
 1 

 
1

ν
 1/Θ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΑΛΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΓΖ  ΤΓΔΗΑ 

 
«Βήκαηα γηα ηε δσή» 

 
 

 

 
 

ρνιηθό έηνο: 2013-2014 
 

 
 
   πληνλίζηξηα:                      Θενδσξαθάθνπ Εαθεηξία 
 
   πκκεηέρνπζα εθπ/θόο:      Απεηξαλζίηε Δπαγγειία 
 
 
   Μαζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ:  24 λήπηα/πξνλήπηα 



 2 

 
 
Δηζαγσγή 
 
 
Λίγα ιόγηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο 
 
Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από ζπλερείο θαη ξηδηθέο αιιαγέο ζε όια ηα επίπεδα. Σα 
παγθόζκηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα κεηαβάιινληαη ξαγδαία θαη εκείο όινη 
θαινύκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ζην λέν πνιππνιηηηζκηθό 
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη. 
 
Σν ζύγρξνλν ζρνιείν είλαη αλαπόζπαζην νξγαληθό θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα 
δέθηεο όισλ απηώλ ησλ αιιαγώλ. Καιείηαη ινηπόλ κε επαηζζεζία θαη ππεπζπλόηεηα λα 
αθνκνηώζεη ηηο αιιαγέο, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ κε γλώκνλα ηελ θαιιηέξγεηα, 
ηνλ εθνδηαζκό ησλ καζεηώλ ηόζν κε επαξθείο γλσζηηθέο όζν θαη κε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα παίμνπλ θαηαιπηηθό ξόιν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, αιιά θαη ζηε δηακόξθσζε ελόο πνηνηηθνύ ηξόπνπ δσήο 
ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν σο ελήιηθεο. 
 
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ απνθαιύπηνπλ όηη ηα ζεκεξηλά παηδηά θαινύληαη 
λα αληηκεησπίζνπλ απαξάκηιιεο απαηηήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Κξίλεηαη ινηπόλ 
αλαγθαίν ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο λα εζηηάδνπλ ηόζν ζηε γλσζηηθή επάξθεηα ησλ 
καζεηώλ όζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πγεία. 

 

Λίγα ιόγηα γηα ην πξόγξακκα «Βήκαηα γηα ηε δσή». 

Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε «ρξπζή επνρή ηνπ 
αλζξώπνπ» θαζώο ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο έρεη ηόζν κεγάιε «θπζηθή» επθνιία λα θαηαθηήζεη 
ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ζεκειηώζεη βάζεηο γηα ηε δσή ηνπ θαιιηεξγώληαο ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ.  

Σν πξόγξακκα «Βήκαηα γηα ηε δσή» απνηειεί έλα πξσηόηππν νινθιεξσκέλν πξόγξακκα 
παξέκβαζεο Αηνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ, δηακνξθσκέλν κε βάζε ηελ ειιεληθή 
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε δηάθνξα πξνγξάκκαηα Γεμηνηήησλ Εσήο 
παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Απνηειεί πνιύηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαζώο είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη δνκεκέλν πξόγξακκα καζεκάησλ 
πνπ αθελόο είλαη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ ΓΔΠΠ θαη αθεηέξνπ αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
Οδεγνύ Νεπηαγσγνύ, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ λεπίσλ, ηε δηαρείξηζε 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Έλα πξόγξακκα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ 

 

ΗΣΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
       Σα λήπηα: 

1) Να απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη πηνζέηεζεο 

θαηάιιεισλ ηξόπσλ έθθξαζήο ηνπο. 

2) Να αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

3) Να αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, ώζηε λα θαηαλννύλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο, λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα βειηηώλνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

4) Να ζπκκεηέρνπλ ηόζν ζε αηνκηθέο όζν θαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο απηνλνκίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο. 

«Βήκαηα γηα ηε δσή» 

Πξναγσγή ηεο 
ςπρηθήο πγείαο 

Αλαγλώξηζε 
ζπλαηζζεκάησλ 

Γηαρείξηζε 
ζπλαηζζεκάησλ 

Δπίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

 Δλζπλαίζζεζε 

Απηνγλσζία 
θαη 

απηνεθηίκεζε 
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5) Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε ώζηε λα αλαδεηνύλ επξεκαηηθέο 

θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ηνπο 

θαη ηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ ηδεώλ. 

6) Να δεκηνπξγεζεί έλα πινύζην ζε εξεζίζκαηα καζεζηαθό πεξηβάιινλ, επράξηζην, 

παηγληώδεο, δεκνθξαηηθό πνπ λα ελδπλακώλεη ην ζεηηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, λα κεηώλεη 

ηηο εληάζεηο, ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ. 

7) Να πξναρζεί ε ελεξγόο εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε 

επνηθνδνκεηηθή ηεο ζπλεξγαζία κε ην Νεπηαγσγείν. 

 

Μεζνδνινγία 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ όισλ ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

 Βησκαηηθή πξνζέγγηζε / καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

 Καηαηγηζκόο ηδεώλ / Γηαινγηθή ζπδήηεζε 

 Ζ απηνπαξνπζίαζε ησλ λεπίσλ (ην «ηηκώκελν πξόζσπν-βνεζόο» ηεο ηάμεο) 

 Παηρλίδηα ξόισλ / Κνπθινζέαηξν κε γαληόθνπθιεο 

 Σήξεζε εκεξνινγίνπ 

 Κιήξσζε / ηπραία επηινγή 

 Δηθαζηηθή θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ λεπίσλ 

 Άληιεζε πιεξνθνξηώλ από δηάθνξεο πεγέο όπσο δηαδίθηπν 

 Πινύζην επνπηηθό πιηθό γηα επεμεξγαζία / παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκόο εηθόλσλ 

 Αλάγλσζε βηβιίσλ  

 

Έλαπζκα 

Σν έλαπζκα γηα λα πινπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο «Βήκαηα γηα ηε 

δσή» δόζεθε από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξαηεξώληαο ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεύζεξσλ θαη νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηελ αδπλακία ηνπο λα δηαρεηξηζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα επηιύζνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο 

ηνπο κε ζεκηηνύο ηξόπνπο. 

Παξάιιεια ιακβάλνληαο ππόςε πνξίζκαηα εξεπλώλ πνπ θαηαιήγνπλ όηη ζηε λεπηαθή ειηθία 

εγθαζηδξύνληαη νη ζπκπεξηθνξέο, ζεσξήζακε όηη ην «Βήκαηα γηα ηε δσή» ζα απνηειέζεη 

πνιύηηκν αξσγό γηα εκάο ώζηε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο καο λα θαιιηεξγήζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζύλε. 

Οξίζακε ινηπόλ λα πινπνηεζνύλ θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε 25 καζήκαηα πνπ ζα ζπλδένληαλ κε 

όιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 
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ε πξνγξακκαηηζκέλε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο, ηνπο παξνπζηάζακε ην 

Πξόγξακκα θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα επεμεξγαζηνύκε ηηο δηάθνξεο έλλνηεο ζην 

ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Δπίζεο ηνπο εμεγήζακε ηνλ νπζηαζηηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

γξαπηέο επηζηνιέο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα Νεπηαγσγείνπ - νηθνγέλεηαο ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Έηζη αλνίρζεθαλ ηα πξώηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη 

νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο  κε ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη γνλείο έδεημαλ από ηελ πξώηε 

ζηηγκή ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Τινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

Αξρηθά ζην πξώην κάζεκα, δεκηνπξγήζακε έλα γόληκν πεξηβάιινλ θαη αθνύ ζπγθεληξσζήθακε 

ζηελ παξενύια μεθηλήζακε λα παξνπζηάδνπκε ζηα λήπηα ην Πξόγξακκα γξάθνληαο ζηνλ 

πίλαθα ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ζπιιαβίδνληάο ηνλ, εμεγώληαο όηη νλνκάδεηαη έηζη γηαηί ζα καο 

βνεζήζεη λα κάζνπκε ηα ζσζηά βήκαηα γηα λα ιύλνπκε ηα πξνβιήκαηά καο θαη λα παίδνπκε 

όκνξθα. 

