
Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

                         

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ! 
ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Τεύχη 2019 – 2020 & 2020 – 2021 

 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 
Τις δύσκολες χρονιές του 2019-2020 και 2020 –2021 οι φοιτητές μας βρίσκονταν στη συνθήκη 

της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της πανδημίας της COVID -19. Παρά τις αρχικές δυσκολίες 

και τις προκλήσεις που το διάστημα αυτό επιφύλασσε για όλους, τα τμήματα των παιδαγωγικών 

επέδειξαν αμέριστη διάθεση, φαντασία και δημιουργικότητα. Παρά τη δυσκολία εύρεσης 

υλικών, κατάφεραν να δημιουργήσουν έξυπνες και διασκεδαστικές  δραστηριότητες με ένα και 

βασικό στόχο … να διδάξουν στα (πολύ μικρά) παιδιά για τα δικαιώματα τους, όπως αυτά 

κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (1989). Ελπίζουμε 

να απολαύσετε αυτό το βιβλίο και να διασκεδάσετε με τις δράσεις που έχουν σχεδιάσει οι 

σπουδαστές και σπουδάστριες μας. 

Η συντακτική ομάδα του 2019-2020 αποτελείται από τις: 

Αποστολοακοπούλου Βασιλική 

Βλασσοπούλου Αριάδνη 

Βρακά Δανάη 

Γιασιμάκου Καλλιόπη- Μαρία 

Ζαίμι Σεσίλα 

Ζώη Ηλιάννα 

Καραμανή Ισιδώρα 

Καρβελούτσου Κατερίνα 

Κοεμτζοπούλου Παναγιώτα 

Κονταράτου Χριστίνα 

Λιακοπούλου Ευτυχία – Θηρεσία 

Μαριόγλου Κατερίνα 

Νοδαρά Ξανθή 

Νταφίτσα Ελπινίκη 

Πέππα Κατερίνα 

Πλατάρου Μαρία 

Σαλόνη Πολυτίμη 

Στακτοπούλου Ιουλιέττα 

Τσαβλοπούλου Δήμητρα 

Χρονοπούλου Ανδριάνα 

Χρονοπούλου Σεβαστή 
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Η συντακτική ομάδα του 2020 - 2021 αποτελείται από τις: 

 

Αγγελάτου – Ραυτοπούλου Φωτεινή 

Αναστασίου Γεωργία 

Γιαννακοπούλου Μαρία 

Γκρίζα Μαρία –Ειρήνη 

Καλογεροπούλου Κατερίνα 

Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα 

Λιάγκουρα Δέσποινα – Πουμπίνη 

Λιώρη Κατερίνα 

Μανωλοπούλου Σταυρούλα 

Μεργιά Ευαγγελία - Δήμητρα 

Μπαιρακτάρι άντζελα 

Μπούρα Κατερίνα 

Ντούπη Ευδοκία 

Πατσαμάνη Μυρτώ 

Χαλάστρα Ευφροσύνη 
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2019-2020 

« Ταξιδεύοντας στον κόσμο της τροφής και του Νερού» 

 

Οδηγίες: 

Το παιχνίδι παίζεται με 2-4 ομάδες παιδιών ηλικίας 4 ετών και πάνω. Αρχικά ρίχνουμε όλοι το 

ζάρι και όποιος φέρει το μεγαλύτερο ξεκινάει πρώτος το παιχνίδι, δεύτερος αυτός που θα φέρει 

το αμέσως μικρότερο νούμερο κ.λ.π. Ξεκινάμε να ρίχνουμε το ζάρι και προχωράμε τόσες θέσεις 

όσες λέει η πάνω πλευρά του. Αν πέσουμε σε κουτάκι με εικόνα παίρνουμε την αντίστοιχη κάρτα 

με αυτή την εικόνα και την διαβάζουμε. Αν την απαντήσαμε σωστά ρίχνουμε ξανά το ζάρι και 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
Δικαίωμα στη τροφή και στο νερό 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

 
4-5 ετών 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
20-30 λεπτά  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο της τάξης  

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιτραπέζιο παιχνίδι 

ΥΛΙΚΑ 
 

Πολύχρωμα χαρτόνια, κόλλα, σκληρό άσπρο χαρτόνι, 
πολύχρωμα χαρτιά, ψαλίδι, διάφανο πλαστικό και μαρκαδόροι. 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Ο\η εκπαιδευτικός οφείλει να χωρίσει το σύνολο των παιδιών 
της τάξης σε τέσσερις ομάδες. Έπειτα, πρέπει να χωρίσει τις 
κάρτες στις κατηγορίες τους ανάλογα με τις εικόνες τους και την 
θεματική τους.    

 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Τα παιδιά καλούνται να ακούσουν προσεκτικά τις οδηγίες του 
επιτραπέζιου παιχνιδιού και να συμμετάσχουν κατά την 
διάρκεια του.  

 
ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των παιδιών και να 
ενδυναμώνει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στις θεμελιώδεις ελευθερίες.  

 Να κατανοήσουν τα παιδιά το δικαίωμα τους στην 
τροφή και στο νερό και το πόσο σημαντικά είναι  αυτά 
για την ανάπτυξη τους. 

 Να κατανοούν πότε παραβιάζεται το δικαίωμα τους 
στην τροφή και στο νερό σύμφωνα με την Διεθνή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για την ύπαρξη του 
δικαιώματος της τροφής και του νερού σε όλες τις 
χώρες. 
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προχωράμε. Αν την απαντήσαμε λάθος παίζει ο επόμενος. Οι κάρτες αυτές είναι τεσσάρων 

κατηγοριών. Οι δυο πρώτες είναι ερωτήσεις για την τροφή και το νερό, η τρίτη είναι γνώσεων 

και η τέταρτη είναι βοηθητικές ή παγίδες. Αν πέσουμε σε κουτάκι με χρώμα σταματάμε και 

περιμένουμε ξανά την σειρά μας. Αν πέσουμε σε σκάλα ανεβαίνουμε στο κουτάκι που τελειώνει. 

Αν πέσουμε σε τσουλήθρα κατεβαίνουμε στο κουτάκι που τελειώνει. Νικητής είναι εκείνος που 

θα φτάσει πρώτος στο τέλος. 

 

Φωτογραφίες: 
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«Το δικαίωμα στην τροφή και στο νερό» 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιδαπέδιο 3D παιχνίδι 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να μπουν στη θέση και να αντιληφθούν 
την κατάσταση που ζει κάποιο άλλο παιδί το οποίο δεν 
θεωρείται γι’ αυτό αυτονόητο το δικαίωμα στην τροφή & νερό. 
Μέσα από το επιδαπέδιο 3D κινητικό επιτραπέζιο θα 
περάσουν από διάφορες δοκιμασίες και καταστάσεις που θα 
τα βοηθήσει να  καταλάβουν την διαφορετική κατάσταση ζωής 
αυτών των παιδιών  όσον αφορά την τροφή και το νερό.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10-15 λεπτά η κάθε ομάδα 

ΥΛΙΚΑ Σιλικόνη, νερομπογιές, τάπητας-κομμάτια που ενώνονται 
μεταξύ τους, Γρασίδι χειροτεχνίας χόρτο, ψαλίδι, κοπίδι, 
πλαστελίνη, πλαστικά ποτηράκια, χαρτόνια, πλαστικά φρούτα, 
ξύλινα αξεσουάρ, χαρτί γκοφρέ, πομ- πομ, φτερά και άλλα 
διάφορα άχρηστα υλικά, πλαστικά και ξύλινα αντικείμενα. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 παιδιά ανά ομάδα  

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Το επιτραπέζιο για να παιχτεί πρέπει προηγουμένως να γίνει 
μια προετοιμασία στον χώρο. Θα πρέπει να ανοίξει ο χώρος και 
να πάνε τα έπιπλα στην άκρη ώστε να υπάρχει ανοιχτός και 
άνετος χώρος να στηθεί το επιδαπέδιο 3D κινητικό  
επιτραπέζιο και να υπάρχει και  ελευθερία κίνησης. 

ΣΤΟΧΟΙ  Να μάθουν το δικαίωμα στην τροφή και στο νερό  
 να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να 

προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη 
και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών  

 να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της 
γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού την 
προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με 
πολλούς τρόπους  

 να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους και να 
συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς προάγοντας την 
αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη 
λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων  

 Την ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες 

 την εκτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την 
ανάπτυξη του ατομικού αυτοσεβασμού και του 
σεβασμού προς τους άλλους 

 την ανάπτυξη συμπεριφορών που να οδηγούν στο 
σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων 

 να μάθουν τον σεβασμό του εαυτού τους και των 
άλλων  

 Να αναπτύξει την περιέργεια, το ανοιχτό μυαλό και 
την εκτίμηση για την διαφορετικότητα 

 Να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη 
για τους άλλους  

 Να αποκτήσουν ικανότητες  συνεργασίας  

 

Οδηγίες:  

Αρχικά, η/ο νηπιαγωγός κάνει χώρο στο πάτωμα και αρχίζει να στήνει το επιδαπέδιο 3D κινητικό  

επιτραπέζιο. Έπειτα, μαζεύει τα παιδιά και τα χωρίζει σε ομάδες που στην κάθε ομάδα ξεχωριστά 

θα υπάρχουν 3 παιδιά. Αργότερα βάζει τις ομάδες την μία πίσω από την άλλη και συγκεκριμένα 

πίσω από την ένδειξη «ΑΡΧΗ». Μετά, εξηγεί στην κάθε ομάδα τους κανόνες και τι πρέπει να 

κάνουν και έπειτα μοιράζει στα 3α πρώτα παιδιά χρωματιστές μάρκες χρημάτων τις οποίες θα 

τις χρειαστούν για κάποιες από  τις δοκιμασίες και ξεκινάνε το παιχνίδι. Στην αρχή ξεκινάει η 

πρώτη ομάδα των πρώτων 3ών παιδιών, ένα παιδί από αυτά διαλέγει με κλειστά τα μάτια των 

αριθμό 1 ή 2 το οποίο  θα του δήξει τα βήματα που θα κάνει. Έτσι, ξεκινάει το πρώτο παιδί 
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διαλέγει τον αριθμό και προχωράει, ανάλογα τον αριθμό και την δοκιμασία πραγματοποιεί την 

σειρά του. Έπειτα, συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο και το 2ο και το 3ο παιδί και επαναλαμβάνουν αυτή 

την διαδικασία μέχρι να φτάσουν στην ένδειξη «ΤΕΛΟΣ» που εκεί ολοκληρώνουν το παιχνίδι και 

κάθονται στην άκρη και έτσι ακολουθεί με τον ίδιο τρόπο και η 2ή ομάδα των τριών παιδιών και 

πάει λέγοντας. Το επιδαπέδιο 3D κινητικό επιτραπέζιο ξεκινάει από την ένδειξη «ΑΡΧΗ»  έχει 6 

δοκιμασίες που πρέπει τα παιδιά να περάσουν για να φτάσουν στην ένδειξη «ΤΕΛΟΣ».  

Φωτογραφίες 

  

Υλικά που περιέχονται στο  παιχνίδι: 
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 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1Η  

Τα παιδιά καλούνται με την ξύλινη κουτάλα να σκάψουν μέσα στο καφέ κουτί το οποίο περιέχει 

χώμα ώστε να βρουν το  νερό που είναι θαμμένο βαθιά- βαθιά το οποίο μόλις το βρουν θα το 

βάλουν σε ένα πλαστικό κυπελάκι.  

     

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2Η  

Τα παιδιά καλούνται να αγοράσουν ένα μπουκαλάκι νερό ή έναν χυμό από το μαγαζάκι. Οι 

μάρκες χρωμάτων θα τα βοηθήσουν να αγοράσουν το προϊόν που επιθυμούν. Κάτω από κάθε 

προϊόν βρίσκεται το χρώμα. Δηλαδή: Για το Νερό: Άσπρη μάρκα, για τον  Χυμό: Κόκκινη μάρκα. 

Τις οποίες μάρκες τις δίνουν στην νηπιαγωγό.  
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3Η  

Τα παιδιά καλούνται να μαζέψουν με το ξύλινο εργαλείο τα φρούτα- φαγητά που βρίσκονται 

πάνω στο δέντρο.  

    

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 4Η  

Τα παιδιά καλούνται να αγοράσουν- μαζέψουν τρόφιμα με την σπάτουλα από το σούπερ μάρκετ 

τα οποία θα τα αγοράσουν με τις κατάλληλες μάρκες. Οι μάρκες δίνονται στο πωλητή 

‘Νηπιαγωγό’. Για το κοτόπουλο: Πορτοκαλί μάρκα, Για το καλαμπόκι: Κίτρινη μάρκα, Για το 

μπιφτέκι: Καφέ μάρκα  
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 5Η  

Τα παιδιά βρίσκονται στο μπάνιο των παιδιών που δεν έχουν την πολυτέλεια του μπάνιου, του 

νερού, του σαπουνιού κλπ. Τα παιδιά καλούνται να μαζέψουν το νερό ( τα μπλε πομ πομ)  ‘όσο 

είναι’ και να το βάλουν στο δοχείο. 

