
Σχολικό έτος 2013 -2014 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών 

Τάξη Γ, Τμήμα 1ο και Τμήμα 2ο  

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Mπαρτζιάλη Βασιλική 

Βαγγλής Αστέριος 



 

Παρακολουθήσαμε δύο εκπαιδευτικά 
βίντεο, όπου αναφέρονται  οδηγίες για τον 
τρόπο που πρέπει να κινούμαστε στον δρόμο 

είτε ως πεζοί, είτε  ως επιβάτες, είτε ως 

οδηγοί ή ποδηλάτες. Επίσης, δίνονται 
και κάποιες γενικότερες οδηγίες στα 
παιδιά για το τι πρέπει να προσέχουν στον 
δρόμο. 

 

1η δραστηριότητα 



 

To προτεινόμενο βίντεο από τη 

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής  



 

Μια ακόμη πρόταση 



 
Θελήσαμε να γνωρίσουμε τα σήματα. Προκειμένου να 

αποκτήσουμε μια γενικότερη γνώση ως προς αυτά, τα 

ομαδοποιήσαμε σε κατηγορίες  ( τριγωνικές πινακίδες  

περιμετρικά με κόκκινο – Κίνδυνος, κυκλικές πινακίδες 

περιμετρικά με κόκκινο -  Απαγορεύεται  

και οι μπλε ρυθμιστικές πινακίδες. Με βάση αυτή τη 

γνώση προσπαθήσαμε να «μεταφράσουμε» πολλές 

πινακίδες, που βρήκαμε σε σχετικά βιβλία ή στο 

διαδίκτυο. 

2η δραστηριότητα 



 
Φτιάξαμε σελιδοδείχτες, θέλοντας τα παιδιά να 

κρατήσουν στη μνήμη τους  την παραπάνω ομαδοποίηση 

των σημάτων. 

3η δραστηριότητα 



 

Οι σελιδοδείχτες μας 



 



 

Φτιάξαμε το αλφάβητο 

της Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

 

4η δραστηριότητα 



 
 



 

Ψάξαμε για λέξεις  που 

έχουν σχέση με την 

Κυκλοφοριακή Αγωγή σε 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

 5η δραστηριότητα 



 



 

Επισκεφτήκαμε το Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής των  

Ν. Μουδανιών  και εκεί  οι 

μαθητές/τριες άκουσαν από κοντά τις  

οδηγίες και τις συμβουλές δύο 

τροχονόμων από το  Τμήμα Τροχαίας 

των Ν.Μουδανιών 

6η δραστηριότητα 



 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ν.Μουδανιών 



 

Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής Ν. Μουδανιών 



 

Παίξαμε ένα παιχνίδι μέσα στην τάξη, 

όπου τα παιδιά κλήθηκαν σε ομάδες 

να συναρμολογήσουν και να 

καταγράψουν  όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα μηνύματα που έχουν σχέση 

με την Κυκλοφοριακή Αγωγή.  

7η Δραστηριότητα 



 

Συναρμολογώντας μηνύματα 



 

Συναρμολογώντας μηνύματα 







 

Κάναμε τη δική μας έρευνα κατά  

πόσο οι οδηγοί αλλά και οι επιβάτες 

ενός αυτοκινήτου , σεβόμενοι έναν 

βασικό κανόνα της Κυκλοφοριακής 

Αγωγής,  φορούν ζώνη. Ο χώρος 

έρευνας ήταν τα φανάρια της 

κοντινής διασταύρωσης στο σχολείο.  

