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ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ
ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΚΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 ΘΕΜΑ: Ένα δημιουργικό και χαρούμενο ςχολεύο, μακριϊ από

ϋνταςη, βύα και θυμό
 τόχοι: Ο μαθητόσ:
 (α) Να ζει μϋςα ςε ϋνα υγιϋσ ςχολικό περιβϊλλον
 (β) Να απαςχολεύται δημιουργικϊ και ευχϊριςτα τόςο ςτο

ςχολεύο όςο και ςτον ελεύθερο του χρόνο

ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2009-2010

 (γ) Να καλλιεργόςει την αυτοπειθαρχύα του και να

αντιμετωπύζει με όρεμο τρόπο τυχόν διαφωνύεσ και
ςυγκρούςεισ, εφαρμόζοντασ δημοκρατικϋσ μεθόδουσ και
δεξιότητεσ επικοινωνύασ.

1. Παξνπζίαζε ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ
ζηνπο γνλείο - Σνπξλνπά Καξάηε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Α. Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ Μακθτϊν
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2. Γεληξνθύηεπζε – Φξνληίδα ζρνιηθνύ θήπνπ

3. Καηαζθεπή εηθαζηηθνύ έξγνπ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ

2. Φφτευςθ λουλουδιϊν

3. Εσγξάθηζκα ηνίρνπ ζην κάζεκα ηεο Σέρλεο
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ηόρνο

Γξαζηεξηόηεηεο

6. Δπίζθεςε καζεηώλ ηεο Γ’ ηάμεο
ζηελ Οκνζπνλδία Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο

4. Λεηηνπξγία ζρνιηθνύ
• Κιαζζηθή κνπζηθή
ξαδηόθσλνπ από καζεηέο θαηά • Υξηζηνπγελληάηηθε κνπζηθή
ηα δηαιείκκαηα
5. Γεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε
καζεηώλ ην δηάιεηκκα
(παηρλίδηα απιήο,
αζινπαηδηέο, επηηξαπέδηα)ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηώλ
ζηελ νξγάλσζή ηνπο

• Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα
• Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζεο
• Σνπξλνπά αληηζθαίξηζεο

7. πγύξηζκα ηεο Βηβιηνζήθεο
ηόρνο

Γξαζηεξηόηεηεο

7. Αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο
• Γηακόξθσζε /ζηόιηζκα ηνπ ρώξνπ
Βηβιηνζήθεο σο ρώξνπ
κε ραιί, καμηιαξάθηα, αλαπαπηηθέο
κειέηεο, αιιά θαη
θαξέθιεο, ηξαπεδάθηα.
εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ
• Πξόγξακκα επηζθέςεσλ ηάμεσλ
ζεαηξηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο • Δδώ δηεμάγεηαη ην κάζεκα ηνπ
αγσγήο
ελδηαθέξνληνο «Θέαηξν» θαη ην
κάζεκα πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο,
«Οη ηζηνξίεο μππλνύλ»
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7. Αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο
ηόρνο
8. Καιιηέξγεηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ
εζεινληηζκνύ (παδαξάθηαπνξείεο-έξαλνη)

7. Καιιηέξγεηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληηζκνύ
(παδαξάθηα-πνξείεο-έξαλνη)

Γξαζηεξηόηεηεο
• Πξνζθνξά κεηαρεηξηζκέλσλ
βηβιίσλ θαη παηρληδηώλ από παηδηά
γηα παδαξάθη.
•Έζνδα δόζεθαλ ζην ζύλδεζκν
«Κάλε κηα επρή»
•Δπίζθεςε ρνξσδίαο ζην νίθεκα
θαξθηλνπαζώλ «Αξνδαθλνύζα»

ηόρνο

Γξαζηεξηόηεηεο

8. Γηνξγάλσζε αζιεηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα:
«Οξζή πκπεξηθνξά ζηνπο αζιεηηθνύο
ρώξνπο θαη θίιαζιν πλεύκα» - πκκεηνρή
Μειώλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γύλακεο θαη
πνδνζθαηξηζηώλ σκαηείσλ ηεο Κ.Ο.Π.

