
Β΄: ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
I. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν 

σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (µετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται οµαλά και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η ισότιµη ενσωµάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευσης, 
δεδοµένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήµατος κάθε προηγµένης 
κοινωνίας και γενικευµένη αρχή. 

 
II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 
Τα προγράµµατα του Νηπιαγωγείου προκειµένου  να έχουν τα αναµενόµενα θετικά και µακροπρόθεσµα 

αποτελέσµατα θα πρέπει να βασίζονται : 
α. στη γνώση για το πώς µαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά 
β. στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εµπειρικά δεδοµένα για το σχεδιασµό κατάλληλων προγραµµάτων 
Ειδικότερα: 
Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσµο είναι το κίνητρο για τη µάθηση. Τα παιδιά µέσα σε ένα 

ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον εξερευνούν µε τις αισθήσεις, δηµιουργούν  ιδέες και δοµούν τη 
γνώση. Καθώς αναπτύσσονται οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες µορφές αλληλεπίδρασης µε τους 
συνοµήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες. Παράλληλα 
χρησιµοποιούν συνεχώς τις γνώσεις που αποκτούν και τις ιδέες τους για διαφορετικούς σκοπούς και µε πολλούς 
τρόπους. Έτσι, αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρµογής τους στο περιβάλλον. 

∆ιάφορα ερωτήµατα  και συζητήσεις ανακύπτουν κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων γύρω από το τι είναι 
σηµαντικό να µάθουν τα παιδιά και πότε και για το αν θα πρέπει να δίνεται έµφαση στο  περιεχόµενο ή στη διαδικασία 
µάθησης.  Στο σχεδιασµό των προγραµµάτων λαµβάνεται υπόψη  η ατοµικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι 
ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισµού µας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη 
να αποκτήσουν βαθµιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να  µπορέσουν 
να ζήσουν δηµιουργικά και ευτυχισµένα στον κόσµο.  

∆ιεθνείς οργανισµοί και φορείς εκπαίδευσης στις σχετικές οδηγίες τους τονίζουν  την προτεραιότητα που πρέπει 
να δοθεί στην ενεργητική, βιωµατική και συνεργατική µάθηση. Παράλληλα, ασκούν αυστηρή κριτική στη µάθηση 
αποσπασµατικών και αποµονωµένων γνώσεων, στην άνευ νοήµατος και  ενδιαφέροντος για το παιδί άσκηση και 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στις εξαντλητικές επαναληπτικές εργασίες.  

Τέλος, αναγνωρίζεται  η αξία της εφαρµογής εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης µε στόχο την υποστήριξη και την 
ανατροφοδότηση του προγράµµατος. Ολόκληρο δε το εκπαιδευτικό έργο αποτιµάται  προκειµένου να βελτιώνεται 
συνεχώς και να επιτυγχάνεται  η επίτευξη των στόχων και η ουσιαστική  ωφέλεια  των παιδιών και των οικογενειών 
τους. 

 
III. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωµένο σύστηµα 
εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να µάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι 
γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός  και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο µέσα 
στο οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση και η διδασκαλία. Προκειµένου δε να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και  
αποτελεσµατικό για όλα τα παιδιά του  Νηπιαγωγείου θα πρέπει:  

-να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των 
παιδιών αυτής της ηλικίας 

-να προσαρµόζεται µε ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει 
την ενεργητική συµµετοχή όλων των παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά µε ιδιαίτερες 
ικανότητες 

-να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισµικής ταυτότητας και της γλώσσας όλων των παιδιών 
-να βασίζεται στις προϋπάρχουσες  γνώσεις και εµπειρίες και να συνδέει τη γνώση  µε την καθηµερινή πρακτική 

στο σχολείο 
-να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ τους, τη συνεργασία µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 

των άλλων βαθµίδων και γενικά το άνοιγµα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία 
-να ενιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεµατικότητα 
-να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη µάθηση και να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών 
-να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε  ποικίλες  πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού την 

προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεµάτων µε πολλούς τρόπους 
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-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους και να 
συνεχίζουν να µαθαίνουν διαρκώς  προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη 
αποφάσεων, τη λύση προβληµάτων 

-να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να µην επιδιώκει την εξασφάλιση των ‘‘σωστών ’’ απαντήσεων, αλλά να 
αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού έργου.  

-να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήµατα µε πολλούς τρόπους, 
όπως µε το παιχνίδι, τη δραµατοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική, κ. ά.  

-να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονοµία 
-να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράµµατα 
-να αναδεικνύει το παιχνίδι ως  τον πυρήνα του όλου προγράµµατος  
-να ενσωµατώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος και να 

αξιοποιεί ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο 
-να ενσωµατώνει την αξιολόγηση στο πρόγραµµα 
-να µπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες προκλήσεις της εποχής µας. 
 
IV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των 

προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, 
∆ηµιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του 
Νηπιαγωγείου.  

Τα προγράµµατα αυτά δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείµενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία 
αλλά για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόηµα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το 
πρόγραµµα για την Πληροφορική εισάγει τη γνωριµία µε τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας 
και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας, πάντα µε τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού.  

 
Ειδικότερα: 
 
Α. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
  Το πρόγραµµα της  Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα 

οικοδοµούνται σταδιακά, µέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. 
 Ένας από τους κεντρικούς άξονες της  προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδοµούν τη γνώση κάνοντας 

αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όµως, που η συγκεκριµένη προσέγγιση µας επιτρέπει να τα δούµε ως 
εκφράσεις της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι  φυσικό αυτά τα λάθη, που 
συνδέονται µε την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα βαθµό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα 
σηµείο εκκίνησης του σχεδιασµού της µαθησιακής διαδικασίας που µακροπρόθεσµα στοχεύει στο ξεπέρασµά τους. 

Για τη σύνταξη  του συγκεκριµένου προγράµµατος ελήφθησαν υπόψη τα πορίσµατα ερευνών και µελετήθηκαν τα 
σχετικά µε τη γλώσσα προγράµµατα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σηµαντικός ρόλος 
που µπορεί  να διαδραµατίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις µικρές ηλικίες 
συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού µε εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση µε το 
γραπτό λόγο. Και αυτό, όπως είναι γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχονται από µη προνοµιούχα 
παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρούµε ότι µπορεί να  συµβάλει σε µια 
προοπτική καλύτερης προετοιµασίας των παιδιών για την ένταξή τους σε µια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η 
σηµερινή.      

 
Β. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
Τα µικρά παιδιά διαµορφώνουν, τροποποιούν και δοµούν ιδέες µε τη συνεχή αλληλεπίδραση µε το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές µαθηµατικές δεξιότητες µε την εφαρµογή των ιδεών τους σε καθηµερινές 
πράξεις και προβλήµατα. Χειρίζονται απλές µαθηµατικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθηµερινών πράξεων 
και προβληµάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.  

Σκοπός του προγράµµατος των Μαθηµατικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά µέσα από 
βιωµατικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες µαθηµατικές γνώσεις τους και να εφαρµόζουν οικείες µαθηµατικές 
δοµές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδοµένα, να συγκρίνουν και να 
µετασχηµατίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες µε τη δοκιµή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να 
επιλύουν προβλήµατα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων, 
οµαδικά και ατοµικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείµενα, 
να αντιλαµβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασµούς και τέλος να µετρούν και να αναγνωρίζουν απλά 
σχήµατα στο περιβάλλον. 

 
Γ. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι  πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα  συνδεδεµένο µε 

τα βιώµατα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα διαµορφωµένο και εµπλουτισµένο µαθησιακά περιβάλλον 
διαρκούς αλληλεπίδρασης µέσα στην τάξη ή και στο άµεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έξω από την τάξη, 
προετοιµάζονται και πραγµατοποιούνται οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από 
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τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δηµιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες 
γνώσεις. 

 Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο συνδέεται άρρηκτα µε τη διαδικασία µάθησης εφόσον αφορά την 
προσέγγιση θεµάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά επιλέγουν τρόπους, υλικά και  µέσα προκειµένου να 
µελετήσουν πράγµατα, φαινόµενα και γεγονότα.  

Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστηµών της, Γεωγραφίας, Ιστορίας, 
Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεµατικά µέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη 
Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόµα απλές έννοιες από τα Μαθηµατικά και δραστηριότητες από τη ∆ηµιουργία και Έκφραση 
εµπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα εµπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται στον 
ανάλογο βαθµό η Τεχνολογία. 

Οι επιδιώξεις, το περιεχόµενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο 
αναπτύσσονται  γύρω από δυο άξονες: 

 
i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
 Ειδικότερα: 
 
i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

 
α) ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
Στο σύνθετο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου, τα νέα κοινωνικά βιώµατα που αποκτούν τα παιδιά και οι 

συνεπακόλουθες πολυδιάστατες γνώσεις που διαµορφώνονται ως προς την κοινωνική ζωή αποτελούν σηµαντική 
κατάκτηση στην εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας. 

Το παιδί είναι µέλος µιας οικογένειας, µιας συνοικίας, ενός χωριού ή µιας πόλης και βιώνει µέσα στο µικρόκοσµό 
του τις απαιτήσεις, τους συµβιβασµούς και τις συγκρούσεις που συνεπάγεται η οργανωµένη κοινωνικά ζωή, αλλά τις 
βιώνει συνήθως µέσα στο προστατευτικό κέλυφος της οικογένειας, η οποία καταφέρνει να απορροφά τους 
κραδασµούς και να φιλτράρει τις υπερβολικές αντιπαλότητες και αντιθέσεις. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισίου µέσα στο οποίο ζει και 
αναπτύσσεται το παιδί και να αξιοποιεί τις εµπειρίες και τις πολιτισµικές καταβολές του, καθώς σ’ αυτό το πρώιµο 
επίπεδο της εκπαίδευσης η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών διαµορφώνεται κυρίως µέσα από το 
χώρο των βιωµάτων τους.  

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να αναπτύσσουν την αυτοεκτίµησή τους, τις βασικές ικανότητες 
συνεργασίας και ταυτόχρονα να συνειδητοποιούν τη µοναδικότητά τους και να εντοπίζουν  τις οµοιότητές και τις 
διαφορές τους µε τους άλλους και να τις σέβονται. Θα πρέπει, επίσης,  να καταστούν ικανά να περιγράφουν το άµεσο 
περιβάλλον τους και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάµεσα σ’ αυτό και σε άλλα ευρύτερα περιβάλλοντα  µέσα 
από συγκρίσεις που ενθαρρύνονται να πραγµατοποιούν. Είναι εµφανές ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 
στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το περιεχόµενο που αναδύεται µέσα από τις 
δραστηριότητες  της Γλώσσας και µε τη συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες άλλων προγραµµάτων. 

 
β) ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Τα µικρά παιδιά µε τη φυσική κίνηση και το παιχνίδι διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις τους  για το χώρο. 

Εξερευνούν το άµεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν  πως το περιβάλλον γύρω τους µπορεί να µεταβάλλεται και ότι 
µπορούν µε τη δική τους παρέµβαση να το διαφοροποιούν. ∆ιαπιστώνουν πως οι άνθρωποι, τα πράγµατα και οι ιδέες 
ταξιδεύουν από το ένα µέρος στο άλλο. Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύµβολα και τους χάρτες. 
Κατανοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιµοι στην καθηµερινή ζωή και “διαβάζουν” κάποιους από αυτούς 
π.χ. τους φωτεινούς σηµατοδότες στο δρόµο. Γνωρίζουν πως οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγµατικό 
κόσµο σε µικρογραφία και διαβάζουν απλά σχεδιαγράµµατα και απλούς χάρτες π.χ. χάρτες και σχεδιαγράµµατα 
επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αναγνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων, όπως και τη χρησιµότητα της επιστήµης 
στην καθηµερινή ζωή. 

Παρόλο που τα µικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, 
καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως π.χ. τώρα, πριν, τα πολύ παλιά χρόνια, µετά κλπ. και ενδιαφέρονται 
να διευρύνουν τον κόσµο τους ως προς το ‘‘εδώ’’ και  το ‘‘τώρα’’. Αγαπούν τα παραµύθια, τους µύθους, τις βιογραφίες 
και πλάθουν δικές τους ιστορίες. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σηµαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς  και 
για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλµπουµ και ηµερολόγια. Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και σχολιάζουν 
γεγονότα και χαρακτήρες. Απολαµβάνουν µια επίσκεψη στο µουσείο ή σε αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργάζονται 
το πληροφοριακό-εκπαιδευτικό υλικό που τους διατίθεται. Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά 
να εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να µαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για 
τις σχέσεις στον κόσµο που µοιράζονται. 

 
ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
Τα µικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον κόσµο µε την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. 

Χρησιµοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσµο. ∆ιακρίνουν 
οµοιότητες και διαφορές, αντιλαµβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, προσπαθούν να ερµηνεύσουν φαινόµενα και 
αλλαγές που συµβαίνουν γύρω τους. Μοιράζονται τις γνώσεις τους µε τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και 
τροποποιούν τις απόψεις τους. 
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 Η προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη µορφή, τη λειτουργία και τη 
χρήση των πραγµάτων είναι οι κινητήριες δυνάµεις. 

Τα παιδιά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και 
φυτικούς οργανισµούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους. Παίζουν µε το νερό, το χώµα κλπ και µαθαίνουν για τα 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόµενα και την επίδρασή τους 
στο περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσµο. Θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείµενα και τις ιδιότητες. Με την 
παρατήρηση αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγµατοποιούν έρευνες και απλά 
πειράµατα. Ενδιαφέρονται να χρησιµοποιούν εργαλεία, να µετρούν, να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να 
χρησιµοποιούν όργανα όπως για παράδειγµα µαγνήτες, µικροσκόπια κ.ά. Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά µαθαίνουν για 
το φυσικό περιβάλλον µε την παρατήρηση και τη διερεύνηση. 

 
∆. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
Η ∆ηµιουργία και Έκφραση περιλαµβάνει τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών 

µε τα Εικαστικά, το Θέατρο – ∆ραµατική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. 
Αυτά τα προγράµµατα διατηρούν την αυτονοµία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις 

φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, µαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, 
ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραµατισµό µε υλικά και 
τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και οργανώνονται εµπλέκονται και 
αλληλοσυµπληρώνονται ανοίγοντας νέους δηµιουργικούς δρόµους. Η Μουσική για παράδειγµα µπορεί να οδηγήσει σε 
κίνηση ή σε εικαστική δηµιουργία, ενώ το θέατρο µπορεί να ολοκληρώνεται µε τη συνοδεία  ενός µουσικού κοµµατιού 
και µιας εικαστικής δηµιουργίας. Με αυτό τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση χωρίς να τονίζεται η 
εξειδίκευσή τους. Ωστόσο η ανάπτυξη των διαθεµατικών δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που 
επιδιώκονται προϋποθέτουν τη γνώση και την κατανόηση κάθε προγράµµατος από τον εκπαιδευτικό. 

 
i. Εικαστικά 
Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την οµορφιά  στη φύση, στο περιβάλλον και 

στα έργα τέχνης µε τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δηµιουργία καθώς και 
επιθυµία να συµµετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραµατίζονται µε διαφορετικά υλικά και 
τεχνικές,  ερευνούν και  χρησιµοποιούν τις εµπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 
έκφρασης. Ανακαλύπτουν  ότι η τέχνη είναι µέσο έκφρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Χρησιµοποιούν 
την τέχνη σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες του προγράµµατος. 

 
ii. Το Θέατρο - Η ∆ραµατική Τέχνη  
Η ∆ραµατική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την oποία αναδεικνύονται ικανότητες και 

κλίσεις των παιδιών. Το παιδί µε τη ∆ραµατική Τέχνη  εκφράζεται, δηµιουργεί, επικοινωνεί, µαθαίνει για τον εαυτό του 
και τον κόσµο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Μέσα σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης, συντροφικότητας και ασφάλειας 
προσπαθεί να ερµηνεύσει την ανθρώπινη συµπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσµο, να σχηµατίσει τη δική του αντίληψη 
για τα όσα συµβαίνουν γύρω του, να µεταµορφώσει την καθηµερινότητα. Με την κίνηση, τη φωνή, το λόγο και τα υλικά 
που επιλέγει, εκφράζει, µόνο του ή σε συνεργασία µε άλλους, εµπειρίες, συναισθήµατα και ιδέες. ∆ιηγείται ή πλάθει 
ιστορίες. Χειρίζεται αντικείµενα και τους αποδίδει νέες σηµασίες. Σηµειώνεται ότι η πολυχρωµία και η πολυµορφία των 
υλικών ερεθίζουν τη φαντασία και την εφευρετικότητα των παιδιών και τα οδηγούν σε νέους δρόµους. Η κοινή δράση 
µε τα άλλα παιδιά οδηγεί  στην ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων. Το παιδί µαθαίνει να δηµιουργεί  
µέσα από το διάλογο, να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να  µοιράζεται φόβους και ανησυχίες και να συνεργάζεται.  

Ο εκπαιδευτικός συµµετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εµψυχώνει  τα παιδιά, προκαλεί τη φαντασία τους µε 
ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. Εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά 
µέσα. 

 
iii. Φυσική Αγωγή 
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µικρού παιδιού είναι η συνεχής κίνηση. Αν 

παρατηρήσουµε το παιδί θα δούµε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, αιωρείται, αναρριχάται, χορεύει ή ασχολείται µε κάποια 
άλλη δραστηριότητα περισσότερο ή λιγότερο έντονη. Αυτή η έµφυτη και αυθόρµητη ενεργητικότητα του παιδιού είναι η 
βάση της ανάπτυξης και της καλής υγείας του.  

Το παιχνίδι γεµίζει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το µέσο µε το οποίο 
γνωρίζει τον εαυτό του, µαθαίνει για τους ανθρώπους, και τον κόσµο γύρω του, αντιλαµβάνεται τις δυνατότητες  και τα 
όριά του. Συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά µε το παιχνίδι µαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
αναλαµβάνουν ευθύνες και ρόλους, µαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.  

Στο Νηπιαγωγείο προγραµµατίζουµε  δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού και 
προάγουν, σύµφωνα µε το σκοπό της Φυσικής Αγωγής, τη σωµατική, κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική 
ανάπτυξη του παιδιού. Εξασφαλίζουµε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισµό  και διευκολύνουµε τη 
συµµετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
της ηλικίας του. 
 

iv. Μουσική 
Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην 

κατανόηση και απόλαυση της µουσικής και στην απελευθέρωση της δηµιουργικής ικανότητας των παιδιών. Κάθε παιδί 
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φέρνει στο Νηπιαγωγείο τα δικά του µουσικά βιώµατα, έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες. 
Τονίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν µουσικές δυνατότητες και µπορούν να αναπτύξουν µουσικές ιδέες.  

Η ανάπτυξη της µουσικής αντίληψης και ανάλογων δεξιοτήτων εξαρτάται από την ποιότητα, ποικιλία και 
καταλληλότητα των µουσικών εµπειριών, όπως αυτές δίνονται µέσα και έξω από την τάξη. Η Μουσική στο 
Νηπιαγωγείο θα πρέπει να περιλαµβάνει ποιοτικά παιδικά τραγούδια  και µουσική διαφόρων πολιτισµών. Όλα τα 
παιδιά θα πρέπει να βιώνουν κατάλληλες µουσικές εµπειρίες µέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 

Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν µουσικές δεξιότητες σχετικές µε τον έλεγχο, το χειρισµό και την παρουσίαση 
του ήχου (δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν, να παίζουν και να συνθέτουν).  

