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 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί  πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε 

εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ 

αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ 

παηδηνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Αχαΐασ 
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Ζ πξνεηνηκαζία επαθήο 

 

 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή 

αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά  ε ζπλεξγαζία απηή. Υσξίο νηθεία 

ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζφκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη 

λα αλαηξαπεί εληειψο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, ζηα 

νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ. Ζ ζρέζε ινηπφλ ζα πξέπεη λα 

εμειηρζεί κέζα απφ άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα απφ ηε γιψζζα. Σν πψο ζα γίλεη απηφ , 

αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζ’ απηφλ. 

ην βαζκφ, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη κε 

πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη. 

Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή 

κνπζηθά φξγαλα γηα λα εληζρχζεη ηηο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη , 

φηαλ ην παηδί βηψζεη ηελ επηηπρία. (νχιεο 1999) 

 

 ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

απηφλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαηαθηψληαη 

πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

επαλαιακβάλνληαη. 
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ΑΥΤΟΝΟΜΖ ΓΗΑΒΗΨΣΖ 
 

 

                           

 

Σπγγξαθηθή επηκέιεηα 

Αζεκαθνπνύινπ Αγαζή  Αγγειηθή – ΠΔ 23 Χπρνιόγνο 

Μπνδηώηε Δμαθνπζηή –ΠΔ 29 Δξγνζεξαπεύηξηα 

Μπνπληξνύθα Νηθνιέηηα – ΠΔ 18.10 Ννζειεύηξηα 
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 Α γ σ γ ή   Υ γ ε ί α ο 

 

1. Σσκαηνγλσζία 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Γηα ην παηδί, δελ θηάλεη λα γλσξίδεη ην φλνκα ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ, αιιά λα θηλείηαη ειεχζεξα, λα αηζζάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαιά «κέζα ζην πεηζί» ηνπ. 

Σν βνεζνχκε ζε απηφ παξαθηλψληαο ην λα εθηειεί θηλήζεηο ζθαηξηθέο θαη θηλήζεηο αθξηβείο. 

 Σν παηδί ζα κάζεη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ κε ηε βησκέλε αληίιεςε θαη 

κέζα απφ δξφκνπο πνπ ην νδεγνχλ λα ζθέθηεηαη, λα ζπιινγίδεηαη αθαηξεηηθά. Θα νδεγεζεί 

ζην λα δείρλεη ην ηάδε κέινο, λα ην νλνκαηίδεη, λα εληνπίδεη πξνθνξηθά κηαλ απηηθή 

αληίιεςε. (νχιεο 1999) 

 

Αξρηθά αμηνινγνχκε ηη γλσξίδεη ν καζεηήο απφ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο  
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 Βαδίζκαηα – ηξεμίκαηα - πεδήκαηα. 

 Παηρλίδηα κε κπαιφλη 

 Παηρλίδηα ηζνξξνπίαο 

 Νηχλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κηα θνχθια 

 Πέξαζκα θισζηήο ζε ράληξεο 

 Παηρλίδηα γηα ηελ δηάθξηζε ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο (ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζε 

ηξίηνπο) 

 Γηαρσξηζκφο αγφξη – θνξίηζη 

 χλζεζε εηθφλαο πξνζψπνπ θαη εηθφλαο ζψκαηνο (puzzles – πιαζηειίλε) 

 πλδπαζκφο αληηθεηκέλνπ κε κέξε ηνπ ζψκαηνο 

 Κηλαηζζεζία (ζέζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κεξψλ ηνπ ζηνλ ρψξν) 

 Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ 

 Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο 

 πλδένπκε θίλεζε θαη πιηθφ 

 Αλαθαιχπηνπκε ηελ δξάζε απφ ηελ ζηάζε 

 Παληνκίκα 

 

 

2. Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ ηα εξεζίζκαηα πνπ  δέρεηαη 

θαη λα αληαπνθξίλεηαη αλάινγα. 

 

 Όξαζε 
 παξαθνινχζεζε θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ 

 αλαδήηεζε αληηθεηκέλνπ πνπ ράλεηαη απφ ην νπηηθφ πεδίν 

 πεξηγξαθή εηθφλσλ ζηελ θχζε 

 Αθνή 
 αλαγλψξηζε ήρσλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

 αλαγλψξηζε ήρσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

 αλαγλψξηζε θσλψλ (δψα – άλζξσπνη) 

 Όζθξεζε 
 αλαγλψξηζε ζε κπξσδηέο ηεο θχζεο 

 αλαγλψξηζε ζε κπξσδηέο ηνπ ζπηηηνχ (θαγεηά, κπαραξηθά, ζθφλεο, 

ζθνππίδηα, ραιαζκέλα θαγεηά, θ.α.) 

 Γεύζε 
 αλαγλψξηζε γεχζεσλ (ρσξίο φζθξεζε θαη φξαζε) 

 αλαγλψξηζε αιινησκέλσλ γεχζεσλ 

 Αθή 
 αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθήο πθήο (ζθιεξφ – καιαθφ, πγξφ – ζηεγλφ, δεζηφ – θξχν, 

ιείν – ηξαρχ) 

 ζηεξενγλσζία 
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2. Αηνκηθή πγηεηλή 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Ωο ηειηθή ζπκπεξηθνξά αλακέλεηαη ην παηδί λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο βνήζεηα ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Αξρηθά αμηνινγνχκε ηη κπνξεί ην παηδί λα θάλεη κέζσ παξαηήξεζεο θαη δηαηεξνχκε πίλαθα 

θαηαγξαθήο ησλ πξνζπαζεηψλ.(παξάξηεκα 2) 

  

Βαζηθή αξρή: ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο αθνινπζνχκε αληίζηξνθε 

πνξεία ησλ βεκάησλ-ζηαδίσλ  θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 

άζθεζεο καζαίλεηαη πξψην. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη βνεζήζεη ην παηδί ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. 

 

Παξάδεηγκα: πιχζηκν ρεξηψλ 

 

Δμέιημε ηεο πξάμεο 

1. είζνδνο ζην κπάλην 

2. ρεηξηζκφο ηεο βξχζεο κε ην θξχν – δεζηφ λεξφ 

3. ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηψλ θάησ απφ ην λεξφ  

4. ζαπνχληζκα ησλ ρεξηψλ 

5. ηξίςηκν ησλ ρεξηψλ κεηαμχ ηνπο 

6. μέβγαικα ζαπνπληνχ 

7. ζθνχπηζκα ρεξηψλ 

 

      Βήκαηα – ζηάδηα κάζεζεο (ζηφρνο) 

1. ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ 

2. μέπιπκα ρεξηψλ 

3. επάιεηςε κε ζαπνχλη  

4. ζαπνχληζκα ησλ ρεξηψλ 

5. μέβγαικα  

6. άλνηγκα ηεο βξχζεο θαη αλάκεημε ηνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ 

7. δίλεηαη ε νδεγία γηα εθηέιεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο βνήζεηα 

 

 Πιχζηκν ρεξηψλ 

 Πιχζηκν πξνζψπνπ 

 Πιχζηκν πνδηψλ 

 Αλαγλψξηζε πιηθψλ γηα ινχζηκν θαη κπάλην 

 Μπάλην θαη ληνπο 

 Υξήζε ηνπαιέηαο 

 Καζαξηφηεηα ζηελ ηνπαιέηα (ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ ρψξν) 

 Υηέληζκα θαη βνχξηζηζκα καιιηψλ 

 Πιχζηκν δνληηψλ 

 Κφςηκν λπρηψλ 

 Ξχξηζκα πξνζψπνπ – πνδηψλ – καζράιεο 

 Τγηεηλή ζηελ πεξίνδν (θνξίηζηα) 

 Καιισπηζκφο καιιηψλ (πηζηνιάθη, ιαζηηράθηα θ.α.) 

