
 

 

 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 

 Προςζλευςη παιδιών : Μια καινοφρια μζρα ξεκινά. Τα παιδιά φτάνουν ςτον χϊρο του ςχολείου είτε με 

δρομολόγια του ςχολικοφ είτε ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ. Ο χρόνοσ προςζλευςθσ 

ςυνδυάηεται με τον χρόνο προςαρμογισ-μετάβαςθσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο από τθν αγκαλιά τθσ 

μαμάσ ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό αυτι θ διαδικαςία να γίνει με τρόπο ευχάριςτο 

για τα παιδιά, επιλζγοντασ να παίξουν μόνα τουσ ι ςε παρεοφλεσ, ελεφκερα  ςτισ οργανωμζνεσ γωνιζσ 

τθσ τάξθσ μασ ι με ζνα από τα αγαπθμζνα τουσ παιχνίδια ςτον χϊρο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υλικά, εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ, διαςκεδάηουν και 

ανακαλφπτουν κάκε μζρα νζα πράγματα. 
 

 Παρεοφλα : Η ςυγκζντρωςθ όλων των παιδιϊν ςε μια γωνιά ςτον χϊρο τθσ τάξθσ. Η γωνιά αυτι είναι 

διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί μια αίςκθςθ ηεςταςιάσ και αςφάλειασ. Η γωνιά αυτι είναι 

εμπλουτιςμζνθ με εποπτικό υλικό (μινασ, εποχζσ, φωτογραφίεσ από το διακεματικό τθσ εβδομάδασ) 

.Τα παιδιά κακιςμζνα ςτο χαλί ςχθματίηουν ζνα μεγάλο κφκλο. Η παρεοφλα ζχει ςτόχο να 

δθμιουργιςει ςτα παιδιά μια κακθμερινι ρουτίνα. Ξεκινάμε υποδεχόμενοι τθν νζα θμζρα κάνοντασ 

όλοι μαηί τθν πρωινι μασ προςευχοφλα. Συνεχίηουμε τραγουδϊντασ τθν καλθμζρα μασ , 

αναγνωρίηοντασ τθν μζρα , τον μινα και τθν εποχι που ζχουμε. Τζλοσ ςυηθτάμε για το κζμα που κα 

αςχολθκοφμε τθν εκάςτοτε εβδομάδα , κακϊσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ μζρασ μασ. Η παρεοφλα 

είναι μια κατάςταςθ που δθμιουργεί ομαδικζσ εμπειρίεσ , επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το 

δζςιμο τθσ ομάδασ . Τα τραγουδάκια , τα παραμφκια αλλά και το μαγικό κουτί αποτελοφν μζςα που 

κακιςτοφν τθν παρεοφλα μασ πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ. 

 

 Πρωινό γεφμα: Τα παιδιά ειςάγονται ςε διαδικαςίεσ υγιεινισ (πλζνουν τα χζρια 

τουσ πριν και μετά το γεφμα, μακαίνουν πωσ δεν τρϊμε οφτε πίνουμε από το πιάτο και το ποτιρι του 

φίλου μασ ) κακϊσ επίςθσ ενιςχφεται θ προπάκειά τουσ για αυτοεξυπθρζτθςθ ( τα παιδιά μακαίνουν 

ςιγά ςιγά να τρϊνε μόνα τουσ , να ςκφβουν πάνω από το πιάτο τουσ να πίνουν από το ποτιρι και να 

φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του προςϊπου και των χεριϊν τουσ). 
 

 Μουςική αγωγή: Ρρόκειται για μια πρϊτθ επαφι των παιδιϊν με διάφορα μουςικά 

ακοφςματα , γνωριμία με τα μουςικά όργανα και ςταδιακά με διάφορουσ όρουσ τθσ μουςικισ (ρυκμόσ , 

ζνταςθ) , πάντα με βιωματικό και παιγνιϊδθ τρόπο. 



 

 

 Ελεφθερο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ : Μετά από ςυηιτθςθ με τα παιδιά , 

επιλζγουμε με ποιζσ γωνιζσ τθσ τάξθσ επικυμοφν να καταπιαςτοφν . Έτςι λοιπόν χωριηόμαςτε ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ . Ρολλζσ φορζσ κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ τα παιδιά αλλάηουν γνϊμθ κακϊσ 

εξαντλείται το ενδιαφζρον τουσ  για κάποιο παιχνίδι και επικυμοφν να παίξουν με κάποιο άλλο. Οι 

παιδαγωγοί , δίνουν τθν επιλογι αυτι ςτα παιδιά ενϊ παράλλθλα τα εντάςςουν ςτθ διαδικαςία τάξθσ- 

ςυμμαηζματοσ , κακϊσ κζτουν τον εξισ κανόνα    « ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΟΤΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΜΑΖΕΤΟΤΜΕ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΑΙΖΑΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ». 

 

 Διάλειμμα: Η ζξοδοσ των παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ αυλισ. Μια από τισ 

αγαπθμζνεσ ϊρεσ των παιδιϊν κακϊσ βρίςκονται ςε ζναν μεγάλο χϊρο με 

μεγάλα παιχνίδια (κοφνιεσ, τραμπάλα, τςουλικρεσ , κιόςκι, τρενάκι) , γεμάτο 

χρϊματα και αρϊματα από τα λουλοφδια. Ένα περιβάλλον που κυμίηει παιδικι χαρά! Το διάλειμμα 

αποτελεί ζναν χρόνο ξεκοφραςθσ και εκτόνωςθσ για τα παιδιά που δίνει ταυτόχρονα τθν ευκαιρία για 

ακόμθ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον αλλά και τουσ φίλουσ τουσ. Επιπλζον, οι αλλαγζσ 

του καιροφ, των εποχϊν και τθσ φφςθσ δθμιουργοφν απορίεσ ςτα παιδιά και πολλζσ φορζσ αποτελοφν 

αφορμι για να αςχολθκοφμε αυκόρμθτα με κάποιο κζμα! 