Οι δεξιότητες αυτές περιλαµβάνουν: 
α. ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων 
β. στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της φωνής και των  οργάνων, ανάπτυξη και κατανόηση των µουσικών ιδεών.  
Σε κάθε µουσικό έργο που ακούν ή στην εργασία τη δική τους ή των άλλων τα παιδιά θα πρέπει να µαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τα µουσικά στοιχεία και να τα χρησιµοποιούν για να εκφράσουν τις µουσικές τους ιδέες. Ως τέτοια 
µουσικά στοιχεία στη δηµιουργία κάθε µουσικού έργου µπορεί να είναι τα εξής: ήχος, χροιά, ένταση - διάρκεια, σιωπή, 
παλµός, ρυθµός, ταχύτητα. 

Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον. ∆ιευκολύνει τα παιδιά µε υλικά και µε ποικίλες 
δραστηριότητες. Με προτάσεις και ερωτήσεις  τα οδηγεί  σε περαιτέρω µουσική  εξερεύνηση. Ενεργοποιεί  τα παιδιά 
να ακούν µουσική και να παίζουν «µε τη µουσική», να βιώνουν οµαδικές µουσικές εµπειρίες, να πειραµατίζονται µε 
τους ήχους, το τραγούδι, την κίνηση, µε το παίξιµο οργάνων και τη «σηµειογραφία» και να χρησιµοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες όπου είναι δυνατόν. Το τραγούδι και η χρήση της «σηµειογραφίας» αποτελούν σηµαντικές δραστηριότητες 
στις οποίες γίνεται συχνή αναφορά. 

Αν αναπτύσσεται µε συνέπεια, το τραγούδι αποτελεί µια κεντρική πηγή για την εκτέλεση, τη σύνθεση – 
δηµιουργία. Το υλικό (ρεπερτόριο) που επιλέγεται πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της φωνής της παιδικής 
ηλικίας. Στις µικρές ηλικίες θα πρέπει η έκταση των µελωδιών που θα χρησιµοποιηθούν να είναι περιορισµένη. 
Χρησιµοποιούµε τον όρο «σηµειογραφία» για να αναφερθούµε σε κάθε µέσο έκφρασης των στοιχείων της µουσικής σε 
γραπτή µορφή. Τα µικρά παιδιά αποκτούν µια ιδέα των µουσικών στοιχείων (π.χ. του ψηλού /χαµηλού, δυνατού 
/σιγανού, µεγάλης διάρκειας /µικρής διάρκειας κ.ά.) µέσα από την επαναλαµβανόµενη παραγωγή και ακρόαση ήχων. 
Έτσι, για παράδειγµα, οι διαφορές στο ηχόχρωµα µπορούν να αποδοθούν µε τη χρήση διαφορετικών χρωµάτων και οι 
διαφορές στη δυναµική (διαβαθµίσεις έντασης) µε τη χρήση σχηµάτων διαφορετικού µεγέθους (π.χ. µικροί και µεγάλοι 
κύκλοι). Μέσω τέτοιων αυτοσχεδιασµών και επινοήσεων τα παιδιά µπορούν να φτάσουν να αναγνωρίσουν την ανάγκη 
να καταγράψουν τη µουσική που δηµιουργούν και να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την απαίτηση.  

Η προσέγγιση της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ακρόαση και η εφαρµογή της γνώσης 
και κατανόησης αναπτύσσονται µέσα από τις συσχετιζόµενες δεξιότητες της εκτέλεσης( έλεγχος ήχων µέσω 
τραγουδιού και παιξίµατος οργάνου), µουσικής δηµιουργίας (δηµιουργία και ανάπτυξη µουσικών ιδεών) και 
αξιολόγησης (εκτίµηση και αναθεώρηση της εργασίας τους), όπως αυτά  αναλύονται στο  πρόγραµµα. 

 
Ε. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΛΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο  είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά  µε  απλές βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού µέσου 
διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών τους 
δραστηριοτήτων.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον 
υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» µε ασφάλεια 
χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά 
ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιµο εργαλείο για τον άνθρωπο. 

 
V. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 
A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

i. Στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών  για το Νηπιαγωγείο οι επιδιώξεις των 
προγραµµάτων οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά πρακτικές, σε χρήσιµες και διερευνητικές δραστηριότητες 
διαθεµατικού χαρακτήρα που έχουν νόηµα για τα ίδια τα παιδιά έτσι ώστε: 

     -να αναπτύσσουν την προσωπικότητας τους 
  -να κοινωνικοποιούνται 
  -να γνωρίζουν τον  κόσµο στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

ii. Η Επικοινωνία (αλληλεπίδραση και παρουσίαση δεδοµένων µε πολλούς τρόπους, όπως οι κατασκευές, η 
δραµατοποίηση, το σχέδιο, οι πίνακες, τα σχεδιαγράµµατα) και η Τεχνολογία (το µαγνητόφωνο, η φωτογραφική 
µηχανή, η κάµερα και ο υπολογιστής κ.ά.) διατρέχουν όλα τα προγράµµατα και βοηθούν  τη διαδικασία της µάθησης 
αφού αυτή συντελείται µε διαδραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο. Η Γλώσσα έχει εξ ορισµού διαθεµατικό 
χαρακτήρα και οι δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής συνδέονται µε όλα τα θέµατα που 
προσεγγίζονται. 

iii. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο δίνει έµφαση στη διαδικασία 
χωρίς να παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα των γνώσεων που προϋποθέτουν και παράγουν οι διαδικασίες. Στις 
επιδιώξεις όλων  των προγραµµάτων τονίζεται ο τρόπος  προσέγγισης των στόχων και ο ενισχυτικός  ρόλος του 
εκπαιδευτικού. Οι στόχοι και το περιεχόµενο  των προγραµµάτων αναδεικνύονται µέσα από ενδεικτικές 
δραστηριότητες κατάλληλες για τα µικρά παιδιά του Νηπιαγωγείου.  
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iv. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στα προγράµµατα είναι ενδεικτικές αφού πολλές προκύπτουν από τα 
τρέχοντα γεγονότα και τα αυθόρµητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, µπορεί να επιλέγει από τις 
προτεινόµενες δραστηριότητες, να σχεδιάζει και να στηρίζει  παρόµοιες διαθεµατικές δραστηριότητες  σύµφωνα µε τις 
επιδιώξεις του προγράµµατος, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του, λαµβάνοντας υπόψη όλες 
τις δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει το ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον. Επίσης αξιοποιεί διάφορες πηγές 
πληροφόρησης, συνεργάζεται µε τους γονείς και  προωθεί τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές µε την ευρύτερη κοινότητα µε 
πολλούς τρόπους.  

 
Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  
Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε µέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιο 

σε ερεθίσµατα περιβάλλον να εξασφαλίζονται  κίνητρα και προϋποθέσεις µάθησης για όλα τα παιδιά. Οργανώνει 
ελκυστικές µαθησιακές εµπειρίες που  έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά µέσα σε πνεύµα  
συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιµερισµού της εργασίας και των ρόλων.  
Υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης  µέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών 
πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δηµιουργία, την παρουσίαση  ιδεών. Επιδιώκει την αβίαστη 
συµµετοχή κάθε παιδιού στις καθηµερινές δραστηριότητες του προγράµµατος σύµφωνα µε το δικό του τρόπο και 
ρυθµό. Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώµατα και τις εµπειρίες των παιδιών ως σηµείο εκκίνησης 
επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό τους.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός καθώς βοηθά, συνεργάζεται, διαµεσολαβεί  και διευκολύνει την  όλη  
µαθησιακή διαδικασία. 

 
Γ. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η προσέγγιση «θεµάτων» καθώς και τα σχέδια εργασίας είναι συστατικά στοιχεία των προγραµµάτων και δίνουν 

έµφαση στη διαθεµατικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών 
των παιδιών στη διαδικασία της µάθησης.  

i. Τα προγράµµατα οργανώνονται γύρω από «θέµατα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα 
παιδιά. Το «θέµα» που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενός σχήµατος, αν µπορούµε να το φανταστούµε σχηµατικά, 
εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά µε τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των 
Μαθηµατικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και  της ∆ηµιουργίας-Έκφρασης. Η Γλώσσα,  η Επικοινωνία και η 
Τεχνολογία  διατρέχουν κάθε  «θέµα» που επιλέγεται. Οι  δραστηριότητες που αναπτύσσονται  είναι κυρίως 
συλλογικές και  ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό 
λόγο.  

ii. Βασικούς κρίκους διασύνδεσης του περιεχοµένου των προγραµµάτων και προώθησης της διαθεµατικότητας 
µπορεί να αποτελέσουν επίσης ορισµένες θεµελιώδεις έννοιες των διαφόρων επιστηµών οι οποίες προσφέρονται για 
διαθεµατική ανάπτυξη. Το πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου λαµβάνει υπόψη του τις διαθεµατικές έννοιες που υπάρχουν 
στα ∆.Ε.Π.Π.Σ. του ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και στο µέτρο του εφικτού τις αξιοποιεί και  για τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου στα επιµέρους προγράµµατα. 

Μερικές από τις θεµελιώδεις έννοιες είναι οι εξής: 
Αλληλεπίδραση (συνεργασία, εξάρτηση, ενέργεια…)  
∆ιάσταση (χώρος, χρόνος…) 
Επικοινωνία  (κώδικας,  πληροφορία…) 
Μεταβολή (εξέλιξη…) 
Οµοιότητα -∆ιαφορά (ισότητα – ανισότητα …) 
Πολιτισµός (παράδοση…) 
Σύστηµα (ταξινόµηση …) 

iii. Τα σχέδια εργασίας είναι «έρευνες» θεµάτων που επιλέγουν τα παιδιά. Οι στόχοι είναι ατοµικοί ή συλλογικοί. Τα 
παιδιά µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιάζουν την πορεία της «έρευνας», συζητούν και παίρνουν αποφάσεις 
οι οποίες καθορίζουν και την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας. Πρόκειται για ανοιχτές δράσεις ως προς τις διαδικασίες, το 
περιεχόµενο και το χρόνο ολοκλήρωσης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι 
βιωµατικές και επικοινωνιακές, συνδέουν το πρόγραµµα µε την καθηµερινή πρακτική και το σχολείο µε την τοπική 
κοινότητα. 

Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται ενθαρρύνουν τη συµµετοχή, 
την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα και το διάλογο. Έµφαση δίνεται επίσης στην εργασία σε µικρές 
οµάδες.  

 
∆.  ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  
Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατοµικό, είτε οµαδικό σε ελκυστικά  οργανωµένες γωνιές και υπαίθριους χώρους 

επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται, να ανακαλύπτουν, να χρησιµοποιούν δηµιουργικά υλικά και µέσα, να 
πειραµατίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται. 

Οι δραστηριότητες µε αφορµή ευκαιριακά περιστατικά που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών προσφέρονται 
για µάθηση και αξιοποιούνται µε κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις(π.χ. τα παιδιά αποφασίζουν να στείλουν µια 
κάρτα µε ευχές στον άρρωστο φίλο τους).  

Οι οργανωµένες συναντήσεις ολόκληρης της τάξης καλύπτουν συνήθως κάποιο χρόνο του ηµερήσιου 
προγράµµατος. Σε αυτό το διάστηµα τα παιδιά µπορεί να παίξουν ένα οµαδικό παιχνίδι, να τραγουδήσουν, να 
ακούσουν ένα παραµύθι ή µια ανακοίνωση από µια οµάδα παιδιών . Αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να είναι 
σύντοµες για τα µικρότερα  παιδιά. Οι συζητήσεις γύρω από διάφορα θέµατα, ο σχεδιασµός εργασιών, η επεξεργασία 
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δεδοµένων και οι παρουσιάσεις, είναι προτιµότερο να γίνονται µε µικρές οµάδες εργασίας στις διάφορες «γωνιές» της 
τάξης.  

 
VI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Α.    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωµένης και συστηµατικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο 

σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή στην πράξη. 
Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει τυποποιηµένη πορεία στη µάθηση. Το διδακτικό περιβάλλον προσφέρεται για 

προβληµατισµό, πειραµατισµό, προσεγγίσεις εννοιών και ελκυστικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, 
ενσωµατώνεται στην καθηµερινή διαδικασία, και βασίζεται στη συνολική αποτίµηση του προγράµµατος. Κατά την 
αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι διαφορές στον τρόπο και το ρυθµό 
µάθησης, οι αντιλήψεις, οι επιθυµίες, οι ικανότητες, οι ευκαιρίες που έχουν για µάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητές τους, όπως παιδιά αλλόγλωσσα, παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες 
ικανότητες και κλίσεις.   

 
Β.  ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί συστηµατικά το παιδί στη διάρκεια του χρόνου.  Αρχικά διαπιστώνει το επίπεδο 

των εµπειριών, βιωµάτων, γνώσεων, ενδιαφερόντων του παιδιού (αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση) και προσπαθεί 
να προσαρµόσει τις µαθησιακές διαδικασίες στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Στη συνέχεια 
ελέγχει την πορεία κάθε παιδιού (σταδιακή ή διαµορφωτική αξιολόγηση) καθώς αναπτύσσει νέες αντιλήψεις, στάσεις, 
αξίες και δεξιότητες. Σκοπός είναι  να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασµό των κατάλληλων 
παρεµβάσεων.  

Τέλος,  εκτιµάται η συνολική επίτευξη των στόχων του προγράµµατος (τελική ή συνολική αξιολόγηση). Ουσιαστικά 
συγκρίνεται το αποτέλεσµα της µαθησιακής διαδικασίας στην ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του παιδιού τόσο σε 
ατοµικό όσο και σε επίπεδο οµάδας. Το µαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού συγκρίνεται σε σχέση µε τον εαυτό του 
κι όχι σε σχέση µε τους συµµαθητές του και η οµαδική εργασία των παιδιών της τάξης αξιολογείται σε σχέση µε τις 
προσδοκώµενες επιδιώξεις.  

                       
Γ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι τεχνικές αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις µαθησιακές ανάγκες και εµπειρίες των 

παιδιών. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει στοιχεία που θεωρεί σηµαντικά και συνδέονται µε την ανάπτυξη, 
τη µάθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Υποβοηθά όλα τα παιδιά, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την ποικιλία των 
ατοµικών διαφορών και αξιολογεί όχι µόνο τι µπορεί να κάνει το κάθε παιδί µόνο του αλλά και τι µπορεί να κάνει  σε 
συνεργασία µε τα άλλα παιδιά και µε τη βοήθειά τους. 

Στο Νηπιαγωγείο δεν έχουν θέση οι παραδοσιακές µορφές αξιολόγησης, όπου αξιολογούνται κυρίως οι επιδόσεις 
στο γνωστικό τοµέα, αλλά οι εναλλακτικές. ∆ίνεται  έµφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης  σε συνθήκες 
δηµιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, η  απόκτηση υπευθυνότητας 
µέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα και την  κριτική σκέψη. Τέτοιες  εναλλακτικές µέθοδοι είναι : 

α. η πορεία και τα αποτελέσµατα σχεδίων εργασίας 
β. η αξιολόγηση της οµάδας από τα ίδια τα παιδιά συλλογικά 
γ. ο φάκελος  εργασιών του παιδιού 
Ο φάκελος  εργασιών του παιδιού αποτελεί καταγραφή της διαδικασίας της µάθησης. Περιέχει υλικό που 

αποκαλύπτει τι ενδιαφέρει το παιδί, τι έχει µάθει, πώς σκέπτεται, πώς δηµιουργεί, πώς αναλύει και συνθέτει. Ο 
φάκελος  θα πρέπει να περιέχει δείγµατα δουλειάς τα οποία είναι αυθεντικές παραγωγές των παιδιών (π.χ. σχέδια, 
ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγµατα γραφής, κατασκευές) κι όχι προσχεδιασµένα για αξιολόγηση φύλλα εργασίας. 
Επίσης, ενδείκνυται να περιέχει και άλλες καταγραφές διαφόρων µορφών συστηµατικής παρατήρησης, φωτογραφίες 
από τη συµµετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες, µαγνητοφωνήσεις  αφηγήσεων των  παιδιών κτλ. Το υλικό 
οργανώνεται κατά χρονολογική σειρά και κατηγορία και συγκρίνονται οι πρόσφατες εργασίες των παιδιών µε τις 
προηγούµενες. 

 
∆. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης- καταγραφές, περιστασιακές σηµειώσεις του εκπαιδευτικού  µαζί  µε το φάκελο 

εργασιών του παιδιού- αποτελούν  το φάκελο αξιολόγησης για κάθε παιδί. Ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιµος 
από τους γονείς. Η νηπιαγωγός θα πρέπει να ενηµερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα τους γονείς για τη συνολική 
πρόοδο του παιδιού, µέσα από την  οποία  αναδεικνύονται και επισηµαίνονται τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι 
ιδιαιτερότητές του. Σηµαντικές αποφάσεις και συµπεράσµατα σχετικά µε την κατάσταση και την πρόοδο των παιδιών 
θα πρέπει να βασίζονται  και σε άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως για παράδειγµα στους γονείς, σε άλλους 
εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς.  

 
VII. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ  

 
Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Για τη στήριξη του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού προβλέπεται η συγγραφή οδηγού για το σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη  δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, ∆ηµιουργίας- Έκφρασης και 
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Πληροφορικής για το Νηπιαγωγείο. Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται και από ενδεικτικές δηµιουργικές 
δραστηριότητες. 

 
 
 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση) 

 
 

Ικανότητες  
που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

 
Περιεχόµενο / Ενδεικτικές  

διαθεµατικές δραστηριότητες∗ 
 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου θα πρέπει 
να διαµορφώνονται 
ποικίλες επικοινωνιακές 
καταστάσεις, ώστε τα 
παιδιά από την αρχή να 
ενθαρρύνονται να 
παίρνουν το λόγο για: 

  

να διηγούνται / αφηγούνται ∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να διηγούνται εµπειρίες τους 
επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να 
χρησιµοποιούν λέξεις όπως «πρώτα», «µετά», «ύστερα», «µετά από 
αυτό» κτλ. (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος,  
Μουσική).** 
Ενθαρρύνονται να αφηγούνται ένα παραµύθι.  
Παροτρύνονται να συσχετίζουν τις ιστορίες που ακούν µε τη δική τους 
ζωή και µε τις δικές τους εµπειρίες. 
Παροτρύνονται να συνθέτουν  ιστορίες µε ή χωρίς καθοδήγηση και 
περιορισµούς. 

∆ιάσταση 
(χρόνος) 
 

να περιγράφουν Ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να περιγράφουν γεγονότα, 
αντικείµενα και προσωπικές εµπειρίες (ενθαρρύνονται π.χ. να 
περιγράψουν σε άλλους πώς συγκεντρώνουν τα υλικά για 
καρτεπικόλληση  (κολάζ) και πώς το κατασκευάζουν). 

 

να εξηγούν και να 
ερµηνεύουν 

Παροτρύνονται  να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες επιλογές και 
προτιµήσεις τους και να αιτιολογούν απόψεις και πράξεις τους. 

