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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΑΠΟ ΤΖΗΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Χ.Π.(χρονική περίοδος) 2 εβδομάδες

1η ημέρα στο Νηπιαγωγείο
(Σημείωση: αξίζει να σημειωθεί πως ο αγιασμός έγινε ημέρα Παρασκευή και θα
πρέπει κάποιες δραστηριότητες κυρίως όσες σχετίζονται με το Ημερολόγιο να
αλλάξουμε τις μέρες πραγματοποίησή τους)

*Αγιασμός
* Ενημέρωση γονέων

1. Ευχές για καλή χρονιά
2. Ωράριο Νηπιαγωγείου (πιστή εφαρμογή, ακρίβεια στην

ώρα προσέλευσης και αποχώρησης)
3. Απασχόληση Νηπιαγωγών ( αναφορά στον τρόπο

επικοινωνίας, στις τακτές ή μη ενημερώσεις γονέων)
4. Η τσάντα του νηπίου (να περιέχει πετσέτα – νερό –

φαγητό, αναφορά σε υγιεινή διατροφή και κυλικείο , αν
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λειτουργεί στο χώρο, και να έχει γραμμένο το όνομα του
παιδιού).

5. Ένδυση – υπόδηση(ευκολοφόρετα ρούχα και παπούτσια
για την καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού )

6. Εμβόλια – ασθένειες (ιδιαιτερότητα ή αλλεργία) – ψείρες
- ενημέρωση  για απουσίες.

7. Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου (ανάλυση στόχων, ανάγνωση
ημερήσιου προγράμματος, αναφορά στα πεδία γνώσης)

8. Οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο (επειδή το Νηπ/γείο ήταν
μέσα σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα και για λόγους
ευρυθμίας με απόφαση των διδασκόντων οι εθνικές
γιορτές γίνονταν χωρίς την παρουσία γονέων σε αντίθεση
με τη γιορτή  των Χριστουγέννων και της Λήξης
Σχολικού Έτους)

9. Δανειστική Βιβλιοθήκη (ξεκίνημα στις αρχές Νοέμβρη,
στόχοι που επιδιώκονται και τρόπος λειτουργίας)

10. Θεατρικές επισκέψεις έξω από το σχολείο (τρόπος
επιλογής και με Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων για
συμμετοχή σε αυτές)

11. Προγράμματα Αγωγής Υγείας ή Διαπολιτισμικό ή
Περιβαλλοντικά (ενημέρωση γονέων αν επιθυμούμε να
συμμετέχουμε σε κάποιο από τα παραπάνω)

12. 3 Φωτογραφίες του παιδιού για την κατασκευή
καρτέλων για παρουσιολόγιο –συρτάρια- γωνιές
ελεύθερων δραστηριοτήτων(εξηγούμε τη σημασία τους
για τη Γλώσσα)

13. Υλικό και τρόπος χρήσης αυτού
14. Συνεργασία – Επιτροπή Γονέων

(3μελής)
15. Ερωτηματολόγιο (δίνεται για

συμπλήρωμα από τους γονείς και απλή
αναφορά σε portfolios.
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Και τώρα…

Σχολείο

Εγώ και οι
συμμαθητές μου

Η δασκάλα
μας  και το
προσωπικό

Το σχολείο μου,
τα  άλλα
σχολεία του
σήμερα και του
χθες

Ο αύλειος
χώρος και
οι κανόνες
του

Η τάξη , οι
γωνιές της
τάξης και οι
κανόνες τους

Τι θα μάθω
στο σχολείο
μου;(δραστη
ριότητες-

πρόγραμμα)

Τα υλικά
και ο
τρόπος
χρήσης
τους

Τραγούδια,
παραμύθια,
παιχνίδια,
χειροτεχνίες
για το
Νηπ/γείο
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Διαθεματική προσέγγιση «Και τώρα..σχολείο»

Γλώσσα: Μιλούν για τις διακοπές τους, για όσα ξέρουν για το
σχολείο και τα επαγγέλματα που σχετίζονται μ’ αυτό,
μαθαίνουν παροιμίες, τραγούδια, έρχονται σε επαφή με τον
γραπτό λόγο μέσω της ανάγνωσης γνωστών παραμυθιών και της
γραφής των ονομάτων στα συρτάρια, στον πίνακα με τα έργα,
το παρουσιολόγιο, τον πίνακα καιρού και τον κατάλογο των
ημερών της εβδομάδας.

Ιστορία: Τα σχολεία και τα σχολικά είδη του χθες και του
σήμερα.

Γεωγραφία: Στον χάρτη βρίσκουμε που είναι το δικό μας
Νηπιαγωγείο.

Πολιτική Αγωγή: Οι κανόνες της τάξης και της αυλής, κανόνες
παιχνιδιών που απορρέουν από την επαφή με τους άλλους
(συμμαθητές, Νηπιαγωγό, μαθητές και δασκάλους των
συστεγαζόμενων σχολείων).

Θρησκευτικά: Πρωινή και μεσημεριανή Προσευχή.