 Μαθηγηάδ – αηζζεηηθή 

 Καζαξηφηεηα ξνχρσλ (αιιαγή ζε εζψξνπρα – θάιηζεο ηαθηηθά, αλαγλψξηζε θαη 

αιιαγή ζε βξψκηθα - ζθηζκέλα) 

 Υξήζε δεκφζηαο ηνπαιέηαο 
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3. Υγηεηλή δηαηξνθή 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα απνθηήζεη ζσζηέο ζπλήζεηο δηαηξνθήο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη αλάινγε 

δηαηξνθηθή θξνληίδα ζηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. (Βειεληδάο, Σξηάδε, 1999) 

  

 Αξρηθά δίλεηαη εξσηεκαηνιφγην δηαηξνθήο / πγείαο  πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη 

ππάξρνπζεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ. 
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 Ο ξφινο ηεο ηξνθήο 

 Ο «δξφκνο» ηεο ηξνθήο 

 Καηεγνξίεο ηξνθίκσλ 

 Θξεπηηθέο νπζίεο ηξνθίκσλ 

 Τδαηάλζξαθεο: 

 ρξεζηκφηεηα 

 πνηεο ηξνθέο ηνπο πεξηέρνπλ 

 δηάθξηζε ρξήζηκσλ θαη άρξεζησλ πδαηαλζξάθσλ 

 ζεξκίδεο -  παρπζαξθία 

 Πξσηεΐλεο:  

 ρξεζηκφηεηα 

 πνηεο ηξνθέο ηνπο πεξηέρνπλ 

 Λίπε:  

 ρξεζηκφηεηα 

 πνηεο ηξνθέο ηνπο πεξηέρνπλ 

 δηάθξηζε θαιψλ θαη θαθψλ ιηπψλ 

 Βηηακίλεο – Μέηαιια – Ηρλνζηνηρεία: 

 πνηεο ηξνθέο ηα πεξηέρνπλ 

 ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ 
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 Μεζνγεηαθή δηαηξνθή – δηαηξνθηθή ππξακίδα 

 

 
 

 

 

 Σν δηαηηνιφγην κνπ:  

 ε ζεκαζία ηνπ πξσηλνχ 

 ηη ηξψσ ζην ζρνιείν 

 κεζεκεξηαλφ γεχκα 

 απνγεπκαηηλφ 

 βξαδηλφ γεχκα 
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4. Σεμνπαιηθή αγσγή 

 

     Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κάζεη ην ζψκα ηνπ  θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, λα μερσξίδεη ηα δχν θχια, ηηο 

αιιαγέο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε, δηαθπιηθέο ζρέζεηο, ηελ αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ηελ αληηζχιιεςε θαη ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. 

 Αμηνινγνχκε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηελ 

κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. Ο καζεηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

      «αγφξη είλαη…………..»              «θνξίηζη είλαη…………….» 

 

 Φσηνγξαθίεο κε ην ζψκα  θαη αλαγλψξηζε ησλ κεξψλ 

 σκαηηθέο δηαθνξέο αγνξηνχ -  θνξηηζηνχ (εηθφλεο –θνιάδ) 

 σκαηηθέο αιιαγέο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε 

 σκαηηθέο αιιαγέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο δσήο, απφ γέλλεζε κέρξη ηξίηε ειηθία 

 

 

                                            
 

 Ση είλαη πεξίνδνο: 

 νξηζκφο – ζπκπηψκαηα (απιή πεξηγξαθή, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην αίκα 

πεξηφδνπ ζαλ πγξά θαη φρη σο αηκνξξαγία γηα ηελ απνθπγή θφβνπ) κέζα απφ 

εηθφλεο 

 ζπρλφηεηα πεξηφδνπ 

 θσηνγξαθίεο γπλαηθψλ δηαθφξσλ ειηθηψλ γηα αλαγλψξηζε απηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ πεξίνδν 

 θαηαγξαθή – εκεξνιφγην πεξηφδνπ 

 πγηεηλή ζηελ πεξίνδν κε εηθφλεο 

 κχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο (ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο – ελνρηθφ ζπλαίζζεκα) 

κέζα απφ δηάινγν θαη θχιια εξγαζίαο 

 Ση είλαη ζηχζε: 

 νξηζκφο (απιή πεξηγξαθή) κέζα απφ εηθφλεο 

 πφηε ζπκβαίλεη  

 νλείξσμε – εθζπεξκάησζε 

 πγηεηλή  

 Απλαληζκφο:  

 πσο γίλεηαη 

 πνπ γίλεηαη (θαλφλεο) 

 πγηεηλή 

 εμνπαιηθή πξάμε – ζχιιεςε (απιή πεξηγξαθή φπσο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο) 

 ρέζε κε ην αληίζεην θχιν:  

 ζηάζε ζψκαηνο 

 ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή πξνζέγγηζε 
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 Αζθάιεηα ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο: 

 ζπλαίλεζε γνλέα 

 ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ κε επίδεημε θαη ηαηλία 

 πγηεηλή 

 εγθπκνζχλε 

 ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα (π.ρ. AIDS) κε ηαηλίεο                              

εγθεθξηκέλεο απφ ην ππνπξγείν θαη projects. 

 εμνπαιηθή παξελφριεζε:  

 νξηζκφο - είδε 

 ςπρνινγηθφο εθβηαζκφο 

 κέηξα πξνθχιαμεο – καζαίλσ λα ιέσ ΟΥΗ 

 δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

 

 

5. Κάπληζκα - Αιθνόι – λαξθσηηθά 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο νπζίεο θαη ηηο βιαβεξέο ηνπο ζπλέπεηεο κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ απνθπγή ρξήζεο. 

 

 Αμηνινγνχκε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο νπζίεο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

 Δλεκέξσζε γηα ην θάπληζκα θαη ηηο βιαβεξέο ηνπ ζπλέπεηεο 

 Πνηεο νπζίεο ζεσξνχληαη αιθνφι 

 Πνηεο είλαη νη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ αιθνφι 

 Ση είλαη ηα λαξθσηηθά θαη πνηεο νη βιαβεξέο ζπλέπεηεο 

 Λφγνη πνπ θάπνηνο θαηαθεχγεη ζηηο νπζίεο 

 Πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 Παηρλίδη ξφινπ «πεο φρη» 

 

 

6. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο  

 

 Κνηλέο αζζέλεηεο  

 Κνηλφ θξπνιφγεκα  - ζπλάρη 

 Πνλνθέθαινο  

 Γηάξξνηα – εκεηφο 

 Πνλφδνληνο  

 Σζηκπήκαηα εληφκσλ  

 Πφλνη πεξηφδνπ 

 σκαηηθφο πφλνο 

 Γηάθξηζε θνηλψλ αζζελεηψλ απφ ζνβαξέο – ρξφληεο αζζέλεηεο 

 

     Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα εληνπίδεη ηα ζπκπηψκαηα πνπ θάζε θνξά ληψζεη, 

λα ηα εθθξάδεη θαη λα ηα αληηκεησπίδεη ή λ’ αλαδεηά βνήζεηα. Δπίζεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ζε 

πνην γηαηξφ ζα πάεη αλάινγα κε ην πνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνλά. 

 

 Αλαγλψξηζε ελφο ζπκπηψκαηνο ζε θάξηεο – παληνκίκα 

 Αλαγλψξηζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπκπησκάησλ ζε θάξηεο - παληνκίκα 
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 Απνηχπσζε ηνπ ζπκπηψκαηνο ζε αλζξψπηλεο θηγνχξεο ή ζε άιιν πξφζσπν  

 Παηρλίδηα ξφισλ γηα έθθξαζε ηνπ ζπκπηψκαηνο 

 Αληηκεηψπηζε ζπκπησκάησλ κέζα απφ θάξηεο  θαη παηρλίδηα ξφισλ. 

 Π.ρ. ππξεηφο            ζεξκφκεηξν  

 Κάξηεο κε αληηζηνηρία κέξνο ζψκαηνο – αληίζηνηρνο γηαηξφο 

 Παηρλίδηα ξφισλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ γηαηξψλ 

 Αλαγλψξηζε ζηηο ηακπέιεο θαη ζηα ζχκβνια ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ 

 

 

7. Φξήζε ζεξκόκεηξνπ 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κάζεη λα βάδεη ζεξκφκεηξν ζηε καζράιε θαη λα δηαβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία 

ζψκαηνο. 

 

 σζηή ρξήζε θνπκπηνχ  ειεθηξνληθήο κέηξεζεο 

 Σνπνζέηεζε ηνπ ζεξκφκεηξνπ ζηελ καζράιε 

 Αλαγλψξηζε ηνπ ήρνπ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ζεξκνθξαζίαο 

 Γηάθξηζε αξηζκνχ ζεξκνθξαζίαο (νπηηθή  αληηδηαζηνιή) ζε πίλαθα θαηαγξαθήο 

ζεξκνθξαζηψλ 

 

Δλδεηθηηθά:  

 

 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

8. Λήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο – ρξήζε πξνζσπηθώλ βνεζεκάησλ 

 

     Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα αλαγλσξίδεη απιά θάξκαθα, φπσο αληηππξεηηθά, λα θάλεη νξζνινγηθή ρξήζε   

     απηψλ θαη λα ηεξεί ζσζηή δνζνινγία θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Αξρηθά ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο απφ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα γηα ρξήζε θαξκαθεπηηθήο     

     αγσγήο απηφλνκα ή απφ ηελ νηθνγέλεηα. 

