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,Q,F*H*-I )� .&H.F�%.

=�60�" J00�, νηπιαγωγός, mail@nip-plakas.kyk.sch.gr
,�2�;�" )��/��3��, νηπιαγωγός, mkoureli@yahoo.gr

$��3�"C": Από την αρχή της χρονιάς λόγω του μεγάλου αριθμού αγοριών στο τμήμα (13 στα 17 παιδιά 
ήταν αγόρια), το κύριο ενδιαφέρον των νηπίων επικεντρώθηκε σε παιχνίδια με αυτοκίνητα και σήματα. 
Τους πρώτους 3 μήνες εξέφραζαν συχνά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία του κάθε σήματος και την 
ορθή κυκλοφορία των οχημάτων. Γι’ αυτό πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας με θέμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Ασχοληθήκαμε συστηματικά με το πρόγραμμα αυτό όταν ο 
καιρός ευνοούσε τις εξόδους και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου 
μας. 

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα, που τα ενδιέφεραν 
περισσότερο. Φτιάξαμε ένα σχεδιάγραμμα και αποφασίσαμε από κοινού να διαβάσουμε βιβλία σχετικά με 
το θέμα.  Με αυτόν τον τρόπο μάθαμε τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, φτιάξαμε βιβλίο με την ΑΒ 
του κύριου ΚΟΚ (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) και συγχρόνως ανακαλύψαμε παιχνίδια στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Θελήσαμε να φτιάξουμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και να μάθουμε την σημασιολογία 
τους. Τα νήπια έφεραν στο Νηπιαγωγείο τα ποδήλατά τους, έπαιξαν στο ποδηλατοδρόμιο τον τροχονόμο, 
ο οποίος έλεγχε τα διπλώματα οδήγησης των παιδιών, τα οποία έφτιαξαν τα ίδια με τις φωτογραφίες τους. 
Μετά από το τέλος του παιχνιδιού τα ποδήλατα έμπαιναν στον αριθμημένο χώρο στάθμευσης, που είχε 
δημιουργηθεί στο διάδρομο  του Νηπιαγωγείου. 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το επάγγελμα του τροχονόμου και ύστερα από την επίσκεψη δύο 
τροχονόμων στο χώρο του Νηπιαγωγείου μας, οι οποίοι μας μίλησαν για το επάγγελμά τους, πήγαμε στο 
αστυνομικό τμήμα (Α.Τ.) όπου μιλήσαμε με τους αστυνομικούς και είδαμε τα αστυνομικά οχήματα. Στα 
νήπια άρεσε πολύ η επίσκεψη αυτή και για να ευχαριστήσουν τους αστυνομικούς έφτιαξαν μια αφίσα με 
ζωγραφιές σχετικά με το θέμα, τις οποίες στη συνέχεια κάναμε κολλάζ και γράψαμε  τις ευχαριστίες μας. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα αίνιγμα σχετικό με τον τροχονόμο και στην λήξη της χρονιάς φτιάξαμε 
το αναμνηστικό των παιδιών με σήματα, δρόμους και τις φωτογραφίες των παιδιών.
 F;K��# ������6: κυκλοφοριακή αγωγή, project, σήματα, τροχονόμος, νήπια, οδική ασφάλεια. 

1. &�DG��

Να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια. • 
Να παίρνουν μέτρα ασφαλείας στο αυτοκίνητο και στα δίτροχα.• 
Να προσέχουν το παιχνίδι κοντά στο δρόμο.• 
Να αναγνωρίζουν σήματα του ΚΟΚ.• 
Να είναι ικανά να ακολουθούν τα βασικά σήματα.• 
Να μάθουν τι είναι ο ΚΟΚ και ποια η χρησιμότητά του.• 
Να αποκτήσουν ικανότητα αναγνώρισης κινδύνου.• 
Να είναι ικανά να χρησιμοποιούν κανόνες κυκλοφορίας πεζών.• 
Να αναπτύξουν ικανότητα χωρικού προσανατολισμού.• 
Να συνειδητοποιήσουν βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής. • 
Να κατανοήσουν τον ρόλο του τροχονόμου.• 

2. $��9�"����!�D#

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τα επιμέρους θέματα (βλέπε 
σχήμα 1):    
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�$��� 1

3. &G����!�D# ���!�"������70
Αρχικά  διαβάσαμε πολλά βιβλία σχετικά με το θέμα του προγράμματος και στη συνέχεια μάθαμε 
τη σημασία των σημάτων και προσπαθήσαμε να θυμηθούμε πού τα συναντάμε. Ύστερα ήρθαμε 
σε συνεννόηση με τους γονείς για να φέρουν τα ποδήλατα των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και 
επικοινωνήσαμε με το αστυνομικό τμήμα (Α.Τ.) Μήλου για να μας επισκεφθεί τροχονόμος και 
να μας μιλήσει.