   

  

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6Η  

Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα μπάνιο ΄πολυτελείας’ και καλούνται να μαζέψουν το νερό ( τα μπλε 

χαρτάκια) και να τα βάλουν μέσα σε ένα μπολάκι. 
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«Εμείς, γιατροί για όλους!» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ομαδικό παιχνίδι  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν το δικαίωμα 
στην υγεία μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι μπαίνοντας 
στον ρόλο του γιατρού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 με 30 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ τρία πολύχρωμα χαρτόνια, τρεις φιγούρες μικρών 
παιδιών, χαρτί, βαμβάκι, ένα μολύβι, λίγοι μαρκαδόροι 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 21 παιδία χωρισμένα σε τριάδες  

ΗΛΙΚΙΕΣ παιδιά τριών έως πέντε ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η νηπιαγωγός κάνει την απαραίτητη εισαγωγή για τα 
δικαιώματα στα παιδία και εκείνα απαντούν σε 
οποιαδήποτε απορία έχουν 

ΣΤΟΧΟΙ  Να κατανοήσουν την έννοια του δικαιώματος 
 Να μάθουν τα δικαιώματά τους και ιδιαίτερα το 

δικαίωμα στην υγεία 
 Προάγει την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία, την 

ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη για τους 
άλλους 

 Προωθεί τη συνεργασία μέσα σε μια ομάδα  

 

Οδηγίες: 

Σκοπός είναι τα παιδιά να «γιατρέψουν» τρία διαφορετικά παιδιά τα οποία χρειάζονται τη 

βοήθειά τους και εκείνα θα πρέπει να τους τη δώσουν απλόχερα. Πέρα από το δικαίωμα της 

υγείας στόχος είναι να καταπολεμηθούν αντιλήψεις όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Στη 

δραστηριότητα υπάρχουν τρία παιδιά ο Σαίφ, η Σάρα και ο Νίκος. Τα παιδιά έχουν χτυπήσει και 

ζητούν από τα παιδιά που συμμετέχουν στη δραστηριότητα να τους δώσουν τη βοήθειά τους 

προσθέτοντας και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για την ιατρική περίθαλψη, τη σημασία της 

και το δικαίωμα σε αυτήν. Τα παιδιά θα χρειαστεί να ανοίξουν το βαλιτσάκι τους ως γιατροί που 

θα περιέχει μέσα τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να βοηθήσουν τα τρία παιδιά που χρειάζονται 

βοήθεια. Επίσης, μέσα στο βαλιτσάκι θα βρουν και κάποιες οδηγίες τις οποίες θα χρειαστεί να 

διαβάσει η νηπιαγωγός ώστε να υποστηρίξουν τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. 
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«Ποιος Νομίζεις ότι Είσαι;» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δραματοποίηση ιστορίας με φιγούρες 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο του 

δημιουργού μιας ταυτότητας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 με 40 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Κόλλα, χαρτόνι, μαρκαδόροι, ψαλίδι, σετ κονφετί, χαρτί, 

γλωσσοπίεστρα και γάζα 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Σύνολο τάξης 

ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα με 

σκοπό να φτιάξουν έναν κύκλο και τους παρουσιάζει 

ξεχωριστά τις φιγούρες με την ιστορία τους  

ΣΤΟΧΟΙ  Το δικαίωμα στην ταυτότητα  

 Ενεργή ακρόαση και επικοινωνία 

 Δημοκρατική συμμετοχή 

 Επίλυση προβλήματος 

 Προσωπική αίσθηση ευθύνης 

 Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη 
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Οδηγίες:  

Η νηπιαγωγός συγκεντρώνει τα παιδιά στην παρεούλα με σκοπό να φτιάξουν έναν κύκλο και 

τους παρουσιάζει ξεχωριστά τις φιγούρες κι όλοι μαζί δημιουργούν τις ιστορίες τους, δίνοντας 

τους μια «ταυτότητα». Τέλος, κάνουν διάφορα σχόλια ή παρατηρήσεις σχετικά με τις ιστορίες 

που άκουσαν. 

Φωτογραφίες: 

   

 

«Το παπάκι που έψαχνε το όνομα του» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι & δραματοποίηση ιστορίας με κούκλες 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να καταλάβουν μέσα από το 
κουκλοθέατρο την έννοια της διαφορετικότητας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Χαρτόνι Α4 , Μαρκαδόροι , κολλά , Χαρτόνι πράσινο Α4 , 
Χαρτόνι Α4 μπλε , Χαρτόνι Α4 κίτρινο , γλωσσοπίεστρα 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο  της τάξης 

ΗΛΙΚΙΕΣ 3-4 χρονών  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η νηπιαγωγός δημιούργησε ένα βιβλίο ‘ το παπάκι που 
έψαχνε το όνομα του ‘ και δημιούργησε και της κούκλες 
του κουκλοθέατρου. 
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ΣΤΟΧΟΙ  Να  προκαλεί ενδιαφέρον για τη μάθηση και να 
προάγει την γνώση την κατανόηση και  την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων , στάσεων 
και αξίων.  

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και 
να εκφράζουν ιδέες  και συναισθήματα με 
πολλούς τρόπους όπως με το παιχνίδι , τη 
δραματοποίηση , τη γραφή  τη ζωγραφική ,κ.α. 

 

Οδηγίες:  

Ο/Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά  να παρακολουθήσουν  το παραμύθι  ‘’ Το παπάκι που 

έψαχνε το όνομα του ΄΄ που θα παρουσιαστεί μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος. 

Έπειτα τα παιδιά θα συμβάλουν στη δημιουργία της κουκλοθεατρικής παράστασης  με 

βάση το βιβλίο . 

Φωτογραφίες: 
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«Το μεγάλο όνειρο» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι - Επιτραπέζιο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να μάθουν το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση μέσα από την ιστορία του βιβλίου σε 

συνδυασμό με το επιτραπέζιο, όπου το παιδί έχει ενεργό 

ρόλο και ταυτίζεται με τον ήρωα της ιστορίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Χαρτόνια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κόλλα, μολύβι, 

ψαλίδι, κύβους, χαρτί (πατρόν). 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Βιβλίο -> σύνολο της τάξης, 

Επιτραπέζιο -> 2 παίχτες – σύνολο της τάξης. 

ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αρχικά, η παιδαγωγός θα αφηγηθεί την ιστορία στα 

παιδιά. Στη συνέχεια, θα τους κάνει διάφορες 

ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, πως ονομάζονταν η 

υπεύθυνη του σχολείου που βοήθησε τον Ακίν; Μετά από 

την αφήγηση της ιστορίας η παιδαγωγός θα δώσει οδηγίες 

στο πως παίζεται το επιτραπέζιο. 

ΣΤΟΧΟΙ Στόχος της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να: 

 Μάθουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, 
 Αναπτύσσουν το πνεύμα της συνεργασίας, της 

ομαδικότητας και της επίλυσης προβλημάτων, 
 Καλλιεργούν το αίσθημα της αλληλεγγύης, 
  Φέρουν κάποια αντικείμενα στην τάξη 

(μαρκαδόρους, τετράδια), 
 Προάγουν την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες. 

 

Οδηγίες: 

Πρώτα απ΄ όλα, η/ο παιδαγωγός θα κάνει μια συζήτηση με τα παιδιά για τα δικαιώματα του 

παιδιού. Έπειτα, θα δώσει έμφαση στο δικαίωμα στην εκπαίδευση μιας και είναι το θέμα της 

δραστηριότητας. Στη συνέχεια, η παιδαγωγός θα αφηγηθεί την ιστορία με το τίτλο << Το μεγάλο 

όνειρο>>. Αφού ολοκληρώσει την ιστορία θα δείξει στα παιδιά τις εικόνες του βιβλίου και θα 

τους ρωτήσει τι παρατηρούν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία έχει ως ήρωα τον μικρό Ακίν 
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που έφυγε από την χώρα του μαζί με τους γονείς του για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα 

σε μια άλλη χώρα που θα του δώσει αυτήν την δυνατότητα. Στο δρόμο όμως, συναντάει την Τίνα 

που είναι υπεύθυνη σε ένα μεγάλο σχολείο και προτείνει στο μικρό Ακίν να πάει σ΄ αυτό. Εκεί ο 

Ακίν αποκτά φίλους και γνωρίζει πολλούς δασκάλους. Ώσπου στο τέλος, το όνειρο του έγινε 

πραγματικότητα και γύρισε στην χώρα του για να προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια του και στα 

υπόλοιπα παιδιά να μορφωθούν. Έπειτα, αφού ολοκληρώσουν την αφήγηση της ιστορίας η 

παιδαγωγός θα τους εξηγήσει το επιτραπέζιο το οποίο συνδέεται με την ιστορία και το δικαίωμα. 

Σε αυτό θα μπορούν να παίζουν ανά δύο παιδιά ώστε να ρίχνουν το ζάρι. Συνεπώς, ο βασικός 

σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να φτάσουν στο σχολείο και ο πρώτος που θα 

τερματίσει θα γίνει δάσκαλος. Όμως, στο δρόμο τους θα αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια που θα 

πρέπει να τα προσπεράσουν. Με βάση, το κάθε εμπόδιο θα αντιστοιχεί σε μια κάρτα ώστε τα 

παιδιά με την παιδαγωγό να επιλύουν το πρόβλημα. Συμπεριλαμβανομένου, με αφορμή τις 

εικόνες που αναπαρίστανται στο επιτραπέζιο θα λυθούν οι απορίες που μπορεί να προκύψουν. 

Φωτογραφίες: 
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«Μαθαίνω το δικαίωμα μου στην Υγεία» 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παιχνίδι με κάρτες 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι με τις κάρτες καλούνται να μάθουν για το 

δικαίωμα στην υγεία και να ενημερωθούν για τους κανόνες υγιεινής και τη 

σημασία που έχει το να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ έγχρωμες εικόνες, ιλουστρασιόν χαρτί 300 γρ., ψαλίδι  

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

15 έως 20 παιδιά 

ΗΛΙΚΙΕΣ 3 - 4 ετών  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η παιδαγωγός έχει έτοιμες τις αφίσες με τις εικόνες και τις ερωτήσεις και έχει 

δημιουργήσει μια στοίβα με τις εικονογραφημένες κάρτες που θα μοιράσει στα 

παιδιά ανάλογες με το περιεχόμενο της αφίσας που παρατηρούν.  

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

 Η ενημέρωση για τη σημασία του δικαιώματος στην υγεία. 

 Η συνειδητοποίηση ότι όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως πρέπει να χαίρουν 

ίσης αντιμετώπισης και ίσων δικαιωμάτων. 

 Η αναγνώριση ότι τα παιδιά λειτουργούν ως ακροατές και ομιλητές της 

συζήτησης. 

 Η καλλιέργεια γλωσσικής ικανότητας μέσω διήγησης και περιγραφής και 

ο εμπλουτισμός του προφορικού λόγου. 

 Η εκμάθηση κανόνων υγιεινής και πρόληψης για τη διατήρηση και την 

προαγωγή της υγείας, όπως η σημασία του εμβολιασμού και των 

φαρμάκων, της υγιεινής διατροφής και υγιεινών συνηθειών, της 

καθαριότητας κ.α.  

 Η επαφή και γνωριμία με το σύστημα υγείας και την αναγκαιότητά του.  
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Οδηγίες :  

 

Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα, η παιδαγωγός εξηγεί τις οδηγίες και τη διαδικασία του 

παιχνιδιού. Αρχικά, παρουσιάζονται οι αφίσες της παιδαγωγού στα παιδιά και ζητείται να 

περιγράψουν τι παρατηρούν στην κάθε εικόνα. Ακολουθούν κατευθυντήριες ερωτήσεις με 

σκοπό την έναρξη συζήτησης, την ενθάρρυνση συμμετοχής, την έκφραση προσωπικών βιωμάτων 

και την εκδήλωση συναισθημάτων των παιδιών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της συζήτησης, 

η παιδαγωγός μοιράζει στα παιδιά τις εικονογραφημένες κάρτες, οι οποίες συνδέονται με την 

αφίσα που κρατά η παιδαγωγός. Τότε, κάθε παιδί επιλέγει μια κάρτα που κρίνει ότι σχετίζεται 

με την εκάστοτε αφίσα και προσπαθεί να περιγράψει και να αιτιολογήσει την επιλογή του με τη 

βοήθεια της παιδαγωγού. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, ώσπου όλα τα παιδιά να έρθουν 

αντιμέτωπα και να έχουν κατανοήσει όλες τις κατηγορίες των αφισών. Παράλληλα, αξίζει να γίνει 

κατανοητό ότι κάποιες κάρτες παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να θεωρηθούν σωστές 

σε παραπάνω από μία αφίσες, εφόσον το παιδί προβάλλει τη σκέψη και το επιχείρημά του, 

ενθαρρύνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη δημιουργική σκέψη και φαντασία του καθώς και τυχόν 

βιώματά του. Τέλος, μόλις ολοκληρώνεται η ανάλυση- συζήτηση κάθε αφίσας, η παιδαγωγός 

τονίζει την αναγκαιότητα οικουμενικής προάσπισης του δικαιώματος της υγείας με διάφορα 

μηνύματα, όπως «Όλα τα παιδιά έχουν ίσο δικαίωμα απέναντι στην υγεία και την καθαριότητα», 

«Όλα τα παιδιά έχουν ίσο δικαίωμα προσωπικής περίθαλψης και κυρίως δικαίωμα πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας», «Ίσο, αδιάκριτο και βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών αποτελεί η 

γνώση, η ενημέρωση και η πρόσβαση στην καλύτερη ψυχική υγεία». Κρίνεται αναγκαίο, λοιπόν, 

η δραστηριότητα να υλοποιηθεί με δημοκρατικές διαδικασίες, στηριζόμενη σε αρχές και αξίες, 

προωθώντας τον σεβασμό και τη συνεργασία των παιδιών. 
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Φωτογραφίες: 
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«Έχεις μια θέση στο πιάτο μου!» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι-συζήτηση 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται μέσα από το παραμύθι, να 

κατανοήσουν το δικαίωμα στην τροφή και το νερό.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά  

ΥΛΙΚΑ 

 

Μωβ χαρτόνια Α3, άσπρα χαρτόνια Α4, μαύρο στυλό, 

υπολογιστής και νερομπογιές. Τα υλικά που χρειάζονται 

στην τάξη για την δραστηριότητα είναι: το παραμύθι, χαρτί 

σχεδίασης, μαρκαδόροι, αφίσα  των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ολόκληρη η τάξη   

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 

Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να κάτσουν σε ένα 

κύκλο και αφού γίνει μια μικρή εισαγωγή για τα 

δικαιώματα, αρχίσει η ανάγνωση του παραμυθιού.  