 

«Ζ δηθή καο αθίζα γηα ην Βήκαηα γηα ηε δσή» 

Βνεζήζακε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη ζα πεξλάκε δύν πνιύ επράξηζηεο ώξεο θάζε Σξίηε 

θαη Πέκπηε, όπνπ ζα δηαζθεδάδνπκε, ζα παίδνπκε θνπθινζέαηξν, δηάθνξα παηρλίδηα ξόισλ θαη 

θπζηθά θάζε θνξά ζα ρξεηαδόκαζηε έλαλ «βνεζό - ηηκώκελν πξόζσπν» πνπ ζα επηιέγεηαη 

ηπραία κε ηε δίθαηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο. Ζ ραξά πνπ έδεημαλ ηα λήπηα  όηαλ έκαζαλ όηη ζα 

γίλνληαη έλαο - έλαο κε ηε ζεηξά θαη κε ηπραίν ηξόπν «βνεζόο» ήηαλ αλείπσηε.  
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«Οη θνλθάξδεο ησλ εζνπνηώλ ζηα παηρλίδηα ξόισλ» 

Κάζε θνξά ην παηδί πνπ ήηαλ «ηηκώκελν πξόζσπν» καο παξνπζίαδε ηνλ εαπηό ηνπ, θέξλνληαο 

αγαπεκέλα ηνπ αληηθείκελα από ην ζπίηη θαη ηνπνζεηώληαο νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο ζηνλ 

«Πίλαθα Βνεζνύ», ν νπνίνο ήηαλ κόληκα αλαξηεκέλνο ζηελ γσληά ηεο παξενύιαο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ην ηέινο ηεο εκέξαο ην «ηηκώκελν πξόζσπν» θιήξσλε ηνλ 

επόκελν βνεζό. Από ην πξώην θηόιαο κάζεκα κνηξάζακε ζηνπο γνλείο ηηο εηζαγσγηθέο 

επηζηνιέο. 

                

                      «Ο Πίλαθαο Βνεζνύ»                                               «Οη Κιεξσηίδεο καο» 

ην δεύηεξν θαη ηξίην κάζεκα παξνπζηάζακε ζηα λήπηα ηε γισζζηθή έλλνηα «θηινθξνλήζεηο» 

θαη ζεζπίζακε θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ηάμε. Μέζα από ηελ απηνπαξνπζίαζε ηνπ 

ηηκώκελνπ πξνζώπνπ, ην «Γίπισκα Βνεζνύ» κε ηηο θηινθξνλήζεηο πνπ ηνπ πξνζθέξακε θαη 

ην παηρλίδη ξόισλ πνπ παίμακε θαηαλόεζαλ όηη θάλνπκε θηινθξνλήζεηο όηαλ καο αξέζεη ζε 

θάπνηνλ θάηη θαη ζέινπκε λα ηνπ ην πνύκε γηα λα μέξεη. Δπηπιένλ, κέζα από ηελ ηερληθή ησλ 

θηινθξνλήζεσλ ηα παηδηά έκαζαλ λα εζηηάδνπλ ζηα ζεηηθά ζεκεία ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο,  λα ηα 

αλαδεηθλύνπλ θαη λα ηα αμηνπνηνύλ ζεηηθά ζηελ επηθνηλσλία ηνπο. 

            

     «Γίπισκα βνεζνύ» γηα ηα αγνξάθηα…                                   …θαη ηα θνξηηζάθηα καο» 
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Αθόκα κε παηγληώδε θη επράξηζην ηξόπν κε ηελ εκπινθή ηνπ θνπθινζέαηξνπ θαη ηηο 

γαληόθνπθιεο ηα λήπηα θαηαλόεζαλ όηη ε ζέζπηζε θαλόλσλ θαη ε ηήξεζή ηνπο είλαη 

απαξαίηεηνη όξνη γηα έλα ζεηηθό θαη ζπλεξγαηηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. 

