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 ΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2021-2022 

 

Σσολική μονάδα 
2ο Νθπιαγωγείο Περιβολίων  

Απιθμόρ ημημάηων  
1  ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΟΛΟΘΜΕΡΟ 

Απιθμόρ 

μαθηηών/μαθηηπιών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

 
 
19 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

 
4 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

πος ζςμμεηέσοςν ζηα 

Γπγαζηήπια δεξιοηήηων 
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Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ  –  

Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
   

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - 
Αυτομζριμνα, Οδικι 

Αςφάλεια 

1. Οικολογία - 
Παγκόςμια και τοπικι 
Φυςικι κλθρονομιά 

1. Ανκρϊπινα 
δικαιϊματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτικι 
Ρομποτικι 

2. Ψυχικι και 
υναιςκθματικι Υγεία - 

Πρόλθψθ 

2. Κλιματικι αλλαγι - 
Φυςικζσ Καταςτροφζσ, 

Πολιτικι προςταςία 

2. Εκελοντιςμόσ 
διαμεςολάβθςθ 

2. Επιχειρθματικότθτα- 
Αγωγι ταδιοδρομίασ- 

Γνωριμία με επαγγζλματα 

3. Γνωρίηω το ςϊμα μου 
- εξουαλικι 

Διαπαιδαγϊγθςθ 

3. Παγκόςμια και 
τοπικι Πολιτιςτικι 

κλθρονομιά 

3. υμπερίλθψθ: 
Αλλθλοςεβαςμόσ, 
διαφορετικότθτα 

 

    

Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος Σσεδίος Δπάζηρ 

(Πλεονεκηήμαηα-μειονεκηήμαηα) 
 

Σο όραμά μασ 

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάκει  με τον τρόπο που το διδάςκουμε  τότε 
πρζπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάκει(Montessori 
Maria) 
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τόχοι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε ςχζςθ με τισ 
τοπικζσ και ενδοςχολικζσ 
ανάγκεσ 

 
  H δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρηθή αλαθάιπςε, νη 

αλαζηνραζηηθέο πξαθηηθέο, ην ζρέδην δξάζεο κε νπηηθή αλάπηπμεο 

,ζηξαηεγηθήο θαη δξάζεο γηα ηελ επεκεξία, ηελ πξόνδν θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κηαο ζρνιηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο, ε 

αμηνιόγεζε βάζεη απηνπαξαηήξεζεο θαη ζηνραζηηθώλ δηεξγαζηώλ. 

ρεκαηίδεηαη κηα «πιαηθόξκα» αλνηθηώλ δηαδηθαζηώλ ηθαλή λα 

ππνζηεξίδεη θνηλόηεηεο κάζεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζύγρξνλσλ 

ζεκάησλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απεπζύλεηαη ζηελ ζρνιηθή 

θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, κηα δεμακελή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη 

δνθηκαζκέλσλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Απνθαζίζακε αθόκε, ηε ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε (όρη κνλήξε) θαη απνηύπσζε ηνπ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο/ηάμεο, κε θαηαγξαθή 

δπλαηνηήησλ, αλαγθώλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ζύλδεζε ησλ παξαπάλσ κε ην γεληθό ζρέδην δξάζεο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπληάμνπκε ην ρέδην Δξάζεο ρνιηθήο Μνλάδαο , αιιά θαη ηα επηκέξνπο ρέδηα Δξάζεο ησλ Σκεκάησλ 

ηνπ ρνιείνπ καο έπξεπε λα ζπλεθηηκήζνπκε θάπνηνπο παξάγνληεο : 

1. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ – ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

2. ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ – ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

3.ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

4. ΑΠΕΙΛΕ 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ – ΔΤΝΑΣΑ ΜΑ ΗΜΕΙΑ 

-Εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία πνιιώλ εηώλ, αιιά θαη όξεμε γηα δεκηνπξγία θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο. 
-Εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πινπνηήζεη πνιιά πξνγξάκκαηα όια απηά ηα ρξόληα. 

- Εθπαηδεπηηθνί κε αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγύε. 

-Εθπαηδεπηηθνί κε θνηλά νξάκαηα θαη ζηόρνπο. 

-Καιή ζπλεξγαζία θαη πξνζπκία γηα βνήζεηα από ηνπο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

-πλεξγαζία θαη αληαπόθξηζε ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ηνπ ρνιείνπ καο από ηνπηθνύο θνξείο (ΚΠΕ , ΟΚΑΝΑ, ΕΡΤΘΡΟ 

ΣΑΤΡΟ,ΔΗΜΟ). 

