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Σχολική χρονιά 2015-2016 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το βιβλίο 
• Ο εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με το βιβλίο και 

τη χρησιμότητά του 
• Η ενδυνάμωση της γλωσσικής έκφρασης με έμμεσο και 

βιωματικό τρόπο 
• Η ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας 
• Η καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυσης 
• Η δραστηριοποίηση της φαντασίας και της 

εφευρετικότητας 
• Η όξυνση της συναισθηματικής νοημοσύνης 
• Η διεύρυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 



Επιμέρους στόχοι 

• Να έρθει το παιδί σε επαφή με λέξεις που πιθανόν να μην ακούσει 
σε μια καθημερινή κουβέντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να 
εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να μάθει να χειρίζεται με 
μεγαλύτερη ευκολία τη γλώσσα. 

• Να ακονίσει την μνήμη, να  κρατηθεί σε εγρήγορση και να  
καλλιεργήσει την περιέργεια και τη φαντασία του. 

• Να συνδυάσει το διάβασμα με ώρα χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. 
• Να μάθει να αντιμετωπίζει καταστάσεις και σοβαρά ζητήματα με 

τον πλέον ευχάριστο τρόπο. 
• Να ταυτιστούν με τους ήρωες- που πιθανόν να αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις ανάλογες με τις δικές τους-να βρουν απαντήσεις σε 
απορίες και αμφιβολίες, να εκφράσουν αγωνίες. 

• Να ανακουφιστούν από το φορτίο έντονων συναισθημάτων, να τα 
αναγνωρίσουν καθώς και τις σκέψεις που τους προκαλούν και να 
τις συζητήσουν, να βρουν συντροφιά και στήριξη. 



Μέθοδοι υλοποίησης του 
προγράμματος 

• Σύνδεση με όλες τις γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ(Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες ,Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Αισθητική και Θεατρική Αγωγή)-Project 

• Ενεργητική και βιωματική συμμετοχή των νηπίων 
• Ομαδοσυνεργατική  μέθοδος 
• Συνεργασία με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 
• Συνεργασία με την οικογένεια 
• Έρευνα στο διαδίκτυο και στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό 
• Βιωματικό εργαστήρι αφήγησης και εικονογράφησης από 

συγγραφέα 
• Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου 
• Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο της πόλης 



Διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον  Νοέμβριο  
του 2015 έως και τον Απρίλιο του 2016 κάθε 
Δευτέρα και Παρασκευή, τμηματικά και κατά 
περίπτωση. 

 



Διαθεματικές  δραστηριότητες  και 
δράσεις  κατά  τη  διάρκεια  του 

προγράμματος 



Αφόρμηση-ερέθισμα 

• Παραμύθι μύθι μύθι…το κουκί και το ρεβύθι! Η ενασχόληση με τα 
παραμύθια και τις ιστορίες είναι σχεδόν καθημερινή στη ζωή του 
νηπιαγωγείου. Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε 
με έμπνευση τις ιστορίες των παραμυθιών και τις πληροφορίες 
ενός βιβλίου. Όμως ποιος γράφει όλα αυτά που εμείς διαβάζουμε; 
Πώς οι ιστορίες  που έχουν στο μυαλό τους οι σύγχρονοι 
παραμυθάδες γίνονται ιστορίες στο χαρτί; Τι είναι ο εκδοτικός 
οίκος και τι ο εικονογράφος; Μπορούμε να παίξουμε 
κουκλοθέατρο με τους ήρωες; 

• Ας μην ξεχνάμε  ποτέ πως πάνω απ’ όλα ένα βιβλίο είναι 
απόλαυση!!! 

• Έχοντας λοιπόν αυτό σαν αρχή μας κατά τη διάρκεια του  
προγράμματος,αναπτύξαμε τις δραστηριότητες και δράσεις που 
ακολουθούν: 











Κανόνες 

• Αφού διαβάσαμε το βιβλίο «Τα ζώα του 
δάσους πάνε στο Νηπιαγωγείο», συζητήσαμε 
για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε 
όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο και για το πώς 
πρέπει να τους εφαρμόζουμε ανάλογα όταν 
το δανειζόμαστε. Τους βρήκαμε στο Διαδίκτυο 
σε καρτέλες  και τους αναρτήσαμε στη Γωνιά 
της Βιβλιοθήκης μας  για να τους θυμόμαστε. 





