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Οι

σας παρουσιάζουν το σχέδιο 

εργασίας τους!



Η προσέγγιση του συγκεκριμένου project προήλθε από το 

αστείρευτο ενδιαφέρον των παιδιών για τα μικρά θεματικά 

σχέδια εργασίας αρχικά της 28ης Οκτωβρίου κι έπειτα της

17η Νοέμβρη, όπου συζητήθηκαν τα θέματα του πολέμου

και της ειρήνης. 

Η προσοχή επικεντρώθηκε πρώτα στα αντικείμενα του πολέμου,

στη συνέχεια στους ομοίους τους, τα παιδιά, και τις συνθήκες 

που βιώνουν στην εκάστοτε περίπτωση και τέλος αναρωτήθηκαν

«γιατί γίνονται πόλεμοι;» και «τι σημαίνει η Ειρήνη;»!









 Φωτογραφικό υλικό

 Ρούχα και αξεσουάρ

 Πληροφορίες από το διαδίκτυο

 Παιχνίδια 

 Βιβλία 



Μελετώντας το υλικό που

είχαμε συγκεντρώσει και

κουβεντιάζοντας τρόπους

αξιοποίησης του, ώστε να

“φτιάξουμε” τον πόλεμο,

προέκυψε η ιδέα από το

βιβλίο «ψείρες στα όπλα»,

να ζωγραφίσουμε τον

πόλεμο, που είχαν οι

ψείρες με την χτένα!

Ένας αστείος πόλεμος,

και οικείος στα παιδιά, που

μας βοήθησε να χτίσουμε

λίγο – λίγο εκεί πάνω, τις

νέες γνώσεις.



Ζωγραφίσαμε με πινέλα και

δαχτυλομπογιά το κεφαλάκι του

ήρωα της ιστορίας μας και γύρω

του, κάθε παιδί ζωγράφισε από μια

ψείρα…

Με την τεχνική του κολλάζ, ο

εχθρός “χτένα” κατασκευάστηκε

στην ομαδική εργασία μας.

Συγκεντρωθήκανε στην πλοκή της
ιστορίας, βιώσαν συναισθήματα, τα
αναγνώρισαν και κατανόησαν τις δυο
πλευρές των συμμετεχόντων του πολέμου.
Έπειτα, τις συζητήσαμε, προσπαθώντας να
χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένες προτάσεις
και τέλος, δουλέψαμε ομαδικά και
εκφραστήκαμε καλλιτεχνικά για ένα
θαυμάσιο αποτέλεσμα!



Φωνούλες στο 

κεφαλάκι…

« – Προσοχή 

ψείρες!

-- Ωχ! Έρχεται η 

χτένα!

-- Τρέξτεεεεε. Πάει 

το σπίτι μας!

-- Επιτέλους, είμαι 

καθαρός!»



Με αφορμή την παραπάνω ιστορία, δημιουργήσαμε με την 
βοήθεια οριζόντιων και κάθετων γραμμών, χτένες!!! 



Συγκεντρώνοντας 

υλικό με διάφορα 

όπλα, 

παρατήρησα ότι 

το ενδιαφέρον 

των παιδιών ήταν 

κυρίως γύρω από 

τα παλιά όπλα, 

όπως για 

παράδειγμα το 

δόρυ. Μάθαμε 

λοιπόν, ότι ήταν 

το πρώτο είδος 

όπλου, που 

κατασκευάστηκε 

από τον άνθρωπο, 

για προστασία 

και στο κυνήγι 

του για τροφή.



Η δράση που ακολούθησε, ήταν

να φτιάξουμε το δόρυ.

Παρατηρήσαμε τις εικόνες, το

σχήμα του(η μύτη του μοιάζει με

τρίγωνο) και προσπαθήσαμε να το

αποδώσουμε με άχρηστο υλικό.

Κολλήσαμε μια τοιχογραφία στην

εργασία μας, που έδειχνε το

κυνήγι και αντιγράψαμε τη λέξη

ΔΟΡΥ.

Ω! το γράμμα Δ της λέξης,

μοιάζει με το σχήμα τρίγωνο!



ΕΠΕΙΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΈΝΑ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΈΝΑ ΜΑΚΡΥ ΔΟΡΥ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΥΤΣΟ, ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΈΝΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΣΤΟ ΆΛΛΟ, ΞΕΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΝΤΟ ΑΠΌ ΤΟ ΜΑΚΡΥ. ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ

ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ, ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.





Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΕΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΥΛΗ.