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας  

 να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να 
προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων 
και αξιών  

 να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν 
τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους 
και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς 
προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την 
κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 
προβλημάτων  

 τα δικαιώματά τους  
 Την έννοια του δικαιώματος 
 Την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία 
 Την εν συναίσθηση και την αλληλεγγύη για τους 

 

Οδηγίες: 

Τα παιδιά κάθονται άνετα σε κύκλο και παρουσιάζεται το παραμύθι. Η ανάγνωση του βιβλίου 

είναι θεατροποιημένη και εκφράζονται σχόλια σαν μεγαλόφωνη σκέψη (π.χ. ωραία!,  Ωχ, τι 

γίνεται τώρα; ). Το βιβλίο πρέπει να  είναι ανοιχτό προς τη μεριά των παιδιών για να παρατηρούν 
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τις εικόνες και τη φορά της ανάγνωσης του κειμένου και παράλληλα να σχολιάζουν κάθε ενότητα 

και να κάνουν υποθέσεις για τη συνέχεια. Στο τέλος της ανάγνωσης μπορεί να γίνει ανά διήγηση 

από τα παιδιά με τη βοήθεια ερωτήσεων της νηπιαγωγού. Στην συζήτηση καλούνται να 

εκφράσουν τη γνώμη τους για την ιστορία και να σχολιάσουν τη στάση των χαρακτήρων. Η 

εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματα που εξετάζονται. 

Ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν τι πράγματα χρειάζονται οι χαρακτήρες για να είναι ασφαλής 

και υγιείς, ποιος είναι ο υπεύθυνος για να τους παρέχει αυτά που χρειάζονται και καταγράφονται 

οι απόψεις τους σε πίνακα. Στη συνέχεια συζητούν κατά πόσο αυτά έχουν τις ίδιες ανάγκες για 

να είναι υγιή και ασφαλή. Αναφέρουν τα βιώματά τους αλλά και το ποιος είναι υπεύθυνος για 

να τους τα παρέχει, που καταγράφονται επίσης στο διάγραμμα. Εφόσον κατανοήσουν ότι 

χρειάζονται την τροφή και το νερό για να επιβιώσουν επισημαίνεται  η αξία του δικαιώματος και  

αν ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση του. Τέλος τα παιδιά  συγκρίνουν τον 

κατάλογο που έφτιαξαν με τα άρθρα της ΣΔΠ στην αφίσα. Τονίζονται ομοιότητες και το πως 

έχουν δημιουργήσει ένα κατάλογο με δικαιώματα μόνα τους. Μετά τη δραστηριότητα τα παιδιά 

θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η ΣΔΠ υποστηρίζει τα δικαιώματά τους, τα προστατεύει και τα 

φροντίζει (Flowers 2012, UNHCR 2012, ΔΕΠΣ 2003, Curto 1998, Πλιόγκου 2011). 

Φωτογραφίες: 
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«Η Διαδρομή της εκπαίδευσης» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σκέψης και συζήτησης 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η/Ο νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά για την έννοια της 

εκπαίδευσης. Προσπαθούν να βρουν όλοι μαζί τις 

συνθήκες που υπάρχουν ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να 

ενταχθούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20-30 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Φωτογραφικό Υλικό 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Όλη η τάξη 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6 ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο/Η εκπαιδευτικός χρειάζεται να φέρει μαζί της το 

φωτογραφικό υλικό και να προετοιμάσει την συζήτηση. 

ΣΤΟΧΟΙ  να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας 

  να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις 

ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού 

 να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων 

των παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες 

 να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να 

προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων 

και αξιών  

 να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν 

τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους 

και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς 

προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την 

κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 

προβλημάτων  

 την ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες 
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 την ανάπτυξη συμπεριφορών που να οδηγούν 

στο σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων 

 να ενισχύσει την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία 

 

Οδηγίες:   

Θα έχει γίνει μία συζήτηση για το δικαίωμα της εκπαίδευσης και έπειτα θα υπάρχουν πέντε 

φωτογραφίες που θα δείχνουν διάφορα παιδιά πως θα έρχονται καθημερινά στο σχολείο. Στη 

συνέχεια, η νηπιαγωγός θα τις δείξει στην τάξη και τα παιδιά θα προσπαθήσουν να βρουν μία 

ιστορία για κάθε φωτογραφία με την βοήθεια πέντε ερωτήσεων που θα έχει η δασκάλα. Οι 

ερωτήσεις είναι οι εξής: 

1) Πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο; 
2) Είναι σωστό να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο; 

3) Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο; 
4) Πιστεύετε ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της εκπαίδευσης; 

5) Θέλετε να δείτε σχολεία του κόσμου; 
 

Φωτογραφίες: 
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«Δημιουργώ επιλογές» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παιχνίδι με εικόνες  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  Τα παιδιά καλούνται να μάθουν το δικαίωμά τους στην 

τροφή και το νερό να αντιληφθούν τη σημασία της σωστής 

διατροφής για την καλύτερη ανάπτυξη τους. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 λεπτά  

ΥΛΙΚΑ Θα χρησιμοποιηθεί ένα χαρτόνι κίτρινο, ψαλίδι, μολύβι 

και ξυλομπογιές. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 16 άτομα  

ΗΛΙΚΙΕΣ 4 με 5 ετών  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται στο δικαίωμα 

στην Τροφή και το Νερό, έτσι κατασκευάστηκε ένα 

ανθρωπάκι που ακούει στο όνομα Γκας η νηπιαγωγός μετά 

από μια συζήτηση που θα έχει με τα παιδιά θα  δείξει τον  

Γκας και τις 6 κάρτες που δείχνουν διάφορες εικόνες 

σχετικά με τη την επιβίωση στο δικαίωμα στην τροφή και 

το νερό, αυτά θα πρέπει να τοποθετήσουν στον Γγκας τα 

σωστά για εκείνα για την καλύτερη επιβίωση του. 

ΣΤΟΧΟΙ  να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην 
επιδιώκει την εξασφάλιση των ‘‘σωστών ’’ 
απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη 
τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου. 

 τα δικαιώματά τους 
 Την έννοια του δικαιώματος 

 

 

Οδηγίες:   

Η πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προήλθε από το δικαίωμα στην τροφή και 

το νερό. Η νηπιαγωγός αρχικά θα κάνει μια συζήτηση γύρω από το θέμα , σχετικά με το δικαίωμα 

στην τροφή και το νερό,  τονίζοντας πόσο απαραίτητα είναι για την επιβίωση του ανθρώπου. Στη 

συνέχεια αφού θα ολοκληρωθεί η συζήτηση  θα ακολουθήσει μια δραστηριότητα  στην οποία η 

νηπιαγωγός θα τοποθετήσει έναν ανθρωπάκι που ονομάζεται «Γκάς» , ενώ δίπλα θα βρίσκονται 

6 κάρτες στις οποίες απεικονίζονται εικόνες με τις απαραίτητες ανάγκες για την επιβίωση, ενώ 
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άλλες είναι ανθυγιεινές δημιουργώντας αρρώστιες, με σκοπό τα παιδιά  να  καταλάβουν ποιες 

θα τοποθετήσουν ως βασικές ανάγκες του Γκας για την επιβίωση του.  

 

Φωτογραφίες: 

 

 

«Τα παιδιά του κόσμου» 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                Επιτραπέζιο παιχνίδι 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Αρχικά ο/η παιδαγωγός συζητά με τα παιδιά για την  
έννοια της ταυτότητας. Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται 
μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι να γνωρίσουν 
περισσότερο το δικαίωμα στην ταυτότητα ταιριάζοντας 
σωστά τις εικόνες των παιδιών από διαφορετικές χώρες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Ένας κύλινδρος από συσκευασία καταναλωτικού 
προϊόντος, τυπωμένες εικόνες σε χαρτί με παιδιά από 
διάφορες χώρες του κόσμου, εύπλαστο φύλλο πλαστικού 
PVC, κόλλα, ρύζι.  
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Μπορούν να παίζουν μαζί 3 παιδιά. Το παιχνίδι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μια δραστηριότητα και να 
συμμετέχουν όλα τα παιδιά της τάξης.  
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ΗΛΙΚΙΕΣ 2 - 5 χρονών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αρχικά, ο/η παιδαγωγός επιλέγει από το διαδίκτυο 
παιδικές εικόνες με παιδιά από διαφορετικές χώρες του 
κόσμου στις οποίες κάνει επεξεργασία και στη συνέχεια 
εκτυπώνει. Έπειτα, κόβει τις εικόνες σε ίσα μέρη και τις 
κολλάει πάνω στο πλαστικό φύλλο το οποίο θα έχει πρώτα 
κολλήσει στον κύλινδρο. Τέλος, μέσα στον κύλινδρο 
τοποθετεί ρύζι ώστε να μπορεί να παραχθεί ήχος. 

ΣΤΟΧΟΙ  Να μάθουν τα παιδιά το δικαίωμα στην ταυτότητα.  

 Να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη μάθηση και 

να προάγει, τη γνώση, την κατανόηση και την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων 

και αξιών.  

 Να προωθήσει το σεβασμό, την κατανόηση και την 

εκτίμηση για την ποικιλομορφία, ιδιαίτερα για τις 

διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές, 

γλωσσικές και άλλες μειονότητες και κοινότητες. 

 Να μπορούν τα παιδιά να διακρίνουν τη 

διαφορετικότητα και να την αποδέχονται. 

 Να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της 

πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας όλων 

των παιδιών.  

 Να προωθήσει την δημοκρατία, την ισότητα, την 

ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την 

κοινωνική  αρμονία, την αλληλεγγύη και την φιλία 

μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. 

 Επιδιώκει να αναπτύξει την περιέργεια, το ανοιχτό 

μυαλό και την εκτίμηση για την διαφορετικότητα. 

 Να προάγει την αίσθηση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και της αξίας 

των άλλων, ανεξαρτήτως των κοινωνικών, των 

πολιτισμικών, των γλωσσικών ή των θρησκευτικών 

διαφορών. 

 

 
 

Οδηγίες:  

Στην αρχή η/ο παιδαγωγός καλεί τα παιδιά σε κύκλο και αναφέρει ότι θα τους παρουσιάσει κάτι 

πολύ ενδιαφέρον. Όταν τα παιδιά συγκεντρωθούν σε κύκλο, τους παρουσιάζει το επιτραπέζιο 

παιχνίδι «Τα παιδιά του κόσμου» και συζητούν για την έννοια του «δικαιώματος» και πιο 

συγκεκριμένα για την έννοια της «ταυτότητας» αναφέροντας τα στοιχεία της. Αφού 

κατανοήσουν τα παιδιά τα παραπάνω ξεκινούν το παιχνίδι με στόχο να ταιριάξουν τις εικόνες 
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των παιδιών. Για να μπορέσουν τα παιδιά να ταιριάξουν σωστά την εικόνα θα πρέπει πρώτα να 

την παρατηρήσουν προσεκτικά.  

 

Φωτογραφίες: 

 

 

«Όλα…για μένα!» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Έντυπο – Ομαδικό Παιχνίδι  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η παρακάτω δραστηριότητα είναι ατομική, επομένως όλα 
τα παιδιά της τάξης μπορούν να συμμετάσχουν. Τα παιδιά 
καλούνται να μάθουν τον ορισμό της ταυτότητας και να 
συμπληρώσουν με την βοήθεια του δασκάλου πράγματα 
για την δικιά τους ταυτότητα όπως για παράδειγμα, ηλικία, 
φύλο, όνομα κ.α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20-30 λεπτά  

ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακάτω 
εργασία είναι ένα μεγάλο ανοιχτόχρωμο χαρτόνι, μολύβι, 
γόμα, χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 2-3  παιδιά / Ατομικό 

ΗΛΙΚΙΕΣ 3-4 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πριν αρχίσουν τα παιδιά να συμπληρώνουν το έντυπο με 
την βοήθεια του δασκάλου θα πρέπει πρώτα ο δάσκαλος 
να τους κάνει μια εισαγωγή στο δικαίωμα της ταυτότητας. 
Θα πρέπει ο δάσκαλος να προσέξει την γλώσσα που θα 
χρησιμοποιήσει στα παιδιά, δηλαδή, να είναι όσο πιο απλή 
γίνεται και κατανοητή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
καταλάβουν το προαναφερόμενο δικαίωμα και να μην 
υπάρξουν απορίες στην πορεία του παιχνιδιού. 

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι της δραστηριότητας είναι το παιδί να μπορέσει να  
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, να 
προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες 
και στις κλίσεις του κάθε παιδιού 

 

Οδηγίες:   

 Αρχικά, πάνω στο χαρτόνι σχεδιάστηκαν τα τετράγωνα στα οποία τα παιδιά με την βοήθεια του 

εκπαιδευτικού είτε θα συμπληρώσουν είτε θα ζωγραφίσουν μέσα σε αυτά, ύστερα δίπλα από 

κάθε κουτάκι σχεδιάστηκε και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση. Τέλος, 

χρωματιστούν με μαρκαδόρους και η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε. Έτσι, μέσα από αυτή την 

δραστηριότητα αλλά και με συζήτηση η οποία είχε γίνει νωρίτερα τα παιδιά θα μπορέσουν να 

περιγράψουν την ταυτότητά τους και να καταλάβουν και το νόημα της. Επιπλέον, μέσα λοιπόν 

από αυτή τη δραστηριότητα το παιδί έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να 

εξασκεί τις δεξιότητες τους και να συνεχίζει να μαθαίνει διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, να 

συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, να ενισχύει την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές του, καθώς με αυτό τον τρόπο μαθαίνει το δικαίωμα της Ταυτότητας. 

 

 

 

 

 

 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

Φωτογραφίες: 

 

 

«Γίνε και εσύ Τζεπέτο» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εξιστόρηση – παραμύθι και δραστηριότητα σκέψης 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ο/Η παιδαγωγός αναφέρεται σύντομα στα δικαιώματα 
των παιδιών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάγνωση του 
παραμυθιού «ο Πινόκιο» του Tony Wolf, το οποίο 
προβάλει έντονα τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ ο/η 
παιδαγωγός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα της 
εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Το παραμύθι «ο Πινόκιο» του Tony Wolf, ένα χαρτόνι με 
περιορισμένο μοτίβο του Πινόκιο, μαρκαδόροι, ένα 
μεγάλο χαρτοκιβώτιο καθώς και βιβλία των παιδιών. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 έως 24 παιδιά  

ΗΛΙΚΙΕΣ 4 έως 5 ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Από την προηγούμενη ημέρα τα παιδιά ενημερώνονται να 
φέρουν από το σπίτι τους ένα δικό τους  βιβλίο το οποίο 
δεν διαβάζουν πλέον. 
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ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

 Η γνώση των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
εκπαίδευση μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου 
«ο Πινόκιο». 

