
ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2020-2021- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΑΞΗ Δ1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

Ειρήνη- Πασκουαλίτα Κότσιφα ΠΕ70 

Αγγελική Θεοδόση-ΠΕ86 
Αντζελίνα Λαδά-ΠΕ06 
Μαρία Κάτσενου-ΠΕ91 
Νείλος Παπάς-ΠΕ79 
Πηνελόπη Μικέλη- ΠΕ11 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Μπορώ εγώ, παρακαλώ να δημιουργήσω τη γειτονιά που 

ονειρεύομαι να ζήσω; 

Α) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΕΥ ΖΗΝ 

     ΤΙΤΛΟΣ: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στη γειτονιά και την πόλη μου» 

Στον άξονα αυτόν οι μαθητές ασχολήθηκαν με μια σειρά από δραστηριότητες όπως: 
1. Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με σκοπό την αρχική αξιολόγηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με την οδική ασφάλεια. 
2. Παρακολούθησαν μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας για οδηγούς και πεζούς (ευαισθητοποίηση-παρατηρητικότητα). 
3. Σχεδίασαν και ομαδοποίησαν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες (απαγορευτικά, υποχρεωτικά, πληροφοριακά, προειδοποιητικά).  
4. Δημιούργησαν αφίσες με θέμα: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στη γειτονιά μου». 
5. Δημιούργησαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα την οδική ασφάλεια (επικοινωνία-

αλληλεπίδραση, σχεδιασμός, δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος). 
6. Συζήτησαν με αφορμή μελέτες περίπτωσης (καλλιέργεια κριτικής σκέψης). 
7. Επιχειρηματολόγησαν επί της άποψης «Η επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής είναι απαραίτητη», με βάση την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων- ατόμων 
που εμπλέκονται στο ζήτημα (δάσκαλος, φύλακας πάρκου, αξιωματικός τροχαίας, 
εκδότης βιβλίων, γείτονας, ξενοδόχος), με σκοπό την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης 
ενσυναίσθησης. 

8. Συζήτησαν για ζητήματα οδικής ασφάλειας στη γειτονιά τους και πρότειναν λύσεις 
στον δήμαρχο της πόλης τους μέσω παιχνιδιού ρόλων και γραπτών κειμένων 
(ενσώματη μάθηση-επίλυση προβλήματος-γραπτός λόγος). 

9. Τραγούδησαν «Το τραγούδι του Κ.Ο.Κ.» (τραγούδι σχετικό με τη θεματική ενότητα). 
10. Ασχολήθηκαν με την οδική ασφάλεια στην αγγλική γλώσσα (ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, έρευνα, εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμογή της νέας 
γνώσης).https://docs.google.com/presentation/d/1T8cgVw9VVpyr7n3m0uDW4rkJY
1TYjChYUJ8qrW9xrA/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1T8cgVw9VVpyr7n3m0uDW4rkJY1TYjChYUJ8qrW9xrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1T8cgVw9VVpyr7n3m0uDW4rkJY1TYjChYUJ8qrW9xrA/edit?usp=sharing
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Ενδεικτικά: 

  

 

 

 

 

 

 

Β) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     ΤΙΤΛΟΣ: «Φροντίζω τη γειτονιά μου, φροντίζω το περιβάλλον» 

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη προθυμία και ασχολήθηκαν με τα εξής: 
1. Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με σκοπό την αρχική αξιολόγηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
2. Παρακολούθησαν μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με το περιβάλλον με σκοπό την 

ευαισθητοποίησή τους και την κατανόηση για ανάγκη φροντίδας του περιβάλλοντος. 
3. Σχεδίασαν τα κτίρια της γειτονιάς τους ψηφιακά (σε ipad). 
4. Δημιούργησαν  τη γειτονιά τους – κτίρια από χαρτόκουτα (κατασκευή). 
5. Ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικές δραστηριότητες και παιχνίδια στην ψηφιακή τάξη. 
6. Δημιούργησαν αφίσες με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
7. Έφτιαξαν κολάζ διαχώρισης των απορριμμάτων. 
8. Έφτιαξαν κολάζ με φωτογραφικό υλικό από τη γειτονιά τους. 
9. Έγραψαν επιστολή στον Δήμαρχο με θέμα τη φροντίδα της γειτονιάς τους. 
10. Τραγούδησαν το τραγούδι «Ανακύκλωση», σχετικό με τη θεματική. 
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11. Έγραψαν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα με θέμα « Η γειτονιά μου δεν έχει κανένα 
ελάττωμα. Συμφωνώ ή διαφωνώ και γιατί»- επιχειρηματολογία. 

12. Μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής και με τη βοήθεια των στίχων των Δημοτικών 

τραγουδιών (Μήλο μου κόκκινο-Μακεδονία, Βιολέττα μου ανθισμένη-Κεφαλονιά, Μηλίτσα-

Λευκάδα) συνέδεσαν τη φύση και τα στοιχεία του περιβάλλοντος,  με την ανάγκη του 

ανθρώπου να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο και τα συναισθήματά του. 

Ενθουσιάστηκαν, διότι δεν μπορούσαν να φανταστούν την ομορφιά, τον πλούτο και τα 

νοήματα, που κρύβει η ελληνική παράδοση. Αναφορικό με το βιντεάκι του χορού ήταν ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο, προκειμένου να συνδεθούν κινησιολογικά τα σταυρωτά βήματα  

του συρτού-καλαματιανού  με τα ήδη διδαγμένα βήματα του μπάλου, που είχαν διδαχτεί την 

περσινή σχολική χρονιά. Αργότερα θα αλλάζαμε το μέτρημα  υιοθετώντας τις χρονικές αξίες 

των 7/8.  

13. https://drive.google.com/file/d/1fEav30AzdH-q6Q-JSOF1ZILU8EknhIKM/view?usp=sharing 

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

https://drive.google.com/file/d/11CDnvFvnXVZewSQRqaaOlLmICkPiOd8c/view?usp=sharing 

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

https://drive.google.com/file/d/1Oeg-mxXgsinUod57qxaPXFVNEtS9mmuF/view?usp=sharing 

ΜΗΛΙΤΣΑ -ΛΕΥΚΑΔΑ 

https://drive.google.com/file/d/1qlVxVo1C16BpY6aHHkgQd7tcRjYx92pB/view?usp=sharing 

ΜΗΛΟ ΜΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

https://drive.google.com/file/d/1rLzVz3bTqguvffk1yX2xASrk6Z7nxaye/view?usp=sharing 

ΧΟΡΟΣ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΥΡΩΤΑ 

14. Ασχολήθηκαν με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην αγγλική γλώσσα (ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, έρευνα, εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμογή της νέας γνώσης). 
Στον ψηφιακό διαδραστικό πίνακα ανάρτησαν φωτογραφίες από σημεία στη γειτονιά τους 

όπου διαπίστωσαν περιβαλλοντικό ζήτημα. Σχολίασαν και συμπέραναν ότι το κυριότερο ήταν 

τα απορρίμματα. Εργάστηκαν με ενημερωτικά βίντεο διαδραστικά και ψηφιοποιημένα 

παιχνίδια ώστε να προσεγγίσουν τους άξονες του ζητήματος. Κατόπιν, έφτιαξαν ημερολόγιο 

καταγραφής οικιακών απορριμμάτων, διαχώρισαν τα απορρίμματα και φωτογράφησαν την 

οικιακή δράση ανακύκλωσης. Μοιράστηκαν τα συμπεράσματά τους με τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα της τάξης. Προσέγγισαν τον νέο νόμο για τη διαχείριση των πλαστικών με 

διαδραστικά κουίζ και υπέγραψαν το δικό τους συμβόλαιο ανάληψης ευθύνης. 

Η αποτύπωση της δράσης είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/presentation/d/1-V3dw2pA73lxYnS4WHsIUtePCAGP1pou3g7YiwOMxCg/edit?usp=sharing 

 

Ενδεικτικά:  

 

https://drive.google.com/file/d/1fEav30AzdH-q6Q-JSOF1ZILU8EknhIKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CDnvFvnXVZewSQRqaaOlLmICkPiOd8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oeg-mxXgsinUod57qxaPXFVNEtS9mmuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlVxVo1C16BpY6aHHkgQd7tcRjYx92pB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rLzVz3bTqguvffk1yX2xASrk6Z7nxaye/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-V3dw2pA73lxYnS4WHsIUtePCAGP1pou3g7YiwOMxCg/edit?usp=sharing
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Γ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ 