Αθνύ δηαηύπσζαλ ηνπο θαλόλεο, ηνπο θαηαγξάςακε ζ’ έλα κεγάιν ραξηόλη πνπ ην νλνκάζακε 

ζπκβόιαην θαη θπζηθά ππνγξάςακε όινη γηα λα  είλαη επίζεκν θαη λα καο ππελζπκίδεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ην ηεξνύκε. πκθσλήζακε λα αλαηξέρνπκε ζε απηό θάζε θνξά πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε κέζα ζηελ ηάμε ώζηε λα επηιύνληαη νη δηαθσλίεο, πηνζεηώληαο 

βέβαηα καγηθέο ιεμνύιεο επγέλεηαο, όπσο πγλώκε, Δπραξηζηώ, Παξαθαιώ, Τπνκνλή. 

                

                     «Σν πκβόιαην»                                             «Οη καγηθέο ιεμνύιεο» 

Πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πκβνιαίνπ θαη ζην ζπίηη, θηηάμακε 

ζηνλ Ζ/Τ γηα θάζε λήπην έλα πιαίζην-θνξλίδα γηα λα γξάςνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαλόλεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ην κνηξάζακε κε ηηο επηζηνιέο ηεο εκέξαο. 

Με ην ζρνιηαζκό, ηελ πεξηγξαθή εηθόλσλ, κε ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα όπσο ηνπ Αζύξκαηνπ θαη 

ηεο ησπήο θαη κε ηηο γαληόθνπθιεο ηα λήπηα κάζαλε λα αγλννύλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

πεξηζπαζκνύο, λα δηαηεξνύλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Παξάιιεια λα είλαη ελεξγεηηθνί αθξναηέο  

θαη νκηιεηέο δηαθόπηνληαο κηα ζπδήηεζε κε επγεληθό ηξόπν όηαλ ε ζηηγκή είλαη θαηάιιειε. 

 

«Μαζαίλσ θαινύο ηξόπνπο» 

Γελ παξαιείςακε βέβαηα νινθιεξώλνληαο ηα πξώηα έμη καζήκαηα, λα αλαθεξζνύκε ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηα θάζε αλζξώπνπ κέζα από πνηθηιόκνξθεο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο: ζπδήηεζε γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηα, παξαηήξεζε θαη 

ζρνιηαζκό εηθόλσλ κε δπζλόεην πεξηερόκελν θαη δηαθνξεηηθή εξκελεία από ην θάζε λήπην γηα 
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ηελ ίδηα εηθόλα, παξαηήξεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ εηδώλ θαηόπηξσλ θαη 

κεγεζπληηθώλ θαθώλ, αλάγλσζε παξακπζηώλ. 

                    

«Γηαθνξεηηθνί…αιιά ίζνη !!!» 

Πεξλώληαο ζηελ ελόηεηα Αλαγλώξηζε-Γηαρείξηζε πλαηζζεκάησλ θαη Δλζπλαίζζεζε, 

ζειήζακε λα βνεζήζνπκε ηα λήπηα λα δηεξεπλήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα αληηιεθζνύλ θαη 

λα θαηαλνήζνπλ ηόζν ηνλ εαπηό ηνπο όζν θαη ηνπο άιινπο.  

Σα παηδηά θαηαλόεζαλ όηη όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απνδεθηά θαη ρξήζηκα ζηε δσή ηνπο 

θαη όηη κπνξνύλ λα ηα αληηιεθζνύλ από ηηο ζσκαηηθέο ελδείμεηο.  

 

«Βηβιία πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε» 

Καηαζθεπάζακε κάζθεο Υαξάο θαη Λύπεο θαη δεκηνπξγήζακε ην «Καιάζη ησλ 

πλαηζζεκάησλ». Παξαηεξήζακε εηθόλεο θαη έθαλαλ ππνζέζεηο γηαηί είλαη ραξνύκελνη ή 

ιππεκέλνη ζηελ εηθόλα, καο ππαγόξεπζαλ πνηα πξάγκαηα ηα θάλνπλ λα αηζζάλνληαη ραξνύκελα 

θαη πνηα ιππεκέλα θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ιίζηεο. 

