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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2012-13
‘’κυκλοφορώ με ασφάλεια’’
Τάξη Γ1’ - 5ο Δ. Σχ. Λιβαδειάς
Εκπαιδευτικοί:
Καράβα Ευαγγελία ΠΕ 70 & Κατσής Νικόλαος ΠΕ 11.
Σχολικό έτος : 2012-2013-Χρονική διάρκεια: 3 μήνες

Στη χώρα μας συμβαίνουν πολλά τροχαία ατυχήματα που σε μεγάλο ποσοστό οφείλονται
στην κακή οδική μας συμπεριφορά.
Μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες, την έρευνα και την βιωματική μέθοδο μπορούμε ως
εκπαιδευτικοί να συμβάλουμε στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας
στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας ώστε αυτοί να αποκτήσουν σωστή οδική
συμπεριφορά ως πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες και ως αυριανοί οδηγοί.
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Διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος
1. Γνωστικοί
 Να γνωρίσουν οι μαθητές:


τις βασικές αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής.



τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη χρησιμότητά του.



τα είδη σήμανσης (οριζόντια – κατακόρυφη ), τις κατηγορίες των πινακίδων και τους
φωτεινούς σηματοδότες.



τους κανόνες κυκλοφορίας και πως αυτοί εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.



τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας παλαιότερα και σήμερα.



τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πεζοί ,ποδηλάτες, επιβάτες καθώς και τις
συνέπειες από την παράβαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Τους τρόπους πρόληψης και προστασίας από τα τροχαία ατυχήματα- επικίνδυνες
καταστάσεις σε διασταυρώσεις, επικίνδυνες στροφές- τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, χρήση
ζώνης- κράνους.
το ρόλο του σχολικού τροχονόμου και της τροχαίας για την ασφάλειά τους.




2.Ψυχοκινητικοί Συναισθηματικοί





Να ενεργοποιήσουν οι μαθητές όλες τις αισθήσεις μέσα από την παρατήρηση και την
έρευνα.
να αναπτύξουν χειροτεχνικές δεξιότητες μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες και
το θεατρικό παιχνίδι.
Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση και θετική στάση στα θέματα οδικής
συμπεριφοράς και ασφάλειας.
Να ευαισθητοποιηθούν και να προτείνουν λύσεις για τη μείωση των ατυχημάτων στο
δρόμο.

3.Κοινωνικοί



Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν οι μαθητές το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.
Να μπορούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να εφαρμόσουν με επιτυχία στο
δρόμο αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια του, ως πεζοί , ποδηλάτες, επιβάτες και ως
μελλοντικοί οδηγοί.

Το προγράμμά μας …βήμα-βήμα.









Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες.
Μεταφορικά μέσα και μέσα μαζικής μεταφοράς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Σήμανση ,φωτεινοί σηματοδότες ,Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
Κολλάζ με φωτογραφίες από περιοδικά, εφημερίδες,βιβλία.
Κατασκευή πινακίδων,μακέτας κυκλοφοριακής αγωγής και επιτραπέζιου παιχνιδιού.
Επίσκεψη και ενημέρωση σε σχολή οδηγών-φύλλα εργασίας.
Ενημέρωση από την τροχαία Λιβαδειάς στο σχολείο μας-φύλλα εργασίας.
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Λήψη συνεντεύξεων από τη σχολική τροχονόμο και το διοικητή της τροχαίας Λιβαδειάς.
Κοντινές διαδρομές στη γειτονιά μας και επισήμανση των λαθών στους δρόμους.
Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Θήβα Βοιωτίας.
Θεατρικό παιχνίδι και χορευτικό με θέμα την οδική ασφάλεια.
Παιχνίδια και τραγούδια στο διαδίκτυο με θέμα την οδική ασφάλεια.

Διαθεματική και Βιωματική Προσέγγιση

1. Στο μάθημα της Γλώσσας και της Μουσικής
Καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου-εμπλουτισμός λεξιλογίου με σχετικές λέξεις µηνύµατα πινακίδων-χρονική αντικατάσταση ρημάτων -συνώνυμα-αντώνυμα επεξεργασία
κειμένων: ‘’η ποδηλάτισσα’’-ποίημα-Οδυσσέας Ελύτης και «Σταμάτης και Γρηγόρης’’Σουρέλη Γαλάτεια.

