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Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Τα Μέσα Μεταφοράς 
 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
 Μαθηµατικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες, Εικαστικά, φυσική 
Αγωγή. 
 
 
Τάξεις στις οποίες  απευθύνεται 
Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
 
Συµβατότητα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Το σενάριο είναι συµβατό µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου (∆ΕΠΠΣ, 
2003) έχοντας ως κεντρικό άξονά του την εξοικείωση των παιδιών µε απλές βασικές 
λειτουργίες του υπολογιστή και την επαφή τους µε διάφορες χρήσεις του ως 
εργαλείου ανακάλυψης,  δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών 
τους δραστηριοτήτων.  
Επιπροσθέτως όλες οι επιµέρους δραστηριότητες του σεναρίου εξακτινώνονται σε 
ολόκληρο το φάσµα του Αναλυτικού Προγράµµατος προάγοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο την ολόπλευρη σωµατική, συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη 
του παιδιού. 
 
 
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί µέσα στην τάξη και στη γωνιά του υπολογιστή. 
Οι µαθητές θα δουλέψουν σε οµάδες.  
Θα χρησιµοποιήσουν το λογισµικό kidspiration. 
 
Υλικά: Εικόνες µέσων µεταφοράς, εισιτήρια από διάφορα µέσα, οδικοί χάρτες, 
υδρόγειος σφαίρα, εικόνες µε σήµατα του Κ.Ο.Κ., χαρτιά και µαρκαδόροι.  
 
Μαθησιακοί στόχοι 

Γλώσσα 
Προφορική επικοινωνία: 
Να περιγράφουν τις εµπειρίες τους από διάφορα ταξίδια. 
Να παίξουν µαζί µας το παιχνίδι «βρες το επάγγελµά του». 
 
Γραφή: 
Να γράψουν όπως µπορούν τα µέσα µεταφοράς. 
Να γράψουν τα απαραίτητα στοιχεία σε ένα εισιτήριο που θα δηµιουργήσουν. 
 
Ανάγνωση: 
Να αναγνωρίζουν τις ονοµασίες των µέσων µεταφοράς 
Να εντοπίζουν διαφορές και οµοιότητες ανάµεσα σε εισιτήρια τρένων, πλοίων, 
αεροπλάνων και λεωφορείων. 
 
Λογοτεχνία: 
Να απολαύσουν µια περιπέτεια από «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ» και την ιστορία από 
την ελληνική µυθολογία «Ο ∆αίδαλος και ο Ίκαρος». 
 
 
 
 
Εικαστικά: 

• Να κατασκευάσουν µε διάφορα άχρηστα  υλικά ένα µέσο µεταφοράς. 
• Να δηµιουργήσουν ένα οµαδικό κολάζ µε θέµα τα µέσα µεταφοράς. 
• Να φτιάξουν εισιτήρια. 
 



 
Μουσική: 
Να µάθουν τραγούδια που αναφέρονται στα µέσα µεταφοράς όπως το «Το 
τρένο», «Ήταν ένα µικρό καράβι».  
 
 
Φυσική Αγωγή: 
Να παίξουν το παιχνίδι το τρένο περνά. 
Να αναπαραστήσουν µε το σώµα τους τα µέσα µεταφοράς. 
Ιστορία: 
Να γνωρίσουν τα µέσα µεταφοράς άλλων εποχών. 
 
 
Μαθηµατικά:  
Να ταξινοµούν τα µέσα µεταφοράς ανάλογα µε το χώρο που κινούνται. 
Να ταξινοµούν τα σήµατα του ΚΟΚ. 
Να αναγνωρίζουν τα σχήµατα και να δηµιουργούν συνθέσεις µέσων µεταφοράς. 
 
 
Φυσικές επιστήµες: 
Να γνωρίσουν τη χρήση των καυσίµων, καθώς και τη χρήση του αέρα και του 
ατµού σαν κινητήριες δυνάµεις στα µέσα µεταφοράς. 
 

 
  
 
 
Εκτιµώµενη διάρκεια (δύο εβδοµάδες) 
 
 
 
 
 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
Το ταξίδι ενός παιδιού, µια σχολική εκδροµή ή µια έξοδος από το νηπιαγωγείο για 
κάποια εκδήλωση, µπορούν να αποτελέσουν µια ευκαιρία για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη κατάσταση προβληµατισµού στα παιδιά, γύρω από το θέµα της 
µετακίνησης. 
Θα γίνουν ερωτήσεις από µέρους της νηπιαγωγού του τύπου: 
Με τι θα µετακινηθούµε; Με ποιο µέσο ταξιδεύεις; Τι είναι εισιτήριο; Πώς 
µετακινούνται οι άνθρωποι τώρα; Πώς στο παρελθόν; Ποιες οι εµπειρίες µας από τα 
ταξίδια µας; Πώς επηρεάζει ο καιρός της µετακινήσεις µας; 
Μαζί µε τα παιδιά αποφασίζονται τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούν. Η 
νηπιαγωγός δηµιουργεί ένα ιστόγραµµα όπου γράφονται τα θέµατα που ενδιαφέρουν 
τα παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Χωρίζει τα παιδιά σε τρεις οµάδες των 5 ατόµων και κάθε µία οµάδα αναλαµβάνει να 
φέρει πληροφορίες, εικόνες και υλικό για τα µέσα µεταφοράς της στεριάς, της 
θάλασσας και του αέρα. 
 
