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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: SOCRATES-
COMENIUS

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τίτλος προγράμματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τζήκου Βασιλική
ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ: 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 28
(ΑΓΟΡΙΑ : 15   ΚΟΡΙΤΣΙΑ : 13 )

1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχολικό έτος 2004-2005
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Λίγα λόγια για τη συμμετοχή μου
στο πρόγραμμα.

Ανταποκρίθηκα άμεσα στην πρόταση της κ
Μαρίας Αργυρίου και συμμετείχα στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOCR SOCRATES-

COMENIUS
ATES- COMENIUS και με άλλους

συναδέλφους από τα 1ο και 2ο Δημοτικά
Σχολεία Κερατσινίου αναλογιζομένη τα
οφέλη των μαθητών μου αλλά και τα δικά

μου μια και θα μου δινόταν η
δυνατότητα να συνεργαστώ και να
ανταλλάξω ιδέες  με επαιδευτικούς
άλλων χωρών, Ισπανίας και Ιταλίας.

1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΤΖΗΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η αφορμή για την υλοποίηση του προγράμματος έγινε με
την ανάγνωση του παραμυθιού «Ο Μάκης ο Ενζυμάκης και η
μάχη στο στομάχι» της Άννας Ράσελμαν μετά το δεκατιανό
των παιδιών. Ακολούθησε συζήτηση  κατά την οποία τα παιδιά
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προβληματίστηκαν για την διατροφή και την υγεία τους και
ουσιαστικά έθεσαν και τα υποθέματα με τα οποία και
ασχοληθήκαμε όλη τη χρονιά:

το σώμα και η λειτουργία του,
οι ομάδες τροφών,
διατροφή και υγεία,
παράδοση και διατροφή(μεσογειακά προϊόντα και
μεσογειακή διατροφή) και
διατροφή και διαφήμιση.
Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν: να

γνωρίσουν τα νήπια το σώμα τους και τη λειτουργία του,
να αντιληφθούν την αξία της άσκησης και διατροφής και
να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της με τη σωματική και
πνευματική τους υγεία, να αποκτήσουν σωστές
διατροφικές συνήθειες και κανόνες υγιεινής και να
ενημερωθούν για την αρνητική σημασία της διαφήμισης
διαφόρων τροφών ώστε να αποκτήσουν κριτική σκέψη
και να γίνουν στο μέλλον υπεύθυνοι καταναλωτές.

Μέσα από διαθεματική προσέγγιση με όλους τους
τομείς του Α.Π. με βιωματική, συνεργατική διδασκαλία,
με παιχνίδια ρόλων κεντρίσαμε και κρατήσαμε αμείωτο
το ενδιαφέρον των παιδιών όλη τη σχολική χρονιά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ποικίλες ήταν
οι δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε και
ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

αρχικά ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών για το
πρόγραμμα και τους στόχους του
δημιουργήθηκε η γωνιά της Αγωγής Υγείας και
οργανώσαμε το εποπτικό υλικό με αφίσες,
καρτέλες, εικόνες, βιβλία, φυτά, σπόρους κ.α.
έγινε καταγραφή του δεκατιανού των  μαθητών
τους μήνες Οκτώβρη και Μάη
κάναμε αφίσες με το αποτύπωμα της παλάμης και
μέτρηση του ύψους και του βάρους τους



5

συγκεντρώσαμε συσκευασίες προϊόντων για τον
εμπλουτισμό του μπακάλικου και χρησιμοποιήσαμε
μέρος απ’ αυτές στα εικαστικά

εκπαιδευτικές επισκέψεις(οδοντιατρείο,
αμπελώνες Μάρκου…)
διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε παραμύθια(η
Νεραϊδοντούλα και τα δόντια της, το παπάκι που
δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του κ.α.)
μάθαμε τραγούδια, παίξαμε ομαδικά παραδοσιακά
ή μη παιχνίδια
συλλέξαμε ανέκδοτα, αινίγματα και παροιμίες για
σώμα, ζώα, φυτά.
εκτελέσαμε απλές συνταγές, όπως ζυμώσαμε
αλμυροζύμαρο που ψήσαμε στο φούρνο της
γειτονιάς και κάναμε κουλούρες, μικρά ζώα, την
κυρα-Σαρακοστή
ορίσαμε την ημέρα φρούτου και την ημέρα του
υγιεινού δεκατιανού
δόθηκαν φύλλα εργασίας σε ατομικό επίπεδο
έγιναν χειροτεχνικές  κατασκευές σε ατομικό και

ομαδικό επίπεδο με υλικά που θεωρούνται
άχρηστα(μάσκες φρούτων, κούκλες, καλάθια
πασχαλινά, αυτοσχέδια μουσικά όργανα )
κάναμε διαφήμιση για το αγαπημένο φρούτο του
χειμώνα το πορτοκάλι, την οποία τη μοιράσαμε
στην Γ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κερατσινίου και στους γονείς των παιδιών
με ξύλινες κουτάλες κάναμε κούκλες για το
κουκλοθέατρο, τον Τομ τον Ισπανό και τη Σοφία
(Έλεν) την Ελληνίδα που αντάλλαξαν πληροφορίες
για τη διατροφή τους
έγινε έκθεση φωτογραφικού υλικού και
καλλιτεχνικών δημιουργιών στο ΣΕΦ στα πλαίσια
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των καινοτόμων δράσεων του Δήμου Πειραιά και
στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια της
«Γιορτής των Τροφών»
γράψαμε το παραμύθι «Το δίλημμα της Λένιας»

συμμετείχαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε
κοινή εκδήλωση με τους μαθητές των 2ου

Νηπιαγωγείου, 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων που
είχαν αντίστοιχα προγράμματα ΑγωγήςΥγείας με
τίτλο «η Γιορτή των Τροφών» με το έργο
«Δροσερή Φρουτοσαλάτα» γραμμένο από τη
Νηπιαγωγό Τζήκου Βασιλική.

