
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  
Διηγούμαστε στα παιδιά μια μικρή ιστορία όπως : 

 «Η Ηρώ και ο Πέτρος παίζουν στον κήπο του σπιτιού τους με μια μπάλα. 
Από απροσεξία της Ηρώς, η μπάλα έφυγε ξαφνικά και βγήκε στο δρόμο. Η 
Ηρώ έβαλε τα κλάματα και χωρίς να το πολυσκεφτεί πετάχτηκε έξω από τον 
κήπο για να πιάσει την μπάλα. Όμως ……..» 
 
 Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι θα έκανε η Ηρώ στη συνέχεια και αν θα 
έπρεπε να αντιδράσει έτσι. Μπορούν επίσης να μας πουν τι θα έκαναν αυτά 
αν ήταν στην θέση της Ηρώς και να δικαιολογήσουν την αντίδρασή τους. Τα 
παιδιά έχουν πολλές ιδέες, τις οποίες τις καταγράφουμε και τις συζητάμε. 
Μπορούν να  δώσουν τίτλο στην ιστορία τους και στη συνέχεια να 
ζωγραφίσουν το γεγονός όπως αυτά το φαντάζονται. 
 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ 

  
Τα παιδιά αναζητούν μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον ιστορίες, 
παραμύθια, γεγονότα που αφορούν τις μετακινήσεις τους από τα παλαιότερα 
χρόνια μέχρι σήμερα. Τις ιστορίες αυτές τις διηγούνται τα ίδια προφορικά 
στην ομάδα. 

  
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
  
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αυτοσχεδιάσουν δικές τους ιστορίες, τις οποίες 
τις καταγράφουμε και στη συνέχεια τις δραματοποιούμε. Φτιάξαμε το 
«Ατύχημα της Βαγγελίτσας». Ο εκπαιδευτικός καταγράφει την ιστορία 
κομμάτι – κομμάτι όπως την έχουν διηγηθεί τα παιδιά. Στη συνέχεια ζητάμε 
από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε χαρτιά Α3 αυτό που διηγήθηκαν. Ο 
εκπαιδευτικός γράφει πίσω από κάθε ζωγραφιά το κομμάτι της ιστορίας που 
αντιστοιχεί και ετοιμάζουμε ένα γιγαντοβιβλίο. Φιλοτεχνούμε το εξώφυλλο 
και εμπλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. 

 
  
  
 



ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

  
Αναζητούμε μαζί με τα παιδιά και βρίσκουμε αινίγματα και παροιμίες όπως : 

  
Ένα άλογο μπρος, 

 δυο ρόδες από πίσω 
 
 παλιά ταξίδευαν μ’ αυτό 
 
 αν το βρεις θα σε φιλήσω 
 
 Τι είναι ; 
 
  
 Τσουφου – τσουφου κάτι φεύγει 

 μ’ ένα γρήγορο ρυθμό 
 
 σε σίδερα επάνω τρέχει 
 
 πάει ταξίδι μακρινό 
 
 Τι είναι ; 
 
  
 
 Ζώνη άσπρη στη μέση και γάντι λευκό 
 
 Στο κεφάλι καπέλο και το σώμα στητό. 
 
 Στη μέση του δρόμου τα χέρια κινεί. 
 
 Πεζούς και αμάξια αυτός οδηγεί. 
 
 Τι είναι ; 
 
 
 
  



 Του έκανε τη ζωή ποδήλατο 

 Βάδιζε αργά για να φτάσεις γρήγορα 
 
 Όποιος βιάζεται σκοντάφτει 
 
 Τι τρέχει; 
 
 Τρέχει η γλώσσα του ροδάνι 
 
 Είμαστε στον σωστό δρόμο 
 
 Πάρε δρόμο 
 
 Όποιος αγάλι περπατεί, πολύ μακριά πηγαίνει 
 
  Είσαι παπατρέχας 
 
 Που τρέχει το μυαλό σου; 
 
 Ο κόσμος είναι ρόδα και σαν τροχός γυρίζει, άλλος πηγαίνει υψηλά και άλλος 
κατηφορίζει 
 
 Στο δρόμο τα μάτια σας δεκατέσσερα 
 
 Του τρέχουν τα λεφτά από τα πατζάκια 
 
 Αυτός έχει τρεχάματα 
 
 Βρίσκεται στον ίσιο δρόμο 
 
 Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει 
 
 Ο τελευταίος τροχός της άμαξας 
 
 Τρέχει και δε φτάνει 
 
Δεν τρέχει τίποτα. 
 