                  

«Σν θαιάζη κε ηηο κάζθεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ»         «Πνηα ζπλαηζζήκαηα θιείλσ ζηελ θαξδηά       

                                                                                      κνπ… θαη πνηα ζην ζεληνύθη…» 
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Δθθξάζηεθαλ θαιιηηερληθά δεκηνπξγώληαο ην «Γέληξν ηεο Υαξάο» θαη θνιιώληαο πάλσ ηνπ 

θαξδηέο-θύιια, γξάθνληαο πόηε ληώζνπλ ραξά. Παίμακε ην παηρλίδη «Μάληεςε πσο 

αηζζάλνκαη», αλαδεηήζακε ζην δηαδίθηπν ηξαγνύδηα θαη κεισδίεο πνπ εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θνξώληαο ραξνύκελεο ή ιππεκέλεο κάζθεο θαη ρνξεύνληαο κε 

αλάινγεο θηλήζεηο. 

                

          «Νηώζσ όκνξθα όηαλ…»                     «Μνπζηθή θαη ζπλαηζζήκαηα… επίζθεςε ζε σδείν» 

Παξάιιεια επεμεξγαζηήθακε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνύ κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κάζνπλ 

λα εθδειώλνπλ κε ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην ζπκό ηνπο κε ηερληθέο 

ραιάξσζεο. 

Φηηάμακε ιίζηεο από πξάγκαηα πνπ ηνπο πξνθαινύλ ζπκό, θαηαζθεπάζακε ην «ζπκόκεηξν» 

ηεο ηάμεο, αιιά θαη ην αηνκηθό ηνπο ζπκόκεηξν γηα ην ζπίηη θαη ζπκθσλήζακε όηη θάζε παηδί 

πνπ ζπκώλεη, ζα πεγαίλεη ζην ζπκόκεηξν θαη ζα αλεβάδεη ηνλ δείθηε κέρξη ην 10, κεηξώληαο 

αλάπνδα ζηε ζπλέρεηα θαη θαηεβάδνληαο ηνλ δείθηε κέρξη λα θαηεπλάζεη ην ζπκό ηνπ. Σέινο 

ρνξέςακε ηνλ «Υνξό ηνπ Θπκνύ» θαη παίμακε ην παηρλίδη «Σν ζπκσκέλν καθαξόλη». 

                           

                 «Σν ζπκόκεηξν ηεο ηάμεο»                                        «Σν αηνκηθό ζπκόκεηξν» 
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Γελ παξαιείςακε λα αλαθεξζνύκε ζην θόβν, έλα ζπλαίζζεκα έληνλν θαη επίπνλν γηα ηα κηθξά 

παηδηά. 

Μέζα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Όηαλ θνβάκαη» ηα λήπηα 

πξόηεηλαλ επράξηζηνπο ηξόπνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο θόβνπο ηνπο θαη λα ληώζνπλ αζθαιή. 

Παξάιιεια δεκηνύξγεζαλ κία νκαδηθή εξγαζία κε ηίηιν «ηη θνβάκαη…», θόβνληαο 

θαληαζκαηάθηα θαη γξάθνληαο κε ηε βνήζεηά καο ηνπο θόβνπο ηνπο. 

             

                       «Οη θόβνη καο…»                          «Δηθόλεο κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ» 

 

Κιείλνληαο ηελ ελόηεηα κε ηα ζπλαηζζήκαηα αλαθεξζήθακε ζηελ αγάπε, ην κίζνο θαη ζηε δήιηα.  

Οη γαληόθνπθιεο Μειίηζηα θαη Γθίικπν βνήζεζαλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ όηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη όπσο θαη νη πξνηηκήζεηο καο. Αθόκα 

δηαβάζακε βηβιία πνπ έζηγαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: «Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη», θαη 

«Όθη  Κόθη, κηα κεγάιε ηζηνξία αγάπεο κε έλα κηθξό αγθαζάθη». 

