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Οργάνωση χώρου (διαμόρφωση περιοχών) 

 Να υπάρχει μια γωνιά (περιοχή) χαλάρωσης με μαλακά έπιπλα, 

μαξιλάρια, μαλακά παιχνίδια και όπου υπάρχει δυνατότητα και 

προσωπικός χώρος 

 

 

 

 Τα ράφια και οι αποθηκευτικοί χώροι των παιχνιδιών, 

παιδαγωγικού υλικού, υλικών λεπτής κινητικότητας να έχουν 

ετικέτες με σκοπό την αυτόνομη χρήση από τα παιδιά 

(χρησιμοποιούνται ως ετικέτες  φωτογραφίες ή εικόνες 

αντικειμένων) και να υπάρχουν πρόσθετες ετικέτες με λέξεις για 

τα μεγαλύτερα παιδιά.  

 

 Να υπάρχουν σταθεροί ή κινητοί πίνακες.  



 Eυέλικτη οργάνωση του χώρου  
Η «παρεούλα»;  

0ι δυνατότητες που προσφέρει περιορίζονται:  

α) από τα έπιπλα τα οποία περιλαμβάνει, που είναι πάγκοι χωρίς πλάτη που 
προκαλούν γρήγορα σωματική κόπωση στα παιδιά,  

β) από τον τυποποιημένο τρόπο χρησιμοποίησής της, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
χαμηλό βαθμό αλληλεπίδρασης (στην καλύτερη περίπτωση αναπτύσσεται 
κατευθυνόμενος διάλογος)  

Την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα (παραμονή στη γωνιά όχι πάνω από 15΄, η 
αυξομείωση στην ένταση της φωνής μας, το παιχνίδι του λάθους,  ατελείωτη μία 
φράση, μία κούκλα κουκλοθέατρου κ.λ.π.   

 

 Θα πρέπει να αντικαθιστάται τις «γωνιές» της τάξης του σε σύντομα χρονικά 
διαστήματα (π.χ. μετά από μια επίσκεψη να δημιουργηθεί προσωρινή «γωνιά» 
του δάσους. 

  

 Το μαγαζάκι της τάξης παντοπωλείο μπορεί να γίνει μανάβικο, φαρμακείο, 
ιατρείο, ταχυδρομείο κ.λ.π 

 

 Το Κουκλόσπιτο μπορεί να γίνει και γωνιά νοικοκυριού κ.λ.π 

 



Κορδόνι αρίθμησης 

Μαρκαδόροι  



Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων να είναι 

έργα των παιδιών και στο ύψος των ματιών των 

παιδιών. 

 

 

Να εκτίθενται τόσο τρισδιάστατα έργα των 

παιδιών (με πλαστελίνη, πηλό, ζυμάρι, 

ξηλογλυπτική) και δισδιάστατα. 

  









Εξωτερικός χώρος  

 Να χρησιμοποιείται στατικός (όπου υπάρχει η 

δυνατότητα) και φορητός εξοπλισμός για το παιχνίδι 

αδρής κινητικότητας (μπάλες, οικοδομικό υλικό, 

αυτοκίνητα κ.λ.π, κορίνες, κούκλες).  

 

 Αμμοδόχος (αν υπάρχει η δυνατότητα) 

 

 Κανόνες ασφάλειας (διαμόρφωση μαζί με τα παιδιά, 

κουτί πρώτων βοηθειών, αναρτημένα τα τηλέφωνα 

πρώτης ανάγκης, οδηγίες για αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών) 

 





Υποδοχή –Αποχώρηση παιδιών 

Η υποδοχή των παιδιών να γίνεται σε ατομικό επίπεδο 

 

Παρέχεται βοήθεια (αν κρίνεται απαραίτητο για να 

εμπλακεί σε δραστηριότητες) 

 

Γεύμα–κολατσιό  

 Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (καλό πλύσιμο χεριών 

πάντα πριν το φαγητό, μετά τη χρήση τουαλέτας) 

 Το καθάρισμα τραπεζιών, στρώσιμο να γίνεται από 

τα παιδιά 

 Να γίνεται συζήτηση τη διάρκεια του φαγητού για 

καθημερινά γεγονότα και ενδιαφέροντα 

 Εκπαίδευση σε πρακτικές υγιεινής  



Ύπνος- ανάπαυση (ολοήμερα)  

Βοηθάμε τα παιδιά να χαλαρώσουν με μαλακά παιχνίδια, 

χαμηλό φωτισμό, απαλή μουσική, χάϊδεμα στην πλάτη, 

διαβάζουν βιβλία κ.λ.π) 

 

Φροντίδα για καθαρά σεντόνια, μαξιλάρια, κουβέρτες.  