Κάναμε μια λίστα με τους τρόπους 
που μπορούμε να κάνουμε τα βιβλία 

της τάξης μας χαρούμενα 



Πώς θα γίνουν τα βιβλία της τάξης 
χαρούμενα; 

.να μην τα σκίζουμε                                      .να μην τα ρίχνουμε  στη βροχή 

.να τα διαβάζουμε πάρα πολύ                    .να μην τα πετάμε στη φωτιά 

.να τα προσέχουμε                                        .να μην χάνουν τους φίλους τους,τα άλλα  

.να μην τα πετάμε                                           βιβλία  

.να μην τα τσαλακώνουμε                            .να τα βάζουμε στη θέση τους και κοντά  

.να μην τα μουτζουρώνουμε                         κοντά 

.να μην τους κάνουμε τρύπες                      .να μη ρίχνουμε φαγητό πάνω τους 

.να μην τα λασπώνουμε                                .να μην τα λυγίζουμε 

.να μην τους κολλάμε αυτοκόλλητα 

.να τα αγαπάμε 

.να μην τους ρίχνουμε νερό 

.να μην τα λαδώνουμε 

.να μην τους ρίχνουμε κόλλα 

. 
  



Τα παιδιά συμπλήρωσαν  και φύλλο 
εργασίας για τη σωστή και τη λάθος 

συμπεριφορά 



Σε περίπτωση όμως  ανάγκης, υπάρχει 
το Ιατρείο Βιβλίων 

 



Βαλίτσα Φιλαναγνωσίας 

• Κάθε Παρασκευή ένα παιδί μαζί με το βιβλίο που 
επιλέγει από  τη Δανειστική Βιβλιοθήκη δανείζεται και 
τη βαλίτσα της Φιλαναγνωσίας  η οποία περιέχει υλικά 
χειροτεχνίας και δημιουργικής  έκφρασης. Αφού 
διαβάσει και επεξεργαστεί το βιβλίο μαζί με την 
οικογένειά του,θα εμπνευστεί από αυτό και θα 
δημιουργήσει π.χ. ένα κολάζ,φιγούρες των ηρώων κ.ά. 
Τη Δευτέρα θα την επιστρέψει στο σχολείο και θα 
παρουσιάσει μαζί με τον ενήλικα που ασχολήθηκε 
σχετικά,το βιβλίο,τη δημιουργία του,θα συζητήσουμε 
στην ολομέλεια και θα ανταλλάξουμε απόψεις και 
απορίες. 



, στολίδια (με τη βοήθεια της μαμάς) 
Κάποιο άλλο παιδί ολόκληρη μακέτα 

της ιστορίας 
 
 
 
 
 

 

  



Η παρουσίαση της Δευτέρας 

• Κάθε Δευτέρα το παιδί που δανείστηκε μαζί 
με το βιβλίο του και τη βαλίτσα της 
Φιλαναγνωσίας, παρέα με την μητέρα του 
μας παρουσίασαν το περιεχόμενο, το νόημα, 
τις εντυπώσεις και τη δημιουργία  του 
ανταλλάσοντας  σκέψεις, γνώσεις,ερωτήσεις 
και προβληματισμούς 



Ένας χαρούμενος ιπποπόταμος 
Ο κύριος Πετράν 

Μια αράχνη μόνη ψάχνει 
Πόσο μ΄ αρέσει  ο εαυτός μου 

Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί 
Μακάρι να μπορούσα να διαβάσω 

Το αστέρι της φιλίας 
Ο ραφτάκος των λέξεων 

 



Τα παιδιά παρουσίασαν «τα αγαπημένα βιβλία 
της οικογένειάς τους» 



…αλλά και συμπλήρωσαν  με την μαμά «το καδράκι της 
ανάγνωσης» απαντώντας μαζί στις ερωτήσεις… 

 



…έφτιαξαν «τη δική τους ιστορία» με εικόνες 
που διάλεξαν, την έγραψαν παρέα με τους 

γονείς τους και μας την παρουσίασαν 
 
 

 



Αφίσα 

• Φτιάξαμε την αφίσα του προγράμματος, 
αφού βρήκαμε τι έχει ανάγκη ο καλός 
αναγνώστης. 