 

«Οη γαληόθνπθιεο – νη θαηλνύξηνη θίινη καο» 

Σα παηδηά αληηζηνίρηζαλ ρξώκαηα, θαγεηά θαη δώα κε ηα ζπλαηζζήκαηα, π.ρ. «Δάλ ε ιύπε (ε 

ραξά, ν ζπκόο θ.α.) ήηαλ ρξώκα, πνην ζα ήηαλ…;» θαη έπαημαλ ην ςπρνθηλεηηθό παηρλίδη 

«Άκπξα θαηάκπξα». 

 



 11 

Αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πνιύ έληνλν ζηα παηδηά θαη 

ηα νδεγεί ζε εθξήμεηο ζπκνύ θαη νξγήο, ζπδεηήζακε κέζα ζηελ ηάμε πόηε θαη ηί δειεύνπκε, 

παξαηεξήζακε εηθόλεο θαη ηα παηδηά ππέζεζαλ ηηο αηηίεο δήιηαο θαη πξόηεηλαλ ηξόπνπο 

δηαρείξηζεο. 

 

«Δηθόλεο κε ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο» 

Πξνο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνύ έρεη εληζρπζεί ε ππεπζπλόηεηα ησλ λεπίσλ, έρνπλ 

εκπιαθεί ζε απαηηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έρνπλ αλαδπζεί νη λέεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη 

γλώζεηο ηνπο αλαθεξζήθακε ζε πην ζύλζεηεο έλλνηεο όπσο λα κάζνπλ λα αθνύλε ην ζώκα 

ηνπο, λα δηαρσξίδνπλ ηα αγγίγκαηα ζε εθείλα πνπ ηνπο πξνθαινύλ επράξηζηα ή δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα. Παξαηεξήζακε εηθόλεο πνπ έδεηρλαλ επράξηζηα ή δπζάξεζηα αγγίγκαηα, 

εηθόλεο βίαο κε ζύηεο ή ζύκαηα, παίμακε ην παηρλίδη «Ση ζα έθαλα αλ…», νξίζακε πνηνο 

άλζξσπνο ζεσξείηαη άγλσζηνο θαη μέλνο θαη κάζακε λα ιέκε ην ζιόγθαλ «Σν ζώκα ιέεη όρη 

ζε δπζάξεζηα αγγίγκαηα». 

 

           

  «Σα ρέξηα δελ είλαη γηα λα δέξλνπκε»                     « Οη πξνζθιήζεηο ηεο γηνξηνύιαο καο» 

 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην πξόγξακκα «Βήκαηα γηα ηε δσή» παξνπζηάζηεθε ζην 

επξύηεξν θνηλό, ηνπο γνλείο, σο γηνξηή ιήμεο από ηα λήπηα ηόζν ιεθηηθά κε ηε κνξθή 

πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ, όζν θαη κε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο κέζσ ςπρνθηλεηηθώλ 

παηρληδηώλ θαη ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ. 
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Αμηνιόγεζε 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νη λεπηαγσγνί ζεβόκελεο ηηο δπλαηόηεηεο 

θαη ηνλ πξνζσπηθό ξπζκό θάζε λεπίνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία γηα ελεξγό ιεθηηθή ζπκκεηνρή, γηα 

έθθξαζε ησλ επηζπκηώλ θαη ησλ απνξηώλ ηνπο. 

Σα λήπηα έκαζαλ λα πεξηγξάθνπλ, λα αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, λα 

επηρεηξεκαηνινγνύλ. 

Δπίζεο απέθηεζαλ ελζπλαίζζεζε θαη ηθαλόηεηα λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο 

κέζα ζηελ ηάμε κε ζεκηηέο ζπκπεξηθνξέο. 

Παξάιιεια βειηηώζεθε θαη εκπινπηίζηεθε ν πξνθνξηθόο ηνπο ιόγνο κε λέεο ιέμεηο κέζα από 

πνηήκαηα, παξνηκίεο, δηήγεζε πξνζσπηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα λήπηα έδεηρλαλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό θάζε θνξά πνπ θαζέλα 

μερσξηζηά αλαιάκβαλε λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη λα 

θιεξώζεη ηνλ επόκελν «Βνεζό». 