Στο σενάριό  θα παρουσιαστούν δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν µε τη 
βοήθεια του Η/Υ και βέβαια µε τη χρήση του προγράµµατος kidspiration που µας 
ενδιαφέρει. Το συγκεκριµένο θέµα µπορεί να πλαισιωθεί από πάρα πολλές 
δραστηριότητες (εκτός από αυτές που θα γίνουν µε τον Η/Υ) τις οποίες θα  αναφέρω 
στο τέλος επιγραµµατικά.  
 
 
 
 
Στη συνέχεια θα περιγράφω τις δραστηριότητες σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για 
καλύτερη διατύπωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1η δραστηριότητα  
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά 
Στόχοι: Να ταξινοµήσουν τα µέσα µεταφοράς ανάλογα µε το χώρο που κινούνται. 
 
Μετά από συζήτηση αποφασίζουµε ότι µπορούµε να τα χωρίσουµε σε τρεις µεγάλες 
κατηγορίες.  
 Στα µέσα µεταφοράς που µετακινούνται στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα. 
Εδώ θα δουλέψουµε µε το kidspiration. Τα παιδιά θα δουλέψουν σε οµάδες ανάλογα 
µε τους υπολογιστές που διαθέτει το νηπιαγωγείο. ∆ίνουµε στα παιδιά, µέσα στη 
σελίδα εργασίας, τις εικόνες των µέσων µεταφοράς και ζητάµε να τα τοποθετήσουν 
κάτω από την κατηγορία στην οποία ανήκουν.   

 
Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσµα. 

 
 
 
 



 
2η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά, Ιστορία 
Στόχοι:  Να γνωρίσουν τα µέσα µεταφοράς άλλων εποχών και να µπορούν να τα 
βάλουν στη σειρά ξεκινώντας από το αρχαιότερο στο νεότερο. 
Αναδροµή στο παρελθόν: 
 Συζητούµε µε τα παιδιά για τα µεταφορικά µέσα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 
Έχουµε αναρτήσει στον πίνακα αναφοράς ανάλογες εικόνες τις οποίες βλέπουµε και 
σχολιάζουµε µε τα παιδιά. Μετά θα δουλέψουν τα παιδιά στο kidpiration ανά οµάδες. 
∆ίνουµε στα παιδιά, µέσα στη σελίδα εργασίας, τις εικόνες των µέσων µεταφοράς της 
στεριάς από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και ζητάµε να τα τοποθετήσουν µε τη 
σειρά.   
Αυτό δίνεται έτοιµο στα παιδιά 

 Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσµα. 

 
 
 
 
 



3η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά 
Στόχοι: Να αναγνωρίζουν τα γεωµετρικά σχήµατα και να είναι σε θέση να 
δηµιουργήσουν µία σύνθεση την οποία θα χρωµατίσουν, βάζοντας το ανάλογο χρώµα 
που τους δίνουµε στο αντίστοιχο σχήµα και µέγεθος. 
Παίζω µε τα σχήµατα: 
Ενώνοντας τα γεωµετρικά σχήµατα ζητάµε από τα παιδιά να φτιάξουν ένα τρενάκι 
και να το βάψουν µε βάση το µέγεθος και το σχήµα. 
 
Αυτό δίνεται έτοιµο στα παιδιά. 
 

 
 
 
Τα παιδιά µετακινούν και ενώνουν τα γεωµετρικά σχήµατα για να σχηµατίσουν το 
τρενάκι 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 
Αφού σχηµατίσουν το τρενάκι τους ζητάµε να το χρωµατίσουν. 
 

 
 
 
 
Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσµα. 

 
 
 
 



 
 
4η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα 
Στόχοι: Να αναγνωρίζουν τα ονόµατα των µέσων µεταφοράς και να τα 
αντιστοιχίζουν µε τις εικόνες τους. 
Αυτό δίνεται έτοιµο στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να µετακινήσουν τα ονόµατα κάτω 
από τις αντίστοιχες εικόνες και να τα ενώσουν. 

 
Τα παιδιά µετακινούν και ενώνουν. 