- Τπνζηεξηθηηθό πιαίζην από πληνλίζηξηα Εθπ/θνύ Έξγνπ , Τπεύζπλε ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ, Δ/λζε Α/ζκηαο Εθπ/ζεο. 

  

 
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ – ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

-.Έρνπκε  κηα νκάδα παηδηώλ πνπ ηα δπν ππνζηεξίδνληαη  κε παξάιιειε ζηήξημε  από εθπαηδεπηηθό (ην έλα κε απηηζκό) θαη 
πξνλήπηα πνπ δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνζαξκνγή 
- Απνπζία βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ (όρη πιήξεο σξάξην ζηελ θαζαξίζηξηα, απνπζία ηξαπεδνθόκνπ). 
 

 
 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

-Η πεπνίζεζή καο όηη ε εθαξκνγή ησλ θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε όινπο καζεηέο θαη 

πεξηζζόηεξν βνεζά ηνπο καζεηέο κε ηδηαηηεξόηεηεο θαη δπζθνιίεο (π.ρ. αλσξηκόηεηα, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο ειιείςεηο , 

πξνέιεπζε από πεξηβάιινληα πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά εξεζίζκαηα). 

-ύλδεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ ίδηα ηε δσή θαη ηηο δεμηόηεηέο ηεο. 
-Θεκειίσζε από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αμηώλ θαη ζηάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ απξηαλό πνιίηε ηνπ 21

νπ
 αηώλα ( πξναγσγή ηεο 

πγείαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο απνθπγήο εμαξηήζεσλ, θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, πηνζέηεζε ζηάζεσλ 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη εζεινληηζκνύ, αιιά θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο). 

-Αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ρνιείνπ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε εθπαηδεπηηθνύο από όιε ηελ Ειιάδα. 

-Η πξόζβαζή καο ζε έλα πινύζην θαη νξγαλσκέλν πιηθό ηεο Πιαηθόξκαο , ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ηα επόκελα ρξόληα. 
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ΑΠΕΙΛΕ 

 
-Οη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη όια ηα ζπλαθόινπζα κέηξα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν καο (απνζηάζεηο, ρξήζε κάζθαο, 

παξαιαβή παηδηώλ ζηελ εμώπνξηα ,πεξηνξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ θη επηζθέςεσλ εηδηθώλ ζην ζρνιείν, πεξηνξηζκόο 

ζπγθεληξώζεσλ γνλέσλ , πεξηνξηζκόο εθδειώζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ πξνγξακκάησλ). 

 
 

. 

 
 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα παξαπάλσ απνθαζίζακε λα δηακνξθώζνπκε ηο όραμα γεληθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ , 

ζπλδένληάο ην κε ηα Εξγαζηήξηα Δεμηνηήησλ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ καο σο εμήο: 

λα κεγαιώζνπκε παηδηά πνπ αγαπνύλ θαη ζέβνληαη ηνλ εαπηό ηνπο, ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπο , ηνλ ηόπν ηνπο , ηνλ πιαλήηε καο, ην 

επάγγεικα πνπ ζα δηαιέμνπλ, παηδηά πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ αύξην, ελόο θόζκνπ ραξάο θαη αγάπεο. Κη 

όια απηά πηζηεύνπκε πσο αμίδεη λα γίλνπλ ηαηλία. 

Έηζη ζην ρέδην Δξάζεο ηνπ ρνιείνπ καο δώζακε ηνλ ηίηιν: «Διδάζκουμε ηον μαθηηή  ηον ηρόπο που μπορεί να μάθει» 

Καη ζθεθηόκαζηε λα ην πινπνηήζνπκε κε ηελ εμήο ζεηξά αλά ζεκαηηθό θύθιν. 