 Η κατανόηση της έννοιας του δικαιώματος. 
 Να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων 

των παιδιών. 
 Η ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες. 
 Την ανάπτυξη συμπεριφορών που να οδηγούν στο 

σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων. 
 Την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία. 
 Το σεβασμό για τον εαυτό τους και τους άλλους. 
 Την προσωπική αίσθηση ευθύνης για τις ενέργειες 

τους. 
 Την αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

αξίας του εαυτού και της αξίας των άλλων, 
ανεξαρτήτως των κοινωνικών, των πολιτισμικών, 
των γλωσσικών ή των θρησκευτικών διαφορών. 

 

Οδηγίες:  

Ο/η νηπιαγωγός την ημέρα της διεξαγωγής της δραστηριότητας οδηγεί τα παιδιά να καθίσουν 

στην γωνιά της παρεούλας για να διαβάσουν την ιστορία του Πινόκιο. Μετά το τέλος της 

ανάγνωσης και με αφορμή την ιστορία του Πινόκιο η νηπιαγωγός συζητάει με τα παιδιά για τα 

δικαιώματά που προβάλλονται μέσα από την ιστορία αυτή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 

δικαίωμα της εκπαίδευσης. Σε συνέχεια της ιστορίας του Πινόκιο, ο/η νηπιαγωγός θέτει ένα 

ερώτημα στα παιδιά για το αν θα μπορούσαν να συνδέσουν τον λόγο που έφεραν το δικό τους 

βιβλίο από το σπίτι με την ιστορία του Πινόκιο και του γέρο Τζεπέτο. Αφού λάβει τις 

απαντήσεις/ιδέες των παιδιών, συζητάει μαζί τους και τα ενημερώνει για την εξέλιξη της 

δραστηριότητας. Τα παιδιά στη συνέχεια ζωγραφίζουν ομαδικά τον  Πινόκιο σε περιορισμένο 

σχέδιο. Μετά το τέλος και αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά τοποθετούν τα βιβλία που έχουν 

φέρει μέσα στο χαρτοκιβώτιο και τέλος κολλούν απέξω από αυτό την φιγούρα του Πινόκιο. Η 

κούτα κλείνει και προωθείται τον/την νηπιαγωγό στην βιβλιοθήκη του σχολείου. 
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Φωτογραφίες: 

          

 

 

«Τι μου κάνει καλό;» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι – Ομαδικό παιχνίδι  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η παιδαγωγός αναφέρεται στο δικαίωμα στην υγεία. 
Αρχικά γίνεται ανάγνωση του παραμυθιού που μέσω 
αυτού τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία του δικαιώματος 
στην υγειά. Στην συνέχεια ακολουθεί το παιχνίδι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα  

ΥΛΙΚΑ Παραμύθι το ταμπλό του παιχνιδιού και κάρτες με 
διάφορες τροφές και αντικείμενα πάνω 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 20 παιδιά σε ομάδες  

ΗΛΙΚΙΕΣ 3-4 ετών  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η παιδαγωγός θα βάλει τα παιδιά να κάτσουν σε ένα κύκλο 
και θα τους διηγηθεί το παραμύθι και ύστερα θα παίξουν 
το παιχνίδι με τις κάρτες  

ΣΤΟΧΟΙ  Ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών και την  
συνεργασία  

 Προκαλεί ενδιαφέρον για μάθηση και προάγει την 
γνώση , την κατανόηση και την ανάπτυξη και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων 
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 Επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη να μην 
επιδιώκει την εξασφάλιση των σωστών 
απαντήσεων άλλα να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη 
τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 

 Ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρωπινά 
δικαιώματα και στις θεμελιώδης ελευθέριες 

 ΔΣΔΠ 
 Τα δικαιώματα του παιδιού  
 Την έννοια του δικαιώματος 
 Την ενεργεί ακρόαση και επικοινωνία 

δημοκρατικής συμμέτοχης στις δραστηριότητες με 
συνομήλικους 

 

Οδηγίες:  

Αρχικά η εκπαιδευτικός μαζεύει τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και διαβάζουν το 

παραμύθι. Έπειτα γίνεται συζήτηση όσο αφορά το παραμύθι αν άρεσε στα παιδιά καθώς 

εμβάθυνσή η εκπαιδευτικός ως προς το δικαίωμα που παρουσιάζεται στο παραμύθι. Στην 

συνέχεια η δασκάλα χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και τα ρωτάει διάφορες ερωτήσεις δείχνοντας 

τους τις κάρτες και ανάλογα με τις απαντήσεις τους τοποθετούν την κάρτα που τους δόθηκε από 

την εκπαιδευτικό πάνω στο ταμπλό που απεικονίζει έναν αρκουδάκι που είναι γιατρός.  

Φωτογραφίες:  

 

 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

 

 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

 

 

 

 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

«Προσέχουμε όταν….» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κρυμμένος θησαυρός και αντιστοίχιση 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να μάθουν το δικαίωμα της 
ασφάλειας μέσα από την αντιστοίχιση των εικόνων, 
όπου δείχνει μερικές παραβιάσεις του δικαιώματος της 
ασφάλειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20-25 λεπτά 

ΥΛΙΚΑ Ένα χαρτόνι γαλάζιο, ένα άσπρο, μαρκαδόροι και ένα 
πολύ σκληρό χαρτόνι 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Η τάξη 

ΗΛΙΚΙΕΣ 3-5 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο/Η  νηπιαγωγός κρύβει τις εικόνες και φτιάχνει το 
σκηνικό για το παιχνίδι 

ΣΤΟΧΟΙ  Να ενδυναμώσει ο σεβασμός στα ανθρώπινα  
δικαιώματα και στις θεμελιώδεις  ελευθερίες 

 Να γνωρίσουν την έννοια του δικαιώματος 
 Να καταλάβουν το δικαίωμα στην ασφάλεια 
 Προωθείται η ενεργή ακρόαση και επικοινωνία 
 Ενισχύεται η κριτική σκέψη 
 Ενισχύεται η συνεργασία και η θετική 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
 Δημοκρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες 

με τους συμμαθητές 
 

 

Οδηγίες:   

Αρχικά ο/η νηπιαγωγός κρύβει τις εικόνες σε διάφορα μέρη της τάξης και έπειτα δίνει στα παιδιά 

τον χάρτη του κρυμμένου θησαυρού για να βρουν τα κομμάτια κι όταν συλλέξουν όλα τα 

κομμάτια κάθονται στο τραπέζι που υπάρχει ένα μεγάλο χαρτόνι που έχει πάνω εικόνες και 

τοποθετούν το αντίστοιχο κομμάτι με την εικόνα και τέλος διεξάγεται συζήτηση για το δικαίωμα 

της ασφάλειας και για τις παραβιάσεις που είδαν τα παιδιά στην αντιστοίχιση 
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Φωτογραφίες: 
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«Ο εαυτός μου» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στη ταυτότητα  

ΗΛΙΚΙΕΣ Ετών 3 έως 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ώρες 2  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  Όλη η τάξη  

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαδραστικό  

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 την εκτίμηση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του 

ατομικού αυτοσεβασμού και του 

σεβασμού προς τους άλλους 

 την ανάπτυξη συμπεριφορών που να 

οδηγούν στο σεβασμό για τα 

δικαιώματα των άλλων 

 Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους  

 Να γνωρίσουν την έννοια του 

δικαιώματος 

 

Οδηγίες:   

Τα παιδιά ξαπλώνουν σε ένα ατομικό μεγάλο άσπρο χαρτόνι, το ένα ζωγραφίζει το περίγραμμα 

του σώματος του άλλου. Έπειτα το κάθε παιδί ζωγραφίζει στο δικό του περίγραμμα μέσα την 

σημαία του το αγαπημένο του φαγητό, ζωγραφίζει ρούχα μαλλιά και ματιά. Τέλος σηκώνονται 

όλα τα παιδιά όρθια η δασκάλα χτυπά ένα κουδούνι κ όλα τα παιδιά τρέχουν να ξαπλώνουν στο 

δικό τους περίγραμμα. 
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Φωτογραφίες: 

 

 

«Δώσε μου ταυτότητα» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Συζήτηση- Κατασκευή  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά αφού παρουσιάσουν την δική τους ταυτότητα 

στη τάξη και συζητήσουν με τον εκπαιδευτικό για την 

σημασία της ταυτότητας, καλούνται να δημιουργήσουν 

μια κούκλα στην οποία θα δώσουν ταυτότητα και θα 

παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη το όνομα της, την 

ηλικία της και την καταγωγή της  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα  
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ΥΛΙΚΑ Ρολό χαρτί, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι ή νερομπογιές, ψαλίδι, 

κόλλα, πλαστικά ματάκια, κουμπιά, υφασμάτινα 

λουλούδια και διακοσμητικό χόρτο 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ολόκληρη η τάξη 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5 ετών 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φέρει  στη τάξη τα 

κατάλληλα υλικά τα οποία θα βοηθήσουν το παιδί να 

δημιουργήσει την δική του κούκλα 

ΣΤΟΧΟΙ  Εξοικείωση με την έννοια «δικαίωμα»  
 Εξοικείωση με το δικαίωμα στην Ταυτότητα 
 Περιγραφή σημαντικών χαρακτηριστικών του 

εαυτού του (όνομα, ηλικία, φύλο). 
 Ανάπτυξη σεβασμού για τον εαυτό του αλλά και 

για τους άλλους 
  Να εκφράζει τις σκέψεις του με αυτοπεποίθηση  
 Εξάσκηση λεπτής κινητικότητας  

 

Οδηγίες: 

Αρχικά στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας το οποίο θα διεξαχθεί στη γωνιά της συζήτησης, ο 

εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τα παιδιά να  αναφέρουν σε όλη τη τάξη κάποια στοιχεία για τον 

εαυτό τους όπως το όνομα, το επίθετο και  την ηλικία τους. Ύστερα ο εκπαιδευτικός θα αναφέρει 

ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική ταυτότητα η οποία τον κάνει να ξεχωρίζει από 

τους υπόλοιπους. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, η νηπιαγωγός θα ανακοινώσει στα παιδιά ότι 

θα φτιάξουν τις δικές τους μικρές κούκλες στις οποίες πρέπει να δώσουν ταυτότητα ώστε να μην 

στεναχωριούνται. Έτσι στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, τα παιδιά θα δημιουργήσουν την 

δική τους κούκλα. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή, τα παιδιά θα επιστρέψουν στην γωνιά της 

συζήτησης και θα παρουσιάσουν την δική τους κούκλα αναφέροντας το όνομα της, την ηλικία 

της και την καταγωγή της. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, η νηπιαγωγός θα καταγράφει 

σε έναν πίνακα τα στοιχεία που αναφέρει το κάθε παιδί και στο τέλος της δραστηριότητα θα 

συζητήσουν τις διαφορές τις οποίες παρατήρησαν σε κάθε κούκλα ώστε να φτάσουν στο 

συμπέρασμα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. 
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Φωτογραφίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η σοφή κουκουβάγια» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στη ταυτότητα 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40-60΄λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Από 1 μέχρι όσα παιδιά υπάρχουν στην τάξη  
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά ακούν ένα παραμύθι και 
κατασκευάζουν τον «ήρωα» )την 
κουκουβάγια). Στη συνέχεια κάθονται και με 
τη βοήθεια της κουκουβάγιας συζητούν για τα 
θετικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και 
για τα ενδιαφέροντά τους 
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Εξοικείωση με την έννοια «δικαίωμα»  
 Να σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 
  Αποκτά ενεργή ακρόαση και 

επικοινωνία 
 Εκτιμά τη διαφορετικότητα του 

καθενός,  την αίσθηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας 
του εαυτού και της αξίας των άλλων, 
ανεξαρτήτως διαφορών 

 Ενδυνάμωση του σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
θεμελιώδεις ελευθερίες  

 Προώθηση της ενεργητικής ακρόασης 
και ομιλίας και προσωπική έκφραση 
με αυτοπεποίθηση 

 Ενίσχυση της περιέργειας, του 
ανοιχτού μυαλού και της εκτίμησης 
για τη διαφορετικότητα 
 

 

 

Οδηγίες:  

Αρχικά, η ομάδα συγκεντρώνεται στην «παρεούλα». Η εκπαιδευτικός κάνει μια συζήτηση με τα 

παιδιά για την έννοια «δικαίωμα» και ειδικά για το δικαίωμα στην ταυτότητα. Στα πλαίσια της 

συζήτησης  η εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στα παιδιά, πχ τι σημαίνει η ταυτότητα? Είναι μόνο 

το όνομα και το επίθετο ή μήπως είναι και άλλα πράγματα? Στη συνέχεια τους διαβάζει το 

παραμύθι «Η Σοφή Κουκουβάγια». Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μικρό χωριό, στο οποίο ζούσαν 

μερικά ζωάκια που ήταν δυστυχισμένα και επισκέπτονται τη σοφή κουκουβάγια η οποία έχει για 

όλα τα προβλήματα και μια λύση. 
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Φωτογραφίες: 
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«Η Τούλα, η Χρωματιστούλα κάλπη» 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπειρική / Ομαδική Δραστηριότητα που προάγει την 
λήψη αποφάσεων. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να μάθουν το δικαίωμά τους στην 
συμμετοχή και πιο συγκεκριμένα, στην ελευθερία άποψης 
και λόγου, μέσω της διαδικασίας της διεξαγωγής των 
εκλογών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Απαιτεί 30 με 40 λεπτά.  
 

ΥΛΙΚΑ Χαρτόκουτο, χαρτόνια σε διαφορετικά χρώματα, φάκελοι, 
εικόνες από εκλογές.  
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Στο σύνολο της τάξης.  

ΗΛΙΚΙΕΣ 4 έως 6 ετών.  
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο/Η εκπαιδευτικός με φωτογραφίες από εκλογές εξηγεί 
και συζητάει με τα παιδιά για την βασική ορολογία.  

ΣΤΟΧΟΙ  Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

 Να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων 
των παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες.  

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν 
τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητες τους 
και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς 
προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την 
κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 
προβλημάτων. 

 Να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία 
 Να εξασφαλίσει την ενδυνάμωση του σεβασμού 

στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, την εκτίμηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του ατομικού 
αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους 
άλλους και την ανάπτυξη συμπεριφορών που να 
οδηγούν στο σεβασμό για τα δικαιώματα των 
άλλων 

 Να εξασφαλίσει την προώθηση της δημοκρατίας, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της  
κοινωνικής αρμονίας, της αλληλεγγύης και της 
φιλίας μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. 

 Δημοκρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες με 
τους συνομήλικους· 

  Προσωπική έκφραση με αυτοπεποίθηση· 
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Οδηγίες:  

 Έπειτα από την συζήτηση και την ανάλυση της διαδικασίας των εκλογών, δίνονται σε κάθε παιδί 

τρείς κάρτες με διαφορετικά χρώματα. Αφού επιλέξει το παιδί αυτό που θέλει, το τοποθετεί στον 

φάκελο και το ρίχνει στο κουτί - κάλπη. Στο τέλος της δραστηριότητας και αφού «ψηφίσουν» όλα 

τα παιδιά, η δασκάλα κάνει καταμέτρηση των ψήφων. Το χρώμα που έχει τις περισσότερες, 

επιλέγεται ως «χρώμα της εβδομάδας» και η τάξη διακοσμείται με αντικείμενα του επιλεγμένου 

από την πλειοψηφία χρώματος. Τέλος, το κάθε παιδί, εφόσον το επιθυμεί, αιτιολογεί την 

επιλογή του στους συμμαθητές του, αλλά και στην δασκάλα του. 

Φωτογραφίες: 
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2020-2021 
 

«Οι διασώστες του Νερού» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στο νερό  

ΗΛΙΚΙΕΣ 5-6 ετών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 με 20 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  2- 5 παιδιά 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιτραπέζιο παιχνίδι  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο 
του διασώστη του νερού καθώς η πόλη τους 
απειλείται  με έλλειψη και ο δήμαρχος  τους 
δίνει οδηγία να «εκπαιδεύσουν» τους 
υπόλοιπους πολίτες στους τρόπους 
εξοικονόμησης νερού και στο καθήκον τους 
να προασπίσουν το δικαίωμα τους στην 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό  

ΣΤΟΧΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Τα παιδιά να μάθουν για το δικαίωμα 
ισότιμης πρόσβασης σε καθαρό και 
πόσιμο νερό. 

 Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πως 
είναι καθήκον κάθε ανθρώπου να 
προστατεύει τα δικαιώματά του. 

 Τα παιδιά να αναπτύξουν στάσεις και 
συμπεριφορές που προάγουν το 
δικαίωμα στο νερό (καλές συνήθειες 
εξοικονόμησης νερού).  

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις 
χρησιμοποιώντας στοιχειώδη 
επιχειρηματολογία για να στηρίξουν 
την άποψή τους. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες 
συνεργασίας με τους συμμαθητές 
τους. 

 Να κάνουν λήψη συλλογικών 
αποφάσεων μέσω της ψήφου. 
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Οδηγίες:   

Η δραστηριότητα υλοποιείται στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας για τα δικαιώματα του 

παιδιού και λαμβάνει χώρα την περίοδο που εξετάζεται το δικαίωμα στη ζωή, δηλαδή της 

διασφάλισης της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παιδιού. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο 

δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης σε πόσιμο και καθαρό νερό και πραγματοποιούνται 

δραστηριότητες όπου τα παιδιά μαθαίνουν για το δικαίωμα αυτό κι εξετάζονται οι τρόποι 

προάσπισήςτου από τους απλούς πολίτες. Ενδεικτικά, ως αφορμή για να ξεκινήσει ο 

προβληματισμός κι η συζήτηση, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στην ολομέλεια το ακόλουθο 

βίντεο-animation: https://www.youtube.com/watch?v=FFhrwmy6Yb0, το οποίο πραγματεύεται 

την πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό. Επειδή είναι στα αγγλικά, μπορεί ο/η εκπαιδευτικός 

να ζητήσει από τα παιδιά να δώσουν τη δική τους ερμηνεία στα γεγονότα του βίντεο και να 

καθοδηγεί τη συζήτηση (προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι) με ερωτήσεις όπως: «Τι κάνουμε 

όταν διψάμε; Πού βρίσκουμε νερό; Έχουν όλοι οι άνθρωποι νερό όποτε το θελήσουν; Τι θα 

συμβεί αν δεν έχουμε να πιούμε νερό ή το νερό είναι βρώμικο; Μπορεί να τελειώσει το καθαρό 

νερό; Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να έχουν όλοι νερό;». Στη συνέχεια, αφού η συζήτηση έχει 

φτάσει στο σημείο με τους τρόπους διασφάλισης του δικαιώματος, μπορεί να γίνει ένας 

καταιγισμός ιδεών ο οποίος θα καταγραφεί σε δύο χαρτόνια με τους σωστούς/καλούς και 

λανθασμένους/κακούς τρόπους ή συνήθειες που οι άνθρωποι –οποιασδήποτε ηλικίας- μπορούν 

να υιοθετήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια σε πόσιμο νερό. 

 Το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού παρουσιάζει μία πόλη. Ο ένας από τους παίκτες έχει το 

ρόλο του δημάρχου αυτής της πόλης ο οποίος συνειδητοποιεί πως απειλείται το δικαίωμα 

πρόσβασης σε καθαρό νερό γιατί οι κάτοικοι δεν προσπαθούν να το διασφαλίσουν και το 

θεωρούν δεδομένο. Καλεί λοιπόν τους υπόλοιπους παίκτες σε βοήθεια. Τους ζητάει να κάνουν 

το γύρο της πόλης και να «εκπαιδεύσουν» τους υπόλοιπους κατοίκους σχετικά με τους τρόπους 

εξοικονόμησης νερού.  Κάθε παίκτης ρίχνει τα ζάρια, το άθροισμα τους δείχνει πόσα βήματα θα 

προχωρήσει και έπειτα μετακινεί το πιόνι του στην αντίστοιχη νησίδα. Τότε παίρνει μία κάρτα 

από τη στοίβα και πρέπει να αποφασίσει αν αυτό που δείχνει η κάρτα είναι μία καλή συνήθεια 

που εξοικονομεί νερό ή μία κακή που οδηγεί σε σπατάλη. Στην περίπτωση κακής συνήθειας, θα 

πρέπει να αντιπροτείνει μία καλή συνήθεια που θα την αντικαταστήσει και να εξηγήσει γιατί 

πρέπει να το κάνει (καθήκον για προάσπιση δικαιώματος). Εάν απαντήσει σωστά, παίρνει μία 

σταγόνα νερό για την «εξοικονόμηση». Εάν απαντήσει λάθος, του αφαιρείται μία σταγόνα νερό 

https://www.youtube.com/watch?v=FFhrwmy6Yb0
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για την «σπατάλη». Ο δήμαρχος έχει τη λίστα με τις σωστές απαντήσεις (χωρίς γλωσσική 

εξάρτηση) και κρίνει την απάντηση του παίκτη. 

Όταν τελειώσει ο γύρος της πόλης και φτάσουν οι παίκτες στην αφετηρία, θα μπορέσουν να πάνε 

στο Δημαρχείο (στο κέντρο του ταμπλό) αν έχουν μαζέψει τον προαπαιτούμενο αριθμό 

σταγόνων (π.χ. πέντε –καθορίζεται στην αρχή από τους παίκτες). Αν όχι, τότε κάνουν ακόμη έναν 

κύκλο μέσα στην πόλη. Οι παίκτες που φτάνουν στο Δημαρχείο παίρνουν ένα βραχιόλι που τους 

ανακηρύσσει «Διασώστες του νερού» και μπορούν να βοηθούν τους υπόλοιπους παίκτες που 

δεν έχουν φτάσει στο Δημαρχείο μέσω της συζήτησης των απαντήσεων. Το παιχνίδι τελειώνει 

μόνο όταν όλοι οι παίκτες καταφέρουν να γίνουν «Διασώστες». Σε περίπτωση που τελειώσουν 

οι κάρτες πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, η στοίβα ανακατεύεται και το παιχνίδι 

συνεχίζεται. 

Φωτογραφίες: 
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«Τα φαγητομαζέματα» 
 

ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην Τροφή 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50’ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο της τάξης 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αφήγηση παραμυθιού/Συζήτηση/ 

Επιδαπέδιο παιχνίδι 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να παρακολουθήσουν 

την αφήγηση του παραμυθιού «Το κοριτσάκι 

με τα σπίρτα», έπειτα να συγκρίνουν έργα 

τέχνης και να συζητήσουν για το δικαίωμα της 

τροφής. Τέλος παίζουν το Επιδαπέδιο «τα 

φαγητομαζέματα», βάζουν τα τρόφιμα σε 

χάρτινες σακούλες και τα δίνουν σε ένα 

αρμόδιο άτομο να τα μοιράσει σε παιδιά που 

έχουν ανάγκη. 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Εξοικείωση των παιδιών: 
 με την έννοια «δικαίωμα» 
 με το δικαίωμα του φαγητού  
 µε τις θεμελιώδεις αξίες της 

Αξιοπρέπειας, της Ελευθερίας, της 
Ισότητας, της Αλληλεγγύης 

 

Ενδυνάμωση : 
 της ενεργής Συμμετοχής όλων των 

παιδιών στην εκμάθησή τους με την 
ελάχιστη παθητική ακρόαση 

 της εν συναίσθησης και της 
αλληλεγγύης για τους άλλους 

 της αίσθησης της δικαιοσύνης και της 
κοινωνικής υποχρέωσης στο να 
προβλέπει κανείς ότι όλοι τυγχάνουν 
δίκαιης 
αντιμετώπισης 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  Η παιδαγωγός σε ανύποπτο χρόνο 
δίνει στα παιδιά να ζωγραφίσουν 
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σακούλες χάρτινες (είναι έκπληξη η 
χρήση τους) 

 Ζητάει από όλα τα παιδιά του 
σχολείου να φέρουν από 3 τρόφιμα 
(π.χ. μπισκότα, ατομικοί χυμοί, 
μακαρόνια, γάλα εβαπορέ, μήλο,…..) 

 Επιπρόσθετα τρόφιμα έχουν ζητηθεί 
από την κοινωνική υπηρεσία 

 Έχουν προσκληθεί και οι άλλες 2 
τάξεις του σχολείου ως θεατές 

 Έχει προσκληθεί ο/η Προϊστάμενος 
της Κοινωνικής υπηρεσίας 

 ‘Έχουν εκτυπωθεί έργα τέχνης σε Α4 
μέγεθος με παιδία που έχουν φαγητό 
και με παιδιά που το στερούνται  

 ‘Έχουν προμηθευτεί, 3 τσουβαλάκια 
μικρά γυμναστικής με άμμο, ένα 
στεφάνι και ένα ψάθινο καλάθι 

 ‘Έχει σχεδιαστεί το Επιδαπέδιο 
παιχνίδι «Φαγητομαζέματα» 

 

Οδηγίες: 

Από τον/την παιδαγωγό, σε ανύποπτο χρόνο δίνονται σε όλα τα παιδιά του σχολείου, χάρτινες 

σακούλες για να τις ζωγραφίσουν. Για την ημέρα διεξαγωγής της δραστηριότητας, ζητάμε από 

τα παιδιά των τριών τάξεων να φέρουν από 3 τρόφιμα (π.χ. μπισκότα, ατομικοί χυμοί, 

μακαρόνια). Ξεκινώντας την δραστηριότητα και εφόσον έχουν κάτσει τα παιδιά της τάξης σε 

κύκλο και τα υπόλοιπα ακριβώς από πίσω σαν θεατές ο/η παιδαγωγός αφηγείται το παραμύθι 

«το κοριτσάκι με τα σπίρτα» και παράλληλα δείχνει στα παιδιά την εικονογράφηση του 

παραμυθιού. Έπειτα μέσα από τα έργα τέχνης (βλέπε εικόνες 1,2,3,4) που παρουσιάζονται στα 

παιδιά γίνεται συζήτηση για το δικαίωμα στην τροφή κατευθύνοντας την συζήτηση με ερωτήσεις 

(βλέπε ενδεικτικές ερωτήσεις). Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά αν θέλουν να βοηθήσουν ένα 

παιδάκι και ο/η παιδαγωγός τους συστήνει τον/την προϊστάμενο της Κοινωνικής υπηρεσίας 

εξηγώντας τους πως μέσα από την υπηρεσία βοηθιούνται παιδιά που δεν έχουν φαγητό. Έπειτα 

προτείνει στα παιδιά να παίξουν τα «Φαγητομαζέματα» (βλέπε φωτογραφίες 1 και 2) ενώ στην 

τάξη έχει τοποθετηθεί το χαρτί του μέτρου και στα παραλληλόγραμμα 1, 3 και 5 έχουν 

τοποθετηθεί τρόφιμα αριθμητικά αντίστοιχα με τα παραλληλόγραμμα και στα 2 και 4 δεν έχει 

τίποτα. Μπροστά από το χαρτί του μέτρου σε μια απόσταση μισού μέτρου περίπου θα έχει 
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τοποθετηθεί ένα στεφάνι και τα 3 τσουβαλάκια γυμναστικής ενώ στο τέλος της διαδρομής 

τοποθετείται το καλάθι. Τα παιδιά καλούνται να σταθούν μέσα στο στεφάνι και να ρίξουν τα 

τσουβαλάκια στα παραλληλόγραμμα και ανάλογα σε πιο παραλληλόγραμμο θα το πετάξει το 

παιδί θα μαζέψει τα αντίστοιχα τρόφιμα και θα τα τοποθετήσει στο καλάθι. Ο/η παιδαγωγός 

τοποθετεί κάθε φορά τον ίδιο αριθμό προϊόντων όπως στην αρχή. Αφού έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και έχει γεμίσει το καλάθι η/ο παιδαγωγός φέρνει τις χρωματισμένες σακούλες και 

τις γεμίζουν με τα προϊόντα που μάζεψαν και οι παιδαγωγοί βοηθάνε τα παιδιά να 

ολοκληρώσουν τα δωράκια.  Τέλος, δίνονται στον/στην προϊστάμενο της κοινωνικής υπηρεσίας 

για να τα μεταφέρει στα παιδιά που έχουν ανάγκη.  

