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Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, έγινε πιστεύω 
για να ξεπεράσω περισσότερο δικούς μου φόβους στην 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων … αλλά θεωρώντας 
το ως θέμα πολύ ιδιαίτερο και σοβαρό, θέλαμε και τα 
παιδιά να το αντιληφθούν αναλόγως. Η αφόρμηση ήρθε 
χωρίς κανένα σχεδιασμό!!! Την ώρα του διαλλείματος 
ένα παιδάκι έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του … Αυτό 
ήταν! Oι μικροί διασώστες ξεκίνησαν το ταξίδι στη 
γνώση πρώτων βοηθειών!!!



Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος.

 Να μάθουν να διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματα 
(φόβος), που τους προκαλούνται όταν παθαίνουν κάτι τα ίδια 
ή οι γύρω τους, διατηρώντας την ψυχραιμία τους.

 Να συνειδητοποιήσουν πως τα ατυχήματα είναι μέρος της 
καθημερινότητας μας και να γνωρίσουν τρόπους 
αντιμετώπισης τους.

 Να μάθουν τι είναι οι πρώτες βοήθειες και αν μπορούν και τα 
ίδια να τις εφαρμόσουν.

 Να κατακτήσουν το συναίσθημα της αλληλοβοήθειας και 
συμπόνιας στον πόνο του άλλου.

 Πως μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 
μικροατυχήματα και απειλούμενες καταστάσεις.

 Που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.



Και ξεκινάμε… Οργανώσαμε καταλλήλως την τάξη 
μας, φτιάχνοντας τη γωνιά του ιατρείου και τη γωνιά 
του φαρμακείου.





Τα παιδιά συγκέντρωσαν υλικό από το σπίτι τους 
και ανέλαβαν δράση … έγιναν για λίγο γιατροί, 
ασθενείς και φαρμακοποιοί.



Τα άδεια κουτάκια από τα φάρματα μας έδωσαν την ευκαιρία 
να μιλήσουμε για το τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο 
σπιτιού και την αναγκαιότητα ύπαρξής του σε όλα τα σπίτια.



Οι πρώτες βοήθειες για τις οποίες μιλήσαμε είναι οι 
εξής:

Ρινορραγία



Πνιγμονή



Λιποθυμία





Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Μιλήσαμε για τα εγκαύματα 
και δόθηκε στα παιδιά σχετικό φύλλο εργασίας. 



Μιλώντας για τα εγκαύματα δε θα μπορούσαμε να μην
αναφερθούμε στην πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει η
πυροσβεστική υπηρεσία στη ζωή μας. Καταλληλότερο
πρόσωπο για να μιλήσει στα παιδιά, από τον
υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γυθείου κ.
Γραφάκο Κωνσταντίνο δε θα μπορούσαμε να είχαμε!!!Η
χαρά και η δίψα των παιδιών για γνώση ήταν μοναδική
… Όταν δε τους ανακοίνωσε ότι θα γίνουν για λίγο
πυροσβέστες; Δεν περιγράφεται!!!





Τι κάνουμε όταν είμαστε άρρωστοι…



Επισκεφθήκαμε το φαρμακείο της γειτονιάς και η 
φαρμακοποιός μας ενημέρωσε για τη σωστή χρήση 
των φαρμάκων.



Αντίληψη και αποφυγή επικίνδυνων 
καταστάσεων…



Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα ατυχήματα που 
γίνονται στους δρόμους, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Σπάρτη. Οι εντυπώσεις κι 
εκεί; Μοναδικές!!!



Μάθαμε τους μαγικούς αριθμούς σε περίπτωση 
ατυχημάτων…



Ζωγραφίζουμε δικά μας ατυχήματα…



Οι κατασκευές μας…

Βαλιτσάκι γιατρού



Μικρόβια και ασθενοφόρα…



Πυροσβεστικά οχήματα…



Αυτοκινητάκια…



Και πως θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτό το 
πρόγραμμα… Μικροί διασώστες χωρίς ατομικό 
βιβλιαράκι πρώτων βοηθειών γίνεται; Δε γίνεται!!!











Βοηθοί μας σε αυτό το ταξίδι της γνώσης ήταν η πανέμορφη 
σειρά βιβλίων: Ο ποντικογιατρούλης και οι μικροί του 
φίλοι,(συγγραφέας: Αγγελίνα Γεωργία , Εκδότης: Ελληνική 
Υγεία),εκπαιδευτικό υλικό που μας έστειλε ο Ερυθρός Σταυρός 
και είμαστε ευγνώμων για αυτό, εκπαιδευτικό υλικό από 
παρακολούθηση αντίστοιχων σεμιναρίων και το διαδίκτυο.



Προς εμπέδωση όλων αυτών των τόσο 
σημαντικών πραγμάτων που μάθαμε εκτός από 
τα θεατρικά παιχνίδια που παίξαμε, φτιάξαμε και 
ένα λογισμικό παρουσίασης.



Πήραμε και δίπλωμα…

 ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
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 Το βραβείο αυτό απονέμεται στο μαθητή ……………… για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο μας το σχολ. έτος 2016-2017  με τίτλο  
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Συγχαρητήρια!!!!!!!                                                                

Οι Νηπιαγωγοί 

Μπαλτά Βασιλική 

Κούβαρη Σταυρούλα 

Γκορίτσα Βασιλική 

 



Αξιολόγηση:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εφόσον όλα είχαν να μας διηγηθούν και ένα δικό τους 
βίωμα. Από τα λεγόμενα τους… αντιλήφθηκαν σε σχέση και με την 
ηλικία τους ,τρόπους αντιμετώπισης κάποιων ατυχημάτων.  Τα 
περισσότερα παιδιά μας δήλωσαν πως θέλουν να γίνουν 
πυροσβέστες και γιατροί για να βοηθούν όσους βρίσκονται σε 
κίνδυνο.

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!


