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3Ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
9Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 
 



 

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2 (Χριστίνα, Ζαχαρίας, Μαρία, Θεόδωρος, Ευαγγελία, Διονύσης, Παναγιώτης) 

ΤΜΗΜΑ 3 (Σωτήρης, Μαρίνος) 

ΤΜΗΜΑ 4 (Χρήστος, Κυριάκος, Μαρία, Ραφαηλία, Ορφέας, Θοδωρής, Ισαάκ)  

ΤΜΗΜΑ 5 (Μάριος, Δημήτρης )  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2 ΤΟΥ 12ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΤΟΥΣ    Κ. ΣΤΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 

 Ημέρα συνάντησης κάθε Παρασκευή 10-10.45 



 

 Παιδί και παιχνίδι είναι δυο λέξεις που συνεπάγεται η μια την άλλη. 

 Το παιχνίδι είναι για τα παιδιά πηγή χαράς κι ευτυχίας μέσα από το  οποίο 

αναπτύσσουν την αίσθηση της συντροφικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. 

 Σύμφωνα με τον Piaget <<Το παιχνίδι είναι το  μέσο ανάπτυξης της νοημοσύνης και 

των άλλων γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού>>  

 Παρόλα αυτά τα σημερινά παιδιά δεν παίζουν, είναι συνήθως κλεισμένα στο σπίτι με 

την τηλεόραση ή τον υπολογιστή. 

 Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή της ενασχόλησής μας με το θέμα αυτό.   



 

 Παραδοσιακά παιχνίδια και χοροί των γονιών και των παππούδων μας . 

 

 Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες. 

 

 Παιχνιδοτράγουδα, λαχνίσματα.  

 

 Φορεσιές ,ήθη και έθιμα. 

 



 
 Να αποκτήσουν δεξιότητες και να γνωρίσουν το σώμα τους 

μέσα από τη διαδικασία τέλεσης συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων. 

 Nα  γνωρίσουν χορούς, παιχνίδια και έθιμα δικά μας αλλά 
και από άλλες χώρες. 

 Να βρουν τρόπους δημιουργικής ενασχόλησης  για το χρόνο 
διαλείμματος. 

 Να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 
παίζοντας. 

 Να μάθουν να τηρούν κανόνες. 
 Να μάθουν να αποδέχονται την ίση συμμετοχή όλων στο 

παιχνίδι. 
 Να αναπτύξουν αρετές όπως σεβασμός αντιπάλων,συνετή 

αντιμετώπιση ήττας και νίκης τιμιότητα. 
 Να γίνει ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες με τους μαθητές του 12ου Δ.ΣΧ Ευόσμου. 



Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία 

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος έγινε προσπάθεια  να χρησιμοποιηθούν ποικίλες βιωματικές 
και αισθητηριακού τύπου δράσεις  κατασκευές, ζωγραφική ,τραγούδι, χορός και φυσικά όλα  σε 
παιγνιώδη διάσταση. Έτσι το παιδί μαθαίνει με φυσικό τρόπο και ασχολείται ευχάριστα με το 

θέμα 

 
 

 Οι έντονα αποκλίνουσες μαθησιακές ανάγκες των παιδιών απαιτούν 

  Προσαρμογές της διδασκαλίας (παρουσίαση των πληροφοριών με ποικίλους τρόπους που 
απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις) ώστε να διατηρείται η συγκέντρωση της προσοχής τους. 

  Προσαρμογή διδακτικού περιβάλλοντος(ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποτυχίας των 
μαθητών) . 

 Προσαρμογή συμπεριφορών ( έτσι ώστε ο μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 
αυτορρυθμίζει τη συμπεριφορά του στη μάθηση, αλλά και να διαχειρίζεται τις προσωπικές του 

σχέσεις μέσα στο σχολείο). 

  Στρατηγικές για την κινητοποίηση του μαθητή (η σύναψη προφορικών ή γραπτών 
συμφωνιών μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, όπου διατυπώνονται με σαφήνεια οι επιμέρους 

ασκήσεις, οι αμοιβές και οι κυρώσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση μιας εργασίας).  

 

 Συνεργασία με το συστεγαζόμενο σχολείο γενικής αγωγής ( τμήμα Β2 του 9ου δημοτικού 
σχολείου  Ευόσμου  τον γυμναστή  και την δασκάλα του τμήματος  )  

 Καθώς και με τη μουσικοπαιδαγωγό Κα Σουρούβαλη   
 



                                              Φυσική Αγωγή:  
Νοητικές ικανότητες 

 Αυτογνωσία: να γνωρίσουν αυτά που τους αρέσουν ή μη .  

