
  

 

Ο κύριος Κ.Ο.Κ. στο Νηπιαγωγείο 

 

Δεξιότητες  του εργαστηρίου: Δεξιότητες μάθησης, δεξιότητες ζωής: 

• σεβασμός 

•  υπευθυνότητα 

• κριτική σκέψη 

• συνεργασία 

• δημιουργικότητα 

• επικοινωνία 

• αυτομέριμνα 

 

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ 

1. ΥΓΕΙΑ: Ασφάλεια στο δρόμο 

 



• Να αποκτήσουν τα παιδιά οδική συνείδηση 

• Να καλλιεργήσουν το ένστικτο της αυτοπροστασίας και να κατανοήσουν 

τρόπους προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων. 

• Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη, την τήρηση και την αναγκαιότητα των 

κανόνων κυκλοφορίας. 

• Να μάθουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. 

•  Να κατανοήσουν τη σημασία της ύπαρξης των χρωμάτων και των σχημάτων 

στα σήματα κυκλοφορίας. 

• Να μάθουν για την σωστή συμπεριφορά των οδηγών και των πεζών. 

 

 
 

1ο Εργαστήριο: Ας γνωρίσουμε τους τρόπους μετακίνησης. 

 
Μέσα από την συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης ανιχνεύουμε τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες των παιδιών για το θέμα της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 

Με ποιόν τρόπο έρχεστε στο σχολείο; 

-Πεζοί, με αυτοκίνητο, με μηχανάκι ή με κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς; 

-Φοράτε κράνος όταν έρχεστε με το μηχανάκι των γονιών σας στο σχολείο; 

-Φοράτε ζώνη ασφαλείας όταν είστε στο αυτοκίνητο; 

-Υπάρχουν κανόνες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία στον δρόμο; 

-Ποιοι έφτιαξαν τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας; Γιατί; 

-Εξαιρούνται των κανόνων τα μικρά παιδιά; 

-Είναι ασφαλές να μιλάει ο/η οδηγός οχημάτων και δίκυκλων στο κινητό του 

τηλέφωνο όταν οδηγεί; 

-Τι μπορεί να συμβεί σε αυτόν/ην και στους άλλους; 

-Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να παίρνουμε μέτρα προστασίας για τον εαυτό μας; 

Ανταλλάσσουμε απόψεις και μοιραζόμαστε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. 



 

2ο Εργαστήριο: Ποιός είναι ο κύριος Κ.Ο.Κ.; 

Ανάγνωση παραμυθιού: «Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ.» Συγγραφέας: Πιτσιδοπούλου 

Ελένη. Με τη βοήθεια του βιβλίου του κυρίου Κ.Ο.Κ μαθαίνουμε 

τα σήματα και συζητάμε για την χρησιμότητά τους. Προσπαθούμε να 

ερμηνεύσουμε τα σήματα που βλέπουμε μαθαίνοντας ποιο χρώμα σημαίνει 

απαγορεύεται και ποιο επιτρέπεται. 

 

 

Τα παιδιά κατασκευάζουν σήματα 



 

 

 

3ο Εργαστήριο: Η σημασία των κανόνων 

Παρατηρούμε σε διάφορες εικόνες την οδική συμπεριφορά των οδηγών και των 

πεζών και επιβραβεύουμε τη σωστή. 

-Πως διασχίζουμε το δρόμο όταν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα; 



-Τι κάνουμε; 

-Υπάρχει μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε να κυκλοφορούν με 

ασφάλεια στον δρόμο; 

Εκτός από επιβάτες και πεζοί είμαστε και οδηγοί. 

Διαβάζουμε το παραμύθι: Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας. Συγγραφέας: Κατερίνα 

Βαϊμάκη. 

 

 

4ο Εργαστήριο: Ισχύουν όσα λέμε; 

Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του σχολείου μας. 

Τα παιδιά παρατηρούν τα σήματα κυκλοφορίας και επαληθεύουν όσα έμαθαν. 

             
 



 
 

5ο Εργαστήριο: Τα χρώματα των φαναριών. 

 

Πότε διασχίζουμε το δρόμο όταν το φανάρι είναι κόκκινο ή πράσινο; 

-Τι κάνουμε όταν το πράσινο ανθρωπάκι (ο Γρηγόρης) αναβοσβήνει; 

- Αν υπάρχει Τροχονόμος ή Σχολικός Τροχονόμος, τότε τα σήματα και τα φανάρια 

που υπάρχουν ισχύουν; 

-Ποια είναι η διαφορά του Τροχονόμου από τον/την Σχολικό Τροχονόμο; 

-Οι άνθρωποι που δεν έχουν επαρκή όραση πώς πληροφορούνται για το χρώμα του 

σηματοδότη; 

Τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες κινούνται και σταματούν ανάλογα με την 

ένδειξη του φαναριού. 

 

6ο Εργαστήριο: Δημιουργία μακέτας 

Ύστερα από όσα διδαχθήκαμε κατασκευάζουμε μια μακέτα κυκλοφοριακής αγωγής, 

σήματα κυκλοφορίας από χαρτί, πλαστελίνη και καπάκια και αυτοκίνητα από 

αβγοθήκες και χαρτόνι. 

 



 

 
 

 
 

Ζωγραφίσαμε με τυπώματα σφραγίδας 

 

 



 
 

 

 

7ο Εργαστήριο : Αξιολόγηση 

 

Ανατροφοδότηση με κάρτες κυκλοφοριακής αγωγής οι οποίες αξιολογούν τις 

γνώσεις των παιδιών και δίνουν τροφή για περισσότερη σκέψη και ανάπτυξη. 

 

 

 



Θετικά: 

• Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα. 

• Συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες. 

• Κατακτήσανε γνώσεις και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

• Συνεργάστηκαν αρμονικά. 

• Ανέπτυξαν κριτική σκέψη και ενσυναίσθηση 

• Ανέπτυξαν την δημιουργικότητα τους μέσα από εικαστικές δημιουργίες. 

 

Αρνητικά:  

• Εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού δεν καταφέραμε να οργανώσουμε 

περαιτέρω επισκέψεις και δράσεις σε εξωτερικούς χώρους του σχολείου και 

να εντάξουμε ενεργά τους γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 