 

να συµµετέχουν σε 
συζητήσεις και να 
χρησιµοποιούν στοιχειώδη 
επιχειρηµατολογία   

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά  να συνειδητοποιούν ότι σε κάθε 
συζήτηση οι συµµετέχοντες είναι διαδοχικά οµιλητές και ακροατές και 
εποµένως  παίρνουν το λόγο εκ περιτροπής. Ενθαρρύνονται στην 
ανάπτυξη µιας στοιχειώδους επιχειρηµατολογίας ώστε να αιτιολογούν 
τις απόψεις τους και να µπορούν να πείθουν τους συνοµιλητές τους. 
 Μαθαίνουν να ακούν τους συνοµιλητές τους, χωρίς να τους 
διακόπτουν, και να µιλούν την κατάλληλη στιγµή, αφού λάβουν 
υπόψη τους τι έχει προηγηθεί. 

 

να βελτιώνουν και να 
εµπλουτίζουν τον 
προφορικό τους λόγο 

Ασκούνται στο να  χρησιµοποιούν εύστοχα λέξεις ή εκφράσεις που 
συνδέονται µε ειδικές περιστάσεις, όπως ευχές, χαιρετισµούς κτλ.  
Εθίζονται να αποµνηµονεύουν και να απαγγέλλουν ποιήµατα, να 
µαθαίνουν λαχνίσµατα, αινίγµατα, γλωσσοδέτες, να αποµνηµονεύουν 
µικρούς ρόλους στo πλαίσιο των παραστάσεων που θα 
παρουσιάσουν µέσα στην τάξη.  
Συνηθίζουν να αναπαράγουν εύστοχα τα λεκτικά σχήµατα που 
συναντούν συχνά στα παραµύθια, όπως «ήταν µια φορά κι έναν 
καιρό …», «και έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα» κτλ. 

 

                                                           
∗
 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα στη δεύτερη στήλη συσχετίζονται µε τις θεµελιώδεις έννοιες της τρίτης στήλης και 
αναφέρονται  στα αντίστοιχα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων  της παρένθεσης. 
**

 Οι οριζόντιες στήλες που παρουσιάζονται στα προγράµµατα έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Η αντιστοίχιση επιδιώξεων και περιεχοµένου 
δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. Συχνά οι επιδιώξεις συνδέονται µε δραστηριότητες που δεν παρουσιάζονται σε άµεση αντιστοίχιση. 
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 Ασκούνται  στο να  κατανοούν απλές µορφές της µεταφορικής 
χρήσης των λέξεων (π.χ. να µπορούν να διακρίνουν την ουσιαστική 
διαφορά ανάµεσα στις εκφράσεις «µε τρώει η µύτη µου» και «τρώω 
το φαγητό µου») συµµετέχοντας σε παιχνίδια λέξεων.  

 

 Ασκούνται στο να οργανώνουν το λόγο τους, συνδέοντας τις απλές 
προτάσεις µεταξύ τους µε τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις (και, για, 
ή, αλλά, επειδή κτλ.). 
Ενθαρρύνονται να αναδιατυπώνουν φράσεις ή προτάσεις, 
χρησιµοποιώντας εναλλακτικά λέξεις µε παρεµφερές νόηµα (π.χ. ο 
άνεµος λυσσοµανούσε ή ο αέρας λυσσοµανούσε ή σφύριζε) ή 
αντίθετο νόηµα (π.χ. ένα µεγάλο µπουκάλι γάλα ή ένα µικρό µπουκάλι 
γάλα) (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική). 

Οµοιότητα - 
∆ιαφορά 

Να αποκτήσουν 
φωνολογική επίγνωση  

Μέσα από τραγούδια, λαχνίσµατα και ρίµες να συνειδητοποιήσουν 
σταδιακά το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τα 
φωνήµατα ως συστατικά των λέξεων. 

 

 
Ανάγνωση 

 
Στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις ώστε τα 
παιδιά να έρχονται 
αβίαστα σε επαφή µε 
διαφορετικές εκδοχές του 
γραπτού λόγου (βιβλία, 
περιοδικά, εφηµερίδες, 
επιγραφές κτλ.) και να 
τους δίνονται  ευκαιρίες 
ώστε: 

  

να αναγνωρίζουν τις 
βασικές εκδοχές του 
γραπτού λόγου µε βάση 
τα εξωτερικά – 
τυπογραφικά 
χαρακτηριστικά και το 
περιεχόµενο, να 
συνειδητοποιούν ότι οι 
διαφορετικές αυτές 
εκδοχές µεταφέρουν 
µηνύµατα µε διαφορετικό 
τρόπο και 
χρησιµοποιούνται για 
διάφορους λόγους 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε εικονογραφηµένα βιβλία και µε  
περιοδικά, εφηµερίδες, λεξικά, καθώς και µε αφίσες, χάρτες, 
συσκευασίες προϊόντων που γνωρίζουν τα παιδιά (π.χ. κουτιά από 
γάλα, σακούλες από ζάχαρη ή αλεύρι, κουτιά από φάρµακα κτλ..) στα 
οποία εικόνες και κείµενο συµπλέκονται για να µεταφέρουν το µήνυµα. 
Στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στο 
χώρο του Νηπιαγωγείου ενεργοποιούνται τα παιδιά στο να κάνουν 
υποθέσεις γύρω από το τι είναι γραµµένο σε καθένα από αυτά 
(Γλώσσα, Εικαστικά, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος).  

Επικοινωνία 
(πληροφορία) 
 

να υιοθετούν βασικές 
συµβάσεις ανάγνωσης του 
αλφαβητικού συστήµατος 
γραφής (π.χ. ότι 
διαβάζουµε από τα 
αριστερά προς τα δεξιά 
και από πάνω προς τα 
κάτω, ότι τα βιβλία 
διαβάζονται από την αρχή 
προς το τέλος κ.λ.π.) 

Τα παιδιά «ακούν» κείµενα από βιβλία που τους διαβάζει ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος τους δείχνει µε το δάχτυλο πού ακριβώς 
διαβάζει, διαβάζοντας σε κανονικό ρυθµό ανάγνωσης και 
χρωµατίζοντας τη φωνή του ανάλογα µε το περιεχόµενο του κειµένου. 
Το βιβλίο ή το έντυπο που διαβάζεται κάθε φορά είναι στραµµένο 
προς τα παιδιά ώστε να συνειδητοποιούν ότι αυτό που διαβάζεται 
είναι το κείµενο και όχι η εικόνα.  
 

 

να ακούν και να 
κατανοούν µία διήγηση, 
ένα κανόνα παιχνιδιού ή 
άλλα απλά κείµενα που 
κάποιος τους διαβάζει 
φωναχτά 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρεµβαίνουν κατά την ανάγνωση του 
κειµένου, κάνοντας υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της 
ιστορίας, σχόλια για τους χαρακτήρες κ.λ.π. 
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να µπορούν να διακρίνουν 
σ΄ ένα κείµενο που τους 
διαβάζεται τα διαλογικά 
από τα µη διαλογικά µέρη 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα διαλογικά µέρη σε κείµενα που τους 
διαβάζονται και επαναλαµβάνουν παρόµοιους διάλογους. 

 

να αποµνηµονεύουν πολύ 
µικρά κείµενα 
 

Κείµενα που αρέσουν στα παιδιά διαβάζονται από τον εκπαιδευτικό 
κατ’ επανάληψη, όταν τα παιδιά το ζητούν, πράγµα που συχνά οδηγεί 
αβίαστα στην αποµνηµόνευση. Τα έµµετρα κείµενα (π.χ. λαχνίσµατα, 
ποιήµατα) που έχουν ρίµες, παρηχήσεις και οµοιοκαταληξίες 
αποµνηµονεύονται εύκολα και βοηθούν τα παιδιά να 
συνειδητοποιούν, σταδιακά, στοιχεία της γλώσσας που συνδέονται µε 
τον ιδιαίτερο και συλλαβικό χαρακτήρα της συµβάλλοντας έτσι στη 
φωνηµική και συντακτική συνείδηση της γλώσσας. Τα παιδιά 
αποµνηµονεύουν επίσης µικρούς ρόλους, τους οποίους 
δραµατοποιούν στο πλαίσιο σχολικών παραστάσεων.  

 

να αναγνωρίζουν οικείες 
λέξεις στο περιβάλλον και 
µέσα σε κείµενα. 
 

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου έχει διαµορφωθεί περιβάλλον πλούσιο 
σε ερεθίσµατα γραπτού λόγου. Στη βιβλιοθήκη συγκεντρώνονται, 
εκτός από τα βιβλία,  έντυπα διαφόρων ειδών, όπως περιοδικά, 
εφηµερίδες, αφίσες. Στο µαγαζάκι π.χ. υπάρχουν συσκευασίες 
γνωστών στα παιδιά προϊόντων, επάνω στις οποίες υπάρχει γραπτός 
λόγος. Γραφή υπάρχει και στις συσκευασίες κάθε υλικού που 
χρησιµοποιούν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο όπως παιχνίδια, 
µαρκαδόροι κ.λ.π. Επίσης διαµορφώνονται πίνακες αναφοράς για 
ποικίλα θέµατα, στους οποίους υπάρχει αντιστοιχία εικόνων και 
λέξεων. Οι πίνακες αυτοί επιτρέπουν στα παιδιά, χωρίς συστηµατική 
διδασκαλία, να ανακαλύπτουν  το νόηµα ορισµένων λέξεων που 
συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες εκτυλίσσονται στην τάξη. 
(π.χ. τα ονόµατα των παιδιών της τάξης είναι γραµµένα δίπλα στις 
φωτογραφίες τους, τα µέσα συγκοινωνίας αναγράφονται δίπλα στην 
αντίστοιχη εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζονται τα χρώµατα, τα 
ζώα του σπιτιού, του αγρού ή του δάσους κτλ). 

 

 Για κάθε πίνακα αναφοράς υπάρχουν και αντίστοιχες καρτέλες, 
χωριστή καρτέλα για κάθε λέξη του πίνακα. Στις καρτέλες δεν 
υπάρχουν οι εικόνες. Τα παιδιά αναζητούν το νόηµα της καρτέλας που 
θέλουν να διαβάσουν συγκρίνοντάς την µε τις λέξεις του πίνακα 
αναφοράς. Όταν εντοπίσουν τη λέξη από την εικόνα που της 
αντιστοιχεί, κατανοούν και το νόηµά της. (Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή).  
Οι πίνακες αναφοράς αξιοποιούνται πάντα για την πραγµατοποίηση 
ποικίλων δραστηριοτήτων όπως π.χ. για το παρουσιολόγιο, για 
διάφορα παιχνίδια, για την καταγραφή του καιρού της ηµέρας κτλ. 

Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 

 

να παίρνουν πληροφορίες 
από διάφορες πηγές 
όπως αφίσες, ταινίες, 
σήµατα, έργα τέχνης, στις 
οποίες συνυπάρχουν 
γραπτός λόγος και εικόνα.  

Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια εξόδων από το Νηπιαγωγείο, 
ενθαρρύνονται στο να προσπαθούν να αναγνωρίσουν  κάποια 
ονόµατα δρόµων ή ορισµένες από τις επιγραφές των καταστηµάτων 
της γειτονιάς κλπ. (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική). 
  

Επικοινωνία 
(κώδικας) 
 

να «χρησιµοποιούν» τη 
βιβλιοθήκη της τάξης και 
να κάνουν συγκεκριµένες 
επιλογές βιβλίων, ανάλογα 
µε τα ενδιαφέροντά τους ή 
το θέµα µε το οποίο 
απασχολούνται κάθε 
φορά. 

Η βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
τα παιδιά να είναι σε θέση να δανείζονται εικονογραφηµένα βιβλία µε 
παραµύθια λαϊκά και έντεχνα, µύθους, θρύλους, λαχνίσµατα, 
ποιήµατα, γλωσσοδέτες, µικρά θεατρικά, αλλά και εικονογραφηµένα 
περιοδικά και λευκώµατα καθώς και βιβλία ή έντυπα εγκυκλοπαιδικού 
χαρακτήρα που απευθύνονται στις µικρές ηλικίες και τα οποία 
µπορούν να τα επιστρέφουν στη θέση τους (για παράδειγµα τα βιβλία 
να τοποθετούνται έτσι, ώστε να φαίνεται ολόκληρη η µπροστινή τους 
όψη και πίσω από κάθε βιβλίο να είναι σταθερά τοποθετηµένη η 
φωτοτυπία του εξωφύλλου του, πράγµα που αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για τα παιδιά και τους επιτρέπει, µέσα από συσχετισµούς, 
να επανατοποθετούν τα βιβλία που δανείζονται στην ορισµένη τους 
θέση). 

 

να εντοπίζουν τον τίτλο, το 
συγγραφέα και άλλα 
στοιχεία του βιβλίου 

Πριν από την ανάγνωση ενός βιβλίου επισηµαίνεται από τον 
εκπαιδευτικό ότι στο εξώφυλλο κάθε βιβλίου είναι γραµµένα 
σηµαντικά στοιχεία (π.χ. ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο 
εκδοτικός οίκος κ.ά.)  και τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν 
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τις θέσεις αυτών των στοιχείων στο κάθε βιβλίο. Ακόµη ενθαρρύνονται 
να αντιληφθούν τη σελιδαρίθµηση, καθώς και τον ρόλο του πίνακα 
περιεχοµένων όπου αυτός υπάρχει. 

να συνειδητοποιήσουν ότι 
ο γραπτός λόγος είναι 
αναπαράσταση της 
γλώσσας και η εικόνα είναι 
αναπαράσταση τoυ 
κόσµου 
 

Τα παιδιά προοδευτικά ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν πως 
ό,τι λέµε µπορούµε και να το γράψουµε. Επίσης, έχοντας συναντήσει 
κάποιες λέξεις αρκετές φορές (κατά την ανάγνωση βιβλίων ή στους 
πίνακες αναφοράς) και έχοντας µάθει µέσα από γλωσσικά παιχνίδια 
να διακρίνουν τα φωνήµατα που δοµούν τις λέξεις, αρχίζουν να τις 
αναγνωρίζουν και σιγά-σιγά µπορεί να είναι σε θέση να αποµονώνουν 
ορισµένα γράµµατα αλλά και να κάνουν συνδυασµούς αυτών των 
γραµµάτων προκειµένου να «διαβάσουν» άγνωστες λέξεις.  

 

να κατανοήσουν γενικά 
στοιχεία από τη σχέση 
προφορικού-γραπτού 
λόγου. 
να συνειδητοποιήσουν 
σταδιακά ότι στα 
φωνήµατα της 
οµιλούµενης γλώσσας 
αντιστοιχούν γράµµατα.  

Ενθαρρύνονται να αναζητούν λύσεις, να συζητούν και να 
προβληµατίζονται καθώς προσπαθούν να «διαβάσουν», χωρίς να 
διορθώνονται ή να τους επιβάλλεται η σωστή «ανάγνωση» κάθε 
φορά.  
 

 

να αναγνωρίζουν και να 
συγκρίνουν διαφορετικές 
µορφές του γραπτού 
λόγου, όπως π.χ. το 
χειρόγραφο και το έντυπο 
κείµενο, αλλά και την 
ελληνική και άλλες 
γραφές. 

Στο γραπτό λόγο που υπάρχει γύρω µας (π.χ. στις  συσκευασίες 
προϊόντων, στις επιγραφές καταστηµάτων, στις γραφές πάνω στις 
ενδυµασίες τους κ.λ.π) τα παιδιά έρχονται σε επαφή και µε το λατινικό 
αλφάβητο το οποίο σιγά σιγά και µέσα από παιχνίδια (π.χ. χωρίζονται 
σε οµάδες ανάλογα µε τη «γραφή» κειµένου που κρατούν) αρχίζουν 
να το διαφοροποιούν από το ελληνικό. 

 

 
Γραφή και γραπτή έκφραση 

 
Η εργασία που συνδέεται 
µε το γραπτό λόγο στο 
Νηπιαγωγείο θα πρέπει να 
δίνει στα παιδιά ευκαιρίες 
να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέµατα που συνδέονται µε 
το γιατί και το πώς 
γράφουµε, να αρχίσουν 
δηλαδή να 
συνειδητοποιούν την 
κοινωνική διάσταση του 
γραπτού λόγου ώστε: 

  

να κατανοήσουν τη 
σηµασία  της γραφής ως 
µέσου  επικοινωνίας, 
ανάπτυξης ιδεών, 
µεταφοράς πληροφοριών 
και ως πηγής 
ευχαρίστησης και 
απόλαυσης. Και σ’ αυτό 
συµβάλλει η ενεργος 
συµµετοχή των παιδιών 
στη «δηµιουργία» δικών 
τους κειµένων µε 
υπαγόρευση στον 
εκπαιδευτικό.  

Τα παιδιά, σε µικρές οµάδες, στο πλαίσιο ελκυστικών γι’ αυτά 
δραστηριοτήτων, υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό  κείµενα που τα 
διαµορφώνουν συλλογικά (π.χ. γράµµατα, προσκλήσεις, καταλόγους, 
κανόνες παιχνιδιών, συνταγές, παραµύθια, ποιήµατα κ.ά.).. (Γλώσσα, 
Μουσική, Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Πληροφορική). 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συζητούν για τις διαφοροποιήσεις του 
γραπτού λόγου από την εικόνα ως µέσου µεταφοράς µηνύµατος (π.χ. 
επιλέγουν τον «καλύτερο» τρόπο έκφρασης ενός µηνύµατος σε 
διαφορετικές περιστάσεις)  (Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη 
Περιβάλλοντος).  

Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία 
Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 

Εξελικτικά, 
συνειδητοποιούν ότι τα 
κείµενα απευθύνονται σε 
συγκεκριµένους κάθε 
φορά αναγνώστες και 
µαθαίνουν να τα 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διορθώνουν και να αναθεωρούν κείµενα, 
χωρίς να τους επιβάλλεται η σωστή εκδοχή. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
ενθαρρύνονται να παίζουν µε τη γλώσσα. (Γλώσσα, Εικαστικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ραµατική τέχνη). 
 

Μεταβολή 
(εξέλιξη) 
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βελτιώνουν ακούγοντας το 
αποτέλεσµα της 
διόρθωσης – 
υπαγόρευσης και 
αναθεωρώντας κατά 
περίπτωση τις επιλογές 
λεξιλογίου ή διατύπωσης. 
Τα παιδιά πρέπει να 
υποστηριχθούν στην 
προσπάθειά τους: 
να κρατούν ένα µολύβι, 
ένα στυλό διαρκείας, µία 
κιµωλία µε τρόπο 
αποτελεσµατικό και να 
µπορούν να τα 
χρησιµοποιούν 
παίρνοντας τη σωστή 
σωµατική στάση. 

  

να γράφουν το όνοµά τους 
στις εργασίες τους µε 
κεφαλαία ή και πεζά 
γράµµατα.  

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου υπάρχει «πίνακας αναφοράς» στον 
οποίο είναι γραµµένα τα ονόµατα των παιδιών δίπλα στις 
φωτογραφίες τους. Τα παιδιά µπορούν να τον συµβουλεύονται 
προκειµένου να γράψουν το όνοµά τους στις εργασίες τους, χωρίς 
όµως αυτό να επιβάλλεται.  

 

να αντιγράφουν λέξεις που 
εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες και 
ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντά τους. 
 

Τα παιδιά π.χ. ενθαρρύνονται να σηµειώνουν, το όνοµά τους ή τον 
τίτλο του βιβλίου που δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη, να γράφουν 
όπως µπορούν κάτω από τις ζωγραφιές τους, συµπληρώνοντας ή 
ερµηνεύοντας το νόηµα της εικόνας και να εκφράζονται 
δηµιουργώντας κάρτες µε ευχές, προσκλήσεις ή καταλόγους από 
πράγµατα που θα έπρεπε να θυµηθούν. Σε αυτή τους την 
προσπάθεια χρησιµοποιούν, αν θέλουν, τους πίνακες αναφοράς που 
είτε είναι αναρτηµένοι στους τοίχους του Νηπιαγωγείου είτε 
αναρτώνται ανάλογα µε τις αναπτυσσόµενες δραστηριότητες. 