η ποδηλάτισσα
Το δρόμο πλάι στη θάλασσα
περπάτησα που `κανε κάθε
μέρα η ποδηλάτισσα
Βρήκα τα φρούτα που `χε
στο πανέρι της, το δαχτυλίδι
που `πεσε απ’ το χέρι της.
Βρήκα το κουδουνάκι και το
σάλι της, τις ρόδες,
το τιμόνι, το πεντάλι της.
Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε
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μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη
που `μοιαζε με δάκρυ.
Τα μάζεψα ένα ένα και τα
κράτησα κι έλεγα
πού `ναι η ποδηλάτισσα.
Την είδα να περνά πάνω
απ’ τα κύματα, την άλλη μέρα
πάνω από τα μνήματα.
Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα
τ’ αχνάρια της, στους ουρανούς
άναψαν τα φανάρια της.
το τραγούδι '' η ποδηλάτισσα ''
Στίχοι:Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Μιχάλης Τρανουδάκης
Τραγούδι: Αφροδίτη Μάνου

«Σταμάτης και Γρηγόρης»--Σουρέλη Γαλάτεια
Σταμάτης και Γρηγόρης
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δυο μικρά ανθρωπάκια. Το
ένα το έλεγαν Σταμάτη και το άλλο Γρηγόρη.
Μια μέρα ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης αποφάσισαν να πάνε
στην πόλη , για να σώσουν τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα.
Προχώρησαν , προχώρησαν , ώσπου συνάντησαν έναν
τσοπάνο που έβοσκε τα πρόβατά του.
⎯Ε! πού πάτε έτσι βιαστικοί; Ρώτησε ο τσοπάνος.
⎯Πάμε στην πόλη είπαν τα ανθρωπάκια.
⎯Και τι θα κάνετε στην πόλη, είπαν τα ανθρωπάκια.
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⎯Θα σώσουμε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα,
απάντησαν τα δυο ανθρωπάκια.
⎯Εσείς θα σώσετε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα; Γέλασε ο
τσοπάνος.
⎯Ναι, εμείς , είπαν πάλι τα δυο ανθρωπάκια.
⎯Και πώς λέγεστε , κουμπάροι; Ρώτησε ο τσοπάνος.
⎯Σταμάτης , είπε το ένα ανθρωπάκι.
⎯Γρηγόρης, είπε το άλλο ανθρωπάκι.
Έτσι είπανε και φύγανε. Προχώρησαν , προχώρησαν πάλι
και συνάντησαν ένα γεωργό που όργωνε το χωράφι του.
⎯Ε! τους φώναξε ο γεωργός. Για πού το βάλατε;
⎯Πάμε στην πόλη να σώσουμε τους ανθρώπους από τα
αυτοκίνητα, είπαν τα ανθρωπάκια.
⎯Εσείς θα σώσετε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα!
γέλασε ο γεωργός. Τι αστείο είναι πάλι αυτό;
⎯Εμείς, εμείς !είπαν με σιγουριά τα δυο ανθρωπάκια. Θα
δεις…
⎯ Και πώς είναι το όνομά σας; Ρώτησε ο γεωργός.
⎯ Το δικό μου είναι Σταμάτης , είπε το ένα ανθρωπάκι.
Το δικό μου είναι Γρηγόρης, είπε το άλλο ανθρωπάκι.
Είπανε και φύγανε. Σαν φτάσανε την πόλη, οι δυο φίλοι
πήγαν στην αστυνομία.
⎯Ήρθαμε να σώσουμε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα,
είπαν στους αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί δε γελάσανε, μόνο ρώτησαν:
⎯Και τι ζητάτε για να σώσετε τους ανθρώπους;
⎯Να μας ακούν, είπε ο Γρηγόρης .
⎯Να μας κοιτούν στα μάτια είπε ο Σταμάτης.
⎯Θα σας φτιάξουμε τα σπιτάκια, να μην κρυώνετε. Μην
τύχει και αρρωστήσετε, είπαν οι αστυνομικοί.
Έτσι κι έγινε:Ο Γρηγόρης φόρεσε πράσινο κοστούμι και
μπήκε σ’ ένα πράσινο σπιτάκι. Τώρα οι μεγάλοι αλλά και τα
μικρά παιδιά ξέρουν κι όταν είναι στο δρόμο, κοιτούν το σπιτάκι
των δυο μικρών ανθρώπων.
⎯Περάστε, κάντε τη δουλειά σας. Τα αυτοκίνητα είναι
σταματημένα και περιμένουν! λέει το πράσινο ανθρωπάκι, είπε ο
Γρηγόρης.
⎯Στοπ, και να με συμπαθάτε, ο δρόμος τώρα είναι για τα
αυτοκίνητα! λέει το κόκκινο ανθρωπάκι, ο Σταμάτης.
Έτσι ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, τα δυο ανθρωπάκια,
κατέβηκαν στην πόλη. Από τότε, τσαφ! Ανάβει ο ένας κόκκινο,
τσουφ! Ο άλλος πράσινο και οι μεγάλοι και τα παιδιά δε
φοβούνται πια τα αυτοκίνητα. Έχουνε γίνει φίλοι.
Άλλες προτάσεις:
* Ροντάρι Τζιάνι «Το φανάρι και το στοπ»
* Κούγιαλη Γιώτα «Κοκκινοπράσινη ιστορία»
* Γρηγορειάδου Γαλάτεια « Δρόμο παίρνω ,δρόμο αφήνω»
*Βαφία Αγγελική « Σήματα..ταμπέλες..πινακίδες»
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2. Στο μάθημα των μαθηματικών – εικαστικών
Αντιστοίχιση των πινακίδων της τροχαίας με τα
γεωμετρικά σχήματα το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το
τρίγωνο, τον κυκλικό δίσκο και κατασκευές τριγώνων, ορθογωνίων και κύκλων.
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Επίσης ασχοληθήκαμε με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τετράδιο ιχνογραφίας της
κυκλοφοριακής αγωγής που μας παραχώρησε το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς
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και κατασκευάσαμε μια μακέτα κυκλοφοριακής αγωγής
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3. Στο μάθημα των Θρησκευτικών
Μάθαμε ότι ο προστάτης των οδηγών είναι ο Άγιος Χριστόφορος.