 
 

α) Ζσ θαιύηεξα – Επ δελ (Μαζήκαηα δσήο θαη αγσγήο πγείαο): 

ΘΕΜΑ<<Δηαηξνθή>> 

 ΣΙΣΛΟ «Ο Ρνύιεο ν Σξνθνύιεο >> 
 ( Δηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο : Οθηώβξηνο 2021 – Ννέκβξηνο 

2022  Αξηζκόο Εξγαζηεξίσλ: 7  εξγαζηήξηα ησλ δπν σξώλ  

 
 

β) Φξνληίδσ ην πεξηβάιινλ  

 

ΘΕΜΑ:Οηθνινγηθή ζπλείδεζε>> 

ΣΙΣΛΟ «Σν παξάπνλν ησλ δώσλ» 

 

 Δηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: Δεθέκβξηνο 2021- Ιαλνπάξηνο 2022 

Αξηζκόο Εξγαζηεξίσλ: 2 εβδνκαδηαία (24 ώξεο) 

 
γ) Ελδηαθέξνκαη θη ελεξγώ – Κνηλσληθή Σπλαίζζεζε θη Επζύλε (θάλε πξάμε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζθνξά 

 

Θέκα:Αιιεινζεβαζκόο θαη δηαθνξεηηθόηεηα>> 

ΔΙΚΟ ΜΑ ΣΙΣΛΟ: «Αλ όια ηα παηδηά ηεο γήο» 
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Δηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: Φεβξνπάξηνο 2022 – Μάξηηνο2022 

Αξηζκόο Εξγαζηεξίσλ: 2 εβδνκαδηαία ( 21 ώξεο) 

 
δ) Δεκηνπξγώ θαη θαηλνηνκώ – Δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη Πξσηνβνπιία (ρηίζε λέεο ηδέεο , δώζε λέεο ιύζεηο) 

ΘΕΜΑ:Γλσξηκία κε επαγγέικαηα>> 

 ΣΙΣΛΟ : «Επαγγεικαηηθνί κηθξνί εμεξεπλεηέο» 
 

Θεκαηηθή: Δθμιουργϊ και Καινοτομϊ 

Υπνζεκαηηθή: 

-Δράςεισ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ 

-Νζεσ Σεχνολογίεσ 

Δηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο : Απξίιηνο 2022 – Μάηνο 2022 

Αξηζκόο Εξγαζηεξίσλ 2 εβδνκαδηαία ( 21 ώξεο) 

 
 

Σέινο απνθαζίζακε νκόθσλα όηη ην ρέδην Δξάζεο ηνπ ρνιείνπ καο ζα πινπνηεζεί κε ηνλ ίδην αθξηβώο ζρεδηαζκό  

α)ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξίσλ ζα ζπκκεηέρνπκε θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί , θαηαζέηνληαο ν θαζέλαο ηηο δηθέο ηνπ 

μερσξηζηέο ηδέεο , ηθαλόηεηεο , εκπεηξία αιιά θαη ην πιηθό από ην πξνζσπηθό ηνπ αξρείν. 

β)ην ζρνιείν καο ,καο αξέζεη λα ζπλεξγαδόκαζηε γηαηί έηζη ληώζνπκε όηη ιηγνζηεύεη ε θνύξαζε θαη κεγαιώλεη ε ραξά. 

γ)Θα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηερληθή ηεο « θαινπξναίξεηεο» θξηηηθήο από ην ζπλάδειθν. 

δ)Γηα ηνλ θαιύηεξν αλαζηνραζκό θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

, 

- 



 

 

 

 

 

 
 

ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

τόχοι τθσ ςχολικισ μονάδασ 
ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ  
(ςχολικό κλίμα, ςχολικι 
κοινότθτα, τοπικι 
κοινότθτα) 

-Να καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ των μακθτϊν (μάκθςθσ ,ηωισ, τεχνολογίασ 
κι επιςτιμθσ, του νου) όπωσ αναφζρονται ςτθν πλατφόρμα των 
εργαςτθρίων. 
-Να γίνει μια ολιςτικι χολικι Προςζγγιςθ του χεδίου Δράςθσ με τθν 
καταλλθλότερθ αλλθλουχία κεματικϊν κφκλων και τισ καταλλθλότερεσ 
υποκεματικζσ ανά κφκλο. 
- Να γίνει ανάλθψθ  δράςεων από ομάδεσ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν 
/μακθτριϊν και γονζων για τθν καλλιζργεια κλίματοσ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλοβοικειασ. 
-Να γίνει ενθμζρωςθ και ςυνεργαςία με τθν Κα υντονίςτρια εκπ/κοφ 
Ζργου τθσ Περιφζρειασ, κακϊσ και με τθν υπεφκυνθ χολικϊν  
δραςτθριοτιτων 
-Να επιτευχκεί ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ( 
Διμο,., Ελλθνικό Ερυκρό ταυρό, Ιατρικό φλλογο,  διατροφολόγο) 
-Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ για περαιτζρω ςυηθτιςεισ , αναςτοχαςμό 
και ανατροφοδότθςθ. 
-Ν’ απευκυνκοφμε ςε τοπικοφσ παράγοντεσ και φορείσ ϊςτε να 
προμθκευτοφμε απαραίτθτα ςτοιχεία – μζςα υλοποίθςθσ - προϊόντα. 
-υνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ,ϊςτε να 
διαμορφϊνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και ν’ αλλάηει όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 
- υνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ με εκπαιδευτικοφσ από όλθ τθν Ελλάδα . 

