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Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η πνευματική, κοινωνική και 

ψυχική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από βιωματικές, ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες, που έχουν ως βάση το παιχνίδι και την τέχνη.

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου → Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου

Χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος: 28/06/2021-30/07/2021

40 παιδιά 

Ηλικίας 6-12 χρονών

Θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά 11 από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

προγράμματος.



1. Πλάθουμε Κυκλαδικά ειδώλια και τους δίνουμε φωνή

Κυκλάδες (γεωγραφική θέση)- Κυκλαδικός πολιτισμός



2. Εξασκούμαστε στη δημιουργική γραφή

Message in a bottle…

Γράψαμε τα μηνύματά μας, βάλαμε φαντασία και με την ελπίδα πως κάποια στιγμή το μήνυμα θα 

φτάσει <<στον προορισμό του>>,  αποτυπώσαμε το κρυφό μας μυστικό… 

Δεν μας προβληματίζει η διάταξη των παραγράφων, ούτε η σωστή ορθογραφία. Η δημιουργική 

φαντασία και έμπνευση των παιδιών αντιπροσωπεύει την ελπίδα,  την αναγέννηση, την 

ελευθερία έκφρασης και την αγάπη. 

Η φαντασία των παιδιών, είναι απεριόριστη και πολύπλοκη.



3. Εξασκούμαστε σε γλωσσοδέτες

Από την ελληνική λαογραφία χρησιμοποιούμε τους γλωσσοδέτες σαν λεκτικό 

απολαυστικό παιχνίδι.

Βοηθάει τα παιδιά στην άρθρωση.

Νιώθουν υπερήφανα όταν καταφέρνουν να πουν ένα ολόκληρο γλωσσοδέτη 

μόνα τους.

Γελάνε πολύ μεταξύ τους όταν μπερδεύονται.

Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει 

τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα.

Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να 

ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.

Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.



4. Φτιάχνουμε <<παιχνίδια όπως τα έφτιαχναν παλιά >> και παίζουμε μ’ αυτά. 

Συζητάμε για τον παλιό καιρό, τότε που τα παιδιά έφτιαχναν τα παιχνίδια τους με ότι 

έβρισκαν. 

Φαντασία, επιδεξιότητα, δημιουργικότητα, χαρά.

Η ίυγξ (παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα)

Φτιάχνουμε το δικό μας παιχνίδι.

Υλικά: 1 κουμπί, 1 κομμάτι σπάγκο



5. Παραμύθια: Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία…

Ανάγνωση (εκπαιδευτικός-μαθητές/τριες).

Το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων ακονίζει τη σκέψη και αναπτύσσει τον λόγο.

Η απουσία εικόνων (όπως προβάλλονται από διαδίκτυο και τηλεόραση), δραστηριοποιεί 

και ενδυναμώνει τον εγκέφαλο, καθώς τον βάζει σε διαδικασία να σχηματίσει εικόνες.



6. Δημιουργούμε αφίσες και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς ζωγραφικής.

Τα παιδιά φτιάχνουν ομαδικά την αφίσα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. 
Συζητάμε για το τι μας άρεσε περισσότερο.

Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης και ατομικά συμμετέχουμε 
σε διαγωνισμό αφίσας με θέμα 1821-2021.

Με καταιγισμό ιδεών συζητάμε για τους ήρωες του 1821 και τους σημερινούς του 2021. 



7. Παίζουμε θεατρικό παιχνίδι με τους Θεούς και τις Θεές της μυθολογίας 

Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου:

Δίας, ο αρχηγός των Θεών

Ήρα, θεά του γάμου

Αθηνά, θεά της σοφίας

Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας

Δήμητρα, θεά της γεωργίας

Απόλλωνας, θεός της μουσικής

Άρτεμη, θεά του κυνηγιού

Άρης, θεός του πολέμου

Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς 

Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας

Εστία, θεά της οικογένειας

Ερμής, θεός του εμπορίου

Διαβάζουμε την ελληνική μυθολογία.

Εάν ήσουν Θεός/Θεά του Ολύμπου…ποιος θα ήσουν και γιατί;

Εάν έκανες διάλογο με άλλο/η Θεά του Ολύμπου…τι θα του/της έλεγες και γιατί;

Ποια σύμβολα είχαν οι Θεοί/Θεές του Ολύμπου;



8. Παίζουμε επιτραπέζια και ελεύθερα παιχνίδια στην αυλή

Διασκέδαση

Εξασκούμε τον προφορικό λόγο και εκφράζουμε συναισθήματα

Αποκόμιση γνώσεων

Ομαδικότητα-κανόνες

Κερδίζω-χάνω

Δημιουργία φιλίας



9. Συζητάμε ενώ κάνουμε πικνίκ στην αυλή μας

Χαλαρή και όμορφη στιγμή. 

Επικοινωνία μεταξύ των μελών για ποικίλα θέματα.

Ανάπτυξη προφορικού λόγου.



10. Συνέντευξη από τη συγγραφέα κ. Κουμαριανού Μαριάννα

Διαβάζουμε παραμύθια της.

Πρωτόκολλο συνέντευξης-ερωτήσεις-προετοιμασία.

Δημοσιογράφοι-απαντήσεις.

Ανάπτυξη προφορικού/γραπτού λόγου.



11. Τέχνη

Σημαντικό είναι το παιδί να μην παραμένει απλός θεατής της τέχνης, αλλά να 

μπαίνει ενεργά μέσα σ’ αυτή.

Φτιάξαμε πίνακα από φρούτα, λαχανικά και λουλούδια όπως ο Ιταλός 

ζωγράφος Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο.

Χαρά, εξερεύνηση, έκφραση, ομαδικότητα, ανάπτυξη.



Αξιολόγηση του προγράμματος

 Τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

 Με παιγνιώδη τρόπο μπορούν να αναπτύξουν τον προφορικό/γραπτό λόγο 

τους και να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις χρήσιμες για τη ζωή 

τους.

 Το παιχνίδι απαραίτητο για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

 Ανάπτυξη επικοινωνίας μέσω του παιχνιδιού και της τέχνης.

 Το παιχνίδι και η τέχνη <<ενώνουν>> όλα τα παιδιά του κόσμου.

 Δημιουργήθηκαν νέες φιλίες, καλλιεργήθηκε ο σεβασμός.

 Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα περάσαμε υπέροχα!



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Σταματία Σβάρνα & Αγγελική Θεοχάρη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ


