


Ομάδες Εργασίας

1η: Αναστασία Μπουλίτσα 2η : Μάριος Δεμίρης

Παναγιώτα Λιώπα Μάκης Φούκας

Γιάννης Παϊπάτης Κατερίνα Μητροφάνη

Κων/νος Κούκος                               Στέλλα Στρατηγάκη

Κων/νος Ηλίας                                 Άρτεμις Δρούγκα-Μανώλη

3η: Αποστόλης Σιαρλής 4η: Θεοδώρα Μπούμη

Δημήτρης Ράικος Στέλλα Κεφαλά

Ιωάννα Πασχάλη                                Αργυρώ Κατραντσιώτη

Άννα Δημητρίου                                 Γιώργος Πασχάλης

Αφροδίτη Τσιντσιφάκη Αναστάσης Κοντογιάννης



Ευέλικτη Ζώνη

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»
� Συζητήσαμε για τα ατυχήματα και την πρόληψή τους.

� Μελετήσαμε τα σήματα του ΚΟΚ.

� Ζωγραφίσαμε και κατασκευάσαμε σήματα.

� Περιηγηθήκαμε  στο χωριό και φωτογραφίσαμε σήματα.

� Παίξαμε παιχνίδια αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης σημάτων.

�Μάθαμε και γράψαμε κανόνες σωστής οδικής συμπεριφοράς.

� Έγινε βιωματική εφαρμογή των κανόνων του σωστού ποδηλάτη στην αυλή 

του σχολείου.

� Κάναμε εργασίες εμπέδωσης.

� Δημιουργήσαμε και εικονογραφήσαμε το δικό μας παραμύθι με τίτλο 

«Κυκλοφορώ στην Ονειρούπολη».

� Κατασκευάσαμε σε μακέτα την Ονειρούπολη.

� Γράψαμε ποιήματα.

� Τραγουδήσαμε τραγούδια που έχουν σχέση με κυκλοφοριακή αγωγή.

� Παρουσιάσαμε την εργασία μας στα πλαίσια των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του σχολείου μας κατά τη λήξη του σχολικού έτους.



Ζωγραφίσαμε σήματα



Κατασκευάσαμε σήματα



Περπατήσαμε στο χωριό μας και 

παρατηρήσαμε σήματα του Κ.Ο.Κ



Παίξαμε παιχνίδια Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στην αυλή του σχολείου 



Μάθαμε να κυκλοφορούμε με 

ασφάλεια όταν οδηγούμε ποδήλατο





Εικονογραφήσαμε  το παραμύθι μας



Κατασκευή μακέτας



Το παραμύθι μας 

«Κυκλοφορώ στην Ονειρούπολη»



















« Η ποιητική  µας συλλογή»

Φωτεινοί  σηµατοδότες

Ο  Σταµάτης  όταν  ανάβει
στο πεζοδρόµιο  σταµατώ.
Σαν  ανάψει  ο  Γρηγόρης
µε προσοχή  στο  δρόµο,
απ’  τη  διάβαση  περνώ.
Στο  φανάρι  σταµατάς
δεξιά  και  αριστερά  κοιτάς. 
Πράσινο  όταν  ανάψει,
το αµάξι  θα  περάσει.



«STOP»

Όταν  στο  δρόμο  βγεις,

το  «STOP»  μην  παραβείς. 

Τα  φανάρια  να  κοιτάτε,

όταν  το  δρόμο  θα  περνάτε

και  στο  «STOP»  να  σταματάτε.

Όταν  το  «STOP»  εγώ  θα  δω

αριστερά – δεξιά  κοιτώ

και  αμέσως  σταματώ.



Απαγορευτικές πινακίδες

Δεν  περνάω , σταματώ

γιατί  έχει  απαγορευτικό,

στο  σχολείο  τα  μαθαίνω

και  τα  σήματα  τα  ξέρω.

Όταν  βλέπω  αυτό  το  σήμα

σημαίνει  απαγορεύεται  η  είσοδος. 

Από  εκεί  δεν  περνώ

γιατί  αν  περάσω  αλίμονό μου!!

Τρέχαμε  εδώ  και  εκεί

Ώσπου  ακούσαμε  μια  φωνή: 

-«Παιδιά  προσοχή!» 

-«Τι  είναι;  ρωτήσαμε  με  ταραχή.» 

-«Κοιτάξτε , δε  βλέπετε  εκεί;»

«Απαγορεύεται  η   είσοδος.»

-Ωχ !  ευτυχώς!

Φύγαμε  ολοταχώς!!! 



Υποχρεωτικές  πινακίδες

Σε  πλατεία  αν  βρεθείς

προχώρα  κυκλικά , 

γιατί  αν  σε  δει  ο  τροχονόμος

να  κάνεις  διαφορετικά , 

θα  σου  κόψει  μία  κλήση

και  θα  ψάχνεσαι  μετά. 

Όταν  ο  μπαμπάς  μου  οδηγεί

και  στο  δρόμο  του  βρεθεί

στρίβει  αμέσως  αριστερά

γιατί   είναι  υποχρεωτικά.

Όταν  το  σήμα  της  στροφής

προς  τα  δεξιά  θα  δεις , 

κοίταξε  μην  μπερδευτείς

και  πας  προς  τα  αριστερά , 

γιατί  σίγουρα  θα  βρεις  μπελά                              

και  μπορεί  να  πάθεις  ατύχημα!



Κανόνες  κυκλοφοριακής  συμπεριφοράς

Στο  αυτοκίνητο  όταν  μπαίνω

τη  ζώνη  μου  φορώ

τον  οδηγό  δεν  ενοχλώ

τα  σήματα  παρατηρώ.

Σαν  παίρνω  το  ποδήλατό  μου

το  κράνος  μου  φορώ , 

με  τα  δυο  χέρια  το  τιμόνι  πιάνω

και  ακροβατικά  δεν  κάνω!



Το  δρόμο  πριν  διασχίσω

προσεκτικά  κοιτώ , 

«Αριστερά – δεξιά – αριστερά» 

και  με  ασφάλεια  περνώ.

Τον  κίνδυνο  αποφεύγω

τη  ζωή  μου  προστατεύω.

Στο  σχολείο  μου  κοντά , 

φίλε  οδηγέ , πήγαινε  σιγά.

Περνούν  μικρά  παιδιά

που  είναι  απρόσεχτα  συχνά.



Παρουσίαση εργασίας στις εκδηλώσεις 

του σχολείου






