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Κυκλοφορώ  με  

ασφάλεια!  

 



Εισαγωγή 

Τα ατυχήματα σαν μέρος της καθημερινής ζωής μας αλλά και σαν είδηση μέσα από 

τα Μ.Μ.Ε. ανακύπτουν όλο και συχνότερα στο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, 

τους ευαισθητοποιούν και τους προβληματίζουν.                                                        

Το σχολείο, σαν κατ’ εξοχήν θεσμός εκπαίδευσης και αγωγής, μπορεί μέσα από τη 

δραστηριοποίηση των μαθητών και με τη συνεργασία διαφόρων φορέων, να 

προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει, να δώσει απαντήσεις, να διαμορφώσει άποψη 

και συνήθειες πάνω στο μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα για τη χώρα μας.  

 

Θέμα:  «Κυκλοφορώ  με  ασφάλεια» 

 

1. Κριτήρια  επιλογής  του  θέματος 

 

 Η αύξηση  της  κυκλοφορίας  στην  περιοχή  του  σχολείου  μας. 

 Ο τρόπος μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο. 

 Το γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν μέρος του οδικού μας συστήματος ως πεζοί, 

ως συνεπιβάτες, ως ποδηλάτες.   

 Η  ανησυχητική  αύξηση  των  τροχαίων  ατυχημάτων με θύματα παιδιά. 

 

2. Σκοπός  και  στόχοι 

Σκοπός  : Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι οικογένειές τους πάνω σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής. 
 

 Στόχοι  

 Να αναπτύξουν στάσεις για θετική πράξη και δράση. 

 Να διαμορφώσουν απόψεις και στάσεις σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, 

ώστε να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά συμβάλλοντας  στην 

παράλληλη μείωση της επίπτωσης των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού. 

 Να ενισχυθεί η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

  Να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των 

μαθητών καθώς και κλίμα τόνωσης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής 

τους. 

 

3.       Μεθοδολογία  - Έρευνα  

Μέθοδος σχεδίου εργασίας -project με καταιγισμό ιδεών -συζήτηση , παιχνίδια 

ρόλων- κανόνων, δραματοποίηση, καταγραφές, μέθοδοι  ελεύθερου συνειρμού, 

επαφή με αυθεντικά υλικά, εγγραμματισμός εικόνας και υλικών, αφήγηση, ανάγνωση 

κειμένων, κατασκευές και δημιουργίες, παρατήρηση, μελέτη πεδίου, πολλαπλοί 

τρόποι έκφρασης, εργασία σε ομάδες, αξιολόγηση.  



Πεδία σύνδεσης:  

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη  Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση, ΤΠΕ 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Δραστηριότητες  

Προβληματισμός:  «Μία εικόνα ίση με χίλιες λέξεις» 

Δείχνουμε στα παιδιά μια μεγάλη εικόνα που παρουσιάζει τους πρωινούς ρυθμούς 

μιας πόλης. Στο κέντρο της εικόνας έχουμε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. 

Τα παιδιά παρατηρούν προσεκτικά και περιγράφουν ό,τι βλέπουν. 

Τους εφιστούμε την προσοχή στο ατύχημα και τους  θέτουμε ερωτήματα. 

 Γιατί συνέβη το ατύχημα; Τι έγινε λάθος; 

 Ποιος οδηγός  φαίνεται να έχει κάνει κάτι λάθος; 

 Ποιος έφταιγε;  

 Τι δεν πρόσεξαν οι οδηγοί; 

 

Τα νήπια με αφορμή την εικόνα ενθαρρύνονται να σκεφτούν ποιές μπορεί να είναι οι 

αιτίες ενός ατυχήματος. Στη συνέχεια αναφέρουν δικές τους εμπειρίες και βιώματα 

από τις μετακινήσεις τους και από τα ταξίδια τους με αυτοκίνητο. Όλα τα νήπια 

τονίζουν την αναγκαιότητα της ζώνης ασφαλείας που προστατεύει τον οδηγό και τους 

επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και την αξία της σήμανσης και της 

γνώσης του  κώδικα οδικής κυκλοφορίας.  

Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις των παιδιών και δημιουργούμε το θεματικό μας 

χάρτη. Ενημερώνουμε τους γονείς μέσα από δελτίο τύπου και ζητάμε τη συνεργασία 

τους και τη συμβολή τους, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά σωστή οδική συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυκλοφορώ 
με 

ασφάλεια 

Εγώ ως πεζός 

-Συμπεριφορά στο 
δρόμο. 

