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Υπεύθυνη νηπιαγωγός: κα. Ρούλα Γκάγκα ΠΕ60 (Επιστήμες 

Αγωγής και Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία), Μsc in 

Educational Psychology 
 
 



 Ιστολόγιο νηπιαγωγείου 
 Εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα 
 Περιγραφική αξιολόγηση 
 Κεράσματα στο νηπιαγωγείο 

 Edupass 

 Ορθή χρήση ομάδας επικοινωνίας στο viber 
 



Η ανάπτυξη πραγματοποιείται με ιεραρχημένη 
σειρά με τις νέες γνώσεις και ικανότητες να 
οικοδομούνται πάνω στις προϋπάρχουσες 

(σύνδεση με σπίτι) 

 Τα παιδιά μαθαίνουν εμπλεκόμενα ενεργά - όχι 
παθητικά (π.χ. όχι φύλλα ζωγραφικής έτοιμα ή με 
γράμματα) 

 



 Το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό μέσο για όλους 
τους τομείς ανάπτυξης (αυθόρμητα, ελεύθερα, 
οργανωμένα…) 

 Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα σ’ ένα 
περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
τους και αισθάνονται προστατευμένα (Maslow).  

 

 



Παιδί και Γλώσσα 

Παιδί και Μαθηματικά 

Παιδί και Περιβάλλον 

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση 

Παιδί και Πληροφορική 
 





Η Γλώσσα σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ διατρέχει όλο 

το πρόγραμμα σπουδών και κάθε θέμα που 

προσεγγίζεται εξυπηρετεί στόχους ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής και αφήγησης. 



 να διηγούνται / αφηγούνται 

 να περιγράφουν 

 να εξηγούν και να ερμηνεύουν 

 να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να 
χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία 

 να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον 
προφορικό τους λόγο 

 να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση 

 



Να συνειδητοποιήσουν τον επικοινωνιακό 
χαρακτήρα της γλώσσας και να έρθουν σε επαφή 
με διαφορετικούς κειμενικούς τύπους. 

 να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του 
αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι 
διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από 
πάνω προς τα κάτω, ότι τα βιβλία διαβάζονται 
από την αρχή ως το τέλος κ.λ.π.) 

 να ακούν και να κατανοούν μία διήγηση, ένα 
κανόνα παιχνιδιού ή άλλα απλά κείμενα που 
κάποιος τους διαβάζει φωναχτά. 



 Διαφορετικά χρώματα στη συλλαβή ή στο γράμμα 

 Αερογραφή 

 Το δείχνω με το σώμα 

 Το ζωγραφίζω, το κόβω, το κολλώ 

 Το φτιάχνω με πλαστελίνη 



Να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για κείμενο 

Να μπορούν να κατανοούν την αλλαγή 
προτάσεων 

Να δείχνουν μια λέξη 

Να δείχνουν ένα γράμμα 

 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 
Βιβλία, παραμύθια, λογαριασμοί, εφημερίδες κτλ. 





 Το ίδιο συμβαίνει και με τη γραφή...  

 

Στόχος είναι να κατανοήσουν τη σημασία της 
γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης 
ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής 
ευχαρίστησης και απόλαυσης. Και σ’ αυτό 
συμβάλλει η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη 
«δημιουργία» δικών τους κειμένων με 
υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό. 

 

 

 

 



 Τα παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν στην 
προσπάθειά τους: να κρατούν ένα μολύβι, ένα 
στυλό, μία κιμωλία με τρόπο αποτελεσματικό και 
να μπορούν να τα χρησιμοποιούν παίρνοντας τη 
σωστή σωματική στάση. 

Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους με 
κεφαλαία ή και πεζά γράμματα. 

Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντά τους 

Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν. 