8η Δραστηριότητα 



 

Το φύλλο ελέγχου 
 

αυτοκίνητα επιβάτες ζώνη 
Παιδί 

Ζώνη – χωρίς ζώνη 

 

1o  αυτοκίνητο 

   

 

2o  αυτοκίνητο 

   

 

3o  αυτοκίνητο 

   

 

4o  αυτοκίνητο 

   

 

5o  αυτοκίνητο 

   

 

6o  αυτοκίνητο 

   

 

7o  αυτοκίνητο 

   

 

8o  αυτοκίνητο 

   

 

9o  αυτοκίνητο 

   

 

10o  αυτοκίνητο 

   

 

11o  αυτοκίνητο 

   

 

12o  αυτοκίνητο 

   

 

13o  αυτοκίνητο 

   

 

14o  αυτοκίνητο 

   

 

15o  αυτοκίνητο 

   

 

16o  αυτοκίνητο 

   

 

17o  αυτοκίνητο 

   

 

18o  αυτοκίνητο 

   

 

19o  αυτοκίνητο 

   

 

20o  αυτοκίνητο 

   

 

21o  αυτοκίνητο 

   

 

22o  αυτοκίνητο 

   

 

23o  αυτοκίνητο 

   

 

24o  αυτοκίνητο 

   



 

Τα παιδιά καταγράφουν…. 



 

Συμπληρώσαμε την ασπίδα 

της Κυκλοφοριακής Αγωγής 

9η Δραστηριότητα 



 



 

Τα παιδιά παρουσιάζουν την εργασία 

τους 



 

Παρακολουθήσαμε την 

παράσταση Θεάτρου Σκιών « Ο 

Καραγκιόζης, δάσκαλος της 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

10η δραστηριότητα 



 

Ο Καραγκιόζης, δάσκαλος Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 



 

Ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, βρήκαμε 

ένα τραγούδι σχετικό με την 

Κυκλοφοριακή Αγωγή, που 

απευθύνεται σε παιδιά και αφού 

καταγράψαμε τους στίχους, μάθαμε να 

το τραγουδάμε αλλά και να το 

χορεύουμε. 

11η Δραστηριότητα  



Προσοχή προσοχή – Τραγούδι για την 

Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 

Να  να να     να να να  

Να να να      να να να 

Προσοχή  στον δρόμο σαν περνώ 

πρώτα ελέγχω και μετά προχωρώ! 

Στο κόκκινο πάντα σταματώ 

πράσινο ανάβει και ξεκινώ. 

Στο αυτοκίνητο δεν ενοχλώ 

κάθομαι και ζώνη φορώ. 

Από τη δεξιά πόρτα θα βγω 

με προσοχή παρακαλώ 

 

Προσοχή, προσοχή 

προσοχή στον δρόμο προσοχή! 



Πάντα όταν ποδηλατώ 

το κράνος μου φορώ. 

Μη γελάς σε προκαλώ! 

Ξέρεις πόσο τέλειος δείχνω εγώ! 

Με ποδήλατο σε δρόμο δε θα βγω 

ποδηλατόδρομο και πάρκα προτιμώ. 

Τις πινακίδες σήμανσης παρατηρώ 

μόνο έτσι σωστά θα οδηγώ. 

 

Προσοχή προσοχή  

προσοχή στον δρόμο προσοχή 



Όταν τη νύχτα κυκλοφορώ 

ρούχα φωτεινά φορώ. 

Ξεχωρίζω στο σκοτάδι 

λάμπω μέσα στο βράδυ. 

Προσοχή   στον δρόμο σαν περνώ  

πρώτα ελέγχω και μετά προχωρώ. 

Στο κόκκινο πάντα σταματώ 

πράσινο ανάβει και μόνο τότε 

ξεκινώ 

 

Προσοχή προσοχή 

προσοχή στον δρόμο προσοχή 



Προσοχή λοιπόν σε όλα αυτά, 

συμβουλές για τους μεγάλους και 

για παιδιά 

 

Όλοι μαζί μαθαίνουμε καλά! 

Πώς να κυκλοφορούμε με 

ασφάλεια προσεχτικά! 

Προσοχή προσοχή 

προσοχή στον δρόμο προσοχή 

 

Προσοχή…… 