 
- Απόκτθςθ εμπειρίασ , αλλά και καυμάςιου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και το ςχολείο. 
-Διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν κοινότθτα : μακθτϊν , γονζων και τοπικι 
κοινωνία. 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

ωσ προσ τον 1ο κεματικό κφκλο 

 
Ζσ θαιύηεξα- Επ δελ 

ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ο Ροφλησ ο Τροφοφλησ και η περιπετειά του 
ςτον κόςμο τησ υγιεινήσ διατροφήσ>> 
ΘΕΜΑ:Διατροφή 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
 
1ο Εργαςτήριο Δραςτηριοτήτων : 
Περιγραφι 
Σο 1ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων  ζχει να κάνει με το να ειςάγει τα 
παιδιά ςτθ μεγάλθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ διατροφισ .Φτιάχνουμε το 
ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ και καταςκευάηουμε μια κοφκλα τον Ροφλθ που κα 
παρουςιάςει ςτθν ομάδα τρόφιμα με υψθλι διατροφικι αξία. 
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2
ο
 εργαςτιριο δεξιοτιτων Παρουςίαςθ του βιβλίου <<Θ κυρά διατροφι>> και  δθμιουργία  ενόσ 

πόςτερ με τισ υγιεινζσ και μθ τροφζσ.Σα παιδιά ανακαλφπτουν από 
ποφ προζρχεται το αγαπθμζνο τουσ φαγθτό  και περνοφν μθνφματα 
όπωσ <<αποφεφγω τα γλυκά>>   << τρϊω λίγα λιπαρά>>. 
 
 

 
 
3ο εργαςτιριο δεξιοτιτων:Διατροφικι πυραμίδα-ομάδεσ τροφίμων  
 
Καταςκευι από τα παιδιά πυραμίδασ  μετά από ςυηιτθςθ και 
ομαδοποίςθ  εικόνων θ φωτογραφιών με τισ ομάδεσ τροφίμων. 
Παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια και πίνακασ διπλισ ειςόδου για τισ 
κατθγορίεσ τροφίμων. 
 
4ο εργαςτιριο δεξιοτιτων:Μουςικοκινθτικό παιχνίδι <<ο Σάκθσ ο 
Ρομποτάκθσ >> 
 
Σα παιδιά καλοφνται να κινθκοφν ςτο χώρο ακοφγοντασ το ντζφι  και 
εναλλάςουν αργοφσ ι γριγορουσ ρυκμοφσ όταν ο Σάκθσ πεινάει 
,περπατάμε αργά ι όταν ο Σάκθσ τρζχει ,ζχουμε φάει πρωινό καλό. 
 
 
5Ο εργαςτιριο δεξιοτιτων:εποχιακά φροφτα και λαχανικά 
 ε  κάκε μακθτι ανατίκεται να ςυγκεντρώςει εικόνεσ από το 
ίντερνετ  που να ζχουν ςχζςθ με φροφτα και να τα παρουςιάςει ςτθν 
ολομζλεια 
 
6ο εργαςτιριο δεξιοτιτων:Νερό –υγιεινι διατροφι και άςκθςθ είναι 
όλα μαηί το τρίπτυχο τθσ επιτυχίασ 
 Σα παιδιά  
παρακολουκοφν όλα 
μαηί το βίντεο <<θ 
παιδικι παχυςαρκία 
>. Και αποφαςίηουν 
να εντάξουν  τθν 
άςκθςθ ςτθν κα  
κθμερινότθτά τουσ.Χορεφουν το χονδρό μπιηζλι. 
 