 
 
 



 
 
5η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά 
Στόχοι: Να κατατάξουν τα µέσα µεταφοράς σε δύο κατηγορίες: α) έχω ταξιδέψει β) 
δεν έχω ταξιδέψει και να τα απαριθµήσουν βάζοντας το σωστό αριθµό. 
 
Αυτό δίνεται έτοιµο στα παιδιά. 
 

 
 
Τα παιδιά µετακινούν και ενώνουν . Κάτω από κάθε στήλη τοποθετούν τον ανάλογο 
αριθµό. 

 
 
 
 



 
6η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα 
Στόχοι: Να γράψουν τα απαραίτητα στοιχεία σε ένα εισιτήριο που θα 
δηµιουργήσουµε. 
Αφού προηγουµένως έχουµε παρατηρήσει εισιτήρια διαφόρων µέσων µεταφοράς που 
έχουν φέρει τα παιδιά και έχουµε εντοπίσει ότι σε κάθε εισιτήριο υπάρχει το όνοµα 
του επιβάτη, η ώρα αναχώρησης, ο αριθµός θέσης, η ηµεροµηνία, ο τόπος 
αναχώρησης και ο τόπος προορισµού φτιάχνουµε το δικό µας εισιτήριο. 
Με τη δική µας βοήθεια δηµιουργούµε ένα πλαίσιο εισιτηρίου όπου τα παιδιά πρέπει 
να γράψουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.   
 
 

 
 
 
Αφού το κάθε παιδί φτιάξει το δικό του εισιτήριο, θα τα τυπώσουµε και στη συνέχεια 
θα παίξουµε το κινητικό παιχνίδι «Το τρένο περνά». Θα διαµορφώσουµε την τάξη 
ανάλογα. Ένα παιδί θα είναι ο µηχανοδηγός, ένα παιδί ο ελεγκτής των εισιτηρίων και 
τα υπόλοιπα παιδιά θα είναι οι επιβάτες. Οι επιβάτες θα είναι διασκορπισµένοι σε 
διάφορους σταθµούς. Το τρένο θα ξεκινήσει και αφού κάνει µία διαδροµή θα 
σταµατήσει στον πρώτο σταθµό. Εκεί θα κατέβουν κάποιοι επιβάτες και κάποιοι 
άλλοι θα ανέβουν. Ο ελεγκτής θα ελέγξει τα εισιτήρια και το τρένο θα ξεκινήσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά 
Στόχοι: Να ταξινοµούν τα σήµατα του Κ.Ο.Κ. ανάλογα µε τη σηµασία τους: 
α)απαγόρευση β) κίνδυνος γ) υποχρέωση.  
Ένα πρωί κάνουµε έναν περίπατο στους δρόµους της γειτονιάς µας. Παρατηρούµε ότι 
σε πολλά σηµεία του δρόµου υπάρχουν διάφορες πινακίδες και επικεντρώνουµε το 
ενδιαφέρον µας σε αυτές. Μετρούµε τα STOP που θα συναντήσουµε στη διαδροµή 
µας. Στη συνέχεια επιστρέφοντας στην τάξη κάνουµε µια µεγάλη συζήτηση µε 
επίκεντρο τα σήµατα του Κ.Ο.Κ. βλέπουµε φωτογραφίες µε σήµατα και 
ξεφυλλίζουµε το βιβλίο υποψηφίων οδηγών. Παρατηρούµε ότι όλα τα σήµατα δεν 
έχουν το ίδιο σχήµα και χρώµα. Μετά από συζήτηση καταλήγουµε στο συµπέρασµα 
ότι κάθε σχήµα και χρώµα µας προειδοποιεί για κάτι. Το κίτρινο τρίγωνο µας 
προειδοποιεί για κινδύνους που θα συναντήσουµε τα επόµενα µέτρα. Ο κόκκινος 
κύκλος δηλώνει απαγόρευση  και ο γαλάζιος υποχρέωση. 
Ζητάµε από τα παιδιά να ταξινοµήσουν τα σήµατα ανάλογα µε τη σηµασία τους. 

 
 Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσµα. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Οι επόµενες δραστηριότητες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα στην τάξη χωρίς 
τη βοήθεια του υπολογιστή.  
 
8η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Φυσικές Επιστήµες 
Στόχοι: Να ακούν και να ξεχωρίζουν ήχους οι οποίοι παράγονται από τα µέσα 
µεταφοράς. 
Από το cd player ακούµε ήχους όπως φρενάρισµα αυτοκινήτου, κόρνα αυτοκινήτου, 
το σφύριγµα του τρένου, µαρσάρισµα µηχανής, το καράβι που σαλπάρει, ελικόπτερο 
που πετά, αεροπλάνο που απογειώνεται, τη σειρήνα του ασθενοφόρου. Τα παιδιά 
πρέπει να καταλάβουν και να κατονοµάσουν το µέσο µεταφοράς που παράγει τον 
αντίστοιχο ήχο.  
 