 

 Αςκήςεισ από το βιβλίο διαθεματικήσ προςζγγιςησ τησ γνώςησ για παιδικό ςταθμό: Αφοφ προθγθκεί 

ςυηιτθςθ ςτθν παρεοφλα , κινθτικά παιχνίδια και παρατιρθςθ εικόνων ςχετικζσ με το κζμα 

ςυνεχίηουμε με τθν ειςαγωγι μασ ςτο βιβλίο αρχικά με τισ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ. Σκοπόσ μασ 

είναι να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι με ζνα ςκίτςο αντιπροςωπευτικό για τθν κεματικι ενότθτα με τθν 

οποία αςχολοφμαςτε. Τα παιδιά καλοφνται να αποκτιςουν ςταδιακά τον ςωςτό τρόπο λαβισ του 

μαρκαδόρου κακϊσ επίςθσ και να κακορίςουν τθν φορά του χεριοφ τουσ και μακροπρόκεςμα να 

κζςουν  όρια ςτθν ηωγραφικι τουσ . 

 

 Διήγηςη παραμυθιοφ: Ρριν από τθν αφιγθςθ παραμυκιοφ ακολουκοφμε μια διαδικαςία 

προετοιμαςίασ γι’ αυτό. Τα παιδιά κάκονται ςτθν παρεοφλα, τεντϊνουν καλά τα αυτιά τουσ , ανοίγουν 

καλά τα μάτια τουσ και τραγουδοφν τα μαγικά λόγια για να ανοίξει το παραμφκι. 

Στθν ςυνζχεια αρπάηουν όλοι τθν κυρία θςυχία και θ ιςτορία ξεκινά! Η διιγθςθ 

παραμυκιϊν βοθκά ςτθν ενίςχυςθ τθσ φανταςίασ των παιδιϊν , ςτον 

εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ αλλά και ςτθν ςυναιςκθματικι τουσ ωρίμανςθ. 

 

 Μεςημεριανό γεφμα: Ππωσ ςτο πρωινό ζτςι και ςτο μεςθμεριανό γεφμα ςτοχεφουμε ςτθν μφθςθ 

κανόνων υγιεινισ αλλά και ςτθν αυτονομία των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςπάκεια για δοκιμι 

διάφορων γεφςεων για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. 

 

 Άλλαγμα ροφχων και αναχωρήςεισ : Πςα παιδιά ζχουν λερωκεί , αλλάηονται ροφχα με μεγάλθ 

επιμζλεια και ετοιμάηονται να γυρίςουν ςπίτι τακτικά και κακαρά! 



 

 Χαλάρωςη – Ύπνοσ :  Αυτι τθν ϊρα μερικά παιδιά πθγαίνουν ςτθν αίκουςα τθσ μεςθμεριανισ 

κατάκλιςθσ (φπνου), για να κοιμθκοφν και να ξεκουραςτοφν. Τα υπόλοιπα παιδιά παραμζνουν ςτο 

χϊρο τθσ τάξθσ και  ακολουκοφν μια διαδικαςία χαλάρωςθσ που αλλάηει κάκε μζρα. Η διαδικαςία τθσ 

χαλάρωςθσ μπορεί να γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ κάποιου DVD, με τθν ακρόαςθ κάποιου 

παραμυκιοφ ι απαλισ μουςικισ ι ακόμθ και μζςα από αςκιςεισ χαλάρωςθσ του ςϊματοσ. Αυτι θ ϊρα 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τα παιδιά γιατί ζχουν ανάγκθ να θρεμιςουν και να ξεκουραςτοφν μετά από 

μια γεμάτθ θμζρα. 

 

  Καθοδηγοφμενο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ: Κακϊσ ζχει μείνει μια μικρι ομάδα 

παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ τάξθσ δίνονται ςτα παιδιά ερεκίςματα από γωνιζσ που δεν μασ ζχει δοκεί θ 

ευκαιρία να αςχολθκοφμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υπάρχει ςυχνι εναλλαγι των ερεκιςμάτων, 

με ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και τουσ φίλουσ τουσ. Στο τζλοσ θ ομάδα 

φροντίηει για το ςυμμάηεμα ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και ετοιμάηεται για αναχϊρθςθ! 

 

 

ΣΡΙΣΗ 
 

 Προςζλευςη παιδιών: Μια καινοφρια μζρα ξεκινά. Τα παιδιά φτάνουν ςτον χϊρο του ςχολείου είτε με 

δρομολόγια του ςχολικοφ είτε ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ .Ο χρόνοσ προςζλευςθσ 

ςυνδυάηεται με τον χρόνο προςαρμογισ-μετάβαςθσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο από τθν αγκαλιά τθσ 

μαμάσ ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ .Είναι λοιπόν ςθμαντικό αυτι θ διαδικαςία να γίνει με τρόπο ευχάριςτο 

για τα παιδιά, επιλζγοντασ να παίξουν μόνα τουσ ι ςε παρεοφλεσ, ελεφκερα  ςτισ οργανωμζνεσ γωνιζσ 

τθσ τάξθσ μασ ι με ζνα από τα αγαπθμζνα τουσ  παιχνίδια ςτον χϊρο .Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υλικά, εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ, διαςκεδάηουν και 

ανακαλφπτουν κάκε μζρα νζα πράγματα. 

 Πρωινό γεφμα: Τα παιδιά ειςάγονται ςε διαδικαςίεσ υγιεινισ (πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά το 

γεφμα, μακαίνουν πωσ δεν τρϊμε οφτε πίνουμε από το πιάτο και το ποτιρι του φίλου μασ ) κακϊσ 

επίςθσ ενιςχφεται θ προςπάκεια τουσ για αυτοεξυπθρζτθςθ ( τα παιδιά μακαίνουν ςιγά ςιγά να τρϊνε 

μόνα τουσ , να ςκφβουν πάνω από το πιάτο τουσ να πίνουν από το ποτιρι και να φροντίηουν για τθν 

κακαριότθτα του προςϊπου και των χεριϊν τουσ). 
 