Για να κατασκευάσουμε κράνη, έπρεπε να ξέρουμε πως και από τι είναι

φτιαγμένα. Κουβεντιάζοντας για αυτά, προβληματιστήκαμε που θα

μπορούσαμε να βρούμε και να παρατηρήσουμε κάποια. Η ιδέα να

επισκεφτούμε το πολεμικό μουσείο ήταν από τις ωραιότερες που προέκυψαν

από τη συζήτηση με την ομάδα. Η επίσκεψη είχε στόχο να δούμε από κοντά «τα

εργαλεία» του πολέμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τα παιδιά.

Οργανώσαμε λοιπόν την επίσκεψή μας, ως προς τι θέλουμε να μάθουμε, τι θα

μελετήσουμε και τι θα ρωτήσουμε, για να βρούμε λύσεις στις απορίες μας. Ο

κος Τάσος, του θεατρικού παιχνιδιού, μας συνόδευσε και βοήθησε με τις

υπέροχες ιστορίες του να ζωντανέψουν τα εκθέματα στα μάτια των μικρών

επισκεπτών.





Η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη

στα εκθέματα και ενθουσιασμένη

με τις πληροφορίες και τις νέες

γνώσεις που συνέλλεγε μέσω της

παρατήρησης και του σχολιασμού

στο χώρο του μουσείου!





Εικόνες  παιδιών 

που βίωναν τον 

πόλεμο, έγιναν η 

αφορμή να 

μιλήσουμε για τις 

καταστροφές του 

πολέμου και να 

αναγνωρίσουμε 

τα συναισθήματα 

που προκαλεί.



Ο στρατιώτης μας λύνει απορίες!
Πω! Πω! Στολές του στρατού, της 

αεροπορίας και του ναυτικού !
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Τα παιδιά 

εντυπωσιάστηκαν 

από τα εκθέματα 

του μουσείου και 

συμμετείχαν με 

αμείωτο 

ενδιαφέρον στις 

κουβέντες μας.

Τα οπτικά 

ερεθίσματα ήταν 

ποικίλα. Ακόμα 

και στην έξοδο μας 

από το μουσείο, 

είδαμε αεροπλάνα, 

ελικόπτερα, 

βόμβες, πυροβόλα 

και άρματα μάχης.

Συναντήσαμε 

αληθινό 

στρατιώτη, όπως 

είδατε, και του 

πήραμε 

συνέντευξη!!!



ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΞΕΡΑΜΕ ΠΟΛΎ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΜΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ, ΕΠΕΙΔΗ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟΥ, ΜΑΣ ΕΙΠΕ, ΌΤΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΦΟΡΑΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ. ΚΟΛΛΗΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ

ΠΛΑΊΣΙΟ ( ΕΝΝΟΙΑ ΧΏΡΟΥ) ΚΑΦΈ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΠΌ ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΙ… ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ!!!



Η εργασία με τα κράνη 

δεν χόρτασε την 

περιέργειά τους και 

θελήσανε να φτιάξουμε 

και περικεφαλαίες, σαν 

αυτές που είδαμε στο 

μουσείο! 

Έκοψαν με προσοχή 

πάνω στη γραμμή, 

ένωσαν τα κομμάτια με 

τη σωστή φορά και η 

περικεφαλαία ήταν 

έτοιμη!



Φυσικά, δεν ξεχάσαμε να γράψουμε το όνομά μας 

στην εργασία μας με τη βοήθεια της καρτέλας μας.



ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΌΜΩΣ ΌΧΙ ΤΑ ΚΑΝΌΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΚΟ,  ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ

ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ

«ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»!



Τα παιδιά δούλεψαν με άχρηστο 

υλικό δημιουργώντας πρωτότυπη 

κατασκευή, η οποία είχε 

τρισδιάστατη μορφή συνθέτοντας 

διάφορα σχήματα. Ταξινόμησαν 

τα υλικά τους και τα 

χρησιμοποίησαν με τρόπο που 

εξυπηρέτησε τη φαντασία τους. 



Αγοράσαμε lego τανκ και τα 

παιδιά μέχρι και σήμερα 

συνεργάζονται ανά 

ομαδούλες για την 

συναρμολόγησή του.

Επίσης, προμηθευτήκαμε 

περικεφαλαίες σε 

μικρογραφία και 

προσπάθησαν να τις 

κατασκευάσουν με 

πλαστελίνη. Το μυστικό της 

επιτυχίας ήταν η καλή 

παρατήρηση του αντικειμένου!
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Στην πρόταση να 
φτιάξουμε όπλα , η 
ομάδα πρότεινε να 

δημιουργήσουμε και 
άλλα όπλα που είναι 

καλά, όπως το 
κανόνι της Ειρήνης!