Ο Άγιος Χριστόφορος (249-251 μ.Χ.).
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δέκιου είχε ξεκινήσει ένας καινούριος διωγμός εναντίον των
Χριστιανών. Στις φυλακές κοντά στην Αντιόχεια δεσμοφύλακας των χριστιανών ήταν ένας
γιγαντόσωμος άντρας με άγρια όψη, ο Ρέπροβος, που είχε όμως ψυχή καλοσυνάτη. Βλέποντας το
θάρρος των χριστιανών, εντυπωσιάστηκε και σιγά – σιγά πίστεψε στον αληθινό Θεό.
Όταν ομολόγησε την πίστη του, ο αυτοκράτορας έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν.
Αυτοί μόλις έφτασαν διαπίστωσαν πως δεν είχαν αρκετές τροφές για την επιστροφή. Τότε, ο
Ρέπροβος προσευχήθηκε και όσες τροφές είχαν μείνει αυξήθηκαν. Έκπληκτοι οι στρατιώτες
φώναξαν: «Κι εμείς πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που εσύ λατρεύεις. Τότε τους δίδαξε για το
Θεό και ξεκίνησαν όλοι για την κοντινή πόλη Αντιόχεια, όπου βαπτιστήκαν. Ο Ρέπροβος
ονομάστηκε Χριστοφόρος.
Ο Χριστόφορος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Αληθινό Θεό μπροστά στον
αυτοκράτορα Δέκιο. Εκείνος διέταξε να τον τιμωρήσουν με βασανιστήρια. Ο Χριστόφορος τα
υπέμεινε με κουράγιο και προσευχή. Πολλοί άνθρωποι που παρακολούθησαν έμειναν έκπληκτοι,
συγκινήθηκαν και έγιναν χριστιανοί. Σε λίγο πλησίασαν και οι στρατιώτες, ομολόγησαν και
δήλωσαν και κείνοι ότι πιστεύουν στο Χριστό. Θανατώθηκαν αυτοί πρώτοι και μετά από πολλά
βασανιστήρια και ο Άγιος Χριστόφορος. Έτσι, ο Άγιος Χριστόφορος με την αγάπη του στον
Ιησού οδήγησε κι άλλους κοντά του και μαρτύρησε γι’ αυτόν. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 9
Μαΐου.
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Η παράδοση λέει πως ο Άγιος Χριστόφορος , πριν ακόμα βαπτιστεί, σύχναζε στις όχθες
ενός ποταμού με ορμητικό ρεύμα και μετέφερε απέναντι ανθρώπους που ήθελαν να περάσουν
απέναντι και δυσκολεύονταν. Κάποτε χρειάστηκε να περάσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος το πήρε στους
ώμους του και με πολύ μεγάλη δυσκολία μπόρεσε να το περάσει απέναντι. Το παιδάκι αυτό,
σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ο Άγιος «έφερε», μετέφερε το Χριστό,
γι’ αυτό πήρε και το όνομα Χριστόφορος. Κατά την παράδοση του ελληνικού λαού ο Άγιος
Χριστόφορος θεωρείται προστάτης των χωραφιών και των αμπελιών από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από την πτώση χαλαζιού. Στους νεώτερους χρόνους, άρχισε να
θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδοιπόρων και του Σώματος
Εφοδιασμού-Μεταφορών του Στρατού, ενώ είναι και ο Πολιούχος της πόλης
του Αγρινίου.

4. Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Α)μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
Τα παιδιά στις ομάδες τους ασχολήθηκαν με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς σε
στεριά, θάλασσα και αέρα παλαιότερα και σήμερα και πως αυτά καλύπτουν τις
καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.
Συγκέντρωσαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και δημιούργησαν κολάζ και αφίσα
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Και μέσα από τις ομάδες τους παρουσίασαν τις πληροφορίες τους στην τάξη.
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Κυκλοφοριακή αγωγή 1

& Κυκλοφοριακή αγωγή 2

Β)Οι πινακίδες – οι φωτεινοί σηματοδότες
και ο ΚΟΚ
Μάθαμε ότι η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης
των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)
πάνω στο οδόστρωμα.

Η κατακόρυφη σήμανση έχει τρεις κατηγορίες πινακίδων:
α) Τις πινακίδες αναγγελίες κινδύνου, οι οποίες έχουν σχεδόν όλες τριγωνική μορφή με
κόκκινο χρώμα στο εξωτερικό πλαίσιο και κίτρινο χρώμα εσωτερικά. Αυτές ενημερώνουν τους
οδηγούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στους δρόμους.

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου - ΕΛ.ΑΣ

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ)

β) Τις ρυθμιστικές πινακίδες, που είναι συνήθως κυκλικού σχήματος είτε με κόκκινο πλαίσιο
και εσωτερικά λευκό ή είναι ολόκληρες χρώματος μπλε. Αυτές πληροφορούν τους οδηγούς για τις
απαγορεύσεις, τις υποχρεώσεις ή τους περιορισμούς που υπάρχουν στους δρόμους.
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Ρυθμιστικές πινακίδες - ΕΛ.ΑΣ Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ)
γ)Τις πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς σχετικά µε
τις δρόμους, τις κατευθύνσεις, τις χιλιομετρικές αποστάσεις κ.τ.λ.
Πινακίδες Πληροφοριακές - ΕΛ.ΑΣ

φωτεινοί σηματοδότες
Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι τα γνωστά μας ανθρωπάκια…το κόκκινο και το πράσινο…ο
Σταμάτης και ο Γρηγόρης.
Υπάρχουν στις κεντρικές διαβάσεις των πεζών στις διασταυρώσεις όπου
υπάρχει μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων. Ο Γρηγόρης μας λέει να περπατήσουμε γρήγορα
για να περάσουμε απέναντι από τη διάβαση ενώ ο Σταμάτης μας διατάζει να σταματήσουμε. Έτσι
περνάμε με ασφάλεια από τις διαβάσεις.
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Τι πρέπει να προσέχω ως πεζός