 Διάλειμμα: Η ζξοδοσ των παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ αυλισ. Μια από τισ αγαπθμζνεσ ϊρεσ των παιδιϊν 

κακϊσ βρίςκονται ςε ζναν μεγάλο χϊρο με μεγάλα παιχνίδια (κοφνιεσ, τραμπάλα, τςουλικρεσ , κιόςκι, 

τρενάκι) , γεμάτο χρϊματα και αρϊματα από τα λουλοφδια. Ένα περιβάλλον που κυμίηει παιδικι χαρά! 

Το διάλειμμα αποτελεί ζναν χρόνο ξεκοφραςθσ και εκτόνωςθσ για τα παιδιά που δίνει ταυτόχρονα τθν 

ευκαιρία για ακόμθ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον αλλά και τουσ φίλουσ τουσ. 

Επιπλζον, οι αλλαγζσ του καιροφ, των εποχϊν και τθσ φφςθσ δθμιουργοφν απορίεσ ςτα παιδιά και 

πολλζσ φορζσ αποτελοφν αφορμι για να αςχολθκοφμε αυκόρμθτα με κάποιο κζμα! 

 



 Παρεοφλα : Η ςυγκζντρωςθ όλων των παιδιϊν ςε μια γωνιά ςτον χϊρο τθσ τάξθσ. Η γωνιά αυτι είναι 

διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί μια αίςκθςθ ηεςταςιάσ και αςφάλειασ .Η γωνιά αυτι είναι 

εμπλουτιςμζνθ με εποπτικό υλικό (μινασ, εποχζσ, φωτογραφίεσ από το διακεματικό τθσ εβδομάδασ). 

Τα παιδιά κακιςμζνα ςτο χαλί ςχθματίηουν ζνα μεγάλο κφκλο. Η παρεοφλα ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει 

ςτα παιδιά μια κακθμερινι ρουτίνα. Ξεκινάμε υποδεχόμενοι τθν νζα θμζρα κάνοντασ όλοι μαηί τθν 

πρωινι μασ προςευχοφλα. Συνεχίηουμε τραγουδϊντασ τθν καλθμζρα μασ , αναγνωρίηοντασ τθν μζρα , 

τον μινα και τθν εποχι που ζχουμε. Τζλοσ ςυηθτάμε για το κζμα που κα αςχολθκοφμε τθν εκάςτοτε 

εβδομάδα , κακϊσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ μζρασ μασ. Η παρεοφλα είναι μια κατάςταςθ που 

δθμιουργεί ομαδικζσ εμπειρίεσ , επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το δζςιμο τθσ ομάδασ . Τα 

τραγουδάκια , τα παραμφκια αλλά και το μαγικό κουτί αποτελοφν μζςα που 

κακιςτοφν τθν παρεοφλα μασ πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ. 

 

 Portfolio : Είναι θ εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τισ διάφορεσ τεχνικζσ ηωγραφικισ. Μια 

λευκι κόλα χαρτί ςε ςυνδυαςμό με μια γκάμα υλικϊν και πολφ φανταςία είναι τα 

εφόδια μασ για μια ελεφκερθ δθμιουργία. Τα παιδιά αλλθλεπιδροφν με τα υλικά και το αποτζλεςμα 

είναι μοναδικζσ καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ! 

 

 Ελεφθερο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ : Μετά από ςυηιτθςθ με τα παιδιά , 

επιλζγουμε με ποιζσ γωνιζσ τθσ τάξθσ επικυμοφν να καταπιαςτοφν . Έτςι λοιπόν  χωριηόμαςτε ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ . Ρολλζσ φορζσ κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ τα παιδιά αλλάηουν γνϊμθ κακϊσ 

εξαντλείται το ενδιαφζρον τουσ  για κάποιο παιχνίδι και επικυμοφν να παίξουν με κάποιο άλλο. Οι 

παιδαγωγοί , δίνουν τθν επιλογι αυτι ςτα παιδιά ενϊ παράλλθλα τα εντάςςουν ςτθ διαδικαςία τάξθσ- 

ςυμμαηζματοσ , κακϊσ κζτουν τον εξισ κανόνα    « ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΟΤΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΜΑΖΕΤΟΤΜΕ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΑΙΖΑΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ». 

 

 Αςκήςεισ από το βιβλίο «προμαθηματικζσ ζννοιεσ» : Στόχοσ είναι θ επαλικευςθ εμπζδωςθσ των 

εννοιϊν με τισ οποίεσ ζχουμε ζρκει νωρίτερα ςε επαφι μζςα από κινθτικά παιχνίδια ι παιχνίδια με 

κάρτεσ. 

 

 Διήγηςη παραμυθιοφ: Ρριν από τθν αφιγθςθ παραμυκιοφ ακολουκοφμε μια διαδικαςία 

προετοιμαςίασ γι’ αυτό. Τα παιδιά κάκονται ςτθν παρεοφλα, τεντϊνουν καλά τα αυτιά τουσ , ανοίγουν 

καλά τα μάτια τουσ και τραγουδοφν τα μαγικά λόγια για να ανοίξει το παραμφκι. Στθν ςυνζχεια 

αρπάηουν όλοι τθν κυρία θςυχία και θ ιςτορία ξεκινά! Η διιγθςθ παραμυκιϊν βοθκά ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

φανταςίασ των παιδιϊν , ςτον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ αλλά και ςτθν ςυναιςκθματικι τουσ 

ωρίμανςθ. 

 

 Μεςημεριανό γεφμα: Ππωσ ςτο πρωινό ζτςι και ςτο μεςθμεριανό γεφμα ςτοχεφουμε ςτθν μφθςθ 

κανόνων υγιεινισ αλλά και ςτθν αυτονομία των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςπάκεια για δοκιμι 

διάφορων γεφςεων για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. 

 



 

 Άλλαγμα ροφχων και αναχωρήςεισ : Πςα παιδιά ζχουν λερωκεί , αλλάηονται ροφχα με μεγάλθ 

επιμζλεια και ετοιμάηονται να γυρίςουν ςπίτι τακτικά και κακαρά! 

