


Παιχνίδια γνωριμίας και σύνδεσης της ομάδας. 
Οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας μας  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: 

 

Παίζουμε και μαθαίνουμε 

Μιλάμε ευγενικά 

Περιμένουμε τη σειρά μας 

Δεν ενοχλούμε τους συμμαθητές- συμμαθήτριες μας  

Μοιραζόμαστε τα παιχνίδια 

Βοηθάμε τα άλλα παιδιά 

Τακτοποιούμε και κρατάμε την τάξη μας καθαρή 

Μιλάμε χαμηλόφωνα 

Συνεργαζόμαστε 

Δεν χτυπάμε τους άλλους 

 



Ομαδική εργασία 



Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό coggle. 
 

https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF

%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1 

https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YW21rNACK6I1TiGC/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Ερωτηματολόγιο 1  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………………. 

ΗΛΙΚΙΑ: ……………………………………………………………………………………… 

•Έχεις δει  φανάρια στο δρόμο; Σε τι χρησιμεύουν ; 

Ρυθμίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων 

Ρυθμίζουν την κίνηση των ανθρώπων- πεζών 

Και τα δύο 

Άλλο…………………………………………………………………..  

•Τι κάνουμε όταν το φανάρι δείχνει κόκκινο; 

Περιμένουμε 

Προχωράμε 

•Τι κάνουμε όταν το φανάρι δείχνει πράσινο; 

Περιμένουμε 

Προχωράμε 

•Έχεις παρατηρήσει ότι σε διάφορα σημεία του δρόμου υπάρχουν πινακίδες;  Σε τι 

χρησιμεύουν; 

    Ρυθμίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων 

         Ρυθμίζουν την κίνηση των ανθρώπων- πεζών 

          Και τα δύο 

          Άλλο………………………………………………………… 

•Ζωγράφισε όποιες πινακίδες γνωρίζεις 

•Όταν πηγαίνεις βόλτα στην πόλη πού περπατάς; 

Στο πεζοδρόμιο 

Στην άκρη του δρόμου 

Στη μέση του δρόμου 

•Στην πόλη από ποια σημεία διασχίζουμε το δρόμο; 

Από τις διαβάσεις πεζών 

Από όποιο σημείο θέλουμε 

Από τα φανάρια 

• Στο χωριό που δεν έχει πεζοδρόμια, που περπατάς;  

Στη μέση του δρόμου 

Στην άκρη του δρόμου 

•Τι κάνουμε όταν θέλουμε να διασχίσουμε το δρόμο ; 

Ελέγχουμε αν έρχονται αυτοκίνητα 

Δε δίνουμε σημασία στα αυτοκίνητα 

• Όταν διασχίζουμε το δρόμο… 

Περπατάμε αργά 

Τρέχουμε 

Περπατάμε κανονικά 

•Πού παίζεις με τη μπάλα σου; 

Στην αυλή 

Στο γήπεδο 



Ερωτηματολόγιο 2  
Στο δρόμο 

•Όταν η μπάλα σου πέσει στο δρόμο τι κάνεις; 

Τρέχεις να την πιάσεις 

Φωνάζεις κάποιον μεγάλο να σε βοηθήσει 

•Έχεις ποδήλατο; 

       ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

•Πού κάνεις βόλτα με το ποδήλατο; 

         Στο δρόμο μόνος/μόνη 

        Στο δρόμο με τη κάποιον μεγάλο 

         Στην αυλή 

        Σε ποδηλατοδρόμο  

• Πού κινείσαι όταν κάνεις βόλτα με το ποδήλατό σου; 

Στην άκρη του δρόμου 

Σε όποιο σημείο του δρόμου θέλω 

•Όταν κάνεις ποδήλατο.. 

