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Θεματικός Κύκλος: Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
 Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 

1.Υγεία: Οδική Ασφάλεια 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων: Η 

οδική ασφάλεια και 
η κυκλοφοριακή 

αγωγή στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

Ο δικός μας τίτλος: «Ο κύριος Κ.Ο.Κ στο 
Νηπιαγωγείο μας» 

 
Στόχοι Σχεδίου 

Δράσης 
Αναφορά σε:  
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

• Δεξιότητες μάθησης: κριτική σκέψη, 
επικοινωνία, 
συνεργασία,δημιουργικότητα  

 

• Δεξιότητες Ζωής: αυτομέριμνα, 
κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία,προσαρμοστικότητα, 
ανθεκτικότητα,υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα.  

 

• ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της 
Επιστήμης  

 

• Δεξιότητες του νου: Στρατηγική σκέψη, 
επίλυση προβλημάτων, μελέτη 
περιπτώσεων, κατασκευές. 

 
Β) τους στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό 
κύκλο 
 

• Να μάθουν τα παιδιά τα σήματα οδικής 
κυκλοφορίας, τις διαβάσεις των πεζών και τους 



φωτεινούς σηματοδότες • Να μάθουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πεζών αλλά και 
οδηγών οχημάτων  

• Να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς  

• Να αντιληφθούν ότι τα μέσα μεταφοράς 
αποτελούν εφευρέσεις του ανθρώπινου μυαλού και 
της ευρηματικής του δημιουργικότητας και της 
ικανότητάς του να επιλύει προβλήματα  

• Να αντιληφθούν τους πιθανούς κινδύνους για 
πεζούς και οδηγούς και τις αιτίες πρόκλησης 
ατυχημάτων  

• Να μάθουν ότι η ζώνη ασφαλείας και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός των ποδηλατών και των 
οδηγών δικύκλων σώζουν ζωές 

 • Να γνωρίσουν τα οφέλη για την υγεία μας από 
την άσκηση-κυκλοφορία με το ποδήλατο  

• Να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς στην 
εκπαίδευση των παιδιών στην οδική ασφάλεια και 
την υιοθέτηση σωστών συμπεριφορών 
κυκλοφορίας -και ως πεζών αλλά και ως επιβατών 
οχημάτων  
 
Γ) τους στόχους που θέτουμε σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα σπουδών .  
 
Αναφορικά με το ΠΣ του Νηπιαγωγείου η 
συγκεκριμένη θεματική ενότητα υπάγεται στην 
υπάγεται στις Κοινωνικές Επιστήμες και 
συγκεκριμένα αφορά στην υποενότητα  Άνθρωπος-
Χώρος και Περιβάλλον.  
 

• Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού λόγου-
εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάγνωση 
συμβόλων-οδικών σημάτων 

•  Μαθηματικά: εκμάθηση σχημάτων, 
αντιστοιχία χρώματος με είδος οδικής 
πινακίδας (π.χ. κόκκινο=προειδοποίηση 
κινδύνου, μπλε=πληροφορίες κ.ο.κ.) 

•  Μελέτη Περιβάλλοντος: Κανόνες οδικής 
συμπεριφοράς, χώροι οδοσήμανσης, 
οριοθετήσεις κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών, 
δικύκλων 



• Ιστορία: πώς και γιατί δημιουργήθηκαν τα 
μέσα μεταφοράς, η εφεύρεση του 
ποδηλάτου 

•  Εικαστικά: κατασκευή οχημάτων με υλικά 
ανακύκλωσης ή υλικά της τάξης 

•  Χρήση ΤΠΕ: εξοικείωση με τη χρήση του 
Διαδικτύου για άντληση πληροφοριών, 
youtube για προβολή βίντεο, ακρόαση 
τραγουδιών 

Ακολουθία 
εργαστηρίων 

 

Εργαστήριο 1 Εκτυπώσαμε ,πλαστικοποιήσαμε και συζητήσαμε 
με τα παιδιά για τον εξοπλισμό του σωστού 
ποδηλάτη. Εστιάσαμε στη συμπεριφορά του 
μαθητή ως ποδηλάτη, επειδή αρέσει στα παιδιά 
αυτής της ηλικίας να κάνουν ποδήλατο. 

 
 

 
 

Εργαστήριο 2 Με υλικά της τάξης μας (στεφάνια – κανσόν) 
κατασκευάσαμε με τα παιδιά το καπέλο του 
τροχονόμου και αυτοσχέδια αυτοκίνητα. Κατόπιν 
πήγαμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του 
σχολείου μας και αναπαραστήσαμε τα αυτοκίνητα 
και τους τροχονόμους. 

   



 

 

 
 

Εργαστήριο 3 Εκτυπώσαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας ,τα 
πλαστικοποιήσαμε και κατόπιν παίξαμε ομαδικά 
παιχνίδια μνήμης. 

     
 

 
 
 

 

Εργαστήριο 4 Συζητήσαμε για το φανάρι ,τον Σταμάτη και τον 
Γρηγόρη. Σχεδιάσαμε ,χρωματίσαμε και κατόπιν 
κόψαμε τον Σταμάτη και τον Γρηγόρη καθώς και ένα 
φανάρι. 



      
 

 
Εργαστήριο 5 Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του σχολείου μας 

μάθαμε τα σήματα και τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας. 

         
 

                   
Εργαστήριο 6 Δημιουργήσαμε το δικό μας φανάρι με υλικά της 

τάξης μας ,χρωματίσαμε με τα κατάλληλα χρώματα, 
γράψαμε τις λέξεις «Σταμάτης και Γρηγόρης», 

κάναμε τον δικό μας κολάζ . 
 



     
 

      
 

      
 

 
 

Εργαστήριο 7 Σχεδιάσαμε το δικό μας φανάρι από ανακυκλώσιμα 
υλικά. 

       
 



        
 

 
Εργαστήριο 8 Αναζητήσαμε σχετικούς πίνακες αναφοράς στο 

διαδίκτυο ,τους πλαστικοποιήσαμε και τους 
συζητήσαμε. 

 
 

 
 

 
 

Εργαστήριο 9 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 

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 τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 
 
 
 
 
 
 
  

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 και στις 
δυνατότητες όλων των νηπίων. 
 
 
 

Εκπαιδευτικό υλικό 
και εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη 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 τάξης 

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.Κ 

 

 

 

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

