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Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο μας 

 

Η αφορμή για το ξεκίνημα όλου του 
σχεδίου προγράμματος- δόθηκε 
από τα ίδια τα παιδιά ...Από τα 

βιώματα τους μέσα στην 
καθημερινότητα της πόλης ,στην 

οποία ζουν... Μέσα στην ολομέλεια 
της τάξης τα παιδιά αφηγούνταν με 
έντονη ανησυχία , παραστατικότητα 

και ζωντάνια τις περιπέτειες που 
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βίωναν  στο δρόμο, για να φτάσουν 
στο σχολείο...Άλλες φορές ως πεζοί 

και άλλες φορές ως συνεπιβάτες 
μέσα στο αυτοκίνητο... 

 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού 
σεναρίου 

Κύριος σκοπός του σεναρίου είναι να 
γνωρίσουν τα παιδιά τον κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται 
τα οχήματα και οι πεζοί, τα λάθη κυκλοφοριακής 
αγωγής , τα μέσα μεταφοράς και τη γενικότερη 
συμβολή τους στην ζωή μας. Οι βασικοί στόχοι 
του  διδακτικού σεναρίου -project  είναι: 1) Να 
μάθουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. 2) Να 

μάθουν για την σωστή συμπεριφορά των 
οδηγών. 3) Να μάθουν τα δικαιώματα των 

πεζών. 4) Να μάθουν τα μέσα μεταφοράς 5) Να 
αντιληφθούν τους πιθανούς κινδύνους και τα 

ατυχήματα που προκαλούνται στο δρόμο. Τον 
κύριο σκοπό συμπληρώνουν και επιμέρους 
διδακτικοί στόχοι σε τρία επίπεδα. Ως προς 

το γνωστικό αντικείμενο που μελετούν και ως 
προς τη μαθησιακή διαδικασία. Α) Ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο: (Γλώσσα, προφορικός 
και γραπτός λόγος): 1) Να εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό τους. 2) Να αναπτύξουν τον 
προφορικό τους λόγο, μέσα από την κατάθεση 
των εμπειριών τους. 3) Να προβληματιστούν 

πάνω σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και να 
βρουν λύσεις μέσα από την ομαδική συζήτηση. 



(Μαθηματικά): 1) Να μάθουν χωροταξικές 
έννοιες όπως (μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, 

κοντά- μακριά, δίπλα-απέναντι). 2) Να μάθουν 
σχήματα και χρώματα. 3) Να ομαδοποιούν, να 
διατάσσουν, να σειροθετούν και να ταξινομούν 

μέσα από τις δυνατότητες τους .(Μελέτη 
περιβάλλοντος) : 1) Να έρθουν σε επαφή με το 

περιβάλλον που τα περιστοιχίζει 2) Να 
διατυπώνουν ερωτήματα και να αναζητούν 

απαντήσεις. 3) Να διατυπώνουν προβλέψεις. 4) 
Να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα, 

ύστερα από κριτική σκέψη. 5) Να μάθουν να 
φροντίζουν και να προσέχουν τον εαυτό τους. 
(Δημιουργία-έκφραση): 1) Να εμπλουτίζουν τις 

δυνατότητές τους στο να εκφράζουν με 
διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και 
τα συναισθήματά τους.  2) Να διαμορφώσουν 

την προσωπικότητά τους με τη συμμετοχή τους 
σε δημιουργικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Β) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 1) Να 
εκφράζουν τις ιδέες τους. 2) Να επικοινωνούν 
και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας 
ανταλλάσσοντας ιδέες και προτάσεις και να 
αναπτύξουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές 

προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων 3) Να 
αποκτήσουν την ικανότητα να εκθέτουν την 

εργασία τους στα μέλη της τάξης. 
 

Εργαστήρι 1. Με υλικά της τάξης κατασκευάσαμε φωτεινό 
σηματοδότη και εστιάσαμε στη σωστή  συμπεριφορά των 

οδηγών 





 



 
Εργαστήρι 2.Ταυτοποίηση εικόνες με σήματα οδικής 

κυκλοφορίας -επεξήγηση σήματος με την αντίστοιχη εικόνα σε 
ασπρόμαυρο χρώμα... 
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Εργαστήρι 3.Ενώνουμε τα σήματα του Κ.Ο.Κ  που είναι 
χωρισμένα στα δύο...Βρίσκουμε το υπόλοιπο μισό. 