 Μεγάλη η σημασία της 
εξάσκησης της λεπτής 

κινητικότητας 



ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 

 

 

 ΓΚΟΦΡΕ ΧΑΡΤΙ 

 

 

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 

 

 

ΠΑΣΤΕΛ 

 

 



 ΧΑΝΤΡΕΣ/ΚΟΥΜΠΙΑ 

 

 

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 

 

 

 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ  

 

 

ΨΑΛΙΔΙ 

 

 ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ 

 



 Ένα βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να 
προσέξουμε, είναι το επίπεδο του μυϊκού τόνου στα 
δάχτυλα. Εάν το παιδί, κρατάει το μολύβι πολύ 
δυνατά, εκτός  από ένα φτωχό αποτέλεσμα στη 
γραφή ή τη ζωγραφική, υπάρχει πιθανότητα να 
επέλθει κόπωση και να προκαλεί τη συχνή αλλαγή του 
χεριού. Αυτό, συνήθως σε ηλικίες 3-5 ετών, μπορεί να 
προκαλέσει την καθυστέρηση της πλευρίωσης. 

 Αντίθετα, υπάρχει η πιθανότητα να κρατάει πολύ 
απαλά το μολύβι, άρα το αποτέλεσμα να είναι πάλι 
φτωχό. Τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να 
αυξήσουμε τον μυϊκό τόνο στα δάχτυλα και να 
ενδυναμώσουμε συνολικά τα άνω άκρα του παιδιού. 
Κάποιοι απλοί τρόποι, είναι να δίνουμε ευκαιρίες στο 
παιδί: 

 



Να παίζει με πλαστελίνη 

Να πιέζει μπάλες anti-stress 

Να τραβάει μικρά λαστιχάκια 

Να βοηθάει στην κουζίνα, φτιάχνοντας και 
πιέζοντας ζύμη 

Να βοηθά στο άπλωμα ρούχων, πιέζοντας για να 
ανοίξει τα μανταλάκια 

Να τραβάει τα βρεγμένα ρούχα από το 
πλυντήριο κ.α. 

Να στύβει σφουγγάρι και να καθαρίζει το τραπέζι 

 



 Ρωτήθηκαν 1.000 μαθητές για το αν θα επέλεγαν να 
φάνε μπρόκολο ή να κάνουν μαθηματικά. 
Περισσότεροι από τους μισούς (56%) απάντησαν ότι 
θα προτιμούσαν να φάνε μπρόκολο(Raytheon 
Company, 2012)!   
 



Η συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες 

που έχουν νόημα για τα παιδιά μπορούν να 

συμβάλλουν στην κατανόηση της σημασίας 

των μαθηματικών στην καθημερινή τους ζωή. 

Έτσι, αποκτούν σταδιακά έναν μαθηματικό 

τρόπο σκέψης και εξοικειώνονται με τη χρήση 

του μαθηματικού λεξιλογίου (π.χ. προσθέτω-

αφαιρώ, λιγότερα-περισσότερα, μακρύτερο-

κοντύτερο κτλ.) 

 



-να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις (πάνω-κάτω, αριστερά –
δεξιά, μπροστά πίσω, χθές-αύριο, τώρα-πριν-μετά κτλ.)  

-να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες 
μέτρησης (χρήση χάρακα, μεζούρας κτλ.) 

-να αναγνωρίζουν αριθμούς, σχήματα και στερεά στο περιβάλλον τους 

-να απαριθμούν και να μπορούν να συνθέσουν μια αριθμογραμμή 

-να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις 

-να διατυπώνουν απορίες ή να θέτουν προβλήματα 

-να ομαδοποιούν, σειροθετούν, ταξινομούν κατά χρώμα, μέγεθος είδος 
κτλ. 

 



Na αντιστοιχούν και να συγκρίνουν (π.χ. βάρος- 
ζυγαριά) 

 Και να κατανοούν γραφικές αναπαραστάσεις και 
πίνακες διπλής εισόδου. 



Να εντοπίζουν αριθμούς γύρω τους και να 
αντιλαμβάνονται τι εξυπηρετούν. 

Αξιοποίηση του περιβάλλοντος για 
εξάσκηση στα μαθηματικά



Να αντιστοιχούν το σχήμα με αντικείμενα της 
καθημερινότητας. 