4. Q����3"!" ���!�"������70

&2���/� ��"��B���50: Συζητήσαμε με τα παιδιά για τους κινδύνους που υπάρχουν στον δρόμο. 
Έπειτα από βιβλία που βρήκαμε στην βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου και άλλα που έφεραν τα 
παιδιά από το σπίτι τους, ανακαλύψαμε στην τάξη ένα παιχνίδι σειροθέτησης με κινδύνους και 
τα παιδιά έβαζαν στην σωστή σειρά πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όταν τους πέσει η μπάλα 
στο δρόμο και ποιος είναι ο ορθός τρόπος για να ανοίγουν τις πόρτες του αυτοκινήτου.

( .8 ��2 �2�3�2 ,*,: Για τον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου με νέες λέξεις και 
έννοιες φτιάξαμε την ΑΒ του κυρίου ΚΟΚ. Με κάθε γράμμα της αλφαβήτα βρήκαμε μια λέξη 
σχετικά με όλα όσα είχαν προηγηθεί. Το κάθε παιδί πήρε από ένα γράμμα, αντέγραψε την λέξη 
και έπειτα την ζωγράφισε, για να μπορεί πιο εύκολα να τη διαβάζει. Έπειτα μαζέψαμε όλες τις 
λέξεις, τις βάλαμε στην σωστή σειρά και τις δέσαμε φτιάχνοντας τελικά ένα βιβλίο, το οποίο 
τοποθετήθηκε στην βιβλιοθήκη μας για να έχουν όλα τα παιδιά άμεση πρόσβαση σε αυτό και να 
μπορούν να το επιλέξουν για να το ξεφυλλίσουν.
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( ����!��G3�� �"# �2���B������# �/7/�#: Φτιάξαμε την ακροστιχίδα της κυκλοφοριακής 
αγωγής με λέξεις σχετικές με το θέμα. Ορισμένες λέξεις τις έγραψαν τα παιδιά και σε αντίστροφη 
φορά. Με μορφή παιχνιδιού, τα παιδιά, αφού έλυναν το αίνιγμα βρίσκοντας την λέξη που 
κρυβόταν πίσω από αυτό, στη συνέχεια την έγραφαν αντιγράφοντάς την.

Κοκ                                 -Αρχικά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
Υποχρεωτική         ……….. πορεία
Κόκκινο                         - Σταματάμε στο ….. φανάρι
Λεωφορείο                                - Μέσο μαζικής μεταφοράς              
Οδηγός                - Οδηγεί τα αυτοκίνητα  
Φανάρια                                              - Λέγονται αλλιώς φωτεινοί σηματοδότες
Οδός                                                     - Εθνική ……                                             
Ράγες                                                  - Πάνω σε αυτές τρέχει το τραίνο
Ινομιτ                                                 - Το έχει το αμάξι (αντίστροφα)
Ασθενοφόρο                                       -Μεταφέρει τραυματίες       
Κράνος                                               - Το φοράμε όταν οδηγάμε μηχανή
Ηνιζνεβ                                             - Γεμίζουμε το αμάξι με αυτό (αντίστροφα)                                                
Αυτοκίνητο                                                 - Έχει τέσσερις ρόδες      
Γρηγόρης        - Αλλιώς τα πράσινο φανάρι         
Ωτοστόπ         - Σταματάμε τα αμάξια έτσι  
Γκάζι   - Όταν το πατάμε το αμάξι τρέχει
Ησαβαιδ         - Εκεί περπατούν οι πεζοί

N�6B���# ����!��2;# (��� 1): Φτιάξαμε διπλώματα οδήγησης. Τα παιδιά έφεραν φωτογραφίες 
τους από το σπίτι και το καθένα κόλλησε την φωτογραφία του πάνω σε ένα ροζ ορθογώνιο 
κομμάτι κάνσον. Έπειτα έγραψε το όνομα και το επίθετο του, έβαλε επάνω και σφραγίδες, 
οι οποίες υπήρχαν ήδη στο νηπιαγωγείο και το δίπλωμα πήρε την μορφή τρίπτυχου όπως το 
δίπλωσαν τα ίδια τα νήπια.

Με αφορμή τα διπλώματα οδήγησης που φτιάξαμε και επειδή είμασταν νέοι οδηγοί 
κατασκευάσαμε από άσπρο κάνσον το Ν. Το κάθε παιδί πήρε από ένα Ν, το έκοψε και το έβαψε 
κόκκινο και από τις δύο πλευρές.   

