
 

 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΣΟ 

 Να  διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ για τα μζςα μεταφοράσ και να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 

μετακίνθςθσ των ανκρϊπων. 

 Να εξογκωκοφν  με τα ςιματα οδικισ κυκλοφορίασ ,και να 

αντιλθφκοφν τθν αξία τουσ ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων . 

 Να αντιλθφκοφν τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν περνϊντασ ζνα 

δρόμο με τα πόδια ι με το ποδιλατό τουσ. 

 Να  μάκουν βαςικοφσ κανόνεσ πριν διαςχίςουν ζνα δρόμο  και να 

υπακοφον ςτισ ςυμβουλζσ των μεγαλφτερων ςε θλικία. 

 Να ζχουν ςωςτι ςυμπεριφορά ςαν ςυνεπιβάτεσ μζςα ςτο αυτοκίνθτο. 

και να φοροφν πάντα ηϊνθ. 

 Να   καλλιεργιςουμε τθν αυτοπεποίκθςι τουσ και τθν υπευκυνότθτά 

τουσ. 

 Να μάκουν να ςζβονται τθν εργαςία του άλλου και να ςυνεργάηονται 

μεταξφ τουσ. 

 Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιο τουσ. 

 Να αναπτφξουν τθν κινθτικότθτά τουσ. 

 Να εκφραςτοφν δθμιουργικά μζςα από ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ 

όπωσ : Το παιχνίδι ρόλων, θ παντομίμα, το κζατρο, θ μουςικι και  τα 

εικαςτικά. 

 

  



 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 Δθμιουργία ιςτογράμματοσ 
 Χωριςμόσ των παιδιϊν ςε ομάδεσ  για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν 
 Διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ 
 Ομαδοςυνεργατικι  μζκοδοσ 
 Αξιολόγθςθ προγράμματοσ 

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ 

Τα παιδιά κακθμερινά ζρχονται ςε επαφι με το αυτοκίνθτο. Ωςτόςο τα 

παιδιά τθσ επαρχίασ λίγεσ παραςτάςεισ ζχουν από κίνθςθ ςε μεγάλεσ πόλεισ 

και ζντονα κυκλοφορικά προβλιματα. Για να προβλθματίςουμε τουσ μακθτζσ 

μασ και να τουσ εμπλζξουμε ςτθ διαδικαςία  αναηιτθςθσ απαντιςεων ςτα 

ερωτιματα που κζςαμε, χρθςιμοποιιςαμε ςαν ςθμείο εκκίνθςθσ του 

προβλθματιςμοφ ζνα παραμφκι. Το παραμφκι λζγεται: " ΦΙΛΟΙ Φωσ , Φανάρι 

" τθσ και το διαβάςαμε ςτα παιδιά από τον υπολογιςτι τθσ τάξθσ. 

 

Κατόπιν κζςαμε ερωτιματα: 

Ρου γνωρίςτθκαν τα παιδιά; 

Τι άναβε κάκε φορά και ςταματοφςαν τα  αυτοκίνθτα; 

Τι άναβε και ξεκινοφςαν; 

Ζχετε δει φανάρια; Τι χρθςιμεφουν 



Ζτςι τζκθκε ςτα παιδιά ζνασ αρχικόσ προβλθματιςμόσ 

Καταγράψαμε τισ ςκζψεισ των παιδιϊν. Τισ διαβάςαμε και μαηί με τα παιδιά 

καταλιξαμε ςτθν αναηιτθςθ κι άλλων πλθροφοριϊν. Τα παιδιά προτείνουν 

τρόπουσ επίλυςθσ του προβλιματοσ όπωσ: 

Να κοιτάξουμε τα βιβλία του ςχολείου, να ρωτιςουμε τουσ μεγάλουσ, να 

ψάξουμε ςτον υπολογιςτι, να ρωτιςουμε ζναν αςτυνομικό κ.λπ. 

 Ζτςι χωριςτικαμε ςε ομάδεσ , φτιάξαμε ενθμερωτικό ςθμείωμα ςτουσ γονείσ 

και θ ζρευνα  ξεκινά....  

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

  

ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΩ 
ΚΑΙ Α ΕΙΜΑΙ 
ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ

Να καλζςουμε 
τον τροχονόμο.

Να ηωγραφίςουμε 
μια πόλθ με 

δρόμουσ, 
αυτοκίνθτα και 

παιδιά.

Να παίξουμε με 
παιχνίδια με 

αυτοκίνθτα και 
τροχονόμουσ.

Να ποφμε 
ποιιματα, 

τραγοφδια και 
ιςτορίεσ για τα 

αυτοκίνθτα.

Να μιλιςουμε για 
αυτοκίνθτα και 
τουσ δρόμουσ.

Να βγοφμε ςτο 
δρόμο να δοφμε 

τισ πινακίδεσ.

Να ντυκοφμε 
αυτοκίνθτα, 

φανάρια, 
τροχονόμοι και να 
παίξουμε κζατρο.



 ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Τα παιδιά ζφεραν πλθροφορίεσ από το ςπίτι και ζτςι μαηεφτθκε αρκετό υλικό 

για επεξεργαςία. 

 

 

 

Αλλά και ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου βρικαμε αρκετά βιβλία για τθν 

αναηιτθςθ χριςιμων πλθροφοριϊν. 

 

  



 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

1) Πώσ  πθγαίνουμε κάκε μζρα ςτο ςχολείο: 
ωτάμε τα παιδιά πωσ ζρχονται κάκε μζρα ςτο ςχολείο. Μετράμε και το 

αποτζλεςμα δείχνει ότι τα περιςςότερα παιδιά ζρχονται με το αυτοκίνθτο 

που οδθγοφν οι γονείσ τουσ. 

