά ηε ιέμε «αγάπε» ζηε γιώζζα 

ηνπο θαη καο έκαζαλ λα ραηξεηάκε κε ην δηθό ηνπο παξαδνζηαθό ηξόπν. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αλαγλώξηζε κνπζηθή από δηαθνξεηηθέο θπιέο 

Γηάξθεηα: 60΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 4 νκάδεο 

Μέζα-πιηθά:  

 Καπειάθηα παξαδνζηαθά θηλέδηθα 

 Καπέια ηλδηάλσλ 

 Μάζθεο Αθξηθαλώλ 

 Μάζθεο ιεπθώλ 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά ηε δηαθνξεηηθή κνπζηθή  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζηηο παξαδόζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

θπιώλ 

 Να ρνξέςνπλ ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο θάζε θπιήο 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε ηέζζεξηο νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, έλαο 

εθπξόζσπνο από θάζε νκάδα ηξαβάεη έλαλ πάππξν ζηνλ νπνίν είλαη ε γξακκέλε ε 

θπιή πνπ πξέπεη λα αληηπξνζσπεύζνπλ (ιεπθνί-αθξηθαλνί-θηλέδνη-ηλδηάλνη). Αθνύ 

θάζε νκάδα έρεη επηιέμεη ηε θπιή ηεο θνξάεη θαη ην αληίζηνηρν αμεζνπάξ (θαπέιν-

κάζθα). Οη νκάδεο θάζνληαη ρσξηζηά ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο αίζνπζαο. 

Σόηε αθνύγεηαη κε ηπραία ζεηξά παξαδνζηαθή από θάζε θπιή. Ζ θάζε νκάδα πξέπεη 

λα θαηαιάβεη αλ ε κνπζηθή πνπ αθνύγεηαη είλαη ε παξαδνζηαθνί κνπζηθή ηεο θπιήο 

πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη λα κπεη ζην θέληξν θαη λα ρνξέςεη κε ραξαθηεξηζηηθέο 

θηλήζεηο ηεο θπιήο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Αλάγλσζε παξακπζηνύ από καζήηξηα 

  

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Παξακύζη: «Μάηα, ε γνπξινκάηα καύξε γάηα» 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 Καηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θάζνληαη θάησ θαη κία καζήηξηα θάλεη αλάγλσζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνεο 

παξακπζηνύ γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα. ηελ αξρή ε καζήηξηα πεξηγξάθεη ζηνπο 

ππόινηπνπο κε ιίγα ιόγηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξακπζηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλάεη 

ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Μάηα, ε γνπξινκάηα καύξε γάηα» δείρλνληαο 

παξάιιεια θαη ηηο εηθόλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Ληνληαξάθηα» 

 

Γηάξθεηα: 45΄  
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 καξάθα 

 ληέθη 

Πεξηγξαθή: 

Έλα από ηα παηδηά είλαη θπλεγόο (επηιέγεηαη κε θιήξσζε) θαη ηα ππόινηπα είλαη 

ιηνληαξάθηα. Ο θπλεγόο ρηππάεη ην ληέθη θαη ηα ππόινηπα ρνξνπεδάλε γύξσ γύξσ. 

Όηαλ ζηακαηάεη ην ληέθη ηα ιηνληαξάθηα πξέπεη λα μαπιώζνπλ ζην πάησκα θαη λα 

κείλνπλ αθνύλεηα. Όπνην θνπλεζεί ράλεη θαη γίλεηαη θπλεγόο. Ο θπλεγόο όηαλ 

ζηακαηάεη λα ρηππάεη ην ληέθη ιέεη : «Δίκαη έλαο θπλεγόο, κεγάινο θαη πνιύ ηξαλόο 

θαη όπνην ιηνληαξάθη θνπλεζεί, ζα ηνπ ηε κπνπκπνπλήζσ ζηε ζηηγκή!». Όηαλ 

ηειεηώζεη ηα ιόγηα ηνπ αξρίδεη λα ειέγρεη πνην από ηα ππόινηπα παηδηά θνπληέηαη. 

Όπνην θνπληέηαη θαη ν θπλεγόο ην δεη, ράλεη θαη γίλεηαη θαη εθείλν θπλεγόο. Κεξδίδεη 

ην παηδί πνπ κέλεη αθνύλεην γηα ηνπο πην πνιινύο γύξνπο! 

 

Παξαζθεπή 07/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δπίζθεςε ζην Μνπζείν ύγρξνλεο 

Σέρλεο "Θεόδσξνο Παπαγηάλλεο" 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 ζπδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε θαη ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

Μνπζείν  

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00 αλαρώξεζε γηα ην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 

10:30 άθημε ζην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 

10:30-13:00 μελάγεζε ζην Μνπζείν 

13:00-13:30 ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γηα ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ 

13:30-14:00 πηθ-ληθ ζηνλ θήπν ηνπ Μνπζείνπ 

14:00 αλαρώξεζε από ην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 

14:30 άθημε ζην ζρνιείν 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 
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 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: πδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε  θαη ηνπο θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην Μνπζείν  

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαηαλνήζνπλ ηα όξηα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππεπζπλόηεηα. 

 λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε έλα πιαίζην αξρώλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ 

δηέπνπλ κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν. 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά γίλεηαη ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν κε όια ηα παηδηά γηα ηελ επηθείκελε επίζθεςε 

ζην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηππώλνληαη εξσηήζεηο γηα ην 

ηη λνκίδνπλ ηα παηδηά όηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν κνπζείν, θαζώο θαη ην ηί είδνπο 

εθζέκαηα πεξηκέλνπλ ζε απηό. ηελ ζπλέρεηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο βαζηθνύο 

θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην κνπζείν, αιιά θαηαλννύλ θαη ηνπο ιόγνπο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκώλ. Σα παηδηά ζπδεηάλε γηα ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζην κνπζείν θαη ελζαξξύλνληαη λα πξνηείλνπλ θαη δηθνύο ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ξελάγεζε ζην Μνπζείν 

 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 
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 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε κνπζεηαθή αγσγή ηνπο 

 λα εληζρύζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε  

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε εθζέκαηα ηεο ζύγρξνλεο πεξηόδνπ 
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Πεξηγξαθή: 

Ζ μελαγόο ηνπ κνπζείνπ αλαιακβάλεη λα μελαγήζεη ηόζν ηα παηδηά όζν θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο ηνπ Θεόδσξνπ 

Παπαγηάλλε, εμεγώληαο κε εύιεπην θαη θαηαλνεηό ηξόπν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

εθζέκαηνο. Παξάιιεια γλσζηνπνηεί ζηα παηδηά θαη εθείλε ηνπο θαλόλεο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ επίζθεςε ζε έλα Μνπζείν. 

 

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
:πδήηεζε κε ηα παηδηά γηα ηα εθζέκαηα ηνπ 

Μνπζείνπ 
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Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα αλαπηύμνπλ ηελ γισζζηθή ηνπο έθθξαζε 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηέο ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο καδεπόκαζηε κε ηα παηδηά ζε έλα κεγάιν θύθιν θαη 

ζπδεηάκε καδί ηνπο γηα ηα εθζέκαηα πνπ είδακε ζην Μνπζείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ξσηάκε ηα παηδηά λα καο πνπλ πνηα εθζέκαηα ηνπο εληππσζίαζαλ πεξηζζόηεξν θαη 

γηαηί. 

 

 

Γεπηέξα 10/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηαθνξεηηθόηεηα- Φπιέο ηνπ θόζκνπ 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Αγώλαο δξόκνπ κε πνηήξηα» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:30 πδήηεζε γηα ηηο επείξνπο θαη ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ- Κνιιάδ εηθόλσλ 

ζηελ πδξόγεην ζθαίξα κε ζέκα: «Οη θπιέο ηνπ θόζκνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηά ηνπο» 

11:30-12:00 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Έικεξ ν παξδαιόο ειέθαληαο» -πδήηεζε 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 
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12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Καηαζθεπή ηνπ παξδαινύ ειέθαληα «Έικεξ» 

14:00-14:15 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Φηεξά» από κηα καζήηξηα 

14:15-14:30 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «To ιεσθνξείν ηεο Ρόδαο» από κηα 

καζήηξηα 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Αγώλαο δξόκνπ κε πνηήξηα» 

 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Πιαζηηθά πνηήξηα 

 Πιαζηηθά κπνπθάιηα 

 Νεξό 

 Σέκπεξεο 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο 

 λα εληζρύζνπλ ηελ θηλεηηθή αγσγή ηνπο 

 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά γίλεηαη θιήξσζε θαη ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν ηζάξηζκεο νκάδεο (κπιε θαη 

θίηξηλε νκάδα). Κάζε κέινο ηεο νκάδαο αθνύγεκίζνπκ ε ην πνηήξη ηνπ κε ίζε 

πνζόηεηα λεξνύ όζν θαη ην κέινο ηεο αληίπαιεο νκάδαο πξέπεη λα δηαζρίζεη κηα 

επζεία δηαδξνκή θξαηώληαο κε ην ζηόκα ην πνηήξη κε ην λεξό, όζν πην γξήγνξα 

γίλεηαη,  ρσξίο λα ρπζεί κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ.  Μόιηο θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκό 

αδεηάδεη ην λεξό πνπ ηνπ έκεηλε κέζα ζην πνηήξη ζε έλα κεγάιν πιαζηηθό κπνπθάιη. 
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Νηθήηξηα αλαδεηθλύεηαη ε νκάδα εθείλε πνπ ζα έρεη θαηαθέξεη λα έρεη ηε κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα λεξνύ κέζα ζην κπνπθάιη πνπ έρεη ην ρξώκα ηεο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: πδήηεζε γηα ηηο επείξνπο θαη ηηο θπιέο ηνπ 

θόζκνπ- Κνιιάδ εηθόλσλ ζηελ πδξόγεην ζθαίξα κε ζέκα: «Οη θπιέο 

ηνπ θόζκνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο» 

 

Γηάξθεηα: 60΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Τδξόγεηνο ζθαίξα 

 Κόιιεο 

 Δηθόλεο κε ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα μαλαζπκεζνύλ ηηο επείξνπο 

 λα μαλαζπκεζνύλ ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

 λα γλσξίζνπλ εθηελέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θάζε θπιήο 

 λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ θάζε θπιή ζηελ θαηάιιειε ήπεηξν ζηελ πδξόγεην 

ζθαίξα 

 λα εκπινπηίζνπλ ηηο γεσγξαθηθέο ηνπο γλώζεηο 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά ζπγθεληξώλνπκε ηα παηδηά ζε έλα κεγάιν θύθιν. Ξεθηλάκε κηα ζπδήηεζε γηα 

ηηο επείξνπο ηνπ θόζκνπ κε ζθνπό λα ηηο μαλαζπκεζνύκε θαη λα γίλεη θαιύηεξε 

εκπέδσζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθεξόκαζηε ζηηο δηαθνξεηηθέο θπιέο ηνπ θόζκνπ θαη 

ζπδεηάκε γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο. Μόιηο νινθιεξσζεί ε 

ζπδήηεζε απηή δείρλνπκε ζηα παηδηά εηθόλεο κε ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ θαη δεηάκε 

από θάζε παηδί λα ηνπνζεηήζεη ζηελ πδξόγεην ζθαίξα ηελ θάζε εηθόλα ζηελ 

θαηάιιειε ήπεηξν. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Έικεξ ν παξδαιόο 

ειέθαληαο» -πδήηεζε 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Παξακύζη: «Έικεξ ν παξδαιόο ειέθαληαο» 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 
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Σα παηδηά : 

 λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 λα πξνσζεζεί ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

πγθεληξσλόκαζηε όινη ζηνλ θύθιν θαη μεθηλάκε λα δηαβάδνπκε ην παξακύζη 

«Έικεξ ν παξδαιόο ειέθαληαο», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ ζέηνπκε εξσηήζεηο ζηα 

παηδηά ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη πξνηείλνπκε ηξόπνπο απνδνρήο ηεο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Καηαζθεπή ηνπ παξδαινύ ειέθαληα «Έικεξ» 

 

Γηάξθεηα: 60΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Ξύιηλν νκνίσκα ειέθαληα  

 Σέκπεξεο 

 Μαξθαδόξνη 
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 Υαξηόληα 

 Αηιαθόι 

 Φαιίδηα  

 Πηλέια δσγξαθηθήο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε 

 λα εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά θαη δεκηνπξγηθά 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά ζπγθεληξώλνπκε όια ηα παηδηά ζηα ηξαπέδηα ηεο δσγξαθηθήο θαη ιέκε ζε 

θάζε παηδί λα δσγξαθίζεη κε όπνην πιηθό θαη ρξώκα ζέιεη ην δέξκα ηνπ Έικεξ, έηζη 

ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη έλαο πνιύρξσκνο ή αιιηώο παξδαιόο ειέθαληαο. Μόιηο 

ηα παηδηά νινθιεξώζνπλ ηε δσγξαθηθή ηνπο θνιιάλε ζηελ μύιηλε θαηαζθεπή 

(νκνίσκα) ηε δσγξαθηά ηνπο. 

 

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Φηεξά» από κηα 

καζήηξηα 

 

Γηάξθεηα: 15΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Παξακύζη: «Φηεξά» 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα εκπεδώζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 λα εληζρπζεί ε θξηηηθή ζθέςε ηνπο 
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 λα κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θύθιν θαη κηα καζήηξηα θάλεη αλάγλσζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο 

παξακπζηνύ γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα. ηελ αξρή ε καζήηξηα πεξηγξάθεη ζηνπο 

ππόινηπνπο κε ιίγα ιόγηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξακπζηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλάεη 

ηελ αλάγλσζή ηνπ δείρλνληαο παξάιιεια θαη ηηο εηθόλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

βηβιίν, ώζηε απηό λα γίλεη πην παξαζηαηηθό θαη θαηαλνεηό. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «To ιεσθνξείν ηεο 

Ρόδαο» από κηα καζήηξηα 

 

Γηάξθεηα: 15΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Παξακύζη: «To ιεσθνξείν ηεο Ρόδαο» 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 
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 λα εκπεδώζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 λα εληζρπζεί ε θξηηηθή ζθέςε ηνπο 

 λα κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ πξώηνπ παξακπζηνύ εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο θαη κηα 

αθόκα καζήηξηα γηα λα δηαβάζεη ην δηθό ηεο παξακύζη πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα. ηελ αξρή ε καζήηξηα πεξηγξάθεη ζηνπο ππόινηπνπο κε ιίγα ιόγηα 

ην πεξηερόκελν ηνπ παξακπζηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλάεη ηελ αλάγλσζή ηνπ, 

δείρλνληαο παξάιιεια θαη ηηο εηθόλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν, ώζηε απηό λα 

γίλεη πην παξαζηαηηθό θαη θαηαλνεηό. 

 

 

Σξίηε 11/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηαθνξεηηθόηεηα-Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 παηρλίδη «ην καληειάθη» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-11:00 ζπδήηεζε γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο 
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11:00-11:30 πξνβνιή βίληεν γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

11:30-12:00 εηθόλεο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο-δσγξαθηθή κε ην πόδη 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 δσγξαθίδνληαο ηνλ Έικεξ ην ειεθαληάθη 

13:30-14:00 πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Αξγπξώ γειάεη» 

14:00-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε:Παηρλίδη: Σν καληειάθη 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Μαληειάθη 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Σα παηδηά ησλ δύν νκάδσλ έρνπλ από έλαλ 

αξηζκό. Ζ εθπαηδεπηηθόο ηνπνζεηεί ζην έδαθνο έλα καληήιη. Κάζε θνξά πνπ ε 

παηδαγσγόο θσλάδεη έλα αξηζκό, ηα παηδηά πνπ έρνπλ απηόλ ηνλ αξηζκό ζα πξέπεη λα 

ηξέρνπλ θαη λα πηάλνπλ ην καληήιη. Σν παηδί πνπ πξνιαβαίλεη πξώην λα πηάζεη ην 

καληήιη θαη λα ην αθήζεη ζηελ νκάδα ηνπ ληθάεη.  
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο-Πξνβνιή βίληεν γηα ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

- Ζ/Τ 

- πξνηδέθηνξαο 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ όηη ππάξρνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

 Σα παηδηά κε ην βίληεν λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  

 Οη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο  

 



86 
 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο. Οη εθπαηδεπηηθνί εμεγνύλ 

ζηνπο καζεηέο όηη ππάξρνπλ άηνκα κε ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηνπο αλαθέξνπλ ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ (π.ρ. πξνβιήκαηα όξαζεο, αλαπεξία). ηε ζπλέρεηα, 

ζηνλ Ζ/Τ πξνβάιιεηαη έλα βίληεν ηεο UNICEF γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα παηδηά 

θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βίληεν θαη λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Πξνβνιή εηθόλσλ κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο- Εσγξαθηθή κε 

ην πόδη 

 

Γηάξθεηα:  30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

- Ζ/Τ 
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- πξνηδέθηνξαο 

- Μαξθαδόξνη 

- Κόιιεο Α4 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη  ππάξρνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Οη καζεηέο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  

 Σα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα δσγξαθίζνπλ κε ην πόδη ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ πξνηδέθηνξα πξνβάιινληαη εηθόλεο ζρεηηθέο κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα 

παηδηά θαινύληαη λα ηηο παξαηεξήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Έπεηηα νη παηδαγσγνί κνηξάδνπλ ζηνπο καζεηέο καξθαδόξνπο θαη ραξηηά Α4 θαη ηνπο 

δεηάλε λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο καξθαδόξνπο ζην πόδη ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

δσγξαθίζνπλ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Εσγξαθίδνληαο ηνλ Έικεξ ην ειεθαληάθη 

 

Γηάξθεηα:  1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 

- Μαξθαδόξνη 

- Φαιίδηα 

- ραξηόληα 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Να εληζρπζεί ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ 

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ  

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ ζηνλ θύθιν καξθαδόξνπο, ραξηόληα θαη ςαιίδηα θαη 

δεηάλε από ηα παηδηά λα θόςνπλ ηνλ ειέθαληά ηνπο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο ζην 

ραξηόλη. Αθνύ ηα παηδηά θόςνπλ ηνλ ειέθαληά ηνπο θαινύληαη λα ηνλ δσγξαθίδνπλ. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ  «Ζ Αξγπξώ γειάεη» 

 

Γηάξθεηα:  30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  
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- Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Σα παηδηά λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ πξνηδέθηνξα γίλεηαη πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Αξγπξώ γειάεη». Ζ Αξγπξώ 

είλαη έλα θνξίηζη ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη, ην νπνίν δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα από ηα 

άιια παηδηά. Ζ Αξγπξώ γειάεη, ηξαγνπδάεη, είλαη ζπκσκέλε, είλαη επραξηζηεκέλε, 

είλαη ραξνύκελε ή είλαη ιππεκέλε. Αθνύ πξνβιεζεί ην παξακύζη νη καζεηέο 

θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο.  

 

 

 Σεηάξηε 12/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηαθνξεηηθόηεηα-Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 κπόνπιηλγθ 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 δεκηνπξγία ζελαξίσλ θαη δξακαηνπνίεζε 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:20 αλάγλσζε παξακπζηνύ από παηδί «Σν θνπκπί πνπ θξύσλε πνιύ» 

13:20-14:30 πξόβα γηα ηε γηνξηή 

14:30-15:00 θηλεηηθό παηρλίδη «ιηνληαξάθηα»  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε:Παηρλίδη: Μπόνπιηλγθ 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Κνξύλεο 
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 Μπάια 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο κε θιήξσζε, γηα λα παίμνπλ κπόνπιηλγθ. Κάζε 

θνξά βγαίλεη έλαο παίρηεο από θάζε νκάδα θαη πεηάεη ηε κπάια γηα λα ξίμεη όζεο 

πεξηζζόηεξεο θνξύλεο θαηαθέξεη.   