ηαδηαθά βειηηώζεθε ε απηνεθηίκεζε ησλ λεπίσλ, εληζρύζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηδηαίηεξα 

ηα πην ζπλεζηαικέλα λήπηα έλησζαλ άλεηα λα πεξηγξάθνπλ εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Κάζε Σξίηε θαη Πέκπηε πνπ ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε, ε ραξά ησλ 

λεπίσλ ήηαλ απεξίγξαπηε θαη ε αλππνκνλεζία ηνπο κέρξη λα θιεξσζνύλ απνηππσκέλε ζηα 

κάηηα ηνπο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπο νη γνλείο ζηάζεθαλ πνιύηηκνη αξσγνί θαη ζπλεξγάηεο καο, 

ελζνπζηάζηεθαλ κε ην Πξόγξακκα θαη ήηαλ απνδέθηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο ησλ 

παηδηώλ ηνπο θαη ηεο ζεηηθήο επηξξνήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Οη λεπηαγσγνί ελεκεξώλακε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληά κε επηζηνιέο θαη 

εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ηνπο γνλείο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ νη ίδηνη ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ 

ελεξγνί κέηνρνη θαη ππνζηεξηθηέο ηεο κάζεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο.  

πλνςίδνληαο, πηζηεύνπκε όηη ην «Βήκαηα γηα ηε δσή» ήηαλ έλα πνιύηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

καο θαη όηη ηα λήπηα απέθηεζαλ ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαθξάζνπλ όιε ηε γλώζε πνπ δέρηεθαλ ζε 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ελώ παξάιιεια λα 

ζπκκνξθώλνληαη ζε θνηλσληθνύο θαλόλεο πνπ απαηηεί ηόζν ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ όζν θαη ε 

επξύηεξε θνηλσλία. 
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Βηβιηνγξαθία: 

Παξαηίζεληαη νη ηίηινη ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηα 

παηδηά, ηα νπνία πξνηείλνπλ θαιέο πξαθηηθέο κέζα από ηε ινγνηερληθή καηηά. Ζ αλάγλσζε 

ησλ βηβιίσλ έδσζε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα δσγξαθίζνπλ όηη ηνπο έθαλε εληύπσζε ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηε θαληαζία ηνπο δηαθνξεηηθή εμέιημε ζηελ ηζηνξία.   

 

 εηξά: Μαγηθέο ιεμνύιεο – 6 ηόκνη (1.Δπραξηζηώ  2.Παξαθαιώ  3.’ αγαπώ  

4.πγλώκε  5.Τπνκνλή  6.Γεηα), άξα Αγθνζηίλη, εθδ. Σδηακπίξεο Ππξακίδα 

 εηξά: Αμίεο – 4 ηόκνη (1.Μαζαίλσ θαινύο ηξόπνπο  2.Μαζαίλσ λα είκαη ππεύζπλνο  

3.Μαζαίλσ λα είκαη εηιηθξηλήο  4.Μαζαίλσ λα ζέβνκαη), Brian Moses, εθδ. Μνληέξλνη 

θαηξνί 

 εηξά: Γε θνβάκαη… - 4 ηόκνη (1. Γε θνβάκαη ην ζθνηάδη  2.Γε θνβάκαη ην λεξό  3.Γε 

θνβάκαη ηνλ νδνληνγηαηξό  4.Γε θνβάκαη ην λνζνθνκείν), Καηεξίλα Γηαλλίθνπ, εθδ. 

Μνληέξλνη θαηξνί 

 εηξά: Βηβιία πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε - δηάθνξνη ηόκνη (1.Γε 

ζέισ λα βγσ από ην απγό  2.Ο Κίκσλαο ζε απνζηνιή δηάζσζεο  3.Ο θαληαζκέλνο 

Λνύεο  4.Ζ γάηα ε Μαξκειάδα  5.Ο κεγάινο ρλνπδσηόο  6.Ο Πνζεηδώλαο θαη ε 

Φξνπθξνύ), Γηνιάληα Σζνξώλε – Γεσξγηάδε, εθδ. αββάιαο. 