     ΤΙΤΛΟΣ: «Φροντίζω για τη γειτονιά μου, είμαι ενεργός πολίτης» 

Στον συγκεκριμένο άξονα οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα παρακάτω: 
1. Παρακολούθησαν μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους 

απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα και στον εθελοντισμό. 
2. Συνέχισαν τον σχεδιασμό των κτιρίων της γειτονιάς τους. 
3. Ασχολήθηκαν με δραστηριότητες και παιχνίδια στην ψηφιακή τάξη. 
4. Δημιούργησαν αφίσες με μηνύματα. 
5. Έγραψαν επιστολή στον Δήμαρχο με θέμα τα κοινωνικά ζητήματα που αναδεικνύονται μέσα 

από την γειτονιά τους. 
6. Τραγούδησαν  τραγούδι, σχετικό με τη θεματική. 
7. Ασχολήθηκαν με τα κοινωνικά ζητήματα στην αγγλική γλώσσα- εθελοντισμός σε σχέση με τα 

αδέσποτα ζώα (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, έρευνα, εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμογή 

της νέας γνώσης). 

https://docs.google.com/presentation/d/1-
V3dw2pA73lxYnS4WHsIUtePCAGP1pou3g7YiwOMxCg/edit?usp=sharing 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1-V3dw2pA73lxYnS4WHsIUtePCAGP1pou3g7YiwOMxCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-V3dw2pA73lxYnS4WHsIUtePCAGP1pou3g7YiwOMxCg/edit?usp=sharing
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Δ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

     ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργώντας τη δική μας τρισδιάστατη γειτονιά» 

Στον τελευταίο άξονα οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα εξής: 
1. Συζήτησαν για την πράσινη πόλη. 
2. Έφτιαξαν τρισδιάστατες κούκλες. 
3. Ολοκλήρωσαν την κατασκευή των κτιρίων της γειτονιάς τους και δημιούργησαν τη 

γειτονιά τους. 
4. Ασχολήθηκαν με δραστηριότητες και παιχνίδια στην ψηφιακή τάξη. 
5. Δημιούργησαν ψηφιακά κτίρια της γειτονιάς τους. 
6. Τραγούδησαν  το τραγούδι «Στην παλιά μου γειτονιά», σχετικό με τη θεματική. 
7. Δημιούργησαν διαδραστικές ενημερωτικές αφίσες για τη γειτονιά. 
8. Δημιούργησαν τρισδιάστατες κούκλες. 
9. Στο μάθημα των αγγλικών δημιούργησαν διαδραστικές αφίσες για την ενημέρωση 

σχετικά με τα ζητήματα της γειτονιάς τους, «στήσιμο» εικονικής πικετοφορίας/ 
διαμαρτυρίας. 

 
Πληροφορική:  

Video Xrays: https://www.youtube.com/watch?v=We018mqU2Bg 
Οδηγίες: Μαγικά Τετράγωνα:  Κάντο όπως ο Indiana Jones.  
Παιχνίδι:https://jseden.dcs.warwick.ac.uk/latest-master/?load=545&vid=14888&r= 
Αποτίμηση-Αξιολόγηση: https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/06/blog-post_11.html 
 
 
Ενδεικτικά: 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=We018mqU2Bg
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/05/blog-post_27.html
https://jseden.dcs.warwick.ac.uk/latest-master/?load=545&vid=14888&r
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/06/blog-post_11.html
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Σημείωση: 

Λόγω των συνθηκών εγκλεισμού έγιναν κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές στον αρχικό 
σχεδιασμό και για τους 4 θεματικούς άξονες. Κάποιες δραστηριότητες δεν ολοκληρώθηκαν, 
ωστόσο αξιοποιήθηκε επαρκώς ο διαθέσιμος χρόνος τόσο στη φυσική όσο και στην ψηφιακή 
τάξη καθώς και ψηφιακό/ αναλογικό υλικό σχετικό με το θέμα. Οι μαθητές έδειξαν 
ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και 
ιδιαίτερα στην τρισδιάστατη κατασκευή της γειτονιάς τους.  
 