 

 Γηάθξηζε εηδψλ θαξκάθσλ: ζηξφπη, ηακπιέηα, ππφζεην, αινηθή, spray θ.α. 

 Γηάθξηζε ρνξήγεζεο θαξκάθνπ – απφ ην ζηφκα, απφ ην νξζφ, ζην δέξκα θ.α 

ζεξκνθξαζία αληηκεηψπηζε 

36.5        37.0 

 
 

37.1        38.5 

 
 

38.5         39.5 

  
 

39.5 
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 Παηρλίδηα ξφισλ κε ζθνπφ ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο θαη ηελ ελεκέξσζε φηαλ ε ρξήζε 

γίλεηαη απηφλνκα 

 Μέηξεζε ζσζηήο δφζεο θαξκάθνπ (θνπηαιάθη ή ράπη) 

 Ζκεξήζηνο πξνγξακκαηηζκφο δνζνινγίαο θαξκάθσλ 

 Δβδνκαδηαίνο πξνγξακκαηηζκφο δνζνινγίαο θαξκάθσλ 

 Γηάθξηζε αλαγθαηφηεηαο ρνξήγεζεο θαξκάθνπ αλάινγα  κε ηελ πεξίζηαζε 

 Οξζή ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ (ακαμίδην, αθνπζηηθφ βαξεθνταο, γπαιηά, λάξζεθεο θ.α.), πνπ 

κπαίλνπλ  - πσο κπαίλνπλ. 

 Φξνληίδα ησλ βνεζεκάησλ  

 

 

9. Μηθξνηξαπκαηηζκνί 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

Να κάζεη ην παηδί λα δηαθξίλεη θαη λα  θξνληίδεη ηα επηθαλεηαθά ηξαχκαηα   

 

 Αλαγλψξηζε εθδνξάο ( γδαξζίκαηνο) 

 Αλαγλψξηζε κψισπα (κειαληά) 

 Αλαγλψξηζε θνςίκαηνο 

 Αλαγλψξηζε εγθαχκαηνο 

 Αλαγλψξηζε πιηθψλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ ηξαπκάησλ 

 Γηάθξηζε ησλ πιηθψλ αλάινγα κε ην ηξαχκα 

 Φξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο 

 

10. Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο 

 

 Δγθαχκαηα 

 Ζιεθηξνπιεμία 

 Αηκνξξαγία 

 Δπηιεςία 

 Πληγκφο - πληγκνλή 

 Γειεηεξίαζε 

 Πηψζεηο 

 Ομείο πφλνη 

 Σξνραία αηπρήκαηα 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

Σν παηδί λα κπνξεί λα δηαθξίλεη πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη επείγνπζεο θαη λα θαιέζεη βνήζεηα 

(αζζελνθφξν ή άιιν άηνκν).  

 

 Αλαγλψξηζε θάζε θαηάζηαζεο μερσξηζηά κε θάξηεο - θσηνγξαθίεο 

 Αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θάζε θαηάζηαζε 

 Αλαδήηεζε θαηάιιειεο βνήζεηαο 

 Υξήζε ηειεθψλνπ γηα ην ΔΚΑΒ ή άιιν άηνκν 

 Αλάπηπμε δηαιφγνπ (παηρλίδηα ξφινπ) γηα λα δψζνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο (φλνκα, 

δηεχζπλζε, πεξηγξαθή ζπκβάληνο)  
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 Α π η ν ϋ π ε ξ έ η ε ζ ε 

 

1. Έλδπζε – ππόδεζε 
 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Ωο ηειηθή ζπκπεξηθνξά αλακέλεηαη ην παηδί λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο βνήζεηα ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Αλαγλψξηζε ξνχρσλ (θαηαζθεπή θνιάδ, εληνπηζκφο ζε πεξηνδηθά, θάξηεο, θ.α.) 

 Γδχζηκν – ληχζηκν θνχθιαο 

 Βγάιζηκν θάιηζαο 

 Φφξεκα θάιηζαο 

 Βγάιζηκν παπνπηζηψλ 

 Φφξεκα παπνπηζηψλ 

 Βγάιζηκν παληεινληνχ - θνχζηαο 

 Φφξεκα παληεινληνχ – θνχζηαο 

 Βγάιζηκν κπινχδαο – πνπθάκηζνπ 

 Φφξεκα κπινχδαο – πνπθάκηζνπ 

 Βγάιζηκν κπνπθάλ - παιηφ 

 Φφξεκα κπνπθάλ - παιηφ 

 Βγάιζηκν πνπιφβεξ – θνξέκαηνο 

 Φφξεκα πνπιφβεξ – θνξέκαηνο 

 Φεξκνπάξ 

 Κνπκπηά 

 Εψλε 

 Ρνχρα αλάινγα κε ηελ επνρή  

 Ρνχρα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 Καιή - αλάπνδε ξνχρσλ 

 Μπξνο – πίζσ ξνχρσλ 

 Γηαδνρηθή εμέιημε ληπζίκαηνο 

                                   

                                                                                             
 

 Κνξδφληα (δέζηκν θφκπσλ – δέζηκν θηφγθσλ) 
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2. Σίηηζε 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα ηξψεη απηφλνκν θαη λα πηνζεηήζεη ζσζηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ   

      δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο. 

 

Αμηνινγνχκε ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο ηνπ παηδηνχ ζηελ ζίηηζε κέζσ παξαηήξεζεο. 

 

 Δθπαίδεπζε ζηε κάζεζε θαη θαηάπνζε: 

 πνζφηεηα θαγεηνχ/πγξψλ 

 ηξφπνο κάζεζεο 

 ξπζκφο κάζεζεο 

 ηξφπνο θαηάπνζεο 

 ζπρλφηεηα κάζεζεο (κπνπθηέο, γνπιηέο) 

 Δθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε πηξνπληνχ 

 Σν παηδί καζαίλεη λα πίλεη κφλν ηνπ 

 Δθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε θνπηαιηνχ (ηερληθή ζπιινγήο ηξνθήο απφ ην πηάην, κεηαθνξά ηεο 

ηξνθήο ζην ζηφκα) 

 Δθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε καραηξηνχ 

 Δπηινγή κεηαμχ πηξνπληνχ, θνπηαιηνχ, πνηεξηνχ θαη καραηξηνχ αλάινγα κε ην θαγεηφ 

 Πιχζηκν ρεξηψλ πξηλ ην θαγεηφ 

 ηξψζηκν ηξαπεδηνχ 

 Αλαγλψξηζε ζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην θαγεηφ 

 Γηάθξηζε ησλ ζθεπψλ ηνπ γεχκαηνο απφ ηα ππφινηπα ζθεχε ηεο θνπδίλαο 

 Σνπνζέηεζε ησλ ζθεπψλ ζην ηξαπέδη 

 Καζαξηφηεηα κεηά ην θαγεηφ 

 Αιιεινπρία βεκάησλ δηαδηθαζίαο ζίηηζεο κε  θσηνγξαθηθφ – επνπηηθφ πιηθφ 

 σζηέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο (δελ ζεθσλφκαζηε απφ ην ηξαπέδη, δελ 

ηξψκε ην θαγεηφ ηνπ άιινπ, δελ πεηάκε ην θαγεηφ, θ.α.) 

 

 

 Γ η α ρ ε ί ξ ε ζ ε   η ν π   ρ ώ ξ ν π   δ η α β ί σ ζ ε ο 

 

1. Οξγάλσζε θαη θξνληίδα  πξνζσπηθνύ ρώξνπ (ππλνδσκάηην) 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Να νξγαλψλεη θαη λα δηαηεξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν θαζαξφ θαη ηαθηνπνηεκέλν.  