 Χαλάρωςη – Ύπνοσ :  Αυτι τθν ϊρα μερικά παιδιά πθγαίνουν ςτθν αίκουςα τθσ μεςθμεριανισ 

κατάκλιςθσ (φπνου), για να κοιμθκοφν και να ξεκουραςτοφν. Τα υπόλοιπα παιδιά παραμζνουν ςτο 

χϊρο τθσ τάξθσ και  ακολουκοφν μια διαδικαςία χαλάρωςθσ που αλλάηει κάκε μζρα. Η διαδικαςία τθσ 

χαλάρωςθσ μπορεί να γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ κάποιου DVD, με τθν ακρόαςθ κάποιου 

παραμυκιοφ ι απαλισ μουςικισ ι ακόμθ και μζςα από αςκιςεισ χαλάρωςθσ του ςϊματοσ. Αυτι θ ϊρα 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τα παιδιά γιατί ζχουν ανάγκθ να θρεμιςουν και να ξεκουραςτοφν μετά από 

μια γεμάτθ θμζρα. 

 

  Καθοδηγοφμενο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ : Κακϊσ ζχει μείνει μια μικρι ομάδα 

παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ τάξθσ δίνονται ςτα παιδιά ερεκίςματα από γωνιζσ που δεν μασ ζχει δοκεί θ 

ευκαιρία να αςχολθκοφμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υπάρχει ςυχνι εναλλαγι των ερεκιςμάτων, 

με ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και τουσ φίλουσ τουσ. Στο τζλοσ θ ομάδα 

φροντίηει για το ςυμμάηεμα ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και ετοιμάηεται για αναχϊρθςθ! 

 

 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ 
 

 Προςζλευςη παιδιών : Μια καινοφρια μζρα ξεκινά. Τα παιδιά φτάνουν ςτον χϊρο του ςχολείου είτε με 

δρομολόγια του ςχολικοφ είτε ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ. Ο χρόνοσ προςζλευςθσ 

ςυνδυάηεται με τον χρόνο προςαρμογισ-μετάβαςθσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο από τθν αγκαλιά τθσ 

μαμάσ ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό αυτι θ διαδικαςία να γίνει με τρόπο ευχάριςτο 

για τα παιδιά, επιλζγοντασ να παίξουν μόνα τουσ ι ςε παρεοφλεσ, ελεφκερα  ςτισ οργανωμζνεσ γωνιζσ 

τθσ τάξθσ μασ ι με ζνα από τα αγαπθμζνα του παιχνίδια ςτον χϊρο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υλικά ,εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ, διαςκεδάηουν και 

ανακαλφπτουν κάκε μζρα νζα πράγματα. 

 

 Πρωινό γεφμα: Τα παιδιά ειςάγονται ςε διαδικαςίεσ υγιεινισ (πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά το 

γεφμα, μακαίνουν πωσ δεν τρϊμε οφτε πίνουμε από το πιάτο και το ποτιρι του φίλου μασ ) κακϊσ 

επίςθσ ενιςχφεται θ προπάκειά τουσ για αυτοεξυπθρζτθςθ ( τα παιδιά μακαίνουν ςιγά ςιγά να τρϊνε 

μόνα τουσ , να ςκφβουν πάνω από το πιάτο τουσ να πίνουν από το ποτιρι και να 

φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του προςϊπου και των χεριϊν τουσ). 

  

 Μάθημα χοροφ : Επιδιϊκεται μια πρϊτθ γνωριμία των παιδιϊν με το ςϊμα τουσ. 

Μακαίνουν να το ορίηουν και να το κακοδθγοφν. υκμικά παιχνίδια, παιχνίδια προςανατολιςμοφ, 

ζνταξθ ςε μια χορευτικι ομάδα με ςυμμετοχι ςε παραςτάςεισ ( χριςτουγεννιάτικθ και καλοκαιρινι 

γιορτι) , θ οποία προχποκζτει ζκκεςθ ςε κοινό! 



 

 Παρεοφλα : Η ςυγκζντρωςθ όλων των παιδιϊν ςε μια γωνιά ςτον χϊρο τθσ τάξθσ. Η γωνιά αυτι είναι 

διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί μια αίςκθςθ ηεςταςιάσ και αςφάλειασ. Η γωνιά αυτι είναι 

εμπλουτιςμζνθ με εποπτικό υλικό (μινασ, εποχζσ, φωτογραφίεσ από το διακεματικό τθσ εβδομάδασ). 

Τα παιδία κακιςμζνα ςτο χαλί ςχθματίηουν ζνα μεγάλο κφκλο. Η παρεοφλα ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει 

ςτα παιδιά μια κακθμερινι ρουτίνα. Ξεκινάμε υποδεχόμενοι τθν νζα θμζρα κάνοντασ όλοι μαηί τθν 

πρωινι μασ προςευχοφλα. Συνεχίηουμε τραγουδϊντασ τθν καλθμζρα μασ , αναγνωρίηοντασ τθν μζρα , 

τον μινα και τθν εποχι που ζχουμε. Τζλοσ ςυηθτάμε για το κζμα που κα αςχολθκοφμε τθν εκάςτοτε 

εβδομάδα , κακϊσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ μζρασ μασ. Η παρεοφλα είναι μια κατάςταςθ που 

δθμιουργεί ομαδικζσ εμπειρίεσ , επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το δζςιμο τθσ ομάδασ . Τα 

τραγουδάκια , τα παραμφκια αλλά και το μαγικό κουτί αποτελοφν μζςα που κακιςτοφν τθν παρεοφλα 

μασ πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ 

 

 Διάλειμμα: Η ζξοδοσ των παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ αυλισ. Μια από τισ αγαπθμζνεσ ϊρεσ των παιδιϊν 

κακϊσ βρίςκονται ςε ζναν μεγάλο χϊρο με μεγάλα παιχνίδια (κοφνιεσ, τραμπάλα, τςουλικρεσ , κιόςκι, 

τρενάκι) , γεμάτο χρϊματα και αρϊματα από τα λουλοφδια. Ένα περιβάλλον που κυμίηει παιδικι χαρά! 