Αξιολογώντας το πρόγραμμα πιστεύω πως τα παιδιά
γνώρισαν καλύτερα το σώμα τους και τη λειτουργία του,
απέκτησαν αβίαστα γνώσεις για τη μεσογειακή διατροφή, τα
ελληνικά προϊόντα και τα παράγωγά τους και έμαθαν΄πως
υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, απέκτησαν
δεξιότητες και κανόνες για την υγιεινή του σώματος, χάρηκαν
και εκφράστηκαν δημιουργικά ανταλλάσοντάς τα με νήπια
από την Ισπανία. Οι γονείς έδειξαν ενδιαφέρον και
συμμετείχαν ενεργά προσφέροντας κάθε βοήθεια που
ζητήσαμε, ευαισθητοποιήθηκαν τόσο αυτοί όσο και τα παιδιά
σε θέματα υγιεινής διατροφής κι αυτό φάνηκε και από την
αλλαγή που παρατηρήθηκε στο δεκατιανό των παιδιών



1

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΡΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΤΖΗΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τίτλος

Διάρκεια προγράμματος : 7 μήνες

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ : - Το σώμα μου

-Ομάδες τροφών

- Λαϊκή παράδοση και διατροφή

- Διατροφή και υγεία

- Διατροφή και διαφήμιση

ΣΤΟΧΟΙ:

*Να γνωρίσουν τα παιδιά  το σώμα τους , τη σημασία

των τροφών για την ανάπτυξή τους και την αξία της

άσκησης

*να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και

κανόνες υγιεινής
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*να προβληματιστούν για τις συσκευασίες και τις

διαφημίσεις των προϊόντων

*να γίνουν ικανά στο να επιλέγουν τροφές που

προάγουν την σωματική και ψυχική τους υγεία

*να γίνουν υπεύθυνοι καταναλωτές

ΣΚΟΠΟΣ

Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να τον αγαπήσουν και

να τον προσέχουν σαν θησαυρό κάνοντας σωστές

επιλογές έχοντας σαν γνώμονα το «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ

ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Παραδοσιακή μέθοδος με παρατήρηση εικόνων,

προβολή διαφανειών

Σχέδια εργασίας

Βιωματική προσέγγιση

Συνεργατική μέθοδος με παιχνίδια ρόλων,

παιδαγωγικά ή παραδοσιακά.

Συνεργασία με άτομα και φορείς: Σύλλογος γονέων

και κηδεμόνων, φορείς ΟΤΑ, μουσεία και επαγγελματίες

της περιοχής
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ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Προβληματισμός
Η αφορμή για την υλοποίηση του

προγράμματος έγινε με την ανάγνωση

του παραμυθιού «Ο Μάκης Ενζυμάκης

και η μάχη στο στομάχι» της Άννας

Ράσελμαν μετά το δεκατιανό των

παιδιών. Τα παιδιά προσπαθώντας να

κατανοήσουν τα όσα μαγικά γίνονται στο

σώμα τους προβληματίστηκαν για την διατροφή και την υγεία

τους κι ακολούθησαν ο σχεδιασμός του προγράμματος με τα

όσα θέλουν να μάθουν τα παιδιά για το σώμα τους

Τραγούδια  ποιήματα
παραμύθια

παροιμίες –αινίγματα
για το σώμα

Γνωρίζω το
σώμα μου το
αγαπώ και το

φροντίζω

Ομάδες τροφών,
από γνωρίζω πού τις

παίρνουμε και τι
περιέχουν

Η δημιουργία
απόψεις

θρησκειών -
επιστήμη

Γνωρίζω το σώμα
εξωτερικά - εσωτερικά

– τις αισθήσεις , τι
χρειάζεται να κάνουμε
για να είμαι υγιής και

ευτυχισμένος

Διατροφή και
διαφήμιση

Λαϊκή παράδοση
και διατροφή,

μεσογειακή
διατροφή
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Ακολούθησαν…..

 Συγκέντρωση και ενημέρωση γονιών για το

πρόγραμμα

 διάθεση ερωτηματολογίου.

 Συγκέντρωση παιδαγωγικού εποπτικού υλικού.

 Δημιουργία της γωνιάς Αγωγής Υγείας στην τάξη

 Προγραμματισμός εκπ/κών επισκέψεων σε χώρους

ή επαγγελματίες  που σχετίζονται με το πρόγραμμα

(γειτονικό μπακάλικο ή φρουτεμπορική,  παιδίατρο,

οδοντίατρο).

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διαθεματική προσέγγιση με όλα τα γνωστικά αντικείμενα

Γλώσσα:

καρτέλες με τα ονόματα τροφών, φρούτων, ανάγνωση

συσκευασιών και απλών συνταγών, εκμάθηση παροιμιών,

ανάγνωση κειμένων, μύθων και παραμυθιών.