-Αναγνώριση σημάτων  
κυκλοφορίας(Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας, 

πινακίδες, 
φανάρια,διαβάσεις) 

Εγώ και το 
ποδήλατό μου 

Γνωριμία με το 
ποδήλατο 

Μια μέρα με το 
ποδήλατο στο 

σχολείο .  

Ατυχήματα στο δρόμο 

-Αιτίες 

-Συνέπειες 

-Πρόληψη 

-Πρώτες βοήθειες 

Εγώ ως επιβάτης στο 
αυτοκίνητο 

1.Εγώ στο αυτοκίνητο. 

Γνωρίζω το αυτοκίνητο. 

Στο αυτοκίνητο με 
ασφάλεια. 

2. Εγώ στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. 



 

«Από το σπίτι στο σχολείο» 

Ζητάμε από τα νήπια να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται στο 

σχολείο από τους γονείς τους.  

 

Ερωτηματολόγιο  

- Πώς έρχεσαι κάθε μέρα στο σχολείο; 

- Από ποιες οδούς περνάς; 

- Πόσες φορές διασχίζεις δρόμο; (περνώντας απέναντι) 

- Από ποια  σημεία διασχίζεις το δρόμο; 

- Υπάρχουν φανάρια; 

- Υπάρχουν διαβάσεις; 

- Υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες; 

- Πόσες και ποιες πινακίδες συναντάς ; 

- Είναι σε καλή κατάσταση; 

 

Τα παιδιά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν  τους γονείς τους για τα 

όσα ειπώθηκαν και να τους υποδείξουν τρόπους για την ασφαλή μεταφορά τους στο 

σχολείο. 

 

«Λάθος και σωστό» 

 

Παρουσιάζουμε σκίτσα με ζωάκια μέσα σε αυτοκίνητο και τα παιδιά καλούνται να 

εντοπίσουν τη σωστή ή τη λάθος συμπεριφορά. Εξετάζεται η κάθε περίπτωση 

χωριστά και τα νήπια παρακινούνται να περιγράψουν τι είναι σωστό και τι λάθος 

και τι πρέπει να αλλάξει.  

 

«Περίπατος στη γειτονιά του σχολείου» 

Οργανώνουμε περίπατο στην περιοχή γύρω από το σχολείο με σκοπό την 

παρατήρηση, την καταγραφή συνθηκών, τη φωτογράφηση πινακίδων, φαναριών, 

διαβάσεων, δρόμων, πεζοδρομίων.   

Οι μαθητές παρατηρούν και προτείνουν: Παρατηρούμε όλα τα χαρακτηριστικά της 

κυκλοφορίας: ήχοι του δρόμου, αυτοκίνητα εν κινήσει, ταχύτητα διέλευσης, σωστά 

σταθμευμένα αυτοκίνητα, παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα που εμποδίζουν την 

κίνηση, συμπεριφορά των οδηγών (ζώνη, κινητά τηλέφωνα), εγκαταλελειμμένα 

αυτοκίνητα.  

Επιστρέφοντας στο σχολείο   ζητάμε από τα παιδιά να αποτυπώσουν σε μια ζωγραφιά 

τον περίπατό μας και στη συνέχεια να μας την περιγράψουν. 

 

 



Ερωτήματα στα παιδιά: 

 Σας άρεσε ο περίπατος; 

 Νιώσατε ασφαλείς στο δρόμο;  

 Τι μας δυσκόλεψε; 

 Τι προσέχουμε στο δρόμο; 

 Τι κάνουμε όταν θέλουμε να διασχίσουμε το δρόμο; 

 Γνωρίζετε τι μας λένε οι πινακίδες στο δρόμο; 

 Αναγνωρίσατε τους ήχους που ακούσαμε στο δρόμο;  

 Πώς σας φάνηκε η συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων; 

 Πώς ήταν η δική σας συμπεριφορά; 

 Ήταν πολλά ή λίγα τα σταθμευμένα αυτοκίνητα ; Υπήρχε αρκετός χώρος γι’  αυτά; 

 Είδατε ποδήλατα στο δρόμο; 

 

Μετά τον περίπατο τα νήπια με τη νηπιαγωγό έκαναν στο σχολείο τη 

χαρτογράφηση της περιοχής. Στο σχέδιο – κολάζ σχεδιάστηκαν οι δρόμοι και 

τοποθετήθηκαν οι πινακίδες όπου ήταν αναγκαίο. Τα νήπια ανέφεραν τους κινδύνους 

που κρύβουν οι δρόμοι της περιοχής και τους κατέγραψαν με τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού : 

 Έλλειψη πεζοδρομίου. 