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Γεκηνπξγία ζελαξίσλ-Γξακαηνπνίεζε 

Γηάξθεηα: 90΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

Μέζα-πιηθά:  

 Γπαιηά ειίνπ 

 Βηβιία 

 Μπαζηνύληα 

ηόρνη: 

 Να αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ ελ ζπλαίζζεζε 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε ηπραίν ηξόπν ζε δύν νκάδεο. Κάζε νκάδα παίξλεη από 

έλα πάππξν ν νπνίνο πεξηέρεη ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηα 

παηδηά. Ζ κία νκάδα έρεη έλα πάππξν ν νπνίνο γξάθεη: «Έλα ηπθιό παηδί έξρεηαη 

ζηελ ηάμε καο θαη όινη ην ππνδερόκαζηε κε ραξά» θαη ε άιιε έλα πάππξν πνπ 

γξάθεη: «Έλα ηπθιό παηδί έξρεηαη ζην ζρνιείν καο αιιά ζπλαληά δπζθνιίεο….». 

Ζ θάζε νκάδα ινηπόλ αλαιακβάλεη λα θηηάμεη έλα ζελάξην κε βάζε ην ζέκα πνπ 

ηεο έηπρε θαη λα ην δξακαηνπνηήζεη. ην ηέινο θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην 

ζθεηζάθη πνπ έθηηαμε ζηελ άιιε νκάδα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αλάγλσζε παξακπζηνύ από καζήηξηα 

Γηάξθεηα: 20΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Παξακύζη: «Σν θνπκπί πνπ θξύσλε πνιύ» 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζηε ηάμε θαη κία καζήηξηα θάλεη αλάγλσζε έλα 

παξακύζη γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα κε ηίηιν: «Σν θνπκπί πνπ θξύσλε πνιύ», πνπ έρεη 

θέξεη από ην ζπίηη ηεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: πδήηεζε γηα ηε γηνξηή θαη πξόβα 

Γηάξθεηα: 70΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θάζνληαη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. Ξεθηλάεη 

ζπδήηεζε ζηελ νπνία δεηείηαη από ηα παηδηά λα απνθαζίζνπλ ηη ζέινπλ λα 

παξνπζηάζνπλ ζηελ γηνξηή ηεο επόκελεο εκέξαο από όζα έρνπλ θάλεη απηό ην 

δηάζηεκα. Μεηά από αξθεηή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ρνξνύο 

από ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θπιέο (ηλδηάλνη-θηλέδνη-Αθξηθαλνί-ιεπθνί) πνπ είραλ 

θάλεη ηε Πέκπηε 6/7 θαη ηηο δξακαηνπνηήζεηο πνπ έθαλαλ ηελ κέξα απηή. Γήισζαλ 

ηελ επηζπκία λα παξνπζηάζνπλ ηηο δξακαηνπνηήζεηο δσληαλά ζηνπο γνλείο θαη όρη λα 

πξνβιεζνύλ βηληενζθνπεκέλεο. Αθόκε, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα παξνπζηάζνπλ 

σο εθζέκαηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θηηάμεη ηε δεύηεξε απηή πεξίνδν.  

Αθνύ ζπκθώλεζαλ όινη, μεθίλεζαλ νη πξόβεο ώζηε λα είλαη όια έηνηκα γηα ηελ 

γηνξηή ηεο επόκελεο εκέξαο.  

 

Πέκπηε 13/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηαθνξεηηθόηεηα-Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη «θξπκκέλνο ζεζαπξόο» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Πξόβα γηα ηε γηνξηή 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Πξόβα γηα ηε γηνξηή 

13:30-15:00 Γηνξηή 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη «Κξπκκέλνο ζεζαπξόο» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Υαξηηά 

- Καπέια 

- Υαξηόληα (ε ράξηα ησλ δηθαησκάησλ) 

 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 Να εληζρπζεί ε παξαηεξεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν νκάδεο. Κάζε νκάδα αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε κηθξά ραξηηά πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζεη ηνπο ζεζαπξνύο-δηθαηώκαηα πνπ είλαη θξπκκέλνη-α ζε δηάθνξα ζεκεία-

θέληξα ελδηαθέξνληνο ηεο απιήο. Οη καζεηέο θνξάλε ζην θεθάιη ζηνπο θαπέιν ηνπ 

πεηξαηή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ θαη πεξηπεηεηώδεο ην παηρλίδη. ην 

ηέινο νη δύν νκάδεο αθνύ βξήθαλ όια ηα ζηνηρεία-δηθαηώκαηα έπξεπε λα εληνπίζνπλ 

ηε ράξηα ησλ δηθαησκάησλ.  

 

 



96 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Γηνξηή 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ γηνξηή απνηεινύηαλ από ηξία κέξε. ην πξώην κέξνο ηα παηδηά ήηαλ ρσξηζκέλα ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο θαη αλαπαξέζηεζαλ ρνξνύο από ηηο ηέζζεξηο θπιέο ηνπ θόζκνπ 

(θίηξηλε, θόθθηλε, καύξε, ιεπθή).  



99 
 

 

 

 

 

 

ην δεύηεξν κέξνο ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο παξνπζίαζαλ 

δξακαηνπνηήζεηο γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα.  

Θέκα ηνπ πξώηνπ ελαξίνπ: Έλα ηπθιό θνξίηζη έξρεηαη ζηελ ηάμε θαη νη ζπκκαζεηέο 

ηνπ ην δέρνληαη ακέζσο θαη ην θάλνπλ θίιε. 
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Θέκα ηνπ  δεύηεξνπ ελαξίνπ: Έλα ηπθιό θνξίηζη έξρεηαη ζηελ ηάμε θαη νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ ζηελ αξρή ην θνξντδεύνπλ. ην ηέινο όκσο ην δέρνληαη θαη ην 

αγαπάλε.  

 

 

 

ην ηξίην κέξνο πξνβιήζεθε βίληεν κε θσηνγξαθίεο ησλ παηδηώλ από ηε δεύηεξε 

πεξίνδν. 
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ην ηέινο ηεο γηνξηήο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ έλα θύθιν, έπηαζαλ ηα ρέξηα 

θαη ρόξεςαλ θαη ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη «Αλ όια ηα παηδηά ηεο γεο» 

 

 

 
 

 

 

Παξαζθεπή 14/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δπίζθεςε ζην  Κέληξν Θεξαπεπηηθήο Ιππαζίαο  

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  
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08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο  

09:00-09:30 ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν γηα ηελ επίζθεςε ζην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο 

Ηππαζίαο  

09:30-09:45 γεύκα (πξσηλό)  

09:45-10:00 πξνεηνηκαζία γηα αλαρώξεζε 

10:30-11:00 Ξελάγεζε ζην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο θαη ζπδήηεζε κε ηελ 

ππεύζπλε ηνπ θέληξνπ 

11:00-12:00 ηππαζία 

12:00-12:30 θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε ησλ αιόγσλ 

12:30- 13:00 πηθ-ληθ ζην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο 

13:00-13:30 απηνζρέδην παηρλίδη από ηελ ππεύζπλε ηνπ θέληξνπ 

13:30-14:00 αλαρώξεζε  

14:00-15:00 ραιάξσζε, ζπδήηεζε θαη αλάγλσζε παξακπζηώλ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Δπίζθεςε ζην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο  

 

Γηάξθεηα: 120’  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο  

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο:  

 

Σα παηδηά:  

 Να γλσξίζνπλ έλα άζιεκα, ηελ ηππαζία  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηα άινγα θαη λα κάζνπλ βαζηθέο πιεξνθνίεο γηα απηά 

όπσο πνπ δνπλ, ηη ηξώλε, πώο ζπκπεξηθέξνληαη θηι.  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα θάζε αλζξώπνπ.  

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά είραλ ηε δπλαηόηεηα θαηά ηελ επίζθεςε ζην Κέληξν Θεξαπεπηηθήο 

ηππαζίαο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα άινγα, θαη λα θάλνπλ ηππαζία. Έκαζαλ πνηα είλαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο θαη πνηα είλαη ε ηεξάζηηα ζπκβνιή 

ηνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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Γεπηέξα 17/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Σα Γηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη: «Μνπζηθέο θαξέθιεο» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:00 πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα-Πξνβνιή ζηνλ Ζ/Τ ηεο Υάξηαο ησλ 

Γηθαησκάησλ 

11:00-12:00 Σα θνιάδ ησλ δηθαησκάησλ  
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12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Πξνβνιή παξακπζηνύ «Ο δηθαησκαηνύιεο θαη ην καγηθό θίιηξν ηεο 

αγάπεο» 

13:30-14:00 Σξαγνύδη: "Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ" ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κάησ Κιεηλώλ 

14:00-14:30 Μνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: «Μνπζηθέο θαξέθιεο» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Καξέθιεο 

- CD Player 

- CD 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

 Να εληζρπζεί ε νπηηθναθνπζηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Παίξλνπκε ηόζεο θαξέθιεο, ώζηε λα είλαη ιηγόηεξεο θαηά κία από ηνλ αξηζκό ησλ 

παηρηώλ. Σηο ηνπνζεηνύκε ζε επζεία γξακκή, έηζη ώζηε νη πιάηεο ηνπο λα είλαη ε κηα 

από ηελ κηα κεξηά θαη ε άιιε από ηελ άιιε. Σα παηδηά ζηέθνληαη όξζηα γύξσ από ηηο 

θαξέθιεο, ην έλα πίζσ από ην άιιν. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη λα δίλεη ην ξπζκό 

είηε ηξαγνπδώληαο ν ίδηνο θαη ρεηξνθξνηώληαο είηε παίδνληαο θάπνην κνπζηθό όξγαλν 

είηε αλαβνζβήλνληαο ην θαζεηόθσλν. Μόιηο νη παίρηεο αθνύζνπλ ηε κνπζηθή, 



106 
 

αξρίδνπλ λα ηξέρνπλ θπθιηθά, γύξσ από ηηο θαξέθιεο, θαη όηαλ ν αξρεγόο 

ζηακαηήζεη απόηνκα ηε κνπζηθή, θάζνληαη ζηελ πην θνληηλή ηνπο θαξέθια. Γελ 

πξέπεη λα θαζίζνπλ δύν παίρηεο ζηελ ίδηα θαξέθια. Όπνηνο κείλεη όξζηνο βγαίλεη από 

ην παηρλίδη. Καηόπηλ, αθαηξνύκε κία θαξέθια θαη ε κνπζηθή μαλαξρίδεη. Ακέζσο ηα 

παηδηά ζεθώλνληαη θαη γπξίδνπλ πάιη γύξσ από ηηο θαξέθιεο. Όηαλ κείλεη κόλν κία 

θαξέθια γηα δύν παίρηεο, θεξδίδεη εθείλνο πνπ θαηαθέξλεη λα θαζίζεη ζηε κνλαδηθή 

θαξέθια πνπ ππάξρεη. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα-Πξνβνιή ζηνλ Ζ/Τ ηεο Υάξηαο ησλ 

Γηθαησκάησλ 

 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνβάιινπλ ζηνλ Ζ/Τ εηθόλεο ζρεηηθέο κε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα (ηξνθή, λεξό, δσή, παηρλίδη, μεθνύξαζε, εηξήλε, κόξθσζε, αγάπε, 

έθθξαζε άπνςεο, δηαζθέδαζε)  θαη ηε Υάξηα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. 

Σέινο,  πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Σα θνιάδ ησλ δηθαησκάησλ  

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 
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Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά:  

- ραξηόληα 

- καξθαδόξνη 

- Κόιιεο 

- ςαιίδηα 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά κέζα από ηε δσγξαθηθή λα θαηαλνήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο 

 Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιάδ ησλ δηθαησκάησλ  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίδνπλ κε ηπραίν ηξόπν ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο θαη ηνπο 

κνηξάδνπλ ραξηηά, θόιιεο, καξθαδόξνπο θαη ςαιίδηα. Οη καζεηέο ηεο πξώηεο νκάδαο 

ζρεδηάδνπλ ζηα ραξηηά πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί θαξαβάθηα θαη νη καζεηέο ηεο δεύηεξεο 

νκάδαο κπαιόληα θαη κέζα ζε απηά ηα ζρέδηα γξάθνπλ ή δσγξαθίδνπλ έλα δηθαίσκα 

πνπ ζέινπλ. Έπεηηα θόβνπλ ηα θαξαβάθηα θαη ηα κπαιόληα θαη ηα θνιιάλε ζε δύν 

ραξηόληα αληίζηνηρα (ηα ραξηόληα ησλ δηθαησκάησλ). 
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110 
 

 
 

 

 

 
 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Πξνβνιή παξακπζηνύ «Ο Γηθαησκαηνύιεο θαη ην καγηθό θίιηξν 

ηεο αγάπεο»  

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 
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- Πξνηδέθηνξαο 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο 

 Οη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηα δηθαηώκαηα 

 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ Ζ/Τ γίλεηαη πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ «Ο Γηθαησκαηνύιεο θαη ην καγηθό θίιηξν 

ηεο αγάπεο». Σα παηδηά αθνύ δνπλ ην παξακύζη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.  

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Σξαγνύδη: "Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ" ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κάησ Κιεηλώλ 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο κε ηε κνπζηθή λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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 Σα παηδηά λα κάζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ Ζ/Τ αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη  «Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ» θαη 

ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαινύληαη λα κάζνπλ ηνπο ζηίρνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Μνπζηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά:  

- CD Plyer 

- CD 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε κνπζηθνθηλεηηθή αληίιεςε ησλ παηδηώλ 

 Οη καζεηέο λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζην ρώξν 

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ  

 

Πεξηγξαθή: 

ην CD Player αθνύγνληαη δηάθνξα κνπζηθά θνκκάηηα θαη ηα παηδηά θαινύληαη λα 

θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο αλάινγα κε ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. 
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Σξίηε 18/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Σα Γηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη παληνκίκαο: «Μάληεςε ην δηθαίσκα» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Παηρλίδη ζπλεξγαζίαο: «Σν θπλήγη ηεο ρακέλεο Υάξηαο ησλ 

Γηθαησκάησλ» 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:15 Πξνβνιή βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (animation) ηεο UnicefUganda γηα 

ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ – πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ. 

14:15-14:30 Σξαγνύδη: "Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ" ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κάησ Κιεηλώλ 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη παληνκίκαο: «Μάληεςε ην δηθαίσκα» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ 3 αηόκσλ 

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

ηόρνη:  

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 Να εληζρύζνπλ ηελ ηθαλόηεηα κίκεζεο θαη απηνζρεδηαζκνύ 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

 Να εληζρπζεί ε παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο. 

 

    
 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο ησλ 3 αηόκσλ ε θαζεκία θαη ςηζπξίδνπκε 

ζην απηί ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλα δηθαίσκα. Σα παηδηά αθνύ αθνύζνπλ πνην δηθαίσκα 

πξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηόηε ην απνδίδνπλ ζπλεξγαηηθά ζηνπο άιινπο θάλνληαο 

παληνκίκα. Οη ππόινηπεο νκάδεο θνηηώληαο ηελ νκάδα απηή πξέπεη λα καληέςνπλ 

πνην δηθαίσκα θάλνπλ κε παληνκίκα θαη όπνηα ην βξεη πξώηε λα ην θσλάμεη δπλαηά. 

Ζ νκάδα πνπ ζα βξεη ηα πεξηζζόηεξα ζσζηά δηθαηώκαηα θεξδίδεη. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: «Σν θπλήγη ηεο ρακέλεο Υάξηαο ησλ Γηθαησκάησλ» 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: 

 Υαξηί ηνπ κέηξνπ 
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 Μαξθαδόξνη 

 Υαξηόληα βεινπηέ 

 Κνξδέιεο 

 θνηλί 

 Δηθόλεο κε δηθαηώκαηα 

 Κόιιεο 

 

 

ηόρνη:  

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  

 Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηα δηθαίσκαηά ηνπο 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

 Να εληζρύζνπλ ηελ θαληαζία θαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε 2 νκάδεο (θίηξηλε θαη θόθθηλε νκάδα). ηελ 

ζπλέρεηα ηα παηδηά ζε θάζε νκάδα θνξάλε ηα θαπέια ηνπο θαη γίλνληαη πεηξαηέο πνπ 

είλαη έηνηκνη λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πεξλώληαο δηάθνξεο δνθηκαζίεο ιύλνληαο 

γξίθνπο θαη αηλίγκαηα θαη ζπιιέγνληαο ζηνηρεία (εηθόλεο κε δηθαηώκαηα) 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό πνπ είλαη ε εύξεζε ηεο 

ρακέλεο Υάξηαο ησλ Γηθαησκάησλ. Κάζε νκάδα πξέπεη λα βξεη ηε δηθή ηεο Υάξηα. 

Μόιηο ε θάζε νκάδα ζπιιέμεη όια ηα ζηνηρεία ηεο θαη νδεγεζεί ζηελ Υάξηα ησλ 

Γηθαησκάησλ ηόηε καδί κε ηελ άιιε νκάδα ελώλνπλ ηηο δύν Υάξηεο θαη θηηάρλνπλ 

κηα κεγάιε Υάξηα, θνιιώληαο ζε απηή όια ηα ζηνηρεία (εηθόλεο κε δηθαηώκαηα) πνπ 

έρνπλ βξεη. Αθνύ ζρεκαηηζηεί ε Υάξηα ηόηε ε θάζε νκάδα γξάθεη πνην δηθαίσκα 

απεηθνλίδεηαη ζε απηή. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (animation) ηεο UnicefUganda γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ – πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ. 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 15 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Τπνινγηζηήο 

 ύζηεκα πξνβνιήο (πξνηδέθηνξαο θαη ερεία) 
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 ηξώκαηα  

 

ηόρνο 

 Να μαλαζπκεζνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 

 Να κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη 

 Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ 

θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

 

 
 

Πεξηγξαθή: 

    Αθνύ θαζήζνπλ όια ηα παηδηά ζε ζηξώκαηα πξνβάιινπκε κε ηνλ πξνηδέθηνξα ην 

βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (animation) ηεο UnicefUganda ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα 

ησλ κηθξσλ παηδηώλ. Μεηά ηελ πξνβνιή θάζε βίληεν ξσηάκε ηα παηδηά λα καο πνπλ 

πνην δηθαηώκα δείρλεη ην βίληεν θάζε θνξά θαη ζπδεηάκε εθηελέζηεξα γηα ην 

αληίζηνηρν δηθαίσκα. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε κε αθόξκεζε ηα 

βίληεν γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ απηώλ κε ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γηα ην δήηεκα απηό πξνηείλνληαο 

παξάιιεια θαη ιύζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: "Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ" 

 

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Τπνινγηζηήο 
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 ύζηεκα πξνβνιήο (πξνηδέθηνξαο θαη ερεία) 

 ηξώκαηα  

 

 

 

ηόρνο 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο δεμηόηεηεο 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε 

 Να εληζρύζνπλ ηελ ηθαλόηεηα απνκλεκόλεπζεο ησλ ζηίρσλ ελόο 

ηξαγνπδηνύ, καζαίλνληαο παξάιιεια ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κε 

επράξηζην θαη εύιεπην ηξόπν. 

 

 

Πεξηγξαθή: 

    Αθνύ θαζήζνπλ μαλά όια ηα παηδηά ζε ζηξώκαηα πξνβάιινπκε κε ηνλ 

πξνηδέθηνξα ην βηληενθιίπ ηνπ ηξαγνπδηνύ: «Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα 

θη εγώ». Αθνύ ην αθνύζνπλ κηα θνξά νιόθιεξν ζηε ζπλέρεηα ηξαγνπδάκε καδί κε ηα 

παηδηά θαη άιιεο θνξέο ην ηξαγνύδη, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπκε ηνπο ζηίρνπο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. ηε ζπλέρεηα δεηάκε αηνκηθά από θάζε παηδί λα γίλεη 

«ζηηρνπξγόο» θαη λα ζπλερίζεη ην ηξαγνύδη πξνζζέηνληαο  ην δηθό ηνπ ζηίρν γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. 