Μαθηματικά:

Προμαθηματικές έννοιες , ποσότητες, ταξινομήσεις,

αντιστοιχήσεις, αρίθμηση, η έννοια της δυάδας και της

πεντάδας με τα μέλη του σώματος, γνωριμία αντικειμένων (π.χ.

φρούτων) ως προς το χρώμα,  το σχήμα, το μέγεθος, τη γεύση,

την οσμή και το βάρος.
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Γυμναστική: παιχνίδια και ασκήσεις του σώματος με ή χωρίς

μουσική, χορός.

Εικαστικά: ελεύθερο σχέδιο, κολλάζ, κατασκευές σε ατομικό

και ομαδικό επίπεδο, ζύμωμα, δημιουργία αφίσας, παντομίμα,

δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι.

Μουσική: ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών.

Μελέτη Περιβάλλοντος:

Γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον ( ζώα- φυτά ), τον κόσμο

των ενηλίκων (φυλές, ήθη, έθιμα και διατροφικές συνήθειες,

διαφήμιση).

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.Το σώμα μου και η λειτουργία του:

Το γνωστικό σχήμα του σώματος – αμφιπλευρικότητα - λεπτή

κινητικότητα - μέτρηση ύψους και βάρους – τα εσωτερικά

όργανα και οι λειτουργίες τους- οι αισθήσεις και τα

συναισθήματα- φυσική αγωγή και αθλήματα - υγιεινή σώματος
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και στόματος, ατυχήματα και ασφάλεια- εμβόλια και γιατροί

διαφορετικότητα δημιουργία ανθρώπου (απόψεις θρησκειών και

επιστήμης).

Δραστηριότητες

Παιδί και Γλώσσα

-Παρατήρηση και σχολιασμός του εποπτικού υλικού στη
γωνιά του προγράμματος
-Δείχνουμε και διαβάζουμε βιβλία σχετικά με την ανατομία
του σώματος.
-Με αφορμή τις φωτογραφίες των νηπίων που ζητήσαμε να
φέρουν, ειδικά για εκείνη τη μέρα, κάθε παιδί παρουσιάζει τον
εαυτό του μέσα από τον καθρέφτη ή την Τηλεόραση (κατασκευή
από κουτί) (φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, άλλα γνωρίσματα,
ενδιαφέροντα, κτλ)
-Κατονομάζουμε τα διάφορα μέλη και μιλάμε για την
λειτουργία και την χρησιμότητά τους. Δείχνουμε π.χ. το κεφάλι
και λέμε: τι είναι αυτό που δείχνω? Κεφάλι. Ακουμπήστε το κι
εσείς. Πως είναι το σχήμα του? Με τι μοιάζει? Τι άλλο έχουμε
επάνω στο κεφάλι? Π.χ. μάτια. Γιατί τα έχουμε? Τι κρύβει?
Μυαλό. Μαθαίνουμε το αίνιγμα: «Έχω ένα κουτί και έχει
μέσα κατιτί. Αν χάσω το κατιτί τι το θέλω το κουτί?»

Αναφέρουμε την διαμάχη του Σωκράτη και του Διογένη
για το τι είναι άνθρωπος. Ο Σωκράτης είπε ότι «ο άνθρωπος
είναι ένα ζώο με δυο πόδια και δίχως φτερά. «δίπουν –
άπτερον». Ο Διογένης τον κορόιδεψε παίρνοντας μια κότα και
ανάγκασε τον Σωκράτη να συμπληρώσει πως ο άνθρωπος είναι
και λογικό πλάσμα .
-Μαθαίνουμε το αίνιγμα της σφίγγας
«Ποιο είναι το ζώο που το πρωί περπατάει με τα τέσσερα, το
μεσημέρι με τα δύο και το βράδυ με τα τρία» και το
δραματοποιούμε

-Παίζουμε μα τα υποκοριστικά των λέξεων του θέματος π.χ.
μάτια – ματάκια, αγόρι – αγοράκι, χέρια κ.λ.π.
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-Μαθαίνουμε αινίγματα για τα μέλη του σώματος
1.Κολοκύθι εφτάτρυπο κάθε τρύπα κι όνομα (κεφάλι)
2.Γύρω γύρω κάγκελα στη μέση κόρη κελαηδεί (δόντια –
γλώσσα)
3.Πέντε – δέκα φανταράκια με καθάρια καπελάκια (δάχτυλα)
-Σε χαρτί του μέτρου κάνουμε το περίγραμμα ενός παιδιού.
Βάζουμε τα χαρακτηριστικά και κολλάμε ή γράφουμε τις λέξεις
του σώματος π.χ. πόδι, χέρι, κεφάλι και παίζουμε με αντίστοιχες
λέξεις το παιχνίδι της ταύτισης λέξεων το οποίο γίνεται ως
φύλλο αξιολόγησης και σε ατομικό επίπεδο σε φύλλο εργασίας.

-Η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, τα όργανα και η
σπουδαιότητά τους. Λέμε την ιστορία για τα μέλη που απεργούν
γιατί δουλεύουν για το στομάχι αλλά στο τέλος εξαντλούνται
και αδυνατίζουν και τα ίδια (οστά, αναπνοή, αίμα, πέψη κτλ)
- οι πέντε αισθήσεις και τα αισθητήρια όργανα και η σημασία
τους - τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν είτε τους λείπει κάποια αίσθηση ή κάποιο μέλος
του σώματός τους.