 

α) ηαθηνπνίεζε δσκαηίνπ 

 πδήηεζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν (πεξηγξαθή) 

 Δξσην-απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηαθηνπνηνχληαη  

 Αληηζηνίρεζε αληηθεηκέλσλ θαη ζέζεο ηνπο (π.ρ. θαζαξφ – ληνπιάπα, παπνχηζηα – 

παπνπηζνζήθε) 

 Σαθηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ (βηβιία – παηρλίδηα) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ δσκαηίνπ 

 Κξέκαζκα αλνηρηψλ ξνχρσλ, φπσο πνπθάκηζν, δαθέηα ζε θξεκάζηξα ληνπιάπαο 

 Κξέκαζκα κπινχδαο  ζε θξεκάζηξα ληνπιάπαο 

 Κξέκαζκα παληειφλη ζε θξεκάζηξα ληνπιάπαο 

 Κξέκαζκα θνχζηα ζε θξεκάζηξα ληνπιάπαο 

 Σαθηνπνίεζε ξνχρα ζε ζπξηάξη 

 Σαθηνπνίεζε παπνπηζηψλ ζε ληνπιάπη 
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 Γίπισκα πεηζέηα 

 Γίπισκα ζεληφληα – θνπβέξηεο 

 Γίπισκα εζψξνπρα - θάιηζεο 

 Γίπισκα κπινχδα– πνπιφβεξ 

 

β) ζηξώζηκν θξεβαηηνύ 

 πδήηεζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν: 

 πνηνο ζηξψλεη ην θξεβάηη ζην ζπίηη 

 πνηα πξάγκαηα ρξεηάδνληαη  γηα ην ζηξψζηκν 

 γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ζηξψλεηαη ην θξεβάηη 

 ηξψζηκν θαησζέληνλνπ 

 ηξψζηκν παλσζέληνλνπ 

 ηξψζηκν θνπβέξηα – πάπισκα 

 Σνπνζέηεζε καμηιαξνζήθεο 

 

γ) θαζαξηόηεηα δσκαηίνπ 

 Αεξηζκφο δσκαηίνπ (πξαθηηθή – ιφγνη) 

 Γηάθξηζε θαζαξψλ – βξψκηθσλ ξνχρσλ 

 Ξεζθφληζκα 

 θνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα 

 θνπγγάξηζκα 

 

2. Φξνληίδα ξνύρσλ 

  

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα θαηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο πιπζίκαηνο, ηα θαηάιιεια πιηθά 

πιπζίκαηνο θαη λα θξνληίδεη ηα ξνχρα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη πάληα κηα θαιή εκθάληζε. 

 

 Γηάθξηζε θαζαξψλ – βξψκηθσλ ξνχρσλ 

 Γηάθξηζε ιεπθψλ – ρξσκαηηζηψλ ξνχρσλ 

 Αλαγλψξηζε πξντφλησλ θαζαξηζκνχ 

 Αλαγλψξηζε ελδείμεσλ ζηα θαξηειάθηα ησλ ξνχρσλ 

 Γηάθξηζε ξνχρσλ αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πιπζίκαηνο (π.ρ. πεηζέηεο – κπινχδεο) 

 Άδεηαζκα ηζεπψλ απφ ηπρφλ αληηθείκελα 

 Σερληθέο αληηκεηψπηζεο επίκνλσλ ιεθέδσλ 

 Πιχζηκν ζην ρέξη: 

 ζθεχε θαη πιηθά πιπζίκαηνο 

 ζεξκνθξαζία λεξνχ 

 θαηάιιειε πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ 

 ηξίςηκν κε ηα ρέξηα ή βνχξηζα 

 ζηχςηκν ξνχρνπ 

 μέβγαικα ξνχρνπ 

 Πιχζηκν κε πιπληήξην: 

 ηνπνζέηεζε ξνχρσλ ζηνλ θάδν 

 ηνπνζέηεζε πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζηηο ζσζηέο ζήθεο 

 εθπαίδεπζε ζηα πξνγξάκκαηα πιχζεσλ αλάινγα κε ηα ξνχρα   (πνζφηεηα, 

πνηφηεηα) 

 ξχζκηζε θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο (θνπκπί) 

 αλαγλψξηζε έλδεημεο ηέινπο πιχζεο   

 Άπισκα ξνχρνπ:  
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 εμνπιηζκφο απιψκαηνο 

 ηξφπνη απιψκαηνο αλάινγα κε ηα ξνχρα 

 δηάθξηζε ζηεγλψλ – βξεγκέλσλ 

 κάδεκα ξνχρσλ απφ ηελ απιψζηξα 

 άπισκα ξνχρσλ αλάινγα κε ηνλ θαηξφ (ηφπνο) 

 ηδέξσκα:  

 δηάθξηζε ζηδεξσκέλσλ – αζηδέξσησλ ξνχρσλ 

 εμνπιηζκφο γηα ην ζηδέξσκα 

 άλνηγκα ζηδεξψζηξαο 

 θαλφλεο αζθαιείαο 

 ρξήζε ζίδεξνπ – πξέζαο 

 αλαγλψξηζε ησλ ελδείμεσλ ζηδεξψκαηνο ζηα ξνχρα 

 εθπαίδεπζε ζηα πξνγξάκκαηα ζηδεξψκαηνο αλάινγα κε ηα ξνχρα (π.ρ. κάιιηλα, 

βακβαθεξά) 

 ζηδέξσκα ζεληνληνχ -  ηξαπεδνκάληηινπ 

 ζηδέξσκα εζσξνχρσλ 

 ζηδέξσκα παληεινληνχ 

 ζηδέξσκα κπινχδαο 

 ζηδέξσκα πνπθάκηζνπ 

 αεξηζκφο ξνχρσλ (αλακνλή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηα ληνπιάπηα)  

 απνζήθεπζε ζηα ληνπιάπηα                         

 Δπηδηφξζσζε ξνχρσλ:  

 αλαγλψξηζε θζνξάο ζηα ξνχρα (ζθηζίκαηα, θνπκπηά, θεξκνπάξ) 

 πιηθά επηδηφξζσζεο (θισζηέο, βειφλεο, θνπκπηά θ.α.) 

 θφςηκν κε ςαιίδη 

 πέξαζκα θισζηήο ζηελ βειφλα (βνεζήκαηα) 

 επηδηφξζσζε ζθηζίκαηνο 

 ηνπνζέηεζε κπαιψκαηνο 

 ξάςηκν θνπκπηνχ (αλάινγα κε ην είδνο θνπκπηνχ) 

 ζηξίθσκα 

 

 

3. Οξγάλσζε θαη θξνληίδα ζπηηηνύ 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Να αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηηο δνπιεηέο πνπ απαηηεί έλα 

λνηθνθπξηφ, λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα θαζαξίδεη ζσζηά ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ. 

  

 Αλαθνξά ζηηο δνπιεηέο πνπ απαηηεί έλα λνηθνθπξηφ (μεζθφληζκα, ηδάκηα, θ.α.) 

 Δμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

 Τιηθά θαζαξηζκνχ  θαη θξνληίδαο 

 Πνζφηεηα πιηθψλ θαζαξηζκνχ  θαη θξνληίδαο 

 Σαθηνπνίεζε εμνπιηζκνχ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζπηηηνχ 

 Καζάξηζκα ηδακηψλ 

 Ξεζθφληζκα 

 θνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα 

 θνπγγάξηζκα 

 Καζαξηφηεηα ηνπαιέηαο:  

 θαζαξηζκφο ληπηήξα 

 θαζαξηζκφο κπαληέξαο 

 θαζαξηζκφο ιεθάλεο 
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 Αζθαιήο ρξήζε θαζαξηζηηθψλ (απνθπγή θαηάπνζεο, εηζπλνήο θ.α.) 

 

 

4. Οξγάλσζε θαη θξνληίδα θνπδίλαο ζπηηηνύ 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

  Σν παηδί λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θαη κε αζθάιεηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο, λα δηαηεξεί  

      ην ρψξν θαζαξφ θαη ηαθηνπνηεκέλν θαη λα νξγαλψλεη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηεξψληαο   

      ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

 

 Αλαγλψξηζε ησλ νηθηαθψλ ζθεπψλ (θαηζαξφια, ηεγάλη, θ.α.) 

 Οκαδνπνίεζε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο (π.ρ. θφςηκν – είδε 

καραηξηψλ, θνπίδη, ηξίθηεο, ςαιίδη θ.α.) 

 Οξγάλσζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θνπδίλαο:  

 νκαδνπνίεζε ζθεπψλ θαη πιηθψλ (ζθεχε – ηξφθηκα θαη πιηθά παξαζθεπήο 

γεπκάησλ) 

 ζσζηή ζέζε ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

 θαζαξηφηεηα θαη έιεγρνο θαηάζηαζεο ησλ ηξνθίκσλ 

 Αλαγλψξηζε εμνπιηζκνχ θνπδίλαο (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) 

 Αληηζηνηρία εμνπιηζκνχ θαη ρξήζεο 

 Ζιεθηξηθφ ςπγείν: 

 γηαηί έρνπκε ςπγείν 

 θαλφλεο ζσζηήο ρξήζεο 

 κέξε ςπγείνπ 

 ηξφπνη θχιαμεο ηξνθίκσλ 

 αλαγλψξηζε αιινησκέλσλ ηξνθίκσλ  

 γηαηί έρνπκε θαηάςπμε 

 ηξφπνη θαηάςπμεο ηξνθίκσλ 

 θαζαξηφηεηα  

 

 

 Ζιεθηξηθή θνπδίλα: α) εζηίεο: 

 ρξεζηκφηεηα εζηηψλ 

 αλαθνξά θαγεηψλ πνπ γίλνληαη ζηηο εζηίεο 

 αληηζηνηρία καηηνχ – θνπκπηνχ 

 αλαγλψξηζε θαη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο 

 αληηζηνηρία ζθεπψλ κε εζηίεο  

 αληηζηνηρία κεγέζνπο ζθεχνπο κε εζηία 

 θαλφλεο αζθαιείαο  

 θαζαξηφηεηα 

                                            β) θνχξλνο:  

 ρξεζηκφηεηα θνχξλνπ 

 αλαθνξά θαγεηψλ πνπ γίλνληαη ζην θνχξλν 

 δηάθξηζε θνπκπηψλ θνχξλνπ απφ θνπκπηά εζηηψλ 

 αλαγλψξηζε θαη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο (ηξεηο βαζηθέο 

ζεξκνθξαζίεο ηνπιάρηζηνλ) 

 αλαγλψξηζε ησλ ελδείμεσλ ηξφπνπ ςεζίκαηνο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην θνπκπί 

 αληηζηνηρία ζθεπψλ κε θνχξλν 

 θαλφλεο αζθαιείαο 
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 θαζαξηφηεηα 

 Απνξνθεηήξαο:  

 ρξεζηκφηεηα απνξνθεηήξα 

 αληηζηνηρία ζέζεο δηαθφπηε κε έληαζε απνξξφθεζεο  

 θαζαξηφηεηα 

 Πιπληήξην πηάησλ: 

 ρξεζηκφηεηα πιπληεξίνπ 

 πνηα ζθεχε ηνπνζεηνχληαη ζην πιπληήξην 

 θαζαξηφηεηα ζθεπψλ πξηλ κπνπλ ζην πιπληήξην 

 ηνπνζέηεζε ζθεπψλ ζην πιπληήξην 

 αλαγλψξηζε απνξξππαληηθψλ πιπληεξίνπ 

 ηνπνζέηεζε απνξξππαληηθνχ ζην πιπληήξην (ζέζε θαη πνζφηεηα) 

 αλαγλψξηζε ησλ ελδείμεσλ ζηα θνπκπηά ηνπ πιπληεξίνπ 

 επηινγή πξνγξάκκαηνο πιπληεξίνπ  

 αλαγλψξηζε έλδεημεο ηέινπο πξνγξάκκαηνο πιχζεο 

 Υξήζε κηθξνζπζθεπψλ θνπδίλαο (ηνζηηέξα, βξαζηήξαο, θ.α.) 

 Καλφλεο αζθαιείαο ζηελ ρξήζε κηθξνζπζθεπψλ 

 Καζαξηφηεηα κηθξνζπζθεπψλ 

 

5. Μαγεηξηθή – Εαραξνπιαζηηθή 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα θαηαθέξεη λα εηνηκάζεη απιά γεχκαηα θαη γιπθίζκαηα απηφλνκα. 

 

 Αλαθνξά γεπκάησλ – γιπθηζκάησλ («ηη ηξψκε;» - θαηαηγηζκφο ηδεψλ) 

 Γηάθξηζε αικπξψλ θαη γιπθψλ γεπκάησλ  

 Αλαθνξά πιηθψλ γηα ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ – γιπθηζκάησλ (θαηαηγηζκφο ηδεψλ) 

 Καηεγνξίεο ηξνθίκσλ (θξέαηα - πνπιεξηθά, ςάξηα, θξνχηα, ιαραληθά, δπκαξηθά, 

γαιαθηνθνκηθά, κπαραξηθά, έιαηα)  

 «απφ ηη γίλεηαη ηη;» (π.ρ. ρνηξηλφ –γνπξνχλη, ιάδη – ειηά, θ.α.) 

 Φξνχηα  θαη ιαραληθά αλάινγα κε ηελ επνρή 

 Σξφπνη καγεηξέκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ (π.ρ. θξέαο) 

 Αλαγλψξηζε είηε ζε θάξηεο είηε πξνθνξηθά είηε ζε ζπζθεπαζίεο πιηθψλ γηα ηελ 

παξαζθεπή ζπγθεθξηκέλνπ γεχκαηνο (π.ρ. ηνζη – ςσκί, ηπξί, γαινπνχια) 

 Σξφπνη κέηξεζεο πνζφηεηαο πιηθψλ (θνχπα, θνπηάιη, δπγαξηά, θ.α.) 

 Πξαθηηθή κέηξεζε πνζνηήησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

 Καλφλεο πγηεηλήο γηα ην άηνκν πξηλ ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο γεχκαηνο – 

γιπθίζκαηνο 

 Καλφλεο πγηεηλήο γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή γεχκαηνο – 

γιπθίζκαηνο 

 Βήκαηα παξαζθεπή γεχκαηνο:  

 επηινγή πιηθψλ γεχκαηνο 

 εθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ην άηνκν 

 εθαξκνγή θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ην πιηθφ 

 επηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ζθεχνπο 

 πξνεηνηκαζία εμνπιηζκνχ (π.ρ. δέζηακα θνχξλνπ) 

 ζσζηή αλαινγία πιηθψλ 

 αλάκημε πιηθψλ  

 θαζνξηζκφο ρξφλνπ καγεηξέκαηνο (ρξήζε ρξνλφκεηξνπ) 

 θαζαξηφηεηα κεηά ην πέξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ζθεχε,      

      εμνπιηζκφο) 
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 Παξαθεπή ρπκνχ 

 Καζαξηζκφο θξνχηνπ κε καραίξη - ηερληθέο αλάινγα κε ην θξνχην (πνξηνθάιη, κήιν)  

 Κφςηκν ιαραληθψλ - ηερληθέο αλάινγα κε ην ιαραληθφ (π.ρ. θφςηκν καξνχιη, θαζάξηζκα 

αγγνχξη) 

 Παξαζθεπή πνιππινθφηεξσλ γεπκάησλ 

 Καηαγξαθή βηβιίνπ ζπληαγψλ κε εηθφλεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ βεκάησλ παξαζθεπήο 

 

6. Καλόλεο αζθαιείαο ζην ζπίηη 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα αλαγλσξίδεη πνηνη είλαη νη θίλδπλνη θάζε θνξά λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα 

αλαδεηά βνήζεηα. 

 

 Ζιεθηξηθφ ξεχκα: 

 απφ πνχ πεξλάεη ην ξεχκα 

 μεθηηζκέλα θαιψδηα 

 μεραξβαισκέλεο πξίδεο 

 αιιαγή ιάκπαο 

 φρη ρέξηα θαη αληηθείκελα ζηηο πξίδεο  

 φρη λεξφ ζηηο πξίδεο – δηαθφπηεο  θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

 ειεθηξνπιεμία – πξψηεο βνήζεηεο 

 Μπάλην: 

 αληηνιηζζεηηθά ηαπέηα κέζα θαη έμσ απφ ηελ κπαληέξα – ληνπδηέξα 

 δηάθξηζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ 

 ξχζκηζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ 

 νξζή ρξήζε ζακπνπάλ θαη αθξφινπηξνπ 

 Φάξκαθα θαη απνξξππαληηθά: 

 δηαρσξηζκφο θαξκάθσλ απφ απνξξππαληηθά 

 απνζήθεπζε θαξκάθσλ 

 απνζήθεπζε απνξξππαληηθψλ 

 δειεηεξίαζε – πξψηεο βνήζεηεο 

 

 Βξεγκέλα παηψκαηα 

 Κνπδίλα: 

 δεζηέο εζηίεο θνπδίλαο 

 δεζηφο θνχξλνο 

 βξαζηφ λεξφ – θαπηφ ιάδη 

 θνθηεξά αληηθείκελα (καραίξηα, ςαιίδηα) 

 πίξηα – αλαπηήξαο: 

 ππξθαγηά ζην ζπίηη – αληηκεηψπηζε αλάινγα ηελ πεξίπησζε (π.ρ. 

ζθέπαζκα κε θνπβέξηα θ.α.) 

 ηειέθσλν ππξνζβεζηηθήο 

 Σδάθη – αλακκέλα θεξηά 

 θάιεο 

 Μπαιθφληα 

 Πφξηεο – ληνπιάπηα (καγθψκαηα) 

 θαξθαιψκαηα 

 παζκέλα γπαιηά 

 Πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

 Αληηζεηζκηθή πξνζηαζία: 

 ηη είλαη ζεηζκφο 
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 ηη θάλσ ηελ ψξα ηνπ ζεηζκνχ 

 πξνιεπηηθά κέηξα 

 

 

 

 Κ π θ ι ν θ ν ξ η α θ ή   α γ σ γ ή 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Να πξνζθέξεη ζην παηδί επξεία γλψζε ησλ θαλφλσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ  

      πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θηλείηαη θαη λα ηνπ κάζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο  πνπ πξέπεη λα  

     επηδεηθλχεη.  

