
2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022

Τίτλος¨Το Παπάκι πάει...¨
Θεματική Ενότητα: Ζω καλύτερα-Ευ ζην

Υποενότητα: Αυτομέριμνα, πρόληψη και ψυχική 
 υγεία.

2ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας



• Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα, στόχος του
προγράμματος:
Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…», στο πλαίσιο της πολύπλευρης  
προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την  
πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών, είναι 
 ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων 
και  δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες
εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που  
χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται  
κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Συνοπτικά τα  
παιδιά εκπαιδεύονται να έχουν αυξημένη επίγνωση των κινδύνων και  
να είναι σε ετοιμότητα αναπτύσσοντας την ικανότητα της
αυτοπροστασίας και της αυτομέριμνας.

• Ειδικότερα οφέλη:
Καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η κοινωνική αντίληψη των  
μαθητών/τριών μέσω της συμμετοχής τους στην αφήγηση παραμυθιού 
 και του κουκλοθέατρου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ομαδο-  
συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.



1ο Εργαστήριο

• Κατασκευή κούκλας βοηθού για το παπάκι, τον 
 ήρωα της ιστορίας μας.



2ο Εργαστήριο
Συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τα μέρη στα οποία 
 συχνάζει πολύ κόσμος και στα οποία θα μπορούσε  
ένα παιδί να χάσει την επαφή με τον κηδεμόνα του.
Καταγράφουμε τις γνώσεις των παιδιών, 
εισάγονται  οι πρώτοι προβληματισμοί και 
βρίσκουμε εικόνες  αντιπροσωπευτικές .



Η κούκλα «φοβιτσιάρης» περνά από χέρι σε
χέρι,τα παιδιά γυρίζουν τον τροχό με τις 
εικόνες  και συζητούν πού μπορεί να χαθούν και 
γιατί…



3o Eργαστήριο: Ανάγνωση του ρώσικου 
 παραμυθιού « Η μικρή Χιονάτη»

Διαβάζουμε το παραμύθι 
 και συζητάμε για τις

επιλογές που θα
μπορούσε να είχε κάνει η  

Χιονάτη όταν χάθηκε στο  
δάσος. Ποια λύση ήταν η  
καλύτερη ώστε να μην  
κινδυνεύσει;



Η Χιονάτη χάθηκε στο δάσος…τι θα μπορούσε
να κάνει;;







4ο Εργαστήριο «Το παπάκι πάει»

Αφήγηση της ιστορίας.
Ψάχνουμε τα
συναισθήματα του 
 ήρωα, τι θα
μπορούσε να 
κάνει
και τι έκανε τελικά. 
 Κριτική σκέψη και  
προβληματισμός
πάνω στις διάφορες 
 επιλογές και
περιπτώσεις.



Τα παιδιά φέρνουν διάφορα ζωάκια για να παίξουμε παραλλαγές της ιστορίας  
εξαφάνισης : ελέφαντας και ελεφαντάκι, αρκούδος και αρκουδάκι…και σε άλλη  

στιγμή συνομιλούν με κούκλες δικές μας οι οποίες τους βάζουν διλήμματα

• Παίζουν κουκλοθέατρο επιλέγοντας τον τόπο, τα πρόσωπα και 
 τις συνθήκες εξαφάνισης, Δίνουν τη δική τους λύση στην  
ιστορία και επαναλαμβάνουν τα πιο σημαντικά που πρέπει να  
θυμούνται….

• 1. Μένω στη θέση μου

• 2. Φωνάζω «χάθηκα»

• 3. Κάποιος φωνάζει την αστυνομία.

• 4.Εμπιστεύομαι τον αστυνομικό ,

λέω το τηλέφωνό μου εάν το θυμάμαι 

 ή τη διεύθυνσή μου.

• 5.Έχω δικαίωμα να πω όχι σε κάποιον 
αν δεν τον εμπιστεύομαι





5ο Εργαστήριο: Η ιστορία ενός αγοριού που χάθηκε στη λαϊκή
αγορά.



• Που πρέπει να πάει το παιδί;

• Τι πρέπει να κάνει;

• Εάν δεν την ξέρει την κυρία πρέπει να πάει μαζί της;

• Εάν του πει ότι ξέρει τη μαμά του;

• Τι πρέπει να κάνει;(Μαθαίνω τα τηλέφωνα ανάγκης)
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Οι κούκλες – βοηθοί δίνουν λύση σε περιστατικά 
 εξαφάνισης



Ζάρια για εμπέδωση των πληροφοριών



Παιχνίδι συνειδητοποίησης χώρου με τις έννοιες: το σχολείο  
μου, η πόλη μου, το νησί μου, η χώρα μου, ο πλανήτης μου.



Όταν βρω το σωστό μέρος, πόλη, δρόμο, πετάω 
 με το αεροπλανάκι μου !!!



Κάνουμε εξάσκηση στα νούμερα των  
τηλεφώνων μας και στο πώς τηλεφωνάμε…



Τέλος του προγράμματος, ευχαριστούμε που 
 μας διαβάσατε !!!
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