 Υπερβολική ταχύτητα.  

 Παράβλεψη πινακίδων. 

 

«Επιστολή στο δήμαρχο» 

 

Αποφασίζουμε να συντάξουμε όλοι μαζί μια επιστολή για το δήμαρχο της πόλης μας 

για να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα που εντοπίσαμε στους δρόμους της 

περιοχής και να ζητήσουμε μια πινακίδα έξω από το σχολείο κι ένα πεζοδρόμιο στο 

δρόμο του σχολείου. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο γραφέα συντάσσει την επιστολή, την 

δακτυλογραφούμε στον υπολογιστή της τάξης, την εκτυπώνουμε και τη στέλνουμε 

στο δήμαρχο.  

Ακούω – μαντεύω σωστά   

Παιχνίδι άσκησης της ακοής:  ήχος οχημάτων - ταχύτητα-απόσταση 

 

Τα παιδιά σε δυο ομάδες, κάθονται  σε κύκλο κάτω από το ανοιχτό παράθυρο της 

τάξης, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το δρόμο χωρίς όμως να έχουν οπτική 

επαφή με το δρόμο.  Όταν πλησιάζει κάποιο όχημα ένα παιδί από κάθε ομάδα θα 

φωνάξει πρώτο τι είδους όχημα περνάει και με ποιά ταχύτητα: αυτοκίνητο – γρήγορα, 

μηχανή – αργά, κλπ. Η ομάδα που μαντεύει πρώτη σωστά κερδίζει πόντους. Στο 

τέλος κερδίζει η ομάδα µε τους περισσότερους πόντους.  

 

Στο αυτοκίνητο με ασφάλεια. 

 Δημιουργία αφίσας- φυλλαδίου ενημέρωσης με βασικές συμβουλές για σωστή 

συμπεριφορά στο δρόμο με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στους γονείς, στην 

οικογένεια γενικότερα, σε φίλους. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι  με αυτοκίνητο. 

Τα παιδιά περιγράφουν ένα ταξίδι που έκαναν με το αυτοκίνητο, τη συμπεριφορά του 

οδηγού και των επιβατών. Ένα νήπιο περιγράφει με πολύ ενθουσιασμό και 

λεπτομέρεια την περιπέτεια που είχαν στο ταξίδι επειδή έχασαν το δρόμο. Αυτό 

αποτελεί αφορμή για να παρουσιάσει η νηπιαγωγός τις πληροφοριακές πινακίδες που 

υπάρχουν στο δρόμο και βοηθούν τους ταξιδιώτες. 

 

Γνωρίζω τα οχήματα 

Με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (βιβλία, περιοδικά ,φωτογραφίες) αλλά και του 

υλικού της τάξης (τα αυτοκινητάκια από τη γωνιά με τα παιχνίδια) τα παιδιά 

ξεχωρίζουν τα είδη των οχημάτων (φορτηγό ,αυτοκίνητο, ταξί , μηχανή , ποδήλατο), 

καθώς και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα (περιπολικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστική) 

που κινούνται στο δρόμο και ανακαλύπτουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου. 

Ζωγραφίζουν τα δικά τους αυτοκίνητα.  

Κίνηση  στην πόλη  

Εικόνα –κολάζ: Τα παιδιά δημιουργούν κολάζ με «άχρηστα υλικά» (εικόνες από 

περιοδικά),  με θέμα την κίνηση στην πόλη. Προσθέτουν τα σήματα, τους ανθρώπους 

και τα τροχοφόρα σε μια αρμονική συνύπαρξη.  

 

Η σύγκρουση 

(παιχνίδι ρόλων) 

 

 Τα παιδιά αναπαριστούν τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και  προσπαθούν να 

επιλύσουν το πρόβλημα που προέκυψε με τη  δραματοποίηση της  κατάστασης της 

πραγματικής ζωής, αναδεικνύοντας τις συγκρούσεις, εκφράζοντας απόψεις και 

συναισθήματα, αναζητώντας μια κοινά αποδεκτή λύση.   

 «Στο αυτοκίνητο με ασφάλεια» 

- Φοράμε τη ζώνη μας.  
- Δεν ενοχλούμε τον οδηγό. 
- Δε βγάζουμε τα χέρια μας από το παράθυρο. 
- Δεν καπνίζω. 
- Προσέχω το κατοικίδιο. 