-Μαθαίνουμε το ποίημα  για τις αισθήσεις και το λέμε με τις
αντίστοιχες μιμητικές κινήσεις

Έχω δυο ματάκια κι όλα τα κοιτάω
μα όταν τα κλείσω δεν ξέρω που να πάω
Έχω δυο αυτάκια  και όλα τα ακούω
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όταν θα τα κλείσω κανέναν δεν ακούω
Τώρα τα ανοίγω κι ακούω φασαρία
και τώρα  ησυχία δεν αντέχω άλλο
Έχω δυο ρουθούνια και όλα τα μυρίζω
η μύτη μου βουλώνει κι αυτό με βασανίζει
Έχω δυο χεράκια που όλα τα μπορούν,
πιάνουν, χαιρετάνε, ξύνουν
ή χαϊδεύουν και χειροκροτούν
Έχω μια γλωσσίτσα που ξέρει όλες τις γεύσεις
ξινό, καυτό, πικρό, πιφ, καθόλου δεν μ’
αρέσει.
Γλυκό σαν μέλι, ζάχαρη,
σοκολάτα, παγωτό, πολύ-πολύ μ’ αρέσει

-Μιλάμε για τα συναισθήματα,
θετικά και αρνητικά, και  τα
γράφουμε στο πίνακα και
-Διαφορετικότητα: Δείχνοντας  δύο
κούκλες- μωρά, χωρίς τα ρούχα τους,
που έχω στο κουκλόσπιτο, βρίσκουμε
τις ομοιότητες και τις διαφορές.
Συζητάμε για όσα μας ενώνουν, τις
ομοιότητες μα και τις διαφορές των
δυο φύλων, μιλάμε για αγάπη,
ισότητα, συναδέλφωση, φιλία
Μιλάμε για το φύλο που
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και
κάνουμε βλέποντας εικόνες ή κούκλες  κάνουμε στον πίνακα
καταγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών

-Τεστ γλώσσας: περιέχει εικόνες που έχουν όλα τα γράμματα
του αλφαβήτου και γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Κάθε φορά που
ένα παιδί «διαβάζει» μια εικόνα κυκλώνουμε τα γράμματα που
δεν μπορεί να προφέρει σωστά και τοποθετούμε το τεστ στο
πορτφόλιο. Η επανάληψη του τεστ γίνεται στο μέσον και στο
τέλος της σχολικής χρονιάς για να δούμε την εξέλιξη στην
γλώσσα.

-Η δημιουργία του ανθρώπου: Αδάμ και Εύα, Θρησκευτικά
και η άποψη της επιστήμης: Δαρβίνος – Πίθηκος, Μυθολογία:
Δευκαλίων και Πύρρα
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-Υγιεινή του σώματος- κανόνες
καθαριότητας,
Ακούμε «ο μικρός λύκος
συμβουλεύει»
ύπνος(μαθαίνουμε νανούρισμα),
ξεκούραση, ντύσιμο, ανάλογα με
την εποχή
-Οι γιατροί και οι ειδικότητες
– εμβόλια – φάρμακα

Οργανώνουμε την γωνιά του
φαρμακείου

-Σώμα και Γυμναστική (χορός)
Ποια αθλήματα ξέρουν? Με ποια ασχολούνται? Ποιο τους
αρέσει ? Αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Παιδί και Μαθηματικά
-Η έννοια πλάι.

1.Σε κύκλο παίζουμε: «η θέση πλάι μου είναι αδειανή έλα
φίλε … (π.χ. Νικόλα) και κάθισε εσύ». Συνεχίζεται με το
παιδί που η θέση πλάι του είναι αδειανή που καλεί κάποιο
άλλο παιδί να καθίσει πλάι του.
2.Φύλλα εργασίας

-Παιχνίδι το μαντηλάκι και τα υποκοριστικά των ονομάτων
των παιδιών. Η Νηπιαγωγός κρατά το μαντήλι και λέει το
υποκοριστικό του ονόματός της, μετά το δίνει στο παιδί που
είναι δίπλα της για να κάνει το ίδιο και αυτό συνεχίζεται μέχρι
να πουν όλα τα παιδιά το υποκοριστικό τους.
-Σύνθεση ανθρώπου με γεωμετρικά σχήματα
Απλώνουμε κάτω μπερδεμένα σχήματα κύκλους μεγάλους και μικρούς

παραλληλόγραμμα ανά δύο όμοια σε διαφορετικές διαστάσεις και

καλούμε τα νήπια να κάνουμε έναν άνθρωπο λέγοντας ποιο από τα

σχήματα θα ταίριαζε για κεφάλι-μεγάλος κύκλος  και συνεχίζουμε

λαιμός-μικρό τετράγωνο, σώμα- το μεγαλύτερο ορθογώνιο κλπ
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-Η έννοια της δυάδας με τα διάφορα μέλη του ανθρωπίνου

σώματος. Βρίσκω στο σώμα μου ποια από τα μέλη μου είναι

δύο

-Η έννοια της πεντάδας με τα δάχτυλα των χεριών και των
ποδιών και συγχρόνως μαθαίνουμε και τα παρακάτω τραγούδια
για τα δάχτυλα
(σημείωση: όταν τραγουδάμε έχουμε τα χέρια σε μπουνιές και
κάθε φορά βγάζουμε το δάχτυλο που λέει το τραγουδάκι)

