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Κλασικό τμήμα: 12 παιδιά 

τμήμα ένταξης :   4 παιδιά 

 

Υπεύθυνη προγράμματος 

Ειρήνη Χατζοπούλου 

Νηπιαγωγός Τμήματος Ένταξης 

«Άκουσέ με να σου πω… 

τι αισθάνομαι κι εγώ!» 



 Να γνωρίσουν τα νήπια τον εαυτό τους,              

τον κόσμο των συναισθημάτων τόσο 

των ίδιων όσο  και των άλλων. 

 

 Η ενίσχυση της αυτοεικόνας και η 

δυνατότητα να περιγράφουν τον εαυτό 

τους. 





Εμπλοκή των παιδιών για την εύρεση  

λύσης στην διένεξη των ηρώων. 



Παραμύθι 

 

Ανάγνωση 

παραμυθιού 



Κατασκευάζουν τον μαγικό καθρέφτη 

Κόβουν, κολλούν διακοσμούν 











Χορεύω, τσαλαπατώ, πετώ 

Συζήτηση: Τι κάνω όταν στενοχωριέμαι; 

Φυσώ τη στενοχώρια… 





Γνωριμία και παιχνίδι με τις κούκλες. 



Η γωνιά των συναισθημάτων εξοπλίζεται. 

Το μεγάλο στόμα-Το μεγάλο αυτί 









Ο μπαμπάς 

επιπλοποιός 







Παρασκευή  γλυκού 









Ήρθε η ώρα για χτένισμα! 

Η μαμά κομμώτρια ανέλαβε δράση! 







Η μαμά φέρνει από το χορευτικό σύλλογο 

φορεσιές. 





Ο μπαμπάς αστυνομικός παρουσιάζει 

το κοινωνικό μέρος της δουλειάς του με 

τη βοήθεια του Η/Υ. 







…παίζει με τα παιδιά στο κουκλόσπιτο! 



Παρουσίαση άλμπουμ - απονομή βραβείου 



παραμύθι 

παιχνίδι με 

όμοιες κάρτες 



χειροτεχνία 



Επίδειξη και κατασκευή φουρ-φουρ! 



Φτιάχνουμε πεϊνιρλί. 





Και η γιαγιά 

παρούσα  

στις μουσικές 

καρέκλες 



Μιμούνται την ουρά στο supermarket. 

Δραματοποίηση- παιχνίδι 







Ο χορός 

 

Εξορκίζουμε 

τους φόβους μας 





Ευκαιρία για χαμόγελα και για περίπατο. 















Καλές – Κακές συμπεριφορές 







Επιλέγουν χρώμα και γράφουν το όνομά τους  

σ’ αυτό που δήλωσαν. 















Αναπαράσταση των εικόνων που επιλέγουν 

ανά ομάδα.  







Ομαδικά παιχνίδια 

  

Φωνάζω και κυλάω 



Ο πύργος των χεριών 



Τα κλειδιά του βασιλιά Καροτσάκια 



Παρουσίαση βιβλίου στην ομάδα 



Το πρόγραμμα έκλεισε με την 

παρουσίαση του βιβλίου που 

έφτιαξε το κάθε παιδί στα πλαίσια 

του προγράμματος και με παιχνίδι 

παντομίμας του κάθε παιδιού με 

τον γονέα τους (οι θεατές έπρεπε 

να ανακαλύψουν ποια εικόνα από 

τις αναρτημένες στον πίνακα 

μιμούνταν). 









Παίζουμε όχι 

μόνο με τη 

δικιά μας μαμά 

αλλά και με τη 

μαμά άλλου 

παιδιού! 





Ο φόβος της Μαρίας με χαμόγελο 



Ο χορός και η ολοκλήρωση της 

παρουσίασης 





Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε! 



 Τα παιδιά γνώρισαν τον εαυτό τους 

 

 

Οι γονείς επικοινώνησαν και 

συνεργάστηκαν με τα παιδιά τους σε 

διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της 

οικογένειας, γνώρισαν το σχολείο των 

παιδιών τους, και επιδιώχθηκε σύζευξη 

σχολείου και οικογένειας 

Ενισχύθηκε η αυτοεικόνα τους και 

απέκτησαν την ικανότητα να περιγράφουν 

τον εαυτό τους και να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