Εικόνες:  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1                                                              Εικόνα 2                                                  Εικόνα 3 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 
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Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 

Ερωτήσεις για να κατευθυνθεί η  συζήτηση 

 Έχουν όλα τα παιδιά φαγητό (τα παιδιά από τα έργα τέχνης) 

 Ποια παιδάκια είναι στενοχωρημένα και δεν έχουν φαγητό; 

 Έχουν όμως όλα τα παιδιά δικαίωμα να έχουν φαγητό; 

 Και να είναι αρκετό το φαγητό τους; 

 Να τρώνε κάθε μέρα;  

 Πως θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε έστω και λίγο ένα παιδί που 

πεινάει  

 Συστήνουμε στα παιδιά τον/την προϊστάμενο της Κοινωνικής υπηρεσίας 

(εξηγούμε ότι μέσα από την υπηρεσία βοηθιούνται παιδιά  που δεν έχουν 

φαγητό) 

 
 

Φωτογραφία 1                              Φωτογραφία 2 
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«Πες το κι έγινε!» 
 

ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην ελευθερία 

λόγου/έκφρασης/σκέψης. 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20- 25 ’ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο της τάξης 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αφήγηση παραμυθιού/Συζήτηση/ 

Επιδαπέδιο παιχνίδι 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Να αναπτύξουν ικανότητες 
συνεργασίας  

 Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες της 
τάξης τους, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και ευθύνες, καθώς 
επίσης να αναπτύσσουν θετικά 
συναισθήματα για τον εαυτό τους 

 Τους δίνονται ευκαιρίες να 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και 
τις εμπειρίες τους. να διερευνούν, να 
υποβάλλουν ερωτήσεις, να 
πειραματίζονται, να κάνουν λάθη τα 
οποία γίνονται αποδεκτά ως έναν 
βαθμό και αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα και να αποκτούν 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 

 Παροτρύνονται να συνεργάζονται και 
να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, να 
ρωτούν, να παρουσιάζουν τις 
απόψεις και τις εμπειρίες τους. 

 Ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν και 
να υιοθετούν κάποιες φορές τις 
απόψεις των άλλων. Να ζητούν και να 
δίνουν βοήθεια  
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Οδηγίες : 

Το παιχνίδι ονομάζεται «πες το και έγινε». Αποτελεί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες. Για την 

εφαρμογή του, σχηματίζεται ένας κύκλος και με την φορά του ρολογιού παίζει ένα-ένα παιδί 

ξεχωριστά από μια φορά. Έτσι, ξεκινώντας το πρώτο παιδί, διαβάζει με την βοήθεια την 

δασκάλας του μια μικρή ιστοριούλα και μετά καλείται να επιλέξει μια από τις τρεις ενδεχόμενες 

απαντήσεις που καταγράφονται κάτω από την ιστορία. Αυτές οι απαντήσεις κινούνται γύρω από 

ένα δίλλημα που αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας και χρειάζεται μια βοήθεια από 

τα παιδιά. Έπειτα, μετά την επιλογή της απάντησης, στο πίσω μέρος της κάρτας υπόκεινται οι 

συνέπειες της κάθε απάντησης ξεχωριστά. Έτσι, υποθέτοντας ότι το παιδί επέλεξε την απάντηση 

Α), η δασκάλα θα του διαβάσει πρώτα την συνέπεια της απάντησης Α. και έπειτα τις υπόλοιπες 

συνέπειες των άλλων απαντήσεων. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα καταλάβει εάν επέλεξε την 

σωστή απάντηση ή θα έπρεπε να διαλέξει μια άλλη. 

Φωτογραφίες:  
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«Γιατί δεν μου τα μάθατε νωρίτερα» 
 

ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην ελευθερία 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30’ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο της τάξης 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κουκλοθέατρο 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά παρακολουθούν ένα κουκλοθέατρο 

με στόχο να γνωρίσουν το δικαίωμα στην 

ελευθερία 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 την ενδυνάμωση του σεβασμού στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στις 

θεμελιώδεις ελευθερίες  

 την εκτίμηση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του 

ατομικού αυτοσεβασμού και του 

σεβασμού προς τους άλλους  

 την ανάπτυξη συμπεριφορών που 

να οδηγούν στο σεβασμό για τα 

δικαιώματα των άλλων  

 Να μάθουν τη ΔΣΔΠ  

 Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους   
 

 

Οδηγίες: 

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στη γωνιά του «κουκολοθεάτρου» εάν υπάρχει στην τάξη, αλλιώς 

στη γωνιά της «παρεούλας». Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με μια μικρή εισαγωγή για τα 

δικαιώματα και θα επικεντρωθεί στο δικαίωμα όπου εστιάζει η εν λόγω δραστηριότητα 

(ελευθερία). Έπειτα, θα ξεκινήσει το κουκλοθέατρο (βλ. σενάριο) το οποίο αφορά στις τρεις 

ελευθερίες :  

 ελευθερία έκφρασης,  

 ελευθερία γνώμης  

 ελευθερία λόγου- σκέψης  
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Οι μαριονέτες (βλ. φωτογραφία) υποδύονται τις τρεις ελευθερίες. Μιλούν στα παιδιά και 

συστήνονται σε αυτά αναλύοντας συνοπτικά τι παρέχουν σε όποιον τις κατέχει. Όταν 

τελειώσει η παράσταση η τάξη θα συζητήσει για τις «ελευθερίες».  

 

Σενάριο : 

Ελευθερία λόγου σκέψης:  

Γεια σας! Εγώ είμαι 

η ελευθερία του λόγου και της σκέψης, σίγουρα ξέρετε την μαμά μου! Την λένε ελευθερία, σήμ

ερα θα γνωρίσετε εμένα και 2 

από τις αδερφές μου. Μήπως μπορείτε να σκεφτείτε τι δίνω εγώ σε εσάς; Όταν με έχετε είστε ε

λεύθεροι να εκφράζεστε όπως θέλετε και να μιλάτε ανοιχτά, 

να λέτε ό,τι σκέφτεστε χωρίς κανένα φόβο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό…ε; Να..τώρα έρχεται 

και η αδερφή μου.  

Ελευθερία έκφρασης:  

Γεια σας! Εγώ είμαι η ελευθερία της έκφρασης. Μήπως έχετε καμία ιδέα για το τι σας 

προσφέρω εγώ; Εγώ λοιπόν, αυτό που προσφέρω είναι 

η ελευθερία στο να εκφράζεστε με τον τρόπο που θέλετε χωρίς να ντρέπεστε. Όπως δηλαδή, 

να φοράτε ό,τι ρούχα θέλετε. Τώρα σειρά έχει η άλλη μας αδερφή και η τελευταία 

που θα γνωρίσετε για σήμερα.   

Ελευθερία γνώμης: 

 Γεια σας! Εγώ λοιπόν, είμαι η ελευθερία της γνώμης. Μήπως φαντάζεστε τι μπορώ να σας 

προσφέρω; Εγώ σας προσφέρω την ελευθερία να μιλάτε και να λέτε τη γνώμη σας για τα 

πράγματα, χωρίς να φοβάστε και 

να ντρέπεστε για τις αντιδράσεις των άλλων. Όλες μαζί, εγώ και οι 2 

αδερφές μου που γνωρίσατε, είμαστε πολύ σημαντικές και θέλουμε να σας 

βοηθήσουμε όλους. Γι’ αυτό τώρα που γνωριστήκαμε πιο καλά, μπορείτε να 

μας χρησιμοποιείται γιατί όλοι σας εδώ μας έχετε!! Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Γεια 

σας!! Την επόμενη φορά θα γνωρίσετε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας.  
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Φωτογραφίες: 

 

 

«Οι περιπέτειες της εκπαίδευσης» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στην εκπαίδευση 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4 έως 5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 παιδιά 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι και Παιχνίδι πάζλ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μέσα από την ανάγνωση διαφόρων ιστοριών 
τα παιδιά καλούνται να μάθουν και να 
εκτιμήσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 
Στο τέλος, συνεργατικά κατασκευάζουν ένα 
πάζλ που συνδέεται με το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. 
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Την ενδυνάμωση του σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
θεμελιώδεις ελευθερίες. 

 Να προκαλέσει στα παιδιά το 
ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση.  

 Nα δίνει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και 
τις προσωπικές τους δεξιότητες μέσα 
από την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, 
την κρίση τους και την σωστή 
απόφαση για την επίλυση των 
προβλημάτων που προκύπτουν 

 Την εκτίμηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του 
ατομικού αυτοσεβασμού και του 
σεβασμού προς τους άλλους. 

 Την ανάπτυξη συμπεριφορών που να 
οδηγούν στο σεβασμό για τα 
δικαιώματα των άλλων. 

 Ανάπτυξη της συνεργασίας και 
ομαδικότητας των παιδιών μεταξύ 
τους. 

 Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους.  
 Να γνωρίσουν την έννοια του 

δικαιώματος στην εκπαίδευση. 

 

Οδηγίες:   

 Αρχικά, ο/η νηπιαγωγός συγκεντρώνει όλα τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και κάνει μια 

συζήτηση μαζί τους σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Έπειτα, θα εστιάσει στο δικαίωμα 

της εκπαίδευσης. Μετά, ο/η νηπιαγωγός θα αρχίσει την αφήγηση του παραμυθιού. Το παραμύθι 

έχει να κάνει με τέσσερις σύντομες ιστορίες παιδιών, όπου ο κάθε ήρωας αντιμετωπίζει κάποιο 

εμπόδιο στην εκπαίδευση. Τα εμπόδια που αναφέρονται στο παραμύθι έχουν να κάνουν με την 

άσχημη οικονομική κατάσταση, τον πόλεμο, την αναπηρία και την δυσκολία εγκατάστασης 

σχολείου σε ένα χωριό. Στο τέλος, οι ήρωες των ιστοριών βρίσκουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα που τους εμπόδιζε την εκπλήρωση του στόχου τους που ήταν η συμμετοχή στην 

εκπαίδευση. Έτσι περνάει το μήνυμα του πόσο σημαντικό και απαραίτητο για τα παιδιά όλου 

του κόσμου είναι η εκπαίδευση. 

Αφού ολοκληρωθεί η αφήγηση αφήνει ο/η νηπιαγωγός τα παιδιά να εκφράσουν το συναίσθημα 

ή τα συναισθήματα που τους άφησε το παραμύθι, καθώς και πιο είναι κατά την γνώμη τους το 
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μήνυμα της ιστορίας. Ακολούθως, ο/η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες των πέντε 

ατόμων. Αφού δείξει στα παιδιά ποιες είναι οι τέσσερις εικόνες που αφορούν την ιστορία που 

άκουσαν, ρωτάει την κάθε ομάδα ποιες δύο εικόνες θέλει να συναρμολογήσει. Στην συνέχεια, 

τοποθετεί τις δεκαέξι κάρτες του πάζλ ανακατεμένες πάνω σε ένα τραπεζάκι. Μόλις, δώσει το 

σύνθημα οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τις κάρτες αυτές που θα τους οδηγήσουν στο να 

δημιουργήσουν την εικόνα που έχουν επιλέξει. Όταν οι ομάδες δημιουργήσουν η κάθε μια τις 

εικόνες που πρέπει, το παιχνίδι ολοκληρώνετε. 

Φωτογραφίες:             

 

Τέφ 
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«Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, εσύ;» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στην ελευθερία 

ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Βιωματική δραστηριότητα:20 λεπτά 

Συζήτηση: 15 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 παιδιά 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ επιδαπέδιο παιχνίδι εσωτερικού- εξωτερικού 

χώρου, παίζεται με την χρήση ζαριού- 

συζήτηση 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μετά την πραγματοποίηση μίας βιωματικής 

δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

επιτρέπεται ή απαγορεύεται στα παιδιά η 

άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στην 

ελευθερία, τα παιδιά καλούνται να 

εκφράσουν πως νιώθουν κάθε φορά που τους 

δίνεται ή όχι τα δικαιώματα αυτά. Στόχος 

είναι, μέσω της έκφρασης αρνητικών και 

θετικών συναισθημάτων, να γίνει κατανοητή 

η σπουδαιότητα κατοχής και άσκησης του 

δικαιώματος στην ελευθερία.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

 εκμάθηση και κατανόηση του 

δικαιώματος στην ελευθερία 

 ενεργητική συμμετοχή και δράση 

όλων των παιδιών 

 ελεύθερη και με αυτοπεποίθηση 

έκφραση 

 έκφραση συναισθημάτων 

 ενεργή ακρόαση και η επικοινωνία 

 ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 

αυτοαντίληψης (αντίληψη δικών τους 
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ικανοτήτων και συναισθημάτων) 

 κατάκτηση ενσυναίσθησης 

 ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

αιτιολόγησης 

 

 

Οδηγίες:  

Η δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εκμάθηση και καλύτερη κατανόηση μέσω 

του παιχνιδιού και της ενεργής δράσης των παιδιών του δικαιώματος στην ελευθερία ονομάζεται 

“Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, εσύ;”. Πρόκειται για ένα επιδαπέδιο παιχνίδι εσωτερικού ή και 

εξωτερικού χώρου που παίζεται με την χρήση ζαριού. Μέχρι και εννέα παιδιά, κάθε φορά, 

ξεκινούν από την αφετηρία και το καθένα με την σειρά του πετά το ζάρι και μετακινείται 

σύμφωνα με τον αριθμό που αυτό δείχνει. Κάθε σημείο που φτάνει ένα παιδί απεικονίζει και μία 

διαφορετική μορφή ελευθερίας, για παράδειγμα ελευθερία στο λόγο ή ελευθερία στην κίνηση. 