Μυθολογία: μύθος του Αισώπου

Μαθηματικά: Ταξινομήσεις – Ομαδοποιήσεις, κατανόηση των
εννοιών «μέσα – έξω», «πάνω-κάτω»

Κοινωνική αγωγή: Παιχνίδια γνωριμίας – ομαδικά,
παραδοσιακά

Εικαστικά: Ζωγραφική με μαρκαδόρους και πινέλα,
πλαστελίνη, κολλάζ, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο.
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2η ημέρα

Κοινωνική Αγωγή – Γλώσσα – Εικαστικά – Γυμναστική

- Υποδοχή μαθητών (κάθε παιδί τοποθετεί την τσάντα του
και κάθεται στο παγκάκι στη γωνιά της συζήτησης)

- Με την ολοκλήρωση της προσέλευσης αρχίζω τις
συστάσεις. Λέω το όνομά μου και. παρουσιάζω την
Κοκκινούλα (κούκλα Νηπιαγωγείου) που λέει το όνομά
της και καλημερίζει μελωδικά τα παιδιά με παλαμάκια και
τα καλωσορίζει. Η Κοκκινούλα δίνει το χέρι της και
χαιρετά μελωδικά « Καλημέρα, πως σε λένε;».Κάθε παιδί
λέει το όνομά του και το καλημερίζουμε με τον τρόπο που
επιθυμεί : παλαμάκια, πόδια κτλ (παιχνίδι γνωριμίας από
Φιλιππάκη) τραγουδώντας π.χ. «καλημέρα, Γιάννη,
καλημέρα»

- Ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές οικοδομικού
υλικού, κατασκευών, παζλ αφού πρώτα εξηγήσουμε και
πούμε κάποιους κανόνες μια και  οι υπόλοιπες θα
ανοίξουν σιγά σιγά.

- Ανακοινώσεις παιδιών για το που ήμασταν πριν έρθουμε
σχολείο (Καλοκαίρι – Διακοπές-αναφορά στο Φθινόπωρο
και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους)

- Ο βασιλιάς Αναλφάβητος (Ζωή Σκαλίδη-Φωτεινή Τσάμπρα, cd από
Περιοδικό «Παράθυρο στην εκπαίδευση» τεύχος 29)γέφυρα για το
ξεκίνημα της θεματικής προσέγγισης

- Ιστόγραμμα:
Ζωγραφίζουμε στην μέση του πίνακα ή σε χαρτί Α3 ένα
σχολείο και κάνουμε με τη συμμετοχή των παιδιών το
ιστόγραμμα. Την επόμενη μέρα μπορούμε να το φέρουμε
γραμμένο στον ΗΥ και το βάζουμε στον πίνακα του θέματος
όπου θα βάλλουμε και το υπόλοιπο εποπτικό μας υλικό μια
και ο πίνακας θα μας χρειαστεί για άλλες δραστηριότητες και
μας βοηθά τόσο στην ανατροφοδότηση του θέματος όσο και
στη αξιολόγηση

Τραγούδια: Ονομάζουμε το σχολείο μας (η Νηπιαγωγός
γραφέας το γράφει στον πίνακα) και τραγουδάμε ένα τραγούδι
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για το Νηπιαγωγείο, Το Νηπιαγωγείο (Ανθολόγιο Νηπ/γείου
σελ, 29 του Μιχαήλ Στασινόπουλου)

«Στο σχολείο τ’ αγαπημένο με χαρά πάρα πολλή το πρωί πρωί
πηγαίνω με τους φίλους μου μαζί. Τι ωραία παιχνιδάκια παίζουμε όλο
το πρωί όλα τα καλά παιδάκια κι δασκάλα μας μαζί! Κι όταν έρθει
μεσημέρι τότε, τι χαρά όλα τα παιδιά απ’ το χέρι πάμε πάλι στη μαμά
(ή σπίτι μας ξανά).

- Φαγητό και κανόνες που ακολουθούμε (πλύσιμο χεριών κτλ)
- Διάλειμμα: Γνωρίζουμε τον αύλειο χώρο και λέμε

κάποιους κανόνες για την ασφάλεια των Νηπίων.
- Γνωριμία με τα υλικά της τάξης: Δίνουμε πλαστελίνη

και διάφορες φόρμες (σχήματα, ζωάκια κτλ)
- Παίζουμε τη μέλισσα και την κυψέλη (Τα νήπια πετούν

ελεύθερα και με το σφύριγμα ή με το ντέφι συγκεντρώνονται
γύρω από την Νηπιαγωγό – Κυψέλη)

- Αξιολόγηση της 1ης μέρας. Ρωτάμε τι τους άρεσε και τι
θα ήθελαν άλλο να κάνουμε

- Δώρο Νηπιαγωγού: Δίνουμε στα παιδιά πριν φύγουν ένα
δωράκι για να το πάρουν σπίτι τους. Μπορεί να είναι ένα
χωνάκι ζαχαρωτά, μία μολυβοθήκη, μία χειροτεχνία
από τη Νηπιαγωγό, ένας σελιδοδείκτης μολύβι από χαρτί
που γράφουμε πάνω το όνομα κάθε παιδιού με το χρώμα
που εκείνα διαλέγουν το ή ένα σπιτάκι-σχολείο που έχει
το όνομα του Νηπ/γείου από τη μια πλευρά και από την
άλλα το όνομά τους.

- Αποχώρηση με το «Γεια σας παιδιά και να ’σαστε
καλά, γεια σας παιδιά και να ’ρθετε ξανά»
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3η ημέρα

Θρησκευτικά – Γλώσσα – Εικαστικά – Γυμναστική –
Πολιτική Αγωγή

- Απουσίες: Μετράμε με την βοήθεια όσων θέλουν την
ομάδα των παιδιών ακουμπώντας το κεφάλι κάθε παιδιού
και γράφουμε στον πίνακα μέσα σε ένα σπίτι-σχολείο τον
αριθμό των παρόντων και έξω τον αριθμό όσων παιδιών
απουσιάζουν (αυτό γίνεται μέχρι να φτιαχτεί το
παρουσιολόγιο)

- Πρωινή Προσευχή: λέμε το
«Παναγιά μου Παναγίτσα που ’χεις τον Χριστό αγκαλίτσα πάρε
στην ζεστή αγκαλιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα,
κίτρινα, μαυράκια, όλα του Χριστού αδερφάκια. Στην ποδιά σου να
τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις» μόνο αν στην τάξη δεν
έχουμε με άλλο θρήσκευμα
- ή το

«Με την γλυκειά αυγούλαχαρούμενα ξυπνώ
και στέλνω προσευχούλαθερμή στον ουρανό.