Το διάλειμμα αποτελεί ζναν χρόνο ξεκοφραςθσ και εκτόνωςθσ για τα παιδιά που δίνει ταυτόχρονα τθν 

ευκαιρία για ακόμθ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον αλλά και τουσ φίλουσ τουσ. 

Επιπλζον, οι αλλαγζσ του καιροφ, των εποχϊν και τθσ φφςθσ δθμιουργοφν απορίεσ ςτα παιδιά και 

πολλζσ φορζσ αποτελοφν αφορμι για να αςχολθκοφμε αυκόρμθτα με κάποιο κζμα! 

 

 

 Αςκήςεισ από το βιβλίο «προμαθηματικζσ ζννοιεσ» : Στόχοσ είναι θ επαλικευςθ 

εμπζδωςθσ των εννοιϊν με τισ οποίεσ ζχουμε ζρκει νωρίτερα ςε επαφι μζςα 

από κινθτικά παιχνίδια ι παιχνίδια με κάρτεσ. 

 

 Θεατρικό παιχνίδι : Ρρόκειται για κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ αναπαράςταςθσ όχι μόνο ιςτορίασ 

παραμυκιϊν αλλά και καταςτάςεων που αφοροφν το διακεματικό τθσ εβδομάδασ ( επαγγζλματα , 

ζντομα , Φκινοπωρινόσ  περίπατοσ ςε ζνα πάρκο κλπ). Τα παιδιά μακαίνουν να εκφράηονται με το 

ςϊμα τουσ, να εξωτερικεφουν τα ςυναιςκιματα τουσ , να πλάκουν εικόνεσ αλλά και να μιμοφνται 

χαρακτιρεσ διαφορετικοφσ από τουσ δικοφσ τουσ. 

 

 Μεςημεριανό γεφμα: Ππωσ ςτο πρωινό ζτςι και ςτο μεςθμεριανό γεφμα ςτοχεφουμε ςτθν μφθςθ 

κανόνων υγιεινισ αλλά και ςτθν αυτονομία των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςπάκεια για δοκιμι 

διάφορων γεφςεων για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. 

 

 Άλλαγμα ροφχων και αναχωρήςεισ : Πςα παιδιά ζχουν λερωκεί , αλλάηονται ροφχα με μεγάλθ 

επιμζλεια και ετοιμάηονται να γυρίςουν ςπίτι τακτικά και κακαρά! 

 



 Χαλάρωςη – Ύπνοσ: Αυτι τθν ϊρα μερικά παιδιά πθγαίνουν ςτθν αίκουςα τθσ μεςθμεριανισ 

κατάκλιςθσ (φπνου), για να κοιμθκοφν και να ξεκουραςτοφν. Τα υπόλοιπα παιδιά παραμζνουν ςτο 

χϊρο τθσ τάξθσ και  ακολουκοφν μια διαδικαςία χαλάρωςθσ που αλλάηει κάκε μζρα. Η διαδικαςία τθσ 

χαλάρωςθσ μπορεί να γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ κάποιου DVD, με τθν ακρόαςθ κάποιου 

παραμυκιοφ ι απαλισ μουςικισ ι ακόμθ και μζςα από αςκιςεισ χαλάρωςθσ του ςϊματοσ. Αυτι θ ϊρα 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τα παιδιά γιατί ζχουν ανάγκθ να θρεμιςουν και να ξεκουραςτοφν μετά από 

μια γεμάτθ θμζρα. 

 

  Καθοδηγοφμενο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ: Κακϊσ ζχει μείνει μια μικρι ομάδα 

παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ τάξθσ δίνονται ςτα παιδιά ερεκίςματα από γωνιζσ που δεν μασ ζχει δοκεί θ 

ευκαιρία να αςχολθκοφμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υπάρχει ςυχνι εναλλαγι των ερεκιςμάτων, 

με ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και τουσ φίλουσ τουσ. 

Στο τζλοσ θ ομάδα φροντίηει για το ςυμμάηεμα ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και 

ετοιμάηεται για αναχϊρθςθ! 

  

 

ΠΕΜΠΣΗ 
 

 Προςζλευςη παιδιών : Μια καινοφρια μζρα ξεκινά. Τα παιδιά φτάνουν ςτον χϊρο του ςχολείου είτε με 

δρομολόγια του ςχολικοφ είτε ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ. Ο χρόνοσ προςζλευςθσ 

ςυνδυάηεται με τον χρόνο προςαρμογισ-μετάβαςθσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο από τθν αγκαλιά τθσ 

μαμάσ ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό αυτι θ διαδικαςία να γίνει με τρόπο ευχάριςτο 

για τα παιδιά, επιλζγοντασ να παίξουν μόνοι τουσ ι ςε παρεοφλεσ, ελεφκερα  ςτισ οργανωμζνεσ γωνιζσ 

τθσ τάξθσ μασ ι με ζνα από τα αγαπθμζνα του παιχνίδια ςτον χϊρο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υλικά, εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ, διαςκεδάηουν και 

ανακαλφπτουν κάκε μζρα νζα πράγματα. 

 

 

 Παρεοφλα : Η ςυγκζντρωςθ όλων των παιδιϊν ςε μια γωνιά ςτον χϊρο τθσ τάξθσ. Η γωνιά αυτι είναι 

διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί μια αίςκθςθ ηεςταςιάσ και αςφάλειασ. Η γωνιά αυτι είναι 

εμπλουτιςμζνθ με εποπτικό υλικό (μινασ, εποχζσ, φωτογραφίεσ από το διακεματικό τθσ εβδομάδασ). 