E��. 1: !�������� ������� �� ��������#�� ��
 ������
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(������0��D# 2����/�!��#: Τα νήπια ανακάλυψαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
λογισμικά σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή. Στην αρχή δόθηκαν, από τις εκπαιδευτικούς, 
οι οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο παίζονται τα παιχνίδια και έπειτα τα νήπια χωρίστηκαν σε 
ομάδες και έπαιξαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

'� !�����: Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ανακαλύψαμε τα σήματα οδικής 
κυκλοφορίας. Παρατηρήσαμε τα χρώματά τους και δηλώσαμε τις προτιμήσεις  μας. Έπειτα 
εκτυπώσαμε τα σήματα και το κάθε παιδί χρωμάτισε το σήμα της αρεσκείας του. Τέλος τα 
πλαστικοποιήσαμε για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε πιο εύκολα. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν 
τον υπολογιστή της τάξης και προσπάθησαν να σχεδιάσουν σήματα και φανάρια.

<5��# !�64��2!"# (���. 2): Ζητήσαμε από τα νήπια να φέρουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου 
τα ποδήλατά τους για να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμιο στον αύλειο χώρο. Επειδή έπρεπε να 
ξεπεράσουμε το πρόβλημα χώρου που δημιουργήθηκε, αποφασίσαμε να φτιάξουμε χώρο 
στάθμευσης. Έτσι χωρίσαμε τον διάδρομο σε ισάριθμα μέρη με τα ποδήλατα και τα αριθμήσαμε. 
Το κάθε νήπιο επέλεξε μια θέση στάθμευσης με τον αντίστοιχο αριθμό, τον οποίο έγραψε σε ένα 
χαρτόνι και τον κόλλησε στο ποδήλατό του. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιστοιχούσαν τον 
αριθμό της θέσης στάθμευσης με αυτόν που είχαν πάνω στο ποδήλατό τους. 

��� 2: Q���� �	������ �� ��	����� ��� "��������#��

'� ���"������D��� (��� 3): Τα νήπια θέλησαν να παίξουν με τα ποδήλατα που είχαν φέρει στο 
Νηπιαγωγείο και έτσι διαμορφώσαμε στον αύλειο χώρο ένα ποδηλατοδρόμιο. Το ποδηλατοδρόμιο 
διέθετε σήματα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία είχαν τοποθετηθεί στα δέντρα, και οι οδηγοί 
ποδηλάτες έπρεπε να συμμορφώνονται ανάλογα με αυτά. Η δεντροφύτευση στον αύλειο χώρο 
του Νηπιαγωγείου είναι έτσι ώστε οι δρόμοι διαμορφώνονταν νοητά. Ένας ποδηλάτης κάθε 
φορά έκανε την διαδρομή και σταματούσε μπροστά σε κάθε σήμα, το αναγνώριζε και έπραττε 
αναλόγως με τις οδηγίες. 
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���. 3: +� �������������� ��
 ������ $���

* ���G�0D��#: Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας και παρατηρώντας πως δεν 
συμμορφωνόντουσαν όλοι οι ποδηλάτες  με τους κανόνες και τα σήματα κυκλοφορίας, τα παιδιά 
συμφώνησαν να αναλάβει κάποιο νήπιο τον ρόλο του τροχονόμου. Με αυτό τον τρόπο παίξαμε τον 
τροχονόμο, ο οποίος φυσικά φορούσε και την ανάλογη στολή. Το συμβολικό παιχνίδι είχε ως εξής: 
ομάδες ποδηλατών ξεκινούσαν από την αφετηρία και έκαναν την προκαθορισμένη διαδρομή. Ο 
τροχονόμος έλεγχε αν τηρούνταν οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς και αν οι ποδηλάτες υπάκουαν 
στις οδηγίες των σημάτων. Εκτός αυτών, ο τροχονόμος έκανε έλεγχο και στα διπλώματα οδήγησης 
που είχαν μαζί τους τα παιδιά από προηγούμενη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που κάποιος 
ποδηλάτης είχε κάνει τρεις παραβάσεις, οι οποίες είχαν καταγραφεί (ο τροχονόμος έγραφε σε ένα 
χαρτί το όνομα του παραβάτη), ο τροχονόμος του κρατούσε το δίπλωμα και έβγαινε από το παιχνίδι 
για λίγα λεπτά. 

*� ���G�0D��� !�� +"���/7/�3�: Τα νήπια ενθουσιάστηκαν από το ρόλο του τροχονόμου και 
θέλησαν να μάθουν περισσότερα για αυτόν. Έτσι αποφασίσαμε να καλέσουμε δυο αστυνομικούς 
για να μας μιλήσουν για την ιδιότητά τους, ως τροχονόμοι. Οι τροχονόμοι μίλησαν στα παιδιά, 
έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες και μας έδειξαν τα γάντια τους, την σφυρίχτρα τους και το μπλοκ 
που κόβουν τις κλήσεις. Μαζί τους οι αστυνομικοί είχαν φέρει και μοίρασαν σε κάθε παιδί από 
ένα βιβλίο «καλώς τον κύριο κοκ» και διάφορα έντυπα ενημερωτικά για την οδική ασφάλεια. 