Δθδήισζε
«Πνδήιαην-Αζθάιεηα»
κε ζπλεξγαζία ηεο
Αζηπλνκίαο.

9. Ζκέξα Πνδειάηνπ:
«Αζινύκαη γηα θαιύηεξε ζσκαηηθή θαη
ςπρηθή πγεία»
10. πκκεηνρή ζε δηνξγάλσζε αζιεηηθήο
εκεξίδαο ηνπ Κ.Ο.Α. – Γλσξηκία κε
δηάθνξα αζιήκαηα θαη Οκνζπνλδίεο

Δπίζθεςε καζεηώλ ηεο Γ΄
ηάμεο ζηελ Οκνζπνλδία
Ping Pong

4

31/5/2010

Ποδιλατο και αςφάλεια

Β. Ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ
ηωι του χολείου

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Καζνξηζκόο θαλνληζκώλ ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά
2. Καζνξηζκόο Πιαηζίνπ Γεληθνύ Κώδηθα πκπεξηθνξάο –
Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην
3. Κιείζηκν ζρνιηθήο κέξαο
4. Γεκηνπξγία θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο καζεηώλ – εθπαηδεπηηθώλ
(θνπηί επηθνηλσλίαο)
5. Δκπινθή καζεηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ
(επηθέληξσζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θαη
αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα επίηεπμή ηνπ)

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Πξνβνιή επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ (ηάμε-ζρνιηθή ζπγθέληξσζε
ζρνιηθή εθδήισζε-ελώπηνλ γνλέσλ)

2. Αλαγλώξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ
- Πξνθνξηθνί θαη γξαπηνί έπαηλνη
- Δπίδνζε ζπγραξεηεξίσλ (πξνζσπηθά θαη δεκόζηα)
- Δπίδνζε κηθξώλ βξαβείσλ - δώξσλ

6.Απηναμηνιόγεζε (Αμηνιόγεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο
ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ηάμεο)
7. Γεκηνπξγία γσληάο ζηελ ηάμε πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα απνθόξηηζε ηεο έληαζεο
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Γξαζηεξηόηεηεο
1. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή
Αγσγή ζην ρνιείν»

Γ. Κοινωνικι και
υναιςκθματικι Αγωγι

2. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξναγσγήο Τγείαο κε ζέκα:
«Δγώ θαη ζπ γηλόκαζηε Δκείο»

3. Δθαξκνγή δηαθόξσλ παηρληδηώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε
επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ

2. «Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή ζην ρνιείν»

Πώο αηζζάλνκαη όηαλ ζπκώλσ......
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Σν δηθό καο ζπκόκεηξν
ΓΟΤΛΔΦΑΜΔ Δ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΑΜΔ ΔΝΑΡΗΑ, ΟΠΟΤ
ΑΝΣΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΑΥΖΜΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΓΤΟ ΠΑΗΓΗΧΝ. ΣΑ
ΔΝΑΡΗΑ ΜΑ ΔΥΟΤΝ ΔΤΥΑΡΗΣΟ ΣΔΛΟ ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ
ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΟΤΝ ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΕΖΣΟΤΝ ΤΓΓΝΧΜΖ!

5. «Δγώ θαη π Γηλόκαζηε Δκείο»
ΚΔΦΣΖΚΑΜΔ ΣΟΣΔ ΠΟΤ ΠΛΖΓΧΑΜΔ ΚΑΠΟΗΟΝ
ΜΔ ΣΑ ΑΥΖΜΑ ΜΑ ΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΟΡΘΧΑΜΔ ΣΟ ΛΑΘΟ ΜΑ
ΕΖΣΧΝΣΑ ΤΓΓΝΧΜΖ!
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Όινη δηαθνξεηηθνί όινη ηαηξηάδνπκε!

Δίκαζηε κνλαδηθνί, όινη ηαηξηάδνπκε!