Κρατάς γερά το τιμόνι 

Δεν κρατάς το τιμόνι 

Φοράς κράνος 

•Πώς έρχεσαι στο Νηπιαγωγείο; 

Με το αυτοκίνητο 

Περπατώντας 

•Που κάθεσαι όταν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο;; 

Πίσω 

            Πίσω με ζώνη 

            Πίσω σε  παιδικό κάθισμα 

           Μπροστά 

          Μπροστά με ζώνη 

          Μπροστά και οδηγώ 

•Τι επιτρέπεται να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στ αυτοκίνητο; 

Να γκρινιάζουμε και να φωνάζουμε 

Να μιλάμε ήρεμα 

Να βγάζουμε τα χέρια ή το κεφάλι μας έξω από το παράθυρο 

Να ενοχλούμε τον οδηγό 

Να κοιτάζουμε τη διαδρομή 

•Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.. 

Ανοίγεις την πόρτα και κατεβαίνεις 

Περιμένεις να ανοίξει την πόρτα ο μπαμπάς ή η μαμά σου 

 



«Πινακίδες σήμανσης». 
 

Παρακολούθηση βίντεο «Πινακίδες σήμανσης». 

 

 
 

https://video.link/w/ylpid 
 

https://video.link/w/ylpid


Κατασκευή φαναριών… 





……και  πινακίδων.  



Ομαδοποίηση πινακίδων 

(απαγόρευση, υποχρέωση, κίνδυνος, πληροφορία).  



Παρακολούθηση βίντεο  

«Μπαίνουν φανάρια στο δάσος;». 

Δραματοποίηση 

https://video.link/w/Nlpid 
 

https://video.link/w/Nlpid


Επιτραπέζιο παιχνίδι ταύτισης 

πινακίδων 

Σήματα τροχαίας – Μπίγκο  

 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10999 

, Ταίριαξε τα σήματα της Τροχαίας  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3467 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10999
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3467


Φύλλο εργασίας: 

Ομαδικό σταυρόλεξο 



«Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός» 
 Διαβάζουμε αποσπάσματα από τα βιβλία και συζητάμε 



Δημιουργία παρουσίασης «Η Ασπρούλα συμβουλεύει» 



Παίξαμε το επιτραπέζιο παιχνίδι: «Περιμένω και προσέχω» 





Φανάρια, εκπαιδευτική τηλεόραση 

 
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/fanaria 
 

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/fanaria
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/fanaria
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/fanaria
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/fanaria


Συμπληρώνουμε το sudoku 



«Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης» 
 

https://video.link/w/Popid 
 

Παρακολουθούμε το βίντεο : «Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» και συζητάμε 

https://video.link/w/Popid


Εκτυπώνουμε τις συμβουλές του Ποδηλατάκια…. 







… και συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας 



Με βάση τον πίνακα αναφοράς….. 



….λύνουμε το κρυπτόλεξο 



Ακούμε το τραγούδι: «Το ποδήλατο» 
 https://video.link/w/Fzpid 

 
και ζωγραφίζουμε 

https://video.link/w/Fzpid


 
Από το βιβλίο: «Ο δρόμος με τις πολλές παγίδες, διαβάζουμε το 

κεφάλαιο «Το ταξίδι των ινδικών χοίρων και των γάτων από την Περσία» 
και συζητάμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ως επιβάτες 

καθώς και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. 

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης» 



 
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kiklofo
riak-agogi/zones-asfaleias 
 

Βλέπουμε το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ΖΩΝΕΣ 
και συζητάμε για τη σωστή συμπεριφορά ως επιβάτες 

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/kikloforiak-agogi/zones-asfaleias


Συμπληρώνουμε το sudoku 



Ακούμε το τραγούδι :  
«Ο πρίγκιπας Λεμόνης φοράει πάντα ζώνη»  

 

https://video.link/w/G4pid 
 

https://video.link/w/G4pid


Η οικογένεια Λεμόνη προετοιμάζεται και….  



…ξεκινάει για το ταξίδι της με ασφάλεια! 



 
Ποια είναι η αγαπημένη σου δραστηριότητα;  

Ας ψηφίσουμε! 

«Αξιολόγηση» 



Ερωτηματολόγιο 2  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………………. 

