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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Στόχος του προγράμματος είναι να 
εξοικειωθούν οι μαθητές του νηπιαγωγείου 
με το περιβάλλον του δημοτικού σχολείου 
(έμψυχο και άψυχο), να νιώσουν ασφάλεια 
και σιγουριά  

 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Μάιος – Ιούνιος 

 
• Με αφορμή το πρόγραμμα της μετάβασης 

αλλά και του περιβαλλοντικού μας 
προγράμματος «ο κύκλος των εποχών», 
αποφασίστηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών να 
υλοποιηθούν από κοινού με τα παιδιά της 
πρώτης τάξης, κάποιες δραστηριότητες. 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

• Ενημέρωση γονέων 

• Επίσκεψη του δασκάλου στο νηπιαγωγείο 

• Τα παιδιά της πρώτης έρχονται στο νηπιαγωγείο 
και μας προσκαλούν να πάμε να γνωρίσουμε την 
τάξη τους 

• Καταγραφή απαντήσεων στο ερώτημα  τι 
γνωρίζω και  πως φαντάζομαι το δημοτικό 
σχολείο. 

• Προετοιμασία του δώρου- αφίσα 

• 1η επίσκεψη – γνωριμία με την τάξη 

• Καταγραφή εντυπώσεων από την επίσκεψη 

 

 

 



• 2η επίσκεψη- κοινή δραστηριότητα παιχνίδι στην αυλή – 
γνωριμία με τον γυμναστή 

• 3η επίσκεψη – κοινή δραστηριότητα, δημιουργία 
ψηφιακού σταυρόλεξου 

• 4η επίσκεψη – κοινή δραστηριότητα,  ομαδική ζωγραφική 
      Αφήνουμε στην τάξη του δημοτικού μια κατασκευή. Ένα 
σπιτάκι  με τις φωτογραφίες και τα ονόματα μας , για να τα 
βρούμε την επόμενη χρονιά. 
• Κοινοποίηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 

στους γονείς 
• Πραγματοποίηση της γιορτής για τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς στη αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού με 
ταυτόχρονη πρόσκληση τους για να την 
παρακολουθήσουν 

 
 



Επίσκεψη του δασκάλου της Α ‘ 
τάξης, πρώτη επαφή των παιδιών 



Τα παιδιά της πρώτης έρχονται στο νηπιαγωγείο 
φέρνοντας μια πρόσκληση για να επισκεφτούμε την 

τάξη τους 



ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Είναι ένα 
μεγάλο 
κτίριο 

Κάνουν 
μαθήματα και 

διαβάζουν. 
Έχουν πίνακα 
και γράφουν 
με κιμωλία 

Έχουν 
κουτσό στη 

αυλή 

Δεν φοράν 
παντόφλες 
γιατί δεν 

έχουν χαλιά 

Κάνουν 
γυμναστική 
στην αυλή 

και χορεύουν 

Έχουν πολλά 
διαλείμματα   



Πριν από την επίσκεψη μας στο δημοτικό σχολείο 
συζητάμε το πώς το φαντάζομαι  ( καταγραφή 

ορισμένων απαντήσεων)  
• Με πολλή ησυχία και να κάνουν πολύ μάθημα 
• Με πολλά γραφεία 
• Με παιδιά που γράφουν σε πίνακες 
• Με πολλή ησυχία και γράψιμο 
• Με θρανία και παιδιά που διαβάζουν 
• Ωραίο , με πολλά χρώματα και παιχνίδια 
• Με πίνακες, με σκάλες που μπορούμε να ανεβαίνουμε στις αίθουσες 
• Με  βιβλία, γραφεία, τετράδια, πολλά παιδιά και παιχνίδια 
• Είναι ένα σπίτι μεγάλο. Εκεί είναι η αδελφή μου και ο Φλόρι ( περσινό 

νήπιο που έκαναν παρέα)  
• Είναι σχολείο για μεγάλα παιδιά που με περνάνε γιατί ψήλωσαν. Κάνουν 

όλη μέρα μαθήματα 
• Έχει πολλές δασκάλες, πολλά παιδιά που παίζουν έξω πολλή  ώρα. Μου 

φαίνεται πως είναι λίγο ωραίο  
 



Ετοιμάσαμε μια εργασία για να την χαρίσουμε 
στα παιδιά της πρώτης κατά την επίσκεψή μας 