 

να ενθαρρύνονται να 
γράφουν όπως µπορούν. 

Το σηµαντικό σ΄ αυτό το πλαίσιο είναι να συνειδητοποιούν τη 
χρησιµότητα του γραπτού λόγου και να αποκτούν κίνητρα για την 
κατάκτησή του. Ο εκπαιδευτικός αποδέχεται τα τυχόν λάθη που 
κάνουν τα παιδιά επιχειρώντας να γράψουν και τα  αξιοποιεί στη 
µαθησιακή διαδικασία. 

 
 
 

  
 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

 
 

 
Ικανότητες  

που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν 

 
Περιεχόµενο/ Ενδεικτικές  

διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες  

∆ιαθεµατικής 
 προσέγγισης 

Στα παιδιά θα πρέπει να δίνονται 
ποικίλες ευκαιρίες µέσα από 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
και µε τις κατάλληλες διδακτικές 
παρεµβάσεις να εφαρµόζουν τα 
µαθηµατικά στην καθηµερινή 
πρακτική ώστε: 

  

να προβληµατίζονται και να 
ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, 
να στηρίζονται σε προηγούµενες 
γνώσεις και εµπειρίες, να 
κάνουν απλές υποθέσεις και να 
καταλήγουν σε σχετικά 
συµπεράσµατα 

Τα παιδιά εµπλέκονται σε καταστάσεις προβληµατισµού και 
επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, σχήµατα, και αριθµούς. 
Αναπτύσσουν διαδικασίες δοκιµής, επαλήθευσης και ελέγχου 
(π.χ. αντιστοιχούν ένα προς ένα αντικείµενα προκειµένου  να 
επαληθεύσουν ισότητα ως προς το πλήθος των αντικειµένων 
κ.ά.). Αναγνωρίζουν πως κάποια προβλήµατα έχουν 
περισσότερες από µια λύσεις και πως ένα πρόβληµα µπορεί να 
λυθεί µε πολλούς τρόπους (π.χ. για να δηµιουργηθεί η ισότητα 
ανάµεσα  σε δυο ποσότητες µπορεί να αφαιρέσει στοιχεία από 
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τη µία ή να προσθέσει στοιχεία στην άλλη κ.ά.). 

να διαχειρίζονται και να 
χρησιµοποιούν υλικά, µέσα και 
καταστάσεις που συνδέονται µε 
την καθηµερινή ζωή 
να αξιοποιούν τις δυνατότητες 
για αριθµητικές εφαρµογές µέσα 
στα όρια των δυνατοτήτων τους 
να οικοδοµούν σταδιακά την 
έννοια των αριθµών 

Παροτρύνονται µε κατάλληλες δραστηριότητες οµαδικές και 
ατοµικές να πειραµατίζονται µε διακριτές µονάδες, (π.χ.  
πέτρες, χάντρες κ.ά.) και µη διακριτές (π.χ. επιφάνειες, υγρά 
κ.ά.). Να επιλέγουν και να χειρίζονται κατάλληλο εξοπλισµό και 
υλικό, όπως το ξύλινο δοµικό υλικό, τη ζυγαριά, την κλεψύδρα, 
τα γεωµετρικά σχήµατα, τα παζλ, το υλικό για κινητικά 
παιχνίδια, µπάλες στεφάνια, κορδέλες,  κουτάλια, κύπελλα κ.ά. 

 

να «ερµηνεύουν» γενικά 
στοιχεία του κόσµου που τα 
περιβάλλει µέσα από 
διαδικασίες παρατήρησης και 
περιγραφής, σύγκρισης, 
ταξινόµησης, αντιστοίχισης, 
σειροθέτησης, και συµβολικής 
αναπαράστασης 
 
 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες  να παρατηρούν, να  
περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ταξινοµούν µε βάση 
ορισµένα γνωρίσµατα που είναι κοινά σε αντικείµενα και 
καταστάσεις (π.χ. χρώµα, σχήµα, µέγεθος, επάγγελµα  κ. ά.) για 
κάποιο σκοπό (π.χ. τακτοποιούν τη γωνιά της ζωγραφικής και 
ξεχωρίζουν τα χρώµατα,   δουλεύουν και σειροθετούν µε το 
οικοδοµικό υλικό, µοιράζονται ρόλους  κ.ά.) και να εισάγονται 
σταδιακά στην έννοια των σχέσεων (Μαθηµατικά, Μουσική, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά).  
Με  αντικείµενα και  σύµβολα  παροτρύνονται να απεικονίζουν 
σχέσεις σε πίνακες καταγραφής (π.χ. απλούς πίνακες διπλής 
εισόδου) και γραφικές παραστάσεις (π.χ.  απεικονίζουν  το 
πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών στην τάξη µε καρτέλες 
που τοποθετούν στην κατάλληλη στήλη, δηµιουργούν έναν 
πίνακα µε τα βιβλία που έχει δανειστεί κάθε παιδί ή τον πίνακα 
γενεθλίων µε τους µήνες και τις ηµεροµηνίες γέννησης των 
παιδιών κ.ά.) (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 

Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία 
(κώδικας) 

 

να διατυπώνουν απορίες ή να 
θέτουν προβλήµατα, να 
επιλέγουν ή να παράγουν 
κατάλληλο για την επίλυση των 
προβληµάτων υποστηρικτικό 
υλικό 

Ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις του τύπου ‘‘Τι θα συµβεί 
εάν’’, ‘Γιατί’’ κ.ά. (π.χ. γιατί δεν έφτασαν τα κουτάλια για όλα τα 
παιδιά κ.ά.) και να αξιοποιούν ιδέες για να βρίσκουν λύσεις σε 
καθηµερινά απλά  προβλήµατα που προκύπτουν (π.χ. 
αποφασίζουν να βάλουν τα µικρότερα κουτιά µέσα στα 
µεγαλύτερα διαδοχικά έτσι ώστε να µην περισσέψει κανένα 
κ.ά.). Να επιλέγουν υλικά για να επιλύσουν κάποιο πρόβληµα 
(π.χ. χρησιµοποιούν κάρτες στις συναλλαγές τους αντί 
χρήµατα). 

 

να οργανώνουν και να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους 
σχετικά µε τους αριθµούς 
 

Τα περισσότερα παιδιά όταν έρχονται στο Νηπιαγωγείο 
γνωρίζουν π.χ. πως έχουν δυο µάτια, ένα στόµα, πέντε 
δάχτυλα στο κάθε χέρι. 
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιµοποιούν 
σχετικές αριθµητικές εκφράσεις (π.χ. µαθαίνουν  τραγούδια και 
ποιήµατα µε αριθµούς, παίζουν µε τα δάχτυλα και µετρούν). Να 
απαριθµούν αντικείµενα. Να βάζουν διάφορα πράγµατα  στη 
σειρά και να εξοικειώνονται µε τα  τακτικά αριθµητικά 

 

να «εκτελούν» απλές 
µαθηµατικές πράξεις 

Να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δηµιουργούν 
άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα µέρος τους, να συγκρίνουν 
ή να µοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις. 

 

να µετρούν χρησιµοποιώντας 
αυθαίρετες ή συµβατικές 
µονάδες µέτρησης 

Τα παιδιά εµπλέκονται αρχικά  σε δραστηριότητες άµεσων 
συγκρίσεων ανθρώπων ή αντικειµένων ως προς ένα 
χαρακτηριστικό (π.χ. µήκος χεριών, ύψος ποδιών, µολυβιών 
κ.ά.) και αργότερα σε δραστηριότητες έµµεσων συγκρίσεων 
αντικειµένων για συγκεκριµένο σκοπό, χρησιµοποιώντας ένα 
όργανο αναφοράς όπως το µέτρο ή αυθαίρετες µονάδες 
µέτρησης (π.χ. το κορδόνι, ένα φύλλο χαρτιού, τα κύπελλα, την 
παλάµη τους κ.ά.) προκειµένου να µετρούν µη διακριτά υλικά 
(π.χ. το πλάτος της πόρτας, την επιφάνεια ενός τραπεζιού, την 
άµµο, το νερό, το ζυµάρι κ.ά.). 
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 Τα παιδιά ασκούνται να αναγνωρίζουν την αξία µικρών 
νοµισµάτων και  τη χρησιµότητα τους στις συναλλαγές µε 
βιωµατικό τρόπο (π.χ. ψωνίζουν πράγµατα σε παιχνίδια ρόλων 
κ.ά). 

να κατανοούν απλές 
χωροχρονικές σχέσεις και να 
προσεγγίζουν 
σταδιακά την έννοια της 
µέτρησης του χρόνου αρχικά µε 
τη βοήθεια αυθαίρετων 
µονάδων (αρίθµηση, µουσική, 
κλεψύδρα κ.ά.) 
 

Ενθαρρύνονται µε κατάλληλες δραστηριότητες  να επισηµαίνουν 
απλές σχέσεις στο χώρο και να τις περιγράφουν (π.χ. πάνω 
από, δίπλα, κοντά κ.ά.). Να τοποθετούν και να µετακινούν 
αντικείµενα σε σχέση µε σταθερά σηµεία αναφοράς 
(Μαθηµατικά,  Φυσική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος). 
Ενθαρρύνονται µε βιωµατικό τρόπο  να επισηµαίνουν απλές 
χρονικές σχέσεις όπως η διάρκεια, η χρονική ακολουθία, το 
«ταυτόχρονο» δραστηριοτήτων και τα χρονικά διαστήµατα.  
Να συγκρίνουν τη διάρκεια δραστηριοτήτων που έχουν κοινή 
έναρξη, να συγκρίνουν την ταχύτητα κίνησης πραγµάτων σε 
σχέση µε το χρόνο όταν είναι ίση η απόσταση (π.χ. 
δραµατοποιούν το µύθο της χελώνας και του λαγού κ.ά.) 
(Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική). 

∆ιάσταση 
(χώρος) 
 
 
 
 
 
 
∆ιάσταση 
(χρόνος) 
 
 

να αντιλαµβάνονται και να 
αναπαράγουν δεδοµένα µοτίβα 
 
να αναγνωρίζουν συµµετρικά 
σχήµατα ως προς άξονα 
 

Ενθαρρύνονται να αντιλαµβάνονται, να επεκτείνουν, να 
διπλασιάζουν και να  αναπαράγουν διάφορους συνδυασµούς 
µε ποικιλία υλικών (π.χ. τα παιδιά δουλεύουν στη σειρά µια 
δεδοµένη διάταξη µε χρώµατα και σχήµατα για τα σκηνικά του 
θεάτρου).  
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν συµµετρίες στο 
περιβάλλον (π.χ. το φύλλο ενός φυτού) και να δηµιουργούν 
συµµετρίες (π.χ. µε τη ζωγραφική). 

 

να αναγνωρίζουν και να 
ονοµάζουν απλά στερεά και 
ευθύγραµµα σχήµατα 

Ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να πειραµατίζονται µε 
διάφορα σχήµατα και να αναγνωρίζουν  τον κύκλο, το τρίγωνο, 
το τετράγωνο και το παραλληλόγραµµο. Να χρησιµοποιούν 
απλά γεωµετρικά σχήµατα, να αντιλαµβάνονται απλές βασικές 
ιδιότητές τους και να τις αξιοποιούν όπου χρειάζεται (π.χ. 
κύβος, σφαίρα όπου οι κύβοι µπορούν να τοποθετηθούν ο ένας 
πάνω στον άλλο, αλλά το ίδιο δεν ισχύει µε τις µπάλες κ.ά.).  

 

να εµπλουτίζουν τη γλώσσα και 
µε λέξεις που συνδέονται µε τα 
µαθηµατικά, να επικοινωνούν 
και να αξιοποιούν την 
τεχνολογία 
 

Υποβοηθούνται µέσα από τη συζήτηση να εµπλουτίζουν τη 
γλώσσα µε λέξεις που συνδέονται µε τα µαθηµατικά (π.χ. 
προσθέτω, µοιράζω, µεγαλύτερο, µικρότερο  από κ.ά.). 
Προοδευτικά ασκούνται στο να κατανοούν πως οι λέξεις που 
εκφράζουν µεγέθη είναι σχετικές (π.χ. ο ψηλός πύργος είναι 
στην πραγµατικότητα ψηλότερος από κάποιον άλλο κ.ά.).Τα 
ονόµατα και κάποια σύµβολα των αριθµών, τα αριθµητικά 
επίθετα είναι ήδη γνωστά σε πολλά παιδιά πριν να έρθουν στο 
Νηπιαγωγείο. Στα παραµύθια, στα τραγούδια, στο ηµερολόγιο 
του Νηπιαγωγείου, στο τηλέφωνο, στη διεύθυνση, στις σελίδες 
των βιβλίων κ.ά. εµφανίζονται οι αριθµοί. Με ποικίλες 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη υποβοηθούνται 
να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τους αριθµούς και τι 
αντιπροσωπεύουν  (ποσότητα, αξία κ.ά.) 
Ενθαρρύνονται να αναζητούν απαντήσεις και να θέτουν τα ίδια 
ερωτήσεις. Να περιγράφουν σχέσεις και διαδικασίες (π.χ. µε τι 
σειρά θα βάλουν τα χρωµατιστά µπαλόνια στο σκοινί), να δίνουν 
εξηγήσεις για τις  επιλογές τους (π.χ. γιατί επέλεξαν τη 
µεγαλύτερη κορδέλα για να µετρήσουν πόσο µακρύ είναι  το 
τραπέζι), να διατυπώνουν συλλογισµούς, να συζητούν  και να 
επιχειρηµατολογούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Να 
παρουσιάζουν  τις ιδέες και τα ‘‘ευρήµατά" τους  µε πολλούς 
τρόπους (π.χ. µε το λόγο, µε κατασκευές, σχέδια, 
«παραστάσεις» κ.ά.) (Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Εικαστικά).  
Να αναγνωρίζουν αριθµούς στο πληκτρολόγιο και να 
αξιοποιούν τον υπολογιστή στο βαθµό που είναι δυνατόν. Να 
αρχίσουν να κατανοούν τη σηµασία των αριθµοµηχανών  στην 

 
 
 
Επικοινωνία 
(πληροφορία) 
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καθηµερινή ζωή.  
 

 
ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
  

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 

 
Ικανότητες  

που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν 

 
Περιεχόµενο / Ενδεικτικές  

διαθεµατικές δραστηριότητες 
 

Θεµελιώδεις  
έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Μέσα σε ένα ασφαλές και 
πλούσιο σε ερεθίσµατα 
περιβάλλον, καθώς  και στο 
ευρύτερο περιβάλλον έξω 
από την τάξη, δίνονται πολλές 
ευκαιρίες στα παιδιά ώστε:  

  

να αναπτύξουν την 
αυτοεκτίµησή τους 
 

 

Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
της τάξης τους, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες (π.χ. 
‘’πωλητής’’ στο κατάστηµα της τάξης, συντονιστής της  οµάδας 
εργασίας, υπεύθυνος  για το οικοδοµικό υλικό κ.ά.) και να 
αναπτύσσουν θετικά συναισθήµατα για τον εαυτό τους.  
Τους δίνονται ευκαιρίες να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και τις 
εµπειρίες τους. Να διερευνούν, να υποβάλουν ερωτήσεις, να 
«πειραµατίζονται», να κάνουν λάθη τα οποία γίνονται αποδεκτά 
ως ένα βαθµό και  αντιµετωπίζονται κατάλληλα, να αξιοποιούν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και τα  ταλέντα τους,  να διακρίνονται σε 
διαφορετικούς τοµείς και να αποκτούν εµπιστοσύνη στον εαυτό 
τους. 

 

να αναπτύξουν ικανότητες 
συνεργασίας 
 

Τα παιδιά παροτρύνονται να συνεργάζονται  και να αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους, να ρωτούν, να παρουσιάζουν και να συζητούν τις 
ιδέες τους.  Ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν και να υιοθετούν 
κάποιες φορές τις απόψεις των άλλων. Να ζητούν και να δίνουν 
βοήθεια (π.χ. να γράψουν µε τη βοήθεια του φίλου τους το όνοµά 
τους κ. ά ). Ενθαρρύνονται να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε 
τους ενήλικες (π.χ. να «παίρνουν συνεντεύξεις» στη λαϊκή αγορά 
από τους πωλητές, να ρωτούν και να εκφράζουν τις ιδέες τους στο 
µουσείο, να γράψουν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού  και να 
στείλουν προσκλήσεις σε ειδικούς για να επισκεφτούν το σχολείο  
κ.ά.). 

 

να κατανοούν την αξία της 
οµαδικής εργασίας και της 
από κοινού ανακάλυψης 
 

Παροτρύνονται να διαπραγµατεύονται  τυχόν συγκρούσεις ή 
εντάσεις που προκύπτουν στη συνεργασία. Να  αξιολογούν τη 
συµπεριφορά τους, να αντιλαµβάνονται τα όριά τους και να 
οδηγούνται σε κοινά αποδεκτούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για 
την οµαλή συµβίωση  (π.χ. να περιµένουν τη σειρά τους για να 
µιλήσουν, να ακολουθούν τους κανόνες ενός παιχνιδιού κ.ά.) ( 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, 
Πληροφορική, Φυσική Αγωγή). 

Αλληλεπίδρασ
η 
(συνεργασία) 

να συνειδητοποιούν τη 
µοναδικότητά τους αλλά και 
να εντοπίζουν τις οµοιότητες 
και διαφορές τους µε τους 
άλλους και να τις σέβονται 
 

Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες (π.χ. µε  συγκρίσεις 
χαρακτηριστικών, τη ζωγραφική, τις προσωπικές διηγήσεις, τις 
αφηγήσεις, κ.ά.) κατανοούν τη µοναδικότητά τους (π.χ. τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, το όνοµα, το φύλο, την ηλικία, κ.ά.) 
αλλά και τις οµοιότητες µε τα άλλα παιδιά (π.χ. κοινά 
ενδιαφέροντα, προτιµήσεις, ανάγκες, αδυναµίες, επιθυµίες, κ.ά.).  
Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν εµπειρίες, να µαθαίνουν  για  τον 
τρόπο ζωής των άλλων (π.χ. ετοιµάζουν µια γιορτή στο 
Nηπιαγωγείο µε φαγητά άλλων χωρών, ακούν µουσική διαφόρων 
χωρών κ.ά.). Παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους µε 
διαφορετικές γλωσσικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές καταβολές, 
να συνεργάζονται και να οικοδοµούν δεσµούς φιλίας µαζί τους. 
Ευαισθητοποιούνται µέσα από συζητήσεις, λογοτεχνικά κείµενα ή 
ατυχείς ευκαιριακές  καταστάσεις (π.χ. ένα ατύχηµα κ.ά.)  για τις 

 
 
 
 
Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 
 
 
 
 
Αλληλεπίδρασ
η 
(συνεργασία) 
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ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων ανθρώπων. 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική).  
Ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε οµάδες διαφορετικής σύνθεσης 
(π.χ. παιδιά µε διαφορετικές ικανότητες) (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, 
∆ραµατική Τέχνη). 

