
Slogan Μηνιαίου Θέματος: “Οι Πειρατές της Καραϊβικής!!!!” 
Slogan Δράσης: “Ταξίδι αρχίζει απόψε!!!” 

 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 Μύθος: Το πλήρωμα είναι έτοιμο. Μόνο λίγες 
λεπτομέρειες μένουν και το ταξίδι αρχίζει 
απόψε.... 
 

Αφίσα 
Μεταμφιέσεις 

 

 

10΄ Προσευχή –Τυπικά Έναρξης 
Τελετές – Απονομές 
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20΄ “Οι τελευταίες ετοιμασίες!!” 
(Μύθος: το πλήρωμα φροντίζει για τις 
τελευταίες λεπτομέρειες, του μεγάλου 
ταξιδιού...) 
(ζωηρά παιχνίδια) 

• “Περπάτημα πάνω – κάτω!!” 
(ορίζουμε μία διαδρομή με δύο γραμμές. 
Όλη η Αγέλη πίσω από τη μία γραμμή και 
με το σύνθημα ξεκινούν. Στόχος να πάνε 
από τη μία άκρη στην άλλη. Κάθε φορά 
όμως που ακούγεται σφύριγμα θα πρέπει 
να αλλάζουν πορεία κατά 180 μοίρες) 
• “Προσοχή στη μέδουσα!!” 
(τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο, 
πιασμένα χέρι-χέρι. Στη μέση του, 
υπάρχουν μέδουσες – μπαλόνια. Χωρίς να 
αφήσει ούτε στιγμή τα χέρια των διπλανών 
του κάθε παιδί, τραβάει, σπρώχνει, πάει 
μπροστά, πίσω, προσπαθώντας να 
κατευθύνει τους άλλους στις μέδουσες. 
Όποιος τις αγγίξει βγαίνει από τον κύκλο) 
• “Γνωρίζουμε όλοι το σκάφος!!” 
(παιχνίδι ονοματολογίας βάρκας, όπου το 
κάθε παιδί παίρνει μία κάρτα που λέει ένα 
σημείο της βάρκας και ένα σημείο του 
σώματος. Θα πρέπει να μπει στη βάρκα και 
να ακουμπήσει το σημείο του σώματός του 
στο σημείο της βάρκας που αναφέρεται, 
π.χ. το καρτελάκι γράφει: κοράκι-μύτη, θα 
πρέπει να πάει και να ακουμπήσει τη μύτη 
του, στο κοράκι ..) 
• “Ποιός θα ντυθεί πιο γρήγορα;” 
(οι εξάδες και σειρές και μπροστά τους σε 
απόσταση 10μ. υπάρχει ένα σεντούκι με 
ρούχα, ρούχα κατάλληλα για βάρκα και 
ρούχα μη κατάλληλα. Ξεκινούν οι πρώτοι 
τρέχοντας, φτάνουν στο σεντούκι, φορούν 
ρούχα βάρκας και επιστρέφουν στο 
δεύτερο της εξάδας τους, βγάζουν τα 
ρούχα που φόρεσαν, του τα δίνουν και 
εκείνος τα φορά και τρέχει στο σεντούκι. 

 
 
 
 
 
 

Σφυρίχτρα 
 
 
 
 
 
 

Μπαλόνια 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάρτες με 
σημεία της 
βάρκας και 
του σώματος 

 
 
 
 
 

Σεντούκι με 
ρούχα 

 
 
 
 
 
 

 



Τα βγάζει και τα αφήνει, επιστρέφει στον 
τρίτο, ο οποίος τρέχει στο σεντούκι, φορά 
ρούχα κατάλληλα κ.ο.κ. ) 
• “Στα ξάρτια ψηλά!!!” Τραγούδι 
 

15΄ “Κοίτα ψηλά!!” 
(νέα γνώση – παιχνίδι εμπέδωσης) 
Μύθος: Ο κυβερνήτης μας εξηγεί ότι μέσα 
στο σκάφος ασφαλίζουμε τα πράγματά μας με 
συγκεκριμένους κόμπους, ) 
Παρουσίαση  καντηλίτσας.  
Παιχνίδι εμπέδωσης 
 

 
 

Σχοινιά 

 

15΄ “Τα σημάδια του καιρού!!!” 
(κριτήρια αξιολόγησης – επανάληψη 
γνώσεων) 
Μύθος: Παρατηρούμε τα σημάδια του καιρού. 

• “Τί καιρό θα κάνει;” 
(δίνονται στα παιδιά καρτελλάκια με τους 
πρακτικούς τρόπους πρόγνωσης του 
καιρού και εκείνα θα πρέπει να βρούν τί 
καιρό θα κάνει...) 
• “Κι αν χρειαστεί να δέσουμε;” 
(ψαλιδιά) 
 

 
 
 
 

καρτελλάκια 
με τους 

πρακτικούς 
τρόπους 
πρόγνωσης 
καιρού, 
σχοινιά 

 

20΄ “Κι αρμενίζαμε!!” 
(ψυχαγωγία) 

• “Τράβα το κουπί!!” κανόνας 
• “Ο προορισμός μας!!”  
(δίνονται στα παιδιά εφημερίδες, με τα 
δρομολόγια των πλοίων και το κάθε ένα 
επιλέγει έναν συγκεκριμένο προορισμό) 
• “Χάραξη πορείας!!”  
(το κάθε παιδί έχει έναν χάρτη της Ελλάδας 
και θα πρέπει να χαράξει την πορεία για 
τον προορισμό που διάλεξε) 
• “Περιβάλλον SOS!!!” 
(δίνεται στα παιδιά ένα κουϊζ 
περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα από την 
HELMEPA να το συμπληρώσουν και στη 
συνέχεια όλοι μαζί λέμε τις σωστές 
απαντήσεις) 
• “Αναμνηστικά από το σκάφος!!!” 
(κατασκευή κορνίζας: τζαμάκια ή θήκες 
από cd στα οποία κολλάμε περιμετρικά, 
κοχυλάκια, ξυλαράκια, άμμο κ.λ.π) 
 

 
 
 
 

Εφημερίδες, 
μολύβια, 
κόλλες Α4, 
φωτοτυπίες 
Α4 με το 
χάρτη της 
Ελλάδος 

 
φωτοτυπίες 
με το κουΪζ 

 
 
 

υλικά για τη 
χειροτεχνία 

 

5΄ Ιστορία: “Το Δελφίνι και ο Σπάρος!!” 
 

Μουσική  

5΄ Τυπικά Λήξεως – Προσευχή 
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