Τα παιδιά κακιςμζνα ςτο χαλί ςχθματίηουν ζνα μεγάλο κφκλο. Η παρεοφλα ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει 

ςτα παιδιά μια κακθμερινι ρουτίνα. Ξεκινάμε υποδεχόμενοι τθν νζα θμζρα κάνοντασ όλοι μαηί τθν 

πρωινι μασ προςευχοφλα. Συνεχίηουμε τραγουδϊντασ τθν καλθμζρα μασ , αναγνωρίηοντασ τθν μζρα , 

τον μινα και τθν εποχι που ζχουμε. Τζλοσ ςυηθτάμε για το κζμα που κα αςχολθκοφμε τθν εκάςτοτε 

εβδομάδα , κακϊσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ μζρασ μασ. Η παρεοφλα είναι μια κατάςταςθ που 

δθμιουργεί ομαδικζσ εμπειρίεσ , επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το δζςιμο τθσ ομάδασ . Τα 

τραγουδάκια , τα παραμφκια αλλά και το μαγικό κουτί αποτελοφν μζςα που κακιςτοφν τθν παρεοφλα 

μασ πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ. 

 



 Γυμναςτική-Κολφμβηςη: Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τον ακλθτιςμό. Μζςα από απλζσ αςκιςεισ 

προάγεται θ φυςικι υγεία των παιδιϊν, ενϊ ταυτόχρονα δθμιουργείται ζνα κλίμα ευγενοφσ άμιλλασ . 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν κολφμβθςθ τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με το υγρό ςτοιχείο και ςταδιακά 

επιτυγχάνεται θ εξοικείωςθ τουσ με αυτό. 

 

 

 Πρωινό γεφμα: Τα παιδιά ειςάγονται ςε διαδικαςίεσ υγιεινισ (πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά το 

γεφμα, μακαίνουν πωσ δεν τρϊμε οφτε πίνουμε από το πιάτο κι το ποτιρι του φίλου μασ ) κακϊσ 

επίςθσ ενιςχφεται θ προςπάκεια τουσ για αυτοεξυπθρζτθςθ ( τα παιδιά μακαίνουν ςιγά ςιγά να τρϊνε 

μόνα τουσ , να ςκφβουν πάνω από το πιάτο τουσ να πίνουν από το ποτιρι και να φροντίηουν για τθν 

κακαριότθτα του προςϊπου και των χεριϊν τουσ). 

 

 

 Διάλειμμα: Η ζξοδοσ των παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ αυλισ. Μια από τισ αγαπθμζνεσ ϊρεσ των παιδιϊν 

κακϊσ βρίςκονται ςε ζναν μεγάλο χϊρο με μεγάλα παιχνίδια (κοφνιεσ, τραμπάλα, τςουλικρεσ , κιόςκι, 

τρενάκι) , γεμάτο χρϊματα και αρϊματα από τα λουλοφδια. Ένα περιβάλλον που κυμίηει παιδικι χαρά! 

Το διάλειμμα αποτελεί ζναν χρόνο ξεκοφραςθσ και εκτόνωςθσ για τα παιδιά που δίνε ταυτόχρονα τθν 

ευκαιρία για ακόμθ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον αλλά και τουσ φίλουσ τουσ. 

Επιπλζον, οι αλλαγζσ του καιροφ, των εποχϊν και τθσ φφςθσ δθμιουργοφν απορίεσ ςτα παιδιά και 

πολλζσ φορζσ αποτελοφν αφορμι για να αςχολθκοφμε αυκόρμθτα με κάποιο κζμα! 

 

 Αςκήςεισ από το βιβλίο «προγραφική άςκηςη» : Στόχοσ μασ είναι τα παιδιά να αποκτιςουν ςιγά ςιγά 

τθν ςωςτι λαβι του μολυβιοφ και να προςπακιςουν να κάνουν πιο μικρζσ και οριοκετθμζνεσ κινιςεισ 

, ελζγχοντασ ςε ζναν μικρό βακμό τθν φορά του χεριοφ τουσ ςτο ςχζδιο που αποτυπϊνουν. 

 Ελεφθερο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ : Μετά από ςυηιτθςθ με τα παιδιά , 

επιλζγουμε με ποιζσ γωνιζσ τθσ τάξθσ επικυμοφν να καταπιαςτοφν . Έτςι λοιπόν χωριηόμαςτε ςε 

μικρότερεσ ομάδεσ . Ρολλζσ φορζσ κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ τα παιδιά αλλάηουν γνϊμθ κακϊσ 

εξαντλείται το ενδιαφζρον τουσ  για κάποιο παιχνίδι και επικυμοφν να παίξουν με κάποιο άλλο. o 

παιδαγωγοί , δίνουν τν επιλογι αυτι ςτα παιδιά ενϊ παράλλθλα τα εντάςςουν ςτθ διαδικαςία τάξθσ- 

ςυμμαηζματοσ , κακϊσ κζτουν τον εξισ κανόνα    « ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΟΤΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΜΑΖΕΤΟΤΜΕ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΑΙΖΑΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ». 

 

 Καταςκευζσ : Αφορά ςτο τελικό προϊόν τθσ εκάςτοτε κεματικισ ενότθτασ με 

τθν οποία αςχολοφμαςτε. Μζςα από μια μεγάλθ γκάμα υλικϊν τα παιδιά 

καλοφνται να βάψουν, να κόψουν , να κολλιςουν , να ςτρίψουν γκοφρζ μπιλάκια ι να καταπιαςτοφν 

με οποιαδιποτε άλλθ τεχνικι, ακολουκϊντασ ζνα ζνα τα βιματα με τθν βοικεια και τθν κακοδιγθςθ 

τθσ παιδαγωγοφ ζτςι ϊςτε να καταλιξει ςτο τελικό αποτζλεςμα που είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ. Κάκε τζλοσ τθσ εβδομάδασ τα παιδιά παίρνουν το δθμιοφργθμα τουσ ςτο ςπίτι για να το 

δείξουν ςτουσ γονείσ τουσ και να τα ςτολίςουν ςτο δωμάτιο τουσ. Με αυτόν τον τρόπο 

τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τα υλικά , μακαίνουν να πειραματίηονται με αυτά 



χωρίσ να φοβοφνται μθν λερωκοφν ι μθν κάνουν λάκοσ. Επιπλζον αναπτφςςουν το αίςκθμα τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ – ικανοποίθςθσ για το δθμιοφργθμα τουσ . 