 

 

 

 

 

 



 Με ένα βιβλίο στο χέρι 

το τραγούδι του προγράμματος 
(που τραγουδάμε σύμφωνα με το 

τραγούδι «τα παιδιά ζωγραφίζουν στον 
τοίχο») 



                     ΜΕ  ΕΝΑ  ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΟ  ΧΕΡΙ 

 

                Τα  παιδιά πώς διαβάζουν βιβλία, 

                παραμύθια,ιστορίες  και μύθους 

                με  νεράιδες  στους πύργους 

                κι  ιππότες στ΄ άλογά τους 

                κι ένα νάνο να τριγυρίζει.(δύο  φορές) 

 

               Τι ταξίδια και όνειρα κάνουν 

               με καράβια στα σύννεφα φτάνουν, 

               τι μικρός που’ναι ο κόσμος 

               στα χέρια μόλις πιάνουν 

               τα παιδιά   τα βιβλία.(δύο φορές) 

 

               ΜΕ  ΕΝΑ  ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

               η  ζωή  μας γεμίζει  λουλούδια 

               ο  καλύτερος  φίλος  

               παρέα  πάντα  είναι 

               στο μυαλό,στην  καρδιά  μας.(δύο φορές) 



Καρτέλες αλληλουχίας ή αλλιώς … 
παραμύθια-ακορντεόν 

• Με τις εικόνες γνωστών παραμυθιών σε 
καρτέλες αλληλουχίας, δημιουργήσαμε τα 
δικά μας «παραμύθια –ακορντεόν» και με 
πολύ κέφι και φαντασία αναδιηγηθήκαμε τα 
παραμύθια ξανά και ξανά… 

 

 



Το ζάρι της αναδιήγησης 

 Το κάθε παιδί έκοψε,ζωγράφισε και 
κόλλησε το δικό του ζάρι αναδιήγησης  
με θέμα «τα τρία γουρουνάκια»,ένα 
από τα κλασικά και αγαπημένα μας 
παραμύθια.Ρίχνοντας το 
ζάρι,μπορούσε να πει την ιστορία με 
διαφορετική σειρά από την 
καθιερωμένη,με ατέλειωτους 
συνδυασμούς  και … έκβαση  μη 
αναμενόμενη!!! 



Κουκλοθέατρο με δαχτυλόκουκλες και 
τους ήρωές μας 



Τα μέρη που αποτελούν το βιβλίο 

• Μαθαίνοντας να ξεχωρίζουν τα παιδιά τα 
μέρη που αποτελούν κάθε βιβλίο, είπαμε να 
ζωγραφίσουν τα δικά τους εξώφυλλα και να 
δώσουν τους δικούς τους μοναδικούς τίτλους 
σε αυτά. 



Oι ήρωες 

• Αφού ασχοληθήκαμε με το 
βιβλίο «ο Ορφέας και οι 
νταήδες με τα κίτρινα 
ποδήλατα» προσπαθώντας 
να προσεγγίσουμε το 
φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού,τα παιδιά 
ξεχώρισαν τους ήρωες και 
τους αποτύπωσαν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο 



 Η δικιά μας ιστορία 

 Εικονογράφησαν και αφηγήθηκαν σε ένα μεγάλο- για να την 
καταγράψει-τη δική τους ιστορία 



Τα στοιχεία της ιστορίας 

   Αναλύσαμε το περιεχόμενο  και τη 
δομή των ιστοριών που διαβάσαμε  με 
διαφορετικούς τρόπους, αρχικά 
βρίσκοντας και διατυπώνοντας  τους 
ήρωες, το μέρος, το πρόβλημα και 
την λύση 



Εξέλιξη της ιστορίας 

…αλλά και διατυπώνοντας την χρονική εξέλιξη του παραμυθιού 



Πίνακες αναφοράς 

     Χρησιμοποιώντας  πίνακες 
αναφοράς, μάθαμε  καινούργιες 
λέξεις, αναλύσαμε τι σημαίνουν, πώς 
τις  χρησιμοποιούμε. Ποιόν « τίτλο» 
έχει  το βιβλίο που διαβάζουμε; 
Μπορούμε να εντοπίσουμε πού 
αναγράφεται; Ποιος το έχει γράψει; 
Πώς λέγεται αυτός/ή  που γράφει ένα 
βιβλίο; Τι σημαίνει «εκδοτικός οίκος»; 
Πού αναγράφεται στο εξώφυλλο του 
βιβλίου μας; Παρατηρήσαμε το τυπικό 
που ακολουθείται στον τρόπο που 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία στο 
εξώφυλλο. 