 
7ο εργαςτιριο 
Τγιεινι των δοντιών-ςτοματικι υγιεινι  
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τοχευόμενεσ δεξιότθτεσ 
Καταςκευζσ 
τρατθγικι ςκζψθ 
Αυτομζριμνα 
Τπευκυνότθτα Κριτικι 
ςκζψθ 
Επίλυςθ προβλθμάτων 
Δθμιουργικότθτα Κινθτικζσ 
δεξιότθτεσ Κοινωνικζσ 
ικανότθτεσ 
Ανταπόκριςθ ςε ακουςτικό ερζκιςμα 
Αναπαραγωγι γραπτοφ κειμζνου 
 

 
ΣΟΧΟΙ: 
Γνωριμία των πιο ςθμαντικών τροφών 
Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ 
Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα 
Ενςυναίςκθςθ,ευαιςκθςία,αυτομζριμνα 
υνειδθτοποίθςθ ότι τόςο θ παραγωγι όςο και θ κατανάλωςθ τροφϊν φζρνει 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 
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ωσ προσ τον 2ο κεματικό κφκλο 

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

 
ΘΕΜΑ:<<ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΤΝΕΙΔΘΘ>> 
 
 
ΣΙΣΛΟ:ΣΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΩΝ ΗΩΩΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021-ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2022 
 
 
 
1Ο Εργαςτιριο δεξιοτιτων:Διαβαάηουμε το βιβλίο τα <<αδεςποτάκια>> 
Μζςα από ζνα επιδαπζδιο παιχνίδι ενθμερϊνονται για τα ηϊα που 
κινδυνεφουν και απειλοφνται με εξαφάνιςθ.Μακαίνουν καινοφριεσ 
λζξεισ ,οριςμοφσ και ζννοιεσ. 
 
 2ο Εργαςτιριο δεξιοτιτων:Μουςικοκινθτικό παιχνίδι όπου μεταμορφϊ  
νονται  ςε ηϊα που βρίςκονται ςε απειλι και αντιλαμβάνονται τθ 
ςθμαςία τθσ λακροκθρίασ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ειδϊν 
χλωρίδασ και πανίδασ. 
  
 
3ο εργαςτιριο δεξιοτιτων:Σα ηϊα υπο εξαφάνιςθ αφθγοφνται τθν 
ιςτορία τουσ(καταςκευι ηϊων με γάντι).Σα παιδιά βρίςκουν λφςεισ  για 
τθν προςταςία τουσ και ευαιςκθτοποιοφνται ,ϊςτε ςυμβάλλουν ςτθν 
προςπάκεια οικολογικϊν οργανϊςεων. 
 
4Ο εργαςτιριο δεξιοτιτων :Ηθτάμε από τα παιδιά να ςυγκεντρϊςουν 
υλικό από το ίντερνετ με φωτογραφίεσ από ηϊα που απειλοφνται και να 
το απρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια.Καταςκευι μιασ μεγάλθσ αφίςασ 
 
5ο εργαςτιριο:Παρακολουκοφμε ςτο ίντερνετ  παιδικά βίντεο με τα ηϊα 
που κινδυνεφουν  ςυηθτάμε με τα παιδιά τον λόγο και τισ λφςεισ που 
προτείνουμε  και καταςκευάηουμε ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι αφοφ 
αντλιςουμε φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο. 
 
6ο εργαςτιριο:Δίνουμε ςτα παιδιά τελικό φφλλο αξιολόγθςθσ με τα ηϊα 
που κινδυνεφουν και ηθτάμε να ηωγραφίςουν ζνα τρόπο να τα 
προςτατεφςουν. 
 
ΣΟΧΟΙ:Γνωριμία με τα ηϊα που απειλοφνται με εξαφάνιςθ 
Να προτείνουν λφςεισ για τθν προςταςία των ηϊων 
Να επιδεικνφουν ενςυναίςκθςθ 
Να κατανοιςουν ότι και τα ηϊα ζχουν δικαιϊματα 
 
ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ:Δεξιότθτεσ νου:επίλυςθ προβλθμάτων,μελζτθ 
περιπτϊςεων,καταςκευζσ,ρουτίνεσ ςκζψθσ και αναςτοχαςμόσ 
 
Δεξιότθτεσ τεχνολογίασ:ψθφιακόσ γραμματιςμόσ,δεξιότθτεσ  
διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν 
 
Δεξιότθτεσ ηωισ:Αυτομζριμνα ,υπευκυνότθταουν ότι και τα ηϊα ζχουν 
δικαιϊματα 
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ωσ προσ τον 3ο κεματικό κφκλο 
 