 
-  
- ιο μου. 

 



 

Παίζω και μαθαίνω  

 

Παιχνίδι: «Ο  τροχονόμος» (παιχνίδι εντολών και κατευθύνσεων) 

Παιχνίδι: «Ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης» (παιχνίδι εντολών και κατευθύνσεων) 

Παιχνίδι: «Ένα, δύο, τρία… στοπ»  και με την παραλλαγή «Ένα, δύο, τρία… 

κόκκινο φως»   

Παιχνίδι: «Έχω ένα αυτοκίνητο που όλο – όλο τρέχει…» 

 

Παιχνίδι: «Γκαράζ και αυτοκίνητα». Τα παιδιά ανά δύο δημιουργούν γκαράζ με τα 

χέρια ενωμένα. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο. Με το 

πρώτο χτύπημα στο ταμπουρίνο  μπαίνουν μέσα στα γκαράζ. Με το επόμενο χτύπημα 

βγαίνουν έξω.  

 

Πεζοί και οχήματα 

(θεατρικό παιχνίδι) 

 

 Τα παιδιά-πεζοί σε μικρές ομάδες κάνουν περιπάτους, περνούν με πράσινο τα 

φανάρια, περνούν απέναντι  αφού ελέγξουν τον δρόμο δεξιά και αριστερά, βαδίζουν 

προσεχτικά.   Τα παιδιά-αυτοκίνητα προχωρούν στους δρόμους, σταματούν στα 

κόκκινα φανάρια και στις διαβάσεις, ελαττώνουν ταχύτητα κοντά σε σχολείο, 

παρκάρουν σωστά. 

 
 

Όλοι τρέχουνε µε ρόδες 

Τα παιδιά όρθια σε κύκλο μιμούνται με κινήσεις και στάσεις του σώματος οχήματα 

και οδηγούς οχημάτων. Παράδειγμα: κάνω ποδήλατο, κάνω πατίνι, είμαι αυτοκίνητο, 

φρενάρω, κλπ.  Συνοδεύουμε τις κινήσεις με ήχους.  

 

 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

Διαβάζουμε στα παιδιά την ιστορία «Ο κύριος ΚΟΚ» από τις εκδόσεις Κέδρος και 

προκαλούμε συζήτηση, με αφορμή την ιστορία, γύρω από τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας. Παρουσιάζουμε στα παιδιά εικονίδια με τις πινακίδες και ζητάμε να τις 

περιγράψουν, να αναγνωρίσουν τα σύμβολα που βλέπουν και να κάνουν υποθέσεις 

για το τι μπορεί να σημαίνουν. Αναλογιζόμαστε την αξία των πινακίδων: τι θα 

συνέβαινε αν δεν υπήρχαν; Τι θα συμβεί αν δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε; κλπ. 

Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης  

Διαβάζουμε την ιστορία «Σταμάτης και Γρηγόρης», από το Ανθολόγιο του 

Νηπιαγωγείου. Κόβουμε χαρτόνια και φτιάχνουμε φωτεινούς σηματοδότες. Κολλάμε 

στο φανάρι ένα ποίημα.  

 



 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια τα παιδιά αποδίδουν με θεατρικό παιχνίδι σε ρόλους πεζών και οδηγών 

την κυκλοφορία μια μέρα σε κεντρικό  δρόμο της πόλης. 

Εγώ ως πεζός 

Με αφορμή τον περίπατο , τις παρατηρήσεις των παιδιών και τις φωτογραφίες που 

εμφανίσαμε , προχωράμε στη χαρτογράφηση της περιοχής μας. Σε χαρτί του μέτρου 

σχεδιάζουμε την περιοχή και τους δρόμους γύρω από το σχολείο. Κάθε παιδί 

ζωγραφίζει το σπίτι του, το κόβει και το κολλάμε στην κατάλληλη θέση στο χάρτη. 

Τοποθετούμε στη συνέχεια το σχολείο, την εκκλησία, την παιδική χαρά, τις 

ονομασίες των δρόμων και ότι άλλο υπάρχει  στη γύρω περιοχή. 

Εντοπίζουμε τα σημεία του δρόμου όπου  συναντήσαμε δυσκολίες και βάζουμε 

κόκκινες κουκίδες με ερωτηματικό. Ερευνούμε  κατόπιν τους λόγους που μας 

δυσκόλεψαν και καθώς εξελίσσεται το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής δίνουμε την 

σωστή απάντηση.   