Αξίωσέ με, Θεέ μου,νάμαι καλό παιδί
και πάντα χάριζέ μουχαρά και προκοπ

Θεέ μου, σαν τα πουλάκιαχαρούμενα να ζω,
και τ’ άλλα τα παιδάκια πολύ να τ’ αγαπώ».

ή του Ρίτσου το

«Καλέ θεούλη εμείς είμαστε καλά.Κάνε εσύ καλέ θεούλη, να' χουν
όλα τα παιδάκια ένα ποταμάκι γάλα, μπόλικα αστεράκια, μπόλικα

τραγούδια...»

- Επανάληψη της «Μελωδικής καλημέρας» του Μανόλη
Φιλιππάκη. Παιχνίδι γνωριμίας με τη μπάλα-γάτα
(παιχνίδι που φτιάχτηκε προηγούμενη χρονιά σε
πρόγραμμα ανακύκλωσης ). Λέμε το όνομά μας και
πετάμε τη μπάλα-γάτα που πιάσαμε στην κυρία.
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- Ελεύθερες δραστηριότητες

- Γλώσσα-προφορική επικοινωνία

Μιλάμε για το σχολείο – Νηπιαγωγείο, ζητάμε να μας πουν
όσα ξέρουν για τις δραστηριότητες που θα κάνουμε, ζωγραφική,
παραμύθια, κουκλοθέατρο, παιχνίδι και ζητάμε να πουν με τι
άλλο θα ήθελαν να ασχοληθούν.

- Παροιμία: μαθαίνουμε το «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο
απελέκητο» ή «όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια»

- Γνωριμία με τα υλικά, μαρκαδόροι. Ζωγραφίζουν μια
ζωγραφιά για το σπίτι τους (τη μαμά ή όποιον άλλο
θέλουν)

- Φαγητό -Διάλειμμα
- Τραγούδια για το Νηπιαγωγείο
Μαθαίνουμε άλλο ένα από τα τραγούδια που γνωρίζουμε

1.Είναι η τάξη του σχολειού μια μεγάλη αγκαλιά ( cd
από το Παράθυρο στην Εκπαίδευση- τεύχος 35)

Είναι η τάξη του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά που
μαθαίνει στα παιδάκια τα μεγάλα μυστικά για τον κόσμο
για τη φύση για τα αστέρια και τη γη για αρετή και
καλοσύνη για την ίδια τη ζωή. Για τα ωραία τα σουδαία
τα μεγάλα τα μικρά κι ότι πρέπει να γνωρίζω για να
ζήσω ειρηνικά. Με τους φίλους μου παρέα με παιχνίδια
και χαρά σοβαρά μαζί κι αστεία κάνουμε όνειρα πολλά.

(Τα τραγουδάμε αγκαλιασμένοι πριν φύγουμε το
μεσημέρι).

2. Εδώ Νηπιαγωγείο, Λάχανα και χάχανα – Τάσος
Ιωαννίδης

- Άσκηση σιωπής, «οι μέλισσες».
Τραγουδάμε με φωνή που συνεχώς χαμηλώνει η έντασή της
το:
Κοιμήθηκαν οι μέλισσες επάνω στα λουλούδια κι από τριγύρω
άκουγαν να μελωδικά τραγούδια

(Μετά από 1 λεπτό)
Ξυπνήσανε οι μέλισσες (τρις παλαμάκια)
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ν’ ακούσουν τραγούδακια ή παραμύθι (έτσι γίνεται και
προετοιμασία της επόμενης     δραστηριότητας)
-Παραμύθι: ανάγνωση του κλασικού παραμυθιού Τα τρία
γουρουνάκια ή Η Κοκκινοσκουφίτσα μια και εικόνες
αυτών είναι ζωγραφισμένη σε τοίχο από τη ζωγράφο
Βαρβάρα Γιαννούλη σε μεγάλη διάσταση και γίνεται μετά
από επιθυμία των παιδιών

-Αξιολόγηση-αποχώρηση
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4η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή

- Οργάνωση ομάδων παιχνιδιού και σε άλλες γωνίες και
ορισμός κανόνων (πλαστελίνη – οικοδομικό υλικό –
πλαστικό υλικό κατασκευών – αυτοκίνητα – πλαστικά
παζλ – ζώα – καρούλια – αλυσίδες)

-Προσευχή – απουσίες

-Παιχνίδι γνωριμίας: η γάτα και το ποντίκι, σε παραλλαγή
του παραδοσιακού, όπου γάτα και ποντίκι είναι μπάλες
φτιαγμένες από πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων
προηγούμενης χρονιάς από παλιές και τρύπιες κάλτσες του
μπαμπά. Λέμε το πως παίζεται και τους κανόνες του Οι
μπάλες περνάνε διαδοχικά από τα χέρια των παιδιών ενώ τα
παιδιά είναι καθισμένα σε κύκλο και δίνουν τη μπάλα στο
διπλανό τους   γρήγορα τραγουδώντας το «φύγε-φύγε
ποντικάκι μη σε πιάσει το γατάκι. Αν σε πιάσει
πεινασμένο θα σε φάει το καημένο». Προσέχουν και να μην
τους πέσει κάτω η μπάλα, αλλά και να μην συναντηθούν στα
χέρια του ίδιου παιδιού ταυτόχρονα γιατί έτσι τελειώνει το
παιχνίδι.
-Ζωγραφίζουν σε Α3 με τη συνεργασία 2 νηπίων για
κατασκευή sypla για  πλαστελίνη ενισχύοντας έτσι την
ομάδα.
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- Φαγητό- διάλειμμα –άσκηση σιωπής «οι μέλισσες»
-Γιορτάζει η Σταυρούλα, κερνάει τα παιδιά κι εκείνα της
ετοιμάζουν για δώρο ένα άλμπουμ με ζωγραφιές τους. Βάζω
στην γωνιά της Γλώσσας την «Βατραχίνα με τις καρτέλες
ευχές» που παίρνουν κάθε φορά όταν θέλουν να κάνουν κάτι
αντίστοιχο.