σε αυτούς 



Πρώτη επίσκεψη γνωριμία με τα 
παιδιά και το χώρο 



Βλέπουμε το περιβάλλον εργασίας τους, τα 
νήπια γράφουν στον πίνακα το όνομα τους 



Γνωριμία με τους υπόλοιπους χώρους του 
δημοτικού και με την διευθύντρια 



Μετά από την επίσκεψη συζητάμε για 
το τι μας άρεσε εκεί.( Ορισμένες 

εντυπώσεις)  
• Τα θρανία 
• Το γραφείο του δασκάλου 
• Το κυλικείο 
• Το γραφείο της διευθυντρίας 
• Ο πίνακας 
• Οι μεγάλες σκάλες 
• Τα πολλά παιδιά 
• Ο δάσκαλος 
• Οι φίλοι μου 
• Η μεγάλη ζωγραφιά που κάνανε 
• Τα μπαλόνια που μας χάρισαν 
  

 



2η δραστηριότητα: Ένα παιδί της πρώτης μας 
καλεί για μια κοινή δραστηριότητα στην αυλή 

τους μαζί με τον γυμναστή τους 



3η Δραστηριότητα: 
Ψηφιακό σταυρόλεξο 

Πηγαίνουμε στην τάξη της 
πρώτης όπου μαζί  τους θα 
δημιουργήσουμε ένα 
ψηφιακό σταυρόλεξο με 
θέμα τις εποχές. 

Τα νήπια συμβουλευόμενα τα 
κινητά καρτελάκια που 
φτιάξαμε στο νηπιαγωγείο με 
εικόνες – λέξεις σχετικές με 
τις εποχές  λένε τη λέξη , τα 
παιδιά της πρώτης τις 
πληκτρολογούν στον 
υπολογιστή για να 
δημιουργηθεί το σταυρόλεξο 
με το λογισμικό hot potatoes 

Οι ορισμοί δίνονται από 
κοινού 

  



4η Δραστηριότητα 

Ομαδική ζωγραφική  

Τα νήπια μαζί με τα παιδιά 
της πρώτης φτιάχνουν μια 
ομαδική ζωγραφική με θέμα 
τις 4 εποχές στο πλαίσιο του 
περιβαλλοντικού μας 
προγράμματος. Η ζωγραφιά 
αναρτάται στην τάξη μας για 
να την δουν και οι γονείς 





Αφήνουμε την 
κατασκευή μας: Από 
το νηπιαγωγείο 
πηγαίνω στο 
δημοτικό σχολείο 

Ένα σπιτάκι που σε κάθε 
παράθυρό του είναι η 
φωτογραφία ενός νηπίου . 
Κάτω από τη φωτογραφία το 
νήπιο έχει γράψει το όνομα 
του . 

Μια πιθανή δραστηριότητα  
για όταν πάνε στην πρώτη , 
είναι να γράψουν το όνομα 
τους στην πόρτα έτσι ώστε να 
φανεί και η διαφορά: 

Πως έγραφα το όνομα μου 
όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο 
και πως το γράφω τώρα που 
είμαι στην πρώτη τάξη. 



Δραστηριότητες κλεισίματος 

• Ενημέρωση γονέων για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και οδηγίες από τις νηπιαγωγούς 
για το πώς θα ενισχύσουν  θετικά  τα παιδιά τους 
στη διάρκεια του καλοκαιριού  για τον ερχομό 
τους τον Σεπτέμβριο στο δημοτικό σχολείο. 

• Παρουσίαση  των εργασιών   
• Πραγματοποίηση  της γιορτής λήξης της σχολικής 

χρονιά στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού 
σχολείου 

• Παρακολούθηση των εκδηλώσεων των παιδιών 
του δημοτικού για τη λήξη της χρονιάς. 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς 
προβλήματα με καλή συνεργασία μεταξύ 
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Δεν 
παρατηρήθηκαν φοβίες από τα νήπια σχετικά 
με την μετάβαση τους σε αυτό. Η μόνη 
δυσκολία προσαρμογής  που πιθανώς να 
εμφανιστεί, θα αφορά την διαμόρφωση του 
χώρου και τρόπου εργασίας ,που είναι 
διαφορετικά  στο νηπιαγωγείο . 