1.ένα ο αντίχειρας, δύο ο δείκτης, τρία ο μέσος, τέσσερα ο παράμεσος και
πέντε ο μικρός.’
2.που είναι ο αντίχειρας (δις), εδώ είμαι και εγώ (βάζουμε τους δυο
αντίχειρες τον έναν απέναντι στον άλλον)
γεια σου τι κάνεις, καλά ευχαριστώ (τα δάχτυλα αγκαλιάζονται και
χαιρετιούνται. Συνεχίζουμε το ίδιο με όλα τα δάχτυλα και τελειώνουμε)
που είναι η οικογένεια (δις) (Δείχνουμε όλη την παλάμη με τα δάχτυλα)
Εδώ είμαστε κι εμείς (απαντάει η άλλη παλάμη με όλα τα δάχτυλα)
Γεια σας τι κάνετε, καλά ευχαριστούμε’ (Τινάζουμε τα χέρια μας σαν να
έχουμε αλεύρι πάνω και λέμε ΝΤΙΝ-ΝΤΑΝ-ΝΤΟΝ)

-Μέτρηση βάρους και ύψους
-Ταξινόμηση εικόνων με ανθρώπους που έφεραν τα παιδιά

1.Ως προς το χρώμα του δέρματος, κάνουμε απλή
αναφορά στις φυλές 2.Ως προς το φύλο και 3.Ως προς την
ηλικία,
- Φύλλο εργασίας εξέλιξη του ανθρώπου (μωρό – παιδί –

κτλ)

Γυμναστική - άθληση

-Βαδίσματα στον χώρο με ή χωρίς μουσική, βαδίσματα σε

γραμμή, σε δυάδες,

-Γίνονται Νάνοι, Γίγαντες, γυρίζουν σαν σβούρα, γίνονται

αγάλματα – κουβάρια (να πιάσουν όσο πιο λίγο χώρο

μπορούν) απλώνονται, κάθονται σταυροπόδι, οκλαδόν, με

ανοιχτά και κλειστά πόδια.
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-Το παιχνίδι αγαλματάκια ακούνητα αμίλητα και αγέλαστα

- Η τυφλόμυγα, παραδοσιακό παιχνίδι

-Το δεξί χεράκι επάνω
-Το ένα χέρι βάζω μέσα ….
-Μικρούλι παιδάκι με σώμα
γερό
-Το ξύλο μου κρατώ

- -Βαδίσματα στο χώρο σαν
άτομα με ειδικές ανάγκες,
κουτσό, με κλειστά μάτια με
τον ήχο από ένα μουσικό
όργανο, ξυλοπόδαρα, με πατερίτσα, χωρίς να λυγάνε τον
λαιμό, τον αγκώνα, το γόνατο

-Χορός: Χόκι Πόκι
-Ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης με ένα χαρτί πάνω στο
στομάχι  που κινείται όταν εισπνέουν και εκπνέουν.
Εικαστικά
-Ζωγραφίζουν τον εαυτό τους φύλλο εργασίας (δραστηριότητα που
μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα ή τρίμηνο που μπαίνει στο
portfolio)

-Κατασκευή ταυτότητας του νηπίου
με το αποτύπωμα της παλάμης του.

-Κατασκευή κούκλας με κουτάλες
ή μπαλάκια πιγκ-πογκ
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-Η μαμά πατούσα και τα
πατουσάκια. Σκορπίζουμε
στο πάτωμα πατουσάκια στα
χρώματα των τεσσάρων
φυλών και ζητάμε να τους
βάλουν χαρακτηριστικά. Η
μπλε πατούσα είναι ο Θύμιος
και η κόκκινη είναι η Χαρά.

-Το μπαλόνι των αρνητικών
συναισθημάτων.

Κάθε παιδί ζωγραφίζει σε ένα χαρτί 10 επί 10 ένα
αρνητικό συναίσθημα, το
κάνουμε ρολό, το βάζουμε
σε ένα μεγάλο μπαλόνι .

-κούκλες συναισθημάτων

-Ομαδική εργασία για το
φύλο



13

-Ο άνθρωπος σε διάφορες στάσεις με
ζυμαρικά (στέκομαι, περπατώ, τρέχω και
πηδώ,) ή κολλάζ με χρωματιστά χαρτιά
από ομάδες παιδιών που στην συνέχεια
αναπαριστούν την στάση που έφτιαξαν και
με το σώμα τους.

-Το παγώνι με τις παλάμες των
παιδιών όπου θα βάλουμε την
ομαδική φωτογραφία της
τάξης

-Τραγούδια
Μάθαμε το «Χαρωπά τα 2 μου χέρια τα χτυπώ» και τραγούδια
κινητικά για να γυμνάσουμε το σώμα
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Παραμύθια και βιβλία για το σώμα

-Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του /Ευγένιος
Τριβιζάς, Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
-Η οικογένεια Ψηλοκοντού /Γιώργος Μαρίνος, Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

-Μην καταστρέφεις το σώμα σου /Ράινερ Κλερ, Εκδ. ΑΣΕ

-1) Ο γίγαντας και ο Κοντορεβυθούλης 2) Γειά σας! Τάκης ο
Νανάκης.(Υγεία και διατροφή των Δαγκωνάκη Αργ. -Τσίγκρα
Μένη)
-Το σώμα μας /Ράινερ Κλερ, Εκδ. ΑΣΕ
-Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα πόδια του (Τριβιζάς)
-Το αρκουδάκι που δεν του άρεσαν τα αυτιά του – Καλημέρα
Ειρήνη, Φρόσω Χατόγλου
-Το αρκουδάκι που δεν ζηλεύει το αδελφάκι του /Ρένα Ρώσση
Ζαΐρη, Εκδ. ΜΙΝΩΑΣ
-Οι δερματούληδες στο ταψί του ήλιου/ Άννα Ράσελμαν, Εκδ.