Μαθηματικά
- Διάκριση και ταξινόμηση αντικειμένων που

χρησιμοποιούμε στο σχολείο, παρατηρώντας παράλληλα
τα υλικά κατασκευής τους και τη χρήση τους. Τα
τοποθετούμε σε ένα σάκο πάνινο και παίζουμε ένα
παιχνίδι αφής. Τα παιδιά βάζουν στο σάκο το χέρι τους
πιάνουν ένα αντικείμενο , μας λένε ποιο είναι και μετά το
βγάζουν έξω .

- Παραμύθι: «Η μαμά του Τοποτίπ πηγαίνει στη δουλειά
της (εκδόσεις Στρατίκη) Ακολουθεί συζήτηση για το τι
μας άρεσε ή όχι και ζωγραφίζουμε κάτι από αυτό ή το
δραματοποιούμε.

- Αξιολόγηση αποχώρηση
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5η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή- Κουκλοθέατρο

-Προσευχή –απουσίες

-«μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη
-ελεύθερες δραστηριότητες
*τα σχολεία του σήμερα και του χθες, τα αντικείμενα που
χρησιμοποιούσαν τότε και πως εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο.
Παρατήρηση εποπτικού υλικού στη γωνιά της συζήτησης και
φωτογραφικού υλικού από ΗΥ, ανταλλαγή απόψεων.
*ζωγραφική με μαρκαδόρους:ζωγραφίζουν ό,τι τους αρέσει
και τους ζητάμε να  υπογράψουν το έργο τους. Το
παρουσιάζουν στην τάξη και την κρατάμε για το portfolio. Θα
επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο έτσι θα έχουμε την εξέλιξη του
παιδιού στο σχέδιο αλλά και στη γλώσσα.
*φαγητό -διάλειμμα-άσκηση σιωπής
*Κουκλοθέατρο: «Το σχολείο είναι υπέροχο», από το cd του
περιοδικό «Παράθυρο στην εκπ/ση τεύχος 35». Ακολουθεί
συζήτηση για την καλύτερη κατανόηση του έργου. Η
κουκουβάγια που είναι σύμβολο της γνώσης γίνεται και δικό
μας σύμβολο και τοποθετείται στη γωνιά της Γλώσσας μαζί με
έναν πίνακα που έχει όλα τα γράμματα της Αλφαβήτου με
αντίστοιχες εικόνες .
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* παιχνίδι γνωριμίας: «κρυφτό στην τάξη»
Με ένα λάχνισμα βγάζουμε ένα παιδί έξω από την τάξη.
Κρύβουμε κάτω από ένα πανί ένα παιδί αφήνοντας έξω μόνο τα
πόδια του ή το χέρι του. Καλούμε το  παιδί που είναι έξω να
μαντέψει ποιος κρύβεται αφού πρώτα κοιτάξει καλά γύρω στην
παρεούλα και. ακούσει το ποίημα
«ποιο παιδί(δις) είναι κάτω από το πανί. Ψάξε καλά και θα
το βρεις»
Βοηθάμε με ερωτήσεις όπως ,να μας πει αυτός που κρύβεται αν
είναι αγόρι ή κορίτσι, να τραγουδήσει για να αναγνωριστεί από
τη φωνή, να πει από ποιο γράμμα αρχίζει το όνομά του κ.λ.π.

 Μαγαζάκι
Γράφω στον πίνακα τις προτάσεις των παιδιών για το τι
θέλουν να πουλά το μαγαζάκι και κολλάω αντίστοιχες
εικόνες και το κάθε παιδί βάζει μία γραμμή κάτω από την
προτίμησή του. Γίνεται καταμέτρηση των προτιμήσεων και
αν γίνει π.χ. Σούπερ Μάρκετ, το ανακοινώνουμε στους
γονείς, ζητάμε να φέρουν άδειες συσκευασίες για τον
εμπλουτισμό του και εικόνες από διαφημιστικά για να γίνει ο
Τιμοκατάλογος των προϊόντων. Αν τα παιδιά επιλέξουν να
γίνει π.χ. κατάστημα που πουλά ρούχα ή καπέλα  ζητώ και
πάλι την βοήθεια των γονέων για την επάνδρωσή του

-αξιολόγηση-αποχώρηση
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6η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή-Εικαστικά

-ελεύθερες δραστηριότητες

-Προσευχή – απουσίες

-«μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη.

- Μουσική: «Η καλημέρα τι κάνεις», του Πάριου.
Τα λόγια του τραγουδιού είναι γραμμένα στην μια πλευρά
από  ένα ρόδι  και στην άλλη ο τίτλος. Ξεχωρίζω μέσα από
ένα καλάθι ένα ρόδι το δείχνω και λέω στα παιδιά πως επειδή
«είμαι ξεχαστρούλα, πολλές φορές δε θυμάμαι τα λόγια
και κάνω μια πονηριά. Τα γράφω στη μια μεριά από το
αγαπημένο μου φρούτο και στη άλλη τον τίτλο και μετά
τα κρεμάω στο μελωδικό δέντρο.  Όταν θέλω να το
τραγουδήσω για να το ξαναθυμηθώ το κατεβάζω από το
δέντρο και τα διαβάζω».