 

Σεηάξηε 19/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Σα Γηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Σν καγεκέλν δάζνο» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ- Πξνεηνηκαζία 

δξακαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηηθή 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Παξνπζίαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ νινκέιεηα 

14:00-14:30 Παηρλίδη: «Σν ζηαπξόιεμν ησλ δηθαησκάησλ» 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Σν καγεκέλν δάζνο» 
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Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να εληζρπζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 

 

   
 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο επηιέγεηαη έλα παηδί γηα λα μεθηλήζεη ην 

παηρλίδη. Σν παηδί απηό θπλεγά ηα ππόινηπα παηδηά επηδηώθνληαο λα πηάζεη έλα 

άηνκν, ην νπνίν όηαλ πηαζηεί ράλεη θαη μεθηλάεη εθείλν λα θπλεγάεη ηνπο ππόινηπνπο  

κέρξη λα θαηαθέξεη λα πηάζεη θάπνην άιιν παηδί θαη λα ζπλερηζηεί ε ίδηα δηαδηθαζία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπλεγεηνύ αλ θάπνην παηδί πξνθεηκέλνπ λα κελ ην πηάζεη 

απηόο πνπ θπλεγάεη αλνίμεη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ θαη πεη ηελ θξάζε «καγεκέλν 

δάζνο» ηόηε απηόκαηα δελ κπνξεί λα ην πηάζεη απηόο πνπ θπλεγάεη γηαηί ιέγνληαο 

ηελ παξαπάλσ θξάζε ην παηδί νπζηαζηηθά «πξνζηαηεύεη» ηνλ εαπηό ηνπ από ηνλ 

θπλεγό θαη «παγώλεη». Έηζη ν θπλεγόο αθήλεη απηό ην παηδί θαη ηξέρεη λα πηάζεη 

θάπνην άιιν πξηλ πεη ηελ θξάζε «καγεκέλν δάζνο». Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο πνπ 

έρεη πεη ηελ παξαπάλσ θξάζε λα «μεπαγώζεη» ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη έλα άιιν παηδί 

θάησ από ηα αλνηρηά ηνπ πόδηα θαη λα ην ειεπζεξώζεη, ώζηε λα κπνξεί λα ζπλερίζεη 

λα ηξέρεη ζην παηρλίδη. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ- Πξνεηνηκαζία 

δξακαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηηθή 
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Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

 

ηόρνη:  

 Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη γηα έλλνηεο όπσο ε 

«θαηαπάηεζε» 

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά 

 Να εληζρύζνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαληαζία ηνπο 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

 Να εληζρύζνπλ ηελ ηθαλόηεηα απηνζρεδηαζκνύ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε 

 

     
 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε 2 νκάδεο ηζάξηζκεο. ηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη όηη 

ε κηα νκάδα ζα αλαιάβεη λα νξγαλώζεη έλα ζύληνκν ζεαηξηθό έξγν ζην νπνίν ζα 

αληαλαθιώληαη ηα πνηθίια δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ ηα παηδηά (ζεαηξηθό έξγν κε ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ) ελώ ε άιιε νκάδα ζα αλαιάβεη λα εηνηκάζεη έλα ζύληνκν 

ζεαηξηθό έξγν, ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη από πιήξεο απνπζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηώλ, δειαδή ζα είλαη εκθαλήο ε θαηαπάηεζή ηνπο (ζεαηξηθό έξγν ρσξίο ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ). ηε ζπλέρεηα αθνύ γίλεη γλσζηό ην πεξηερόκελν ηνπ 

θάζε ζεαηξηθνύ έξγνπ γίλεηαη αληίζηνηρα ζπδήηεζε ζε θάζε νκάδα γηα ηελ ύπαξμε ή 

κε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαη δηαηππώλνληαη πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ην 

ζέκα. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο δηακνξθώλνληαη νη ξόινη ηνπ ζεαηξηθνύ 
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παηρληδηνύ, κε ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα αλαιακβάλεη ηνλ δηθό ηνπ ξόιν θαη 

μεθηλάλε νη απηνζρεδηαζκνί θαη νη απαξαίηεηεο πξόβεο κέρξη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Παξνπζίαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ νινκέιεηα 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

  

Μέζα-πιηθά: – 

 

ηόρνο 

 Να αλαπηπρζεί ην νκαδηθό πλεύκα 

 Να εληζρπζεί ε ηθαλόηεηα ζεαηξηθήο έθθξαζεο κπξνζηά ζε θνηλό 

 Να θαιιηεξγεζεί ε απηνπεπνίζεζε 

 

 

Πεξηγξαθή: 

    Αξρηθά ζπγθεληξώλνληαη όια ηα παηδηά ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα ε πξώηε νκάδα 

αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη ζηελ δεύηεξε ην ζεαηξηθό παηρλίδη πνπ εηνίκαζαλ ζε 

ζρέζε κε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. Μόιηο νινθιεξσζεί ην πξώην ζεαηξηθό γίλεηαη 

ζπδήηεζε θαη κε ηηο δύν νκάδεο γηα ηηο εληππώζεηο ηνπο από ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθό παηρλίδη. Μεηά ηελ ζπδήηεζε ζεθώλνληαη ηα κέιε ηεο δεύηεξεο νκάδαο θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηελ άιιε νκάδα ην ζεαηξηθό ηνπο έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ. Μόιηο νινθιεξσζεί θαη απηό ην 

ζεαηξηθό παηρλίδη αθνινπζεί μαλά ζπδήηεζε θαη κε ηηο δύν νκάδεο πνπ δηαηππώλνπλ 

ηηο εληππώζεηο ηνπο γηα ην δεύηεξν ζεαηξηθό απόζπαζκα. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παηρλίδη: «Σν ζηαπξόιεμν ησλ δηθαησκάησλ» 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

 

  

Μέζα-πιηθά:  

 Υαξηόληα 

 Δηθόλεο 

 Μαξθαδόξνη 
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ηόρνο 

 Να εληζρπζεί ε γισζζηθή έθθξαζε (πξνθνξηθόο ιόγνο) 

 Να αλαπηπρζεί ε θξηηηθή ζθέςε 

 Να γίλεη επαλάιεςε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ 

 Να πξνσζεζεί ην ζπλεξγαηηθό πλεύκα 

 

 

     
 

Πεξηγξαθή: 

    Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν ηζάξηζκεο νκάδεο (άζπξε θαη πξάζηλε). ε θάζε 

νκάδα δίλεηαη έλα ρξσκαηηζηό ραξηόλη ζην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν έλα ζηαπξόιεμν 

κε εηθόλεο πνπ απεηθνλίδνπλ δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. Ζ θάζε νκάδα πξέπεη ηόζν 

θνηηώληαο ηηο εηθόλεο όζν θαη ηα γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην ζηαπξόιεμν λα 

βξεη πνηα γξάκκαηα ιείπνπλ θαη πνηα ιέμε ζρεκαηίδεηαη θάζε θνξά. Όιεο νη ιέμεηο 

ζρεηίδνληαη κε ηα βαζηθά δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ ηα παηδηά. 

 

 

 

Γ’ Πεξίνδνο 

 Πέκπηε 20/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 παηρλίδη: «Σν δαρηπιίδη» 

09:45-10:00 πξσηλό  
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10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 Βξεο ηε ιέμε γηα ηα δηθαηώκαηα 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 Αθήγεζε παξακπζηνύ «Ζ δσή ζηε Λνπινπδνύπνιε» από ηνλ Ζ/Τ  

13:30-14:00 Απνηύπσζε ζην ραξηί ζθελώλ από ην παξακύζη 

14:00-14:30 θηλεηηθέο αζθήζεηο 

14.30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: «Σν δαρηπιίδη» 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά: δαρηπιίδη 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζε θύθιν. Έλα παηδί ζεθώλεηαη, θιείλεη ηα κάηηα θαη 

γπξλάεη πξνο ηνλ ηνίρν. Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ην δαρηπιίδη ηπραία ζε έλα από ηα 

παηδηά πνπ θάζνληαη ζην θύθιν. Όια ηα θαζηζκέλα παηδηά θξαηάλε ηελησκέλα ηα 

ρέξηα ηνπο κε θιεηζηέο ηηο παιάκεο. Μόιηο έρεη θξπθηεί ην δαρηπιίδη ηα παηδηά 

μεθηλάλε λα ηξαγνπδάλε: «Πνπ είλαη, πνπ είλαη ην δαρηπιίδη, ςάμε, ςάμε δε ζα ην 

βξεηο, δε ζα ην βξεηο, ην δαρηπιίδη πνπ δεηείο!». Σόηε ην παηδί κε ηα θιεηζηά κάηηα 

γπξλάεη θαη πξέπεη λα καληέςεη ζε πνηαλνύ ηα ρέξηα είλαη θξπκκέλν.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Πεξηέγξαςε θαη βξεο ηε ιέμε γηα ηα δηθαηώκαηα 

Γηάξθεηα: 90΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

Μέζα-πιηθά:  
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 Κάξηεο κε ιέμεηο 

 Κιεςύδξα 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 Να πεξηγξάθνπλ ιέμεηο 

 Να μαλαζπκεζνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν νκάδεο. Ζ κηα νκάδα θάζεηαη ζηα δεμηά 

θαη ε άιιε ζηα αξηζηεξά. ην θέληξν είλαη νη θάξηεο θαη κηα θιεςύδξα. Κάζε θνξά 

έξρεηαη έλα παηδί από θάζε νκάδα ζην θέληξν, ηξαβάεη κηα θάξηα θαη πξνζπαζεί λα 

πεξηγξάςεη ηε ιέμε πνπ βιέπεη ζηε θάξηα ώζηε νη ζπκπαίθηεο ηνπ λα ηε βξνύλε. 

Κάζε θάξηα έρεη πάλσ δύν απαγνξεπκέλεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο ν παίθηεο πνπ 

πεξηγξάθεη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Αλ νη ζπκπαίθηεο ηνπ παηδηνύ πνπ 

πεξηγξάθεη βξνπλ ηε ιέμε, ηόηε ην παηδί ηξαβάεη θαη άιιε θάξηα. Απηό 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ηειεηώζεη ε θιεςύδξα. 

 Οη ιέμεηο πνπ γξάθνπλ νη θάξηεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αθήγεζε παξακπζηνύ «Ζ δσή ζηε Λνπινπδνύπνιε» από Ζ/Τ 

Γηάξθεηα: 30’ 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-Τιηθά: 

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 

ηόρνη:  



126 
 

 Να θαηαλνήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ κέζα από ηελ ηζηνξία ηνπ 

παξακπζηνύ 

 
 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζε έλαλ θύθιν ζηελ ηάμε θαη αθνύλε ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνύ από ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Απνηύπσζε ζην ραξηί ζθελώλ ηνπ παξακπζηνύ 

Γηάξθεηα: 30’ 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα  

Μέζα –Τιηθά: 

 Κόιιεο Α4 

 Ξπινκπνγηέο 

 Μαξθαδόξνη 

 Κεξνκπνγηέο 

ηόρνη:  

 Να ζπκεζνύλ ζθελέο ηνπ παξακπζηνύ  

 Να απνηππώζνπλ ζθελέο ηνπ παξακπζηνύ 

 Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο  
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δεπγάξηα. ε έλα κπνι ππάξρνπλ ραξηάθηα 

κε ηηο ζθελέο Κάζε δεπγάξη ηξαβάεη έλα ραξηάθη θαη πξέπεη λα απνηππώζεη ζην 

ραξηί ηε ζθελή πνπ γξάθεη ην ραξηάθη.          

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Κηλεηηθέο Αζθήζεηο-Αζθήζεηο Γπκλαζηηθήο 

Γηάξθεηα: 30’ 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα –Τιηθά: 

 ηεθάληα 

 ηξώκαηα 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη όια καδί θαη καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θάλνπλ 

αζθήζεηο γπκλαζηηθήο. 

 

 

 



128 
 

Παξαζθεπή 21/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 παηρλίδη: «Σα καληαιάθηα» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 πδήηεζε γηα ηηο αλζξώπηλεο ππνρξεώζεηο θαη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα-Σα κπνπθάιηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-14:00 δσγξαθηθή ζθελώλ από ην παξακύζη «Ζ δσή ζηε Λνπινπδνύπνιε» 

14:00-14:30 αλάγλσζε παξακπζηνύ «Ζ παγθόζκηα δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ» 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: «Σα καληαιάθηα» 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

- Μαληαιάθηα 

 

ηόρνη: 

- Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

- Να εληζρπζνύλ νη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ (ηαρύηεηα, αληνρή) 

 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε παηδί ηνπνζεηεί ζηα ξνύρα ηνπ ηζάξηζκα καληαιάθηα. ηόρνο ηνπ παηρληδηνύ 

είλαη ην θάζε παηδί λα πάξεη ηα καληαιάθηα ησλ άιισλ γηα λα ηα θξεκάζεη πάλσ ηνπ. 
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Όπνηνο κείλεη ρσξίο καληαιάθηα ζηα ξνύρα ηνπ βγαίλεη από ην παηρλίδη. Κεξδίδεη 

εθείλνο πνπ έρεη καδέςεη θαη θξεκάζεη ζηα ξνύρα ηνπ ηα πεξηζζόηεξα καληαιάθηα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηηο αλζξώπηλεο ππνρξεώζεηο θαη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα-Σα κπνπθάιηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

- 2 κεγάια πιαζηηθά κπνπθάιηα 

- Γθνθξέ κπιε θαη θίηξηλν 

- Κνξδέιεο 

- Μαξθαδόξνη 

- Πνιύρξσκα ραξηάθηα 

 

ηόρνη: 

- Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

- Να βειηησζεί ε κλεκνληθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ 

- Να εληζρπζεί ηόζν ν γξαπηόο όζν θαη ν πξνθνξηθόο ιόγνο ησλ παηδηώλ 
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Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλζξώπνπ. 

Σα παηδηά αλαθέξνπλ πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα θαη πνηεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

αλζξώπνπ θαη έπεηηα γξάθνπλ ή δσγξαθίδνπλ ζε πνιύρξσκα ραξηάθηα έλα δηθαίσκα 

θαη κηα ππνρξέσζε πνπ ζέινπλ.  
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ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνιίδνπλ δύν κεγάια πιαζηηθά 

κπνπθάιηα κε γθνθξέ θίηξηλν θαη κπιε θαη ηνπνζεηνύλ κέζα ζε απηά ηα ραξηάθηα κε 

ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο. Σν θίηξηλν κπνπθάιη αληηπξνζσπεύεη ηα 

δηθαηώκαηα θαη ην κπιε ηηο ππνρξεώζεηο.  
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-  
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Έπεηηα ηα κηζά παηδηά ζηνλ θύθιν θξαηάλε κε ηε ζεηξά ην κπνπθάιη ησλ 

δηθαησκάησλ  θαη αλαθέξνπλ έλα δηθαίσκα. Κάζε παηδί ιέεη ην δηθαίσκα πνπ ζέιεη 

θαη επαλαιακβάλεη θαη ηα ππόινηπα δηθαηώκαηα πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Σα ππόινηπα κηζά παηδηά ζηνλ θύθιν θξαηάλε ην κπνπθάιη ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

αλαθέξνπλ κηα ππνρξέσζε. Κάζε παηδί αλαθέξεη κηα ππνρξέσζε πνπ ζέιεη θαη 

επαλαιακβάλεη θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλέθεξαλ θαη νη ππόινηπνη νη ζπκκαζεηέο 

ηνπ. Σα κπνπθάιηα απηά ζα ηαμηδέςνπλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ πξνθεηκέλνπ 

όια ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Εσγξαθηθή ζθελώλ από ην παξακύζη «Ζ δσή ζηε 

Λνπινπδνύπνιε» 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα 

Μέζα-πιηθά:  

- Μαξθαδόξνη 

- Υαξηηά Α4  

 

ηόρνη: 

- Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζθελέο από ην 

παξακύζη 

- Οη καζεηέο λα ζπκεζνύλ ηηο ζθελέο ηνπ παξακπζηνύ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δεπγάξηα κε ηπραίν ηξόπν θαινύληαη λα δσγξαθίζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο από ην παξακύζη «Ζ δσή ζηε Λνπινπδνύπνιε» 
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Aλάγλσζε παξακπζηνύ «Ζ παγθόζκηα δηαθήξπμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ» 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

- Παξακύζη «Ζ παγθόζκηα δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ» 

 

ηόρνη: 

- Σα παηδηά λα κάζνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη γηα ηελ παγθόζκηα 

δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ 

- Να εληζρπζεί ν πξνθνξηθόο ιόγνο ησλ παηδηώλ 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν έλα παηδί δηαβάδεη ην βηβιίν «Ζ παγθόζκηα δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ» θαη ηα ππόινηπα παξαθνινπζνύλ ηελ αλάγλσζε. Μόιηο ηειεηώζεη ε 

αλάγλσζε ηα παηδηά θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο κε ην ζέκα εξσηήζεηο. 
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 Γεπηέξα 24/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δζεινληηζκόο-Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 παηρλίδη: «Ο Κιόνπλ» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 πδήηεζε γηα ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο- Καηαζθεπή αθίζαο κε 

εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 Αλάγλσζε βηβιίνπ ηεο Unicef : «Μηα δσή ζαλ ηε δηθή κνπ: Πσο δνπλ ηα 

παηδηά ζε όινλ ηνλ θόζκν» 

13:30-14:00 πξνβνιή βίληεν γηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία 

14:00-14:30 κπόνπιηλγθ 

14.30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: « Ο Κιόνπλ» 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά: - 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ θύθιν. Κάζε θνξά ζηε κέζε ηνπ θύθινπ κπαίλεη έλα παηδί 

θαη πξνζπαζεί λα θάλεη ηα ππόινηπα παηδηά λα γειάζνπλ κε όπνηνλ ηξόπν κπνξεί. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο- Καηαζθεπή αθίζαο κε 

εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

Γηάξθεηα: 90΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Υαξηόλη 

 Κόιια 

 Μαξθαδόξνη  

 Δηθόλεο 

 Φαιίδηα 

ηόρνη: 

 Να ελεκεξσζνύλ ηα παηδηά γηα ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ηε δξάζε 

ηνπο 

 Να εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ραξηνθνπηηθά πιηθά 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζε θύθιν θαη μεθηλάεη ζπδήηεζε γηα ην ηη είλαη ν 

εζεινληηζκόο. Δπίζεο, ηα παηδηά ιέλε αλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα εζεινληηθή 

δξάζε. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ινγόηππα θάπνησλ εζεινληηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζηα παηδηά γηα θάζε κία από απηέο. 

Αθόκε, ηα ίδηα ηα παηδηά δίλνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπλ γηα θάζε 

κία από απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

είλαη: Unicef, Πξόζθνπνη, Αξθηνύξνο, ΦΟΔΑ, Κηβσηόο ηνπ Κόζκνπ, WWF, 

ΔΛΔΠΑΠ, Σν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ θαη Greenpeace. 

Έπεηηα, αθνύ έρεη ηειεηώζεη ε παξνπζίαζε ε εθπαηδεπηηθόο μαλαδείρλεη ζηα 

παηδηά ηα ινγόηππα κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Δθείλα ηόηε αλαγλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε 

θαη ιέλε όζεο πιεξνθνξίεο ζπκνύληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε. 