ΑΜΜΟΣ

-Δεν φοβάμαι το σκοτάδι- Κατερίνα Γιαννίκου.. Εκδότης: Modern Times

-Ο κύριος κεφάτος -ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

2.Ομάδες τροφών:

Για να μεγαλώσουμε ποιος μας
δίνει και τι (ζώα-φυτά) –
αναγνώριση, προέλευση και
διάκριση τροφών – διατροφική
πυραμίδα – θρεπτικά στοιχεία-
βιταμίνες.

Δραστηριότητες όπου εμπλέκονται
όλοι οι τομείς ανάπτυξης

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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- Παρατήρηση του εποπτικού υλικού και ανταλλαγή απόψεων
- Ομαδική εργασία οι τροφές Κόβουμε εικόνες από διάφορα
περιοδικά και κάνουμε ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις των
τροφών
- Κατασκευή της διατροφικής πυραμίδας.
- Συζητώντας για τις βιταμίνες μαθαίνουμε την παροιμία «ένα
μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα»
- Επίσκεψη παιδιάτρου στο Νηπιαγωγείο που μας ενημερώνει
για  τη διατροφή σε σχέση με τις ιώσεις και τα εμβόλια.

Παραμύθια
-Στη Λαϊκή ! Στη Λαϊκή! / Βαλαβάνη Ειρήνη,Εκδ. Πατάκη

-Το ταξίδι του Άνκα (Υγεία και διατροφή των Δαγκωνάκη Αργ.
-Τσίγκρα Μένη).
-Η χρυσή συνταγή του παππούλη Ροδούλη (Υγεία και

διατροφή των Δαγκωνάκη Αργ. -Τσίγκρα Μένη)

-Χτίζω γερά εμένα

- «Η Λίτσα Πασχαλίτσα», παραμύθι για τη διατροφή
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3.Λαϊκή παράδοση και διατροφή:

Μεσογειακή διατροφή και προϊόντα (από το σιτάρι στο
ψωμί –από το σταφύλι στο κρασί – από την ελιά στο
λάδι –από τα φρούτα στο χυμό, την μαρμελάδα και τα
γλυκά του κουταλιού.
Δραστηριότητες όπου εμπλέκονται όλοι οι τομείς ανάπτυξης

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

-Συζητάμε για το φαγητό του προϊστορικού ανθρώπου και
λέμε τον μύθο του Προμηθέα για την
φωτιά.
-Μιλάμε για την υγιεινή διατροφή και
κυρίως για την μεσογειακή διατροφή
και τα ελληνικά προϊόντα ψωμί λάδι
φρούτα που παράγονται και στις άλλες
μεσογειακές χώρες.
- Κουκλοθέατρο, Ο Τομ και η Σοφία
ανταλλάσουν πληροφορίες διατροφής
για Ελλάδα και Ισπανία
-εκπαιδευτικές επισκέψεις στους
αμπελώνες Μάρκου

-ασκήσεις γεύσεων, αναγνώριση των «γλυκό- ξινό- αλμυρό»
με ανοιχτά μάτια ή παίζοντας την τυφλόμυγα των γεύσεων
-Το δίλημμα της Λένιας, συγγραφή του
παραμυθιού

4.Διατροφή και υγεία

Το ταξίδι της τροφής στο σώμα – τρώω
σωστά, τρώω υγιεινά, η σημασία του
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πρωινού, γεύματα, ενδιάμεσα γεύματα , το δεκατιανό
στο σχολείο (έρευνα και καταγραφή), ημέρα φρούτου.

Δραστηριότητες όπου εμπλέκονται όλοι οι τομείς ανάπτυξης

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

-Ομαδική εργασία οι τροφές
Κόβουμε εικόνες από διάφορα περιοδικά και κάνουμε
ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις των υγιεινών και
ανθυγιεινών τροφών

-Ακούμε «Σωστή διατροφή – Καλή υγεία» από τη σειρά του
Μικρού Λύκου, Mario Comboli
-Το τραγούδι:

Τι βλέπουνε τα μάτια και τι ακούν τ’ αυτιά μου.
Τι μυρίζει η μύτη μου, τι φτιάχνει η μαμά μου.
Ωραία που μυρίζει τ’ αρνάκι με το ρύζι
Τι ωραία γεύση έχει, και πολύ-πολύ μ’ αρέσει.