  Συγκέντρωση, παρατήρηση, μάθηση στρατηγική σκέψη την εξεύρεση λύσεων και στρατηγικών 

τρόποι για να δράσει κ.λπ. 

 Δημιουργική σκέψη, φαντασία 

Συναισθηματικές ικανότητες 

 Εμπιστοσύνη: καλή αίσθηση με του εαυτού, ανάληψη πρωτοβουλιών, τολμώντας να κάνουν 

πράγματα με άλλους. Βασιζόμαστε σε άλλους, κ.λπ 

  Σεβασμός,  ενσυναίσθηση βάζοντας τον εαυτό του στα παπούτσια του άλλου. 

  Ανακοίνωση, έκφραση των συναισθημάτων τη διαχείριση θλίψης  ή  θυμού  όταν προκύπτουν 

δύσκολες καταστάσεις, η ανταλλαγή συναισθημάτων με άλλους ανθρώπους χαρά, κ.ά.   

 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των συγκρούσεων:  ο ρόλος του« ηττημένου». Δεν 

μιλάμε άσχημα ούτε  χτυπάμε  τους άλλους, ψάχνουμε  για λύσεις μαζί, κ.λπ. 

 Συνεργασία: ανάληψη δράσης, παίζοντας, δημιουργώντας μαζί, δείχνοντας αλληλεγγύη, 

βοηθώντας τους άλλους, τη διαπραγμάτευση, παίρνοντας ομαδικές αποφάσεις, κ.λπ. 

 .Ευθύνη, fair-play: ανάληψη της ευθύνης, να είναι πειθαρχημένα, δεσμεύοντας τον εαυτό τους, 

είναι υπόλογα, τηρώντας τους κανόνες, δεν είναι επιτρεπτή η εξαπάτηση, αλλά η ειλικρίνεια, κ.λπ 

  Προσαρμογή, ευελιξία : να είναι δεκτικά, να μην είναι κολλημένα με μια ιδέα ή μια δράση, αλλά 

να προσαρμόζονται σε ό,τι είναι νέο, κ.λπ.. 

  

 



Στο φυσικό και ψυχοκινητικό τομέα οι μαθητές/τριες να βελτιώσουν τη σωματική τους απόδοση και 
την τεχνική στην εκτέλεσή τους 

  

 Σωματογνωσία  να γνωρίσουν  το σώμα τους, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους  και να 
αποκτήσουν αίσθημα  εμπιστοσύνης προς αυτό, ξέροντας πώς να κινηθούν αρμονικά όταν 
χρειάζεται, αίσθηση χαλάρωσης, κ.λπ. 

  Ο συντονισμός, η ευελιξία, ακρίβεια:  καλά συντονισμένες κινήσεις του σώματος και το κάθε παιδί 
από  μόνο του ή σε σχέση με κάποιον άλλο, να είναι σε θέση να προσαρμοστούν με το σώμα 
τους  στο περιβάλλον και στις προκλήσεις που αυτό  προσφέρει, η  ανάπτυξη λεπτών κινητικών 
ικανοτήτων, κ.λπ 

 

 Αντίδραση, ρυθμός, ισορροπία: να ανταποκρίνονται αμέσως σε ένα ερέθισμα/ κατάσταση, 
χρησιμοποιώντας το σώμα τους  για να ακολουθήσουν ένα τέμπο που δίνεται από ένα εξωτερικό 
ρυθμό, διατηρώντας μια σταθερή θέση μένοντας ακίνητα ή κινούμενα, κ.λ.π. 

 

 Έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των μαθητών ανεξαρτήτως του επιπέδου 
δεξιότητας, να προαχθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας και  επιδιώχθηκε  η δημιουργία ενός 
ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος ενεργητικής δραστηριότητας των μαθητών. 

  

 





 

 

 

 Τα παιδιά ομαδοποιούσαν και ταξινομούσαν τις διάφορες εικόνες  π.χ. ανδρική –γυναικεία 

παραδοσιακή στολή , σημαίες ανάλογα με το χρώμα ή το μέγεθος, μετρούσαν τα παιδιά της κάθε 

ομάδας…  

  Έπαιξαν παιχνίδια μνήμης με εικόνες από αξιοθέατα χωρών.  

 Έπαιξαν επιδαπέδια παιχνίδια με αριθμούς και ζάρια.  

 Απομνημόνευσαν στίχους τραγουδιών ή επιφωνήματα για τα παιδιά χωρίς λόγο. 