 

 Σξφπνη κεηαθίλεζεο (κέζα κεηαθνξάο) – ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 Σξφπνη κεηαθίλεζεο ζην δξφκν (πεδφο, πνδήιαην, παηίλη, κεραλάθη, απηνθίλεην, 

ιεσθνξείν, ηαμί, θνξηεγφ, αγξνηηθά θαη νηθνδνκηθά νρήκαηα) 

 Υξήζηκα νρήκαηα (αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή θ.α.) 

 Δπηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο: 

 νδεγνί πνπ δελ πξνζέρνπλ ηα ζήκαηα 

 νδεγνχλ κε αιθνφι 

 κηινχλ ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

 είλαη θνπξαζκέλνη 

 δε θνξνχλ δψλε θαη θξάλνο 

 απξφζεθηνη πεδνί 

 παηδηά πνπ παίδνπλ ζην δξφκν 

 Αλαγλψξηζε θαηεπζχλζεσλ (δεμηά – αξηζηεξά, κπξνο – πίζσ) 

 Καηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε ήρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπθινθνξία 

 Ο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο (ρξψκαηα, ζέζε ρξσκάησλ ζην θαλάξη, ηακάηεο – 

Γξεγφξεο) (θχιια εξγαζίαο θαη παηρλίδη ξφισλ) 

 Γηάβαζε πεδψλ (θχιια εξγαζίαο θαη παηρλίδη ξφισλ) 

 Αλαγλψξηζε βαζηθψλ ζεκάησλ ηξνραίαο (θχιια εξγαζίαο) 

 Υξήζε δψλεο αζθαιείαο θαη θξάλνπο (βησκαηηθά) 

 Πσο καδεχσ αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ ζηνλ δξφκν 

 Γελ πεξλψ αλάκεζα απφ ζηαζκεπκέλα 

 Πνδήιαην ζε πάξθν ή πνδειαηφδξνκν 

 Δπίζθεςε ζε πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

 Πεξπάηεκα ηελ λχρηα 

 Δπηβάηεο ζε απηνθίλεην: 

 ρξήζε δψλεο 

 ζέζε ζην απηνθίλεην αλάινγα κε ην χςνο θαη ηελ ειηθία 

 φρη θιπαξίεο θαη αζηεηάθηα 

 φρη δπλαηή κνπζηθή 

 δελ πεηάκε αληηθείκελα ζην δξφκν 

 Υάξηεο ηεο πφιεο 

 Υξήζε θαη θαλφλεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο: 

 ζε ηξέλν 

 ζε θαξάβη 

 ζε αεξνπιάλν 

 Υξήζε ιεσθνξείνπ: 

 ρξήζε θαη θαλφλεο  

 δηάθξηζε ιεσθνξείνπ αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ (αξηζκφο – πηλαθίδα) 

 αλαγλψξηζε ζηάζεο 
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 δξνκνιφγηα (ψξα θαη δηαδξνκή) 

 Κπθινθνξία ζηελ χπαηζξν (δψα, αγξνηηθά νρήκαηα) 

 Γηαρσξηζκφο θηλδχλσλ πφιεο – ππαίζξνπ 

 Γηάθξηζε δξφκσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

 Κπθινθνξία θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο (νρήκαηα – πεδνί) 

 Δπίζθεςε ζην πιεζηέζηεξν ηκήκα ηξνραίαο ή θαιείηαη έλαο αμησκαηηθφο ηεο ηξνραίαο 

ζηελ ηάμε γηα λα ελεκεξψζεη  ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ηξνραίεο παξαβάζεηο. 

 Γεκηνπξγία «Σαπηφηεηαο Αζθαιείαο», φπνπ παξαζέηνληαη αηνκηθά ζηνηρεία θαη 

ηειέθσλα εθηάθηνπ αλάγθεο 

 Ση θάλσ φηαλ ράλνκαη ζηελ πφιε 

 Γεκηνπξγία ζπλνπηηθνχ θαηαιφγνπ κε απιέο θηλήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα 

 Γεκηνπξγία ζπλνπηηθνχ θαηαιφγνπ, πνπ νη καζεηέο δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ππελζπκίζνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο 

 

 Δθκάζεζε πνδειάηνπ: 

 κέξε ηνπ πνδειάηνπ 

 εμνπιηζκφο αζθαιείαο πνδειάηνπ 

 ρξήζε ηνπ ΚΟΚ κε πνδήιαην 

 κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ κε πνδήιαην ζην πξναχιην 

 επίζθεςε ζε πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

 

 

 

 

 Τ ε ι έ θ σ λ ν 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα απνθηήζεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία κε ην ηειέθσλν. 

 

 Αλαγλψξηζε αξηζκψλ (0 – 10) 

 Υξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ ηειεθσληθήο ζπζθεπήο (πιήθηξα, θαληξάλ, θηλεηφ) 

 ρεκαηηζκφο αξηζκνχ κε έλαλ – έλαλ αξηζκφ κε ιεθηηθή θαζνδήγεζε 

 Αλάγλσζε αξηζκψλ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

 ρεκαηηζκφο αξηζκνχ θάλνληαο αλάγλσζε απφ ραξηί 

 Δθκάζεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο 

 Σερληθή εθκάζεζε αξηζκψλ (θσδηθφο – αξηζκφο, αλά δεχγε θ.α.) 

 Υξήζε πξνζσπηθνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

 Αγνξά θαη ρξήζε ηειεθάξηαο γηα ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη θηλεηφ – ρξφλνο νκηιίαο 

 Δθκάζεζε βαζηθψλ νηθνγελεηαθψλ ηειεθψλσλ θαη αξηζκψλ πξψηεο αλάγθεο 

 Βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο  

 Δξψηεζε γηα ρξήζε δεκφζηνπ ηειεθψλνπ 

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο: 

 γξαπηφ κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

 ρξήζε fax 

 ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

 επηθνηλσλία κε θάκεξα ζηνλ Ζ/Τ 
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 Γ η α ρ ε ί ξ ε ζ ε   ρ ξ ε κ ά η σ λ  
 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα θαηαζηεί ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξεί λα αγνξάζεη φηη 

ρξεηάδεηαη. 

 

 Αλαγλψξηζε αξηζκψλ κέρξη ην 10 

 Αληηζηνηρία αξηζκνχ – πνζφηεηαο (κέηξεκα) 

 Σαχηηζε φκνησλ ρξεκάησλ  

 Οκαδνπνίεζε θέξκαηα – ράξηηλα 

 Αλαγλψξηζε ρξήκαηα θαη νλνκαζία ηνπο 

 χγθξηζε πξντφλησλ κε βάζε ηελ αμία ηνπο (π.ρ. ε ηπξφπηηα είλαη θζελφηεξε απφ ηα 

παπνχηζηα) 

 χγθξηζε αμίαο ρξεκάησλ (π.ρ. 1€ είλαη ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ 5€) 

 Αληηζηνηρία ππνδηαηξέζεσλ κε νιφθιεξε αμία (π.ρ. 4×50ιεπηα είλαη ίζν κε 2€) 

                                          

                                                    ═ 
 

 

 ρεκαηηζκφο πνζφηεηαο ρξεκάησλ ρσξίο ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο (π.ρ. 5,20€) 

 Πξφζζεζε αξηζκψλ - πνζνηήησλ  

 ρεκαηηζκφο πνζφηεηαο ρξεκάησλ κε ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο (π.ρ. 3,20€, ρξεηάδνληαη 

3×1€ θαη 20 ιεπηά) 

 Αλαγλψξηζε ηηκψλ απφ θαηάινγν πξντφλησλ θαη ζρεκαηηζκφο ηεο αμίαο ησλ ρξεκάησλ 

 Αθαίξεζε αξηζκψλ – πνζνηήησλ 

 Ρέζηα 

 Γεκηνπξγία βαζηθήο ιίζηαο αγνξψλ γηα ην ζπίηη 

 Γεκηνπξγία κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπίηη 

 

 Μηθξή αγνξά ζρνιείνπ 

Ωο πειάηεο:            

 επηινγή πξντφλησλ 

 κεηαθνξά ζην ηακείν 

 πιεξσκή 

 ξέζηα 

 αλάγλσζε απφδεημεο 

Ωο επηρεηξεκαηίαο: 

 αλάγλσζε ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

 ρξήζε αξηζκνκεραλήο θαη ηακεηαθήο κεραλήο – ζαξσηή ηηκψλ 

 απνδνρή ζσζηήο πνζφηεηαο ρξεκάησλ 

 ξέζηα 

 Αγνξά πξντφλησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά (super market, θαηαζηήκαηα , 

ρξήζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαθεηέξεηα, θ.α.) 