Σε κάποια σημεία επιτρέπεται στα παιδιά να ασκήσουν την ελευθερία τους αυτή, ενώ σε άλλα 

πάνω από κάθε ελευθερία υπάρχει ένα ‘Χ΄, ως ένδειξη απαγόρευσης άσκησης της ελευθερίας 

αυτής. Τα παιδιά αναλόγως το σημείο είτε φωνάζουν δυνατά ‘Είμαι ελεύθερος να…’ και την 

ελευθερία που απεικονίζεται, έχοντας την δυνατότητα να ασκήσουν την ελευθερία αυτή, είτε 

σταματούν να ασκούν την ελευθερία, για παράδειγμα παραμένουν ακίνητοι. Στα σημεία που 

απεικονίζεται η ελευθερία έκφρασης μέσω της ενδυμασίας που ο καθένας προτιμά, τα παιδιά 

μπορούν να  φορέσουν μπλούζες, καπέλα ή και γυαλιά που βρίσκονται σε μία κούτα ακριβώς 

δίπλα τους. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένα από τα παιδιά καταφέρει να φτάσει στο τελευταίο 

σημείο. Αφού λάβουν μέρος όλα τα παιδιά της τάξης και η δραστηριότητα ολοκληρωθεί τα 

παιδιά συγκεντρώνονται στην γωνιά της παρεούλας. Η νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά για τα 

συναισθήματα τους κάθε φορά που είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν την ελευθερία τους καθώς 

και κάθε φορά που δεν το είχαν, ενώ, παράλληλα,  τους ζητά να αναφέρουν και την αιτία των 

συναισθημάτων αυτών. Ο σκοπός της συζήτησης είναι, μέσω των θετικά και των αρνητικών 

συναισθημάτων που θα εκφραστούν, να αντιληφθούν τα παιδιά την σπουδαιότητα κατοχής του 

δικαιώματος στην ελευθερία καθώς και την σημασία  άσκησης αυτού.  
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Φωτογραφίες: 
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«Ψάχνοντας τον Θρεπτικό Θησαυρό» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στην Τροφή  
ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45-55 λεπτά  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  Το σύνολο της τάξης  
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Συζήτηση, Παραμύθι, 

Δραστηριότητα σκέψης και λήψη 
αποφάσεων.  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να 
κάνει μια γενική συζήτηση για τα 
δικαιώματα και εστιάζει στο 
δικαίωμα της τροφής. Ο/η 
εκπαιδευτικός διαβάζει το 
παραμύθι με τίτλο <<Ψάχνοντας 
τον θρεπτικό θησαυρό>>. Τα παιδιά 
πραγματοποιούν την 
δραστηριότητα σκέψης η οποία 
είναι να κατατάσσουν τους 
θρεπτικούς θησαυρούς και τις 
ανθυγιεινές τροφές στην σωστή 
στήλη. Ο/η εκπαιδευτικός φτιάχνει 
μαζί με τα παιδιά κουλουράκια για 
οικογένειες με παιδιά που δεν 
έχουν πρόσβαση στην τροφή μέσω 
του προγράμματος του Δήμου 
 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Τα παιδιά μαθαίνουν για το δικαίωμα 
στην τροφή 

 Ενεργή ακρόαση και επικοινωνία μέσω 
της ανάγνωσης του παραμυθιού 

 Εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των 
παιδιών 

 Προκαλεί ενδιαφέρον για μάθηση και 
προάγει την γνώση σχετικά με το 
δικαίωμα στην τροφή 

 Ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
παιδιών και την συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό  και τους γονείς 

 Λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις 
ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών 
αυτής της ηλικίας   

 
 

Οδηγίες:   

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός  κάνει μια γενική συζήτηση για τα δικαιώματα των παιδιών δηλαδή 

ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών και πόσο σημαντικά είναι και θα εστιάσει στο δικαίωμα 

της τροφής. Στην συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός  διαβάζει στα παιδιά το παραμύθι με τίτλο << 

Ψάχνοντας τον θρεπτικό θησαυρό>> στο συγκεκριμένο παραμύθι πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η 

κυρία Θρεπτικούλα η οποία αγαπά όλα τα παιδιά του κόσμου και επιδιώκει όλα τα παιδιά να 

είναι υγιείς και δυνατά.  Επισημαίνει στα  παιδιά  ότι για να γίνει αυτό πρέπει να τρώνε 

καθημερινά και υγιεινά. Έτσι, αποφασίζει να τους πει ποιοι είναι οι θρεπτικοί θησαυροί που 

πρέπει να τρώνε για να μην αρρωσταίνουν και ποιες είναι οι τροφές που δεν πρέπει να τρώνε 

συχνά. Τέλος, η κυρία Θρεπτικούλα θέτει μια αποστολή στα παιδιά η οποία είναι να νοιάζονται 

για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην τροφή και να κάνουν ό,τι μπορούν για να 

τους προσφέρουν και να τους μάθουν τους θρεπτικούς θησαυρούς! Έπειτα, από την ανάγνωση 

του παραμυθιού ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει  την δραστηριότητα σκέψης σύμφωνα με την οποία 

υπάρχουν καρτελάκια με τους θρεπτικούς θησαυρούς και τις ανθυγιεινές τροφές και ζητάτε από 

τα παιδιά να τα τοποθετήσουν στην σωστή στήλη δηλαδή είτε στους θρεπτικούς θησαυρούς είτε 

στις ανθυγιεινές τροφές. Το τελευταίο μέρος της δραστηριότητας είναι η  λήψη αποφάσεων 

όπου ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να φέρουν από το σπίτι τους ένα υλικό για να 

φτιάξουν κουλουράκια μαζί με τον/την εκπαιδευτικό ώστε μέσω του προγράμματος του Δήμου 

να τα προσφέρουν σε οικογένειες με παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην τροφή. 
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Φωτογραφίες: 
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«Ο κύριος Μικρόβιος» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στην υγεία 

ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40΄ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το σύνολο της τάξης 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παιχνίδι ρόλων/ συζήτηση/ κατασκευή 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ένα παιδί τυχαία θα οριστεί ως ο « κύριος 

Μικρόβιος» και  θα κυνηγήσει  τα υπόλοιπα 

παιδιά και όποια καταφέρει να πιάσει θα τα 

«μολύνει» με την ασθένεια του. Ύστερα τα 

παιδιά αυτά πρέπει να επισκεφτούν τον 

γιατρό. Όμως ο γιατρός  δεν διαθέτει 

φάρμακα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

συζήτηση για το δικαίωμα στην υγεία. Τέλος 

κλείνει με μια  ομαδική κατασκευή. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

 

  Εκμάθηση δικαιώματος μέσω 

ενεργής συμμετοχής των παιδιών 

 Ενίσχυση συμμετοχής όλων των 

παιδιών 

 Συνεργασία 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Καλλιέργεια ενσυναίσθησης – 

αλληλεγγύης 

 Προσφορά για την βελτίωση της 

κοινότητας 

 Ενεργή ακρόαση 

 

 

Οδηγίες: 

Η δραστηριότητα ξεκινάει ως εξής, μέσα σε μια γυάλα υπάρχουν χαρτάκια με τα ονόματα των 

παιδιών της τάξης. Ένα παιδί τυχαία θα επιλέξει ένα χαρτάκι. Το όνομα που θα αναγράφεται στο 

χαρτί θα οριστεί ως ο «κύριος Μικρόβιος». Στη συνέχεια όλα τα παιδιά της τάξης θα είναι 

ελεύθερα να τρέξουν  και ο «κύριος Μικρόβιος» θα τα κυνηγάει. Όποια παιδιά καταφέρει να 

πιάσει μέσα σε ένα διάστημα λίγων λεπτών θα «εμφανίσουν» ήπια συμπτώματα ασθένειας 

όπως για παράδειγμα βήχα. Το επόμενο βήμα θα είναι τα παιδιά με βήχα να μεταφερθούν στον 

γιατρό . Γιατρός θα έχει οριστεί ο/η εκπαιδευτικός της τάξης. Δυστυχώς όμως ο γιατρός δεν θα 

διαθέτει τα απαραίτητα φάρμακα προκειμένου να τα θεραπεύσει. Στο σημείο αυτό θα διεξαχθεί 

μια συζήτηση για το δικαίωμα στην υγεία και το πόσο σημαντικό είναι να τα απολαμβάνουν όλοι 

οι άνθρωποι. Τα παιδιά θα είναι ελεύθερα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

Στο τέλος η συζήτηση θα στραφεί προς τις πιθανές λύσεις που μπορούν να σκεφτούν τα παιδιά 

για την καλυτέρευση της κατάστασης. Έτσι, σαν τάξη θα δημιουργήσουν έναν κουμπαρά μέσα 

στον οποίο θα προσφέρουν χρήματα, όποια παιδιά επιθυμούν, προκειμένου να δοθούν σε 

οργανισμούς που βοηθούν την κατάσταση. Ο κουμπαράς θα μείνει αρκετό καιρό στο σχολικό 

περιβάλλον ώστε να μην δημιουργηθεί οικονομική πίεση στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Για 

την δημιουργία του κουμπαρά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένα χάρτινο κουτί, 

χαρτόνια, κόλλα, σύριγγα, χανζαπλάστ και ψαλίδι. Η διαδικασία δημιουργίας του είναι πολύ 

απλή. Ένα χάρτινο κουτί θα το τυλίξουν με χαρτόνι γύρω γύρω για να είναι ομοιόμορφο. Μόλις 

το κολλήσουν θα σχεδιάσουν πάνω διάφορα σχέδια που τους θυμίζουν την υγεία όπως 
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θερμόμετρο, φάρμακα καθώς και θα κολλήσουν μερικά αληθινά εργαλεία όπως σύριγγα. Τέλος, 

στο επάνω μέρος του κουτιού δημιουργούν μια τρύπα από την οποία θα εισέρχονται τα χρήματα. 

Φωτογραφίες: 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Η κατασκευή του κουμπαρά. 

 

«Το χρωματιστό μονοπάτι του σχολείου» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στη Εκπαίδευση  

ΗΛΙΚΙΕΣ 4 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά/παιχνίδι 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 παιδιά- 2 αγόρια & 2 κορίτσια 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιδαπέδιο παιχνίδι 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά από την διεξαγωγή της δραστηριότητας, καλούνται να 
φτάσουν στον τερματισμό του παιχνιδιού, δηλαδή στο σχολείο, 
με στόχο το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Την ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες. 

 Να αναπτύξει συμπεριφορές που να οδηγούν στο 

σεβασμό για τα δικαιώματα των 

 άλλων. 
 Να γνωρίσουν την έννοια    του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση. 

 Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ 

τους. 

 Να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή όλων των 

παιδιών.  

 Να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη 

μεταξύ των παιδιών.  

 Να διασφαλίσει την αληθινή ισότητα των φύλων και των 

ίσως ευκαιριών για γυναίκες και άντρες σε όλους τους 

τομείς. 

 Να λάβει υπόψιν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

 

 

Οδηγίες:  

Η δραστηριότητα που δημιουργήθηκε για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας 

ονομάζεται «Το χρωματιστό μονοπάτι του σχολείου» και είναι ένα είδος επιδαπέδιου 

παιχνιδιού. Θα συμμετάσχουν 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια και θα διαρκέσει 30 λεπτά. Στην 

δραστηριότητα παίζει το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. Αρχικά διαλέγουν από το χέρι της 

νηπιαγωγού, με κλειστά μάτια, μια κάρτα η οποία απεικονίζει το χρώμα το οποίο θα είναι και η 

αφετηρία τους. Μετά ρίχνουν με την σειρά το ζάρι και το παιδί που θα φέρει τον μεγαλύτερο 

αριθμό ξεκινάει πρώτο. Γυρνάει το ρολόι και του δείχνει πόσα βήματα μπροστά πρέπει να κάνει. 

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχώς προχωράει προς τα μπροστά και κάποια στιγμή φτάνει στον 

τερματισμό. Κάθε φορά που προχωράει σταματάει πάνω σε μια κουκίδα του χρώματος του. Εκεί 

μπορεί να απεικονίζεται ένας αριθμός και ένα υλικό αγαθό, το οποίο είναι απαραίτητο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αν πέσει πάνω σε μια τέτοια κουκίδα τότε η δασκάλα του δίνει το 

υλικό αγαθό που απεικονίζεται (π.χ Μολύβι) τόσες φορές όσες δείχνει ο αριθμός. Έπειτα παίζει 

το επόμενο παιδί και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Στο τέλος, φτάνουν όλα τα παιδιά στον 

τερματισμό, που είναι το σχολείο αλλά ένα από τα 4 παιδιά φτάνει δίχως υλικά αγαθά. Με αυτόν 

τον τρόπο διαφαίνεται το γεγονός ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 
αν διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή όχι. Μόλις τα παιδιά 

τερματίσουν και περάσουν το σχολείο, πρέπει να μοιραστούν τα αντικείμενα που διαθέτουν με 

αποτέλεσμα όλα τα παιδιά να έχουν τα ίδια.  

 

Φωτογραφίες: 
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«Αναζητώντας τη Ζωή» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στη Ζωή 

ΗΛΙΚΙΕΣ 3-5 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 παιδιά 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραμύθι/Παζλ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται να γίνει ανάγνωση του 
παραμυθιού από τον/την παιδαγωγό κι 
ύστερα συζήτηση του δικαιώματος με τα 
παιδιά ώστε αργότερα τα παιδιά να φτιάξουν 
το παζλ.  
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

 την ενδυνάμωση του σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
θεμελιώδεις ελευθερίες 

 την εκτίμηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του 
ατομικού αυτοσεβασμού και του 
σεβασμού προς τους άλλους 

 την ανάπτυξη συμπεριφορών που να 
οδηγούν στο σεβασμό για τα 
δικαιώματα των 
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Οδηγίες: 

Αρχικά η/ο παιδαγωγός μαζεύει τα παιδιά στην γωνιά της ‘’παρεούλας’’ και κάθονται όλοι μαζί 

σε έναν κύκλο για να ξεκινήσει μια μικρή συζήτηση για τα δικαιώματα, όσο πιο απλά και 

κατανοητά γίνεται. Ύστερα, η/ο παιδαγωγός ξεκινάει την ανάγνωση του παραμυθιού 

‘’Αναζητώντας την ΖΩΗ’’. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του παραμυθιού η/ο παιδαγωγός 

συνεχίζει τη συζήτηση με τα παιδιά καθώς έχει γίνει ήδη η παρέμβαση με το παραμύθι και 

μιλούν για όσα διαδραματίστηκαν στην ιστορία και ύστερα καλούνται να συνθέσουν το παζλ, 

όπου το κάθε κομμάτι του αφορά το δικαίωμα της ζωής και το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. 