  
 



ΒΡΙΣΚΩ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

  
Δίνουμε στα παιδιά τη λέξη δρόμος και προσπαθούμε να βρούμε λέξεις που 
να περιέχουν τη λέξη δρόμος, όπως : 

 Ποδηλατόδρομος 
 
 Πεζόδρομος 
 
 Αυτοκινητόδρομος 
 
 Διάδρομος 
 
 Μονόδρομος 
 
 Χωματόδρομος 
 
 Λεωφορειόδρομος 
 
 Ασφαλτόδρομος 
 
   
Δίνουμε τη λέξη τροχός και βρίσκουμε σύνθετες λέξεις : 

 Τροχοφόρο 
 
 Τροχόσπιτο 
 Τροχονόμος 
 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

  
Δημιουργούμε έναν πίνακα αναφοράς με τα μέσα μεταφοράς που 
χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για τις μετακινήσεις του μέσα στο χρόνο 
(γάιδαρος, άλογο, κάρο, αυτοκίνητο, ποδήλατο, τρένο, άμαξα, μοτοσικλέτα, 
λεωφορείο, ταξί, τρόλεϊ, τραμ, μετρό, ηλεκτρικός, σιδηρόδρομος, αεροπλάνο, 
ελικόπτερο) και ετοιμάζουμε καρτέλες όπου κολλάμε τις εικόνες. Σε 
μικρότερες καρτέλες γράφουμε αντίστοιχα τις λέξεις και καλούμε τα παιδιά 
να βρουν την ανάλογη καρτέλα και να την τοποθετήσουν δίπλα στην εικόνα 
που πρέπει. 



 
ΜΙΜΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

  
Χωρίζουμε τα παιδιά σε δυο ομάδες και κάθε ομάδα επιλέγει τον εκπρόσωπό 
της. Βρίσκουν λέξεις που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή 
και προσπαθούν με μιμητικές κινήσεις χωρίς φωνή να δείξουν την λέξη. Η 
άλλη ομάδα προσπαθεί να το βρει. Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τα 
περισσότερα. Τα παιδιά μιμούνται λέξεις όπως : τροχονόμος, οδηγός, 
ποδηλάτης, σταμάτης, γρηγόρης. 
 
ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ 

  
Τα παιδιά καλούνται να πουν αυθόρμητα ό,τι τους έρχεται στο μυαλό σχετικά 
με την κυκλοφοριακή αγωγή. Σημασία έχει τα παιδιά να εκφραστούν χωρίς να 
πολυσκέφτονται και να πουν όσο το δυνατό περισσότερες λέξεις. 
Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις λέξεις που ακούγονται. 
 
 
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

  
Γράφουμε μια πινακίδα με τους αριθμούς άμεσης ανάγκης (αστυνομία : 
100, ΕΚΑΒ : 166, Πυροσβεστική : 199) και μαθαίνουμε τι πληροφορίες 
πρέπει να δώσουμε αν χρειαστεί. Έπειτα σχηματίζουμε στο καντράν του 
τηλεφώνου που παίζουν τα παιδιά, τους αριθμούς αυτούς και δίνουμε όποιες 
πληροφορίες χρειάζονται. 

  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. 

  
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχουμε φτιάξει διάφορα σήματα. 
Τα παιδιά τα αναγνωρίζουν, τα χωρίζουν ανάλογα με το σχήμα τους – 
στρογγυλό, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, εξάγωνο. Τέλος χωρίζουμε τις 
πινακίδες ανάλογα με την κατηγορία το σχήμα και το χρώμα τους π.χ. 