 

2) Ανάγνωςθ  βιβλίων. Διαβάςαμε ςτα παιδιά τα βιβλία : 
Μαηί με τα παιδιά  ξεφυλλίηοντασ το βιβλίο αναηιτθςθσ εικόνων ςτθ τροχαία 

κίνθςθ εντοπίςαμε  πινακίδεσ οδικισ κυκλοφορίασ, και ςυηθτιςαμε τθ 

ςθμαςία τουσ. Αναηθτιςαμε ςτο ίδιοι βιβλίο επικίνδυνεσ καταςτάςεισ για 

δθμιουργία ατυχθμάτων. Τα παιδιά επιςθμαίνουν ςτο βιβλίο τουσ κινδφνουσ 

και ποια πρζπει να είναι θ ςωςτι ςυμπεριφορά για τθν πρόλθψθ ενόσ 

ατυχιματοσ. 

 

  



Στθ ςυνζχεια διαβάςαμε το βιβλίο: Η περιπζτεια τθσ μικρισ Κατόνθσ και 

μάκαμε τουσ χρυςοφσ κανόνεσ που πρζπει να ξζρουμε για να διαςχίςουμε 

ζνα δρόμο με αςφάλεια. Τα παιδιά άκουςαν τισ ςυμβουλζσ του μικροφ λφκου 

από το βιβλίο: «ΣΤΟ ΔΟΜΟ» . 

  

  

  



Τζλοσ διαβάςαμε ςτα παιδιά το βιβλίο τθσ Ελζνθσ  Ριτςιδοποφλου : Καλϊσ 

τον κφριο Κ.Ο.Κ 

  

 

3) Ανάγνωςθ και επεξεργαςία ποιθμάτων: 
 «Η Σακαράκα» τθσ Ρζνασ Καρκαίου 

 
  «Η ποδθλάτιςςα»  του  Οδυςςζα Ελφτθ 



  
 

 
 

 

  



4) Εικονογράφθςθ παραμυκιοφ:  
Διαβάςαμε και εικονογραφιςαμε το παραμφκι τθσ Γαλάτειασ  Σουρζλθ: Ο 

Σταμάτθσ κι ο Γρθγόρθσ  από το Ανκολόγιο. 

 

  
 

  



  
 

5) Αναηιτθςθ ςθμάτων ςτο δρόμο: 
 

 

 

Αναηθτιςαμε ςιματα ςτουσ δρόμουσ 

γφρω από το Νθπιαγωγείο μασ. 

 

6) Προβολζσ -παρουςιάςεισ: 
 

Ρροβάλαμε ςτα παιδιά κάποια χριςιμα 

εκπαιδευτικά βίντεο που βρικαμε ςτο 

youtube. 

  



7) Δραςτθριότθτεσ με πινακίδεσ οδικισ κυκλοφορίασ: 

  
Ταυτίηοντασ τα μιςά ςτισ πινακίδεσ. 

 

 

Ομαδοποιώντασ με βάςθ το ςχιμα. 

 

  

Φτιάχνοντασ τα ςιματα που γνωρίςαμε ανάλογα με το ςχιμα. 

 

  



8) Διάφορεσ καταςκευζσ: 

  
 

  
 

  

  



9) Μακαίνω να διαςχίηω ςωςτά ζνα δρόμο- αφίςα: 

 
 

10) Λφνουμε ςταυρόλεξο: 
 

  



11) Σα μζρθ του ποδιλατου: 

  

 

Το δίπλωμα για το ποδιλατό μασ. 

12) υνομιλώντασ με τθ ςχολικι τροχονόμο: 

 
 



13) υνομιλώντασ με τον διοικθτι του αςτυνομικοφ 

τμιματοσ: 

 
 

14) Παίηοντασ παιχνίδια ςτθν αυλι: 

  
 

 

  



15) Αξιοποιώντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ: 

 
 Χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα ηωγραφικισ Tux Paint  ςτον θ/υ τα 

παιδιά είχαν τθ δυνατότθτα να εξοικειωκοφν  με τα εργαλεία του 

προγράμματοσ( πινζλα, ςχιματα, ςβιςτρεσ κ.λ.π) και να γνωρίςουν τον θ/υ 

ςαν εργαλείο  ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ κι ζκφραςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ μασ αποτζλεςαν θ 

επίτευξθ των ςτόχων  μασ και το ενδιαφζρον των παιδιϊν.  Τα παιδιά 

ςυνειδθτοποίθςαν τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν  αν δεν προςζξουν 

πριν διαςχίςουν ζνα δρόμο. Γνϊριςαν βαςικοφσ κανόνεσ του Κ.Ο.Κ. και 

όταν το ςχολείο μασ επιςκζφτθκε ο διοικθτισ του Α.Τ  Βλαχιϊτθ  

παρατθροφςαν με ενδιαφζρον το εποπτικό υλικό και απαντοφςαν  ςτισ 

ερωτιςεισ του  που τουσ ζκετε. 

 Πςον   αφορά το ενδιαφζρον των παιδιϊν αυτό  διατθρικθκε αμείωτο  

κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ .Μόνο αρνθτικό ςθμείο ιταν 

ότι δεν μπορζςαμε να πραγματοποιιςουμε επίςκεψθ ςτο Ράρκο 

Κυκλοφοριακισ Αγωγισ ςτθ Σπάρτθ λόγω μθ λειτουργίασ του πάρκου. 

Κλείνοντασ το πρόγραμμα και το ςχολικό ζτοσ αποφαςίςαμε να 

πραγματοποιιςουμε γιορτι καλοκαιρινι με κζμα :"Ο κφριοσ Κ.ΟΚ. και 

τα ατυχιματα" κάνοντασ ςτουσ γονείσ μια ςφντομθ αναφορά ςτισ 

δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν. 

 

 

 