Υπενθύμιση  

 Απαραίτητα για το νηπιαγωγείο ο πάγκος εργασίας, 

και το καβαλέτο!!!!!!!!!! 



 

 

Δραστηριότητες  
Λεπτή κινητικότητα  

 Τα υλικά να εναλλάσσονται και να έχουν καθημερινή πρόσβαση τα 

παιδιά και να είναι καλά οργανωμένα 

Εικαστικά  

Να υπάρχουν πολλά υλικά και ποικίλα για τα εικαστικά και να 

ενισχύεται η προσωπική έκφραση στη χρήση των υλικών από τα 

παιδιά  

Μουσική και κίνηση 

Οργάνωση γωνιάς μουσικής και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων. 

Χρήση διαφορετικών ειδών μουσικής, από διαφορετικές κουλτούρες, 

διαφορετικές γλώσσες 

Ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα μέσω μουσικών δραστηριοτήτων 

(επινόηση καινούργιων στίχων,  αυθόρμητος χορός) κατασκευή 

μουσικών οργάνων κ.λ.π 







Προσωπική έκφραση στα εικαστικά 



Οικοδομικό υλικό  

Οργάνωση του υλικού ανά είδος 

Χώρος για το παιχνίδι με το οικοδομικό υλικό 

Πρόσβαση σε αρκετό και ποικίλο οικοδομικό υλικό  

 

 

Συμβολικό παιχνίδι (παιχνίδι μίμησης και ανάληψης 

ρόλων 

Υποστηρικτικό υλικό για το συμβολικό παιχνίδι (ρούχα –

ανδρικά, γυναικεία) για μεταμφίεση, εξοπλισμός 

νοικοκυριού,  κούκλες, πάγκος εργασίας, χώρος 

αποθήκευσης υλικού. 

Καλή οργάνωση υλικού 

 

 



Κέντρο Ενδιαφέροντος Φυσικών 
Επιστημών/Παρατήρησης/Εξερεύνησης 

Τα παιδιά πειραματίζονται, παρατηρούν, εξερευνούν διάφορα θέματα και 
υλικά. Κατακτούν γνώσεις και καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα. 

Τα παιδιά εδώ μπορούν: 
 Να παρατηρήσουν έντομα 
 Να παρατηρήσουν φύλλα 
 Να καταλήξουν σε συμπεράσματα μετά από παρατήρηση 
 Να δουν βιβλία σχετικά με τις φυσικές επιστήμες 
Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Μαγνήτες 
 Πλαστικά έντομα 
 Διάφορα είδη που θα συλλέξουν από την αυλή του σχολείου (έντομα, 

φύλλα, φυτά κλπ) 
 Κιάλια, Μεγεθυντικοί φακοί 
 Βιβλία σχετικά 
 Δοκιμαστικούς σωλήνες (πλαστικούς) 
 Βαζάκια, Κουτιά 
 Πίνακες αφής, ακοής 

 



Εύλογα ερωτήματα!!!!!  

 Δεν είχα μέρος  ούτε έπιπλο και έτσι έβγαλα για  όσο  χρε

ιαζόταν το  τραπέζι από τη γωνιά του κουκλόσπιτου.  Έβ

αλα  

    εκεί τα υλικά.   

 Δεν έχουμε άλλο διαθέσιμο χώρο στην τάξη, έτσι τοποθέτ

ησα τα υλικά στο τραπέζι της παρεούλας.    

 Τοποθέτησα  τα  υλικά  πάνω  σε  ένα  χαλάκι. 

Έτσι  τα  παιδιά  μπορούσαν  να κάθονται εκεί και να τα  

    παρατηρούν.   



Λογοτεχνία και φυσικές επιστήμες  

Π.χ.   

 Η καρακάξα και το διαμάντι ή η τήξη του πάγου 

 

 Το μυρμήγκι και το περιστέρι ή η επίπλευση και η βύθιση 
αντικειμένων 

 

 Ο Κουτσοφλέβαρος ή η ροή των υγρών 

 

 Ο ασκός του Αιόλου ή η δύναμη του αέρα 

 

 Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια ή η οργανική ύλη που 
μετατρέπεται σε λίπασμα 

 

 Ο Χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει 



Διαμόρφωση της γωνιάς φυσικών επιστημών 

- προτάσεις  























Αποδοχή της διαφορετικότητας  
    Όχι η φολκλόρ προσέγγιση της διαφορετικότητας!!!!!!!!!!!! 