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-68rOZmhcQMQ/WxfY8PnP1_I/AAAAAAAAdAs/1RR0iLaIGKw8c37VQ8nYczw6Isqy-jn9ACLcBGAs/s1600/34725779_1769634703094030_2426701151245172736_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TU_F9_0KjSY/WxfaMI2mfvI/AAAAAAAAdBM/XWzpxRiNn4o8PxMIt9kxtZNUxe2HF1OYQCLcBGAs/s1600/IMG_20180605_101303.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-D6VvqPA6hGw/Wxf5uQJk38I/AAAAAAAAdFU/T1uEXIsuHpEtyVXHca7Ifhe5bOCUtsshwCLcBGAs/s1600/0000001111.jpg


 
 

Εργαστήρι 4.Αναγνωρίζουμε και αποκωδικοποιούμε τα 
μηνύματα και τις εντολές που απεικονίζουν τα σήματα του 

Κ.Ο.Κ. 

 
Εργαστήρι 5.Ανακαλύπτω και βάζω στην άκρη μόνο τα σήματα 

του Κ.Ο.Κ που είναι όμοια σε ζευγάρια. 
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Εργαστήρι 6.Αντιστοιχίζουμε ,ζευγαρώνοντας το κάθε σήμα του 

Κ.Ο.Κ  με τη σκιά του ... 
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Εργαστήρι 7.Αναπαραστήσαμε τα αυτοκίνητα  
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Εργαστήρι 8.Αναγνωρίσαμε τα γράμματα του κυρίου 

Κ.Ο.Κ.(ετυμολογία του κάθε γράμματος) 
 

 



 



 
Εργαστήρι 9.Ταυτίσαμε σχήματα με σήματα 

 



 
 
 

 
Διαβάσαμε παραμύθια και μάθαμε τραγούδια με την βοήθεια της 

τεχνολογίας 

 

• Παραμύθι «O φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» της Κατερίνας 
Βαϊμάκη 

https://www.youtube.com/?/watch?v=5jWGlumXJQ 

• «Έλα να μάθουμε τα σήματα», τραγούδι από το βιβλίο-cd 
“Κυκλοφορώ και τραγουδώ», του Γιώργου Λαπαδάκη 
 

https://youtube.com/watch?v=YlgmLVNoFBw 

 

•«Στην πόλη περπατάω», τραγούδι-σύνθεση από το 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών 

 

https://www.youtube.com./watch?v=mnW56OcCa-s/www.kidmedia.gr 

Προσαρμογές για την συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών/τριων 

Το υλικό που προτείνεται είναι οπτικό, ακουστικό, χειροπιαστό και 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Επίσης, το 

λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» που περιλαμβάνεται 

διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ-μαθητή 

και ανταποκρίνεται στις ικανότητες κ 

Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά την διάρκεια των εργαστηρίων 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων παρήχθησαν: 

• Φύλλα εργασίας (2)  

•  Πίνακες αναφοράς με σωστή και λάθος συμπεριφορά ποδηλάτη  

•  Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες ελεύθερες από το Διαδίκτυο ως 
εποπτικό υλικό)  

 

 Υλικά της τάξηςαι σ 

https://www.youtube.com/?/watch?v=5jWGlumXJQ
https://youtube.com/watch?v=YlgmLVNoFBw
https://www.youtube.com./watch?v=mnW56OcCa-s/www.kidmedia.gr


Αξιολόγηση-αναστοχασμός πάνω στην υλοποίηση 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θεωρείται ότι πέτυχε τους στόχους του .Όλα  

τα παιδιά του τμήματος που συμμετείχαν ,μπόρεσαν να αποκομίσουν 

πλούσιες πληροφορίες και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις γύρω από τον 

Κ.Ο.Κτις δυνατότητες όλων των νηπίων 