Στη γωνιά της Μουσικής και στο «μελωδικό δέντρο»,
που μπορεί να είναι όποιο χρώμα θέλουμε και έχει 4 μεγάλα
κλαδιά-εποχές με πολλά παρακλάδια, κρεμώ το «ρόδι της
Καλημέρας». Έτσι κάθε φορά που θα μαθαίνουμε ένα
τραγούδι θα κρεμάμε το ρόδι του τραγουδιού και στο
τέλος κάθε εποχής μπορούμε να κάνουμε έναν κατάλογο με
τα τραγούδια που μάθαμε και στο τέλος της χρονιάς
συγκρίσεις και μετρήσεις για να βρούμε ποια εποχή μάθαμε
περισσότερα τραγούδια .
Ξεκινάμε τραγουδώντας το , διαβάζουμε τα λόγια, εξηγούμε
στίχο- στίχο και τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
Μαθαίνουμε τα λόγια, το ξανατραγουδάμε και στέλνουμε τα
φιλιά μας και την αγάπη μας σε όποιον ο καθένας θέλει και
βάζουμε στο μελωδικό μας δέντρο το πρώτο ρόδι.
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Επαναλαμβάνουμε τα τραγούδια που μάθαμε τις προηγούμενες
μέρες, βρίσκουμε και κρεμάμε τα ρόδια που έχουν τα λόγια
τους.
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- τα νέα του Σαββατοκύριακου, πρώτη λέω τα νέα μου και
μετά όσα νήπια θέλουν. Με αφορμή την πρόσκληση σε βάφτιση
παρουσιάζω το προσκλητήριο και ζητώ να μου πουν βλέποντας
το χρώμα του φακέλου  αν πήγα σε βάφτιση αγοριού ή
κοριτσιού. Ανοίγω τον φάκελο, διαβάζω το περιεχόμενο και
τέλος το τοποθετώ στη γωνιά της γραφής και ζητώ να φέρουν κι
εκείνα την πρόσκληση στο σχολείο αν τα καλέσουν. Μετά από
αυτό αρκετά παιδιά θέλησαν να μιλήσουν
-Ημερολόγιο:(την δραστηριότητα αυτή την ξεκινάμε
Δευτέρα Λέμε τη μέρα που έχουμε σήμερα, ΔΕΥΤΕΡΑ, την
δείχνω και την τοποθετώ στον πίνακα κι έτσι αρχίζω να
ετοιμάζω έναν πίνακα αναφοράς με τις μέρες της εβδομάδας.
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Ρωτώ τι καιρώ έχει έξω, τοποθετώ τις ανάλογες καρτέλες και
έτσι γίνεται η αρχή και για τον καιρό.

-μοιράζω στα νήπια καρτέλες με τα ονόματά τους. Κάθε παιδί
την τοποθετεί με «χρατς» στο συρτάρι που στη μία του πλευρά
έχει τη φωτογραφία τους και στην  άλλη τώρα πια θα έχει το
όνομά τους και εξηγούμε τη χρήση του.

-γίνεται καθορισμός θέσεων: σε κάθε καρέκλα πίσω είναι
γραμμένο το όνομα του κάθε παιδιού  και είναι η θέση του για
το φαγητό.

-φαγητό -διάλειμμα-άσκηση σιωπής

-Μουσική:
η έννοια του ρυθμού(τέταρτο) μέσα από παιχνίδι γνωριμίας
Η Νηπ/γός κρατά 2 ντέφια και τραγουδά καλώντας ένα παιδί

να καθίσει στο καρεκλάκι δίπλα της και να πάρει το ένα ντέφι
και να χτυπήσει όπως κι εκείνη σε ρυθμό τετάρτου
τραγουδώντας το:

Έλα κι εσύ   ………(όνομα νηπίου)
χτύπα το ρυθμό

χτύπα καλά, το ’μαθες πια
Τα άλλα παιδιά μπορούν να τραγουδούν μαζί τους και
παράλληλα χτυπούν παλαμάκια.

-Ομαδικά παιχνίδια: «μικρή Ελένη» ή «ο Μανόλης»

η Νηπ/γος γίνεται οδηγός του τρένου λέει το όνομά της και ζητά
από κάθε παιδί να πει το όνομά του και να γίνει βαγονάκι για να
κάνουν μια μεγάλη αμαξοστοιχία. Βγαίνουν στην αυλή και
παίζουν την «μικρή Ελένη» ή «ο Μανόλης».

- αξιολόγηση-αποχώρηση
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7η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή-Εικαστικά

-ελεύθερες δραστηριότητες

-Προσευχή – απουσίες

-«μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη

- «Η καλημέρα τι κάνεις», του Πάριου

-Καλημέρα, Λάχανα και χάχανα- Τάσος Ιωαννίδης

- Ημερολόγιο: συμπληρώνω τις μέρες της εβδομάδας και τους
πίνακες αναφοράς εβδομάδας και καιρού.

- παντομίμα: τι κάνω από το πρωί μέχρι να φτάσω στο σχολείο.

- η βαλίτσα με τους καλούς τρόπους:μετά από τις εντάσεις
που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων
δραστηριοτήτων διαβάζουμε το

1) «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» (Μάρτιν
Αγκάσι, εκδ. Μεταίχμιο)

2) «Το τερατάκι πάει στο Νηπιαγωγείο», http://pro-
sxoliko.blogspot.com ή

3) μαγνητοφωνούμε την ώρα των ελεύθερων
δραστηριοτήτων, την ώρα του φαγητού, την ώρα που βγαίνουμε
και μπαίνουμε στην τάξη  Στη γωνιά της συζήτησης ακούμε
τους μαγνητοφωνημένους ήχους από την τάξη.