ΗΛΙΚΙΑ: ……………………………………………………………………………………… 

•Έχεις δει  φανάρια στο δρόμο; Σε τι χρησιμεύουν ; 

Ρυθμίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων 

Ρυθμίζουν την κίνηση των ανθρώπων- πεζών 

Και τα δύο 

Άλλο…………………………………………………………………..  

•Τι κάνουμε όταν το φανάρι δείχνει κόκκινο; 

Περιμένουμε 

Προχωράμε 

•Τι κάνουμε όταν το φανάρι δείχνει πράσινο; 

Περιμένουμε 

Προχωράμε 

•Έχεις παρατηρήσει ότι σε διάφορα σημεία του δρόμου υπάρχουν πινακίδες;  Σε τι 

χρησιμεύουν; 

    Ρυθμίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων 

         Ρυθμίζουν την κίνηση των ανθρώπων- πεζών 

          Και τα δύο 

          Άλλο………………………………………………………… 

•Ζωγράφισε όποιες πινακίδες γνωρίζεις 

•Όταν πηγαίνεις βόλτα στην πόλη πού περπατάς; 

Στο πεζοδρόμιο 

Στην άκρη του δρόμου 

Στη μέση του δρόμου 

•Στην πόλη από ποια σημεία διασχίζουμε το δρόμο; 

Από τις διαβάσεις πεζών 

Από όποιο σημείο θέλουμε 

Από τα φανάρια 

• Στο χωριό που δεν έχει πεζοδρόμια, που περπατάς;  

Στη μέση του δρόμου 

Στην άκρη του δρόμου 

•Τι κάνουμε όταν θέλουμε να διασχίσουμε το δρόμο ; 

Ελέγχουμε αν έρχονται αυτοκίνητα 

Δε δίνουμε σημασία στα αυτοκίνητα 

• Όταν διασχίζουμε το δρόμο… 

Περπατάμε αργά 

Τρέχουμε 

Περπατάμε κανονικά 

•Πού παίζεις με τη μπάλα σου; 

Στην αυλή 

Στο γήπεδο 



  
Στο δρόμο 

•Όταν η μπάλα σου πέσει στο δρόμο τι κάνεις; 

Τρέχεις να την πιάσεις 

Φωνάζεις κάποιον μεγάλο να σε βοηθήσει 

•Έχεις ποδήλατο; 

       ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

•Πού κάνεις βόλτα με το ποδήλατο; 

         Στο δρόμο μόνος/μόνη 

        Στο δρόμο με τη κάποιον μεγάλο 

         Στην αυλή 

        Σε ποδηλατοδρόμο  

• Πού κινείσαι όταν κάνεις βόλτα με το ποδήλατό σου; 

Στην άκρη του δρόμου 

Σε όποιο σημείο του δρόμου θέλω 

•Όταν κάνεις ποδήλατο.. 

Κρατάς γερά το τιμόνι 

Δεν κρατάς το τιμόνι 

Φοράς κράνος 

•Πώς έρχεσαι στο Νηπιαγωγείο; 

Με το αυτοκίνητο 

Περπατώντας 

•Που κάθεσαι όταν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο;; 

Πίσω 

            Πίσω με ζώνη 

            Πίσω σε  παιδικό κάθισμα 

           Μπροστά 

          Μπροστά με ζώνη 

          Μπροστά και οδηγώ 

•Τι επιτρέπεται να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στ αυτοκίνητο; 

Να γκρινιάζουμε και να φωνάζουμε 

Να μιλάμε ήρεμα 

Να βγάζουμε τα χέρια ή το κεφάλι μας έξω από το παράθυρο 

Να ενοχλούμε τον οδηγό 

Να κοιτάζουμε τη διαδρομή 

•Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.. 

Ανοίγεις την πόρτα και κατεβαίνεις 

Περιμένεις να ανοίξει την πόρτα ο μπαμπάς ή η μαμά σου 

 



Παιχνίδια στο δάπεδο κυκλοφοριακής αγωγής 





https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81

%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1 

Τελικός εννοιολογικός χάρτης 

https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://coggle.it/diagram/YZvvHmaAVZYXO2kR/t/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1