-Ο ωραίος Δαρείος, Ζαραμπούκα Σοφία. Εκδόσεις Πατάκη
-Επίσκεψη οδοντιάτρου στο σχολείο και ενημέρωση για την
στοματική υγιεινή
-Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη, της Άννας
Ράσελμαν, εκδ. Πατάκη

-Ο Κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό, Ευγένιος

Τριβιζάς

-Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλια τούρτας,

Ευγένιος Τριβιζάς

-Η Νεραϊδοντούλα και τα δόντια της /Susanne Szesny,

MODERN TIMES

-Φύλλο εργασίας για υγιεινό πρωινό
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- Συνταγές για κέικ, σταφιδόψωμο και μουστοκούλουρα  και

η παρασκευή τους από γιαγιά παιδιού για τη μέρα για τη μέρα

του υγιεινού

-Συλλογή συνταγών με υγιεινά παραδοσιακά γλυκά
-Καταγραφή δεκατιανού των  μαθητών τους μήνες Οκτώβρη

και Μάη

- Ημέρα φρούτου

5.Διατροφή και διαφήμιση:

Επιλογή υγιεινών τροφών – διάβασμα και έλεγχος της

συσκευασίας των τροφίμων - κριτική σκέψη και στάση

σε  διαφημίσεις και τα  κρυμμένα μυστικά που

παραπλανούν. .

Δραστηριότητες όπου εμπλέκονται όλοι οι τομείς ανάπτυξης

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

-Παρατήρηση του εποπτικού υλικού και ανταλλαγή απόψεων
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-Συγκέντρωση συσκευασιών προϊόντων για τον εμπλουτισμό

του μπακάλικου την και την χρησιμοποίηση μέρους αυτών στον

αισθητικό τομέα για  να κατασευστούν μάσκες, κούκλες,

καλάθια, αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

-Δημιουργία Διαφήμισης για το πορτοκάλι
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξιολογώντας το πρόγραμμα πιστεύω πως τα παιδιά

γνώρισαν καλύτερα το σώμα τους και τη λειτουργία του,

απέκτησαν αβίαστα γνώσεις για τη μεσογειακή διατροφή, τα

ελληνικά προϊόντα και τα παράγωγά τους και έμαθαν΄πως

υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, απέκτησαν

δεξιότητες και κανόνες για την υγιεινή του σώματος, χάρηκαν

και εκφράστηκαν δημιουργικά ανταλλάσοντάς τα με νήπια

από την Ισπανία.

Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών εξασφαλίστηκε με

την σωστή οργάνωση του υλικού, τον προγραμματισμό

δραστηριοτήτων που κέντριζαν και κρατούσαν αμείωτο το

ενδιαφέρον των παιδιών

Οι γονείς έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά
προσφέροντας κάθε βοήθεια που ζητήσαμε,
ευαισθητοποιήθηκαν τόσο αυτοί όσο και τα παιδιά σε θέματα
υγιεινής διατροφής κι αυτό φάνηκε και από την αλλαγή που
παρατηρήθηκε στο δεκατιανό των παιδιών. Η αγαστή
συνεργασία υπήρξε με τους γονείς των παιδιών, την υπεύθυνη
του κυλικείου, με φορείς του Δήμου Κερατσινίου, τους Δ/ντές
των συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων και με
επαγγελματίες της περιοχής συνέβαλαν στην επιτυχία του
προγράμματος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.Ερωτηματολόγιο στους γονείς

2.Έρευνα για το δεκατιανό των μαθητών  στο

Νηπιαγωγείο

3.Φύλλα εργασίας στα παιδιά ως φύλλα αξιολόγησης
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ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.Προβολή του προγράμματος στην γιορτή λήξης του

σχολείου

2.Έκθεση υλικού (καλλιτεχνικές δημιουργίες) στο χώρο

του σχολείου και το Σ.Ε.Φ.

3.Έκθεση φωτογραφικού υλικού και καλλιτεχνικών

δημιουργιών στο ΣΕΦ στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων

του Δήμου Πειραιά και στο χώρο του σχολείου κατά τη

διάρκεια της «Γιορτής των Τροφών»

4.Δημοσίευση του προγράμματος σε περιοδικό του Δήμου

Κερατσινίου.

5.Δημοσίευση στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα του

σχολείου

6.Δημοσίευση σε σχολικό έντυπο πού θα τυπωθεί.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στους μαθητές παρατηρήθηκε αλλαγή στις διατροφικές

συνήθειες των παιδιών και των γονιών κυρίως στο δεκατιανό. Η

απόκτηση γνώσεων για τη μεσογειακή διατροφή, τα ελληνικά

προϊόντα και τα παράγωγά τους, απόκτηση δεξιοτήτων και

κανόνων για την υγιεινή του σώματος είναι εφόδια πολύτιμα για

τη ζωή των  παιδιών.

Με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα διαπίστωσα

βελτίωση και σύσφιξη στις διαπροσωπικές μου σχέσεις με

συναδέλφους του 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου που

συμμετείχαν σε ανάλογα προγράμματα Αγωγής Υγείας καθώς
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υπήρξε συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και συμμετοχή σε

κοινές εκδηλώσεις.