να γνωρίσουν θρησκευτικές 
παραδόσεις, να 
αναπτύσσουν συναισθήµατα 
αγάπης και αδελφοσύνης για 
όλα τα πλάσµατα της γης 

Με αφορµή τις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές (π.χ Πάσχα, 
Χριστούγεννα, ονοµαστικές γιορτές κ.ά) αναπτύσσονται 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη χριστιανική πίστη και τα 
έθιµα και τις παραδόσεις της πατρίδας µας (π.χ. τραγούδια, 
κάλαντα, βάψιµο αυγών, στολισµός χριστουγεννιάτικου δένδρου, 
παρασκευή γλυκισµάτων κ.ά). Παράλληλα µέσα από καθηµερινές 
δραστηριότητες, το παιχνίδι και τα προσωπικά βιώµατα 
καλλιεργείται η αγάπη και η αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους µας και τα πλάσµατα της γης (π.χ. αγοράζουν 
κάρτες από τη UNICEF ενισχύοντας τους σκοπούς της 
οργάνωσης, φροντίζουν ένα απροστάτευτο ζώο κ.ά.).    

 

να µάθουν βασικούς κανόνες 
υγιεινής και προστασίας 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες καθηµερινά να αντιλαµβάνονται τη 
σηµασία της καθαριότητας, της άσκησης και της υγιεινής  
διατροφής στη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας.  Να 
γνωρίζουν και να   µιλούν για  βασικές υγιεινές συνήθειες (π.χ.  
φροντίδα δοντιών, νυχιών κ.ά.). Να διακρίνουν υγιεινές και 
βλαβερές τροφές και ουσίες (π.χ. η νικοτίνη στο τσιγάρο). Να 
αναγνωρίζουν και να ταξινοµούν τις τροφές σε διάφορες οµάδες 
(π.χ. αποφασίζουν  να παρουσιάσουν εναλλακτικές προτάσεις για 
υγιεινό πρωινό αναζητώντας  τα κατάλληλα γι΄ αυτό  προϊόντα.  
Αποφασίζουν  να περιορίσουν την κατανάλωση γλυκών και να 
αυξήσουν την κατανάλωση των φρούτων για την επόµενη 
βδοµάδα, κολλούν σε πίνακα καταγραφής τα περιτυλίγµατα από 
τα γλυκά και τα φλούδια από τα φρούτα που τρώνε καθηµερινά  
και συγκρίνουν).  Να αντιλαµβάνονται   τη σηµασία των 
φαρµάκων στη ζωή µας. Να  αναγνωρίζουν ορισµένες υπηρεσίες 
υγείας και το ρόλο τους (π.χ. νοσοκοµείο, οδοντίατρος, κτηνίατρος 
κ.ά.). Να εντοπίζουν κινδύνους στο άµεσο περιβάλλον και να 
µάθουν τρόπους προστασίας (π.χ. φωτιά, σεισµοί, πληµµύρες 
κ.ά.). 

 

να γνωρίσουν το εγγύς 
ανθρωπογενές περιβάλλον 
 

Ενθαρρύνονται µε ποικίλες δραστηριότητες να εξερευνούν   το 
άµεσο περιβάλλον  όπως το σπίτι, το σχολείο, τη γειτονιά, το 
χωριό και την πόλη και να αναγνωρίζουν βασικές διαφορές τους 
(π.χ. ισόγειο σπίτι,   πολυκατοικία,  αριθµός αιθουσών του 
σχολείου, τα επαγγέλµατα των ανθρώπων της γειτονιάς, 
οµοιότητες και διαφορές του χωριού και της πόλης) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική) 
Να γνωρίζουν πώς χτίζεται ένα σπίτι (π.χ. παρακολουθούν και 
καταγράφουν τα στάδια κτισίµατος ενός σπιτιού, τα υλικά που 
χρειάζονται, τις ειδικότητες των ατόµων που απασχολούνται). 
Μέσα από αφηγήσεις, κείµενα ή φωτογραφικό υλικό να εντοπίζουν 
ότι κάποια χαρακτηριστικά του τόπου τους έχουν αλλάξει µε το 
πέρασµα του χρόνου (π.χ. το µέγεθος και η κίνηση των δρόµων, 
το πλήθος των κτιρίων, ελεύθεροι χώροι κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, ∆ραµατική τέχνη, 
Πληροφορική). 
 Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν τη διεύθυνση του σπιτιού τους 
και το όνοµα της πόλης που ζουν. 

 
 
 
Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή  
(εξέλιξη) 
 

να αντιλαµβάνονται την 
αλληλεπίδραση του 
περιβάλλοντος µε τις 
δραστηριότητες του 
ανθρώπου 

Τα παιδιά, µε κατάλληλες δραστηριότητες, ενθαρρύνονται να 
αναγνωρίζουν εποχικές δραστηριότητες των ανθρώπων (π.χ. ο 
τρύγος το φθινόπωρο, ο θερισµός το καλοκαίρι κ.ά.)  αλλά και την 
εξάρτηση ορισµένων δραστηριοτήτων του ανθρώπου από τον 
καιρό (π.χ.  το ψάρεµα, η σπορά κ.ά.) Αντιλαµβάνονται πως ο 
άνθρωπος παράγει και καταναλώνει  πολλά  προϊόντα (π.χ. 
αναγνωρίζουν  προϊόντα που αγοράζουν και χρησιµοποιούν στο 
σπίτι τους, διαφηµίζουν ένα προϊόν, µιλούν για τις διαφηµίσεις  
κ.ά.) και ότι µε τις ενέργειές του προκαλεί αλλαγές και ρύπανση 
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στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. παρατηρούν ένα φουγάρο που 
λειτουργεί κ.ά.). 
Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες ενθαρρύνονται να 
εντοπίζουν προβλήµατα στο άµεσο περιβάλλον που συνδέονται µε 
την αισθητική και τη µόλυνση (π.χ. το καυσαέριο, η έλλειψη 
πράσινου, τα µολυσµένα νερά κ.ά.), να προβληµατίζονται για τα 
αίτια, να αναζητούν µέτρα αντιµετώπισης και να 
ευαισθητοποιούνται σχετικά  (π.χ.  περιποιούνται τον κήπο του 
σχολείου, φροντίζουν για την καθαριότητα της αυλής του κ.ά.)  
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική, Φυσική Αγωγή). 

 
Αλληλεπίδρασ
η 
(εξάρτηση) 
 

να αποκτήσουν θετικές 
στάσεις και συµπεριφορές 
για το περιβάλλον 

Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν πως κάποια προϊόντα (π.χ. 
χαρτιά, τενεκεδάκια κ.ά.) µπορούν να ανακυκλώνονται και να 
ξαναχρησιµοποιούνται (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, 
Εικαστικά, ∆ραµατική Τέχνη). 
 Να  συνειδητοποιούν τη σηµασία της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιµοποίησης  στη µείωση της ποσότητας των 
απορριµµάτων (π.χ.  συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανακύκλωσης 
της περιοχής τους, κατασκευάζουν και χρησιµοποιούν κάδους 
ανακύκλωσης στο σχολείο, κατασκευάζουν παιχνίδια µε χαρτιά 
που έχουν ζωγραφίσει   κ.ά). 

Μεταβολή 
(εξέλιξη) 
 
 

να ‘‘διαβάζουν’’ απλά 
σύµβολα, σχεδιαγράµµατα 
και χάρτες 
 

Ασκούνται στο  να αναγνωρίζουν απλά σύµβολα  ( π.χ. πώς 
συµβολίζονται οι δρόµοι σε ένα  χάρτη, τα ποτάµια κ.ά. )  
Να χρησιµοποιούν χάρτες  και να αναγνωρίζουν  ότι οι χάρτες  
είναι εργαλεία που µας βοηθούν να προσανατολιζόµαστε και 
απεικονίζουν  τον κόσµο σε µικρογραφία (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Μουσική, Γλώσσα). 
(π.χ. παρατηρούν πώς µικραίνουν τα σηµάδια που βάζουν στο 
έδαφος καθώς ανεβαίνουν ψηλότερα στη σκάλα, συζητούν και 
περιγράφουν πώς φαίνεται ο κόσµος από ψηλά µε το αεροπλάνο 
κ.ά.). Να δείχνουν τη θάλασσα και την ξηρά στο χάρτη. Να 
ακολουθούν µια διαδροµή µε το δάχτυλο και να εντοπίζουν τον 
τόπο που ζουν. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί ακριβείς 
γεωγραφικούς όρους (π.χ. πρόκειται να ταξιδέψω βόρεια για 
Θεσσαλονίκη κ.ά.).    

Επικοινωνία 
(κώδικας, 
σύµβολο) 
 

να αντιληφθούν τη συµβολή 
των µέσων µεταφοράς και 
επικοινωνίας στη µετακίνηση 
και επικοινωνία των 
ανθρώπων, στη µεταφορά 
προϊόντων και την 
ανταλλαγή ιδεών  
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ρωτούν από πού προέρχονται 
διάφορα προϊόντα και πώς µεταφέρονται ( π.χ. επισκέπτονται την 
υπεραγορά - το σούπερ µάρκετ, κοιτούν τις επιγραφές στα 
προϊόντα, παρατηρούν τα φορτηγά καθώς ξεφορτώνουν πράγµατα 
κ.ά.).  Να ρωτούν και να κατανοούν τους λόγους  µετακίνησης των 
ανθρώπων από τόπο σε τόπο (π.χ. για να βρουν δουλειά, να 
επισκεφθούν συγγενείς κ.ά.) και τον τρόπο που ταξιδεύουν. Να 
συγκρίνουν και να ταξινοµούν τα µέσα µεταφοράς µε βάση κοινά 
χαρακτηριστικά τους (π.χ. µέσα µεταφοράς της ξηράς, της 
θάλασσας και του αέρα ) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, 
Εικαστικά). 
 Να ρωτούν και να ενηµερώνονται για  τον τρόπο που  
‘ταξιδεύουν’ οι ιδέες και οι πληροφορίες (π.χ. µε την τηλεόραση, 
µε το ταχυδροµείο,  µε το τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα - φαξ κ.ά. ). 

Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
 
 
 
 
 
 
 
 

να γνωρίσουν βασικούς 
κανόνες κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες και παιχνίδια (π.χ. µε 
αυτοκινητάκια, αυτοσχέδια σήµατα και κορδέλες µια  πράσινη και 
µια  κόκκινη κ.ά.) µαθαίνουν κανόνες  ασφαλείας και ασκούνται 
στο να αναγνωρίζουν σύµβολα που χρησιµοποιούνται στην 
καθηµερινή ζωή και  σήµατα κυκλοφορίας  (π.χ. πώς διασχίζουµε 
µε ασφάλεια ένα δρόµο, απαγορεύεται η είσοδος, το πράσινο και 
το κόκκινο στα φανάρια, κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, 
Γλώσσα). 

Επικοινωνία 
(κώδικας) 
 
 

να αρχίσουν να 
αναγνωρίζουν τη σχέση της 
επιστήµης µε την καθηµερινή 
ζωή, να αναγνωρίζουν τη 
χρησιµότητα απλών µηχανών 
και επινοήσεων στη ζωή µας 

Τα παιδιά ασκούνται στο να παρατηρούν και να περιγράφουν 
διάφορες εφαρµογές της επιστήµης στην καθηµερινή ζωή (π.χ. 
τους τρόπους θέρµανσης, ψύξης, κ.ά.). 
Να συζητούν και να αναφέρουν περιπτώσεις που οι µηχανές 
απλοποιούν την εργασία (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Φυσική 
Αγωγή, Μουσική).  

Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
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να ακολουθούν τους κανόνες 
ασφαλείας και να 
χρησιµοποιούν ασφαλή υλικά 
και µέσα 

∆ηµιουργείται το  κατάλληλο περιβάλλον και οι απαραίτητες  
προϋποθέσεις σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών. Τα 
παιδιά κατανοούν και ακολουθούν οδηγίες χρήσης και κανόνες 
ασφάλειας, καθώς χρησιµοποιούν  διάφορα υλικά, εργαλεία και 
απλές µηχανές.  

 

να προσεγγίζουν και να 
αποσαφηνίζουν βασικές 
χρονικές έννοιες,  
να αντιλαµβάνονται τη 
χρονική ακολουθία 
γεγονότων 
 

Τα παιδιά ασκούνται στο να αντιλαµβάνονται  τη ροή του χρόνου 
και τις έννοιες του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. 
Να αναγνωρίζουν  την αρχή, τη µέση και το τέλος µιας ιστορίας 
που τους αφηγούνται. Να αναδιηγούνται ό,τι έχουν ακούσει και  να 
ακολουθούν  τη χρονική αλληλουχία γεγονότων. Να βάζουν σε 
χρονική  σειρά  τις δικές τους αφηγήσεις (οικογενειακές, σχολικές 
και φανταστικές ιστορίες) και να χρησιµοποιούν λέξεις και φράσεις 
που σχετίζονται µε τη ροή του χρόνου (π.χ. µια φορά κι ένα καιρό, 
τα παλιά χρόνια, πριν, ύστερα, στο τέλος κ.ά.). Να  συνεχίζουν την 
εξέλιξη µιας ιστορίας  όταν τους δίνεται η αρχή  και να την 
ολοκληρώνουν.  Να χρησιµοποιούν το ηµερολόγιο της τάξης  και 
να αναγνωρίζουν  έννοιες, όπως χθες, σήµερα, αύριο, παλιά. Να 
ασκούνται στο να υπολογίζουν βαθµιαία το χρόνο µε τις µέρες, τις 
εβδοµάδες, τους µήνες και τα χρόνια.  
Να  απαγγέλλουν και να µετρούν τις µέρες της εβδοµάδας. 
Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες και υλικό (διηγήσεις, 
φωτογραφίες κ.ά.) ασκούνται στο να παρατηρούν και να 
αναγνωρίζουν συνεχείς αλλαγές  στη ζωή τους, στην ιστορία του 
σχολείου και της κοινότητας τους. Να γνωρίζουν  πώς ζούσαν τα 
παλιά χρόνια οι άνθρωποι (π.χ. µε τη µελέτη εικονογραφηµένων 
βιβλίων, µε επισκέψεις στα µουσεία κ.ά.), να συγκρίνουν το παρόν 
µε το παρελθόν και να διακρίνουν αλλαγές που συνδέονται µε 
γεγονότα, καθηµερινές συνήθειες, έθιµα ή άλλα πολιτιστικά 
στοιχεία (π.χ. εξέλιξη της κατοικίας,  των οικιακών σκευών, των 
µεταφορικών µέσων) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Μουσική). 

∆ιάσταση 
(χρόνος) 
 
 

να αναπαριστούν γεγονότα 
σύµφωνα µε τη χρονική τους 
ακολουθία 
 

Τα παιδιά ασκούνται στο να αναπαριστούν γεγονότα µε σωστή 
χρονική σειρά  και  µε πολλούς τρόπους (π.χ. εικονογραφούν µια 
ιστορία και   βάζουν  τα βασικά θεµατικά της µέρη στη σωστή 
ακολουθία, δραµατοποιούν µια ιστορία κ.ά.). Ενθαρρύνονται να 
δηµιουργήσουν την ιστορία της ζωής τους ή της οικογένειάς τους 
τοποθετώντας για παράδειγµα µε χρονική σειρά φωτογραφίες ή 
ζωγραφιές σε µακριές λωρίδες χαρτιού ή στις σελίδες ενός 
άλµπουµ κ.ά. 

 

να αναπτύσσουν ενδιαφέρον 
για ιστορικά γεγονότα, 
προβλήµατα και διλήµµατα 
ανθρώπων διαφορετικών 
εποχών 

Ο εκπαιδευτικός διηγείται ή διαβάζει ιστορίες, µύθους, θρύλους, 
βιογραφίες  και παραµύθια στα παιδιά. Τα παιδιά  ασκούνται στο 
να κατανοούν  τα γεγονότα, να αναγνωρίζουν τους ήρωες της κάθε 
ιστορίας και τα επακόλουθα των πράξεων τους. 
Να συζητούν για τα πιθανά κίνητρα, τα διλήµµατα, τις ελπίδες και  
τους φόβους των ηρώων. Να κάνουν υποθέσεις (π.χ. τι θα 
γινόταν αν ο κεντρικός ήρωας έπραττε διαφορετικά ). 
Να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ιστορικό υλικό (π.χ. 
φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αγάλµατα κ.ά.) και να 
κατανοούν ότι πρόκειται για διάφορες αναπαραστάσεις του 
παρελθόντος (Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική).    

Πολιτισµός 
(παράδοση) 

να αναπτύσσουν τη γλώσσα 
και την επικοινωνία και να 
αξιοποιούν την τεχνολογία 

Ο εκπαιδευτικός µε κατάλληλες δραστηριότητες και υλικό 
προκαλεί συζητήσεις, θέτει εύστοχες ανοιχτές ερωτήσεις που 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών ώστε να παρατηρούν, να 
ρωτούν, να αναζητούν πληροφορίες,  να συγκρίνουν και να 
περιγράφουν φαινόµενα, αντικείµενα και   γεγονότα. Να 
µοιράζονται αυτά που γνωρίζουν µε τους άλλους, να σχολιάζουν, 
και να κρίνουν την εργασία τους και την εργασία των άλλων. Να 
αποσαφηνίζουν έννοιες και να  διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. Να 
παρουσιάζουν  τις ιδέες τους και τα συµπεράσµατά τους µε 
διάφορους τρόπους (π.χ. κατασκευές, δραµατοποίηση, κ.ά.). Να 
χρησιµοποιούν διάφορα εργαλεία, οπτικοακουστικά µέσα κ.ά. για 
διάφορους σκοπούς (π.χ. παρατηρούν µε τον µεγεθυντικό φακό 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά εντόµων όπως της αράχνης και της 
πεταλούδας και τα ζωγραφίζουν,  καταγράφουν µε τη 
φωτογραφική µηχανή και µε την βοήθεια του εκπαιδευτικού τις 
αλλαγές που γίνονται στον κήπο του σχολείου ανάλογα µε την 
εποχή και συζητούν τις παρατηρήσεις τους, καταγράφουν το 
κελάηδηµα των πουλιών στο µαγνητόφωνο. Αναγνωρίζουν στην 
πυξίδα το βορρά, κοιτάζουν µε τα κιάλια µακρινά αντικείµενα και 
τα ζωγραφίζουν). Χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες όπου είναι 
δυνατόν.  

να εξοικειώνονται µε βασικές 
ερευνητικές διαδικασίες. 
 
 
 
 
 

Τα παιδιά υποβοηθούνται να συνεργάζονται και να 
πραγµατοποιούν µικρές έρευνες. Αναζητούν απαντήσεις σε 
διάφορα ερωτήµατα που προκύπτουν και διερευνούν  θέµατα του  
άµεσου περιβάλλοντος. Παρατηρούν, συλλέγουν στοιχεία από 
διάφορες πηγές όπως βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες, 
εγκυκλοπαίδειες, συνεντεύξεις, οργανώνουν και ‘’καταγράφουν’’ 
πληροφορίες (π.χ. µαγνητοφωνούν, φωτογραφίζουν κ.ά.). 
Συγκρίνουν, ταξινοµούν, πειραµατίζονται, ερµηνεύουν, εξηγούν και  
δοκιµάζουν νέους τρόπους εργασίας (π.χ. αποφασίζουν να 
γνωρίσουν τα επαγγέλµατα των ανθρώπων της γειτονιάς τους, 
συζητούν για τα ερωτήµατα που θα υποβάλουν, επισκέπτονται τα 
εµπορικά καταστήµατα, «παίρνουν συνεντεύξεις» κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα,  Εικαστικά). 
Παρουσιάζουν τις ιδέες τους µε πολλούς τρόπους (π.χ. 
ζωγραφίζουν, κάνουν µια µακέτα  της γειτονιάς, του δάσους, ενός 
ενυδρείου κ.ά.). 
Εκθέτουν τις δηµιουργίες τους, δραµατοποιούν, οργανώνουν 
θεατρικές παραστάσεις κ.ά. 