 

Τροχονόμος  στο σχολείο 

 Μιλάμε για το ρόλο του τροχονόμου, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.  

 Μαθαίνουμε τις κινήσεις των χεριών και του σώματος  των τροχονόμων. 

Παίζουμε παντομίμα τους τροχονόμους. 

 Καλούμε ένα τροχονόμο στο σχολείο με τη στολή του για να μιλήσει στα παιδιά 

για τη δουλειά του και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του προτείνουμε να 

κάνει παιχνίδι με τα παιδιά.    

 

«Εγώ στα μέσα μεταφοράς» 

Συζητάμε με τα παιδιά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

- Ποια είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς;  

- Ποιά διαθέτουμε στην πόλη μας;  

- Πόσο συχνά τα χρησιμοποιούμε; 

- Πώς συμπεριφερόμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς; 

- Τι πρέπει να προσέχουμε για την ασφάλειά μας; 

 

Μαθαίνουμε ένα τραγούδι με κινήσεις: «Οι ρόδες του λεωφορείου». 

 

 

 

Όταν στο δρόμο περπατώ, το φανάρι πρέπει να κοιτώ,  

αν είναι πράσινο περνώ,  ειδάλλως σταματώ!  

∆υο ανθρωπάκια µε κοιτούν, λες και κάτι θέλουν να µου πουν.  

Τα ονόματά τους ξέρω καλά. Γρηγόρη και Σταμάτη τα λένε τα παιδιά!  

Το ένα: Στοπ! Σταματάς! και τ’ άλλο λέει: Γρήγορα περνάς! 

 



« Στο λεωφορείο»  

(Προσομοίωση) 

 

Φτιάχνουμε με καρεκλάκια ένα λεωφορείο. Στη θέση του οδηγού ένα παιδί με 

στεφάνι στα χέρια, για τιμόνι. Στη θέση του συνοδηγού ένα παιδί με καρτελάκια για 

εισιτήρια, ο εισπράκτορας. Τοποθετούμε στο χώρο δίπλα στο λεωφορείο μια πινακίδα 

που γράφει: «Στάση». Τα παιδιά μεταμφιέζονται σε επιβάτες: Κύριος, κυρία, παιδιά, 

γέροι με μπαστούνι, κυρίες με μωρά, κυρίες έγκυες κ.λ.π. και περιμένουν στη στάση. 

Με το σύνθημα αρχίζουν να επιβιβάζονται στο λεωφορείο . 

Μετά την προσομοίωση ακολουθεί συζήτηση. Τι κάναμε σωστό και τι λάθος; 

 

Ερωτήσεις   στα παιδιά. 

 Μπήκαμε με προσοχή στο λεωφορείο ή σπρώχναμε τους άλλους; 

 Υπήρχαν θέσεις για όλους; 

 Ποιοι έμειναν όρθιοι; 

 Επιβάτες έπρεπε να καθίσουν. 

 Τι έκαναν οι όρθιοι επιβάτες; 

 Ενοχλούσαμε τον οδηγό; 

 Κάναμε φασαρία; 

 

 
Γνωρίζω το ποδήλατο 

Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα νήπια το ποδήλατο εκπαιδευτικού που είναι 

καθημερινά παρκαρισμένο στην αυλή του σχολείου. Τα παιδιά ονομάζουν τα μέρη 

του ποδηλάτου και περιγράφουν τα δικά τους ποδήλατα, ή και αυτά των γονιών τους 

και των αδερφών τους. Μιλάμε για το ποδήλατο, ως ένα μέσο που οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν πολύ στις μετακινήσεις τους.  

Τονίζουμε ότι το ποδήλατο όταν κινείται στο δρόμο είναι όχημα, όπως η 

μοτοσικλέτα, το φορτηγό το αυτοκίνητο κ.λπ. Πρέπει ο ποδηλάτης να σέβεται τους 

κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. 

Συζητάμε για την ασφάλειά μας όταν κάνουμε ποδήλατο και τους παρουσιάζουμε το 

ποδηλατικό κράνος. 

 

Συμπεραίνουμε ότι πρέπει: 

 Να συντηρούν το ποδήλατο τους, ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. 

 Να είναι σωστά ντυμένα και να φορούν πάντα το ποδηλατικό κράνος. 

 Να γνωρίζουν αλλά και να ακολουθούν πιστά τους κανόνες σωστής 

οδικής συμπεριφοράς. 

