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Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Δέσπω Μοδέστου
Η τάξη της ομάδας Θ’ αποτελείται από πέντε παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 8 χρονών. Το πρόγραμμα της
τάξης αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, όπως αυτά περιγράφονται στη
Λεχτική Συμπεριφορά (ζήτησης, ονομασίας, μίμησης λόγου, συμπλήρωμα λόγου), η οποία στοχεύει
στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Εξίσου σημαντικό είναι η βασική ικανότητα μίμησης η
οποία καθιστά τα παιδιά ικανά να μαθαίνουν μέσω της μίμησης προτύπων και να μπορούν να
χρησιμοποιούν τις δεξιότητες αυτές που έχουν μάθει εκτός του χώρου διδασκαλίας, με διαφορετικά
υλικά και με νέα άτομα. Επιπλέον είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να παίζουν σωστά και
λειτουργικά είτε αυτό είναι με παιχνίδια ή με άλλα παιδιά. Στα παιδιά όπου υπάρχει ικανότητα
διδάσκονται βασική ανάγνωση και γραφή.
Απώτερος στόχος της ομάδας μας είναι οι μαθητές να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους σε
ικανοποιητικό βαθμό, σε τομείς που θεωρούνται κοινωνικά σημαντικοί με αποτέλεσμα να υπάρξει
βελτίωση στην ποιότητας της ζωής τους και του κοινωνικού τους περίγυρου.
Επίσης να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό
που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό
περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.

Κάποιες από τις δραστηριότητες της ομάδας μας

Άσκηση προγραφής / Εξάσκηση λεπτής
κινητικότητας. Χρωμάτισμα μέσα στα
πλαίσια για την ενότητα «Φθινόπωρο»

Γραφή μέσω διαδραστικού πίνακα.

Άσκηση κολλητικής / Εξάσκηση λεπτής
κινητικότητας με βάση την θεματική
ενότητα το «Σώμα μου»

Εξάσκηση γραφής/χρωμάτισμα μέσα σε
πλαίσιο για την ενότητα το «Σώμα μου»

Συνδιδασκαλία μουσικοθεραπεύτριας και δασκάλας. Τραγουδώντας και χορεύοντας μαθαίνουμε τα μέρη
του σώματος.

Παιχνίδι επιλογής κάθε παιδιού σε ώρα χαλάρωσης

Δεξιότητα συντονισμού ματιού/ χεριού μέσω παιχνιδιών ( πχ. Πάζλ)

Πλύσιμο χεριών πριν από το πρόγευμα. Το πλύσιμο των χεριών είναι ένας απλός αλλά
αποτελεσματικός τρόπος που μπορεί το παιδί να παραμείνει υγιείς .

Πρωινή προσευχούλα.