.B3!�: Τα νήπια ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψη των τροχονόμων στο Νηπιαγωγείο 
μας. Με αφορμή αυτό τους ζητήσαμε να ζωγραφίσουν κάτι σχετικά με το θέμα. Οι ζωγραφιές 
έγιναν κολλάζ σε ένα κάνσον και έγραψαν με αναδυόμενη γραφή: «σας ευχαριστούμε και θα 
προσέχουμε». Η αφίσα μας κατασκευάστηκε με σκοπό να ευχαριστήσουμε τους αστυνομικούς 
για την επίσκεψή τους και επειδή το αστυνομικό τμήμα (ΑΤ) είναι πολύ κοντά στο Νηπιαγωγείο 
μας αποφασίσαμε να το επισκεφτούμε. 

��3!��C" !�� .' )���2: Κατά την προγραμματισμένη μας επίσκεψη στο ΑΤ Μήλου τα 
παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους και στα γραφεία των αστυνομικών. Κάθε αστυνομικός τους 
εξήγησε με απλά λόγια την δουλειά που κάνει και δέχτηκε τις παιδικές ερωτήσεις. Τα νήπια 
ενθουσιάστηκαν όταν συνομίλησαν με τον διοικητή του ΑΤ  και τους επέτρεψε να καθήσουν 
στην καρέκλα του. Τον θαυμασμό των νηπίων προκάλεσε επίσης και η επίσκεψή μας στο γκαράζ 
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του ΑΤ, όπου είδαν από κοντά το περιπολικό όχημα και την μηχανή που διέθετε το ΑΤ Μήλου και 
είχαν συναντήσει πολλές φορές στο δρόμο με τους γονείς τους.

.30�/��: Παρατηρώντας τον ενθουσιασμό των παιδιών για τον τροχονόμο αναζητήσαμε και 
βρήκαμε ένα αίνιγμα σχετικό.

«Ζώνη άσπρη στη μέση και γάντια λευκά
στο κεφάλι καπέλο και το σώμα στητό
στη μέση του δρόμου τα χέρια κινεί 
πεζούς και αμάξια αυτός οδηγεί.
                           Τι είναι;»

Τα παιδιά έγραψαν την λύση του αινίγματος και τη ζωγράφισαν.

.0��0"!���D (���. 4): Βλέποντας το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα, αποφασίσαμε να 
φτιάξουμε το αναμνηστικό της χρονιάς σχετικά με αυτό το θέμα για να το θυμούνται τα παιδιά. 
Το αναμνηστικό είχε σήματα, δρόμους και φωτογραφίες των παιδιών μέσα σε οχήματα. Με αυτήν 
την απεικόνιση θέλαμε να δείξουμε την πορεία των παιδιών, που ξεκινούν στο Νηπιαγωγείο 
στα 4 και στα 5 έτη και έπειτα μεγαλώνοντας φεύγουν και πηγαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο με 
λεωφορείο.

���. 4: +� �
��
����� ��� $��
�	�
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5. .K���D/"!" 

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο μας είχε μεγάλη επιτυχία κρίνοντας κυρίως από την 
ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών τόσο στην φάση του σχεδιασμού όσο και κατά την διάρκεια 
όλων των δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά έδειξαν έντονο ενδιαφέρον να μάθουν την ερμηνεία των σημάτων, που βλέπουν 
καθημερινά στο δρόμο, ενθουσιάστηκαν με την παρουσία των αστυνομικών στο Νηπιαγωγείο 
και την επίσκεψη στο Α.Τ. Μήλου, αλλά κυρίως διασκέδασαν με το παίξιμο με τα ποδήλατα στην 
αυλή και τον ρόλο του τροχονόμου που έπαιρναν διαδοχικά.

Παρατηρούσαν και ανέφεραν καθημερινά λάθη στην κυκλοφορία που έβλεπαν κατά την μεταφορά 
τους στο σχολείο και «κάρφωναν» τους γονείς που δεν συμμορφώνονταν με τα μέτρα πρόληψης.

Οι γονείς ήταν πρόθυμοι μεν σε ότι ζητούσαμε να φέρουν, αλλά δεν άλλαξαν επικίνδυνες 
συμπεριφορές οδήγησης (ζώνη, κράνος, παιδιά στο πίσω κάθισμα) σε αντίθεση με τα παιδιά, τα 
οποία συμμορφώθηκαν άμεσα με τους κανόνες και παραπονιόντουσαν γιατί δεν εισακούγονταν 
από τους γονείς.
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