 Έγινε προσπάθεια να περιγράψουν στα άλλα παιδιά το παιχνίδι. 



 Θεατρικό παιχνίδι : 

     με μια εφημερίδα ή μια σακούλα γινόμαστε… (καουμπόηδες και ινδιάνοι από Αμερική, σπανιόλες, 

κ.λπ..) 

 Κουκλοθέατρο: 

      παίζουμε με τα παιδάκια του κόσμου με τις δαχτυλό-κουκλες που κάναμε. 

  Δημιουργία  μόμπιλο (mobile)  με  παραδοσιακές στολές χωρών τοποθετημένες πάνω στη 

σφαίρα της γης 

  Ζωγραφική : σημαίες ,αξιοθέατα, στολές 

 Μουσική : Παιχνιδοτράγουδα Λαχνίσματα 

  

 

 





Χρησιμοποιώντας το πασίγνωστο τραγουδάκι «Χαρωπά τα δυο μου 

χέρια» παραλλάξαμε  τους στίχους δίνοντας μια ευκαιρία στα παιδιά να 

αισθανθούν άνετα, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να γνωριστούν και να 

διασκεδάσουν. 
 Χαρωπά τα δυο μου μάγουλα χτυπώ 

Χαρωπά τον διπλανό μου γαργαλώ 

Χαρωπά τον διπλανό μου χαιρετώ 

Χαρωπά σε αγκαλιάζω  και γελώ 

Χαρωπά σου λέω στ αφτί σου μυστικό 

Χαρωπά πλάτη με πλάτη ακουμπώ…. 

 



«Ανάποδες μουσικές καρέκλες». Οι ανάποδες μουσικές καρέκλες ήταν ένα παιχνίδι 

διασκεδαστικό που αντί να βγαίνουν τα παιδιά με τις καρέκλες, έβγαιναν μόνο οι 

καρέκλες και παρέμεναν τα παιδιά. Στο τέλος έμεινε μια καρέκλα και 10 παιδιά που πάνω 

σ’ αυτήν έπρεπε να καθίσουν όλοι!!! Ο ένας έκατσε πάνω στον άλλον και ο καθένας 

προσπαθούσε να τον κρατήσει αγκαλιά για να μην πέσει κανείς!!!  

 
Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να τους εντυπωσιάσουμε…… 

 









 παίξαμε παραδοσιακά κινητικά παιγνίδια στην αυλή του σχολείου  και στο γυμναστήριό μας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα  όπως:  καλημέρα βασιλιά, αλάτι ψιλό αλάτι χοντρό, η μικρή 

Ελένη, περνά περνά η μέλισσα, τυφλόμυγα, κόκκινο φως, γύρω γύρω όλοι ,ένα λεπτό κρεμμύδι, 

δεν περνάς κυρά Μαρία, ρολογά ρολογά τι ώρα είναι  και άλλα. 

 Σε ορισμένα παιχνίδια χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή για να μπορέσουν να συμμετέχουν όλα 

τα παιδιά. 

 Ετοιμάσαμε ένα εικονογραφημένο άλμπουμ που περιέχονται όλα τα παιχνίδια που μάθαμε. 

 







 
 «Παρουσιάσαμε όσα μάθαμε» 
 Στόχος: να μοιραστούν την εμπειρία και το αποτέλεσμα της διερεύνησης με άλλα άτομα της 

κοινότητας. Να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, και 
συνεργασίας. 

 Τα παιδιά καλούν στην αυλή του σχολείου όλα τα παιδιά του Β2 μαζί και τα υπόλοιπα 
παιδιά του ειδικού σχολείου τους γονείς και τους δασκάλους για να τους παρουσιάσουν 
όσα έμαθαν, να χορέψουν και να παίξουν μαζί. 

 Δημιουργήθηκε  ένα κλίμα ευχάριστο ανάμεσα στα παιδιά. 

 Οι μαθητές του Β2 σεβάστηκαν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα αποδέχτηκαν και τα 
βοήθησαν για την επίτευξη του κοινού τους στόχου. 

 Δόθηκε στα παιδιά ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν  την εμπειρία τους από τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα προβλήματα που προέκυψαν, αν τα ξεπέρασαν και 
πώς.  

 Τέλος η επιτυχία του προγράμματος θα αξιολογηθεί κυρίως από την παραπέρα στάση των 
παιδιών απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ Κοινό σημείο όλων των παιδιών ανεξάρτητα από το χρώμα, τη γλώσσα, τη 
θρησκεία, την πατρίδα είναι το παιχνίδι.  

 
 

 