Όταν θέλω να περάσω στην απέναντι πλευρά του δρόμου ακούω, βλέπω και ελέγχω πάντα
και από αριστερά προς τα δεξιά και πάλι από αριστερά μήπως έρχεται κάποιο όχημα.
Περνάω το δρόμο πάντα από τη διάβαση πεζών και μόνο όταν ανάψει το πράσινο
ανθρωπάκι.
Περνάω το δρόμο από τα σημεία που έχουν καλή ορατότητα και ποτέ ανάμεσα από
σταματημένα αυτοκίνητα.
Δεν παίζω και δεν τρέχω μέσα στο δρόμο αλλά βαδίζω προσεχτικά και φορώ
ανοιχτόχρωμα ρούχα.
Περπατώ πάντα πάνω στο πεζοδρόμιο. Όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, βαδίζω στην άκρη
του δρόμου και αντίθετα προς την κίνηση των οχημάτων, για να βλέπω τα οχήματα και με
βλέπουν και οι οδηγοί .
Προσέχω πάντα τα φανάρια και τις οδηγίες του τροχονόμου.
Τι πρέπει να προσέχω ως ποδηλάτης




Δεν ξεχνώ πως το ποδήλατο είναι και αυτό όχημα .
Ακολουθώ τους κανόνες του ΚΟΚ και τις οδηγίες του τροχονόμου.
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Φοράω πάντα το κράνος μου και ελέγχω το ποδήλατο μου αν είναι σε καλή κατάστασηλάστιχα ,φρένα,ταχύτητες,φώτα,κουδούνι.
Δεν οδηγώ πάνω στο πεζοδρόμιο γιατί σέβομαι τους πεζούς.
Όταν θέλω να στρίψω δεξιά ή αριστερά ενημερώνω με το φλας ή με το χέρι μου τους πίσω
οδηγούς.
Δεν κάνω προσπεράσεις σε επικίνδυνα σημεία. Δεν μεταφέρω άλλο επιβάτη στο ποδήλατό
μου ούτε πράγματα γιατί δεν θα έχω καλή ισορροπία.
Οδηγώ πάντα στη δεξιά άκρη του δρόμου και κρατώ πάντα το τιμόνι με τα δυο μου χέρια.

Οι 10 κανόνες για να είμαστε καλοί οδηγοί και να αποφύγουμε τα
Τροχαία ατυχήματα
οδική ασφάλεια- Ελληνική Αστυνομία
Η οδήγηση του αυτοκινήτου απαιτεί ειδική εκπαίδευση σε σχολές οδηγών ευγένεια και σεβασμό
προς τους άλλους οδηγούς και τους πεζούς.Στη χώρα μας δυστυχώς κάθε χρόνο γίνονται πολλά
τροχαία ατυχήματα! Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κακή οδική συμπεριφορά και του
οδηγού και του πεζού γι αυτό:


Φοράω πάντα ζώνη και ως οδηγός και ως επιβάτης.



Δεν οδηγώ όταν έχω πιει αλκοόλ και όταν δεν είμαι σε καλή φυσική και ψυχολογική
κατάσταση (εκνευρισμένος-κουρασμένος).



Προσέχω πάντα το όχημά μου να είναι σε άριστη τεχνική κατάσταση (λάστιχα
,φρένα,ταχύτητες,φώτα).



Δεν μιλάω στο κινητό μου τηλέφωνο όταν οδηγώ.



Δεν παραβιάζω τους φωτεινούς σηματοδότες , τα σήματα ,τη διπλή απαγορευτική
γραμμή ,τα όρια ταχύτητας και σταματώ πάντα στο STOP.





Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες
Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
Σέβομαι τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς ακολουθώντας πιστά τον ΚΟΚ και τις
οδηγίες του Τροχονόμου.
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5. Στο μάθημα της Ευέλικτη ζώνης
Δραστηριότητες έξω από την τάξη μας.
Α) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σχολή οδηγών.
Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας επισκεφτήκαμε τη σχολή οδηγών του κ. Χαράλαμπου
Γεωργιάδη στη Λιβαδειά και ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία της για τον τρόπο
εκπαίδευσης των μελλοντικών οδηγών.
Περάσαμε μαζί τη διάβαση πεζών έξω από τη σχολή και συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας με
θέματα οδικής ασφάλειας.
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Η μηχανή του αυτοκινήτου

21

…σε κεντρικό δρόμο της πόλης…
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με την ταυτότητα του πεζού…
Β) Συνάντηση με τη σχολική τροχονόμο κ.Σοφία και κοντινές διαδρομές στη γειτονιά
μας για επισήμανση λαθών στους δρόμους της.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας αφού τα παιδιά συζήτησαν με τη σχολική τροχονόμο
για το δύσκολο έργο της κάναμε όλοι μαζί έναν περίπατο στην περιοχή γύρω από το σχολείο μας.
Τα παιδιά με ένα σημειωματάριο παρατήρησαν και κατέγραψαν στις ομάδες τους:
1η ομάδα: πινακίδες: Έλλειψη στη σήμανση των δρόμων(υπάρχουν πινακίδες ή είναι
κατεστραμμένες, ή δεν φαίνονται καθαρά γιατί είναι κρυμμένες πίσω από δέντρα
2η ομάδα: Πεζοδρόμια και φωτισμός-υπάρχουν ή όχι πεζοδρόμια για την ασφαλή διαδρομή μας
προς το σχολείο-είναι κατεστραμμένα-υπάρχει ή όχι επαρκής φωτισμός κατά τη διάρκεια της
νύχτας .
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3η ομάδα: Διάβαση πεζών και φωτεινοί σηματοδότες.
Όλες οι ομάδες επισήμαναν τα επικίνδυνα σημεία και τις ελλείψεις στη γειτονιά μας και
πρότειναν κάποια μέτρα για τη βελτίωση και την ασφαλή διαδρομή μας. - Πεζοδρόμια και
επαρκής φωτισμός, σήμανση των δρόμων, διαβάσεις πεζών και φωτεινοί σηματοδότες,
παιδότοποι με ασφάλεια για παιχνίδι.
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Γ) Ο Διοικητής της Τροχαίας Λιβαδειάς στο σχολείο μας.
Στη διάρκεια της επίσκεψης του Διοικητή της τροχαίας Λιβαδειάς στο σχολείο μας,
ενημερωθήκαμε για το δύσκολο έργο της τροχαίας στους ελληνικούς δρόμους ,τον ΚΟΚ και για
τα τροχαία ατυχήματα.
Στο τέλος ο Διοικητής μας παραχώρησε μια συνέντευξη.
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Συνέντευξη από το Διοικητή της τροχαίας Λιβαδειάς .


Γιατί επιλέξατε να γίνετε αστυνομικός και ειδικότερα τροχονόμος;






Σας κουράζει η δουλειά στο δρόμο;
Τι διαφορετικό έχει η στολή του τροχονόμου από τους υπόλοιπους αστυνομικούς-κρατάτε
όπλο κι εσείς;
Γιατί κάνετε αλκοτέστ στους οδηγούς;
Πότε πρέπει οι οδηγοί να ανάβουν τα φώτα τους;



Πότε γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα και σε ποιους δρόμους;



Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα τροχαίου ατύχημα που είδατε- και ποιες είναι οι
ενέργειες της τροχαίας μετά από αυτό;



Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις λεωφόρους και ποιο στους μικρούς επαρχιακούς
δρόμους;



Γιατί πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας και αυτοί που κάθονται στα πίσω καθίσματα;



Μπορούμε να κυκλοφορούμε με το ποδήλατό μας σε δρόμους κεντρικούς και πώς;



Τι θα μας συμβουλεύατε ως πεζούς, ποδηλάτες και επιβάτες;