ηε ζπλέρεηα θάζε παηδί θόβεη κε ην ςαιίδη από έλα ινγόηππν θαη ην θνιιάεη 

πάλσ ζε έλα κεγάιν ραξηόλη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αθίζα κε ηηο εζεινληηθέο 

νξγαλώζεηο πνπ γλσξίδνπλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αλάγλσζε βηβιίνπ: «Μηα δσή ζαλ ηε δηθή κνπ: Πσο δνπλ ηα 

παηδηά  ζε όιν ηνλ θόζκνπ» 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά:  

 Βηβιίν ηεο Unicef: «Μηα δσή ζαλ ηε δηθή κνπ: Πσο δνπλ ηα παηδηά  ζε όιν 

ηνλ θόζκνπ». Δθδόζεηο Παηάθε. 
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Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηεο UNICEF κε ηίηιν: «Μηα δσή ζαλ ηε δηθή κνπ: 

Πσο δνπλ ηα παηδηά  ζε όιν ην θόζκνπ» από ηηο εθδόζεηο Παηάθε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Πξνβνιή βίληεν γηα ηελ Δζεινληηθή Αηκνδνζία 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά: 

 Ζ/Τ 

 Πξνηδέθηνξαο 

 Βίληεν : «Σν αίκα θαη ε αηκνδνζία» ηνπ πιιόγνπ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ θαη 

Γσξεηώλ Οξγάλσλ ώκαηνο Μπηηιήλεο  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ βίληεν γηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία κε ηίηιν «Σν αίκα 

θαη ε αηκνδνζία» από ην ύιινγν Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ θαη Γσξεηώλ Οξγάλσλ 

ώκαηνο Μπηηιήλεο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Παηρλίδη: «Μπόνπιηλγθ» 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα-πιηθά: 

 Κνξίλεο 

 Μπάιεο 

 ηεθάληα 

 Κώλνη 

  
Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν νκάδεο. ε θάζε γύξν έξρεηαη έλαο 

παίθηεο από θάζε νκάδα ν νπνίνο θξαηάεη έλα ζηεθάλη ζην ρέξη ηνπ. Πξέπεη λα ξίμεη 

ην ζηεθάλη ζηνλ θώλν ρσξίο λα πέζεη θάησ ν θώλνο θαη ζηε ζπλέρεηα παίξλεη ηε 

κπάια θαη ηε πεηάεη ζηηο θνξύλεο κε ζθνπό λα ηηο ξίμεη. Κεξδίδεη ε νκάδα ηεο νπνίαο 

ν παίθηεο ξίρλεη πξώηνο όιεο ηηο θνξύλεο. 

 

 

Σξίηε 25/07/2015 

Θεκαηηθή εκέξαο: Σα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 παηρλίδη «βξίζθσ ηηο ζπιιαβέο ησλ δηθαησκάησλ»  

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα 

10:30-12:00 Φηηάρλνληαο ηνπο πίλαθεο ησλ δηθαησκάησλ 

12:00 -12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 αλάγλσζε βηβιίνπ «Όινη γελληόκαζηε ειεύζεξνη» 
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13:30-14:00 Αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ «Ο Αιαληίλ θαη ην καγηθό ιπρλάξη» 

14:00-14:30 παηδηθή γηόγθα 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη 

 
 Γξαζηεξηόηεηα 1

ε 
: παηρλίδη «βξίζθσ ηηο ζπιιαβέο ησλ δηθαησκάησλ» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα βξνπλ ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ 

- Οη καζεηέο λα κεηξήζνπλ ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ 

 

 Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν θάζε παηδί κε ηε ζεηξά ιέεη έλα δηθαίσκα θαη ηα ππόινηπα παηδηά πξέπεη 

λα θσλάμνπλ δπλαηά απηό ην δηθαίσκα ρηππώληαο ηόζα παιακάθηα όζεο είλαη θαη νη 

ζπιιαβέο ηνπ δηθαηώκαηνο. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα πνπλ όια ηα 

παηδηά έλα δηθαίσκα πνπ ζέινπλ.  
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 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 
: Φηηάρλνληαο ηνπο πίλαθεο ησλ δηθαησκάησλ  

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- Υαξηόληα 

- Υαξηηά νληνπιέ 

- Πνιύρξσκα ραξηηά 

- Υαξηηά αθξώδε 

- Κόιιεο 

- Φαιίδηα 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα εθθξαζηνύλ κέζα από ηελ ηέρλε 

- Οη καζεηέο λα εκπεδώζνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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 Πεξηγξαθή: 
Οη παηδαγσγνί κνηξάδνπλ ζηνπο καζεηέο ραξηόληα ζε ζρήκα νξζνγώλην θαη ηνπο 

δεηάλε λα δσγξαθίδνπλ πάλσ ζε απηά έλα δηθαίσκα (π.ρ. Αγάπε). ηε ζπλέρεηα, ηα 

παηδηά ζηνιίδνπλ ην ραξηόλη κε πνιύρξσκα ραξηηά θαη ζρέδηα. Οη πίλαθεο 

δσγξαθηθήο ζηνιίδνπλ ηελ ηάμε.  

 

 

 
 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

: Αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ «Όινη γελληόκαζηε 

ειεύζεξνη» 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- βηβιίν 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Να εληζρπζεί ν πξνθνξηθόο ιόγνο ησλ παηδηώλ 

- Οη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην 

βηβιίν 

- Να πξαγκαηνπνηεζεί δηάινγνο αλάκεζα ζηα παηδηά 
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- Σα παηδηά λα κάζνπλ λα αθνύλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν 

εθ πεξηηξνπήο  

 

 Πεξηγξαθή: 
ηνλ θύθιν έλα παηδί αθεγείηαη ην παξακύζη «Όινη γελληόκαζηε ειεύζεξνη» θαη ηα 

ππόινηπα αθνύλε. ην ηέινο, ην παηδί πνπ δηάβαζε ην παξακύζη θάλεη εξσηήζεηο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Έηζη δηεμάγεηαη δηάινγνο 

θαη ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο.  

 

 

 
 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε 

: Αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ «Ο Αιαληίλ θαη ην καγηθό 

ιπρλάξη» 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- CD Player 

- CD 
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ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Σα παηδηά λα μεθνπξαζηνύλ 

- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 Πεξηγξαθή: 
ην CD Player αθνύγεηαη ην παξακύζη «Ο Αιαληίλ θαη ην καγηθό ιπρλάξη». Οη 

καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ καγηθό θόζκν ηνπ παξακπζηνύ, λα 

ραιαξώζνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε 
: Αζθήζεηο ραιάξσζεο-γηόγθα 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- H/Y 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Σα παηδηά λα ραιαξώζνπλ 

- Οη καζεηέο λα γπκλαζηνύλ 

 

 

 Πεξηγξαθή: 

ηνλ Ζ/Τ πξνβάιιεηαη έλα βίληεν κε αζθήζεηο ραιάξσζεο-γηόγθα θαη ηα παηδηά 

πξέπεη λα κηκεζνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο πνπ βιέπνπλ. Αθόκε, νη καζεηέο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθεθηνύλ δηθέο ηνπο θηλήζεηο, ηηο νπνίεο ζα ηηο κηκεζνύλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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Σεηάξηε 26/07/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Δπίζθεςε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:25 παξαδνζηαθό παηρλίδη «αγαικαηάθηα αθνύλεηα»  

09:25-09:45 ζπδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε θαη ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

Βηβιηνζήθε  

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00 αλαρώξεζε γηα ηε Βηβιηνζήθε 

10:10 άθημε ζηε Βηβιηνζήθε 

10:10-11:50 μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο 

11:50 αλαρώξεζε από ηε Βηβιηνζήθε 

12:00 άθημε ζην ζρνιείν 

12:00 -12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 



158 
 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 θαηαζθεπή ησλ θνιηέ ησλ δηθαησκάησλ 

14:00-14:30 πξνεηνηκαζία-πξόβα γηα ηελ γηνξηή 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: παξαδνζηαθό παηρλίδη «αγαικαηάθηα αθνύλεηα» 

 

Γηάξθεηα: 25΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θηλεηηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο 

 λα ςπραγσγεζνύλ κε παηγληώδε ηξόπν 

 

  
 

Πεξηγξαθή: 

Με ηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο επηιέγεηαη έλα παηδί γηα λα ηα «θπιάμεη», δειαδή 

λα θαιείηαη λα θιείζεη ηα κάηηα κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε ζηα άιια παηδηά. Μόιηο ην 

θάλεη θξαηά θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ θαη ιέεη ηε θξάζε: «Αγαικαηάθηα αθνύλεηα, 

αγέιαζηα, κέξα ή λύρηα;» Όζν ιέεη ηε θξάζε θαη θξαηά θιεηζηά ηα κάηηα ηα άιια 

παηδηά θηλνύληαη. Φσλάδνπλ «λύρηα», όηαλ δελ είλαη έηνηκα θαη «κέξα», όηαλ πάξνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε πόδα. Σόηε  αλνίγεη  ηα κάηηα ηνπ ην παηδί πνπ ηα θπιάεη θαη όινη 
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πξέπεη λα κείλνπλ αθίλεηνη. Αλ θάπνην παηδί εθείλε ηε ζηηγκή  θνπλεζεί, ράλεη θαη 

ηα θπιάεη εθείλν. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: πδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε  θαη ηνπο θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ Βηβιηνζήθε  

 

Γηάξθεηα: 20΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά:- 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαηαλνήζνπλ ηα όξηα, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππεπζπλόηεηα. 

 λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε έλα πιαίζην αξρώλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ 

δηέπνπλ κηα επίζθεςε ζε κηα βηβιηνζήθε. 

 

 

 
 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά γίλεηαη ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν κε όια ηα παηδηά γηα ηελ επηθείκελε επίζθεςε 

ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηππώλνληαη 

εξσηήζεηο γηα ην ηη λνκίδνπλ ηα παηδηά όηη ζα δνπλ, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε, 

θαζώο θαη ην ηί είδνπο πξνζδνθίεο έρνπλ. ηελ ζπλέρεηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

βαζηθνύο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα ρώξν κε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, όπσο είλαη ε βηβιηνζήθε, αιιά θαηαλννύλ θαη ηνπο ιόγνπο ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκώλ. Σα παηδηά ζπδεηάλε γηα ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ελζαξξύλνληαη λα πξνηείλνπλ θαη δηθνύο ηνπο. 

 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 40΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά 

 Βηβιία 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο 

 λα κάζνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ελόο αλαγλώζηε 

 λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα βηβιία θαη ηα παξακύζηα ηεο παηδηθήο 

ζπιινγήο θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δαλεηζκνύ θαη επηζηξνθήο 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλαδήηεζε βηβιίσλ θαη παξακπζηώλ από ηα ξάθηα ηεο 

παηδηθήο ζπιινγήο 

 λα γίλνπλ γηα ιίγν «βηβιηνζεθνλόκνη» θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αξρεηνζεηήζνπλ ηα βηβιία θαη ηα παξακύζηα ζην θαηάιιειν ξάθη 
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Πεξηγξαθή: 

Μόιηο θηάζνπκε ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο κηα βηβιηνζεθνλόκνο αλαιακβάλεη λα 

καο μελαγήζεη ηόζν εκάο όζν θαη ηα παηδηά ζηνπο ρώξνπο ηεο. Αξρηθά γίλεηαη 

ελεκέξσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία πνπ έρεη ε Βηβιηνζήθε θαη γηα ηα νθέιε πνπ απηή 

πξνζθέξεη ζην αλαγλσζηηθό θνηλό. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη μελάγεζε ζηα δηάθνξα 

ξάθηα πξνθεηκέλνπ λα δνύκε πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλα ηα βηβιία, ηα ιεμηθά, ηα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έπεηηα, πεγαίλνπκε ζηα ξάθηα ηεο παηδηθήο ζπιινγήο όπνπ 

βξίζθεηαη ε παηδηθή ζπιινγή κε ηα εθαηνληάδεο παξακύζηα. Ζ βηβιηνζεθνλόκνο 

εμεγεί ζηα παηδηά πώο είλαη ηαμηλνκεκέλα ηα παξακύζηα θαη ηνπο βνεζάεη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ θαη λα βξίζθνπλ εύθνια ην παξακύζη πνπ ζέινπλ. Ύζηεξα 

δείρλεη παξακύζηα ζηα παηδηά ώζηε εθείλα λα ηεο πνπλ ζε πνην ξάθη πξέπεη λα κπεη ην 

θάζε παξακύζη. Σα παηδηά γίλνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν «βηβιηνζεθνλόκνη» γηα ιίγν 

θαη καζαίλνπλ λα αξρεηνζεηνύλ ηα παξακύζηα είηε ζηα ξάθηα κε ηελ ειιεληθή 

αιθαβήηα είηε ζε εθείλα κε ηελ ιαηηληθή. Μεηά από απηό ηα παηδηά επηιέγνπλ 

ειεύζεξα ηα βηβιία πνπ επηζπκνύλ λα δηαβάζνπλ θαη θάζνληαη ζηα ηξαπέδηα 

αλάγλσζεο. 
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 Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: θαηαζθεπή ησλ θνιηέ ησλ δηθαησκάησλ 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα  

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά 

 Υαξηόλη 

 θνηλί 

 Πειόο 

 Φόξκεο ζκίιεπζεο  

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ πεινύ 

 λα εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά 

 

  
 

Πεξηγξαθή: 

πγθεληξσλόκαζηε ζηελ ηάμε ζε έλα κεγάιν θύθιν. Κάζε παηδί παίξλεη ίζε 

πνζόηεηα πεινύ κε ηα ππόινηπα θαη θηηάρλεη έλα θνιηέ, πάλσ ζην νπνίν ζα ππάξρεη 

ραξαγκέλν ην αξρηθό γξάκκα ελόο δηθαηώκαηνο. Σα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα 

πιάζνπλ όπσο εθείλα ζέινπλ ηνλ πειό θαη λα θηηάμνπλ όπνην ζρέδην εθείλα 

επηζπκνύλ γηα ην θνιηέ ηνπο. ηε ζπλέρεηα κόιηο ηα παηδηά θηηάμνπλ ηα ζρέδηα πνπ 

ζέινπλ ηα ηνπνζεηνύλ ζε έλα κεγάιν ραξηόλη, πάλσ ζην νπνίν ζα ηα αθήζνπλ γηα κηα 

κέξα, έηζη ώζηε λα ζηεγλώζεη θαιά ν πειόο.  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: πξνεηνηκαζία-πξόβα γηα ηελ γηνξηή 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 
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Μέζα-Τιηθά - 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

Σα παηδηά : 

 λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ γηνξηή ηεο Παξαζθεπήο 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, θάζε παηδί ζεθώλεηαη έλα έλα θαη ιέγνληαο ηελ θξάζε «Έρσ δηθαίσκα 

ζηνλ/ζηελ/ζην …» αλαθέξεη από έλα δηθαίσκα πνπ επηζπκεί. ηελ ζπλέρεηα ηα παηδηά 

ιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ ρνξσδία θαη μεθηλνύλ όια καδί λα ηξαγνπδνύλ ην 

ηξαγνύδη "Θέισ θάηη λα ζνπ πσ... Έρσ δηθαίσκα θη εγώ". Έπεηηα επαλαιακβάλνληαη 

μαλά θαη ηα δπν παξαπάλσ ζηάδηα κε ηελ παξάιιειε βηληενζθόπεζε ησλ παηδηώλ. 

  
  

 

 

 

 Πέκπηε 27/7/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο:  

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

09:00-09:45 παηρλίδη: «Κξπθηό» 

09:45-10:00 πξσηλό  

10:00-10:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

10:30-12:00 Εσγξαθηθή ζε πειό: Βάςακε ηα θνιηέ καο-Σξαγνύδη 
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12:00-12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-13:30 θαηαζθεπή θάξηαο γηα δύν καζεηέο πνπ έρνπλ γελέζιηα 

13:30-14:00 πξνβνιή βίληεν γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 

14:00-14:30 πξνεηνηκαζία γηα ηε γηνξηή-ηξαγνύδη 

14.30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη  

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη: «Κξπθηό» 

Γηάξθεηα: 45΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια 

ηόρνη: 

 Να ζπκκεηέρνπλ όια καδί ζην παηρλίδη 

 Να δηαζθεδάζνπλ 
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Πεξηγξαθή:  

ην θξπθηό έλα παηδί κεηξάεη κε θιεηζηά ηα κάηηα θαη ηα άιια θξύβνληαη. Μόιηο 

ην παηδί ηειεηώζεη ην κέηξεκα αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη αξρίδεη λα ςάρλεη πνύ έρνπλ 

θξπθηεί ηα άιια παηδηά. Σν παηδί πνπ θπιάεη πξέπεη κόιηο δεη έλα από ηα παηδηά πνπ 

θξύβνληαη λα ηξέμεη ζην κέξνο όπνπ κεηξνύζε θαη λα πεη κηα ζπγθεθξηκέλε θξάζε 

πξηλ πξνιάβεη λα έξζεη ην παηδί πνπ θξύβεηαη θαη πεη απηό ηελ άιιε ζπγθεθξηκέλε 

θξάζε. Σν παηδί ην νπνίν ζα ην βξεη πξώην ην παηδί πνπ θπιάεη ζα πάξεη ηελ ζέζε 

ηνπ ζηνλ επόκελν γύξν. Από απηό όκσο κπνξεί λα ηνλ απαιιάμεη ην ηειεπηαίν παηδί 

πνπ έρεη κείλεη ρσξίο λα ην θηύζνπλ ιέγνληαο θαη απηό κηα ζπγθεθξηκέλε θξάζε. 

ην θξπθηό ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πνιιέο εηδηθέο θξάζεηο. Όηαλ ην παηδί πνπ 

θπιάεη ιέεη "θηνπ θαη βγαίλσ" ζεκαίλεη όηη έρεη ηειεηώζεη ην κέηξεκα θαη αξρίδεη ηελ 

αλαδήηεζε. Ζ θξάζε "θηνπ γηα κέλα" ζεκαίλεη όηη εγώ έθηπζα ηνλ εαπηό κνπ θαη δελ 

θηλδπλεύσ λα κπσ ζηε ζέζε απηνύ πνπ θπιάεη ζηνλ επόκελν γύξν. Ζ θξάζε 

"θηνπ+ην όλνκα ηνπ παηδηνύ" ζεκαίλεη όηη ην παηδί απηό βξέζεθε από ην παηδί πνπ 

θπιάεη θαη ίζσο θηλδπλεύεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ επόκελν γύξν. Σέινο ε θξάζε 

"θηνπ μειεπζεξία γηα όινπο" ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά πνπ βξέζεθαλ δελ κπνξνύλ λα 

θπιάμνπλ ζηνλ επόκελν γύξν θαη θπιάεη πάιη ν ίδηνο. 

ην θξπθηό επίζεο ππάξρνπλ θαη κεξηθέο ιέμεηο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο. Ζ 

ιέμε "θνισλάθη" ή "πεξηπηεξάθη" ζεκαίλεη όηη ην παηδί πνπ θπιάεη ζηέθεηαη ζπλέρεηα 

κπξνζηά από ην κέξνο πνπ θπιάεη θαη δελ αθήλεη ζηνπο άιινπο πεξηζώξην λα βγνπλ. 