 

 

Φωτογραφίες: 
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 «ΜανουΜαρω Κουβέντες» 
 

ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα στην εκπαίδευση 

ΗΛΙΚΙΕΣ 4-5 ετών 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Όλη η τάξη 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κουκλοθέατρο / Συζήτηση 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τα παιδιά καλούνται να παρακολουθήσουν αλλά και να 
συμμετάσχουν στην εξέλιξη της ιστορίας που 
διαδραματίζεται στο κουκλοθέατρο και στη συνέχεια να 
συζητήσουν με τον/την εκπαιδευτικό για το περιεχόμενο της 
ιστορίας και την έννοια του δικαιώματος στην εκπαίδευση.  

ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Την εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής όλων 
των παιδιών 

 Την προώθηση φιλίας μεταξύ των ανθρώπων και 
των εθνών 

 Να ακούν ενεργά και να επικοινωνούν 
 Να αποκτήσουν προσωπική αίσθηση ευθύνης για τις 

ενέργειές τους 
 Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και την 

αλληλεγγύη για τους άλλους 
 Η ανάπτυξη της αίσθησης της δικαιοσύνης  
 Να ενισχυθεί η συνεργασία με γονείς & 

εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων 
 Να μάθουν τη ΔΣΔΠ 
 Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους  
 Να γνωρίσουν την έννοια του δικαιώματος 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ζητάμε από τα παιδιά από την προηγούμενη μέρα να 
φέρουν 1 τετράδιο με ταμπελάκι 
 

 

 

Οδηγίες:  

Αρχικά τα παιδιά μαζεύονται όλα μαζί σε «παρεούλα», μπροστά στο κουκλοθέατρο, είτε αυτό 

υπάρχει ήδη στην αίθουσα, είτε είναι αυτοσχέδιο.  Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός  παίρνει 

θέση πίσω από το κουκλοθέατρο και ξεκινάει να αφηγείται την ιστορία (βλ. Σενάριο) και να την 

αναπαριστά με τις γαντόκουκλες (βλ. Εικόνα 1) ρωτώντας τα παιδιά στα σημεία όπου ζητείται η 

συμμετοχή τους. Στη συνέχεια στον ίδιο χώρο ο/η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις αρχικά για την 

κατανόηση της ιστορίας και στη συνέχεια για την έννοια του δικαιώματος στην εκπαίδευση (βλ. 

Συζήτηση).  
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Φωτογραφίες:  

 

 

Σενάριο «ΜανουΜαρωΚουβέντες» 

Μανού: Γεια σας παιδιά είμαι ο Μανού! Για πείτε το όνομά μου...Μα-νού.. 

Μάρω: Γεια σας παιδιά εγώ είμαι η Μάρω! Για πείτε το όνομά μου...Μά-ρω.. 

Μανού: Καλημέρα Μάρω! Πάμε σιγά σιγά; Σε λίγη ώρα ξεκινάει το σχολείο! 

Μάρω: Καλημέρα, καλά πάμε... 

Μανού: Μμμμ... σαν στενοχωρημένη μου φαίνεσαι... 

Μάρω: Μπα...δεν είμαι στενοχωρημένη, μόνο που δεν έχω διαβάσει τα μαθήματά μου για 

σήμερα. 

Μανού: Γιατί; 

Μάρω: Βαριόμουνα να διαβάσω χθες και έπαιζα όλο το απόγευμα! 

Μανού: Και η μαμά σου δε σου φώναζε; 
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Μάρω: Φώναζε, αλλά ποιός την άκουγε! 

Μανού: Δε σ' αρέσει το διάβασμα; 

Μάρω: Ούτε το διάβασμα μ' αρέσει, ούτε τα μαθήματα μ' αρέσουν, ούτε το σχολείο μ' αρέσει. 

Μόνο τα διαλείμματα! 

Μανού: Μα...μαθαίνουμε τόσα ωραία πράγματα! 

Μάρω: Σιγά τα ωραία πράγματα! Ο ξάδερφός μου που ’ναι μεγαλύτερος λέει ότι το σχολείο είναι 

χαμένος χρόνος. 

Μανού: Ο ξάδερφός σου δε ξέρει τι λέει! 

Μάρω: Μμμμ....και εσύ νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα! 

(Ο Μανού κατεβάζει το κεφάλι και δεν μιλάει). 

Μάρω: Ελα... μη μουτρώνεις τώρα... 

Μανού: Δε μουτρώνω, αλλά είσαι η καλύτερή μου φίλη και δεν με καταλαβαίνεις... 

Μάρω: Τι να καταλάβω δηλαδή; 

Μανού: Ότι είμαστε πολύ τυχεροί που μαθαίνουμε να γράφουμε και να διαβάζουμε! 

Μάρω: Ναι σιγά, όλοι ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. 

Μανού: Στην πατρίδα μου οι περισσότεροι δεν ξέρουν! 

Μάρω: Δεν ξέρουν; Και γιατί παρακαλώ;  

Μανού: Επειδή δεν υπάρχουν σχολεία! Να γιατί! Κι αν υπάρχουν, τα παιδιά δεν μπορούν να 

πηγαίνουν κάθε μέρα! 

Μάρω: Θες να πεις ότι δεν θέλουν να πηγαίνουν. 

Μανού: Δεν μπορούν σου λέωωω... 

Μάρω: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες! 

Μανού: Φυσικά δεν καταλαβαίνεις αφού εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ένα σωρό σχολεία, βιβλία, 

τετράδια, μολύβια και δάσκαλοι και μαμάδες και μπαμπάδες που σε βοηθάνε να μαθαίνεις...  

Μάρω: Ε και τι; Στην πατρίδα σου δεν υπάρχουν όλα αυτά; 

Μανού: Όχι βέβαια! Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλα είναι δύσκολα! Αλήθεια σου λέω! 

Μάρω: Όλο λες, λες, αλλά τίποτα δε μου λες! Τι είναι δύσκολο δηλαδή; 

Μανού: Ασε μωρέ, τι να σου λέω τώρα.... 

Μάρω: Όχι, θέλω να μου τα πεις όλα! Είμαι ή δεν είμαι η καλύτερή σου φίλη; 

Μανού: Εντάξει θα σου τα πω....Η χώρα μου είναι φτωχή και εμείς ζούσαμε σ' ένα χωριό και 

μέναμε σε μια ξύλινη καλύβα. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δούλευαν συνέχεια απ’ το πρωί 

έως το βράδυ στα χωράφια και πάρα πολύ συχνά έπρεπε να τους βοηθάμε κι εμείς. 
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Μάρω: Πού να τους βοηθάτε; 

Μανού: Ε, που αλλού στα χωράφια, αφού ήταν γεωργοί. Εκεί τα παιδιά από πέντε χρονών 

δουλεύουν μαζί με τη μαμά τους και τον μπαμπά τους και δεν προλαβαίνουν να πηγαίνουν κάθε 

μέρα στο σχολείο. 

Μάρω: Δηλαδή, δεν έχει σχολείο το χωριό σου; 

Μανού: Υπάρχει ένα σχολείο στο κοντινό χωριό, αλλά θέλεις μια ώρα να πας και μια ώρα να 

γυρίσεις, με τα πόδια.  

Μάρω: φςςς… δυό ώρες περπάτημα δηλαδή! 

Μανού: Ναι! Και μη φανταστείς κανα σχολείο με τοίχους, αυλή, θρανία και τέτοια. Κάτω στο 

χώμα κάθεσαι κι από πάνω έχει μια τέντα για τη βροχή. Δεν έχεις τετράδια, βιβλία και μολύβια! 

Ούτε μαθαίνεις να ζωγραφίζεις, να παίζεις μουσική και θέατρο όπως είναι στο σχολείο εδώ στην 

Ελλάδα. 

Μάρω: Δε μου φαίνεται και πολύ δίκαιο! Εμείς τα μαθαίνουμε όλα! Και εμένα μου περισσεύουν 

τα μολύβια και τα τετράδια! Τι σας μαθαίνει ο δάσκαλος; 

Μανού: Μας μαθαίνει πολύ λίγα γράμματα, επειδή θέλει πιο πολύ να μας μαθαίνει άλλα 

πράγματα....πιο χρήσιμα λέει! 

Μάρω: Τι πράγματα δηλαδή; 

Μανού: Να...πως να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, για τους σπόρους, για τη γη, τέτοια 

πράγματα. Αμα ξέρεις να δουλεύεις στα χωράφια, δεν τα χρειάζεσαι τα γράμματα λένε στο χωριό 

μου.... Γι'αυτό σου λέω... 

Μάρω: Τι μου λες; 

Μανού: Ότι είσαι τυχερή. Κι εγώ δηλαδή είμαι τυχερός που έρχομαι στο σχολείο. Έτσι μπορώ να 

ονειρεύομαι. 

Μάρω: Τι να ονειρεύεσαι Μανού; 

Μανού: Μπορώ να ονειρεύομαι τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Δεν είναι αναγκαστικό να γίνω 

γεωργός! Μπορώ να γίνω και γεωργός, αλλά μπορώ να γίνω ό,τι φανταστώ, ό,τι θέλω...μέχρι και 

αστροναύτης μπορώ να γίνω! Μπορώ να διαλέξω, κατάλαβες τώρα; 

Μάρω: Κατάλαβα...κατάλαβα...Κατάλαβα γιατί διαβάζεις πολύ...Κατάλαβα και γιατί σ' αρέσει το 

σχολείο... Κατάλαβα και γιατί είσαι τόσο δυνατός και δε σε νοιάζει ό,τι κι αν λένε οι άλλοι!...Και 

ξέρεις τι άλλο κατάλαβα; Ότι τώρα σ' αγαπάω ακόμα πιο πολύ! Θα σε πάρω μια αγκαλιά.... 

Μανού: Μάρω; Μήπως κατάλαβες κι ότι καλό είναι να διαβάζεις και συ; 
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Μάρω: Ναι! Ναι! Θα διαβάζω και εγώ! Και θ' αγαπάω το σχολείο όσο και ‘συ! Και τη δασκάλα 

μου! Και δε θα στενοχωρώ τη μαμά μου! Ναι! 

Μανού: Εεεε... μην το παρακάνεις! Να παίζουμε κιόλας, ε;;  

Μάρω: Άντε πάμε τώρα γιατί θα αργήσουμε στο σχολείο... 

Μάνού: Ναι, πάμε πάμε... 

Μαρώ: Γεια σας παιδιά...γεια σας παιδιά... 

Μανού: Γεια σας παιδιά...γεια σας παιδιά... 

 

Συζήτηση:  

1. Απολογισμός δραστηριότητας θέτοντας ερωτήσεις: 

 

o Γιατί δεν διάβασε τα μαθήματά της η Μάρω; Της αρέσει το σχολείο; 

o Γιατί δεν πήγαινε κάθε μέρα στο σχολείο στην πατρίδα του ο Μανού; 

o Πού δουλέουν τα παιδιά στη χώρα του Μανού; Γιατί; 

o Πώς είναι το σχολείο στη χώρα του Μανού; Πού κάθεσαι; Που γράφεις; Έχει βιβλία και 

τετράδια; Έχει τοίχους και θρανία; 

o Τι άλλο τους μαθαίνει ο δάσκαλος εκτός από λίγα γράμματα; 

o Γιατί αρέσει το σχολείο στον Μανού; Τι κάνει ο γεωργός; Τι κάνει ο αστροναύτης;  

o Τι κατάλαβε η Μάρω από την ιστορία του Μανού; Τι θα κάνει διαφορετικά;  

o Τι δε θα σταματήσουν όμως να κάνουν; 

 

2. Συσχέτιση δραστηριότητας με το δικαίωμα στο σχολείο θέτοντας ερωτήσεις: 

 

o Τι μαθαίνουμε όταν πηγαίνουμε στο σχολείο;  

o Τι άλλο όμως μαθαίνουμε στο σχολείο; (Στο σχολείο κάνουμε και μουσική και ζωγραφική 

και χειροτεχνίες και θέατρο, αλλά και πολύ καλούς φίλους!) 

o Τι άλλο μπορούμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε και ξέρουμε γράμματα; 

o Μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε σχολείο; Είναι δίκαιο κάποια παιδιά να μην μαθαίνουν 

καλά τα γράμματα και να μην πηγαίνουν στο σχολείο; 



Διδασκοντας στα παιδιά τα δικαιώματα τους 2019-2020 & 2020-2021 

 
o Έχουν όλα τα παιδιά δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο; (Όλοι οι αρχηγοί από όλες τις 

χώρες του κόσμου έχουν κάνει μια σοβαρή συμφωνία και έχουν υπογράψει σε ένα χαρτί 

με σφραγίδες ότι όόόλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο) 

o Όταν πάτε και εσείς στην Α’ δημοτικού τι λέτε; Θα σας αρέσει το σχολείο όπως στον 

Μανού; Θα μαθαίνετε γράμματα, αριθμούς, μουσική, ζωγραφική και άλλα πολλά και θα 

κάνετε και καλούς φίλους; 

 

Ας γράψουμε τώρα όλοι τα ονόματά μας στο τετράδιό μας και όταν πάτε στην Α’ δημοτικού 

θα το πάρετε μαζί σας για να το γεμίσετε με γράμματα και ζωγραφιές! 

 

 

 

Καλή  

Διασκέδαση!! 
 