 
9η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Φυσικές Επιστήµες 
Στόχοι: Να µάθουν για τη χρήση των καυσίµων και επίσης για τη δύναµη του ατµού 
και του αέρα. 
Γίνεται συζήτηση και ρωτάµε τα παιδιά να µας πουν γιατί τα µέσα µεταφοράς 
χρειάζονται καύσιµα. Στη συνέχεια βλέπουµε εικόνες ιστιοφόρων, ποταµόπλοιων, 
αερόστατου, παλαιότερου και σύγχρονου τρένου. Ζητάµε από τα παιδιά να µας πουν 
εάν αυτά τα µέσα µεταφοράς χρειάζονται καύσιµα. 
Ποια δύναµη κινεί το ιστιοφόρο; Ποια το ποταµόπλοιο; Ποια τα παλαιότερα τρένα; 
Ποια τα σύγχρονα; 
 
 
10η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα 
Στόχοι: Να µάθουν τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τα µέσα µεταφοράς. 
Παίζουµε ένα λεκτικό παιχνίδι στο οποίο δείχνουµε εικόνες µέσων µεταφοράς και τα 
παιδιά πρέπει να πουν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε αυτά. 
Π.χ. Ταξί -----ταξιτζής 
         Λεωφορείο-----------οδηγός λεωφορείου, εισπράκτορας 
         Τρένο-----------µηχανοδηγός, ελεγκτής εισιτηρίων 
          Πλοίο-----------καπετάνιος, ναύτης, λιµενικός 
         Αεροπλάνο--------πιλότος, αεροσυνοδός, µηχανικός αεροσκαφών 
 
11η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Εικαστικά 
Στόχοι: Να κατασκευάσουν ένα φωτοκολάζ µε τα µέσα µεταφοράς. 
Υλικά: Χαρτί του µέτρου, καφέ, γαλάζια και µπλε τέµπερα, εφηµερίδες, περιοδικά, 
ψαλίδια και κόλες. 
Οµαδική εργασία: Σε χαρτί του µέτρου ζωγραφίζουµε στεριά, θάλασσα και αέρα. Τα 
παιδιά κόβουν από εφηµερίδες και περιοδικά φωτογραφίες µέσων µεταφοράς και τα 
κολλούν στο ανάλογο τµήµα του χαρτιού. Αυτό το κολάζ θα αναρτηθεί σε ένα σηµείο 
της τάξης µας. 
 
12η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Λογοτεχνία 
Στόχοι: Να απολαύσουν µία περιπέτεια από «Τα  ταξίδια του Γκιούλιβερ» όπως και 
την ιστορία από την ελληνική µυθολογία «Ο ∆αίδαλος και ο Ίκαρος».  
Γίνεται  ανάγνωση των παραπάνω ιστοριών. 



 
 
13η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία 
Στόχοι: Να αντιληφθούν την επίδραση του καιρού στις µετακινήσεις των ανθρώπων.  
Αφορµή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορούµε να πάρουµε το πρωί και 
µάλιστα την ώρα που σχολιάζουµε στην παρεούλα τον καιρό της ηµέρας. Θα 
ρωτήσουµε τα παιδιά πως µπορεί ο καιρός να επιδράσει στις µετακινήσεις των 
ανθρώπων. Γιατί το χιόνι µπορεί να σταθεί εµπόδιο στις µετακινήσεις µας; Γιατί ο 
αέρας υποχρεώνει τα πλοία να δέσουν στα λιµάνια; Γιατί όταν έχει οµίχλη δεν 
µπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν τα αεροπλάνα; 
 
 
14η δραστηριότητα 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: Μουσική 
Στόχοι: Να µάθουν τραγούδια που έχουν σχέση µε τα µέσα µεταφοράς. 
«Το τρένο περνά», «Ήταν ένα µικρό καράβι», «Μικρό αεροπλάνο». 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Πρέπει να τονίσουµε ότι για τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν είναι δύσκολο να 
εργαστούν στο πρόγραµµα kidspiration, γιατί οι µόνες απαραίτητες προϋποθέσεις 
είναι να γνωρίζουν το χειρισµό του ποντικιού και τη λειτουργία του drag and drop 
(σύρε-άσε).  
Οι δραστηριότητες που γίνονται µε τη χρήση του υπολογιστή είναι πιο ελκυστικές και 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών.  
 
 
Βιβλιογραφία: 

Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά 
Κέντρα Επιµόρφωσης. 
Οδηγός της νηπιαγωγού. 
Ανθολόγιο για το νηπιαγωγείο. 
Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών για το νηπιαγωγείο. 
«Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο» Τ.Α. Μικρόπουλος  εκδόσεις Ελληνικά 
Γράµµατα 
 
 