Δπίζεο ε ιέμε "ςαξάθη" ζεκαίλεη όηη θάπνηνο κπνξεί λα παίδεη θαλνληθά αιιά δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα θπιάμεη. Δπίζεο ε θξάζε "ηα θινύβηαζε" ζεκαίλεη όηη είδε έλα 

άηνκν αιιά ην πέξαζε γηα θάπνην άιιν. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε:  Εσγξαθηθή ζε πειό: Βάςακε ηα θνιηέ καο-Σξαγνύδη 

Γηάξθεηα: 90΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

Μέζα-Τιηθά: 

 Πειόο 

 Σέκπεξεο 

 Αθξπιηθό ρξώκα 

 Κνξδόλη 

 Πηλέια 

 Υξπζόζθνλε 

ηόρνη: Να δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά δε δηαθνξεηηθά πιηθά 

 Να ζπλδπάδνπλ ρξώκαηα 

 

 \ 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζηελ απιή θαη βάθνπλ ηα θνιηέ από πειό πνπ είραλ 

πιάζεη ηελ πξνεγνύκελε κέξα ζε ζρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηώκαηα ησλ 

παηδηώλ. Γηα λα ηα βάςνπλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηέκπεξεο, αθξπιηθά ρξώκαηα θαη 

ρξπζόζθνλε. Μόιηο ηειεηώζνπλ όια κε ην βάςηκν ηα αθήλνπλ ζην ήιην λα 

ζηεγλώζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώλνληαη όια καδί θαη ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη «Θέισ θάηη 

λα ζνπ πσ…» γηα ηα δηθαηώκαηα, ην νπνίν ζα παξνπζηάζνπλ ζηε γηνξηή.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε:  Καηαζθεπή θαξηώλ γηα δύν παηδηά πνπ έρνπλ γελέζιηα 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

Μέζα-Τιηθά: 

 Μαξθαδόξνη 

 Σέκπεξεο 

 Κεξνκπνγηέο 

 Ξπινκπνγηέο 

 Υξσκαηηζηέο Κόιιεο Α4 

 Υαξηόληα 

 Φαιίδηα 

 Κόιια 

ηόρνη: 

 Να ζπλδπάδνπλ δηάθνξα πιηθά 
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 Να ζπλεξγάδνληαη γηα λα έρνπλ έλα θνηλό απνηέιεζκα 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζηελ αίζνπζα θαη ηνπο κνηξάδνληαη δηάθνξα ραξηόληα,  

ρξσκαηηζηέο θόιιεο Α4, ςαιίδηα θαη θόιιεο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

δσγξαθίζνπλ θαη κεηά λα θαηαζθεπάζνπλ θάξηεο γηα δύν ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ 

γελέζιηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε:  Πξνβνιή βίληεν γηα ηα δηθαηώκαηα 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

Μέζα-Τιηθά: 

 Πξνβνιέαο 

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 
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ηόρνη: 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηα δηθαηώκαηα κε εηθόλα θαη ήρν 

 Να αληηιεθζνύλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ 

  
 Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζπγθεληξώλνληαη ζηελ αίζνπζα θαη παξαθνινπζνύλ ην βίληεν γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε:  Πξνεηνηκαζία γηα ηε γηνξηή- Σξαγνύδη 

Γηάξθεηα: 30΄  

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

Μέζα-Τιηθά:- 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζηνιίδνπλ ηελ αίζνπζα κε ηηο θαηαζθεπέο απηήο ηεο πεξηόδνπ γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ώζηε λα είλαη έηνηκνο ν ρώξνο γηα ηε γηνξηή ηεο επόκελε 

εκέξαο. 

ηε ζπλέρεηα, θάλνπλ πξόβα ηα ιόγηα πνπ ζα πνύλε ζηε γηνξηή θαη πσο ζα 

ζηεζνύλε ζην ρώξν. Έπεηηα, ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη ηνπο: «Θέισ θάηη λα ζνπ 

πσ….» 

Παξαζθεπή 28/07/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 παηρλίδη «κήια»  

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα 

10:30-11:30 πξόβα γηα ηε γηνξηή 

11:30-12:00 παηρλίδη «βαζηιηά κε ηα δώδεθα ζπαζηά» 

12:00 -12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:30 γηνξηή 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη 

 
 Γξαζηεξηόηεηα 1

ε 
: παηρλίδη «κήια» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- κπάια 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

- Να εληζρπζνύλ νη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ 

 

 Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Μεηά θάλνπλ "πέηξα-ςαιίδη- ραξηί" γηα λα 

δνπλ πνηα από ηηο δύν νκάδεο ζα είλαη κέζα. Ζ νκάδα πνπ είλαη έμσ πεηάεη ηελ κπάια 

κε ζθνπό λα «θάςεη» ηα παηδηά πνπ είλαη κέζα. Σα παηδηά πνπ είλαη κέζα πξέπεη λα 

ηξέρνπλ εδώ θη εθεί γηα λα κελ ηνπο αθνπκπήζεη ε κπάια. Αλ θαείο βγαίλεηο έμσ, αλ 

όκσο πηάζεηο ηελ κπάια θεξδίδεηο έλα κήιν. Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα 

πηάζεηο όζν πεξηζζόηεξα κήια κπνξείο. Με θάζε κήιν έρεηο κηα δσή παξαπάλσ, 

δειαδή αλ θαείο παίδεηο δεύηεξε θνξά, γηαηί είρεο πηάζεη κήιν. Ο ηειεπηαίνο πνπ ζα 

κείλεη πξέπεη λα δερζεί δώδεθα ζπλερή ρηππήκαηα ρσξίο λα ηνλ θάςνπλ. Έηζη 

θεξδίδεη ε νκάδα ηνπ, αιιηώο θεξδίδεη ε έμσ νκάδα. 
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 Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 
: παηρλίδη «Βαζηιηά κε ηα δώδεθα ζπαζηά» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

- κπάια 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 
Οη καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ηόζα βήκαηα κπξνζηά όζν είλαη θαη ε ώξα 

 

 Πεξηγξαθή: 

Έλα παηδί κε θιήξσζε γίλεηαη ν βαζηιηάο. Σα ππόινηπα παηδηά ζηέθνληαη απέλαληη 

από ηνλ βαζηιηά ην έλα δίπια ζην άιιν θαη ξσηάλε ηνλ βαζηιηά: «Βαζηιηά βαζηιηά κε 

ηα δώδεθα ζπαζηά ηη ώξα είλαη;» Ο βαζηιηάο ιέεη ζηα παηδηά κηα ώξα θαη απηά πξέπεη 

λα πξνρσξήζνπλ ηόζα βήκαηα κπξνζηά όζν είλαη θαη ε ώξα (π.ρ. αλ ε ώξα είλαη 3:00 

ηα παηδηά πξέπεη λα θάλνπλ ηξία βήκαηα κπξνζηά).  Αλ ν βαζηιηάο πεη όηη είλαη 

κεζάλπρηα ηόηε αξρίδεη θαη θπλεγάεη ηα παηδηά. Όπνην παηδί πηάζεη πξώην γίλεηαη 
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απηό ν βαζηιηάο. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα γίλνπλ όια ηα παηδηά 

βαζηιηάδεο.  
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Γηνξηή 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: πκκεηείραλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Πεξηγξαθή 
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 Ζ γηνξηή απνηεινύηαλ από ηα εμήο κέξε: 

Α΄ Μέξνο: Κάζε καζεηήο κε ηε ζεηξά πήγαηλε ζε κηα κεξηά ηεο ηάμεο πνπ ήηαλ 

ζηνιηζκέλε κε θηεξά θαη έιεγε έλα δηθαίσκα (π.ρ. Έρσ δηθαίσκα ζηελ αγάπε). 

 

 

 
 

 

Β΄ Μέξνο: Όινη νη καζεηέο ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη: «Θέισ θάηη λα ζνπ πσ έρσ 

δηθαίσκα θη εγώ». 
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Γ΄ Μέξνο: Πξνβνιή βίληεν κε θσηνγξαθίεο ησλ παηδηώλ από ηελ ηξίηε πεξίνδν. 

 

 

 
 

 

  

Γ΄ Μέξνο: Οη καζεηέο δηαζθέδαζαλ, έθαγαλ, ρόξεςαλ, ηξαγνύδεζαλ θαη έπαημαλ. 

ην CD Player αθνύζηεθαλ δηάθνξα κνπζηθά θνκκάηηα.  

 

 

 

 

Γ΄ ΠΔΡΙΟΓΟ 

 

Γεπηέξα 21/08/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Φηιία 

 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 
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09:00-09:45 παηρλίδη γλσξηκίαο: «Λέσ ην όλνκά κνπ θαη ηνλ αγαπεκέλν κνπ θίιν»- 

ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν γηα ην πώο πέξαζαλ ηα παηδηά ηηο δηαθνπέο ηνπο 

09:45-10:00 γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 δηάιεηκκα 

10:30-11:00 Πξνβνιή παξακπζηνύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ην παξακύζη 

11:00-11:30 Εσγξαθηθή κε βάζε ην παξακύζη «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» 

11:30-12:00 Παξνπζίαζε ησλ δσγξαθηώλ πνπ βαζίδνληαη ζην παξακύζη «Ο κηθξόο 

πξίγθηπαο» 

12:00 -12:30 δηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Παηρλίδη «Φηδάθη» 

13:30-14:00 Παηρλίδη «Κόκπνη» 

14:30-15:00 ειεύζεξν παηρλίδη 

 
Γξαζηεξηόηεηα 1

ε 
: παηρλίδη γλσξηκίαο: «Λέσ ην όλνκά κνπ θαη ηνλ αγαπεκέλν κνπ 

θίιν» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

 

 Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν θάζε παηδί κε ηε ζεηξά ιέεη ην όλνκά ηνπ θαη αλαθέξεη ην όλνκα ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηνπ θίινπ. Έπεηηα νη καζεηέο ιέλε πώο πέξαζαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

: Πξνβνιή παξακπζηνύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» θαη ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ην παξακύζη 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

-Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο θηιίαο 

- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ βιέπνληαο ην παξακύζη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

-  

 Πεξηγξαθή: 

ηνλ πξνηδέθηνξα γίλεηαη πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο». 

Πξόθεηηαη γηα έλα  βηβιίν πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο. Σν ζέκα ηνπ βηβιίνπ είλαη ην 

εμήο: ν αθεγεηήο πέθηεη κε ην αεξνπιάλν ηνπ -πνπ έρεη πάζεη βιάβε- ζηελ έξεκν. 

Δθεί ζπλαληά έλα αζπλήζηζην παηδί (ην Μηθξό Πξίγθηπα), γλσξίδνληαη θαη γίλνληαη 

θίινη. Ο αθεγεηήο καζαίλεη πνιιά από ηνλ θαηλνύξγην ηνπ θίιν. Ο θαηλνύξγηνο ηνπ 

θίινο ζηγά-ζηγά ηνύ δηεγείηαη ηελ επίζθεςή ηνπ ζε άιινπο πιαλήηεο, όπνπ ππάξρνπλ 

άλζξσπνη καηαηόδνμνη αιιά θαη θάπνηνη (ειάρηζηνη) πεξηζζόηεξν "αλζξώπηλνη". Γελ 
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μερλάεη πνηέ θαη κε ηίπνηα ηηο εξσηήζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη, ελώ ν ίδηνο, αληίζεηα, 

δελ ζπλεζίδεη λ' απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ. 

Μνινλόηη ππνηίζεηαη όηη είλαη παηδηθό βηβιίν, ν Μηθξόο Πξίγθηπαο θάλεη κεξηθέο 

βαζπζηόραζηεο θαη ηδεαιηζηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ αλζξώπηλε 

θύζε. Ζ νπζία ηνπ βηβιίνπ πεξηέρεηαη ζηηο αηάθεο πνπ βγαίλνπλ από ην ζηόκα ηεο 

αιεπνύο πξνο ηνλ κηθξό Πξίγθηπα: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est 

invisible pour les yeux." (Γελ βιέπεηο θαζαξά παξά κόλνλ κε ηελ θαξδηά. Ζ νπζία 

είλαη αόξαηε ζηα κάηηα). Ζ αιεπνύ ζηέιλεη θαη άιια κελύκαηα-θιεηδηά, όπσο: "Δίζαη 

ππεύζπλνο γηα πάληα, γη' απηό πνπ έρεηο εμεκεξώζεη" θαη "Ο ρξόλνο πνπ πέξαζεο κε 

ην ηξηαληάθπιιό ζνπ είλαη απηό πνπ ην θάλεη μερσξηζηό γηα ζέλα". 

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο κε ην παξακύζη 

εξσηήζεηο θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε θηιία.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Εσγξαθηθή κε βάζε ην παξακύζη «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

-Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Σα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο θηιίαο 

- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ βιέπνληαο ην παξακύζη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

 

 Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά κε αθόξκεζε ην παξακύζη «Ο κηθξόο πξίγθηπαο» θαινύληαη λα 

δσγξαθίζνπλ θάηη πνπ ζεσξνύλ κνλαδηθό γηα απηά (έλαλ θίιν ηνπο, έλα αληηθείκελν).  
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παξνπζίαζε ησλ δσγξαθηώλ πνπ βαζίδνληαη ζην παξακύζη «ν 

κηθξόο πξίγθηπαο» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

-Ζ/Τ 

-Πξνηδέθηνξαο 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

 

- Να εληζρπζεί ν πξνθνξηθόο ιόγνο ησλ παηδηώλ 

- Σα παηδηά λα εθθξαζηνύλ κέζα από ηε δσγξαθηθή 

 

 Πεξηγξαθή: 

ηνλ πξνηδέθηνξα πξνβάιινληαη νη δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ. Κάζε καζεηήο κε ηε 

ζεηξά παξνπζηάδεη ηελ δσγξαθηά ηνπ θαη αλαθέξεη ηη είλαη κνλαδηθό γηα απηόλ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Παηρλίδη «Φηδάθη» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Να εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα παηδηά 

- Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ έλα θνηλό ζηόρν 

- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 Πεξηγξαθή: 

Γύν παίθηεο πηαζκέλνη ρέξη-ρέξη ζα είλαη ην θηδάθη θαη αξρίδνπλ λα θπλεγνύλ ηνπο 

ππόινηπνπο. Όπνηνο πηάλεηαη, ελώλεηαη θη απηόο κε ην θηδάθη θαη ην θίδη, κεγαιύηεξν 

ηώξα, ζπλερίδεη ην θπλήγη. Σν θηδάθη απαγνξεύεηαη λα ρσξηζηεί, δειαδή λα αθήζνπλ 

νη παίθηεο ηα ρέξηα ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρεη θαιόο ζπγρξνληζκόο, αθνύ όζν ην θίδη 



186 
 

κεγαιώλεη γίλεηαη πην δπζθίλεην θαη κεηαθηλείηαη πην δύζθνια, αιιά θαη πην 

δηαζθεδαζηηθά.  

 

 

 

 
 

 
 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Παηρλίδη «Κόκπνη» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 
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Μέζα-Τιηθά: 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Να εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα παηδηά 

- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 Πεξηγξαθή: 

 

Υσξίο λα αθήζνπλ θαζόινπ ηα ρέξηα, θάζε παηδί πεξλά θάησ από ηα ρέξηα ησλ 

άιισλ ώζπνπ λα δεζνύλ θόκπνο. Έπεηηα πξνζπαζνύλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ αξρηθή 

ζέζε. 

 

 

 
 

 

Γξαζηεξηόηεηα 7ε: Παηρλίδη «παζκέλν ηειέθσλν» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

 

Μέζα-Τιηθά: 

 

 

ηόρνη δξαζηεξηόηεηαο: 

- Να εκπινπηηζηεί ην ιεμηιόγην ησλ καζεηώλ 
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- Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 Πεξηγξαθή: 

 

Σα παηδηά θάζνληαη ζηε ζεηξά θαη ην πξώην ιέεη κία ιέμε ζην απηί ηνπ δεύηεξνπ, ην 

δεύηεξν ζην ηξίην θαη έηζη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ώζηε λα θηάζεη ζην ηειεπηαίν 

παηδί. Αλ ην ηειεπηαίν βξεη ηελ αξρηθή ιέμε, ηόηε πεγαίλεη κπξνζηά θαη ιέεη ηε δηθή 

ηνπ. 

 

 

 
 

 

Σξίηε 22/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η θηιία. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:20 Παηρλίδη γλσξηκίαο κε θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο 

09:20-09:45 Παηρλίδη γλσξηκίαο κε ζηεθάληα 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 πδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο- Καηαζθεπή: Σν ηζηόγξακκα ηεο 

θηιίαο θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηελ νινκέιεηα 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 
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13:00-13:30 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Σν θξπθηό ηεο ραξάο» - πδήηεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο θηιίαο 

13:30-13:50 Κηλεηηθή άζθεζε: «Xόξεςε καδί κνπ» 

13:50-14:10 Κηλεηηθό παηρλίδη: «ηήξημέ κε» 

14:10-14:30 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Μπόνπιηλ κε εκπόδηα» 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη γλσξηκίαο κε θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο 

 

Γηάξθεηα: 20’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

ηόρνη:  

 Να θαιιηεξγεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να εληζρπζεί ε δεμηόηεηα επηθνηλσλίαο 

 Να πξνσζεζεί ε γλσξηκία κεηαμύ ησλ παηδηώλ 

 

 
 

Πεξηγξαθή: 

 

Αξρηθά καδεπόκαζηε όινη ζηελ απιή θάλνληαο έλαλ κεγάιν θύθιν. Πξνθεηκέλνπ ηα 

παηδηά λα γλσξηζηνύλε ιίγν θαιύηεξα κεηαμύ ηνπο απνθαζίδνπκε λα παίμνπκε ην 

εμήο παηρλίδη: ηα παηδηά ιέλε ην όλνκά ηνπο ζπιιαβηζηά, ην θαζέλα μερσξηζηά, 
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θάλνληαο κία θίλεζε κε ην ζώκα ηνπο. Σα ππόινηπα παηδηά ιέλε «Γεηα ζνπ…» θαη ην 

όλνκά ηνπ εθάζηνηε παηδηνύ πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά θαη ην ραηξεηάλε κε ηνλ ίδην 

ηξόπν. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 Παηρλίδη γλσξηκίαο κε ζηεθάληα 

 

Γηάξθεηα: 25’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 ηεθάληα γπκλαζηηθήο 

 

ηόρνη:  

 Να θαιιηεξγεζεί ε θηλεηηθή αγσγή  

 Να πξνσζεζεί ε γλσξηκία κεηαμύ ησλ παηδηώλ 

 Να εληζρπζεί ε δεμηόηεηα επηθνηλσλίαο 

 

   
 

Πεξηγξαθή: 

Έρνληαο παξακείλεη θαζηζκέλνη ζηνλ θύθιν απνθαζίδνπκε λα παίμνπκε έλα αθόκε 

παηρλίδη γλσξηκίαο. Υξεζηκνπνηώληαο έλα ζηεθάλη γπκλαζηηθήο θάζε θνξά ην θάζε 

παηδί αθνύ καο πεη θσλαρηά ην όλνκά ηνπ ξίρλεη επζεία ην ζηεθάλη πξνο κηα 

θαηεύζπλζε, πξνο έλα άιιν παηδί. Σν παηδί εθείλν ζην νπνίν ήξζε ην ζηεθάλη ην 

πηάλεη θαη καο ιέεη θ εθείλν ην όλνκά ηνπ. Έπεηηα ξίρλεη θ απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ ην 
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ζηεθάλη αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Σν παηρλίδη ηειεηώλεη κόιηο πνπλ όια ηα 

παηδηά ηα νλόκαηά ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: πδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο- Καηαζθεπή: Σν ηζηόγξακκα 

ηεο θηιίαο θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηελ νινκέιεηα 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο 

 

Μέζα –Τιηθά:  

 

 Υαξηόληα 

 Μαξθαδόξνη 

 Ξπινκπνγηέο 

 ύξκα πίπαο 

 Φαιίδηα 

 

 

ηόρνη:  

 Να εκπεδσζεί ε έλλνηα ηεο θηιίαο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε  

 Να εληζρπζνύλ νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 

 Να πξνσζεζνύλ νη ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, αθνύ ρσξηζηνύκε ζε δύν νκάδεο (κπιε θαη θόθθηλε) ζπδεηάκε κε ηα παηδηά 

μαλά γηα ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο θαη γηα όια όζα έρνπκε κάζεη έσο ηώξα, ηελ 

ζπλέρεηα δεηάκε από θάζε παηδί λα καο πεη πνηνο/πνηά είλαη ν/ε αγαπεκέλνο/ε ηνπ 

θίινο/ε θαη λα αηηηνινγήζεη γηαηί. Μόιηο νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε δεηάκε από ηα 

παηδηά λα θηηάμνπλ ην ηζηόγξακκα ηεο θηιίαο, κέζα ζην νπνίν ζα γξάςνπλ ιέμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θηιία. Όηαλ εηνηκαζηεί ην ηζηόγξακκα ηόηε ζπγθεληξώλνληαη θαη 

νη δύν νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ δύν ηζηνγξακκάησλ ζηελ 

νινκέιεηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Σν θξπθηό ηεο ραξάο» - πδήηεζε 

γηα ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Παξακύζη: «Σν θξπθηό ηεο ραξάο» ηεο Μαξηιέλαο Καββαδά. 