Επικοινωνία 
(πληροφορία) 
 
 
 

 
Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση 

 
 

Ικανότητες 
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν. 

 
Περιεχόµενο / Ενδεικτικές  

διαθεµατικές δραστηριότητες 
 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες  

διαθεµατικής  
προσέγγισης 

Με κατάλληλες διδακτικές 
παρεµβάσεις τόσο στο χώρο 
του Νηπιαγωγείου, που θα 
πρέπει να προκαλεί την 
περιέργεια των παιδιών και 
να ικανοποιεί την ανάγκη 
τους για δράση και 
πειραµατισµό,  όσο και  στο 
ευρύτερο περιβάλλον θα 
πρέπει να δίνονται στα παιδιά 
πολλές ευκαιρίες ώστε:  

  

να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για τον ανθρώπινο 
οργανισµό 
 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες για παρατήρηση και  διερεύνηση 
ώστε να συνειδητοποιούν σταδιακά ότι στη φύση υπάρχει µια 
µεγάλη ποικιλία από ζωντανούς οργανισµούς που περιλαµβάνει 
και τον άνθρωπο. 
Να διακρίνουν και να ονοµάζουν τα εξωτερικά µέρη και  όργανα 
του ανθρώπου (π.χ. κατασκευάζουν το ανθρώπινο σώµα σε  
αφίσα και το περιγράφουν κ.ά.). 
Αναγνωρίζουν οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στους 
ανθρώπους (π.χ. σε χαρτί του µέτρου τυπώνουν τις πατούσες 
τους, δηµιουργούν πίνακες µε βάση κοινά χαρακτηριστικά τους, 
όπως για παράδειγµα το χρώµα των µαλλιών τους κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μουσική). 
Με τη χρήση διαφόρων υλικών να συνειδητοποιούν ότι οι 
αισθήσεις µας  βοηθούν να αντιλαµβανόµαστε το εξωτερικό 
περιβάλλον. Να ονοµάζουν και να περιγράφουν τα αισθητήρια 
όργανα και τις αισθήσεις. Να κατανοούν ότι οι άνθρωποι για να 
επιβιώσουν  χρειάζονται νερό,  τροφή και αέρα. 

 
 
 
 
 
 
 
Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 
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Μέσα από ιστορίες και συζητήσεις και µε την αξιοποίηση 
κατάλληλου εποπτικού υλικού να κατανοούν τα στάδια της 
βιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου και  πως οι άνθρωποι 
γεννούν µωρά που αργότερα γίνονται ενήλικες (π.χ. 
παρατηρώντας οικογενειακές φωτογραφίες κ.ά.). Να 
αντιλαµβάνονται τις διαφορές  των δυο φύλων (αρσενικό –
θηλυκό). Να γνωρίσουν τα βασικά στάδια του κύκλου της ζωής,  
από τη γέννηση ως τη γεροντική ηλικία.   

 
 
 
 

να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για τους ζωικούς 
οργανισµούς 
 
 

Να γνωρίσουν µέσα από επισκέψεις ή/και µε την αξιοποίηση 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού  γενικές κατηγορίες  ζώων στο 
περιβάλλον που ζουν και να ανακαλύψουν οµοιότητες και 
διαφορές τους: 
όσον αφορά τον τόπο διαβίωσης τους (π.χ. ζώα δάσους, 
κατοικίδια, πουλιά κ.ά.), τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. 
κεφάλι, πόδια, ουρά κ.ά.), την τροφή τους και τον τρόπο 
αναπαραγωγής τους  (π.χ. αυγά κ.ά.).  
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, Μουσική, Εικαστικά). 
Να διαπιστώσουν ότι τα έµβια όντα αναπαράγουν το δικό τους 
είδος (π.χ. η γάτα, γατάκια, η κότα κοτοπουλάκια κ.ά.). 
Να αναγνωρίζουν µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και µε την 
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού  ότι τα ζώα για να 
επιβιώνουν χρειάζονται νερό, τροφή και αέρα και πως διαθέτουν 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προκειµένου να προστατευθούν 
είτε από τα άλλα ζώα είτε από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ο λαγός 
τρέχει, η χελώνα έχει καβούκι, ο σκαντζόχοιρος έχει  αγκάθια, ο 
χαµαιλέοντας αλλάζει χρώµα κ.ά.). 
Να αρχίσουν να συνειδητοποιούν τις τροφικές σχέσεις µεταξύ των 
διάφορων οργανισµών τόσο σε χερσαία (π.χ. γρασίδι, πρόβατο, 
άνθρωπος κ.ά.) όσο και σε θαλάσσια οικοσυστήµατα (π.χ. φύκια, 
µικρά ψάρια, µεγάλα ψάρια κ.ά.) και να τις απεικονίζουν σε πίνακες 
καταγραφής (π.χ. τα παιδιά κατασκευάζουν ένα πίνακα µε 
διάφορες εικόνες ζώων και διάφορα είδη τροφής όπου 
προσδιορίζουν τις τροφικές σχέσεις ή κατασκευάζουν µε χάρτινους 
κρίκους τροφικές αλυσίδες κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, 
Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Μουσική). 
Να συζητούν σχετικά και να αντιλαµβάνονται ότι υπήρξαν 
κατηγορίες ζώων που έζησαν σε παλαιότερες εποχές και δεν 
υπάρχουν σήµερα, όπως για παράδειγµα οι δεινόσαυροι. 

 
Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 
 
 
 

να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για τους φυτικούς 
οργανισµούς στο άµεσο 
περιβάλλον τους 
 
 

Να διακρίνουν διάφορα είδη φυτών στο άµεσο περιβάλλον τους 
και να κάνουν απλές ταξινοµήσεις όσον αφορά  τη µορφολογία και 
τα χαρακτηριστικά  τους,  (θάµνοι, δένδρα, λουλούδια, κορµός, 
βλαστός κ.ά.),  τον τόπο που φύονται ( κήπος, δάσος κ.ά.), τη 
διατήρηση των φύλλων τους κατά τη διάρκεια του έτους 
(φυλλοβόλα και αειθαλή). (Παρατηρούν, για παράδειγµα, και 
καταγράφουν τις αλλαγές που γίνονται στα  δένδρα του άµεσου 
περιβάλλοντος τους κάθε εποχή). 
Να αναγνωρίζουν µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών (έδαφος, 
νερό, φως) (π.χ. τοποθετούν κοµµένα λουλούδια σε βάζο µε νερό, 
ενώ αφήνουν άλλα χωρίς νερό και διατυπώνουν τις παρατηρήσεις 
κ.ά.) και  πως ορισµένα φυτά διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά για να προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες 
και τα ζώα  (π.χ. τα αναρριχώµενα φυτά προστατεύονται από τον 
αέρα, το τριαντάφυλλο έχει αγκάθια) (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Μουσική). 
Να ανακαλύψουν πως τα φυτά παράγουν σπόρους και πως οι 
σπόροι γίνονται φυτά (φυτεύουν για παράδειγµα σπόρους όπως 
φακή, φασόλια κ.ά. παρατηρούν και καταγράφουν την ανάπτυξή 
τους) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, ∆ραµατική 
Τέχνη). 

 
Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή  
(εξέλιξη) 

να βιώνουν και να 
εξερευνούν κάποια 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν το άµεσο  περιβάλλον 
τους, να χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους, να χειρίζονται διάφορα 
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χαρακτηριστικά του φυσικού 
και τεχνικού κόσµου 
να αρχίσουν να κατανοούν τη 
σηµασία της παρατήρησης, 
των «πειραµάτων» και της 
περιγραφής για τη µελέτη 
υλικών και φαινοµένων 

υλικά, να ανακαλύπτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να τα 
συγκρίνουν, α µελετούν τις ιδιότητες τους και να τα ταξινοµούν. Να 
προβλέπουν, να κάνουν υποθέσεις γύρω από φυσικά φαινόµενα 
και απλά «πειράµατα» και να εξάγουν συµπεράσµατα. Να 
χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις ιδέες που αναπτύσσουν και να 
τις παρουσιάζουν µε διάφορους τρόπους (π.χ. µε τη συζήτηση, το 
σχέδιο, τις κατασκευές κ.ά.).  
Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τα παιδιά καθώς αλληλεπιδρούν µε τα 
αντικείµενα και µε κατάλληλες ερωτήσεις, ανιχνεύει τις αντιλήψεις 
που διαµορφώνουν (π.χ. τα παιδιά ωθούν µία µπάλα και ένα κύβο 
σε κεκλιµένο επίπεδο επιλέγουν χειρισµούς και εξάγουν  
συµπεράσµατα). ∆ε διορθώνει τα λάθη των παιδιών αλλά τα 
διευκολύνει προκειµένου να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις 
και να αρχίσουν να κατανοούν ορισµένα απλά φαινόµενα. 

να ανακαλύπτουν βασικά 
χαρακτηριστικά γύρω από τη 
δοµή και τις ιδιότητες των 
υλικών 
 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν 
οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε διάφορα υλικά τα οποία 
χρησιµοποιούν. Να ταξινοµούν υλικά µε βάση κοινές ιδιότητες, 
όπως το χρώµα, η διαφάνεια κ.ά. (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Μαθηµατικά, Μουσική, Εικαστικά). 
Να γνωρίσουν διάφορα είδη υλικών (π.χ. ξύλινα, γυάλινα, 
σιδερένια κ.ά.) και τη λειτουργική τους χρήση (π.χ. ρωτούν γιατί το 
παράθυρο είναι φτιαγµένο από γυαλί κ.ά.). 
Να παρατηρούν και να περιγράφουν τις αλλαγές που γίνονται σε 
κάποια  υλικά κάτω από ορισµένες συνθήκες (π.χ. όταν  
αναµιγνύονται, διαλύονται, τεντώνονται, διπλώνουν, σπάνε, 
θερµαίνονται ή κρυώνουν όπως η πήξη και η τήξη του νερού, του 
ζελέ, της σοκολάτας, η εξαέρωση του νερού κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική). 

Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 

να αναγνωρίζουν τη 
χρησιµότητα ορισµένων 
εργαλείων και οργάνων για 
τη συλλογή πληροφοριών και 
να εξοικειωθούν µε τη χρήση 
τους 

Να χρησιµοποιούν εργαλεία στην καθηµερινή πρακτική και να 
αρχίσουν να κατανοούν ότι ορισµένα εργαλεία και όργανα είναι 
χρήσιµα για να συλλέγουν πληροφορίες που δεν µπορούν να τις 
αντιληφθούν µόνο µε τις αισθήσεις (π.χ. µεγεθυντικός φακός, 
µαγνήτες, θερµόµετρο, µέτρο κ.λπ.). 

 

να «πειραµατιστούν» µε 
απλές µηχανές και 
εφευρέσεις  
 

Σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
«πειραµατιστούν» µε απλές µηχανές και εφευρέσεις  (π.χ. τροχούς 
και άξονες, κεκλιµένα επίπεδα κ.ά.). Τα παιδιά  παίζουν και 
χειρίζονται τις µηχανές,  κάνουν υποθέσεις, παρατηρούν,  
µετρούν, συγκρίνουν αποτελέσµατα και εξάγουν κατά το µέτρο 
των δυνατοτήτων τους απλά συµπεράσµατα. Όπου είναι 
απαραίτητο, η εισαγωγή των παιδιών σε απλές διαδικασίες 
διερεύνησης  διευκολύνεται από τον εκπαιδευτικό µε κατάλληλες 
συζητήσεις και ερωτήσεις. (Ρωτά, για παράδειγµα, τι πρόκειται να 
κάνεις µε αυτά τα αντικείµενα, τι θα συµβεί εάν αφήσεις µια µπάλα 
κι ένα κύβο στην τσουλήθρα κ.ά.). 

 

να αναγνωρίζουν ορισµένες 
πηγές ενέργειας  
 

Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες ενθαρρύνονται να 
παρατηρούν και να αναγνωρίζουν ότι ο ήλιος και η φωτιά είναι 
πηγές φωτός και θερµότητας. Να αναγνωρίζουν βασικές 
εφαρµογές του ηλεκτρισµού στην καθηµερινή ζωή (π.χ. ρωτούν 
για τη χρήση και τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών).  

 

να αντιλαµβάνονται την 
κίνηση και τις απλές γενικές 
αρχές που τη διέπουν 

Τα παιδιά υποβοηθούνται  να ανακαλύπτουν ότι τα πράγµατα 
µπορούν να κινηθούν, να επιταχυνθούν, να παρεκκλίνουν ή να 
σταµατήσουν όταν τα σπρώχνουν ή τα έλκουν  (π.χ. σύρουν µε το 
σκοινάκι ένα παιχνίδι µε ρόδες κ.ά.) . 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να περιγράφουν 
πώς κινούνται κάποια παιχνίδια (π.χ. η µπάλα κυλάει κ.ά.). Να 
εξετάζουν και να χειρίζονται κινούµενα µέρη µιας κατασκευής (π.χ. 
τις ρόδες στο αυτοκινητάκι, ένα αρθρωτό ανθρωπάκι κ.ά.). 
Να παίζουν µε το νερό και να διερευνούν την κινητήρια δύναµη του 
νερού (π.χ. κατευθύνουν τη ροή του νερού µε το λάστιχο 
προκειµένου να µετακινήσουν αντικείµενα κ.ά.) . 
Να παίζουν µε τον αέρα, να φυσούν και να παρατηρούν τη 

 
Αλληλεπίδραση 
(ενέργεια) 
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µετακίνηση ελαφρών αντικειµένων (π.χ. φύλλα, πούπουλα, χαρτιά 
κ.ά.). Να διερευνούν και να καταγράφουν τη φορά του αέρα (π.χ. 
παρατηρούν και «καταγράφουν» την κατεύθυνση του υφάσµατος 
της σηµαίας ανάλογα µε τη φορά  του αέρα κ.ά.) (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, ∆ραµατική τέχνη). 
Να «πειραµατίζονται» µε τους ήχους που παράγονται µε τη 
δόνηση αντικειµένων (π.χ. κατασκευάζουν διάφορα απλά µουσικά 
όργανα και δοκιµάζουν τους ήχους τους, όπως για παράδειγµα 
αυτοσχέδια τύµπανα.). 

να αντιληφθούν ορισµένες 
χαρακτηριστικές ιδιότητες 
των µαγνητών 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να «πειραµατίζονται» µε τους 
µαγνήτες και να διαπιστώνουν ποια υλικά έχουν την ιδιότητα να 
έλκονται από τους µαγνήτες και ποια όχι. (π.χ. πειραµατίζονται µε 
µεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, χάρτινα αντικείµενα κ.ά.). Να 
διερευνούν την ελκτική και απωστική δύναµη µεταξύ των 
µαγνητών (π.χ. χρωµατίζοντας τους δυο πόλους µαγνητών µε 
διαφορετικά χρώµατα και ενώνοντάς τους διαπιστώνουν την έλξη 
και την απώθηση). Να µετακινούν αντικείµενα µε τους µαγνήτες. 

 

να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για το φυσικό 
περιβάλλον  
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να «εξερευνούν» (µε επισκέψεις, µε τη 
µελέτη και ταξινόµηση φωτογραφιών και χαρτών κ.ά.) το φυσικό 
τους περιβάλλον και  να αναγνωρίζουν βασικά µορφολογικά 
στοιχεία (π.χ. βουνό, θάλασσα, λίµνη κ.λ.π.) που χαρακτηρίζουν 
έναν τόπο. Να διακρίνουν οµοιότητες και διαφορές (π.χ. 
παραθαλάσσιοι τόποι, ορεινά χωριά κ.ά.) (Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα, Μουσική). 
Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και µε τη δηµιουργία 
σχετικών συνθέσεων να δείξουν ότι αναγνωρίζουν βασικές 
ιδιότητες (π.χ. χρώµα, σχήµα µέγεθος κ.ά.) των  στοιχείων της 
φύσης,  όπως είναι το νερό, το χώµα, η άµµος, τα βράχια, τα 
βότσαλα κ.ά. Επίσης ότι  αναγνωρίζουν τις γενικές κατηγορίες από 
τα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα της περιοχής που µελετούν (π.χ. 
τα προϊόντα που παράγει ο τόπος τους κ.ά.). 

Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 
 

να διερευνούν το χώρο και 
να προσανατολίζονται σε 
σχέση µε σταθερά σηµεία 
αναφοράς  
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν το χώρο  στον οποίο 
ζουν και κινούνται (π.χ. τις θέσεις πραγµάτων στο χώρο  και τις 
µεταξύ τους αποστάσεις, τη διαδροµή που διανύουν από το σπίτι 
στο σχολείο). 
Τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες που έχουν συγκεκριµένο 
σκοπό ( π.χ. να ψάξουν για ένα αντικείµενο κ.ά.) και µε κατάλληλα 
παιχνίδια ( π. χ. αυτοκίνητα και τροχονόµοι κ.ά.) µετακινούνται στο 
χώρο ατοµικά ή οµαδικά, σε διάφορους σχηµατισµούς (κυκλικά, σε 
µεικτές γραµµές κ.ά.), µε αλλαγές κατεύθυνσης ( µπρος, πίσω κ.ά.) 
και  σε σχέση µε σταθερά και κινητά σηµεία αναφοράς (Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, Φυσική Αγωγή). 

∆ιάσταση 
(χώρος) 

να απεικονίζουν µε απλά 
µέσα το χώρο και να 
καταγράφουν µετακινήσεις 
και διαδροµές 

 

Ενθαρρύνονται να περιγράφουν και να απεικονίζουν γραφικά 
διαδροµές που διανύουν, πρώτα σε µεγάλες επιφάνειες όπως σε 
χαρτί του µέτρου και µε τη χρήση εικόνων και συµβόλων τα οποία 
υποκαθιστούν τα σηµεία αναφοράς (π.χ. ακολουθούν τις οδηγίες 
του εκπαιδευτικού και διανύουν µια διαδροµή από ένα σταθερό 
σηµείο σε κάποιο άλλο προκειµένου να ανακαλύψουν τον 
κρυµµένο θησαυρό. Σε κάθε σταθερό σηµείο βρίσκουν ένα 
καρτελάκι µε την επόµενη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσουν 
ώσπου να φθάσουν στο θησαυρό. Περιγράφουν τη διαδροµή και 
την αναπαριστούν σε χαρτί ) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, 
Φυσική Αγωγή). 

∆ιάσταση 
(χώρος) 

να περιγράφουν µεταβολές 
του καιρού και άλλα 
µετεωρολογικά φαινόµενα 
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να περιγράφουν 
γενικά τις καιρικές συνθήκες, τις εποχικές αλλαγές και ορισµένα 
ακραία καιρικά φαινόµενα όπως οι θύελλες, ο καύσωνας κ.ά. (π.χ. 
αναγνωρίζουν και ονοµάζουν διαφορετικά είδη ρουχισµού και 
περιγράφουν τη χρήση τους κάθε εποχή, κατασκευάζουν µε τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού µια αφίσα µε οδηγίες αντιµετώπισης 
του καύσωνα, κ.ά.). Ασκούνται στο να αναγνωρίζουν 
µετεωρολογικά σύµβολα που χρησιµοποιούνται στην τάξη (π.χ. 
στον πίνακα καταγραφής του καιρού συµβολίζουν τη βροχή µε µια 
οµπρέλα κ.ά.) και στα µέσα ενηµέρωσης. Κοιτούν τον ουρανό, 
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«κάνουν προβλέψεις» για αλλαγή του καιρού, και καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις και τις µετρήσεις τους  (π.χ. πόσες µέρες έβρεξε 
την εβδοµάδα που πέρασε κ.ά.). 