 

 

Στο ποδήλατο με ασφάλεια 

(εικόνες Σωστό- Λάθος) 

Τα παιδιά συμπληρώνουν φύλλο εργασίας με εικόνες σωστό-λάθος (χρωματίζουν  

πράσινο το τετραγωνάκι στις σωστές εικόνες και κόκκινο στις λάθος).  

 

 

 



Ο ποδηλατόδρομος 

 

Παρατηρούμε το τμήμα του ποδηλατόδρομου που βρίσκεται στην περιοχή μας. 

Συζητάμε για τη χρήση του ποδηλάτου στην πόλη μας. Τα νήπια καταθέτουν 

εμπειρίες και όλοι μαζί συμπεραίνουμε ότι η οδήγηση είναι επικίνδυνη γιατί δεν 

υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι παντού και ο κεντρικός  ποδηλατοδρόμος της πόλης έχει 

καταληφθεί από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. 

 

 

Ο Ποδηλάτης 

 

Παρουσιάζουμε τον πίνακα του Α. Φασιανού με τίτλο «Ποδηλάτης» και τον 

σχολιάζουμε. Ζητάμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν το δικό τους ποδήλατο. 

Ακούμε το τραγούδι «Το ποδήλατο» και συζητάμε για τα συναισθήματα του 

ποδηλάτη, για το συναισθηματικό δέσιμο με το ποδήλατό του, για το τι σημαίνει για 

μας το ποδήλατο. 

 

Η αυλή μας γίνεται πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 

Προτείνουμε στα παιδιά να φέρουν μια μέρα τα ποδήλατά τους στο σχολείο, μετά 

από συνεννόηση με τους γονείς τους.  Στην αυλή  του σχολείου δημιουργούμε ένα 

μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σχεδιάζουμε με κιμωλία τους δρόμους, τις 

διαβάσεις, τοποθετούμε τα σήματα και το φωτεινό σηματοδότη που έχουμε φτιάξει. 

Τα παιδιά κάνουν αρχικά ελεύθερες διαδρομές, προσέχοντας να μην συγκρουστούν. 

Στη συνέχεια ακολουθούν  τις διαδρομές που σχεδιάσαμε, προσέχοντας τις πινακίδες 

που τοποθετήσαμε και ακολουθώντας τις οδηγίες. Για τους παραβάτες ισχύει  ποινή 

και παίρνουν κόκκινη κάρτα. Για τον ποδηλάτη με τις λιγότερες κόκκινες κάρτες 

υπάρχει μία έκπληξη.  

Τέλος, αξιολογούμε τη δραστηριότητα αυτή με τα παιδιά:  

 

 Τι  μας δυσκόλεψε; 

 Τι έπρεπε να προσέξουμε; 

 Τι θα συνέβαινε αν δεν σεβόμασταν τα σήματα; 
 

Για όλους τους ποδηλάτες και για όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην 

δραστηριότητα στο τέλος υπήρχε έκπληξη.  

Συμπέρασμα    

Σαν συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε πως η οδική ασφάλεια των παιδιών 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες:  

1. Το σωστό σχεδιασμό του οδικού δικτύου  

2. Τη σωστή και προσεκτική οδήγηση  

3. Την κυκλοφοριακή αγωγή 

Για τον πρώτο παράγοντα, εμείς οι απλοί πολίτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 

άμεσα.  Για το δεύτερο παράγοντα, όσοι οδηγούν θα πρέπει να θυμούνται ότι στο 

δρόμο κυκλοφορούν παιδιά που δε γνωρίζουν ή υποτιμούν τους πιθανούς κινδύνους. 

Εκεί που εμείς ως σχολείο μπορούμε να επέμβουμε είναι στον τρίτο παράγοντα, μέσα 

από οργανωμένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής. Σε συνεργασία µε τους 



γονείς των μαθητών, οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο βάρος της αγωγής, χτίζονται τα 

θεμέλια της σωστής οδικής συμπεριφοράς από μικρές ηλικίες. Το πρόγραμμα αυτό 

έχει σκοπό να θέσει σε σωστή βάση τις βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής αγωγής 

ώστε οι μαθητές στο τέλος του να κυκλοφορούν µε περισσότερη ασφάλεια στην 

πόλη.  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 

Παιχνίδια προσομοίωσης  

 
 

 
 

Η αυλή του σχολείου «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής» 



 

 
 

Ο δοιηκητής της τροχαίας στο σχολείο μας 

 

  
 

Εικαστικές Δημιουργίες 

 

 

Η αφίσα μας 