 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα έλλνηεο όπσο ε θηιία θαη ε ραξά 

 Σα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 
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Πεξηγξαθή: 

Αθνύ ζπγθεληξσζνύκε ζηνλ θύθιν δηαβάδνπκε ην παξακύζη «Σν θξπθηό ηεο ραξάο» 

ηεο Μαξηιέλαο Καββαδά θαη κόιηο νινθιεξσζεί ε αλάγλσζή ηνπ μεθηλάκε ζπδήηεζε 

κε ηα παηδηά γηα ηηο έλλνηεο ηεο θηιίαο θαη ηεο ραξάο θαη δηαηππώλνπκε ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο καο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Κηλεηηθή άζθεζε: «Xόξεςε καδί κνπ» 

Γηάξθεηα: 20’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Cd-Player 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε θηλεηηθή έθθξαζε 

 Να θαιιηεξγεζεί ε κνπζηθή δεμηόηεηα 

 Να αλαπηπρζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά βάδνπκε ήξεκε θαη ραιαξσηηθή κνπζηθή ζην cd-player. ηελ ζπλέρεηα 

δεηάκε από ηα παηδηά λα ζρεκαηίζνπλ ηπραία δεπγάξηα θαη λα ρνξέςνπλ ζηνλ ξπζκό 

ηεο κνπζηθήο. Κάζε θνξά πνπ ε κνπζηθή ζηακαηάεη ηόηε ηα δεπγάξηα αιιάδνπλ θαη 
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κόιηο μαλαξρίζεη ε κνπζηθή ηόηε μεθηλνύλ λα ρνξεύνπλ. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κέρξη όια ηα παηδηά λα ρνξέςνπλ κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «ηήξημέ κε» 

 

Γηάξθεηα: 20’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 ηξώκαηα γπκλαζηηθήο 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε έλλνηα ηεο θηιίαο 

 Να αλαπηπρζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

 Να εληζρπζεί ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζύλεο 

   

 

Πεξηγξαθή: 

Δπηιέγνπκε ηπραία δύν παηδηά ηα νπνία ηνπο δεηνύκε λα ζηαζνύλ όξζηα αληηθξπζηά 

ην έλα από ην άιιν πάλσ από ηα ζηξώκαηα γπκλαζηηθήο. Σα δπν απηά παηδηά θάζε 

θνξά πνπ ζα ζεθώλεηαη έλαο ζπκκαζεηήο ηνπο ζα πξέπεη λα ηνλ πηάζνπλ γεξά θαη λα 

ηνλ θξαηήζνπλ όηαλ απηόο γύξεη κε ην ζώκα ηνπ είηε κε θαηεύζπλζε πξνο ηα 

κπξνζηά είηε πξνο ηα πίζσ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Μπόνπιηλ κε εκπόδηα» 

 

Γηάξθεηα: 20’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 ηεθάληα γπκλαζηηθήο 

 ηξώκαηα γπκλαζηηθήο 

 Πιαζηηθή κπάια 

 Κνξίλεο 

 Πιαζηηθά ηνπβιάθηα 

 Πιαζηηθέο ζαλίδεο 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαηηθή δεμηόηεηα 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο. Κάζε κέινο ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα πεξάζεη 

όζν πην γξήγνξα κπνξεί ηξέρνληαο ηα εκπόδηα πνπ έρνπλ ζηεζεί θαη ζην ηέινο αθνύ 

θαηαθέξεη θαη πάξεη ηελ κπάια λα ξίμεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θνξίλεο ζε 

κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Νηθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ ζπγθεληξώζεη ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. 

 

Σεηάξηε 23/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η θηιία. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:15 Γπκλαζηηθέο αζθήζεηο  

09:15-09:45 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Πεξπαηώ κόλνο κνπ ζην δάζνο. Πνηόλ ζα ήζεια λα 

είρα καδί κνπ;» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:15 Πξνβνιή παξακπζηνύ: «Σα κπαιόληα ηεο θηιίαο. Ζ Μόλα ζε θαηλνύξγην 

ζρνιείν.» - πδήηεζε γηα ηηο έλλνηεο ηεο θηιίαο, ηεο δηρόλνηαο θαη ηεο βίαο 

11:15-11:30 Άζθεζε ραιάξσζεο 

11:30-12:00 Εσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Κπξίαο Φηιίαο θαη ηεο Κπξίαο Γηρόλνηαο 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Παξνπζίαζε ηεο δσγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νινκέιεηα 

13:30-14:00 Σξαγνύδη: «O κηθξόο πξίγθεπαο» 

14:00-14:30 Παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηελ νινκέιεηα 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Γπκλαζηηθέο αζθήζεηο 
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Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να εληζρπζεί ε θηλεηηθή έθθξαζε 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, καδεπόκαζηε όινη ζηνλ θύθιν θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηνύκε θαη λα 

ραιαξώζνπκε θάλνπκε γπκλαζηηθέο αζθήζεηο. 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Πεξπαηώ κόλνο κνπ ζην δάζνο. Πνηόλ ζα 

ήζεια λα είρα καδί κνπ;» 

 

Γηάξθεηα: 30’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Μνπζηθά όξγαλα (καξάθα, ηακπνπξίλν, ληέθη) 

 

ηόρνη:  

 Να θαιιηεξγεζεί ε θηλεηηθή αγσγή  

 Να αλαπηπρζεί ε έλλνηα ηεο θηιίαο 

 Να εληζρπζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 

 

 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, μεθηλώληαο λα ρηππάκε ην ληέθη, πόηε ζε αξγό θαη πόηε ζε γξήγνξν ξπζκό, 

θάζε παηδί πεξπαηάεη θαηά κήθνο ηεο απιήο κόλν ηνπ θαη θαληάδεηαη όηη βξίζθεηαη 
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ζε έλα καθξηλό δάζνο. Όηαλ αιιάμεη ν ήρνο ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη από ληέθη 

γίλεη ηακπνπξίλν ηόηε ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ δπάδεο κεηαμύ ηνπο θαη πεξπαηνύλ ζε 

δεπγάξηα ζην δάζνο. Όηαλ αιιάμεη θαη πάιη ν ήρνο θαη από ηακπνπξίλν γίλεη καξάθα 

ηόηε ηα παηδηά πξέπεη από δπάδεο λα ζρεκαηίζνπλ ηξηάδεο θαη λα πεξπαηήζνπλ ζην 

δάζνο. Μόιηο ζηακαηήζνπλ λα ρηππνύλ ηα όξγαλα θαη αθνπζηεί παύζε ηόηε όια ηα 

παηδηά κέλνπλ αθίλεηα θαη μεθηλνύλ λα πξνρσξάλε κόιηο μαλαθνπζηεί θάπνην 

κνπζηθό όξγαλν. Σα όξγαλα ελαιιάζζνληαη δηαξθώο θαζώο ηα παηδηά δηαζρίδνπλ ην 

δάζνο. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Πξνβνιή παξακπζηνύ: «Σα κπαιόληα ηεο θηιίαο. Ζ Μόλα ζε 

θαηλνύξγην ζρνιείν.» - πδήηεζε γηα ηηο έλλνηεο ηεο θηιίαο, ηεο δηρόλνηαο θαη ηεο 

βίαο  

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να αλαπηπρζνύλ νη έλλνηεο ηεο θηιίαο, ηεο δηρόλνηαο θαη ηε βίαο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε  

 Να εληζρπζνύλ νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, καδεπόκαζηε ζηνλ θύθιν θαη πξνβάινπκε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ην 

παξακύζη «Σα κπαιόληα ηεο θηιίαο. Ζ Μόλα ζε θαηλνύξγην ζρνιείν». ηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο θηιίαο, ηεο δηρόλνηαο θαη ηεο βίαο, 

όπνπ ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ απόςεηο θαη δηαηππώλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Άζθεζε ραιάξσζεο: Σα 9 κπαιόληα θαη ε αγάπε. 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να επηηεπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή απνθόξηηζε 

 

Πεξηγξαθή: 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θιείλνπκε όινη ηα κάηηα θαη θάλνπκε άζθεζε 

ραιάξσζεο κε ηίηιν: Σα 9 κπαιόληα θαη ε αγάπε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Εσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Κπξίαο Φηιίαο θαη ηεο Κπξίαο 

Γηρόλνηαο 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  
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 Υαξηί ηνπ κέηξνπ 

 Μαξθαδόξνη 

 Φαιίδηα 

 Κεξνκπνγηέο 

ηόρνη:  

 Να θαηαλνεζνύλ νη αληηζεηηθέο έλλνηεο ηεο θηιίαο θαη ηεο δηρόλνηαο 

 Να εληζρπζεί ε θαιιηηερληθή έθθξαζε 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε 

 Να αλαπηπρζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 

 

    

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά ρσξηδόκαζηε ζε δύν νκάδεο. Ζ κία νκάδα αλαιακβάλεη λα αλαπαξαζηήζεη 

δσγξαθηθά ηελ Κπξία Φηιία θαη ε άιιε θάλεη ην ίδην γηα ηελ Κπξία Γηρόλνηα. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Παξνπζίαζε ηεο δσγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νινκέιεηα 
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Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Υαξηί ηνπ κέηξνπ 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο 

 Να αλαπηπρζνύλ νη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζηάζε 

 

       

 

Πεξηγξαθή: 

Μόιηο νη νκάδεο νινθιεξώζνπλ ηηο δσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ηόηε ε θαζεκία 

αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη ζηελ άιιε ην έξγν ηεο. Ζ θάζε νκάδα, θαηά ηελ 

παξνπζίαζε, εμεγεί θαζεηί πνπ έρεη δσγξαθίζεη θαη όηαλ νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε 

ηνπ έξγνπ ηεο ηόηε δέρεηαη εξσηήζεηο-απνξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο από ηελ άιιε 

νκάδα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7ε: Σξαγνύδη: «O κηθξόο πξίγθεπαο» ηνπ Νίθνπ Κππνπξγνύ 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 3 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Βηβιίν: «Ο θήπνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 10 ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην 

λεπηαγσγείν» ησλ Κάληδνπ Διπηλίθεο, Γακειάθε Ρέλαο, Λακπξηλέα Εέηαο 

θαη Καλειιόπνπινπ Γξεγόξε. 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε κνπζηθή έθθξαζε 

 Να αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαηηθή δεμηόηεηα 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεινπνηήζεη 

δηαθνξεηηθνύο ζηίρνπο από ην ηξαγνύδη «O κηθξόο πξίγθεπαο» ηνπ Νίθνπ 

Κππνπξγνύ, ζύκθσλα κε νπνηνδήπνηε είδνο κνπζηθήο ζέιεη λα αθνινπζήζεη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 8ε: Παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηελ νινκέιεηα 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 3 νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε κνπζηθή έθθξαζε 

 Να αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαηηθή δεμηόηεηα 
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 Να πξνσζεζεί ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο 

 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε νκάδα, κόιηο νινθιεξώζεη ηελ κεινπνίεζε ησλ ζηίρσλ ηεο από ην ηξαγνύδη 

αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη ζηηο ππόινηπεο δπν ην κνπζηθό ηεο έξγν. Καηά απηόλ 

ηνλ ηξόπν ην ηξαγνύδη παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλν κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

κεισδίαο θάζε θνξά πνπ αιιάδεη θαη ε νκάδα. 

 

Πέμπτη 24/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Οη πξόζθπγεο 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη: Αγώλαο δξόκνπ κε ηζνπβαιάθηα 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Δηζαγσγή ζην ζέκα- πδήηεζε γηα ηνπο πξόζθπγεο, ηνλ πόιεκν, 

πξνβνιή βίληεν γηα ηνπο πξόζθπγεο, εηθόλεο, αηηίεο θπγήο, ζπδήηεζε γηα ηελ 

εξρόκελε επίζθεςε ησλ πξνζθύγσλ ζην ζρνιείν καο 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Γξακαηνπνηήζεηο -  ελάξηα 

14:00-14:30 Πξνβνιή βίληεν: Δηξήλε, έλα παηδί πξόζθπγαο 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Αγώλαο δξόκνπ κε ηζνπβαιάθηα 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: Σζνπβαιάθηα πνπ ηα έρνπκε γεκίζεη κε όζπξηα 

 

ηόρνη:  

 

 
 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 
 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε πνιινύο ηξόπνπο  
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 λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε θιήξσζε ζε δύν νκάδεο, ζθνπόο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο είλαη 

λα κεηαθέξεη ην ηζνπβαιάθη ηνπ κε ην κέινο ηνπ ζώκαηνο πνπ έρεη δεηεζεί ρσξίο λα ηνπ 

πέζεη θαη λα πεξάζεη ηα εκπόδην ηεο πίζηαο. 

 

 

Παξαζθεπή 25/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η θηιία 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη «Αιάηη ςηιό» 

09:45-10: Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Καηαζθεπή «Σα βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο» 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Πξνβνιή πηλάθσλ δσγξαθηθήο γηα ηε θηιία 

13:30-14:00 Παξνηκίεο γηα ηε θηιία θαη παληνκίκα απηώλ ησλ παξνηκηώλ 

14:00-14:30 Καηαγξαθή ησλ παξνηκηώλ γηα ηε θηιία ζε ραξηόληα 

14:30-15:00 Σξαγνύδη «Ζ θηιία θη ε ζπλεξγαζία» 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Παηρλίδη «Αιάηη ςηιό» 

 

Γηάξθεηα: 45΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Μαληειάθη 
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ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ όια καδί έλα θύθιν θαη θάζνληαη θάησ ζηαπξνπόδη κε ηα 

ρέξηα πίζσ θαη ηηο παιάκεο αλνηρηέο. 

Έλα παηδί πνπ θάλεη ηε "κάλα" ζηέθεηαη έμσ από ηνλ θύθιν θαη θξαηάεη έλα καληήιη. 

Ζ κάλα γπξίδεη γύξσ γύξσ από ηνλ θύθιν ηξαγνπδώληαο: 

"Αιάηη ςηιό, αιάηη ρνληξό, 

έραζα ηε κάλα κνπ θαη πάσ λα ηε βξσ 

παπνύηζηα δελ κνπ πήξε λα πάσ ζην ρνξό"! 

Καζώο ε κάλα ηξαγνπδάεη θαη ηξέρεη γύξσ από ηνλ θύθιν, πεηάεη θξπθά ην καληίιη 

πίζσ από έλα παηδί θαη ζπλερίδεη κέρξη λα θαηαιάβνπλ ηα ππόινηπα όηη δελ ην 

θξαηάεη πηα. Σόηε όια ηα παηδηά ςάρλνπλ κε ηα ρέξηα πίζσ ηνπο λα δνύλ κήπσο έρνπλ 

ην καληίιη. Σν παηδί πνπ έρεη πηα ζηα ρέξηα ηνπ ην καληήιη ζεθώλεηαη θαη θπλεγάεη ηε 

"κάλα". Αλ ηελ πηάζεη, θάζεηαη ζηε ζέζε ηνπ καδί κε ηα άιια παηδηά. 

Σν παηδί πνπ ηελ έπηαζε γίλεηαη "κάλα" θαη ην παηρλίδη αξρίδεη από ηελ αξρή. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Καηαζθεπή «Σα βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο» 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Πειόο 

- Πηλέια 

- Σέκπεξεο 

- Πνιύρξσκα μπιάθηα ρεηξνηερλίαο 

- ρνηλάθηα 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο ζύκβνιν ηεο θηιίαο 

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 

  

Πεξηγξαθή: 

Οη παηδαγσγνί κνηξάδνπλ ζηα παηδηά πειό, πηλέια, ηέκπεξεο, πνιύρξσκα μπιάθηα θαη 

ηνπο δεηάλε λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο. Αξρηθά νη 

καζεηέο θηηάρλνπλ ηηο ράληξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ρξσκαηίδνπλ κε ηέκπεξεο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Πξνβνιή πηλάθσλ δσγξαθηθήο γηα ηε θηιία 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο κέζα από ηελ ηέρλε λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο 

θηιίαο 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ Ζ/Τ πξνβάιινληαη γλσζηνί πίλαθεο δσγξαθηθήο ζπνπδαίσλ δσγξάθσλ γηα ηε 

θηιία (π.ρ. Παηδηθή ζπλαπιία, Ηαθσβίδεο). Οη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ 

πξνζεθηηθά ηνπο πίλαθεο, λα εμεγήζνπλ ηη βιέπνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε:  Παξνηκίεο γηα ηε θηιία θαη παληνκίκα απηώλ ησλ παξνηκηώλ 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ κεξηθέο παξνηκίεο γηα ηε θηιία 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή δηαβάδνπλ ζηα παηδηά παξνηκίεο γηα 

ηε θηιία (π.ρ. όηαλ έρεηο θίινπο λνκίδεηο όηη έρεηο ζεζαπξνύο) θαη νη καζεηέο 

θαινύληαη λα ηηο εμεγήζνπλ. Έπεηηα ηα παηδηά θάλνπλ παληνκίκα κεξηθέο από απηέο 

ηηο παξνηκίεο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαινύληαη λα ηηο καληέςνπλ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Καηαγξαθή ησλ παξνηκηώλ γηα ηε θηιία ζε ραξηόληα 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Υαξηόληα 

- Μαξθαδόξνη 

- Ξπινκπνγηέο 
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- Κεξνκπνγηέο 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ν γξαπηόο ιόγνο ησλ παηδηώλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνπλ ραξηόληα θαη καξθαδόξνπο ζηα παηδηά θαη ηνπο δεηάλε 

λα γξάςνπλ ηηο παξνηκίεο ζηα ραξηόληα. Σα κεγαιύηεξα παηδηά βνεζάλε ηα κηθξόηεξα 

λα γξάςνπλ ηηο παξνηκίεο.  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Αθξόαζε ηξαγνπδηνύ «Ζ θηιία θη ε ζπλεξγαζία» 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα κάζνπλ ην ηξαγνύδη γηα ηε θηιία 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 
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Πεξηγξαθή: 

ηνλ Ζ/Τ αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη «Ζ θηιία θη ε ζπλεξγαζία» θαη νη καζεηέο κε ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαινύληαη λα κάζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ.  

 

 

 

 

Γεπηέξα 28/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Οη πξόζθπγεο. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 πδήηεζε ζηνλ θύθιν. 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:15 πδήηεζε γηα ην πξνζθπγηθό δήηεκα. Πξνβνιή ζρεηηθώλ εηθόλσλ θαη 

πηλάθσλ δσγξαθηθήο από ην δηαδίθηπν. 

11:15-11:45 Πξνβνιή παξακπζηνύ: «Δηξήλε» - Ζ ηζηνξία ελόο παηδηνύ πξόζθπγα.  

11:45-12:00 Πξόβα ηξαγνπδηώλ γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή. 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Πξνβνιή παξακπζηνύ: «To άγαικα πνπ θξύσλε». πδήηεζε. 

13:30-13:45 Σξαγνύδη ηνπ παξακπζηνύ:«To άγαικα πνπ θξύσλε» 
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13:45-14:30  Καηαζθεπή ησλ βξαρηνιηώλ ηεο θηιίαο 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: πδήηεζε ζηνλ θύθιν. 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: – 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζνύλ νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 

 Να θαηαλνεζνύλ ηα όξηα, ν έιεγρνο θαη ε ππεπζπλόηεηα 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, καδεπόκαζηε όινη ζηνλ θύθιν θαη μεθηλάκε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά ζρεηηθά 

κε ηελ απξηαλή επίζθεςε  ζην ζρνιείν ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο «Άξζηο», ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ησαλλίλσλ.  Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ζθνπό ηεο επίζθεςεο 

θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά από απηή, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ 

ζεκαηηθή: «πξόζθπγεο». Έπεηηα, δεηάκε από εθείλα λα πξνηείλνπλ ελδερνκέλσο θαη 
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δηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ 

απξηαλή επίζθεςε. Σέινο, ζπδεηάκε ηνπο θαλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηέπνπλ κηα ηέηνηα επίζθεςε. 