 πλαιιαγή κε ππεξεζίεο  - ινγαξηαζκνί 

 

 

 

 Ζ   ώ ξ α   θ α η   ν   ρ ξ ό λ ν ο   
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Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κάζεη ηελ ψξα θαη ηηο έλλνηεο ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλφ λα 

δηαρεηξηζηεί ην ρξφλν ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο ρξνληθήο εμέιημεο (π.ρ. κσξφ, παηδί, γπλαίθα, γηαγηά) 

 Ζκέξεο – κήλεο – επνρέο 

 Αλάγλσζε εκεξνινγίνπ 
 Δπαλάιεςε ζηελ αλαγλψξηζε ρξσκάησλ «θφθθηλν, πξάζηλν θαη καχξν» 

 Δπαλάιεςε ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ «ζηξνγγπιφ, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν»  

 Δθκάζεζε ελλνηψλ «κηθξφο-κεγάινο», «ςειφο-θνληφο», «γξήγνξνο-αξγφο», «κέζα-

έμσ», «κπξνζηά-πίζσ», «δεμηά-αξηζηεξά», «αλάκεζα-δίπια» 

 Δθκάζεζε αξίζκεζεο απφ ην 1 – 12 

 Δθκάζεζε ζχλδεζεο αξηζκνχ κε ιέμε (έλα=1) 

 Δθκάζεζε αληηζηνίρεζεο αξηζκνχ κε πνζφηεηα  

 

      3 =     
 

 Να κάζνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηα λνχκεξα ζηε ζεηξά απφ ην 1-12. Αθνχ έρνπλ κάζεη ηε 

ζσζηή ζεηξά ησλ αξηζκψλ, ηνπνζεηνχλ ηνπο αξηζκνχο πάλσ ζε κηα θνξδέια, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ην θάζε παηδί ελψλεη ηηο άθξεο ηεο θνξδέιαο, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί θχθινο (ην ζρήκα ηνπ ξνινγηνχ) θαη ην παηδί λα απνθηήζεη ηελ νπηηθή 

αληίιεςε ηεο αξηζκεηηθήο ζπλέρεηαο. 

 Αλαθέξνπκε θαη ζπδεηάκε  ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ (ξνιφη, 

ζέζε ηνπ ήιηνπ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζπγθεθξηκέλε ψξα θαζεκεξηλά) 

 Αλαθνξά φηη κηα εκέξα αληηζηνηρεί ζε δχν ζηξνθέο ηνπ ξνινγηνχ, δειαδή 24 ψξεο, θαη 

λα γίλεη ζχλδεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ήιηνπ κε ην ρξφλν πνπ θπιάεη κέζα ζηελ εκέξα. 

 Δθκάζεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν (πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ, ρηεο-

ζήκεξα-αχξην). 

 Δμάζθεζε ζηελ νξζή θνξά ηνπ ξνινγηνχ (απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά), δίλνληαο 

κεγάιε έκθαζε ζηελ θπθιηθή θαηεχζπλζε ηεο αξίζκεζεο. 

 Να γξάςνπλ ηνπο αξηζκνχο ηνπ ξνινγηνχ πάλσ ζε έλα πιαζηηθφ πηάην (γηα ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ δπζθνιία ζην γξάςηκν, λα δνζνχλ έηνηκα απηνθφιιεηα κε ηνπο αξηζκνχο γηα 

λα ηα ηνπνζεηήζνπλ πάλσ ζην πηάην) 

 Να δηαθξίλνπλ ηνπο ηξεηο δείθηεο ζε έλα ξνιφη- ν θνληφο, ν ςειφο θαη ν γξήγνξνο. Να 

δσγξαθίζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηνπο δείθηεο (καχξν=θνληφο πξάζηλν=ςειφο, 

θφθθηλν=γξήγνξνο), λα θφςνπλ ηνπο δείθηεο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ξνιφη 

ηνπο. 

 Να κάζνπλ νπηηθά ηελ ψξα «αθξηβψο» (κηα ε ψξα, δπν ε ψξα θηι). ηε ζπλέρεηα λα 

εμαζθεζνχλ ζε αζθήζεηο: 

 λα δηαβάδνπλ ηε ζσζηή ψξα ζην ξνιφη 

 λα ζρεδηάδνπλ ηελ ψξα πνπ ηνπο δίλεηαη 

 λα επηιέγνπλ ηε ζσζηή ψξα πνπ ηνπο δεηείηαη 

 λα ξπζκίδνπλ ην ξνιφη ηνπο ζηε ζσζηή ψξα 

 λα ξπζκίδνπλ ηελ ψξα ζε έλα πξαγκαηηθφ ξνιφη 

 Ο εθπαηδεπηηθφο  λα ρσξίζεη ηνλ θχθιν-ξνιφη ζε 12 θνκκάηηα, κε ζθνπφ λα γίλεη ε 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ν θάζε αξηζκφο-ψξα. 

 Να ζπδεηεζεί ε έλλνηα ηνπ κηζνχ κέζα απφ παξαδείγκαηα κε ηελ εμήο ζεηξά:  
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 πσο κνηξάδεηαη θαγεηφ γηα δχν άηνκα, φπσο κηα πίηζα, έλα θξνπαζάλ θηι.  

 πσο ρσξίδνπκε ζηα δπν ηα δηάθνξα ζρήκαηα (θχθινο, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν) 

 πσο ρσξίδνπκε ζηα δπν ην ξνιφη θαη ζπλδένπκε ην κηζφ κε ην «θαη κηζή» 

 Να κάζνπλ νπηηθά ηε κηζή ψξα (κηα θαη κηζή, δπν θαη κηζή θηι). ηε ζπλέρεηα λα 

εμαζθεζνχλ ζε αζθήζεηο: 

 λα δηαβάδνπλ ηε ζσζηή ψξα ζην ξνιφη 

 λα ζρεδηάδνπλ ηελ ψξα πνπ ηνπο δίλεηαη 

 λα επηιέγνπλ ηε ζσζηή ψξα πνπ ηνπο δεηείηαη 

 λα ξπζκίδνπλ ην ξνιφη ηνπο ζηε ζσζηή ψξα 

 λα ξπζκίδνπλ ηελ ψξα ζε έλα πξαγκαηηθφ ξνιφη 
  Να ζπδεηεζεί ε έλλνηα ηνπ ηέηαξηνπ κέζα απφ παξαδείγκαηα κε ηελ εμήο ζεηξά:  

 πσο κνηξάδεηαη θαγεηφ γηα ηέζζεξα άηνκα, φπσο κηα πίηζα, έλα θξνπαζάλ θηι.  

 πσο ρσξίδνπκε ζηα ηέζζεξα ηα δηάθνξα ζρήκαηα (θχθινο, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν) 

 πσο ρσξίδνπκε ζηα ηέζζεξα ην ξνιφη θαη ζπλδένπκε ην «θαη ηέηαξην» κε ην 

λνχκεξν 3 θαη ην «παξά ηέηαξην» κε ην λνχκεξν 9  

 Γηα ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, καζαίλνπλ λα ππνινγίδνπλ ηελ ψξα κε 

απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ ,δειαδή κε βάζε ηελ νιφθιεξε ψξα ηελ θαη ηέηαξην, ηελ κηζή 

θαη ηελ παξά ηέηαξην θαη ην απνδίδνπλ σο «κφιηο πέξαζε» «θνληεχεη». Παξάδεηγκα, 

φηαλ ε ψξα είλαη 2 θαη πέληε, ην καζαίλνπλ σο «κφιηο πέξαζε ηηο 2» ή φηαλ ε ψξα είλαη 

2 θαη 25 «θνληεχεη θαη κηζή» 

 Από αςηό ηο ζημείο και εξήρ η εκπαίδεςζη ζςνεσίζεηαι με ηο τηθιακό πολόι. Αλαθνξά φηη 

ππάξρεη θαη δεχηεξνο ηξφπνο λα δηαβάζνπκε ηελ ψξα 

 Μαζαίλνπλ λα κεηξάλε κέρξη ην 60  

 Να ζπλδένπλ ηνλ αξηζκφ κε ηε ιέμε (60=εμήληα) 

 Να κάζνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηα λνχκεξα ζηε ζεηξά απφ ην 1-60 