Το δικό μας  λεξικό 

• Στο λεξικό που δημιουργήσαμε καταχωρούμε 
τις καινούργιες λέξεις που ανακαλύπτουμε 
κατά την ενασχόλησή μας με τα βιβλία,τις 
ερμηνεύουμε και καταγράφουμε τη σημασία 
που τους αποδίδουμε,ανατρέχουμε σε αυτό 
και επαναλαμβάνουμε όταν χρειάζεται. 







Οι βιβλιοφαγούληδες 

• Τη Δευτέρα που το κάθε παιδί επιστρέφει το 
βιβλίο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης κόβει ένα 
μικρό κύκλο από χαρτόνι και γράφει τον τίτλο 
του βιβλίου του. Έτσι σιγά σιγά συμπληρώνει 
το σώμα του Βιβλιοφαγούλη του.Όσο πιο 
πολλά βιβλία δανειστεί, τόσο πιο ψηλός θα 
γίνει ο Βιβλιοφαγούλης του. 





Η ώρα για το Παραμυθοκαπέλο 

• Κάθε Παρασκευή ο Παραμυθάς της τάξης μας 
φοράει… όχι το μαγικό γιλέκο, αλλά το μαγικό 
καπέλο και μας ταξιδεύει στον κόσμο των 
παραμυθιών.Νομίζετε ότι δεν μπορεί να 
διαβάσει;Μα το μαγικό Παραμυθοκαπέλο 
γιατί το φοράει; 



Καρτέλες επιβράβευσης 

• Κάθε φορά που επιστρέφει ένα παιδί το 
βιβλίο που έχει δανειστεί από τη Δανειστική 
Βιβλιοθήκη κολλάει ένα αυτοκόλλητο στη 
δική του καρτέλα επιβράβευσης. 



…ένα αυτοκόλλητο για κάθε βιβλίο 
που δανείζομαι… 



Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Πύργου 



• Κατά  την επίσκεψή μας, όλα τα παιδιά 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας με θέμα «Η Λίμνη των 
Κύκνων». Παρακολούθησαν την προβολή του 
παραμυθιού με παράλληλη ζωντανή αφήγηση 
από την υπεύθυνη προγραμμάτων, ενώ 
συνόδευε η συγκλονιστική κλασική μουσική του 
Π. Τσαικόφσκι. Ακολούθησαν ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες, πάντα στο ίδιο θέμα, αλλά και 
ασκήσεις λεπτής κινητικότητας, όπου τα παιδιά 
συμμετείχαν με πολύ κέφι και φαντασία. 







«Βιβλιοπόντικα,  τη  Φιλαναγνωσία 
μην την κυνηγάς» 

• Ακολούθησε ξενάγηση στο παιδικό τμήμα της 
Βιβλιοθήκης, όπου συζητήσαμε για τους 
κανόνες και τον τρόπο δανεισμού των 
βιβλίων. Σκεφτήκαμε ότι δεν υπήρχε 
καλύτερος τόπος και χρόνος για να 
διαβάσουμε το «Βιβλιοπόντικα, τη 
Φιλαναγνωσία μην την κυνηγάς» του Β. 
Ηλιόπουλου. 





Οι μικροί μαθητές μας, γεμάτοι εντυπώσεις και ενέργεια, έδωσαν την 
υπόσχεση να επιστρέψουν κρατώντας από το χέρι τους γονείς τους 

αυτή τη φορά. 



Βιωματική συνάντηση  

• Στον ίδιο χώρο, τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Πύργου, σε άλλη χρονική στιγμή 
πήραν μέρος σε βιωματική συνάντηση με την 
ψυχολόγο της Δ.Π.Ε.Η. και θέμα «Εκφοβισμός 
και Προσχολική ζωή». Εκεί, μετά το παιγνίδι 
γνωριμίας και την ανάγνωση του βιβλίου 
«Πολυξένη», συμμετείχαν σε βιωματικές 
δραστηριότητες επεξεργασίας του 
περιεχομένου και ασχολήθηκαν με την 
εικαστική απεικόνιση της ιστορίας. 





Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο της πόλης 
μας 

• Επισκεφθήκαμε τον πολύ φιλόξενο χώρο 
βιβλιοπωλείου της πόλης μας , όπου ο 
υπεύθυνος ιδιοκτήτης μας ξενάγησε στα 
τμήματα του καταστήματος , εξήγησε , 
υπέδειξε και απάντησε σε όλες τις απορίες 
των παιδιών με πολλή υπομονή και αγάπη για 
το  β ι β λ ί ο και την ανάπτυξη της  φ ι λ α ν α 
γ ν ω σ ί α ς  στην ηλικία της προσχολικής 
αγωγής. 



Αφήγηση της ιστορίας «Το 
Βιβλιόδεντρο» 

• Βρήκαμε ευκαιρία να απολαύσουμε την 
αφήγηση , αναδιήγηση και επεξεργασία της 
πολύ ωραίας ιστορίας «Το Βιβλιόδεντρο» 
στον ειδικά διαμορφωμένο  χώρο του 
βιβλιοπωλείου που μας φιλοξένησε και τα 
παιδιά να βιώσουν την πολύτιμη εμπειρία ότι 
ένα βιβλίο μπορεί να τα συντροφεύει σε κάθε 
στιγμή της ζωής τους. 



«Το Κάτι Άλλο» 

• Έχοντας  ως θέμα το σεβασμό  προς τη 
διαφορετικότητα, τα παιδιά του ενός 
τμήματος φιλοξένησαν τους συμμαθητές  
τους του άλλου τμήματος και αφηγήθηκαν 
διαδοχικά την ιστορία «Το Κάτι Άλλο» 



Εργαστήρι δημιουργικής αφήγησης 
και εικονογράφησης 

• Περιμένοντας με ανυπομονησία την επίσκεψη 
της αγαπημένης μας συγγραφέα, έχουμε 
διαβάσει και επεξεργαστεί με  διαφορετικούς 
τρόπους πολλά από τα βιβλία της.Ένας από 
αυτούς ήταν και το να δημιουργήσουμε ένα 
Πίνακα Καταγραφής Στοιχείων για δύο 
ιστορίες: Ένα σκουλήκι με φτερά και Τι 
χρειάζονται τα παραμύθια. 



Πίνακας Καταγραφής στοιχείων 



  

     Για να δημιουργήσουμε εύκολα τα παραμύθια μας και να 
υπάρχει ποικιλία στις …παραμυθοσαλάτες μας, οργανώσαμε 
τον πίνακα καταγραφής στοιχείων των παραμυθιών τον 
οποίο και εμπλουτίζαμε, καταφέρνοντας έτσι τα παιδιά να 
αντιληφθούν τη σημασία της ταξινόμησης στοιχείων. 



Γιρλάντα με εξώφυλλα 

• Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βρούμε κάποιους  
τρόπους να ξεχωρίσουμε και να γιορτάσουμε την 
παρουσία μιας τόσο αγαπημένης συγγραφέα στο 
δικό μας χώρο. Έτσι τα παιδιά σκέφτηκαν κι 
έφτιαξαν μια γιρλάντα με τα εξώφυλλα των βιβλίων 
της που έχουμε διαβάσει. 





Η κουβέρτα της τάξης μας 

• Έχοντας σαν αφόρμηση την ενασχόλησή μας 
με το «Ραφτάκο των λέξεων» του Αντώνη 
Παπαθεοδούλου, ψάξαμε να βρούμε τις 
λέξεις που μπορεί να ζέσταναν την καρδιά και 
την ψυχή του ραφτάκου μας. Κι αφού τα  
παιδιά βρήκαν πλήθος από αυτές, είπαν να 
φτιάξουν την κουβέρτα της τάξης μας, που με 
τις λέξεις της θα μας ζεσταίνει, θα μας 
ανακουφίζει, θα χαρίζει ομορφιά στη ζωή 
μας. 