Έτσι μετά από συζητήσεις ορίζουμε με τη συμμετοχή των
παιδιών τους κανόνες της τάξης, τους γράφουμε και τους
τοποθετούμε στη βαλίτσα με τους κανόνες συμπεριφοράς .
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Γλώσσα και νέες τεχνολογίες

Λέμε την πόλη που ζούμε , Κερατσίνι και την γράφουμε στον
πίνακα. βρίσκω  στον Η.Υ ή σε έναν πολιτικό χάρτη της
Ελλάδας την πόλη που είναι το σχολείο μου. Συζητάμε και
μαθαίνουμε και πια άλλα σχολεία συστεγάζονται μαζί μας και
πηγαίνουμε να καλημερίσουμε τα παιδιά και των άλλων
τμημάτων και τους Δ/ντές των Δημοτικών
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-Τα παιχνίδια του σχολείου

Παίζουμε στην παρεούλα όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα παζλ και
το παζλ των γεωμετρικών σχημάτων του ΥΠΕΠΘ

-Ομαδική εργασία: Σε μια μεγάλη καρδιά κάθε παιδί
αφήνει το αποτύπωμά του,  βάζει την υπογραφή του και τέλος
κολλάμε στο κέντρο της ένα από τα τραγούδια που μάθαμε για
το σχολείο ή σε παραλλαγή κάνουμε ένα σχολείο και στο
κέντρο του κολλάμε τη φωτοτυπία όποιου τραγουδιού μάθαμε
για το σχολείο  και το βάζουμε στον πίνακα του Φθινοπώρου ή
κάνουμε μια κορνίζα από φελλό σε σχήμα παραλληλόγραμμο
για την ομαδική μας φωτογραφία.

-ατομική εργασία «τελίτσες»: πλάθουμε κορδόνι πλαστελίνης
και τρυπώντας κάνουμε τελίτσες με ένα  καλαμάκι.

-αξιολόγηση-αποχώρηση
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8η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή-Εικαστικά

-ελεύθερες δραστηριότητες

-Προσευχή : με τη γλυκιά αυγούλα – απουσίες

-«μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη
- «Η καλημέρα τι κάνεις», του Πάριου
-Ημερολόγιο: συμπληρώνω τους πίνακες αναφοράς εβδομάδας
και καιρού.

-Το τραγούδι του Μπάρνυ:
Μ’ αγαπάς, σ’ αγαπώ θέλω αλήθεια να στο πω
μια αγκαλιά κι ένα φιλάκι σου γλυκό λένε πάντα σ΄ αγαπώ.
Μ’ αγαπάς σ’ αγαπώ. όλη η γη μια αγκαλιά
σ’ αγαπώ πολύ και θα ’θελα κι εσύ να με αγαπάς πολύ.Τ

- Μαθηματικά: μέσα-έξω
1) Το σπιτάκι (Γ,Ρίτσος από τη συλλογή η Γκρινιάρα
κατσίκα)

Ένας χωριάτης κουβάλαγε τσουβάλια και στο δρόμο έχασε ένα. Τρέχει
μια μύγα εκεί κοντά, χτυπάει με το φτερό της το τσουκάλι και ρωτά
-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
Κοιτάει ολόγυρα –ψυχή… και μπαίνει μέσα στο τσουκάλι κι καλή σου
θρονιάζεται εκεί. Ένα κουνούπι που πετά φτάνει κι εκείνο και ρωτά
-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
-Εγώ, η μύγα. Και ποιος είσαι του λόγου σου;
-Εγώ, το κουνουπάκι.
-Έλα να κάτσουμε μαζί. Κι έτσι που λέτε οι δυο παρέα τα περνάνε
ωραία, ωραία. Ένα ποντίκι απόξω περπατά και κοντοστέκεται και
ρωτά
-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
-Εγώ, η μύγα. -Εγώ το κουνουπάκι. Και ποιος είσαι του λόγου σου.
-Εγώ, το ποντικάκι.
-Έλα να κάτσουμε μαζί. Κι έτσι που λέτε οι τρεις παρέα τα περνάνε
ωραία, ωραία. Ένας βάτραχος που ολόγυρα πηδά κοντοστέκει και
ρωτά:
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-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
-Εγώ, η μύγα. -Εγώ το κουνουπάκι. -Εγώ, το ποντικάκι.
Και ποιος είσαι του λόγου σου;
-Εγώ, το βατραχάκι. Κι έτσι που λέτε οι τέσσερις παρέα τα
περνάνε ωραία, ωραία. Ένας λαγός που κάπου εκεί βοσκά,

τρέχει κι εκείνος και ρωτά:
-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
-Εγώ, η μύγα. -Εγώ το κουνουπάκι. -Εγώ, το ποντικάκι. -Εγώ, το
βατραχάκι.
-Και ποιος είσαι του λόγου σου;
-Εγώ το στραβοκάνικο λαγουδάκι. -Έλα να κάτσουμε μαζί. Κι έτσι που
λέτε οι πέντε τους παρέα τα περνάνε ωραία, ωραία. Κι αρκούδα φτάνει
αργά, βαριά, χτυπάει και κείνη και ρωτά:
-Ποιανού είναι το σπιτάκι; Ποιος κάθεται δω μέσα;
-Εγώ, η μύγα. -Εγώ το κουνουπάκι. -Εγώ, το ποντικάκι. -Εγώ, το
βατραχάκι.-Εγώ η αλεπουδίτσα με τη ροζ γλωσσίτσα.-Εγώ ο λύκος.
-Και ποιος είσαι του λόγου σου;
-Εγώ η αρκούδα. Εγώ θα σας στείλω από κει που ήρθατε. Κάθεται η
αρκούδα πάνω στο τσουκάλι, μαύρο χάλι. Το τσουκάλι γένηκε
κομμάτια και τ’ αγρίμια και τα ζούδια σκόρπισαν σαν πελεκούδια και
χαθήκαν απ’ τα μάτια.
* ιδανικό και για δραματοποίση .