Έτσι, μέσα από τον 
πλούσιο κόσμο των 

βιβλίων 
ανακαλύψαμε το 

όπλο της Ειρήνης!

Διαβάζοντας ένα 
βιβλίο, τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται ότι 
η ανάγνωση γίνεται 

από τα αριστερά 
προς τα δεξιά και 
σταδιακά αυτή η 
γνώση περνά και 

στην γραφή!





Η ΤΕΧΝΗ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ, 

ΕΤΣΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ! 

Το περιστέρι 

του PICASSO!

Μέσα από την ενασχόλησή τους 

με την τέχνη, έρχονται σε επαφή 

με μεγάλους ζωγράφους και 

γνωρίσουν διάφορα είδη τέχνης 

όπως  τη γλυπτική και την 

ελαιογραφία!



H ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ ΤΟΥ PICASSO!!

H τέχνη μας βοήθησε 

να δουλέψουμε με 

πρωτότυπο τρόπο τα 

συναισθήματα μας και 

να τα αναγνωρίσουμε!



Επεξεργάστηκαν τον 

πίνακα, τα χρώματα, τα 

σχήματα και τις μορφές 

του προσπαθώντας να τις 

αναγνωρίσουν και να 

αιτιολογήσουν τις επιλογές 

του ζωγράφου!

Μοιράστηκαν τα υλικά 

και χειρίστηκαν τα 

πινέλα με το νερό με 

ιδιαίτερη προσοχή! 



Το εικαστικό περιστέρι 

της Ειρήνης από τα 

χέρια των Μίκυ Μάους!



Στη διάρκεια του  

σχεδίου εργασίας 

της 28ης Οκτωβρίου, 

υλοποιήθηκε η 

παραπάνω πρόταση 

των παιδιών. Σας 

θυμίζω, πως μετά 

την κατασκευή των 

στολών, ακολούθησε 

δραματοποίηση 

στιγμών διάσωσης.

Οι γνώσεις που 

κατακτήσαμε τότε 

σε εκείνη τη δράση, 

ενισχύθηκαν από 

την επίσκεψή μας 

στο Πολεμικό 

Μουσείο, όπου 

παρατηρήσαμε 

στολές από όλα τα 

σώματα και τις 

συγκρίναμε.



Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΌΜΩΣ ΕΝΌΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΠΑΠΠΟΥ

ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ. . .



ΑΡΧΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΜΙΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΏΣ, ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ. ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΗ

ΖΗΜΙΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ). Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΉ ΒΟΗΘΗΣΕ

ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ.



Ο καλεσμένος μας, μας 

εξήγησε τι μαθαίνουν οι 

άντρες στα σώματα, 

παρατηρήσαμε 

φιγούρες και 

προσπαθήσαμε να τις 

μιμηθούμε.

Ακούσαμε πληροφορίες 

για το πώς προστατεύει 

ο ένας τον άλλο και 

κουβεντιάσαμε για τις 

συνθήκες ενός αληθινού 

πολέμου, ο οποίος δε 

μοιάζει καθόλου με 

παιχνίδι!



Βοηθήσαμε τον καλεσμένο μας να ντυθεί με τη στολή του 

και δοκιμάσαμε κι εμείς τα εντυπωσιακά αυτά ρούχα!



Τα φορέσαμε κι εμείς, αλλά ήταν 

μεγαλύτερη τιμή, όταν τα φορέσαμε στον 

«παππού» μας! 

Στη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά 

δέθηκαν με τον παππού της Ελισάβετ, τον 

φώναζαν παππούλη, τον αγκάλιαζαν και 

του έδιναν φιλιά. 

Ήταν από τις τρυφερές επισκέψεις μας!





Μας έδειξε το διακριτικό της 

αεροπορίας που δηλώνει το βαθμό 

του στρατιωτικού, μας το φόρεσε 

και προσπαθήσαμε να 

περπατήσουμε ισορροπώντας το 

στον ώμο μας!

Η ισορροπία καθώς και άλλες 

κινητικές δράσεις βοηθούν να 

αναπτύξουν τα παιδιά την 

κινητικότητά τους και να προάγουν 

την υγεία τους!



ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΒΆΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΡΗ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΟ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΌ

ΠΗΛΟ!