Η προβολή του προγράμματος σε γονείς και φορείς

βοήθησε στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, στην

αναγνώριση του εκπ/κού έργου και την ανάδειξη ενός σχολείου

που δεν προσφέρει στείρα γνώση, αλλά ανοίγει δρόμους για

ποιοτική ζωή και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ

ΛΗΞΗ ΤΟΥ

Η βιωσιμότητα του προγράμματος θα επιτευχθεί με την

έγκριση από την πολιτεία νέων προγραμμάτων στις άλλες

βαθμίδες εκπ/σης  που θα φοιτήσουν οι μαθητές δίνοντας

κίνητρα και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να συμμετέχουν

περισσότερη εκπ/κοί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Περιοδικό <<Παράθυρο στην εκπαίδευση>>

-Υγεία και διατροφή στην προσχολική ηλικία

Πανεπιστήμιο Κρήτης –Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

-Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο / Ο.Ε.Δ.Β.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαφήμιση για το αγαπημένο φρούτο του χειμώνα το

πορτοκάλι, την οποία τη μοιράσαμε στην Γ τάξη του 2ου

Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και στους γονείς των

παιδιών
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Το παραμύθι <<Το δίλημμα της Λένιας>>

Συμμετείχαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κοινή
εκδήλωση με τους μαθητές των 2ου Νηπιαγωγείου, 1ου και
2ου Δημοτικών Σχολείων που είχαν αντίστοιχα
προγράμματα ΑγωγήςΥγείας με τίτλο «η Γιορτή των
Τροφών» με το έργο «Δροσερή Φρουτοσαλάτα»
γραμμένο από τη Νηπιαγωγό Τζήκου Βασιλική.
Παραγωγή εργαστηριακού μαθήματος κατά την επίσκεψη

εκπαιδευτικών από την Ισπανία

CD με τη γιορτή λήξης



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Από την Επίσκεψη εκπαιδευτικών από την Μαδρίτη στα
πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης-Comenius1 με κοινό
θέμα «Ξεκίνα μια καλύτερη ζωή. Οι ιστορίες του Τομ και
της Σοφίας»

Τζήκου Βασιλική



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ
ΓΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ
- Να γνωρίσουν το σώμα τους, να ονομάσουν, να κάνουν

διάκριση των μελών τους και να αντιληφθούν τις δύο
πλευρές του

- Να κατανοήσουν μέσα από το σώμα τους τις έννοιες
πάνω, κάτω, μέσα, έξω, πλάι  παράλληλα με μουσική και
κίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α) Σύνθεση σώματος με γεωμετρικά σχήματα
Β) Παιχνίδια διάκρισης μελών

1. Ο ρυθμός
2. Μέσα-έξω
3.Ο Πειραχτήρης

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΙΟΥΣΙΑΣΗΣ
Α) Σύνθεση σώματος με γεωμετρικά σχήματα

1ο Στάδιο: παρουσίαση του υλικού
Γεωμετρικά σχήματα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, κόκκινο
σύρμα πίπας για το χαμόγελο, μαλλιά



2ο Στάδιο: ζητάμε από ένα νήπιο  να μας φέρει ένα σχήμα που
μοιάζει με το κεφάλι και του λέμε, αφού το δείξουμε, το
αιτιολογήσει και συμφωνήσει η ομάδα, να το βάλει στο πάνω
μέρος. Στη συνέχεια ζητάμε από άλλο νήπιο να βρει το σχήνα
που να ταιριάζει για λαιμό και συνεχίζουμε μέχρι να
ολοκληρώσουμε το σώμα του ανθρώπου, να αποκτήσει όλα τα
χαρακτηριστικά και παράλληλα όλα τα παιδιά κάθε φορά
δείχνουν πάνω στο σώμα τους  το μέλος που τοποθετείται.

Β) Παιχνίδια διάκρισης μελών
1. Ο ρυθμός

Τραγουδάμε από το Μανώλη Φιλιππάκη « Έλα κι εσύ χτύπα
το ρυθμό. Χτύπα καλά το ’μαθες πια» και χτυπάμε σε
ρυθμό τετάρτου παλάμες, δάχτυλα, γόνατα, πόδια.

2. Μέσα-έξω
Τα νήπια σε ζευγάρια  με ένα στεφάνι ανάμεσά τους
τραγουδούν και κάνουν ό, τι λέει το τραγούδι.
Το ένα χέρι βάζω μέσα, το ένα χέρι βγάζω έξω και χειροκροτω(δις)



Το άλλο  χέρι >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(δις)
Το ένα πόδι βάζω>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>και χοροπηδώ>>>
Το άλλο πόδι βγάζω>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Το κεφάλι βάζω >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> κι όλο το κουνώ
Το κεφάλι βγάζω>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3.Ο Πειραχτήρης (διασκευή)
Κοιμάται ο Πειραχτήρης κοιμάμαι και εγώ( τα νήπια ξαπλώνουν κάτω)
Κοιμάται και ο κύκλος όλων των παιδιών ο ο ο ο ο
Ξυπνάει ο Πειραχτήρης, ξυπνάω και εγώ( Τα παιδιά σηκώνονται όρθια και με
παντομίμα δείχνουν το ξύπνημά τους)
Χορεύει ο Πειραχτήρης, χορεύω και εγώ.
Χορεύει με χέρια, πόδια. κεφάλι, μέση κλπ ή όπως του αρέσει (μπορούμε
σ’ αυτό το σημείο να βάλουμε μουσική, να χορέψει κάθε παιδί μόνο του ή σε
ζευγαράκια κι όταν δούμε πως κουράστηκαν ….)
Κουράστηκε ο Πειραχτήρης κουράστηκα κι εγώ κουράστηκε κι
ο κύκλος όλων των παιδιών (σαν ξεκουρδισμένη κούκλα αφήνονται να
πέσουν σιγά σιγά κάτω για χαλάρωση και ζητάμε να κλείσουν τα μάτια τους να
βάλουν το χέρι τους πάνω στην καρδιά τους για να ακούσουν τους χτύπους της)
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