 Κόκκινες : απαγόρευσης 



 
 Γαλάζιες – στρογγυλές : υποχρεωτική κατεύθυνση 
 
 Τρίγωνα : προτεραιότητας 
 
 Τετράγωνες – ορθογώνιες : πληροφορίας. 
 
  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ – ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΕΖΟΙ 

  
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει και έναν 
ρόλο π.χ. αυτοκίνητα, πεζοί, τροχονόμος, οικογένεια κ.α. Ο τροχονόμος 
ρυθμίζει την κυκλοφορία καθώς μια οικογένεια που αποτελείται από τους 
γονείς και 2 μικρά παιδιά προσπαθούν να περάσουν τη διάβαση σύμφωνα 
πάντα με τις υποδείξεις του τροχονόμου. 

 Αν υπάρχουν τυχόν παραβάσεις ο τροχονόμος κάνει στην αρχή 
υποδείξεις στους παραβάτες αλλά εάν κάνουν και άλλες παραβάσεις παίρνουν 
κλήση και βγαίνουν από το παιχνίδι. 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

•  Τα παιδιά γίνονται δημοσιογράφοι και παίρνουν συνέντευξη από τον 
τροχονόμο που μας επισκέφθηκε στο σχολείο μας. 

• Οργανώνουμε στο σχολείο μας μια γωνιά κυκλοφοριακής αγωγής και 
εμπλουτίζουμε την βιβλιοθήκη μας με βιβλία σχετικά με το θέμα. 

• Συλλέγουμε άρθρα και φωτογραφίες από περιοδικά και εφημερίδες που 
αναφέρουν ή περιγράφουν τροχαία ατυχήματα. 

• Καταγράφουμε τα σήματα που είναι κοντά στο σχολείο και στα σπίτια 
μας και συζητάμε γι’ αυτά. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Όταν αλλάζει ο καιρός 

  

Σκοπός: Να μάθει το παιδί να κυκλοφορεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

μετεωρολογικές συνθήκες 

  

Δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρίζονται σε 6 ομάδες . Κάθε ομάδα παίρνει 

ένα φύλλο χαρτί στο οποίο πρέπει να συμπληρώσουν τι πρέπει να 

προσέχουν και τι να φοράνε όταν κυκλοφορούν πεζοί ή με ποδήλατο κάτω 

από κάποιες καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια δείχνουν με παντομίμα τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις άλλες ομάδες και αυτές πρέπει να 

αναγνωρίσουν τις συνθήκες.  

 
Κυκλοφορείς στον ήλιο 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Ο ήλιος μπορεί να μας τυφλώσει, γι’ αυτό πρέπει να φοράμε καπελάκι και 

γυαλιά ηλίου. Οι οδηγοί μπορεί και εκείνοι να «τυφλωθούν» και να μη 

βλέπουν καθαρά. 

Με ποδήλατο 

Πρέπει να φοράμε τα απαραίτητα εξαρτήματα, δηλαδή κράνος, 

επιγονατίδες και γυαλιά ηλίου. Είναι επικίνδυνο να μη φοράμε κάποιο 

ρούχο από τη μέση και πάνω ή το κράνος μας γιατί σε περίπτωση 

πτώσης θα τραυματιστούμε.   

  

 

 



Κυκλοφορείς στο χιόνι 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Προσέχουμε πολύ γιατί πάνω στο χιόνι γλιστράμε.  Το χιόνι κάνει 

απόσβεση των ήχων και δεν ακούμε καλά τα αυτοκίνητα που πλησιάζουν. 

Με ποδήλατο 

Είναι δύσκολο να φρενάρουμε πάνω στο χιόνι, υπάρχει κίνδυνος να 

χάσουμε τον έλεγχο και να πέσουμε. Επειδή φοράμε πολλά ρούχα, 

ογκώδη, οι κινήσεις μας είναι περιορισμένες. Καλύτερα να αφήσουμε το 

ποδήλατο για μια πιο καλή μέρα. 