Ελδηαθέξνκαη θαη Ελεξγώ- 

Κνηλσληθή Σπλαίζζεζε θαη 

Επζύλε 

 

 

ΘΕΜΑ:<<Αλλθλοςεβαςμόσ και διαφορετικότθτα>> 
 Σίτλοσ<<Αν όλα τα παιδιά τθσ γισ>> 
 Διάρκεια:Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ 2022 
 
1ο εργαςτιριο δεξιοτιτων   
Διαβάηουμε ςτα παιδιά το παραμφκι << ο 
Μαυροφλθσ>>.Χρθςιμοποιοφμε τθν κοφκλα από το 
κουκλοκζατρο που τα παιδιά μποροφν  να διακρίνουν τισ 
διαφορζσ και να διατυπϊςουν τισ απόψεισ τουσ. 
 
 
2ο εργαςτιριο δεξιοτιτων 
 
 
Παρακολουκοφμε βίντεο με παιδιά από άλλεσ χϊρεσ και 
ανακαλφπτουμε ομοιότθτεσ και διαφορζσ .τθν ολομζλεια 
παίηουμε ζνα κουκλοκζατρο ,αφοφ καταςκευάςουμε τισ δικζσ 
μασ ξεχωριςτζσ κοφκλεσ. 
 
3Ο εργαςτιριο δεξιοτιτων: 
 
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και τουσ ανακζτουμε ρόλουσ 
αντικζτων όπωσ χαροφμενοι –λυπθμζνοι ,παπποφδεσ –μωρά και 
προςπακοφν μζςα από το παιχνίδι να κατανοιςουν τισ διαφορζσ 
 
4ο εργαςτιριο :Ηθτάμε από τα παιδιά να φζρουν υλικό  που 
ζχουν αντλιςει από  το διαδίκτυο με φωτογραφίεσ παιδιϊν από 
άλλεσ χϊρεσ και να τα παρουςιάςουν ςτθν ομάδα.τθν ςυνζχεια 
ςυηθτάμε για τισ διαφορζσ τουσ και τραγουδάμε το τραγοφδι αν 
όλα τα παιδιά τθσ γισ. 
 
 
5ο εργαςτιριο 
  
Διαβάηουμε ςτα παιδιά το παραμφκι με τον ελζφαντα και τθν 
καμθλοπάρδαλθ που κζλουν να μείνουν ςτο ίδιο ςπίτι.Ωκοφμε τα 
παιδιά να προβλθματιςτοφν και να βροφν τρόπουσ για το πϊσ  
πρζπει να είναι αυτό το εργαςτιριο ϊςτε να μποροφν να 
ςυνθπάρξουν και τα δυο ηϊα.Καταςκευι εργαςτθρίου με απλό 
χαρτόκουτο. 
 
 
6ο εργαςτιριο:Διαβάηουμε ςτα παιδιά το παραμφκι <<χορεφουν 
οι καμθλοπαρδάλεισ>> και κάνουμε δραματοποίθςθ 
  
 
7ο εργαςτιριο:Καταςκευι μιασ μεγαλθσ αφίςασ με τα παιδιά 
όλου του κόςμου.Μακαίνουμε να ζχουμε ςφνκθμα  <<είμαςτε 
όλοι άνκρωποι  και ασ είμαςτε διαφορετικοί>> και αγαπϊ και 
ςζβομαι τον άνκρωπο ανεξάρτθτα από  το χρϊμα του  
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ΣΟΧΟΙ: 
Καλλιζργεια δεξιοτιτων 21ου αιϊνα 
Τιοκζτθςθ αξιϊν και προτφπων ςεβαςμοφ και ςυνεργαςίασ 
Ενίςχυςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ  
Να ζρκουν ςε επαφι με τα ςυναιςκιματα που τουσ προκαλεί θ 
διαφορετικότθτα του άλλου και να αναγνωρίςουν τι ςθμαίνει 
αποδοχι. 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ:Δεξιότθτεσ νου:επίλυςθ προβλθμάτων,μελζτθ 
περιπτϊςεων,καταςκευζσ,ρουτίνεσ ςκζψθσ και αναςτοχαςμόσ 
 
Δεξιότθτεσ τεχνολογίασ:ψθφιακόσ γραμματιςμόσ,δεξιότθτεσ  
διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν 
 
Δεξιότθτεσ ηωισ:Αυτομζριμνα ,υπευκυνότθτα 
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ΘΕΜΑ:ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 
 