  

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ην πξνζθπγηθό δήηεκα. Πξνβνιή ζρεηηθώλ 

εηθόλσλ θαη πηλάθσλ δσγξαθηθήο από ην δηαδίθηπν 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

 Πξνηδέθηνξαο 

 

 

ηόρνη:  

 Να εηζαρζεί ε έλλνηα ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ν αιηξνπηζκόο 

 Να αλαπηπρζεί ε θξηηηθή ζθέςε 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, ζπγθεληξσλόκαζηε όινη ζηνλ θύθιν. Ξεθηλάκε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε έλλνηεο 

όπσο: «πξόζθπγεο», «πόιεκνο», «εηξήλε» θαη θάλνπκε αλαθνξά ζηηο αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ηνπο αλζξώπνπο απηνύο ώζηε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο παηξίδεο ηνπο. Σα 

παηδηά εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο  θαη δηαηππώλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, πξνβάιινπκε από ην δηαδίθηπν ζρεηηθέο εηθόλεο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Πξνβνιή παξακπζηνύ: «Δηξήλε» - Ζ ηζηνξία ελόο παηδηνύ 

πξόζθπγα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ.- πδήηεζε 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

 Πξνηδέθηνξαο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να θαηαλνεζεί ην πξνζθπγηθό δήηεκα 

 Να εληζρπζεί ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ν αιηξνπηζκόο 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, καδεπόκαζηε ζηνλ θύθιν θαη πξνβάινπκε ζηνλ πξνηδέθηνξα ην παξακύζη: 

«Δηξήλε» - Ζ ηζηνξία ελόο παηδηνύ πξόζθπγα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

Έπεηηα ζπδεηάκε γηα ηα λνήκαηα ηνπ παξακπζηνύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Πξόβα ηξαγνπδηώλ γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή. 

 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να επηηεπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή απνθόξηηζε 

 Να γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηνύκε ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά, αιιά θαη λα 

πξνεηνηκαζηνύκε θαηάιιεια, απνθαζίδνπκε λα ζεθσζνύκε από ηνλ θύθιν θαη λα 

θάλνπκε πξόβα ηα ηξαγνύδηα ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Πξνβνιή παξακπζηνύ: «To άγαικα πνπ θξύσλε». πδήηεζε. 
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Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 

 Πξνηδέθηνξαο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να γίλεη εκβάζπλζε ζηελ έλλνα ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο 

 Να πξνσζεζεί ε ζθαηξηθή θαη θξηηηθή ζθέςε 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

πγθεληξσλόκαζηε θαη πάιη ζηνλ θύθιν θαη πξνβάιινπκε ζηνλ πξνηδέθηνξα ην 

παξακύζη: «To άγαικα πνπ θξύσλε» ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιώηε. Καηόπηλ αθνινπζεί 

ζπδήηεζε γηα ηα λνήκαηα πνπ πεγάδνπλ κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν παξακύζη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Σξαγνύδη ηνπ παξακπζηνύ:«To άγαικα πνπ θξύσλε» ηνπ Νίθνπ 

Γεκνγηάλλε 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 



218 
 

 Πξνηδέθηνξαο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να θαιιηεξγεζεί ε κνπζηθή έθθξαζε 

 

Πεξηγξαθή: 

Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ: «To άγαικα πνπ θξύσλε» αθνινπζεί ην 

αληίζηνηρν ηξαγνύδη ηνπ όπνπ ην εξκελεύνπκε καδί κε ηα παηδηά, αθνύ ην αθνύζνπκε 

κηα θνξά πξώηα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 7ε: Καηαζθεπή ησλ βξαρηνιηώλ ηεο θηιίαο 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

Μέζα –Τιηθά:  

 Πειόο 

 ρνηληά 

 Πηλέια 

 Σέκπεξεο 

 Πιαζηηθά πνηήξηα 

 Νεξό 

 Φαιίδηα 

 Ξπιάθηα δηακόξθσζεο πεινύ 

ηόρνη:  

 Να ηνλσζεί ην αίζζεκα ηεο θηιίαο 
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 Να εληζρπζεί ε θαιιηηερληθή έθθξαζε 

 Να πξνσζεζεί ε δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Πεξηγξαθή: 

Απνθαζίδνπκε κε ηα παηδηά λα θηηάμνπκε έλα δώξν γηα ηνπο απξηαλνύο καο 

θαιεζκέλνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά θηηάρλνπλ βξαρηόιηα από πειό πνπ ζα ηα 

ραξίζνπλ ζηνπο θαηλνύξγηνπο ηνπο θίινπο. Αξρηθά ηα παηδηά παίξλνπλ ηνλ πειό θαη 

ηνλ πιάζνπλ ζην ζρήκα πνπ ζέινπλ, ζηελ ζπλέρεηα ηνλ βάθνπλ κε ηέκπεξεο, αθήλνπλ 

λα ζηεγλώζεη γηα ιίγν ν πειόο θαη ηέινο θάλνπλ ηξύπεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα πεξάζνπλ ην ζρνηλί θαη λα δεκηνπξγήζνπλ βξαρηόιηα ηεο θηιίαο. 

 

          

 

Σξηηε 29/08/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Οη πξόζθπγεο. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:15 πδήηεζε ζηνλ θύθιν γηα ηελ επίζθεςε ησλ πξνζθύγσλ ζην ζρνιείν 

09:15-09:45 Σα παηδηά ζηνιίδνπλ ηα βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηα 

πξνζθπγόπνπια κε πνιύρξσκα ζρνηλάθηα 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 
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10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:30 Παηρλίδηα γλσξηκίαο κε ηα πξνζθπγόπνπια 

11:30-12:00 Διεύζεξν παηρλίδη ζηελ απιή  

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Εσγξαθηθή ζε νκάδεο 

14:00-14:30  Παηρλίδη «Ο άηκνλ ιέεη» 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: πδήηεζε ζηνλ θύθιν γηα ηελ επίζθεςε ησλ πξνζθύγσλ ζην 

ζρνιείν 

 

Γηάξθεηα: 15΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ επίζθεςε ησλ πξνζθπγόπνπισλ ζην 

ζρνιείν  

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηα παηδηά όηη ζα έξζνπλ ηα πξνζθπγόπνπια 

ζην ζρνιείν θαη ηνπο παξνπζηάδνπλ ην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Σα παηδηά ζηνιίδνπλ ηα βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ζηα πξνζθπγόπνπια κε πνιύρξσκα ζρνηλάθηα 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Πνιύρξσκα ζρνηλάθηα 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα  εηνηκάζνπλ ηα βξαρηνιάθηα γηα ηα πξνζθπγόπνπια 

 Να εληζρπζεί ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνπλ ζηα παηδηά πνιύρξσκα ζρνηλάθηα θαη ηνπο δεηάλε λα 

πεξάζνπλ απηά ηα ζρνηληά ζηηο ράληξεο πνπ έρνπλ θηηάμεη κε πειό γηα λα είλαη έηνηκα 

ηα βξαρηνιάθηα ηεο θηιίαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηα πξνζθπγόπνπια.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Παηρλίδηα γλσξηκίαο κε κπάια 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- κπάια 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα πξνζθπγόπνπια θάζνληαη ζηνλ θύθιν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ κηα κπάια ζηνλ θύθιν θαη δεηάλε από θάζε παηδί κε ηε ζεηξά 

λα πεη ην όλνκά ηνπ θαη λα πεηάμεη ηε κπάια  ζε θάπνην άιιν παηδί. Ζ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα πνπλ όια ηα παηδηά ην όλνκά ηνπο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

όηη νη εθπαηδεπηηθνί είπαλ πξώηα ην όλνκά ηνπο θαη πέηαμαλ ηε κπάια ζε έλα από ηα 

παηδηά.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παηρλίδηα γλσξηκίαο κε ρξώκαηα 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή: 

ηνλ θύθιν θάζε παηδί κε ηε ζεηξά ιέεη ην αγαπεκέλν ηνπ ρξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεγαίλεη ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ παηδηνύ πνπ ηα ξνύρα ηνπ έρνπλ απηό ην ρξώκα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Διεύζεξν παηρλίδη ζηελ απιή 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

- Παηρλίδηα απιήο 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά παίδνπλ ζηελ απιή δηάθνξα παηρλίδηα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 6ε:  Εσγξαθηθή ζε νκάδεο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 3 νκάδεο κε ηπραίν ηξόπν 
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Μέζα –Τιηθά:  

- Υαξηηά ηνπ κέηξνπ 

- Μαξθαδόξνη 

- Ξπινκπνγηέο 

- Κεξνκπνγηέο 

- Μνιύβηα  

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δσγξαθηά πνπ 

ηνπο αξέζεη 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίδνπλ κε θιήξσζε ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο θαη ηνπο κνηξάδνπλ 

δηάθνξα πιηθά, όπσο ραξηί ηνπ κέηξνπ, καξθαδόξνπο, μπινκπνγηέο, θεξνκπνγηέο θαη 

κνιύβηα πξνθεηκέλνπ λα δσγξαθίζνπλ θάηη πνπ ηνπο αξέζεη. ην ηέινο θάζε νκάδα 

παξνπζηάδεη ηε δσγξαθηά ηεο ζηηο ππόινηπεο νκάδεο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 7ε:  Παηρλίδη «Ο άηκνλ ιέεη» 

 

Γηάξθεηα: 30 ιεπηά 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα κάζνπλ λα ζπζγθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ νκηιεηή 

 Οη καζεηέο λα αζθήζνπλ ηηο ιεθηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο 

 Σα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο 

  

Πεξηγξαθή: 

Έλα παηδάθη (ή γνληόο) παίξλεη ην ξόιν ηνπ άηκνλ. Αληί γηα "άηκνλ" κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην όλνκά ηνπ π.ρ. "ν Γηώξγνο ιέεη", "ε Μαξία ιέεη" ή "ε καλνύια 

ιέεη" ή "ν κπακπάθαο ιέεη". 

 

Ο "άηκνλ" δεηά από ηνπο ππόινηπνπο λα εθηειέζνπλ κηα δξάζε ιέγνληάο ηνπο "ν 

άηκνλ ιέεη". Οη ππόινηπνη πξέπεη λα εθηεινύλ ηε δξάζε πνπ δεηά ν "άηκνλ", 

εθόζνλ ε εληνιή πεξηιακβάλεη ηε θξάζε "ν άηκνλ ιέεη". Αλ δελ πεξηιακβάλεηαη 
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απηή ε θξάζε-θιεηδί, ηόηε ηα άιια παηδηά δελ πξέπεη λα θάλνπλ ό,ηη ηνπο δεηά ν 

"άηκνλ"! 

 

Σεηάξηε 30/08/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η θηιία 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη: Ο θπλεγόο 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 ελάξηα γηα ηε θηιία 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Ζ ιέμε θηιία ζηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ 

14:00-14:30 Παξακύζη: Ζ θηθή θαη ε θσθώ νη θαληαζκέλεο θάιελεο θαη δσγξαθηθή 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Ο θπλεγόο 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: Μνπζηθά όξγαλα 

 

ηόρνη:  

 

 
 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 
 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε πνιινύο ηξόπνπο  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο  

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλα ηξέλν. Ο νδεγόο ηνπ ηξέλνπ είλαη θαη ν θπλεγόο. Σν ηξέλν 

θηλείηαη πνηθηινηξόπνο (πεξπαηώληαο, ηξέρνληαο, κπνπζνπιώληαο θηι.). Ο θπλεγόο ιέεη 

ην εμήο ζηηράθη: “Πεξπαηώ, πεξπαηώ, πεξπαηώ κεο ζην δάζνο ηξηγπξλώ, πεξπαηώ, 

πεξπαηώ, πεξπαηώ, πξνζνρή ζηνλ θπλεγό”, όηαλ θσλάμεη ηε ιέμε ΜΠΑΜ, ηα άιια 
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παηδηά ηξέρνπλ λα θξπθηνύλ. Όπνην παηδί πηάζεη ν θπλεγόο αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ 

θπλεγνύ. 

 

 

 
 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: ελάξηα γηα ηε θηιία 

 

 

Γηάξθεηα: 90’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: ηεθάληα, ηνπβιάθηα, θνξδέιεο, κνπζηθά όξγαλα 

 

ηόρνη:  

 

 
 λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο 

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο  

 

 λα απνθηήζνπλ ελζπλαίζζεζε 

 

 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη  
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Πεξηγξαθή: 

Υσξίδνπκε ηα παηδηά ηπραία ζε δύν ζεαηξηθέο νκάδεο, ε θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζύληνκν ζεαηξηθό κε βάζε ην ζελάξην γηα ηε θηιία πνπ ηεο έρεη 

δνζεί θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηελ άιιε νκάδα. 

 

 
 

 

Πέκπηε 31/08/2017 

 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η θηιία 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη: ρεκάηηζε κε ην ζώκα ζνπ… 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Γξαζηεξηόηεηα: Ση αηζζάλεηαη ν θίινο κνπ; 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-14:00 Ζ ζπληαγή ηεο θηιίαο 

14:00-14:00 Διεύζεξν παηρλίδη 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : ρεκάηηζε κε ην ζώκα ζνπ… 

 

Γηάξθεηα: 45’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: θάξηεο κε ηα γξάκκαηα- αξηζκνύο 

 

ηόρνη:  

 

 
 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 
 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε πνιινύο ηξόπνπο  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

 

 λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 

Πεξηγξαθή: 

 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη αξρηθά ζε δπάδεο θαη έπεηηα ζε ηξηάδεο θαη ηεηξάδεο, ζθνπόο ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη λα ζρεκαηίζνπλ κε ην ζώκα ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ηα 

γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο πνπ ηνπο δείρλνπκε θάζε θνξά ζε θαξηέιεο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 : Ση αηζζάλεηαη ν θίινο κνπ 

 

Γηάξθεηα: 60’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: θόιιεο, καξθαδόξνη, πίλαθαο ζπλαηζζεκάησλ δηπιήο εηζόδνπ 

 

ηόρνη:  

 

 
 λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

 

 λα καο παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη λα ηε ζπλδέζνπλ κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

 

 λα κάζνπλ λα ζπλδένπλ ηε θηιία κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θαινύληαη λα δσγξαθίζνπλ κηα ζθελή ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο κε ηνπο 

θίινπο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα ξσηάκε ηα παηδηά λα καο πεξηγξάςνπλ ηε ζθελή θαη λα κπνπλ 

ζηε ζέζε ηνπ θίινπ ηνπο ξσηώληαο ηα πσο κπνξεί λα έλησζε ν θίινο ηνπο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Έηζη θαηαηάζζνπλ ηε δσγξαθηά ηνπο ζην αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα 

ζηνλ πίλαθα εηζόδνπ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 : Ζ ζπληαγή ηεο θηιίαο 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: ραξηόλη, καξθαδόξνη 
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ηόρνη:  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε ζθέςε ηνπο 

 

 λα εμαζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν 

 

 

Πεξηγξαθή: 

 

Ρσηάκε ηα παηδηά αλ ε θηιία ήηαλ έλα γιπθό ή θάπνην θαγεηό ηη πιηθά ζα ρξεηαδόκαζηαλ 

γηα λα ηε θηηάμνπκε θαη ζε ηη αλαινγίεο. Έηζη θαηαζθεπάδνπκε κηα ιίζηα πνπ απνηειεί 

ηε ζπληαγή ηεο θηιίαο. 
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Παξαζθεπή 01/09/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η αγάπε. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη «Σα ιηνληαξάθηα» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30 Αλαρώξεζε γηα ην πήιαην ηνπ Πεξάκαηνο 

11:00-12:00 Άθημε ζην πήιαην ηνπ Πεξάκαηνο θαη μελάγεζε ζην ρώξν 

12:00-12:30 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

12:30-13:30 Δπίζθεςε ζην Κέληξν Πξνβνιήο ηνπ Πεξάκαηνο  

13:30 Απνρώξεζε από ην Πέξακα 

14:00-14:30 πδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ επίζθεςε 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη ζηελ ηάμε 

 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 Παηρλίδη «Σα ιηνληαξάθηα» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά:  

-Νηέθη 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Σα παηδηά λα ηεξήζνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 Οη καζεηέο λα δηαζθεδάζνπλ 
 

 

Πεξηγξαθή: 

 

Έλα από ηα παηδηά είλαη θπλεγόο (επηιέγεηαη κε θιήξσζε) θαη ηα ππόινηπα είλαη 

ιηνληαξάθηα. Ο θπλεγόο ρηππάεη ην ληέθη θαη ηα ππόινηπα ρνξνπεδάλε γύξσ γύξσ. 

Όηαλ ζηακαηάεη ην ληέθη ηα ιηνληαξάθηα πξέπεη λα μαπιώζνπλ ζην πάησκα θαη λα 

κείλνπλ αθνύλεηα. Όπνην θνπλεζεί ράλεη θαη γίλεηαη θπλεγόο. Ο θπλεγόο όηαλ 

ζηακαηάεη λα ρηππάεη ην ληέθη ιέεη : «Δίκαη έλαο θπλεγόο, κεγάινο θαη πνιύ ηξαλόο 

θαη όπνην ιηνληαξάθη θνπλεζεί, ζα ηνπ ηε κπνπκπνπλήζσ ζηε ζηηγκή!». Όηαλ 

ηειεηώζεη ηα ιόγηα ηνπ αξρίδεη λα ειέγρεη πνην από ηα ππόινηπα παηδηά θνπληέηαη. 

Όπνην θνπληέηαη θαη ν θπλεγόο ην δεη, ράλεη θαη γίλεηαη θαη εθείλν θπλεγόο. Κεξδίδεη 

ην παηδί πνπ κέλεη αθνύλεην γηα ηνπο πην πνιινύο γύξνπο! 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 Ξελάγεζε ζην πήιαην ηνπ Πεξάκαηνο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην πήιαην ηνπ Πεξάκαηνο 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπειαίνπ 

 

 

Πεξηγξαθή: 

 

ην πήιαην ππάξρεη μελαγόο πνπ δίλεη ρξήζηκεο πεξνθνξίεο ζηα παηδηά γηα ην 

πήιαην. Σα παηδηά βιέπνπλ από θνληά ηνπο ζηαιαγκήηεο θαη ηνπο ζηαιαθηήηεο θαη 

καζαίλνπλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπειαίνπ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 Δπίζθεςε ζην Κέληξν Πξνβνιήο ηνπ Πεξάκαηνο 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  
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Μέζα-Τιηθά:  

- Ζ/Τ 

- Πξνηδέθηνξαο 

 

ηόρνη:  

 Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπειαίνπ 

 Σα παηδηά λα ςπραγσγεζνύλ 

 

 

Πεξηγξαθή: 

 

Παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Δλεκέξσζεο Δπηζθεπηώλ ηνπ 

Πεξάκαηνο. Δθεί πξνβιήζεθε ληνθηκαληέξ γηα ηα ζπήιαηα θαη νη καζεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα δνπλ απνιηζώκαηα θαη πεηξώκαηα.  
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Γεπηέξα 04/09/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η αγάπε. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Αγώλεο δξόκνπ κε κπαιόληα» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-11:15 πδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο. Αλάγλσζε ηνπ παξαδνζηαθνύ 

παξακπζηνύ: «Πινύηνο, Δπηπρία θαη Αγάπε» 

11:15-12:00 Εσγξαθηθή: «Σα πξόζσπα πνπ αγαπώ». Καηαζθεπή ηνπ «δέληξνπ ηεο 

αγάπεο». 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ: «Σν δέληξν πνπ έδηλε». πδήηεζε ζηνλ 

θύθιν. 