 Να κάζνπλ λα δηαθξίλνπλ πάλσ ζην ξνιφη ηηο κηθξέο γξακκέο ησλ ιεπηψλ απφ ηηο πην 

έληνλεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ ψξα 

 Ο εθπαηδεπηηθφο λα παξνπζηάζεη έλα πξαγκαηηθφ ξνιφη ζε κεγάιν κέγεζνο, ζην νπνίν 

λα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ ιεπηψλ 

 Παξνπζηάζηε ηελ ςεθηαθή ψξα πνπ πεξηιακβάλεη ζην δεμί ηκήκα ηελ ψξα, ηελ άλσ 

θάησ ηειεία θαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηα ιεπηά 

 Να κάζνπλ λα αληηζηνηρνχλ ηελ ςεθηαθή ψξα ζε αλαινγηθφ ξνιφη κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 αξρηθά, λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ηελ αλαινγηθή ψξα φπσο ηελ έρνπλ κάζεη 

κέρξη απηή ηε ζηηγκή, π.ρ. 12 θαη ηέηαξην κε ηελ ςεθηαθή ηεο κνξθή, 12:15 

 λα δηαβάδνπλ ηε ζσζηή ψξα ζην ξνιφη 

 λα ζρεδηάδνπλ ηελ ψξα πνπ ηνπο δίλεηαη ζε αλαινγηθφ ξνιφη πνπ πεξηιακβάλεη 

φια ηα λνχκεξα απφ 00-59 

 λα ζρεδηάδνπλ ηελ ψξα πνπ ηνπο δίλεηαη ζε αλαινγηθφ ξνιφη ρσξίο ηα ελδηάκεζα 

λνχκεξα ησλ ιεπηψλ 

 λα επηιέγνπλ ηε ζσζηή ψξα πνπ ηνπο δεηείηαη 

 λα ξπζκίδνπλ ην αλαινγηθφ ξνιφη ηνπο ζηε ςεθηαθή ψξα 

 λα γξάςνπλ ηελ ψξα ζηε ςεθηαθή ηεο κνξθή  

 αλαθνξά γηα 2 ζηξνθέο ξνινγηνχ, πξψηε ζηξνθή π.κ, δεχηεξε κ.κ. 

 αλαθνξά φηη ε κηα κέξα έρεη 24 ψξεο 

 άιινο ηξφπνο λα πνχκε ηελ ψξα απφ 00:00 - 23:59 
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 Κ ν η λ σ λ η θ έ ο   Γ ε μ η ό η ε η ε ο 

 

1. Δπηθνηλσλία 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα αλαγλσξίδεη ηα άηνκα πνπ έξρεηαη ζε επαθή θαη λα αλαπηχμεη ζσζηέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 

α) Με ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Βιεκκαηηθή επαθή  

 Δθθξάζεηο πξνζψπνπ 

 Αληηζηνίρηζε ρεηξνλνκηψλ κε αλάινγεο έλλνηεο 

 Μίκεζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο, βάδηζκα θ.α. 

 Απφζηαζε απφ ηνλ ζπλνκηιεηή  

 Να κελ θάλεη ρεηξνλνκίεο πξνο ηνπο άιινπο 

 Να δηαθξίλεη ηα αγγίγκαηα ησλ άιισλ (θηιηθφ – ερζξηθφ) 

 Να εμνηθεησζεί ζην άγγηγκα ησλ άιισλ θαηά πεξίπησζε 

  

 

β) ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά - δεμηόηεηεο αθξόαζεο 

 Αλαγλψξηζε ήρσλ 

 Γηάθξηζε ήρσλ 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο νκηιίαο: α)ηφλνο θαη ξπζκφο 

                                                            β)έληαζεο 

                                                            γ)θαζαξφηεηα 

 Να βειηηψζεη ην ρξφλν αληαπφθξηζεο ηνπ φηαλ θάπνηνο ηνπ απεπζχλεη ην ιφγν 

 Να κελ δηαθφπηεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ 

 Να κελ κηιά κνλνιεθηηθά αιιά θαη λα κελ θιπαξεί 

 Να κελ επαλαιακβάλεηαη ν ιφγνο ηνπ 

 Πεξηερφκελν ιφγνπ θαη ζπλάθεηα κε ην ζέκα ζπδήηεζεο 

 Άζθεζε ελεξγεηηθήο αθξφαζεο κε αλάγλσζε θεηκέλσλ  

 Γηάθξηζε ζσζηνχ ζπλνκηιεηή κέζα απφ δηαιφγνπο 

 

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ κε παίμηκν ξφισλ, ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

απαγγειίεο, πεξηγξαθή θσηνγξαθηψλ – εηθφλσλ, παηρλίδηα εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ, 

ερνγξάθεζε θσλήο θαη νκηιίαο. 

 

γ) Γεμηόηεηεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

 Γλσξηκία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (νλφκαηα) 

 Γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ (νλφκαηα – εηδηθφηεηα) 

 Δθπαίδεπζε ζηελ δηαηήξεζε βιεκκαηηθήο επαθήο κε απηφλ πνπ ηνπ κηιά 

 

 Να κάζνπλ λα δεηνχλ θαη λα δίλνπλ θάηη 

 Λέσ ή δείρλσ «επραξηζηψ – παξαθαιψ - ζπγγλψκε» 

 Οκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Δθηέιεζε εληνιψλ – θαηαλφεζε νδεγηψλ 

 Υξήζε θνηλσληθνχ ιφγνπ (θαιεκέξα, γεηά θ.α.) 

 Να ζπζηήλεηαη ζσζηά 

 Γηάθξηζε ραηξεηηζκψλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (θίινη, ειηθησκέλνη, θ.α.) 

 Έθθξαζε βηνινγηθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν 



 

© copyright Δξγαζηήξη Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) 

   Αραΐαο 2011    

27 

 Αλαγλψξηζε πξνζσπηθψλ νηθνγελεηαθψλ ζεκάησλ – πνηα θαη πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ   

 Απνδνρή επζπλψλ κέζα απφ αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ 

 

δ) δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

 Αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξνπζε 

 Σερληθή ραιάξσζεο – έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 

 Αλαγλψξηζε αηηίαο ζχγθξνπζεο 

 Πξνζέγγηζε ηνπ άιινπ αηφκνπ γηα ζπδήηεζε 

 Έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ πξνέθπςαλ  

 Αθξφαζε ηεο άπνςεο ηνπ άιινπ ρσξίο δηαθνπή 

 πδήηεζε γηα ελαιιαθηηθέο επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο (άκεζα ή έκκεζα) 

 Παηρλίδη ξφισλ γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο  

 

 

 

 

 

 

2. Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θάζε θνξά, λα κάζεη λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη 

λα ηα εθηνλψλεη κε πγηείο ηξφπνπο. 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζπλαηζζεκάησλ (έθθξαζε πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο) 

 Αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε παηρλίδηα ξφισλ, κίκεζεο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

θ.α. 

 Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο (π.ρ. γειάσ ζε ραξνχκελα 

γεγνλφηα) 

 Ζκεξνιφγην θαηαγξαθήο ζπλαηζζεκάησλ 

 

α) δηαρείξηζε ζπκνύ 

 Αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε ηξίηνπο 

 Αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ 

 Αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα 

 Σξφπνη έθθξαζεο  ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί ηξφπνη) 

 Σερληθέο εθηφλσζεο: 

 ζσκαηηθή άζθεζε 

 δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε 

 κνπζηθή - ρνξφο 

 γξνζηέο ζε καμηιάξη 

 κηιάσ ζηνλ θαζξέπηε 

 Σερληθέο ραιάξσζεο 

 

β) δηαρείξηζε άγρνπο 

 Αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

 Αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα 

 Σξφπνη έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ πξνζψπνπ γηα βνήζεηα 
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 Σερληθέο ραιάξσζεο 

 

3. Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

 

Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

 Σν παηδί λα κάζεη ηξφπνπο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα επηιχζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

 Αλαθνξά πνηθηιίαο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα απφ έληππν πιηθφ, 

δηεγήζεηο, πξνβνιέο ηαηληψλ  

 Πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο καζεηέο  θαη 

αλαθνξά ησλ ηξφπσλ επίιπζεο 

 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηξφπσλ επίιπζεο 

 Βήκαηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο: 

  αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξφβιεκα 

  ηερληθή ραιάξσζεο – έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 

  αλαγλψξηζε αηηίαο πξνβιήκαηνο 

  πξνζπάζεηα επίιπζεο κε απηελέξγεηα 

  αλαδήηεζε βνήζεηαο 

 Παηρλίδηα ξφισλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εμαζθεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