 

 Βιβλία, εικόνες και υλικά με ανθρώπους διαφορετικών φυλών, 

πολιτισμών, ηλικιών, ικανοτήτων και φύλων σε μη στερεοτυπικούς 

ρόλους (εικόνες από παραδοσιακές πηγές και από σύγχρονες, 

άνδρες και γυναίκες να κάνουν πολλά και διαφορετικά είδη 

εργασιών, παραδοσιακών και μη ρόλων) 

 

 Κούκλες από διαφορετικές φυλές, παραδοσιακές φορεσιές, σκεύη 

από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.  

 

 Η ένταξη της διαφορετικότητας είναι μέρος των καθημερινών 

συνηθειών και δραστηριοτήτων παιχνιδιού (πχ. Παρασκευή 

φαγητών, γλυκών από διαφορετικές χώρες, μουσική και τραγούδια 

από διαφορετικούς πολιτισμούς) 



Διαμόρφωση ομάδων 

 Οι συγκεντρώσεις της ολομέλειας να είναι περιορισμένες  για σύντομα χρονικά 

διαστήματα……. 

 

 Οι διαφορετικές ομαδοποιήσεις εναλλάσσονται στη διάρκεια της ημέρας 

 

Κίνηση  
Αν δεν υπάρχει χώρος μέσα στο σχολείο για κινητικές δραστηριότητες (να 

ρολάρουν, να έρπουν, να ξαπλώνουν μπρούμυτα, να τραβούν κ.λ.π) φροντίστε να 

γίνονται αρκετές κινητικές δραστηριότητες  στον αύλειο χώρο.  

 

Καλό είναι να αποφεύγετε να καθηλώνετε τα παιδιά στην παρεούλα και στην 

καρέκλα πολύ ώρα και να ενθαρρύνετε τα παιδιά να κινούνται με ποικίλους 

τρόπους. 

 

Μπορείτε να παρεμβάλετε κινητικές δραστηριότητες στη διάρκεια του μαθήματός 

σας.  

Κινηθείτε, παίξτε μαζί με τα παιδιά ακόμη και στο πάτωμα. 



Ενίσχυση γλώσσας-σκέψης- αναδυόμενης 

γραφής 

 Πρόσβαση σε πολλά και ποικίλα βιβλία (περίπου 20 βιβλία για μια 

ομάδα 15 παιδιών, να είναι οργανωμένα στην περιοχή της 

βιβλιοθήκης και να εναλλάσσονται.  

 

 Πρόσθετα υλικά για την γλωσσική ανάπτυξη (αφίσες, εικόνες, 

παιχνίδια με εικονοκάρτες, βιβλία στη μητρική γλώσσα των παιδιών) 

 

 Να ενθαρρύνεται την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, το διάλογο 

και να προσθέτετε πληροφορίες για να επεκτείνεται τις ιδέες των 

παιδιών (π.χ. ένα παιδί λέει «αυτό είναι μήλο και η νηπιαγωγός 

απαντά «είναι ένα κόκκινο, στρογγυλό μήλο και είναι πάνω σε ένα 

φουντωτό δέντρο). Επίσης να τίθενται ερωτήσεις του τύπου «γιατί, 

πως τι άλλο βλέπεις» με σκοπό να παίρνουμε πιο σύνθετες 

απαντήσεις 

 

 



 Να υπάρχει μια γωνιά γραφής με τραπεζάκι ή γραφείο 
αν είναι εφικτό.  

 

 Η νηπιαγωγός να γράφει συχνά ότι λένε τα παιδιά  

 

 Να ενθαρρύνονται τα παιδιά να επικοινωνούν με τους 
άλλους μέσω της γραφής (επιστολές, επιγραφές στις 
εικόνες τους, βιβλία φτιαγμένα στο σπίτι, ετικέτες σε 
δέματα ταχυδρομείου, λίστες για το μπακάλικο, 
συνταγές στο ιατρείο, κατάλογος βιβλίων, υλικών κ.λ.π.  

 

 Να αποφεύγουμε να αντιγράφει το παιδί αυτά που 
γράφουμε και να εκτίθεται η αναδυόμενη γραφή του 
παιδιού.  

 











Δημιουργικότητα + Εκπαίδευση = Παιδιά... 

     χαρούμενα 

ενεργητικά   κριτικά 

σκεπτόμενα 

εφευρετικά 

παραγωγικά 

περίεργα 

διαλλαχτικά αποφασιστικά 

ευέλικτα 



 Αφήστε τα παιδιά να 

εκφραστούν και να 

δημιουργήσουν!!!!  