2)το παιχνιδοτράγουδο «μέσα-έξω»
Τα παιδιά έχουν ένα στεφάνι μπροστά τους και στο δάπεδο,
τραγουδούν και κάνουν ό,τι λένε τα λόγια βάζοντας και
βγάζοντας κάθε φορά το μέλος του σώματός του που
αναφέρεται
το ένα χέρι βάζω μέσα , το ένα χέρι βγάζω έξω και χειροκροτώ
το άλλο χέρι>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
το ένα πόδι  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>χοροπηδώ
κεφάλι κ.λ.π.……………………………όλο το κουνώ

3)φύλλα εργασίας μέσα-έξω

- παιχνίδι γνωριμίας «η αραχνούλα»
Τυλίγω στο δάχτυλό μου μαλλί- κλωστή από ένα κουβάρι ,
πλησιάζω ένα παιδί και του λέω «είμαι μια αραχνούλα, πολύ-
πολύ μοναχούλα και θέλω να αποκτήσω φίλους. Με λένε
Βασούλα θέλεις   πχ Χάρη  να γίνουμε φίλοι;» Του πετώ το
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κουβάρι και ζητώ να τυλίξει κι εκείνο το δαχτυλάκι του
και συνεχίζουμε μέχρι να τυλίξουν όλα τα παιδιά της
τάξης το δαχτυλάκι τους. Έτσι τυλιγμένοι

σχηματίζοντας έναν τεράστιο ιστό τραγουδάμε «είναι η τάξη
του σχολείου μια μεγάλη αγκαλιά»
- Γλώσσα και εικαστικά
Συζητάμε για τα σχολεία  και τα σχολικά είδη του χθες και του
σήμερα παρατηρώντας ανάλογο εποπτικό υλικό και τις αφίσες
που πήραμε από το ΥΠΕΠΘ για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών
γλωσσών. Κάνουμε αναφορά στον μεγάλο παραμυθά τον
Αίσωπο και διαβάζουμε έναν από τους μύθους του ή το λαϊκό
παραμύθι «Κουκουβάγια και πέρδικα», που μπορούμε και να
το δραματοποιήσουμε.

Παραμύθια του λαού

Η κουκουβάγια και η πέρδικα

Μια μέρα συνάχτηκαν όλα τα πουλιά και συμφώνησαν να βάλουν τα παιδιά τους
στο σχολείο να μάθουν γράμματα. Ήβραν και δάσκαλο και τον διόρισαν. Άνοιξε
το σχολείο κι επήραν τα παιδιά τους και τα έγραψαν.
Ύστερα από λίγες μέρες, μερικά παιδιά πήγαν στο σχολείο και δεν ήξεραν το
μάθημά τους. Ο δάσκαλος τα άφησε νηστικά το μεσημέρι. Μέσα στα παιδιά που
έμειναν τιμωρία ήταν και το παιδί της κουκουβάγιας.
Η κουκουβάγια, άμα είδε πως εσχόλασαν τα παιδιά το μεσημέρι και το μωρό της
δεν εσχόλασε, επήρε λίγο ψωμί και επήγε στο σχολείο να του το δώσει.
Καθώς επήγαινε, την έφτασεν η πέρδικα. Έμεινε κι εκείνης το μωρό της νηστεία,
κι επήγαινε να του δώσει λίγο ψωμί. Λέγει η πέρδικα της κουκουβάγιας:
– Να χαρείς τα μάτια σου, γείτονα· έχω πολλή δουλειά και σε παρακαλώ να
πάρεις και του μωρού μου το φαΐ του.
– Το παίρνω γειτόνισσα, λέγει η κουκουβάγια, αλλά δεν ξέρω το μώρο σου ποιο
είναι.
– Ω, λέγει η πέρδικα, όσο γι’ αυτό, είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Το μωρό μου
είναι το πιο όμορφο μωρό του σχολείου!
Η κουκουβάγια πήγε στο σχολείο. Παρακάλεσε το δάσκαλο, κι αυτός εδέχτηκε
να δώσει το ψωμί του μωρού της. Ύστερα είπε του δασκάλου να την αφήσει να
δει όλα τα παιδιά. Εκοίταξε καλά καλά, δεν ήβρε το μωρό τη πέρδικας. Εγύρισε
πίσω, επήγε και ήβρε την πέρδικα και της έδωσε το ψωμί της και της λέει:
– Τι να σου κάμω! Εκοίταζα μιαν ώρα και δεν το ήβρα το μωρό σου, γιατί μες
στο σχολείο δεν ήταν ομορφότερο μωρό από το δικό μου!

-Αξιολόγηση δραστηριοτήτων
-Αποχώρηση
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9η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή-Εικαστικά

-ελεύθερες δραστηριότητες

-Προσευχή : με τη γλυκιά αυγούλα – μέτρηση νηπίων
-«Μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη
- «Η καλημέρα τι κάνεις», του Πάριου
-Ημερολόγιο: συμπληρώνουμε τους πίνακες αναφοράς
εβδομάδας και καιρού.
-Η καλημέρα και σε άλλες γλώσσες
- Μαθηματικά: Πάνω- κάτω
1. παιχνιδοτράγουδο «το στεφάνι»: τα νήπια τραγουδούν και
κάνουν ό,τι λένε  τα λόγια

το στεφάνι κάνω τσάντα κι όλο περπατώ (δις)
τώρα το ’κανα καλάθι κι όλο περπατώ
>>>>>>>>>>  ομπρέλα για να μη βραχώ
>>>>>>>>>>  τιμόνι κι όλο οδηγώ
>>>>>>>>>>  καπέλο και χοροπηδώ
>>>>>>>>>>> φωλίτσα  μπαίνω να ξεκουραστώ

2.Παραδοσιακό παιχνίδι σε ζευγάρια
«τι είναι πάνω ουρανός, κάτω γη, γύρνα πάρε κι εμένα»

3.Ορίζω το πάνω και το κάτω του πίνακα και ζητώ από κάθε
νήπιο να τοποθετήσει στον πίνακα  εκεί που πρέπει τη
μαγνητική φιγούρα που έχει πχ αν είναι πουλί πάνω ή χελώνα
κάτω

4.φύλλο εργασίας: πάνω-κάτω

-Παραμύθι
Μια μέρα στην πολιτεία των νάνων, Ν.Ανθ. σελ.145 .
Συζητάμε για το παραμύθι κι αφού ορίσουμε το πάνω και το
κάτω στο χαρτί τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ό,τι τους έκανε
εντύπωση και μετά να το  παρουσιάσουν στην παρεούλα.
-Αξιολόγηση δραστηριοτήτων-αποχώρηση
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10η ημέρα

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Γυμναστική –
Κοινωνική Αγωγή-Εικαστικά

-ελεύθερες δραστηριότητες

-Προσευχή– απουσίες

-«Μελωδική καλημέρα», παιχνίδι γνωριμίας του Φιλιππάκη

- «Η καλημέρα τι κάνεις», του Πάριου

-Ημερολόγιο: συμπληρώνουμε τους πίνακες αναφοράς
εβδομάδας και καιρού.
(το μεσημέρι βάζουμε στον κατάλογο και το Σάββατο και την
Κυριακή σε άλλο χρώμα για να ξεχωρίζουν τις μέρες που δεν
έχουμε σχολείο και δίπλα μια τσέπη-σπίτι όπου θα μπαίνουν
κάθε φορά  οι καρτέλες με τα ονόματα όσων απουσιάζουν )
- Παροιμίες: «άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο», ή «
Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια» παίζουμε το παιχνίδι
της κρυμμένης λέξης και τις βάζουμε στη γωνιά της Γλώσσας.
-ποίηση
1. Το σχολείο, Κική Γεωργίου (Ανθολόγιο Νηπ/γείου σελ.27)

2. Μάθημα στην τάξη, Κύπρος Τόκας (Ανθολόγιο Νηπ/γείου το

3. Η πλαστελίνη, Μανόλης Φιλιππάκης Ανθολόγιο Νηπ/γείου
σελ.28)

- Κρυφτό στην τάξη: επανάληψη του γνωστού παιχνιδιού ή
- Κουκλοθέατρο «η παλάμη», για ενίσχυση της ομάδας, που το
μοιράστηκε μαζί μας η συνάδελφος Σταυρούλα Σίσκου,
Προϊσταμένη του 8ου νηπιαγωγείου και το παρακολούθησαν
όλα τα τμήματα των Νηπ/γείων.
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Βάζουμε μαζί τους κανόνες του κουκλοθέατρου με
τη βοήθεια της κουκουβάγιας Μελένιας που τους λέει

πως ξέρει ένα μυστικό: πως οι κούκλες για να βγουν θέλουν 3
χειροκροτήματα και πως είναι λίγο ντροπαλές αλλά και
φοβητσιάρες και όταν ακούνε φασαρία κρύβονται.

Βγαίνει η μία παλάμη με τα   δάχτυλα ζωγραφισμένα σαν
ανθρωπάκια ή με γάντια – δαχτυλόκουκλες και συστήνεται. Συστήνει
τα παιδιά της και μιλά για όσα μπορεί να κάνει, να ξύνει, να χαιρετά,
να γαργαλά κ.λ.π.  Εκθέτει όμως και το πρόβλημά της που είναι πως
δεν μπορεί να κάνει έναν μεγάλο θόρυβο. Στην άλλη άκρη
παρουσιάζεται  μια άλλη παλάμη. Πλησιάζει η μια την άλλη.
Γνωρίζονται, βρίσκουν πως μοιάζουν και προσπαθεί  να η βοηθήσει.
Και στην αρχή χτυπάνε τα αντίστοιχα δάχτυλα-παιδιά τους, δεν
καταφέρνουν  να κάνουν τον θόρυβο που θέλουν , ζητούν την βοήθεια
των παιδιών που προτείνουν να χτυπήσουν παλαμάκια. Τέλος η
παλάμη τους ευχαριστεί και πριν τους αποχαιρετήσει  τους ζητά να
χτυπήσουν μαζί τους κι εκείνα.

Συζητάμε για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με
τους άλλους και για όσα μπορούμε να κάνουμε με τους άλλους
και ενισχύουμε έννοιες όπως φιλία και συνεργασία.
Μαθαίνουμε την  παροιμία «κράτα με να σε κρατώ ν΄
ανεβούμε στο βουνό»

Φύλλα εργασίας: Γλώσσα  Α΄ μέρος (Και τώρα…σχολείο)

-Αξιολόγηση: γίνεται αναστοχασμός   όσων  μάθαμε για το
σχολείο, θυμόμαστε το όνομα του Νηπ/γείου μας και
τραγουδάμε τα τραγούδια που μάθαμε.

Βιβλιογραφία
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