Δ)Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Θήβα Βοιωτίας.
Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Θήβα Βοιωτίας οι υπεύθυνοι του προγράμματος
ενημέρωσαν τους μαθητές μας για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα είδη σήμανσης ,
τις κατηγορίες των πινακίδων καθώς και τους κανόνες κυκλοφορίας που πρέπει να
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ακολουθούν ως πεζοί, ποδηλάτες και μελλοντικοί οδηγοί. Στο τέλος της δραστηριότητας οι
‘’μελλοντικοί οδηγοί’’ παρέλαβαν το ‘’Διπλωμά’’ τους..!!
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6. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Κατασκευή Επιτραπέζιου παιχνιδιού και Θεατρικό παιχνίδι πάνω στο παρακάτω τραγούδι
από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολειού μας κ.Νικόλαο Κατσή. Το παιχνίδι αυτό
τυπώθηκε, πλαστικοποιήθηκε και μοιράστηκε στα παιδιά.
‘’Εμείς και ο κύριος ΚΟΚ’’
Ο κύριος γυμναστής
Έγινε χτες θηρίο
Μόλις η μπάλα βγήκε
Έξω από το σχολείο

Κανένας μας δεν πρόσεξε
Το αυτοκινητάκι
Κοιτάζαμε το τόπι
Και τρέχαμε λιγάκι

Γι’ αυτό και η δασκάλα μας
Μας είπε αυστηρά
Τον κ.ο.κ θα συζητήσουμε
Να μάθουμε πολλά.

Ευέλικτη τη ζώνη
Τη λένε στο σχολείο
Στυλό χαρτόνια πιάσαμε
Κι ανοίξαμε βιβλίο

Τις παρακάτω συμβουλές
Εγώ έχω να σου δώσω
Άκου τες προσεχτικά
Μην κάνεις τον καμπόσο.
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Το πουλάκι τσίου
ακόμα θα πετούσε
αν ήξερε απ’ τη διάβαση
πάντοτε να περνούσε

Άχου το ανθρωπάκι
Κόκκινο που είναι
Αν δεν πρασινίσει
Μένω εκεί που είμαι.

Πάντα στο πεζοδρόμιο
Βρισκόμαστε επάνω
Αυτό προχθές το έλεγα
Στο φίλο μου τον Πάνο.

Όταν πηγαίνω στο σχολειό
Το δρόμο τον προσέχω
Δεν είμαι κι ο Ρωμαίος
Αλλού το νου να έχω.

Εκατό και κάτι
Γράφει το κοντέρ
Μπαμπά μη τρέχεις, πρόσεχε
Μπροστά είναι ένα τρακτέρ.

Μια ζώνη μαύρη η μάνα μου
Κοιτάζει στη βιτρίνα
Μα εγώ τη ζώνη θα φορώ
Και ας είναι και ρουτίνα.
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Τον Περικλή τον είχανε
ζωγραφιστό με κράνος
και εγώ πάντοτε το φορώ
δεν είμαι δα και χάνος.

Τον ΚΟΚ σας τον εδίδαξα
είναι για να τον ξέρεις
πολύ απλά στον είπα
Δεν είμαι και ο Σεφέρης.

''κυκλοφορώ με ασφάλεια''

Επιτραπέζιο παιχνίδι
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…Ευχαριστίες…
Εμείς οι μαθητές της Γ1 τάξης του 5ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς ευχαριστούμε πολύ για τη
βοήθειά τους στην υλοποίηση της δραστηριότητας μας αυτής:
Τη Σχολική Σύμβουλο Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας κ.Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα.
Την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας κ.Παπακώστα Αλεξία.
Την κ.Άννα Αθανασιάδου δασκάλα χορού.
Τη Σχολική Τροχονόμο του σχολείου μας κ.Σοφία.
Την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας και το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς.
Τους υπεύθυνους της σχολής οδηγών του κ.Γεωργιάδη στη Λιβαδειά.
Τους υπεύθυνους του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Θήβα Βοιωτίας.

Συνδέσεις & εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο








http://www.eduportal.gr/-Πύλη Εκπαίδευσης.
http://www.pi-schools.gr/- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
http://www.astinomia.gr/-Ελληνική Αστυνομία.
http://www.yme.gr/-Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
http://www.e-yliko.gr/- Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη -Υπουργείου Παιδείας.
http://www.edutv.gr/-Εκπαιδευτική Τηλεόραση.
http://www.youtube.com