 
 

ΠΑΙ∆Ι ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ :  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

 
 

Ικανότητες 
 που επιδιώκεται 
 να αναπτυχθούν. 

 
Περιεχόµενο/ Ενδεικτικές 

 διαθεµατικές δραστηριότητες 
 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
Προσέγγισης  

Σε ένα  κατάλληλα 
οργανωµένο και ελκυστικό 
περιβάλλον και µε κατάλληλες 
διδακτικές παρεµβάσεις θα 
πρέπει να δίνονται στα παιδιά  
ευκαιρίες ώστε :  

  

να παρατηρούν και να 
προσπαθούν να 
ερµηνεύσουν  το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον 
µε πολλούς τρόπους και 
χρησιµοποιώντας ποικίλα 
υλικά 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται κυρίως µέσα από συζητήσεις, θεατρικά 
παιχνίδια και δικές τους κατασκευές (π.χ. οργανώνουν θεατρικό 
δρώµενο µε θέµα «ένα παιδί περπατά  στο δάσος και πιάνει βροχή 
….»)να παρατηρούν το περιβάλλον τους, να αναπτύσσουν ιδέες 
και  συναισθήµατα. Να επιλέγουν υλικά και τρόπους προκειµένου 
να εκφράζονται  και να  επικοινωνούν.  

 

να «πειραµατίζονται» µε 
διάφορα υλικά και χρώµατα, 
να µαθαίνουν ή να επινοούν 
διάφορες τεχνικές και να τις 
εφαρµόζουν για να 
σχεδιάζουν και να 
ζωγραφίζουν 
 

Ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν υλικά  (π.χ. πινέλα διαφόρων 
µεγεθών, µαρκαδόρους, χρώµατα µη τοξικά, δαχτυλοµπογιές, 
κραγιόνια, κάρβουνα, χαρτιά λευκά και χρωµατιστά, χαρτόνια από 
χαρτόκουτα, περιοδικά κ.ά.) για να ζωγραφίζουν ατοµικά ή οµαδικά 
Ενθαρρύνονται να πειραµατίζονται (π.χ. µείξεις χρωµάτων κ.ά.) ή 
να επινοούν τεχνικές (π.χ. χρησιµοποιούν νεροχρώµατα και 
καλαµάκια. Φυσούν, για παράδειγµα,  µε το καλαµάκι το χρώµα και 
δηµιουργούν πρωτότυπους συνδυασµούς ). 

 

να σχεδιάζουν διάφορα είδη 
γραµµών και  περιγραµµάτων 
και να συνθέτουν διάφορα 
σχήµατα και µορφές 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να σχεδιάζουν και να συνδυάζουν 
διάφορα είδη γραµµών (π.χ. ατέρµονες, καµπύλες, ευθείες κ.ά.) 
καθώς και περιγράµµατα (π.χ. ζώα, φυτά σπίτια κ.ά.).  

 

να κόβουν υλικά και να 
κάνουν καρτεπικολλήσεις 
(κολάζ)  

Παροτρύνονται να κόβουν µε το χέρι και µε το ψαλίδι ευθείες και 
καµπύλες για κάποιο σκοπό.  Να επιλέγουν και να κολλούν χαρτιά 
και χαρτόνια και να κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολάζ) µε διάφορα  
υλικά που τίθενται στη διάθεσή τους. 

 

να πλάθουν και να 
µορφοποιούν 
 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να πλάθουν µε την προσθετική 
µέθοδο και µε τη χρήση απλών εργαλείων  ή  µε τα χέρια τους 
πηλό, ζυµάρι, πλαστελίνη κ.ά. (Εικαστικά, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, ∆ραµατική Τέχνη.) 

Μεταβολή 
(εξέλιξη) 

να χρησιµοποιούν 
εµπεριχάρακες (στένσιλ) 
διαφόρων σχεδίων, να 
τυπώνουν και να 
δηµιουργούν απλά σχέδια 

Ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν µε εµπεριχάραξη (στένσιλ) και να 
χρησιµοποιούν τυπώµατα (στάµπες) για να δηµιουργήσουν απλά 
σχέδια 

 

να υφαίνουν Παροτρύνονται να υφαίνουν χωρίς τελάρο  ή σε µικρό τελάρο 
10Χ15 χρησιµοποιώντας µαλλί, χόρτο, λουρίδες χαρτιού, ύφασµα 
κ.ά. 

 

να δηµιουργούν αιωρούµενα 
αντικείµενα (µόµπιλς) 
 

Ενθαρρύνονται να κατασκευάζουν αιωρούµενα αντικείµενα 
(µόµπιλς) (κρεµαστά, κινητά µικροαντικείµενα) µε ποικιλία υλικών 
(π.χ. σύρµα, σπάγκο κ.ά.) που επιλέγουν για να δηµιουργήσουν  
δικές τους κατασκευές (π.χ. χάρτινα ψάρια, πουλιά, λουλούδια 
κ.ά). 

 

να χρησιµοποιούν µε 
πολλούς τρόπους διάφορα 
υλικά για να κάνουν 
µικροκατασκευές 

Παροτρύνονται να χρησιµοποιούν διάφορα υλικά ή χρηστικά 
αντικείµενα µε τρόπο που εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες 
τους (π.χ. δηµιουργούν σκηνικά , παιχνίδια κ.ά.).  

Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
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µικροκατασκευές Ενθαρρύνονται να συλλέγουν και να ταξινοµούν διάφορα 
«άχρηστα» υλικά  (π.χ. κουτιά, µπουκάλια, χάρτινοι κύλινδροι κ.ά.) 
ή φυσικά υλικά  (π.χ. κοχύλια, βότσαλα, φασόλια κ.ά.) για τις 
κατασκευές τους (π.χ. δυο πλαστικά πώµατα µπορούν να γίνουν 
«φώτα» , «ρόδες », «µάτια») (Εικαστικά, Μαθηµατικά, Μουσική, 
Μελέτη Περιβάλλοντος). 

 

να γνωρίζουν και να 
ονοµάζουν ορισµένα είδη 
τέχνης 
να γνωρίζουν έργα µεγάλων 
ζωγράφων 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν  είδη παραδοσιακής 
τέχνης (π.χ. δαντέλες, τσεβρέδες, κεραµικά, ξυλόγλυπτα κ.ά.) 
καθώς και ορισµένα χαρακτηριστικά έργα τέχνης, ελληνικής και 
άλλων χωρών. Ενθαρρύνονται να τα παρατηρούν, να τα 
περιγράφουν και να αναγνωρίζουν σε αυτά θέµατα και αντικείµενα 
(Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

Πολιτισµός 
(παράδοση) 

ενθαρρύνονται να 
αναπτύσσουν τη γλώσσα, την 
επικοινωνία και να 
αξιοποιούν την τεχνολογία 
ανάλογα 
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους (π.χ. 
ονόµατα χρωµάτων, σχέδιο, ζωγραφιά κ.ά.) Να εκφράζουν τις 
σκέψεις, τις προτιµήσεις, το ενδιαφέρον τους για τα έργα τέχνης µε 
πολλούς τρόπους. Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία (π.χ. 
φωτογραφική µηχανή, Η/Υ) µε ασφάλεια και µε τρόπο που 
εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες τους (Εικαστικά, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά). 

Επικοινωνία 
(πληροφορία) 

 
 

ΠΑΙ∆Ι  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

 
 

Ικανότητες  
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν 

 
Περιεχόµενο / Ενδεικτικές  

διαθεµατικές δραστηριότητες   
 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

 ∆ιαθεµατικής 
 προσέγγισης 

Μέσα σε ένα κατάλληλα 
οργανωµένο χώρο και σε 
κλίµα ασφάλειας, αποδοχής 
και εµπιστοσύνης τα παιδιά  
ενθαρρύνονται ώστε: 

  

να εκφράζονται µε το 
ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι, 
να αναπτύσσουν τη 
δηµιουργικότητα τους, να 
γνωρίζουν τον εαυτό τους και 
τον κόσµο 
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παίζουν ελεύθερα και σε οµάδες. Να 
συµµετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες δραµατικού παιχνιδιού 
και να αναλαµβάνουν διάφορους ρόλους. Να διακρίνουν την 
δραµατική πράξη από τις καθηµερινές εµπειρίες στην τάξη.  
Τα παιδιά παροτρύνονται να απεικονίζουν την πραγµατική ζωή, να 
αναπτύσσουν φανταστικούς ρόλους και καταστάσεις που 
µιµούνται τον ‘‘κόσµο των µεγάλων’’. 
Να ανακαλούν προηγούµενες εµπειρίες και να τις αναδηµιουργούν 
µε την αφήγηση και τη δράση. 
Να οργανώνουν τη γωνιά της δραµατοποίησης κατάλληλα για να 
παίξουν ή το χώρο που επιλέγουν  τα ίδια γι’ αυτό το σκοπό.  

 

να εκφράζονται µε  το 
δηµιουργικό δράµα και  να 
αναπτύσσουν τη γλώσσα, να 
καλλιεργούν την επικοινωνία 
και να αξιοποιούν στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων τους την 
τεχνολογία 

Να αναπτύσσουν γλωσσικές και  εκφραστικές δεξιότητες µε τον 
αυτοσχεδιασµό, το διάλογο, τη δηµιουργία,  την επεξεργασία και 
τη δραµατοποίηση αφηγήσεων.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγούνται  ιστορίες, να τις 
εικονογραφούν και να τις δραµατοποιούν σε συνεργασία και µε 
τους άλλους. Ενθαρρύνονται  να επισηµαίνουν την ανάγκη για 
δράση και λογική εξέλιξη  στην ιστορία τους. Να προσθέτουν 
περιγραφές και πληροφορίες.  
Παροτρύνονται να συναποφασίζουν σε µικρές οµάδες σχετικά µε 
την ανάπτυξη και την εξέλιξη µιας αυτοσχέδιας ιστορίας που 
πρόκειται να παίξουν ή να συνεχίσουν κάποια που βρίσκεται σε 
εξέλιξη (∆ραµατική Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα).  
Ενθαρρύνονται να «παίζουν» και να «διασκευάζουν» τους 
διάλογους ενός σεναρίου δοσµένου ή αυτοσχέδιου.  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δραµατοποιούν µύθους, ιστορίες και 
παραµύθια που διαβάζουν. Να αντιλαµβάνονται βασικά στοιχεία 
του δράµατος, όπως την ένταση, τη σύγκρουση και το 

 
 
 
 
 
Μεταβολή 
(εξέλιξη) 
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συµβολισµό.  Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις, 
διλήµµατα, και ενθαρρύνει την  εξερεύνηση  και χρήση ποικίλων 
υλικών. Εκτιµά και επαινεί τις προσπάθειες των παιδιών. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους και µε ασφάλεια την τεχνολογία (µαγνητόφωνο, 
φωτογραφική µηχανή κ.ά.) στα δηµιουργικά τους παιχνίδια. 

να εκφράζονται µε τον 
αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση 
 

Ενθαρρύνονται να αυτοσχεδιάζουν, να εκφράζουν σκέψεις και 
συναισθήµατα και να πειραµατίζονται µε την κίνηση, τη φωνή, 
τους ήχους, το φως  και τη µουσική .  
Παροτρύνονται να µιµούνται και να δηµιουργούν ρόλους µε την 
κίνηση. Να ανακαλύπτουν τι µπορούν να κάνουν µε ολόκληρο το 
σώµα τους,  (σέρνονται σαν φίδια, πετούν  σαν φύλλα στον αέρα 
κ.ά.) και µε τα διάφορα µέλη τους (π.χ. κάνουν πως πετούν ένα 
χαρταετό ή ένα µπαλόνι, κλωτσούν µια πέτρα κ.ά.) (∆ραµατική 
Τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή).  
Να εκφράζονται µε τη φωνή και τους ήχους. Να δοκιµάζουν και να  
παράγουν πρωτότυπους ήχους, να  παίζουν µε τη φωνή τους 
ρόλους (π.χ. πειραµατίζονται µε τα υλικά και παράγουν τον ήχο 
της βροχής και της βροντής,  φυσούν σαν τον αέρα). 
Παροτρύνονται να παίζουν δηµιουργικά µε ασφαλείς πηγές φωτός 
και να δηµιουργούν ρόλους (π.χ. µε ένα κοµµάτι  ύφασµα τυλίγουν 
το  φακό και φτιάχνουν το φεγγάρι, παίζουν τις  πυγολαµπίδες 
κ.ά.). Εµπνέονται  από διάφορα είδη µουσικής  και παίζουν 
ρόλους (π.χ. καλπάζουν σαν άλογα µε ένα γρήγορο και 
χαρούµενο  κοµµάτι κ.ά.). Επενδύουν µε µουσική που επιλέγουν  
µια παράσταση . 

 
 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(ενέργεια) 

να επιλέγουν και να 
χρησιµοποιούν δηµιουργικά 
διάφορα  υλικά 

Να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν µε φαντασία τα διάφορα υλικά 
που βρίσκονται στο Νηπιαγωγείο για αυτό το σκοπό (π.χ. 
υφάσµατα διαφόρων χρωµάτων, γυαλιά, καπέλα, καθρέφτες κ.α.).  

 

να εξοικειώνονται µε τις 
τεχνικές του κουκλοθέατρου 
και του θεάτρου σκιών, να 
‘‘παίζουν‘’ δηµιουργικά µε τις 
κούκλες και τις µαριονέτες 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διασκευάζουν και να παίζουν ρόλους 
στο κοινό από την καθηµερινή ζωή, τη λογοτεχνία και τον 
φανταστικό κόσµο  µε τις κούκλες του κουκλοθέατρου και του 
θεάτρου σκιών ατοµικά και οµαδικά.  

 

να συνεργάζονται και να 
δηµιουργούν από κοινού 

Ενθαρρύνονται να µοιράζονται ευθύνες και να παίρνουν κοινές 
αποφάσεις. Να ελέγχουν τον παρορµητισµό τους και να 
‘’επικοινωνούν’’ µέσα από τους ρόλους. 
Παροτρύνονται να συµµετέχουν σε οµαδικές δραστηριότητες. 
Αποφασίζουν για παράδειγµα να ‘‘ανεβάσουν’’ µια παράσταση. 
Μοιράζονται ευθύνες και ρόλους κάποια παιδιά αναλαµβάνουν το 
ρόλο του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου κ.ά. (∆ραµατική Τέχνη, 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική 
Αγωγή). 

Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 

να αναπτύσσουν την 
αισθητική τους αντίληψη και 
έκφραση  
να αποκτούν θεατρική παιδεία 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να παρακολουθούν και να χαίρονται  
παραστάσεις κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών όπως ο Καραγκιόζης 
και  ποιοτικές  θεατρικές παραστάσεις. Ο εκπαιδευτικός συχνά 
παίζει στα παιδιά κουκλοθέατρο. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν απόψεις και 
συναισθήµατα για µια θεατρική παράσταση που 
παρακολούθησαν. Να περιγράφουν τις εντυπώσεις τους από µια 
επίσκεψη στο θεατρικό  µουσείο.  

 

να δηµιουργούν πολλαπλής 
φύσης καλλιτεχνικά 
δηµιουργήµατα. 
 

Να συµµετέχουν σε διάφορες συναφείς µε το θέατρο καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες όπως είναι η ψιµυθίωση (µακιγιάζ), η κατασκευή 
της κούκλας, των σκηνικών, της µάσκας, των κουστουµιών κ.ά. και 
να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους κλίσεις. 
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Ικανότητες  

που επιδιώκεται 
 να αναπτυχθούν 

 
Περιεχόµενο/ Ενδεικτικές 

 διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις  
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει 
να δίνονται  πολλές ευκαιρίες 
στα παιδιά ώστε: 

  

να αναπτύσσουν την 
κινητικότητά τους 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε  παιχνίδια οµαδικά, 
ατοµικά, παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανωµένα στην αυλή και 
στην τάξη του Νηπιαγωγείου και να βιώνουν θετικά τη συµµετοχή 
τους (Φυσική αγωγή, Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
∆ραµατική Τέχνη, Πληροφορική). 
Να παίρνουν µέρος σε ασκήσεις ρυθµικής γυµναστικής, 
ενόργανης γυµναστικής, σε αθλοπαιδιές και άλλες δραστηριότητες 
(π.χ. να σκαρφαλώνουν, να πηδούν, να χορεύουν, να τρέχουν 
κ.ά.). (Φυσική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ραµατική Τέχνη). 
Να ανταποκρίνονται µε την κίνηση σε ένα ερέθισµα (π.χ. να 
κινούνται στον ρυθµό της µουσικής, να χορεύουν µιµούµενα τις 
κινήσεις των άλλων, να επαναλαµβάνουν απλές συνθέσεις 
κινήσεων κ.ά). 
Να επιδεικνύουν βασικές κινητικές δεξιότητες όταν παίζουν (π.χ. 
να τρέχουν, να πηδούν και να περπατούν σε διάφορους ρυθµούς 
κ.ά.). 
Να επιδεικνύουν βασικές δεξιότητες όταν χρησιµοποιούν και 
µοιράζονται το υλικό, όπως µπάλες, σκοινιά, στεφάνια κ.ά. (π.χ. 
να τρέχουν, να πηδούν και  να χοροπηδούν στο ένα πόδι 
κρατώντας ένα σκοινί ή µια µεγάλη µπάλα, να κινούν και να 
σταµατούν µια µπάλα µε τα χέρια ή τα πόδια, να την κλωτσούν, 
να την κυλούν, να την πετούν κ.ά.). 
Να εκτελούν βασικές κινήσεις µε ολόκληρο το σώµα τους (π.χ. να 
κάνουν µονόζυγο, να αναρριχώνται, να εξερευνούν τρόπους για 
να µετακινούν  το βάρος του σώµατός τους από το ένα µέρος στο 
άλλο κ.ά.). Να ανακαλύπτουν τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 
κινείται το σώµα τους στο χώρο (π.χ. να κινούνται σε σχέση µε 
τους άλλους και να αντιλαµβάνονται τον προσωπικό τους χώρο 
και το χώρο των άλλων) και τρόπους µε τους οποίους το σώµα 
µπορεί να παίρνει διάφορα σχήµατα (π.χ. δηµιουργούν 
διαφορετικά σχήµατα µε το σώµα σε σχέση µε το έδαφος, 
ακουµπώντας και τα δυο χέρια στο έδαφος, το ένα χέρι και το 
κεφάλι, όλο το σώµα κ.ά.) (Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 

Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 
 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(ενέργεια) 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάσταση 
(χώρος) 
 

να αναπτύσσουν τη σωµατική 
τους δραστηριότητα και να 
προάγουν την υγεία τους 
 
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν µε διαφορετικές κινήσεις 
του σώµατος µια ιδέα (π.χ. µε αυτοσχεδιασµούς, παντοµίµα, 
µουσικοκινητική κ.ά.) και να χρησιµοποιούν το υλικό µε πολλούς 
τρόπους (π.χ. κυλούν τα στεφάνια, πηδούν µέσα και έξω, κάνουν 
χούλα χουπ, χρησιµοποιούν τις κορίνες για να ορίζουν 
αποστάσεις ή τις τοποθετούν στη σειρά και τις στοχεύουν µε τη 
µπάλα κ.ά.). 
Ασκούνται στο να  αντιλαµβάνονται τις οδηγίες που τους δίνονται 
καθώς και τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στα παιχνίδια (π.χ. 
κυνήγι, µοίρασµα της µπάλας). 
Να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα παιχνίδια και σπορ, 
υλικό και  εξοπλισµό (π.χ. µπάσκετ, κολύµπι, ακόντιο κ.ά.). 
Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν πώς οι σωµατικές 
δραστηριότητες επιδρούν στο σώµα (π.χ. λαχανιάζουν, 
ζεσταίνονται κ.ά.) και να κατανοούν τους τρόπους µε τους οποίους 
το σώµα µπορεί να επανέλθει στο φυσιολογικό του ρυθµό µετά την 
άσκηση (π.χ. χαλάρωση, ξεκούραση, σωστή τροφή κ.ά.) (Φυσική 
Αγωγή, Γλώσσα, Πληροφορική, Μουσική, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 

 
 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 

να αποδέχονται την τήρηση 
ορισµένων κανόνων 

Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν απλά µέτρα  προστασίας από 
τυχόν ατυχήµατα και να αποφεύγουν πράξεις που µπορεί να τα 
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ασφαλείας και να χειρίζονται 
κατάλληλα το εκπαιδευτικό 
υλικό 
 

βλάψουν (π.χ. υποδεικνύουν ασφαλή µέρη για παιχνίδι, 
ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης του υλικού, αποφεύγουν να 
πίνουν κρύο νερό µετά την άσκηση ή να αθλούνται µε 
ακατάλληλα ρούχα και παπούτσια κ.ά.). 
Ενθαρρύνονται να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να 
προσφέρουν τη δική τους όταν τη χρειάζονται οι άλλοι. 
Ασκούνται στο να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους µε 
κατάλληλο τρόπο και να προσπαθούν να ελέγχουν το θυµό τους. 
Να τηρούν κανόνες και να ακολουθούν οδηγίες.   