ΣΙΣΛΟ:<<Επαγγελματικά μικροί εξερευνθτζσ>> 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Απρίλιοσ-Μάιοσ 2022 
 
 
1ο εργαςτιριο: 
Αφιγθςθ του παραμυκιοφ<<θ αλεποφ θ καπελοφ>> 
 
υηιτθςθ για το επάγγελμα τθσ αλεποφσ και αναφορά για το εάν υπάρχει 
ςιμερα αυτό το επάγγελμα.Δραματοποίθςθ και ανάκεςθ ρόλων 
 
2Ο εργαςτιριο 
 
Δείχνουμε ςτα παιδιά εικόνεσ με επαγγζλματα του χτζσ και τα 
προβλθματίηουμε αν αυτά υπάρχουν και ςιμερα.Ανακαλφπτουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ.Καταςκευάηουμε ζνα παιχνίδι μνιμθσ  
αντλϊντασ υλικό από το διαδίκτυο. 
 
 
3ο εργαςτιριο: 
Σραγουδάμε  το τραγοφδι <<ο παγωτατηισ>> και κάνουμε δραματοποίθςθ 
τθ ςυνζχεια καταςκευάηουμε τα δικά μασ παγωτά.Θ τάξθ 
μεταμορφϊνεται ςε κατάςτθμα με παγωτά και ταυτόχρονα μακαίνουμε  
πόςο ςθμάντικθ είναι θ πρϊτθ φλθ (το γάλα ) για τθν παραςκευι του. 
 
 
4ο εργαςτιριο: 
Ηθτάμε από τα παιδιά να φζρουν  φωτογραφικό υλικό από το ίντερνετ όςο 
αναφορά τα επαγγζλματα και να ηωγραφίςουν αυτό που κα ικελαν να 
γίνουν όταν μεγαλϊςουν.Παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια. 
 
 
5Ο εργαςτιριο: 
 
Δραματοποίθςθ τθσ ιςτορίασ <<ο Άρθσ ο τςαγκάρθσ>> και καταςκευι με 
παποφτςια .ε ζνα ςκλθρό χαρτόνι ςχθματίηουμε ζνα παποφτςι ,όπου 
προςπακοφν να περάςουν κορδόνι α ςτισ τρφπεσ που ζχουμε  ςχθματίςειϋ. 
(τα παιδιά αςκοφνται ςτθν λεπτι κινθτικότθτα) 
 
 6Ο εργαςτιριο: 
 
 αυτό το εργαςτιριο όλθ θ τάξθ μεταμορφϊνεται ςε μια τάξθ 
επαγγελμάτων και θ κάκε γωνιά ςε μια επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 
Με τθν βοθκειά μασ τα παιδιά εξοπλίηουν τισ γωνιζσ αντίςτοιχα  και  ο 
κακζνασ υποδφεται το επάγγελμα που του αρζςει 
 
 
 
 
 
ΣΟΧΟΙ: 
Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ   και να γνωρίςουν τα επαγγζλματα του 
χτζσ και του μζλλοντοσ 

                                                                                                       Να αποκτιςουν κοινωνικι ευκφνθ 

ωσ προσ τον 4ο κεματικό κφκλο 

 

Δεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ- 

Δεκηνπξγηθή Σθέςε θαη 

Πξσηνβνπιία 
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 Να αποκτιςουν επαγγελματικι ταυτότθτα 
 
 Να κατανοιςουν ότι κάκε επάγγελμα είναι  ξεχωριςτό και                       
 αναντικατάςτατο 
 Να αποκτιςουν νεανικι επιχειρθματικότθτα και επαγγελματικι κρίςθ 
  
 
ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ:Δεξιότθτεσ νου:επίλυςθ προβλθμάτων,μελζτθ περιπτϊςεων,καταςκευζσ,ρουτίνεσ ςκζψθσ και αναςτοχαςμόσ 
 
Δεξιότθτεσ τεχνολογίασ:ψθφιακόσ γραμματιςμόσ,δεξιότθτεσ  διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν 
 
Δεξιότθτεσ ηωισ:Αυτομζριμνα ,υπευκυνότθτα. 
 
 
 
 
Βαςικόσ προςανατολιςμόσ είναι ότι αν το παιδί δεν μπορεί να μάκει με τον τρόπο που το διδάςκουμε τότε πρζπει να το διδάξουμε 
με τον τρόπο που μπορεί να μάκει(Maria Montessori)
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