 εηξά: Μηθξέο ηζηνξίεο - δηάθνξνη ηόκνη (1.Σν αζηέξη ηεο θηιίαο  2.Σν παπί πνπ δελ 

είρε ηη λα πεη  3.Ζ θνπθνπβάγηα πνπ θνβόηαλ ην ζθνηάδη), Γηνιάληα Σζνξώλε – 

Γεσξγηάδε, εθδ. αββάιαο. 

 εηξά: Σα Ενπδνπλνβηβιία - δηάθνξνη ηόκνη (1.Ο ιύθνο πνπ έγηλε κάγεηξαο  2.Ο 

Αγθαιίηζαο  3.Όθη Κόθη), εθδ. Μνληέξλνη θαηξνί 

 εηξά: Σα παξακύζηα ηεο νηθνγέλεηαο - δηάθνξνη ηόκνη (1.Σν ιππεκέλν ςαξάθη  2.Ο 

Παγνπιίλνο), εθδ. Αζηέξεο Γειεζαλάζεο 

 Κη εγώ; - Μηξέηγ Νη’ Αιιαλζέ, εθδ. νθόιε 

 Γπξεύνληαο κηα αγθαιίηζα – Γηνλύζεο Βαιεξηάλνο, Διιελνεθδνηηθή 

 Γώζε ηελ αγάπε – Αγγειηθή Βαξειιά, εθδ. Παηάθε 

 ηέιια, ην αζηεξάθη ηεο ζάιαζζαο – εθδ. Little Friends 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα θύιια εξγαζίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηηο 

λεπηαγσγνύο θαη δόζεθαλ ζηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα ηα επεμεξγαζηνύλ κε ηα παηδηά ζην 

ζπίηη: 
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«Αηνκηθόο πίλαθαο ζεκαληηθώλ πξαγκάησλ» 

 
εκαληηθέο εκεξνκελίεο 
 

 Ζκέξα θαη ώξα γέλλεζεο: 
 
 

 Ζκεξνκελία πνπ πεξπάηεζε: 
 
 

 Ζκεξνκελία πνπ κίιεζε: 
 
Σαμίδηα  
 

 εκαληηθά ηαμίδηα: 
 
 

 Αγαπεκέλα κέξε ηνπ παηδηνύ: 
 
εκαληηθά γεγνλόηα ζηελ νηθνγέλεηα 
 

 Ζκεξνκελία «άθημεο» λένπ κέινπο: 
 
 

 Αιιαγή εξγαζίαο γηα θάπνηνλ γνλέα: 
 

 

 Κάηη άιιν: 
 
Δθθξάζεηο δεκηνπξγηθόηεηαο 
 
(Μαζήκαηα δσγξαθηθήο, κνπζηθήο, ρνξνύ, θάπνην άζιεκα θ.η.ι.) 
 
 
 
Πξνηηκήζεηο 
 

 Αγαπεκέλν Φαγεηό: 
 
 

 Αγαπεκέλν παηρλίδη: 
 
 

 Αγαπεκέλν ρξώκα: 
 
 
εκαληηθά πξόζσπα 
 

 Αγαπεκέλνη ζπγγελείο: 
 
 

 Αγαπεκέλνη θίινη: 
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      «Εειεύσ όηαλ…»: 
 

1.   ……………………………………………………….. 

2.   ……………………………………………………….. 

3.   ……………………………………………………….. 

4.    ……………………………………………………..... 

5.   ……………………………………………………….. 

 

Οδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο: 

Ρσηήζηε ην παηδί ζαο ηη ην θάλεη λα δειεύεη. Αθνύζηε ην ρσξίο θξηηηθή, κόλν κε 

ελδηαθέξνλ θαη γξάςηε αθξηβώο απηό πνπ ζα ζαο ππαγνξεύζεη. 

Καη ηώξα ζθεθηείηε…Αθνύζαηε από ην παηδί απηό πνπ πεξηκέλαηε ή θάηη 

δηαθνξεηηθό;  