να αναπτύσσουν σταδιακά 
θετικές στάσεις για 
συνεργασία και 
αλληλοαποδοχή και 
υποστήριξη 
 

Να αναγνωρίζουν την ανάγκη  να συνεργάζονται µε τους άλλους 
(π.χ. αποφασίζουν να µοιράσουν το  υλικό, το δώρο κ.ά.). 
(Φυσική Αγωγή, Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
∆ραµατική Τέχνη, Πληροφορική). 
Να περιγράφουν τις ικανότητές τους και τις ικανότητες των άλλων 
(π.χ. ο Γιάννης µπορεί να πηδάει µακρύτερα, ενώ ο Νίκος πετάει 
την µπάλα ψηλότερα). 

Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 

να αρχίσουν να 
αντιλαµβάνονται την έννοια 
της Ολυµπιακής Ιδέας και τη 
σπουδαιότητα των µεγάλων 
αθλητικών διοργανώσεων. 
 

Να έρχονται σε επαφή, µέσα από διηγήσεις µύθων, ιστοριών ή 
από επίκαιρα γεγονότα, µε την ολυµπιακή ιδέα και την αθλητική 
παράδοση. Να ενδιαφέρονται να συµµετέχουν σε παιχνίδια-
αγώνες (π.χ. αγώνες δρόµου, απλές σκυταλοδροµίες κ.ά.) και να 
προσπαθούν να νικήσουν. Να ασκούνται στο να αποδέχονται την 
ήττα όταν χάνουν (π.χ. κατασκευάζουν µετάλλια για τους νικητές 
και επαίνους για τους συµµετέχοντες). 
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1ος ΑΞΟΝΑΣ:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Ικανότητες  
που επιδιώκεται 
 να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο-Ενδεικτικές  
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
 Έννοιες 

 ∆ιαθεµατικής 
 προσέγγισης 

Τα παιδιά θα πρέπει να 
ασκούνται µε κατάλληλες 
δραστηριότητες ώστε: 

  

να αναπτύσσουν τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες 
που απαιτούνται για να 
εκτελούν, τραγουδώντας και 
παίζοντας διάφορα µουσικά 
όργανα και δικές τους 
«συνθέσεις» 
να αναπαράγουν µουσικά 
ακούσµατα µε διάφορους 
τρόπους 

 

Να ακούν και να ανταποκρίνονται µε διάφορους τρόπους στους 
ήχους καθώς και σε ρυθµικά πρότυπα (π.χ. κάνουν ταλαντώσεις, 
τεντώνονται, πηδούν, περπατούν) (Μουσική, Πληροφορική, 
Φυσική Αγωγή Μελέτη Περιβάλλοντος). 
Να παράγουν απλά ηχητικά πρότυπα µε τη φωνή, το σώµα και µε 
µουσικά όργανα (π.χ. χειροκροτούν, χτυπάνε ή κάνουν βήµατα 
στο ρυθµό των δικών τους και άλλων ονοµάτων ή άλλων λέξεων 
και φράσεων). 
Να τραγουδούν διάφορα απλά τραγούδια (π.χ. τραγουδούν 
οµαδικά µέσα στην τάξη). (Μουσική, Γλώσσα, Εικαστικά, ∆ράµα, 
Πληροφορική, Φυσική Αγωγή). 
Να παίζουν ένα µουσικό (κυρίως κρουστά) όργανο, 
ακολουθώντας το ρυθµό. 

Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 
 
 
Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 

να ανταποκρίνονται σε σωστά 
σήµατα, σύµβολα, συνθήµατα 
και οδηγίες 
 

Να εκτελούν ρυθµικά και µελωδικά πρότυπα ‘‘µε το αυτί’’ ή από 
σύµβολα (π.χ. παίζουν παιχνίδια ηχούς (µίµησης ήχων) µε τον 
εκπαιδευτικό και µεταξύ τους. Εκτελούν ένα µουσικό πρότυπο που 
τους δίνεται µε αντικείµενα ή µουσικά όργανα) (Μουσική, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά). 

Επικοινωνία 
(κώδικας) 
 
 

να παρουσιάζουν τις 
εκτελέσεις τους   

Να µοιράζονται τη µουσική δηµιουργία µε διάφορα είδη κοινού για 
διάφορους σκοπούς (π.χ. καλούν τα παιδιά άλλης τάξης για να 
ακούσουν την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού). 

 

 
 

2ος  ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
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Ικανότητες  
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο-Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες  

διαθεµατικής 
προσέγγισης 

να αυτοσχεδιάζουν και να 
εκφράζονται µέσα από απλές 
µουσικές συνθέσεις 

Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινοµούν  ήχους από διάφορες 
πηγές, συµπεριλαµβανοµένης και της σιωπής (π.χ. ερευνούν 
διάφορους ήχους από το περιβάλλον ή από µουσικά όργανα). Να 
ταξινοµούν ηχογόνες πηγές σε κατηγορίες. Να παρουσιάζουν µια 
ηχητική δηµιουργία τους χρησιµοποιώντας τις φωνές τους. Να 
συνθέτουν µια ηχοϊστορία µε αφορµή ένα κείµενο, ποίηµα ή 
θεατρικό έργο (Μουσική, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Εικαστικά). 
Με απλούς τρόπους να σχεδιάζουν τις µουσικές τους ιδέες για να 
τις αποθηκεύσουν και να τις µεταδώσουν (π.χ. ηχογραφούν και 
συζητούν για τους ήχους που διάλεξαν). 
Να ερευνούν, να επιλέγουν και να συνδυάζουν ήχους που 
παράγονται από τη φωνή, το σώµα (π.χ. παλαµάκια) και τα 
µουσικά όργανα, για να δηµιουργήσουν απλές συνθέσεις (π.χ. 
παίζουν µουσικά παιχνίδια για να αναγνωρίσουν τους ήχους και τη 
σιωπή, το διαρκέστερο / το συντοµότερο/ το δυνατότερο / το πιο 
σιγανό/ το ψηλότερο / το χαµηλότερο. ∆ηµιουργούν µουσικά 
πρότυπα που να συνδυάζονται µε κινητικά πρότυπα όπως αργά/ 
βάδισµα και γρήγορα / τρέξιµο). 
Να «αποθηκεύουν» τις µουσικές τους ιδέες και να τις µεταδίδουν 
στους άλλους χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα (π.χ. 
παρουσιάζουν ηχητικά πρότυπα χρησιµοποιώντας γραφικά 
στοιχεία) (Μουσική, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 
Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να ταξινοµούν και να ελέγχουν 
ήχους για να «συνθέσουν» ένα κοµµάτι που έχει µια αντιληπτή 
µουσική φόρµα (π.χ. συνθέτουν ένα κοµµάτι που έχει αρχή – µέση 
– τέλος. Συνθέτουν ένα κοµµάτι που αρχίζει µε γρήγορο ρυθµό και 
σιγανό ήχο και που τελειώνει αργά και µε δυνατό ήχο). 

Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία 
(κώδικας) 

να είναι σε θέση να 
αποτυπώνουν τα 
αποτελέσµατα της 
προσπάθειάς τους 
 

Να συνθέτουν και να καταγράφουν τη µουσική τους για επόµενη 
ανάκληση, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σηµεία, σύµβολα, 
συνθήµατα ή άλλα µέσα (χρησιµοποιούν για παράδειγµα 
ζωγραφιές που συµβολίζουν µουσικά στοιχεία όπως αξίες, 
ρυθµούς, µελωδικές φράσεις κ.ά. ή ένα κασετόφωνο για να ακούν 
και να αξιολογούν τη δουλειά τους ). 

 
 
 

 

3ος  ΑΞΟΝΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ικανότητες  
που επιδιώκεται  
να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο-Ενδεικτικές  
διαθεµατικές δραστηριότητες∗ 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

διαθεµατικής 
προσέγγισης 

να αναπτύσσουν σταδιακά 
εκτίµηση προς τα µουσικά 
ακούσµατα και να τα  
απολαµβάνουν  
 
 

Να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη µουσική, στη 
σιωπή και σε ήχους του περιβάλλοντος, αναφορικά µε τα στοιχεία 
της έντασης, ταχύτητας, παλµού, και  ηχοχρώµατος (π.χ. 
κινούνται µε τη µουσική, σταµατούν στη σιωπή και κινούνται στις 
άκρες των δακτύλων όταν η µουσική είναι ήσυχη) (Μουσική, 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 
Να ακούν και να συζητούν για ήχους που παράγονται µε 
διάφορους τρόπους (π.χ. συγκρίνουν ήχους που παράγονται 
από διάφορα µουσικά όργανα και κάθε είδους ηχογόνα 
αντικείµενα και αξιολογούν τα στοιχεία τους. Χρησιµοποιούν 
λέξεις όπως δυνατό / σιγανό, σύντοµο / µακρύ, ίδιο / διαφορετικό, 
αρχή / σταµάτηµα). Να ακούν προσεκτικά µουσική και να 
ανταποκρίνονται και να αναγνωρίζουν µουσικά στοιχεία, όπως το 
ύ δ ά θ ό ( ώ ό ή

Επικοινωνία 
(κώδικας) 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάσταση 

                                                           
∗ Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα στη δεύτερη στήλη συσχετίζονται  µε τις θεµελιώδεις έννοιες της τρίτης στήλης και 
αναφέρονται  στα αντίστοιχα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της παρένθεσης. 

 613



ύψος, η διάρκεια και ο ρυθµός (π.χ. τεντώνονται όταν ο ήχος της 
µουσικής γίνεται ψηλότερος και µαζεύονται όταν γίνεται 
χαµηλότερος. Χτυπούν ρυθµικά το όνοµα ενός παιδιού µε 
παλαµάκια) (Μουσική, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Γλώσσα).   

(χρόνος) 
 

να εκφράζουν τη γνώµη τους 
και τα συναισθήµατά τους για 
διαφορετικά µουσικά 
ακούσµατα. 

Να εκφράζουν, τα συναισθήµατα που προκαλούνται από την 
ακρόαση µουσικών έργων και να περιγράφουν τον τρόπο µε τον 
οποίο χρησιµοποιούνται τα µουσικά στοιχεία (π.χ. συζητούν  για 
συναισθήµατα που προκαλεί η µουσική σε διάφορες γιορτές και 
σχολικές εκδηλώσεις. Χρησιµοποιούν λέξεις όπως δυνατότερο / 
χαµηλότερο, ψηλότερο / χαµηλότερο, µακρύτερο / συντοµότερο). 
Να ανταποκρίνονται στα µουσικά στοιχεία  
συµπεριλαµβανοµένης και της µελωδίας µε κίνηση και χορό και 
να διακρίνουν διαφορές (π.χ. κινούν τα χέρια πάνω και κάτω για 
να ακολουθήσουν την πορεία της µελωδίας ενός  γνωστού 
τραγουδιού ή ανταποκρίνονται κινητικά στο άκουσµα ενός 
αφρικάνικου χορού).  
Να ακούν διάφορα είδη µουσικής παραδοσιακής, έντεχνης 
ελληνικής και άλλων χωρών διαφόρων εποχών και να 
αναγνωρίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. µε 
απλούς όρους συζητούν για τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατα 
που προκαλούν τα διάφορα είδη µουσικής  που έχουν ακούσει, 
τραγουδήσει και χορέψει σε ότι αφορά το ρυθµό, τη µελωδία, το 
ηχόχρωµα). Να συνδυάζουν τη µουσική µε την κίνηση, την 
εικόνα, το λόγο, τη δραµατική τέχνη και να αντιλαµβάνονται 
ορισµένες οµοιότητες και αντιστοιχίες στον τρόπο έκφρασης (π.χ. 
δραµατοποιούν ένα µουσικό κοµµάτι ή εκφράζονται µε κίνηση και 
χορό στο άκουσµά του, ζωγραφίζουν ό,τι ταιριάζει µε τη µουσική 
που ακούν κ,ά.) (Μουσική, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

 
Οµοιότητα- 
∆ιαφορά 

 
 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

Ικανότητες  
που επιδιώκεται 
 να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο/ Ενδεικτικές  
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
 Έννοιες 

 διαθεµατικής  
προσέγγισης 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες 
µέσα από κατάλληλες 
δραστηριότητες να έρθουν σε 
πρώτη επαφή µε τον 
υπολογιστή ώστε να είναι ικανά: 

  

να ταυτίζουν τον υπολογιστή µε 
µια µηχανή που βοηθάει τον 
άνθρωπο στην εργασία του και 
που µπορεί να τον 
χρησιµοποιήσει για παιχνίδι και 
διασκέδαση 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να  ανακαλύπτουν 
τις δυνατότητες του υπολογιστή και να τον αξιοποιούν στην 
καθηµερινή τους εργασία µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (π.χ. 
φτιάχνουν ταµπέλες για τα κουτιά και τα συρτάρια τους, 
εκτυπώνουν µια ανακοίνωση, ζωγραφίζουν ένα δώρο που θα 
ήθελαν στη γιορτή τους κ.ά.). 

 

να αναγνωρίζουν τις κυριότερες 
µονάδες του υπολογιστή 
(κεντρική µονάδα, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, 
ηχεία, εκτυπωτή) και τον 
υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις κυριότερες µονάδες του υπολογιστή 
και το ρόλο τους στη λειτουργία του συστήµατος. Σε οµάδες 
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα µέρη του υπολογιστή (µε 
χαρτόνι ή άλλα υλικά και χρώµατα). 
Με θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποιούν τα µέρη του υπολογιστή 
(Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα).  

Αλληλεπίδραση 
(εξάρτηση) 
 

να εντοπίζουν γράµµατα και 
αριθµούς στο πληκτρολόγιο 
να κινούν το ποντίκι 
παρατηρώντας την ταυτόχρονη 
κίνηση του δείκτη στην οθόνη 
να τοποθετούν το δείκτη του 
ποντικιού σε συγκεκριµένη θέση 
στην οθόνη

Τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή µε το πληκτρολόγιο και το 
ποντίκι πληκτρολογούν γράµµατα και αριθµούς.  
Παίζουν προσπαθώντας να γράψουν το όνοµά τους µε κεφαλαία 
και πεζά.  
Αντιγράφουν λέξεις (π.χ. το όνοµα µιας µέρας από το 
ηµερολόγιο, λέξεις από τον πίνακα αναφοράς κ.ά.). 
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στην οθόνη 
να «γράφουν» 
χρησιµοποιώντας κεφαλαία και 
πεζά γράµµατα 
να χρησιµοποιούν τα ειδικά 
πλήκτρα του κενού, της 
διαγραφής και του enter/return 
να επιλέγουν µε το ποντίκι (π.χ. 
έτοιµο σχήµα, σχέδιο ή εικόνα, 
εργαλείο σχεδίασης, χρώµα από 
την παλέτα κ.λπ.) 

 

να «παίζουν» µε τα εργαλεία 
ελεύθερης σχεδίασης (µολύβι, 
πινέλο, σπρέι κ.λ.π. ) και τα 
έτοιµα  γεωµετρικά σχήµατα για 
να κάνουν τις δικές τους 
συνθέσεις 

Τα παιδιά χρησιµοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης για 
να τροποποιούν ή να δηµιουργούν απλά σχέδια και εικόνες. 
Ζωγραφίζουν κάτι από την καθηµερινή τους ζωή και την 
επικαιρότητα. 

 

 Φτιάχνουν συγκεκριµένα σχήµατα σε διάφορα µεγέθη. 
Κάνουν συνδυασµούς σχηµάτων και  συνθέτουν τις κατασκευές 
τους (π.χ. σπίτι, καράβι, δέντρα, χρησιµοποιώντας βασικά 
γεωµετρικά  σχήµατα).   

 

να χρησιµοποιούν έναν ψηφιακό 
δίσκο δεδοµένης µνήµης (CD-
ROM) για να ακούσουν 
µουσική, τραγούδια, ιστορίες ή 
παραµύθια 

Τα παιδιά ακούν ήχους από τον υπολογιστή. Ακούν µουσική, 
ιστορίες, παραµύθια. 
 

 

να χρησιµοποιούν κατάλληλο 
λογισµικό για να εκτελέσουν 
παιχνίδια εξερεύνησης και 
επίλυσης απλών προβληµάτων.  
 

Με τη χρήση κατάλληλου λογισµικού και µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού τα παιδιά «παίζουν» δηµιουργώντας και 
βρίσκοντας λύσεις σε προβληµατικές καταστάσεις (παίζουν µε 
τους ήχους και τις οπτικές τους αναπαραστάσεις, βοηθούν τα 
ζωάκια να κρυφτούν στις φωλιές τους κ.ά.) (Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική). 

Αλληλεπίδραση 

να γνωρίζουν τη σωστή χρήση 
του υπολογιστή για τη δική τους 
ασφάλεια και προφύλαξη αλλά 
και για την προστασία της 
συσκευής. 

Τα παιδιά µαθαίνουν ποια είναι η σωστή θέση µπροστά στον 
υπολογιστή (π.χ. να µην αγγίζουν τα καλώδια να µην πατούν µε 
δύναµη τα πλήκτρα, να µην  ανοιγοκλείνουν τις συσκευές χωρίς 
λόγο  κ.ά).  

 

να γνωρίζουν τη σωστή θέση 
του σώµατός τους µπροστά 
στον υπολογιστή (πώς πρέπει 
να κάθονται, πώς να στηρίζουν 
τα χέρια τους κ.λπ.) 
να συνεργάζονται σε οµάδες για 
την παραγωγή κάποιου έργου 
και να σέβονται τις απόψεις και 
την εργασία των άλλων.  

Τα παιδιά µαθαίνουν να  παίρνουν τη σωστή θέση µπροστά 
στον υπολογιστή ( το στέρνο τους σε ευθεία µε το Η του 
πληκτρολογίου κ.ά.) για να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο. 
Μέσα από όλες τις δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια τα παιδιά 
να µάθουν να συνεργάζονται (Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ραµατική Τέχνη). 

 
 
Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία) 
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