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Δράσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ταχυδρομείου (9/10)



 Με αφόρμηση ένα γράμμα που έφτασε στο σχολείο μας, συζητήσαμε και αναφέραμε λέξεις που 
μας έρχονται στο μυαλό π.χ. ταχυδρόμος, φάκελος, γραμματόσημο, γράμμα, ταχυδρομείο, δέμα 
κτλ. 

 Είδαμε, παρατηρήσαμε και κατηγοριοποιήσαμε γράμματα ενώ τα παιδιά σκέφτηκαν λόγους για 
τους οποίους μπορούμε να στείλουμε ή να λάβουμε έναν φάκελο/γράμμα.

 Συζητήσαμε για την έννοια του ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ και του ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, του «Από» και «Προς» αλλά και 
για τη σημασία του ταχυδρομικού κώδικα ενώ επισημάναμε πως όσο ακριβότερο το 
γραμματόσημο τόσο πιο μακρινο ταξίδι θα κάνει το γράμμα.

 Προσπαθήσαμε να λύσουμε το αίνιγμα του γραμματόσημου και ύστερα ο καθένας ζωγράφισε 
το δικό του γραμματόσημο αφού πρώτα αναζητήσαμε εικόνες γραμματοσήμων στο ίντερνετ.

 Κάθε παιδί σκέφτηκε σε ποιον θέλει να στείλει ένα γράμμα αλλά και τι θέλει να του γράψει (έναρξη 
καταγραφής των γραμμάτων των παιδιών από τη νηπιαγωγό) γράφοντας στο φάκελο τον 
αποστολέα και τον παραλήπτη.

Ταχυδρομείο…







 Για κατασκευή της εβδομάδας ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε ένα καπέλο ταχυδρόμου με 

το λογότυπο των ΕΛΤΑ αφού πρώτα συζητήσαμε τι μπορεί να σημαίνει και που το έχουν 

ξαναδεί. 

 Διαβάσαμε το παραμύθι «Ένα τελευταίο γράμμα» και τα παιδιά ζωγράφισαν σχετικά.

 Με τα γράμματα που έγραψαν παίξαμε ένα παιχνίδι δραματοποίησης όπου ο καθένας 

γινόταν ο ταχυδρόμος που έπρεπε να μοιράσει τα γράμματα. 

 Με αφορμή την επίσκεψη του ταχυδρόμου στην τάξη μας, σκεφτήκαμε ερωτήσεις που 

θέλουμε να του κάνουμε και αποτυπώσαμε γενικά τις σκέψεις μας για τι μπορεί να 

αισθάνεται ή να σκέφτεται ένας ταχυδρόμος.

Ταχυδρομείο…



Για να τον 

υποδεχτούμε 

προσπαθήσαμε να 

απομνημονεύσουμε 

το παρακάτω 

τετράστιχο



Ταχυδρομείο…

 Μιλήσαμε για τον ταχυδρόμο του χθές και του σήμερα και επεξεργαστήκαμε πίνακες ζωγραφικής 
μέσω τετράστιχων ενώ με θεατρικά αξεσουάρ και φαντασία τους αναπαραστήσαμε. Επίσης, 
ζωγραφίσαμε έναν μεγάλο ταχυδρόμο για να του πούμε ό,τι ήθελε ο καθένας, ζωγραφιά την 
οποία θα δίναμε στον ταχυδρόμο που θα ερχόταν στην τάξη μας!







Ταχυδρομείο…

 Και όταν έφτασε η στιγμή της επίσκεψης φορέσαμε τα καπέλα μας και υποδεχτήκαμε τον καλό μας ταχυδρόμο

με ένα τραγούδι για τους ταχυδρόμους! Τα παιδιά του πήραν συνέντευξη και λύθηκαν όλες οι απορίες τους

ενώ κι ο ίδιος μοιράστηκε μαζί τους το περιεχόμενο της τσάντας του και τους χάρισε γραμματόσημα και

φυλλάδια των ΕΛΤΑ ενώ τέλος του χαρίσαμε την αφίσα που είχαμε φτιάξει για να την αναρτήσει στο

πρακτορείο του χωριού. Κύριε Μάκη σας ευχαριστούμε!





Ταχυδρομείο…

 Ολοκληρώσαμε τα γράμματα μας με το κόλλημα των γραμματοσήμων του ταχυδρόμου και 

ασχοληθήκαμε με το «Τ» του ταχυδρόμου γνωρίζοντας την ΤΙτίκα, την ΤΑνια, την ΤΕρέζα και 

την ΤΟνια, προσπαθώντας να βρούμε λέξεις που να ξεκινούν από την αντίστοιχη συλλαβή.



Ταχυδρομείο…

 Τέλος, παίξαμε γλωσσικά παιχνίδια αξιοποιώντας την ηλεκτρονική συσκευή του σχολείου που αφορούσαν:

- Τροχός με ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις ήταν λέξεις από «Τ»,

- Παιχνίδι αναγραμματισμού της λέξης «ταχυδρόμος» όπου τα παιδιά έπρεπε να βάλουν στη σωστή θέση τα 
γράμματα

- Αναγνώριση του κεφαλαίου και του πεζού Τ,τ ενώ τα παιδιά πρότειναν να το φτιάξουν και με το σώμα τους 
αφού θυμόντουσαν ότι το είχαμε κάνει και στο «Π» του παππού.