Αξιοποίηση του περιβάλλοντος για 
εξάσκηση στα μαθηματικά

 Στη μέτρηση των υλικών για μια συνταγή 

 Στο χρόνο και στη θερμοκρασία ψησίματος 

 Στη μίξη ανακάτεμα (είναι πολύ ρευστό-τι 
μπορούμε να κάνουμε;= επίλυση προβλήματος)  

 Στο στρώσιμο του τραπεζιού (τόσα-όσα, δεξιά 
αριστερά, περισσότερα ή λιγότερα) 

 



Παιχνίδια και χρήση τους για σύνθεση μοτίβου, 
σχημάτων ή αντιστοίχηση αριθμών 

 







ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 



ΣΥΝΘΕΣΗ 
/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΜΕ ΠΙΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΖΑΡΙ 

ΠΕΡΝΑ ΤΗ ΜΠΙΛΙΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΣΕΙΡΑ 



ΤΑΝΓΚΡΑΜ 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 



ΜΕ  ΚΑΠΑΚΙΑ 



ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ 
ΠΑΖΛ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ! 



 Στο νηπιαγωγείο προωθούμε τα παιδιά να 
εκφραστούν μέσα από τη χρήση της ζωγραφικής με 
διάφορα υλικά καθώς και μέσα από τη μουσική, το 
χορό, τις δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων.  

 Η Τέχνη προωθεί τα παιδιά να μιλήσουν για 
συναισθήματα και να γνωρίσουν διαφορετικές 
απεικονίσεις του κόσμου τους, να παρατηρήσουν και 
να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη 
δημιουργικότητα τους.  



ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ή 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΤΟΥ  

ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ (π.χ. κατασκευή κάρτας για «Χρόνια 
Πολλά», κατασκευές ανάλογα με την εποχή-

αρωματικό πορτοκάλι, ζωγραφιά ταμπέλας για το 
δωμάτιο ή κρεμαστό μόμπιλε για το φωτιστικό 

υπνοδωματίου κτλ.)  



ΤΟ ΒΟΗΘΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ 

ΚΡΙΝΕΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΕΕΣ. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΌΜΩΣ... 
ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ  
ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΦΥΛΛΑ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ!!!   
 



ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 



ανάπτυξη αφαιρετικής σκέψης  

παρατήρηση και περιγραφή 

διατύπωση ερωτημάτων  

αναζήτηση απαντήσεων μέσω του 

πειραματισμού και της διερεύνησης 

  διατύπωση προβλέψεων  

εξαγωγή συμπερασμάτων 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟ 





Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ 

ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

ΖΩΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΠΟΧΕΣ 

ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 



ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 



 Στο νηπιαγωγείο ο Η/Υ ή το tablet αποτελούν ένα 
εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη χρησιμότητά του και το εύρος 
των δυνατοτήτων του.  

Αξιοποιείται ΜΟΝΟ διδακτικά  

Τα παιδιά γνωρίζουν τη χρήση των περιφερειακών 
συσκευών του μέσα από διαδραστικά παιχνίδια 
(π.χ. παιχνίδια μνήμης, γλωσσικά ή μαθηματικά 
παιχνίδια κτλ.) 



Οι νηπιαγωγοί ενδιαφέρονται για τη μαθησιακή 
εξέλιξη των παιδιών και είναι ειλικρινείς απέναντι 
σας. 

 Επιμορφώνονται διαρκώς και χρησιμοποιούν 
σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. 

 Δε διαχωρίζουν τα παιδιά και καλλιεργούν ένα 
θετικό παιδαγωγικό κλίμα που προωθεί το 
σεβασμό, την αποδοχή και την ελευθερία 
έκφρασης. 



 Διαβάζουν συχνά στα παιδιά τους. 
 Δημιουργούν ένα εγγράμματο περιβάλλον παρέχοντας 

συνεχώς αναγνωστικές εμπειρίες. 
 Δε συγκρίνουν το παιδί τους με άλλα σεβόμενοι τον 

ατομικό ρυθμό ανάπτυξης τους και τη διαφορετικότητα 
τους. 

 Έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και ενδιαφέρονται για 
την πρόοδο τους. 

 Βάζουν όρια και επιρρίπτουν κυρώσεις  χωρίς όμως να 
προσβάλλουν. 
 



 

Σηκώστε χεράκι για απορίες!!! 

 

 


