
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016- 2017 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«Το σώμα μου : πομπός και δέκτης μηνυμάτων» 

 

 
 

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:      Παπαδοπούλου Αναστασία, Ψυχολόγος 

                                            Σαραντίδη Θώμη, Κοινωνική Λειτουργός 



Σκοπός του Προγράμματος 

• Να αποκτήσουν οι μαθητές συνείδηση των μερών του 
σώματός τους εξωτερικά και αδρομερώς εσωτερικά, 
μαθαίνοντας για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία βασικών 
μελών και οργάνων. 

 
 

 

• Να μάθουν να μεριμνούν και να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες όσον αφορά την προάσπιση της ατομικής 

τους υγείας και την τήρηση των βασικών κανόνων 

στοματικής και σωματικής υγιεινής. 

  



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:  
θέτοντας όρια και κανόνες στην ομάδα 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 



Ζωγραφίζοντας και συναρμολογώντας  
το ανθρώπινο σώμα. 



Ζωγραφίζοντας το σώμα και τα μέρη 
του 



Παρατηρώντας το πρόσωπο και το σώμα μας 
και καταγράφοντας τα μέρη του. 



Παρατηρώντας το πρόσωπο και το σώμα μας 
και καταγράφοντας τα μέρη του. 



Παρατηρώντας το πρόσωπο και το σώμα μας 
και καταγράφοντας τα μέρη του. 



Διακρίνοντας τα φύλα 



Διακρίνοντας τα φύλα 



Μιλώντας για τις πέντε αισθήσεις  
και διαβάζοντας βιβλία σχετικά με αυτές. 



Παίζοντας με τις αισθήσεις 

 



Μαθαίνοντας την ατομική καθημερινότητα  
και υγιεινή 

 



Μαθαίνοντας για την προσωπική 
υγιεινή  



Μαθαίνοντας για την προσωπική 
υγιεινή  



Συζητώντας για την αξία της φροντίδας και  
της καθαριότητας των δοντιών 



Διαβάζοντας το παραμύθι «Σοκολάκης και Ζαχαρούλα 
Τρυποδόντη» και συζητώντας για τις τροφές που κάνουν 

καλό στα δόντια και για τις τροφές που τα βλάπτουν. 



Εντάσσοντας το βούρτσισμα των δοντιών στην 
καθημερινότητά μας ως όπλο ενάντια στα μικρόβια 



Συζητώντας για τις κατηγορίες τροφίμων 
και την αξία τους.  



Διακρίνοντας την «καλή» από την 
«κακή» υγεία 



Συζητώντας για τα οφέλη της καθημερινής 
σωματικής άσκησης και κάνοντας γυμναστική. 



Συνειδητοποιώντας πόσο σημαντική είναι η αγάπη και η 
φροντίδα για τον εαυτό και το σώμα μας 



Συνειδητοποιώντας πόσο σημαντική είναι η αγάπη και 
η φροντίδα για τον εαυτό και το σώμα μας 



Συνειδητοποιώντας πόσο σημαντική είναι η αγάπη και 
η φροντίδα για τον εαυτό και το σώμα μας 



Τι μας προσέφερε η ομάδα μας! 
 Επικοινωνία και αρμονική συνεργασία 

 Αποδοχή διαφορετικότητας 

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

 Συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου 

 Βελτίωση των  διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών αλλά και 

μεταξύ των καθηγητών 

 



Και ας μην ξεχνάμε  οι μεγάλοι,  

πώς όταν αγγίζεις απαλά και σωστά την κάθε ψυχή,  

αυτή πάντα σου δίνει  το καλύτερο που μπορεί! 



 
Ευχαριστούμε! 