 

 Μεςημεριανό γεφμα: Ππωσ ςτο πρωινό ζτςι και ςτο μεςθμεριανό γεφμα ςτοχεφουμε ςτθ μφθςθ 

κανόνων υγιεινισ αλλά και ςτθν αυτονομία των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςπάκεια για δοκιμι 

διάφορων γεφςεων για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. 

 

 Άλλαγμα ροφχων και αναχωρήςεισ : τα παιδιά αλλάηονται ροφχα με μεγάλθ επιμζλεια και 

ετοιμάηονται να γυρίςουν ςπίτι τακτικά και κακαρά! 

 

 Χαλάρωςη – Ύπνοσ :  Αυτι τθν ϊρα μερικά παιδιά πθγαίνουν ςτθν αίκουςα τθσ μεςθμεριανισ 

κατάκλιςθσ (φπνου), για να κοιμθκοφν και να ξεκουραςτοφν. Τα υπόλοιπα παιδιά παραμζνουν ςτο 

χϊρο τθσ τάξθσ και  ακολουκοφν μια διαδικαςία χαλάρωςθσ που αλλάηει κάκε μζρα. Η διαδικαςία τθσ 

χαλάρωςθσ μπορεί να γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ κάποιου DVD, με τθν ακρόαςθ κάποιου 

παραμυκιοφ ι απαλισ μουςικισ ι ακόμθ και μζςα από αςκιςεισ χαλάρωςθσ του ςϊματοσ. Αυτι θ ϊρα 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τα παιδιά γιατί ζχουν ανάγκθ να θρεμιςουν και να ξεκουραςτοφν μετά από 

μια γεμάτθ θμζρα. 

 

  Καθοδηγοφμενο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ  : Κακϊσ ζχει μείνει μια μικρι ομάδα 

παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ τάξθσ δίνονται ςτα παιδιά ερεκίςματα από γωνιζσ που δεν μασ ζχει δοκεί θ 

ευκαιρία να αςχολθκοφμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υπάρχει ςυχνι εναλλαγι των ερεκιςμάτων, 

με ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και τουσ φίλουσ τουσ. Στο τζλοσ θ ομάδα 

φροντίηει για το ςυμμάηεμα ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και ετοιμάηεται για αναχϊρθςθ! 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
 

 Προςζλευςη παιδιών : Μια καινοφρια μζρα ξεκινά. Τα παιδιά φτάνουν ςτον χϊρο του ςχολείου είτε με 

δρομολόγια του ςχολικοφ είτε ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ. Ο χρόνοσ προςζλευςθσ 

ςυνδυάηεται με τον χρόνο προςαρμογισ-μετάβαςθσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο από τθν αγκαλιά τθσ 

μαμάσ ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό αυτι θ διαδικαςία να γίνει με τρόπο ευχάριςτο 

για τα παιδιά, επιλζγοντασ να παίξουν μόνα τουσ ι ςε παρεοφλεσ, ελεφκερα  ςτισ οργανωμζνεσ γωνιζσ 

τθσ τάξθσ μασ ι με ζνα από τα αγαπθμζνα του παιχνίδια ςτον χϊρο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υλικά, εκφράηουν τα ςυναιςκιματα τουσ, διαςκεδάηουν και 

ανακαλφπτουν κάκε μζρα νζα πράγματα 

 

 Παρεοφλα : Η ςυγκζντρωςθ όλων των παιδιϊν ςε μια γωνιά ςτον χϊρο τθσ τάξθσ. Η γωνιά αυτι είναι 

διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί μια αίςκθςθ ηεςταςιάσ και αςφάλειασ. Η γωνιά αυτι είναι 

εμπλουτιςμζνθ με εποπτικό υλικό (μινασ, εποχζσ, φωτογραφίεσ από το διακεματικό τθσ εβδομάδασ). 

Τα παιδιά κακιςμζνα ςτο χαλί ςχθματίηουν ζνα μεγάλο κφκλο. Η παρεοφλα ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει 



ςτα παιδιά μια κακθμερινι ρουτίνα. Ξεκινάμε υποδεχόμενοι τθν νζα θμζρα κάνοντασ όλοι μαηί τθν 

πρωινι μασ προςευχοφλα. Συνεχίηουμε τραγουδϊντασ τθν καλθμζρα μασ , αναγνωρίηοντασ τθν μζρα , 

τον μινα και τθν εποχι που ζχουμε. Τζλοσ ςυηθτάμε για το κζμα που κα αςχολθκοφμε τθν εκάςτοτε 

εβδομάδα , κακϊσ επίςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ μζρασ μασ. Η παρεοφλα είναι μια κατάςταςθ που 

δθμιουργεί ομαδικζσ εμπειρίεσ , επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο το δζςιμο τθσ ομάδασ . Τα 

τραγουδάκια , τα παραμφκια αλλά και το μαγικό κουτί αποτελοφν μζςα που κακιςτοφν τθν παρεοφλα 

μασ πιο ενδιαφζρουςα για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ. 

 

 Πρωινό γεφμα: Τα παιδιά ειςάγονται ςε διαδικαςίεσ υγιεινισ (πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά το 

γεφμα, μακαίνουν πωσ δεν τρϊμε οφτε πίνουμε από το πιάτο κι το ποτιρι του φίλου μασ ) κακϊσ 

επίςθσ ενιςχφεται θ προςπάκεια τουσ για αυτοεξυπθρζτθςθ ( τα παιδιά μακαίνουν ςιγά ςιγά να τρϊνε 

μόνα τουσ , να ςκφβουν πάνω από το πιάτο τουσ να πίνουν από το ποτιρι και να φροντίηουν για τθν 

κακαριότθτα του προςϊπου και των χεριϊν τουσ). 