  

Κυκλοφορείς στη βροχή 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Όταν βρέχει χαμηλώνουμε το πρόσωπο για να προστατευτούμε και αυτό 

μειώνει το οπτικό μας πεδίο. Επομένως πρέπει να φοράμε καπελάκι, 

αδιάβροχο. Όταν φοράμε κουκούλα μειώνεται η ακοή και το οπτικό μας 

πεδίο. Είναι προτιμότερο το καπελάκι.  

Με ποδήλατο 

Είναι προτιμότερο να αποφύγουμε το ποδήλατο γιατί ο δρόμος γλιστρά. 

Αν οδηγούμε, πρέπει να πηγαίνουμε αργά, να φρενάρουμε μαλακά και να 

κρατάμε τις αποστάσεις. Όταν εκδηλώνεται καταιγίδα η ορατότητα 

μειώνεται και υπάρχει κίνδυνος . αλλά και η φωτεινότητα μειώνεται και 

πρέπει να φοράμε ανακλαστικά στα ρούχα μας και να έχουμε το φως του 

ποδηλάτου αναμμένο.  

  



                                    Κυκλοφορείς με άνεμο 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Ο άνεμος μεταφέρει σκουπίδια γι’ αυτό  πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 

γιατί και οι οδηγοί μπορεί να τα αντιληφθούν την τελευταία στιγμή και να 

παρεκκλίνουν για να τα αποφύγουν.  

Με ποδήλατο 

Ο δυνατός αέρας μπορεί να μας παρασύρει και να χάσουμε την ισορροπία 

μας. Αν η ένταση του αέρα είναι πολύ  μεγάλη καλύτερα να κατεβούμε 

από το ποδήλατο και να συνεχίσουμε την πορεία μας στο πεζοδρόμιο. 

Καλό είναι να φοράμε γυαλιά για να μη μπαίνουν σκουπίδια στα μάτια μας.  

  

Κυκλοφορείς με ομίχλη 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Βλέπουμε τα εμπόδια πολύ αργά γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί. Όταν έχει ομίχλη ελέγχουμε συνεχώς το δρόμο. Φοράμε 

ρούχα με ανακλαστικά. 

Με ποδήλατο 

Εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας υπάρχει κίνδυνος να μη μας 

δουν. Το ποδήλατο δεν διαθέτει φώτα ομίχλης  και έτσι το να 

κυκλοφορούμε με αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Καλύτερα να μη το 

χρησιμοποιήσουμε.  

  

 



                                   Κυκλοφορείς στον πάγο 

Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να φοράς όταν είσαι: 

Πεζός 

Στον πάγο όπως και στο χιόνι γλιστράμε πολύ και πρέπει να είμαστε 

περισσότερο προσεκτικοί. Τα αυτοκίνητα γλιστράνε επίσης και όταν 

διασχίζουμε ένα δρόμο θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε πως οι οδηγοί 

έχουν σταματήσει τελείως.  

Με ποδήλατο 

Είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τη μετακίνηση με ποδήλατο γιατί είναι 

δύσκολο να φρενάρουμε πάνω στον πάγο.  

  

 

4η Δραστηριότητα: Μοιράζουμε σε όλα τα παιδιά ένα φωτοαντίγραφο του 
χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεται το σχολείο και οι γύρω δρόμοι. Τα 
παιδιά καλούνται να εντοπίσουν το σπίτι τους και με μαρκαδόρο να 
σημειώσουν την διαδρομή που κάνουν. Ζητάμε ακόμη να σημαδέψουν με Χ 
κόκκινο , τα σημεία εκείνα της διαδρομή που κρύβουν κινδύνους. Όλα τα 
παιδιά συμμετέχουν ενεργά και εντοπίζουν πολύ εύκολα αυτά τα σημεία. 
Ζητάμε από τα παιδιά όταν θα σχολάσουν να συγκρίνουν το σχέδιο με την 
πραγματικότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 