13:30-14:15 Εσγξαθηθή: «Γίλσ έλα δηαθνξεηηθό ηέινο ζην παξακύζη «Σν δέληξν πνπ 

έδηλε». Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 

14:15-14:30 Αζθήζεηο ραιάξσζεο 

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: Κηλεηηθό παηρλίδη: «Αγώλεο δξόκνπ κε κπαιόληα» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

 Μπαιόληα 
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 Τθαζκάηηλα ζαθνπιάθηα 

 Κώλνη 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να εληζρπζεί ε θηλεηηθή έθθξαζε 

 Να θαιιηεξγεζεί ε ζπλεξγαηηθή δεμηόηεηα 

 

 

            

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, αθνύ ρσξίζνπκε ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο εμεγνύκε ηνπο θαλόλεο. Κάζε 

παηδί θξαηάεη κε ην δεπγάξη ηνπ έλα πθαζκάηηλν ζαθνπιάθη, ζην νπνίν πάλσ 

ηνπνζεηείηαη έλα κπαιόλη. ε θάζε γύξν παίδνπλ ηέζζεξα παηδηά, δύν από θάζε 

νκάδα. Σα παηδηά ζα πξέπεη πξνρσξώληαο κε γξήγνξν ξπζκό λα θξαηήζνπλ ζε όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ην κπαιόλη πάλσ ζην ζαθνπιάθη ρσξίο λα ηνπο πέζεη 

θάησ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ππάξρνπλ εκπόδηα πνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ νη 

δηαγσληδόκελνη. Αλ ζε θάπνηα νκάδα πέζεη θάησ ην κπαιόλη ηόηε ην πηάλεη θαη 

μαλαθάλεη ηελ δηαδξνκή από ηελ αξρή πεγαίλνληαο πίζσ ζηελ αθεηεξία. Νηθήηξηα 

είλαη ε νκάδα πνπ ζα ηεξκαηίζεη πην γξήγνξα, έρνληαο θαηαθέξεη λα θξαηήζεη ην 

κπαιόλη πάλσ ζην ζαθνπιάθη. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: πδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο. Αλάγλσζε ηνπ 

παξαδνζηαθνύ παξακπζηνύ: «Πινύηνο, Δπηπρία θαη Αγάπε» 

 



245 
 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Βηβιίν: «Ο θήπνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 10 ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην 

λεπηαγσγείν» ησλ Κάληδνπ Διπηλίθεο, Γακειάθε Ρέλαο, Λακπξηλέα Εέηαο 

θαη Καλειιόπνπινπ Γξεγόξε. 

 

ηόρνη:  

 Να αλαπηπρζεί ε έλλνηα ηεο αγάπεο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε 

 Να πξνσζεζνύλ νη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, καδεπόκαζηε ζηνλ θύθιν θαη ζπδεηάκε γηα ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο. Σα παηδηά 

δηαηππώλνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο νξηζκνύο γηα ηελ έλλνηα απηή θαη εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα ηελ ζεκαζία πνπ εθείλε έρεη γηα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Μεηά ηελ 

ζπδήηεζε δηαβάδνπκε ην παξαδνζηαθό παξακύζη: «Πινύηνο, Δπηπρία θαη Αγάπε» θαη 

αλαιύνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ πινύηνπ θαη ηεο επηπρίαο, ζε αληηδηαζηνιή κε απηή ηεο 

αγάπεο. Σα παηδηά πάιη δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Εσγξαθηθή: «Σα πξόζσπα πνπ αγαπώ»- Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα. Καηαζθεπή ηνπ «δέληξνπ ηεο αγάπεο». 
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Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Υαξηόληα 

 ύξκα 

 Φαιίδηα 

 Μαξθαδόξνη 

 Ξπινκπνγηέο 

 Κεξνκπνγηέο 

 

ηόρνη:  

 Να εκπεδσζεί ε έλλνηα ηεο αγάπεο 

 Να θαιιηεξγεζεί ε αηζζεηηθή έθθξαζε 

 Να εληζρπζνύλ νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 
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Πεξηγξαθή: 

Φηηάρλνπκε κε ηα παηδηά έλα δέληξν κε θνξκό από ραξηόλη θαη θιαδηά από ζύξκα., ην 

νπνίν ην νλνκάδνπκε: «ην δέληξν ηεο αγάπεο». ηε ζπλέρεηα θόβεη ην θάζε παηδί 

ραξηόληα ζε ζρήκα θαξδηάο θαη δσγξαθίδεη κέζα ζε απηή ηα αγαπεκέλα ηνπ 

πξόζσπα. Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη δσγξαθηέο δεηάκε από θάζε παηδί λα παξνπζηάζεη 

ζηελ νινκέιεηα ηελ δσγξαθηά ηνπ. Έπεηηα ην θαζέλα από απηά θνιιάεη ζην δέληξν 

ηε δηθή ηνπ δσγξαθηά-θαξδηά, δηαθνζκώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηα θιαδηά ηνπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Πξνβνιή ηνπ παξακπζηνύ: «Σν δέληξν πνπ έδηλε» ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Κσηζεδήκνπ. πδήηεζε ζηνλ θύθιν. 
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Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

 Ζρεία 

 

ηόρνη:  

 Να θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο αγάπεο 

 Να εληζρπζεί ε θξηηηθή ζηάζε  

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Έρνληαο ζπγθεληξσζεί ζηνλ θύθιν πξνβάιινπκε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ην 

παξακύζη: «Σν δέληξν πνπ έδηλε» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κσηζεδήκνπ. ηελ ζπλέρεηα 

ζπδεηάκε κε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηα λνήκαηα απηνύ ηνπ παξακπζηνύ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε: «Γίλσ έλα δηαθνξεηηθό ηέινο ζην παξακύζη «Σν δέληξν πνπ 

έδηλε». Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. 

 

Γηάξθεηα: 45’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 Υαξηόληα 

 Μαξθαδόξνη 

 Κεξνκπνγηέο 

 Ξπινκπνγηέο 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε θαιιηηερληθή έθθξαζε 

 Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε 

 Να αλαπηπρζεί ε δεκηνπξγηθόηεηα 

 Να πξνσζεζεί ε ζπλεξγαηηθόηεηα 
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Πεξηγξαθή: 

Xσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ. Έρνληαο πξνβάιεη θαη ζπδεηήζεη κε 

απηά ην παξακύζη: «Σν δέληξν πνπ έδηλε» ηνπο δεηάκε λα ζθεθηνύλ ζπλεξγαηηθά θαη 

λα αλαπαξαζηήζνπλ δσγξαθηθά έλα ελαιιαθηηθό-δηαθνξεηηθό ηέινο πνπ ζα 

κπνξνύζε λα έρεη ην παξακύζη. Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη δσγξαθηέο ε θάζε νκάδα 

παξνπζηάδεη ζηηο ππόινηπεο ην έξγν ηεο θαη εμεγεί γηα πνην ιόγν επέιεμε ην παξακύζη 

λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ηέινο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6ε: Αζθήζεηο ραιάξσζεο 

 

Γηάξθεηα: 15’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά   

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να επηηεπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή απνθόξηηζε 

 



251 
 

        

 

Πεξηγξαθή: 

Πξνθεηκέλνπ λα ραιαξώζνπκε ςπρηθά θαη ζσκαηηθά θάλνπκε αζθήζεηο γπκλαζηηθήο. 

 

 

 

Σξίηε  05/09/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η αγάπε. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Κηλεηηθό παηρλίδη: «Ο θόθθηλνο πεηξαηήο» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 
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10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30-12:00 Πξόβεο γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

12:30-13:00 Γεύκα (κεζεκεξηαλό) 

13:00-13:30 Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία». 

πδήηεζε ζηνλ θύθιν 

13:30-14:15 Παληνκίκα κε ζθελέο ηνπ παξακπζηνύ: «Μηα ρξηζηνπγελληάηηθε 

ηζηνξία».  

14:15-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: «Ο θόθθηλνο πεηξαηήο» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να πξνσζεζεί ε θηλεηηθή αγσγή 

 Να εληζρπζεί ε θηλεηηθή έθθξαζε 
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Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά, επηιέγνπκε έλα παηδί γηα λα γίλεη ν «πεηξαηήο» ηνπ παηρληδηνύ. Δπεηδή ην 

ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη νλνκάδεηαη «Ο θόθθηλνο πεηξαηήο» ε δηαδηθαζία επηινγήο δελ 

γίλεηαη κε ηπραίν ηξόπν. Γηαιέγνπκε έλα παηδί πνπ θνξάεη θάηη θόθθηλν πάλσ ηνπ(π.ρ 

ξνύρν, παπνύηζηα). Αλ θνξάλε πνιιά παηδηά θόθθηλν ρξώκα ηόηε ε δηαινγή γίλεηαη 

κε θιήξσζε αλάκεζα ζε απηά ηα άηνκα. Όζν αθνξά ζηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

απηνί έρνπλ σο εμήο: Έρνληαο βάιεη κηα κεγάιε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ δπν 

πιεπξώλ ν πεηξαηήο παηώληαο πάλσ ζηελ γξακκή απηή πξνζπαζεί λα πηάζεη-

αηρκαισηίζεη όζα πεξηζζόηεξα παηδηά κπνξεί, έηζη ώζηε λα κελ ηα αθήζεη λα 

πεξάζνπλ ζηελ απέλαληη πιεπξά. Όπνην ή όπνηα παηδί/παηδηά πηάζεη ηόηε γίλνληαη θαη 

απηά πεηξαηέο θαη παηώληαο θαη εθείλα ζηελ δηαρσξηζηηθή γξακκή πξνζπαζνύλ λα 

πηάζνπλ ηα ππόινηπα παηδηά. Σν παηρλίδη δπζθνιεύεη όιν θαη πην πνιύ θαζώο νη 

πεηξαηέο απμάλνληαη. Νηθεηήο είλαη εθείλνο πνπ ζα έρεη θαηαθέξεη λα πεξάζεη κόλνο 

ηνπ ζηελ απέλαληη πιεπξά ρσξίο λα ηνλ πηάζνπλ νύηε κηα θνξά νη πεηξαηέο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε: Πξόβεο γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή 

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Πεξηγξαθή: 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηνύκε ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά, αιιά θαη λα 

πξνεηνηκαζηνύκε θαηάιιεια, απνθαζίδνπκε λα ζεθσζνύκε από ηνλ θύθιν θαη λα 

θάλνπκε πξόβεο γηα ηελ επηθείκελε ζρνιηθή γηνξηή.  

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

 

ηόρνη:  

 Να γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζρνιηθή γηνξηή 
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ: «Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία» ηνπ 

Κάξνινπ  Νηίθελο. πδήηεζε ζηνλ θύθιν 

 

Γηάξθεηα: 30’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα –Τιηθά:  

 «Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία» ηνπ Κάξνινπ Νηίθελο. 

 

ηόρνη:  

 Να εκπεδσζεί ε έλλνηα ηεο αγάπεο 

 Να εληζρπζεί ε θξηηηθή ζηάζε θαη ζθέςε 

 Να θαιιηεξγεζνύλ νη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο 

 

 

 

Πεξηγξαθή: 

πγθεληξσλόκαζηε ζηνλ θύθιν θαη δηαβάδνπκε ην παξακύζη «Υξηζηνπγελληάηηθε 

ηζηνξία» ηνπ Κάξνινπ Νηίθελο, ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ηελ αμία ηεο αγάπεο. Μεηά 

ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ζρεηηθά κε ηα 

λνήκαηα ηνπ παξακπζηνύ. Σα παηδηά εθθξάδνπλ θαη αληαιιάζζνπλ απόςεηο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παληνκίκα κε ζθελέο ηνπ παξακπζηνύ: «Μηα ρξηζηνπγελληάηηθε 

ηζηνξία».  

 

Γηάξθεηα: 45’ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο  

 

Μέζα –Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζεί ε θαιιηηερληθή έθθξαζε 

 Να αλαπηπρζεί ε δεκηνπξγηθόηεηα 

 Να πξνσζεζεί ε ζπλεξγαηηθόηεηα 
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Πεξηγξαθή: 

Έρνληαο πξνεγεζεί  ηόζν αλάγλσζε όζν θαη ζπδήηεζε γύξσ από ην παξακύζη: «Μηα 

ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία» ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Απηό πνπ ηνπο δεηείηαη 

λα θάλνπλ είλαη ε θάζε νκάδα λα απνθαζίζεη θαη λα επηιέμεη κηα ζθελή πνπ ηελ 

εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν από ην παξακύζη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ παξνπζηάζεη 

ζηηο ππόινηπεο νκάδεο θάλνληαο παληνκίκα. Ζ νκάδα πνπ ζα καληέςεη  ζσζηά θαη 

πην γξήγνξα πνηα ζθελή αλαπαξίζηαηαη κε ηελ παληνκίκα θεξδίδεη από έλα πόλην. 

Νηθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ ζα θαηαθέξεη λα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

πόληνπο. 

 

Σεηάξηε 06/09/2017 

Θεκαηηθή εκέξαο: Η αγάπε. 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο 

09:00-09:45 Παηρλίδη: «Μήια» 

09:45-10:00 Γεύκα (πξσηλό) 

10:00-10:30 Γηάιεηκκα ζηελ απιή 

10:30 Αλαρώξεζε γηα ην Ηηο Καιέ 

11:00-11:30 Παηρλίδηα γλσξηκίαο κε ηα πξνζθπγόπνπια 

11:30-12:30 Σζνπβαινδξνκίεο 

12:30-13:00 Διεύζεξν παηρλίδη θαη κεζεκεξηαλό θαγεηό 

13:00-13:30 Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο  

14:00-14:30 πδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε ζην Ηηο Καιέ  

14:30-15:00 Διεύζεξν παηρλίδη  

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε: «Μήια» 

 

Γηάξθεηα: 45’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Μπάια 

 

ηόρνη:  

 Να εληζρπζνύλ νη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Μεηά θάλνπλ "πέηξα-ςαιίδη- ραξηί" γηα λα δνπλ 

πνηα από ηηο δύν νκάδεο ζα είλαη κέζα. Ζ νκάδα πνπ είλαη έμσ πεηάεη ηελ κπάια κε 

ζθνπό λα «θάςεη» ηα παηδηά πνπ είλαη κέζα. Σα παηδηά πνπ είλαη κέζα πξέπεη λα 

ηξέρνπλ εδώ θη εθεί γηα λα κελ ηνπο αθνπκπήζεη ε κπάια. Αλ θαείο βγαίλεηο έμσ, αλ 

όκσο πηάζεηο ηελ κπάια θεξδίδεηο έλα κήιν. Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα 

πηάζεηο όζν πεξηζζόηεξα κήια κπνξείο. Με θάζε κήιν έρεηο κηα δσή παξαπάλσ, 

δειαδή αλ θαείο παίδεηο δεύηεξε θνξά, γηαηί είρεο πηάζεη κήιν. Ο ηειεπηαίνο πνπ ζα 

κείλεη πξέπεη λα δερζεί δώδεθα ζπλερή ρηππήκαηα ρσξίο λα ηνλ θάςνπλ. Έηζη 

θεξδίδεη ε νκάδα ηνπ, αιιηώο θεξδίδεη ε έμσ νκάδα. 

 

 

, 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε: «Παηρλίδη γλσξηκίαο κε θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο» 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να παηδηά λα ζπκεζνύλ μαλά ηα νλόκαηα ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά βξίζθνληαη ζε θύθιν. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά ιέεη ην όλνκά ηνπ 

θάλνληαο κία θίλεζε κε ην ζώκα ηνπ θαη ηα ππόινηπα παηδηά πξέπεη λα ην 

ραηξεηήζνπλ κε ηελ ίδηα θίλεζε.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε: «Σζνπβαινδξνκίεο» 

 

Γηάξθεηα: 1 ώξα 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε ηξεηο νκάδεο 

 

Μέζα-Τιηθά:  

- Σζνπβάιηα  

 

ηόρνη:  

 Σα παηδηά λα δηαζθεδάζνπλ 
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Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη κε ηπραίν ηξόπν ζε ηξεηο νκάδεο. Σν θάζε παηδί κπαίλεη κε ηα 

πόδηα κέζα ζε έλα ηζνπβάιη θαη ην θξαηάεη κε ην ρέξη ηνπ ζηε κέζε ηνπ. ηέθνληαη 

ζηε ζεηξά όια ηα παηδηά θαη κόιηο δώζεη θάπνηνο ην ζύλζεκα μεθηλνύλ όια 

ρνξνπεδώληαο κέρξη λα θηάζνπλ ζε θάπνην ζεκείν πνπ έρνπλ νξίζεη. Όπνηνο θηάζεη 

πξώηνο είλαη ν ληθεηήο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο 

 

Γηάξθεηα: 30΄ 

 

Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά  

 

Μέζα-Τιηθά: - 

 

ηόρνη:  

 Να παηδηά λα επηζθεθζνύλ ην Μνπζείν 

 Σα παηδηά λα κάζνπλ γηα ηελ επεηξώηηθε αξγπξνηερλία  

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά βιέπνπλ ην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ 

κέζα από πνηθίια επνπηηθά κέζα (θείκελα, επνπηηθό πιηθό, ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο, 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο) παξαδνζηαθέο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θαη δηαθόζκεζεο 

αξγπξώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη θνζκήκαηα, όπια θαη πνιεκηθή εμάξηπζε, 

αζεκηθά ηνπ ζπηηηνύ θαη πξνζσπηθά είδε.  
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Πέκπηε 07/09/2017 
 

Θεκαηηθή εκέξαο: Πξνεηνηκαζία γηα ηε γηνξηή 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο  

09:00-09:45 δηαιέγνπλ ηα παηδηά ηη παηρλίδηα ζέινπλ λα παίμνπλ  

09:45-10:00 θαγεηό (πξσηλό) 

10:00-12:00 Πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο καδί κε ηα παηδηά θαη θαηαζθεπή ησλ 

πξνζθιήζεσλ 

12:00-12:30 δηάιεηκκα  

12:30-13:00 κεζεκεξηαλό  

13:00-14:00 πξνεηνηκαζία ηνπ ηξαγνπδηνύ «Διάηε λα γίλνπκε θίινη», ην νπνίν ζα 

ηξαγνπδήζνπλ ζηε γηνξηή 

14:00-14:30 Καηαζθεπή ησλ κπαινληώλ- ινπινπδηώλ κε ιέμεηο γηα ηε θηιία 

14:30-15:00 ραιάξσζε-ζπδήηεζε θαη αλάγλσζε παξακπζηώλ 

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Καηαζθεπή πξνζθιήζεσλ 

 

Γηάξθεηα: 60’ 
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Αξηζκόο παηδηώλ: ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά 

 

Μέζα –Τιηθά: ραξηόληα, καξθαδόξνη, ρξπζόζθνλεο, ςαιίδηα 

 

ηόρνη:  

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

 

 λα δηαζθεδάζνπλ 

 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ιεπηή ηνπο θηλεηηθόηεηα 

 

 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά επηιέγνπλ ην ζέκα ηεο πξόζθιεζεο καο γηα ηε γηνξηή λα είλαη ν κηθξόο 

πξίγθηπαο πνπ καο δίδαμε ηόζα πνιιά γηα ηε θηιία όιν απηό ην δηάζηεκα. 

 

 
 

Παξαζθεπή 08/09/2017 
 

Θεκαηηθή εκέξαο: Πξνεηνηκαζία γηα ηε γηνξηή 

 

πλνπηηθό ζρεδηάγξακκα εκέξαο: 

 

08:00-09:00 ειεύζεξν παηρλίδη θαη θέληξα ελδηαθέξνληνο  

09:00-09:45 δηαιέγνπλ ηα παηδηά ηη παηρλίδηα ζέινπλ λα παίμνπλ  

09:45-10:00 θαγεηό (πξσηλό) 

10:00-12:00 Πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο καδί κε ηα παηδηά 
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13:00-14:00 πξνεηνηκαζία ηνπ ηξαγνπδηνύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο», ην νπνίν ζα 

ηξαγνπδήζνπλ ζηε γηνξηή 

14:00-14:30 πδήηεζε θαη αλαζηνραζκόο ζρεηηθά κε ην ζεξηλό ζρνιείν 

14:30-15:00 ραιάξσζε θαη αλάγλσζε παξακπζηώλ 

 

 