Παίξαμε και παιγνίδια με τις λέξεις 



Η εξέλιξη της ιστορίας με ζωγραφική 

• Κάθε παιδί ζωγράφισε και την εξέλιξη της 
ιστορίας, τι έγινε πρώτα, τι έγινε ύστερα και τι 
στο τέλος. 



Μηλοβιβλία  , κυλινδροβιβλία  κ.ά. 

• Κατασκευάσαμε τα δικά μας βιβλία με 
διαφορετικά θέματα και τρόπους κατασκευής 





Το βιβλίο των βιβλίων 

…όπου τα παιδιά μπορούσαν να 
κάνουν ελεύθερες ζωγραφιές μετά την 
ανάγνωση ή την αφήγηση 



Τα βιβλία της αντίστροφης μέτρησης 

• …όπου σε κάθε του σελίδα μετρούσαν 
αντίστροφα περιμένοντας με ανυπομονησία 
τις διακοπές… 



Τα βιβλιαράκια των αριθμών 



Βιβλία συνταγών 

…αλλά μάθαμε επίσης ότι μέσα από βιβλία 
μπορούμε να βρούμε συνταγές για να 
ανακαλύψουμε πώς παρασκευάζουμε 
πεντανόστιμες και υγιεινές λιχουδιές!!!  τόσο 
στο χώρο του νηπιαγωγείου , όσο και 
οπουδήποτε αλλού. 





 Ζητήσαμε από τον Αη Βασίλη τα 
δώρα μας να είναι βιβλία… 



…αλλά και το φλουρί της βασιλόπιτας 
αντιστοιχούσε σε βιβλίο… 



Η Πεντάμορφη και το Τέρας 

         Διαβάσαμε το βιβλίο 
…αλλά και παρακολουθήσαμε την           
ομώνυμη θεατρική παράσταση 



                                 Δραματοποίηση 

Τα παιδιά χάρηκαν ιδιαίτερα το αυθόρμητο θεατρικό παιγνίδι  στο χώρο 
της τάξης μας πλέον, υιοθετώντας ρόλους, συμπάσχοντας και 
μπαίνοντας στη θέση των ηρώων 



Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα 

Η ενασχόλησή μας με το θέμα του σχολικού 
εκφοβισμού ήταν επίσης μια σημαντική αφορμή 
για να μπουν στη θέση όλων όσων εμπλέκονται σε 
αυτό το φαινόμενο  και να παίξουν παιγνίδια 
ρόλων 



…αλλά και να ζωγραφίσουν επίσης… 



Μουσικο … βιβλιο… διασκεδάζουμε!!! 



                   Ψυχοκινητικές  ασκήσεις 
Παίξαμε μουσικοκινητικά παιγνίδια, παρέα πάντα με  τους αγαπημένους μας φίλους τα 
βιβλία, όπως τα Μουσικά Βιβλία(παραλλαγή στις γνωστές κι αγαπημένες Μουσικές 
Καρέκλες).Κατά τη διάρκεια της μουσικής τα παιδιά χορεύουν ή τρέχουν(ανάλογα με το 
χώρο που διαθέτουμε) και όταν σταματάει η μουσική κάθε παιδί πρέπει να πάρει στα χέρια 
του ένα βιβλίο. Αυτό  που δεν προλαβαίνει, βγαίνει εκτός. 



              Παίξ ΄ το … Βρες  το … Πες το! 
   Όλοι καθόμαστε στο πάτωμα  και μοιραζόμαστε από ένα κρουστό  μουσικό όργανο. Στη 
μέση υπάρχει ένα κλειστό κουτί. Για να ανοίξει θα πρέπει το παιδί να επαναλάβει το 
ρυθμικό μοτίβο που παίζουμε εμείς και αποτελεί τον «κωδικό». Μετά επιλέγει  τυχαία μια 
φωτοτυπία και περιγράφει λεκτικά σε ποιο κομμάτι της ιστορίας αντιστοιχεί η εικόνα. 



             Πάνω - Κάτω –Ισορροπία- Μπρος! 
      Όσο  παίζει η μουσική τα παιδιά καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία, 
όπως τους ζητάμε εμείς ή σύμφωνα με ιδέες που θα δώσουν τα ίδια( π. χ. με 
το βιβλίο στο κεφάλι, στην παλάμη, πίσω από την πλάτη, κάνοντας κουτσό 
κλπ.) 