Σν θνπηί ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Σν δέληξν ηεο θίιίαο

Γ. Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν
του ςχολείου
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Γξαζηεξηόηεηεο
1. Δθαξκνγή παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο
γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ καζεηή

 Α) Σροποποίηση της

υμπεριφοράς

2. Δθπαηδεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε
ζπγθξνύζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε
ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο

 Β) Οι Ιστορίες Ξυπνούν

ωστή συμπεριφορά στην τάξη
Οι μαθητές σήμερα, αν δεν έχουν
εκπαιδευτεί σωστά από το σπίτι,
χρειάζεται να εκπαιδευτούν από το
σχολείο και συγκεκριμένα από τον
εκπαιδευτικό της τάξης τους για το πώς
να συμπεριφέρονται σωστά.

Α) Σροποποίηση της υμπεριφοράς

 Πέντε βασικές αρχές που αποτελούν

τους πυλώνες για την τροποποίηση
μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.
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ΕΛΕΓΥΟ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΑΞΗ

Σροποποίηση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

...Α.Α.

αφόνεια, υνϋπεια, ταθερότητα, Αγάπη, Αλλαγή

ΑΦΗΝΕΙΑ

Οη θακμκηζμμί κα
είκαη ζαθείξ. Οη
μαζεηέξ κα
λένμοκ αθνηβώξ ηη
επηηνέπεηαη θαη ηη
δεκ επηηνέπεηαη
μέζα ζηεκ ηάλε.
Οη θακμκηζμμί (όπη
πενηζζόηενμη από
5) κα είκαη
σαυείς,
σσγκεκριμέμοι και
σύμτομοι.

ΤΝΕΠΕΙΑ
Αμμηβέξ γηα
ζςζηή
ζομπενηθμνά θαη
ζοκέπεηεξ γηα
ανκεηηθή
ζομπενηθμνά.
Αμμηβή μπμνεί
κα είκαη θαη έκαξ
έπαηκμξ, δεκ
πνεηάδεηαη κα
είκαη πάκηα θάηη
πεηνμπηαζηό.
.

ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ
Πνέπεη μ
εθπαηδεοηηθόξ
κα είκαη
ζηαζενόξ θαη
ζοκεπήξ ζηηξ
αμμηβέξ θαη
ζοκέπεηεξ.
Είκαη θαιά μη
αμμηβέξ θαη μη
ζοκέπεηεξ κα
δίκμκηαη αμέσως
μεηά ηεκ πνάλε.

ΑΓΑΠΗ

Ο εθπαηδεοηηθόξ
πνέπεη κα αγαπά
θαη κα κμηάδεηαη
γηα ηηξ ακάγθεξ
ηςκ μαζεηώκ
ημο πενηζζόηενμ
από ηεκ ύιε πμο
πνέπεη κα
θαιύρεη.

ΑΛΛΑΓΗ

Γηα κα
δεμημονγήζεη μ
εθπαηδεοηηθόξ
έκα πενηβάιιμκ
θαηάιιειμ γηα
μάζεζε πνέπεη κα
είκαη πνόζομμξ κα
θάκεη αιιαγέξ γηα
πάνε ηςκ
μαζεηώκ.
Αιιαγέξ ζηεκ ύιε,
δναζηενηόηεηεξ
ώζηε ημ μάζεμά
ημο κα έπεη πημ
πμιύ εκδηαθένμκ.
πμιύ εκδηαθένμκ,

Αυτή μπορεί να γίνει μόνο αν ο
εκπαιδευτικός έχει ήδη δημιουργήσει
μια καλή σχέση με το μαθητή, όταν
δηλαδή ο μαθητής καταλάβει ότι ο
εκπαιδευτικός τον νοιάζεται και
θυμώνει με τις πράξεις του και όχι με
αυτόν τον ίδιο.

υμφωνία μαθητή με εκπαιδευτικό τάξης
Πξόγξακκα ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο
Εγώ ν ……………………………………. δέρνκαη ηελ πην θάησ ζπκθσλία κεηαμύ εκέλα, θαη ησλ
δαζθάισλ κνπ…………………………………………………………………………………………...
ηόρνο κνπ
Σηόρνο κνπ είλαη λα κέλσ ζην θάζηζκά κνπ ή ζηνλ Υπνινγηζηή πάληα κε ηελ άδεηα ησλ δαζθάισλ
κνπ ρσξίο λα ελνριώ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα θάλσ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα κνπ ππνδείμνπλ νη
δαζθάιεο κνπ.
Όηαλ γίλνκαη αλήζπρνο ζε έλα κάζεκα ή δελ θάλσ ηελ εξγαζία κνπ παίξλσ δηαθξηηηθά πξνεηδνπνίεζε

