
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ιππότες της οδικής ασφάλειας 
Εργαστήρια 2 και 3/Τμήμα 2 Νηπιαγωγείου Βλαχάτων 

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΚΑΓΚΑ 
 



Ενότητα: 
Παίζω, μαθαίνω, 

τραγουδώ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 

«Μάτια και αυτιά ανοιχτά» 

 

■ Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάποιοι 
υποδύονται τα αυτοκίνητα, κάποια τα μηχανάκια και οι 
υπόλοιποι τους πεζούς. Όσοι υποδύονται τα 
αυτοκίνητα κάνουν τον ήχο« ζουμ», όσοι υποδύονται 
τα μηχανάκια κάνουν «γκρ» ενώ οι υπόλοιποι  κλείνουν 
τα αυτιά τους. Ο κανόνας του παιχνιδιού είναι οι ήχοι 
«ζουμ» και «γκρ» να ακούγονται πολύ χαμηλόφωνα 
ώστε να μη μπορεί εύκολα το παιδί να διακρίνει τους 
ήχους αλλά και γιατί καμιά φορά μπορεί να ακούγονται 
ανεπαίσθητοι ήχοι από το δρόμο. Τα παιδιά κατανοούν  
με αυτό το διδακτικό και ευχάριστο τρόπο ότι ενώ τα 
μάτια τους βοηθούν να βλέπουν καλά, όταν τα αυτιά 
τους είναι κλειστά δεν είναι ασφαλή και μπορεί να τους 
χτυπήσει κάποιο όχημα.  Έχοντας τα αυτιά μας ανοιχτά 
και τη προσοχή μας στο δρόμο μπορούμε να 
αντιληφθούμε την παρουσία άλλων οχημάτων πιο 
εύκολα.  

Δραστηριότητες: 

- «Μάτια και αυτιά ανοιχτά» 

- «Το τραγούδι του ιππότη Ευγένιου: Οι 

ιππότες της οδικής ασφάλειας» 

https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTM

jdkxoSHAbWP/  

- 

 

https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/
https://www.ioas.gr/multimedia/0/u2GTMjdkxoSHAbWP/


«Μάτια και αυτιά ανοιχτά» 
 Διαλέγουν τι 

θέλουν να είναι, 

αυτοκίνητο ή 

μηχανή… 

Τα 

ζωγραφίζουν… 

Κινούνται 

ελεύθερα στο 

χώρο 

σύμφωνα με 

τις οδηγίες… 



Εικόνες για 
σκέψη… 

Για ανίχνευση πρότερων γνώσεων, τα παιδιά 

είπαν τις σκέψεις τους για το τι απεικονίζεται στη 

διπλανή εικόνα (ρουτίνα σκέψης: Harvard project 

jero “I used to think, now I know”/»τότε νόμιζα, 

τώρα ξέρω»)και μετά από συζήτηση οι απόψεις 

τους αναδιαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν από 

τη νηπιαγωγό όπως ακριβώς τις εξέφρασε κάθε 

παιδί.. 

Πριν ακούσουμε το τραγούδι του ιππότη Ευγένιου, 

με τα παιδιά είδαμε εικόνες από πεζούς που είτε 

φορούν ακουστικά είτε μιλούν στο κινητό και 

γενικά διάφορες κινήσεις που δε συνεισφέρουν 

στην ασφάλεια ούτε των πεζών ούτε των 

επιβατών του οχήματος. Τα παιδιά 

προβληματίστηκαν και επικοινώνησαν τις 

σκέψεις τους… 



Τραγούδι:»Οι 
ιππότες της οδικής 

ασφάλειας» 
https://www.ioas.gr/multimedia/

0/u2GTMjdkxoSHAbWP/  

Τα παιδιά μαζεύονται σε έναν κύκλο και με την 

βοήθεια της νηπιαγωγού ακούν και κάνουν 

παντομίμα το τραγούδι  

Ακούνε καλά τους στίχους και δίνουν προσοχή στις 

λέξεις όπως  

ΠΡΟΣΕΧΩ - ΔΕΝ ΤΡΕΧΩ 

ΠΡΟΣΕΧΩ – ΑΚΟΥΩ – ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

και τις επαναλαμβάνουν χτυπώντας παλαμάκια. 

Για να αξιολογήσουμε την κατάκτηση της 

καλλιεργούμενης δεξιότητας δουλεύουμε πρώτα 

ομαδικά και μετά ατομικά το φύλλο εργασίας που 

φαίνεται δίπλα. 
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