 

 Αγγλικά: Η πρϊτθ επαφι των παιδιϊν με μια ξζνθ γλϊςςα γίνεται από μικρι θλικία μζςα από 

διαδραςτικά παιχνίδια ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι, τραγοφδια, βίντεο αλλά και 

ηωγραφικι. Μζςα από αυτζσ τισ απλζσ μεκόδουσ τα παιδιά ςιγά ςιγά μακαίνουν 

μεμονωμζνεσ λεξοφλεσ ι ακόμθ και απλζσ φραςοφλεσ  που χρθςιμοποιοφν ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ (χρϊματα, αρικμοί, καλθμζρα, αντίο κλπ). 

 

 Ολοκλήρωση κατασκευής. 

 

 Διάλειμμα: Η ζξοδοσ των παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ αυλισ. Μια από τισ αγαπθμζνεσ ϊρεσ των παιδιϊν 

κακϊσ βρίςκονται ςε ζναν μεγάλο χϊρο με μεγάλα παιχνίδια (κοφνιεσ, τραμπάλα, τςουλικρεσ , κιόςκι, 

τρενάκι) , γεμάτο χρϊματα και αρϊματα από τα λουλοφδια. Ένα περιβάλλον που κυμίηει παιδικι χαρά! 

Το διάλειμμα αποτελεί ζναν χρόνο ξεκοφραςθσ και εκτόνωςθσ για τα παιδιά που δίνε ταυτόχρονα τθν 

ευκαιρία για ακόμθ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον αλλά και τουσ φίλουσ τουσ. 

Επιπλζον, οι αλλαγζσ του καιροφ, των εποχϊν και τθσ φφςθσ δθμιουργοφν απορίεσ ςτα παιδιά και 

πολλζσ φορζσ αποτελοφν αφορμι  για να αςχολθκοφμε αυκόρμθτα με κάποιο κζμα! 

 

 

 Κουκλοθζατρο: Αποτελεί πολφτιμο παιδαγωγικό εργαλείο κακϊσ μζςα από μια παράςταςθ οι κοφκλεσ 

αποτελοφν πολφ ςυχνά πρότυπα για τα παιδιά , τα μυοφν αβίαςτα ςε κανόνεσ (κοινωνικοφσ, υγιεινισ 

κλπ) , τουσ παρουςιάηουν αποδεκτζσ και μθ ςυμπεριφορζσ , επικοινωνοφν 

μαηί τουσ και τα διαςκεδάηουν. 

 

 Θεατρικό παιχνίδι : Ρρόκειται για κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

αναπαράςταςθσ όχι μόνο ιςτορίασ παραμυκιϊν αλλά και καταςτάςεων που 

αφοροφν το διακεματικό τθσ εβδομάδασ ( επαγγζλματα , ζντομα , 

Φκινοπωρινόσ  περίπατοσ ςε ζνα πάρκο κλπ). Τα παιδιά μακαίνουν να εκφράηονται με το ςϊμα τουσ, 



να εξωτερικεφουν τα ςυναιςκιματα τουσ , να πλάκουν εικόνεσ αλλά και να μιμοφνται χαρακτιρεσ 

διαφορετικοφσ από τουσ δικοφσ τουσ. Μζςα από αυτιν τθν διαδικαςία θ ομάδα δζνεται περιςςότερο 

και τα παιδιά ζρχονται ςε μια πρϊτθ επαφι ζκκεςθσ τουσ ςε κοινό (τουσ φίλουσ τουσ). 

 

 Μεςημεριανό γεφμα: Ππωσ ςτο πρωινό ζτςι και ςτο μεςθμεριανό γεφμα ςτοχεφουμε ςτθν μφθςθ 

κανόνων υγιεινισ αλλά και ςτθν αυτονομία των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν προςπάκεια για δοκιμι 

διάφορων γεφςεων για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. 

 

 Άλλαγμα ροφχων και αναχωρήςεισ : Πςα παιδιά είναι λερωμζνα  αλλάηονται ροφχα με μεγάλθ 

επιμζλεια και ετοιμάηονται να γυρίςουν ςπίτι τακτικά και κακαρά! 

 

 Χαλάρωςη – Ύπνοσ :  Αυτι τθν ϊρα μερικά παιδιά πθγαίνουν ςτθν αίκουςα τθσ μεςθμεριανισ 

κατάκλιςθσ (φπνου), για να κοιμθκοφν και να ξεκουραςτοφν. Τα υπόλοιπα παιδιά παραμζνουν ςτο 

χϊρο τθσ τάξθσ και  ακολουκοφν μια διαδικαςία χαλάρωςθσ που αλλάηει κάκε μζρα. Η διαδικαςία τθσ 

χαλάρωςθσ μπορεί να γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ κάποιου DVD, με τθν ακρόαςθ κάποιου 

παραμυκιοφ ι απαλισ μουςικισ ι ακόμθ και μζςα από αςκιςεισ χαλάρωςθσ του ςϊματοσ. Αυτι θ ϊρα 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τα παιδιά γιατί ζχουν ανάγκθ να θρεμιςουν και να ξεκουραςτοφν μετά από 

μια γεμάτθ θμζρα. 

  Καθοδηγοφμενο παιχνίδι ςτισ οργανωμζνεσ  γωνιζσ τησ τάξησ : Κακϊσ ζχει μείνει μια μικρι ομάδα 

παιδιϊν ςτον χϊρο τθσ τάξθσ δίνονται ςτα παιδιά ερεκίςματα από γωνιζσ που δεν μασ ζχει δοκεί θ 

ευκαιρία να αςχολθκοφμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υπάρχει ςυχνι εναλλαγι των ερεκιςμάτων, 

με ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και τουσ φίλουσ τουσ. Στο τζλοσ θ ομάδα 

φροντίηει για το ςυμμάηεμα ολόκλθρθσ τθσ τάξθσ και ετοιμάηεται για αναχϊρθςθ! 

 

 

 

 

 

 
 