Δ. Ενίςχυςθ και ενκάρρυνςθ
των μακθτϊν με κίνθτρα
και επιβράβευςθ

από ηε δαζθάια. Γηθαηνύκαη 3 πξνεηδνπνηήζεηο. ηελ 3ε πξνεηδνπνίεζε ε δαζθάια κνπ δίλεη ην
ηάτκεξ θαη βγαίλσ έμσ από ηελ ηάμε κνπ γηα 5 ιεπηά. Μόιηο ηειεηώζεη ε ώξα κπαίλσ έηνηκνο λα
ζπλερίζσ κε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ην κάζεκα θαη γιπηώλσ ην θόθθηλν θνπηί.
ηελ 4ε πξνεηδνπνίεζε ε δαζθάια ρξσκαηίδεη θόθθηλν ην θνπηάθη πνπ αληηζηνηρεί κε ην κάζεκα πνπ
γίλεηαη ε κε απνδερηή ζπκπεξηθνξά κνπ.
Με κόλν έλα θόθθηλν θνπηί ηελ εκέξα παίξλσ έλα θνππόλη.
Υπνγξαθέο: ………………………………..

………………………………….. ……………………………..
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Κίνητρα και Επιβράβευση

Κίνθτρα και επιβράβευςθ
Θεηηθή πίεζε από ζπκκαζεηέο
 Η πίεζε από ηνπο ζπκκαζεηέο κε κηα ζεηηθή θαηεύζπλζε,

κπνξεί λα απνδεηρηεί αλεθηίκεηε βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα
παξνρήο θηλήηξσλ πξνο παηδηά κε πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ώζηε λα ηε βειηηώζνπλ.

θνππόλη

 Γηα θάζε πεξίνδν πνπ ν …….. ζα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ
Άδεια χαλάρωςθσ
Ζθτϊ άδεια να αποχωριςω από τθν
τάξθ για …… λεπτά με ςκοπό να
θρεμιςω και να επιςτρζψω αμζςωσ
ςτθν τάξθ.

Επιθυμητή συμπεριφορά
Οι μαθητϋσ τα διαλεύμματα να
βγαύνουν ϋξω από την τϊξη
και να παύζουν ςτουσ
καθοριςμϋνουσ χώρουσ.

Εφαρμογή
Ένασ δϊςκαλοσ παιδονομύασ
ςημειώνει τα ονόματα των
παιδιών που βρύςκει ςτισ
τϊξεισ ό ςτουσ διαδρόμουσ.
Βϊζει τη ςημεύωςη ςτο κουτύ
«Προειδοποιόςεισ» που
βρύςκεται ςτην αύθουςα των
δαςκϊλων.
ε προςδιοριςμϋνη μϋρα και
ώρα (κϊθε δύο εβδομϊδεσ) οι
μαθητϋσ που δεν ϋχουν 3
προειδοποιόςεισ βγαύνουν 5
λεπτϊ νωρύτερα διϊλειμμα.

ρσξίο λα πξνθαιεί αλεζπρία, ην ηκήκα ζα θεξδίδεη έλα
βαζκό. Όηαλ ν ………….. θαηαθέξεη λα καδέςεη ……..
βαζκνύο γηα ην ηκήκα, ηόηε ε θαη’ νίθνλ εξγαζία ηεο
Τεηάξηεο ζα καηαησζεί ή ε ηάμε βγαίλεη έλα δηάιεηκκα
5/10 ιεπηά πην λσξίο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ

Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη
μαθητό/ρια …………………...

Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη
μαθητό/ρια …………………...

του τμόματοσ ……………

του τμόματοσ ……………

επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την
ώρα του διαλεύμματοσ.
ώρα του διαλεύμματοσ.
Ημερ……………………………

Ημερ……………………………

Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ

Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ

Εκπαιδευτικόσ:…………………..

Εκπαιδευτικόσ:…………………..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ

Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη
μαθητό/ρια …………………...

Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη
μαθητό/ρια …………………...

του τμόματοσ ……………

του τμόματοσ ……………

επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την
ώρα του διαλεύμματοσ.
ώρα του διαλεύμματοσ.
Ημερ……………………………

Ημερ……………………………

Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ

Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ

Εκπαιδευτικόσ:…………………..

Εκπαιδευτικόσ:…………………..
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οβαρό ανεπιθύμητη
ςυμπεριφορϊ

Δρϊςη

ε περύπτωςη που ϋνασ
μαθητόσ ςημειώςει ςοβαρό
ανεπιθύμητη ςυμπεριφορϊ
τότε ο δϊςκαλοσ που
εμπλϋκεται ςτο επειςόδιο
ενημερώνει την επιτροπό
πρόληψησ τησ βύασ.

Η επιτροπό αναλαμβϊνει να διερευνόςει
και να αξιολογόςει το περιςτατικό.
-Καθορύζει ώρα ςυνϊντηςησ με το
μαθητό, ςυζητϊ τα πλαύςια ςωςτόσ
ςυμπεριφορϊσ και καθορύζεται ο χρόνοσ
υλοπούηςησ τησ ςυνϋπειασ τησ πρϊξησ
του
1)αυτοαξιολόγηςη και αυτοϋλεγχοσ ςτο
χώρο του ιατρεύου με επύβλεψη
εκπαιδευτικού.
2) κοινωνικό εργαςύα (καθαριότητα
τϊξησ, αυλόσ, ςυγύριςμα βιβλιοθόκησ,
φροντύδα ςχολικού κόπου,
κομποςτοπούηςη)

Β) Οι Ιςτορύεσ Ξυπνούν
 ΚΟΠΟ: Μϋςα από την αφόγηςη και

επεξεργαςύα 4 λαώκών παραμυθιών
επιδιώκουμε να βοηθόςουμε τα παιδιϊ
να αντιμετωπύςουν τον κύνδυνο τησ
εξϊρτηςησ από διϊφορεσ ουςύεσ όπωσ τα
ναρκωτικϊ , το αλκοόλ κ.ϊλ.

3) ςτϋρηςη ςυμμετοχόσ ςε ενδοςχολικό
δραςτηριότητα

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΙ
 1)Να εκφρϊζουν τισ ςκϋψεισ και τουσ

προβληματιςμούσ τουσ για τα «κακώσ ϋχοντα»
τησ ςύγχρονησ κοινωνύασ.

Β) Οι Ιςτορύεσ Ξυπνούν
 ΕΥΑΡΜΟΓΗ :
 τισ τ΄ τϊξεισ του χολεύου

 2)Να καταθϋτουν ςτην ομϊδα προςωπικϋσ

εμπειρύεσ και βιώματα.
 3)Να ςυζητούν για ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ

αυτοςεβαςμού, αυτοεκτύμηςησ,αντύςταςησ ςε
προκλόςεισ.

 Φρόνοσ: Οκτώβρησ 2009 –Μϊησ

2010

12

31/5/2010

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Γίλεηαη αθήγεζε ησλ εμήο παξακπζηώλ:

 Σα παιδιά μαζεύονται στο χώρο της

Βιβλιοθήκης και κάθονται σε κύκλο.

 Οι αφηγήσεις γίνονται σύμφωνα με

συγκεκριμένη μέθοδο:
Υπάξρεη ζπλνδεία κνπζηθήο, εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε
θαζνξηζκέλα ζεκεία ,ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο θαη θιείζηκν
κε ζπκκεηνρή όισλ ζηνλ θύθιν.

Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο
«Ζ σξαία θνηκσκέλε»

 Σα ηξία γνπξνπλάθηα
 Ζ σξαία θνηκσκέλε
 Ο θαεκόο
 Ζ κηθξή καηκνύ πνπ ήζειε

πνιύ θαεκό

Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ πξνζεθηηθά
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Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο
«Ο θαεκόο»

Σα παηδηά θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο
ηεο νκάδαο ηνπο

πδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο

Αξκόδηνη θνξείο παξαθνινπζνύλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ!
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