
4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 

«Μένουμε στο σχολείο ασφαλείς»  

 

1η Δραστηριότητα: «Είμαστε ασφαλείς και στο σχολείο»  

Στόχοι:  

 Γνωστική αντίληψη  

 Προφορική επικοινωνία  

 Εικαστική έκφραση  

Περιγραφή: Συζητάμε με τα παιδιά για τις νέες συνθήκες λειτουργίας 

του σχολείου μας. Γράφουμε και εικονογραφούμε τις οδηγίες που είναι 

σημαντικό να ακολουθούμε για να είμαστε ασφαλείς και στο σχολείο.  

Παίζουμε ένα θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά με την συνοδεία της 

μουσικής αναπαριστούν πως πλένουμε τα χέρια μας, πως κρατάμε 

αποστάσεις, πως προσέχουμε τους γύρω μας. Κλείνουμε σε ένα βαζάκι 

τον κορονοϊό και τον φυλάμε εκεί με προσοχή.  

Έπειτα πραγματοποιούμε μια κατασκευή. Σε ένα χαρτόνι 

φτιάχνουμε το περίγραμμα ενός αντισηπτικού. Το διακοσμούμε και 

στην ετικέτα γράφει ο καθένας το δικό του σημαντικό μήνυμα.  

 

2η Δραστηριότητα: «Έχεις μήνυμα» 

Στόχοι: 

 Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες 

συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση 

της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου. 

 Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας 

και μεταφοράς πληροφοριών. 

Υλικά: Χαρτιά Α4, κανσόν χαρτόνια, ψαλίδι, κόλλα 

Περιγραφή: Στην πόρτα της τάξης μας δημιουργήσαμε ένα ταμπλό από 

κανσόν χαρτόνι με διάφορα τσεπάκια – θήκες τις οποίες τα παιδιά 

διακόσμησαν με την τεχνική του επίπεδου και ανάγλυφου κολλάζ. Τα 

παιδιά του κάθε υποτμήματος μπορούν να τοποθετούν μέσα στα 



τσεπάκια – θήκες  τη ζωγραφιά με το μήνυμα για τους αγαπημένους 

τους φίλους. 

 

3η Δραστηριότητα: «Οι καλύτεροι φίλοι» 

Στόχοι:  

 Ομιλία - έκφραση, ενεργητική ακρόαση 

 Συναισθηματική αγωγή 

Περιγραφή : Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο τηρώντας τις αποστάσεις 

ασφαλείας. Ξεκινάμε από το πρώτο παιδί δίνοντας να κρατήσει την 

άκρη από ένα χρωματιστό νήμα ή σκοινί. Προχωράμε με το νήμα 

δίνοντας να το κρατήσει ένα παιδί που κάθεται στην απέναντι πλευρά, 

συνεχίζουμε ώστε να δημιουργηθεί ένας ιστός.  

Όποιος κρατάει το νήμα εξιστορεί και μοιράζεται με τα υπόλοιπα 

παιδιά μία σκέψη, ένα συναίσθημα, μία προσωπική ιστορία ή ό,τι 

εκείνο επιθυμεί. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα παιδιά ωσότου 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. Διαπιστώνουμε με αυτή την διαδικασία 

ότι αν και είμαστε πιο μακριά ο ένας από τον άλλο, ωστόσο υπάρχει 

τρόπος να είμαστε ενωμένοι και να ανταλλάσσουμε φιλικές ιδέες και 

εμπειρίες.  

 