Η μυθολογία αποτέλεσε το 

ερέθισμα αυτή τη φορά 

για τη συγκεκριμένη 

δημιουργία, πάντα 

συσχετισμένη με το 

project μας! Οι Ολύμπιοι 

Θεοί είναι  μορφές της 

Ελληνικής μυθολογίας 

που  σχετίζονται πολλές 

φορές με τον πόλεμο και 

την ειρήνη!
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Στο μουσείο 
Αρχαϊκής Τέχνης 
υπήρχαν αγγεία 
που προκάλεσαν 

έντονα το 
ενδιαφέρον των 
παιδιών και μου 

ζήτησαν να 
φτιάξουμε κι 

εμείς.

Βρήκαμε λοιπόν 
κι άλλα αγγεία, 

φέραμε στην τάξη 
μας και τα 

παρατηρήσαμε.

Χρησιμοποιήσαμε 
κεραμιδί κάνσον
για να είναι  πιο 
φυσικό όπως ο 

πηλός, και 
μάθαμε και το 
κεραμιδί σαν 

χρώμα!



Τα παιδιά προσπάθησαν να 

κόψουν με ψαλίδι πάνω στη 

γραμμή, η οποία περιλάμβανε 

ευθείες, πλάγιες και καμπύλες 

γραμμές, αναπτύσσοντας τη 

λεπτή τους κινητικότητά!



Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΜΕΣΩ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΞΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΈΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΟΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ!



Μέσα από τις δράσεις που

υλοποιήθηκαν για τον πόλεμο,

δουλεύτηκε παράλληλα και η

έννοια της Ειρήνης, ώστε να

τους γίνουν καλύτερα

αντιληπτές αυτές οι δύο

αφηρημένες έννοιες! Τα παιδιά

ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους

και κατάφεραν να

επιχειρηματολογούν, αφού

είχαν αποκτήσει πλέον αρκετές

νέες γνώσεις!

Μελετήσαμε ακόμα ένα βιβλίο και 

γνωρίσαμε το σύμβολο που 

παγκόσμια συμβολίζει την 

ΕΙΡΗΝΗ. Όπου κι αν ζει κάποιο 

παιδί, ότι γλώσσα και να μιλάει, 

ότι χρώμα και να έχει στο δέρμα 

του, σ’ αυτό το σχήμα αναγνωρίζει 

την Ειρήνη (διαπολιτισμική 

αγωγή)



ΈΚΟΨΑΝ ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ, ΤΟΥ

ΕΚΑΝΑΝ ΤΡΎΠΕΣ ΚΑΙ ΠΈΡΑΣΑΝ

ΚΟΡΔΌΝΙ ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΣ ΤΗ

ΛΕΠΤΉ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ. 

ΑΝΤΈΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!



Συνεργασία! Ομαδικότητα!





Κλείσαμε τα μάτια μας κι ακούσαμε 

μουσικές από όλον τον κόσμο! 

Αισθανθήκαμε τι είναι Ειρήνη για 

μας και με τη βοήθεια ενός βιβλίου 

την αποτυπώσαμε στην τάξη!





«Αγκαλίτσες και 

φιλάκια και 

χαρούλες και 

λόγια γλυκά!!!»







Κάναμε επανάληψη των 

χρωμάτων και των μεγεθών. 

Κάναμε ταξινόμηση από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Παίξαμε και εκφραστήκαμε 

μέσω των εικαστικών!
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Μέσα από τα πολλά 

ερεθίσματα  και την 

ένταξη των μικρών 

project της         

28ης Οκτωβρίου, της 

17η Νοέμβρη και 

της 25ης Μαρτίου 

δημιουργήθηκε η 

ανάγκη να 

μιλήσουμε για 

αληθινούς ήρωες!!

Διαβάσαμε πολλά 

βιβλία και ιστορίες. 

Το υλικό των 

παιδιών μας πήγε 

πολύ παρακάτω, 

μιας και μιλήσαμε 

ακόμα και για τον 

Μέγα Αλέξανδρο, 

τον Λεωνίδα, τον 

Οδυσσέα και τόσους 

άλλους ήρωες! 





ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΡΕΣΑΝ ΠΟΛΎ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΒΗΜΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ.

ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΈΝΑ

ΠΑΙΔΙ…ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ…



Στη δράση αυτή τα 

παιδιά κατάφεραν να 

αναγνωρίζουν τους 

αριθμούς, να κάνουν 

αντιστοίχιση, να 

εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιο  τους και να 

επιχειρηματολογούν 

τις απαντήσεις τους! Η 

φαντασία πήρε μορφή!
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Τα παιδιά 

κατάφεραν να 

αντιγράφουν το 

όνομα τους σταδιακά 

μέσα από όλες τις 

δράσεις, να 

αναγνωρίζουν τα 

σύμβολα των 

γραμμάτων και τη 

φορά που διαβάζουμε 

ένα κείμενο. Ήρθαν 

σε επαφή με διάφορα 

είδη του λόγου και 

πέτυχαν 

εμπλουτισμό 

λεξιλογίου και να 

μιλούν με 

ολοκληρωμένη 

πρόταση.



ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT



Η ομάδα στην 

ολομέλεια,  αποφάσισε 

ότι τα ερωτήματα της 

είχαν απαντηθεί και 

όλες οι δράσεις είχαν 

υλοποιηθεί με 

επιτυχία! Ακολούθησε 

η  αξιολόγηση του 

υλικού, αν μας 

βοήθησε τελικά, τι 

άλλο χρειαστήκαμε 

που δεν το είχαμε 

εξαρχής. Τέλος μέσω 

του αναστοχασμού των 

δράσεων μας 

αναφερθήκαμε σε τι 

μας δυσκόλεψε, τι μας 

άρεσε, τι όχι κλπ.

Σας παρουσιάζω τα 

ίδια τα παιδιά να 

εκφράζουν τι σημαίνει 

γι αυτά η Ειρήνη!



Για την Έλενα ειρήνη 

σημαίνει να μοιράζεσαι 

με τους άλλους. 

Για τον Κωνσταντίνο 

ειρήνη σημαίνει να 

πηγαίνει βόλτες με τη 

μαμά και τον μπαμπά.



Για τον Γιώργο ειρήνη 

σημαίνει να μην 

πολεμάμε.

Για τον Μάριο ειρήνη 

σημαίνει να είμαστε 

ευγενικοί με τους 

άλλους.



Για τον Χάρη ειρήνη 

σημαίνει να κάνουμε 

χάδια.

Για τον Παναγιώτη 

ειρήνη σημαίνει να 

παίρνουμε λουλούδια 

στη μαμά μας.



Για την Αγγελική 

ειρήνη σημαίνει να 

μπορούμε να 

αγοράζουμε πράγματα.

Για τη Μάγδα ειρήνη 

σημαίνει να 

φροντίζουμε ο ένας τον 

άλλο.



Για την Δέσποινα ειρήνη 

σημαίνει να είμαστε 

όλοι φίλοι.

Για την Ελισάβετ 

ειρήνη σημαίνει να 

πηγαίνουμε στην 

εκκλησία χωρίς να μας 

το απαγορεύουν.



Για τον Κωνσταντίνο 

ειρήνη σημαίνει να 

είναι η μαμά μου 

χαρούμενη.

Για τον Παναγιώτη 

ειρήνη σημαίνει να 

αγαπάμε όλον τον 

κόσμο.



Για τον Δημήτρη ειρήνη 

σημαίνει να πηγαίνουμε 

ελεύθερα στην παραλία.

Για την Άννα-Μαρία 

ειρήνη σημαίνει να 

πηγαίνουμε με τη μαμά 

μας στον παιδότοπο.



Για την 

Μελιτίνη ειρήνη 

σημαίνει να 

βγαίνει το 

ουράνιο τόξο.

Για την Όλγα 

ειρήνη σημαίνει 

να μπορώ να 

παίζω με τη 

μαμά.

Για την Νεφέλη 

ειρήνη 

σημαίνει να 

είμαστε 

χαρούμενοι.
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Το θέμα αφενός κράτησε 

αμείωτο το ενδιαφέρον των 

παιδιών, αφετέρου 

προσεγγίστηκαν όλοι οι 

στόχοι του εκπαιδευτικού 

μας  προγράμματος. Τα 

παιδιά συμμετείχαν 

ενεργά, ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν 

τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες, εμπλούτισαν το 

λεξιλόγιό τους και τις 

γνώσεις τους, 

συνεργάστηκαν με τους 

γύρω τους , αντάλλαξαν 

ιδέες, σεβάστηκαν τους 

άλλους, τους αποδέχτηκαν 

ισότιμα και υπήρξε σχέση 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

τους. 

Σημαντική ήταν και η 

συνεργασία σας με τα 

παιδιά, αλλά και μαζί μας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΠΟΛΥ!!!

Με εκτίμηση

Μπουφέα Ιωάννα


