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Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο σχολείο μας την ημέρα 

αυτή ήρθαν ως φυσική συνέχεια  της επιτυχημένης γιορτής του 
σχολείου μας  για τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-14 στις 12 Ιουνίου 
2014 με θέμα: «Όλη η Γη μια αγκαλιά». 

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 
 
Α. Αθλήματα: 

 
1.  Αγώνας σκυταλοδρομίας (Α΄- ΣΤ΄). Τα παιδιά πιασμένα χέρι χέρι 
διανύουν μια απόσταση. Το εκτάκι λύνει το μπαλόνι , το δίνει στο 
πρωτάκι και πιασμένα πάλι χέρι χέρι γυρίζουν στην ομάδα τους. Ο 
αγώνας συνεχίζεται με το σκάσιμο του μπαλονιού πάνω σε καρέκλα 
πάλι με τη βοήθεια του μαθητή της Στ΄τάξης. 
(Συνεργασία μαθητών Α΄ και Στ΄ τάξης.- Ήδη από τις αρχές του έτους 
στις δράσεις για την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό των μαθητών της Α΄ 
τάξης, κάθε εκτάκι έχει θέση υπό την καθοδήγηση και τη φροντίδα του 
του ένα πρωτάκι. Είναι ο "φύλακας άγγελός του"!- Διαφορετικότητα ως 
προς τις ηλικίες. Στόχος: Αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη, χαρά, παιχνίδι...) 
 

 



 
2. Σκυτολοδρομία - αγώνας ταχύτητας με κλειστά μάτια σε τρεις 
ομάδες (Β΄- Ε΄). Το παιδί της Ε΄ οδηγός κρατάει από το χέρι το παιδί της 
Β΄ τάξης που έχει κλείσει τα μάτια του με μαντήλι. Αφού διανύσουν μια 
απόσταση το παιδί Ε΄ βοηθάει το παιδί Β΄ να καθίσει σε μια καρέκλα 
και στη συνέχεια να επιστέφουν στην ομάδα τους πιασμένοι πάλι χέρι 
χέρι. 
(Συνεργασία μαθητών Ε΄και Β΄ τάξης. Διαφορετικότητα ως προς τις 
ηλικίες και την αίσθηση της όρασης. Στόχος: Ενσυναίσθηση - Η 
κατανόηση και συνειδητοποίηση της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν 
αυτοί που έχουν μειωμένη ή και ολική απώλεια της όρασης (παιδί της 
Β΄). - Εμπιστοσύνη στον οδηγό (παιδί της Ε΄)...) 
 

 
 
3. "Run and out" , παιχνίδι με στοιχεία μπέιζμπολ. Μικτές ομάδες. 
Αριθμός ομάδων 4. Διαιτητές: Μαθητές Δ΄τάξης, Γραμματεία: Μαθητές 
Δ΄τάξης,  
(Μαθητές Γ΄ τάξης. Παιχνίδι από άλλη ήπειρο (Αμερική). 
Διαφορετικότητα  ως προς την αθλητική παράδοση άλλης χώρας , το 
φύλλο (μικτές ομάδες) και την ηλικία (Συμμετοχή παιδιών από Δ΄τάξη). 
Στόχος: Η γνωριμία με παιχνίδια από άλλη χώρα και η συνεργασία με 
άτομα διαφορετικού φύλου...) 
 



 
 
4. Χειροσφαίριση. Μικτές ομάδες: 6 ομάδες των 8 παιδιών. Διαιτητές 
και γραμματεία: μαθητές Ε΄τάξης. Αλλαγή κανονισμών: αντί 7 
συμμετείχαν 8 παίχτες και για να μετρήσει το γκόλ έπρεπε η μπάλα να 
περάσει υποχρεωτικά από όλους του παίκτες. 
(Μαθητές Δ΄τάξης: Αγώνας χειροσφαίρισης. Διαφορετικότητα ως προς 
το φύλλο (μικτές ομάδες), την ηλικία (συμμετοχή παιδιών από Ε΄τάξη), 
τους ρόλους και τους κανονισμούς (…) Στόχος: Η συνεργασία με άτομα 
διαφορετικού φύλλου και ηλικίας) 
 

 
 
5. Καλαθοσφαίριση με ένα χέρι. 6 μικτές ομάδες των 7 ατόμων (αντί 5). 
Με μια ζώνη το ένα χέρι κάθε παίκτη ήταν ακινητοποιημένο .Διαιτητές 
και γραμματεία :μαθητές της ΣΤ΄τάξης 
(Μαθητές Ε΄ τάξης: Αγώνας καλαθοσφαίρισης με ένα χέρι. 
Διαφορετικότητα ως προς το φύλο, την ηλικία, τους ρόλους και τις 



κινητικές ιδιαιτερότητες. Στόχος: Ενσυναίσθηση - συνειδητοποίηση της 
κινητικής ιδιαιτερότητας ατόμων με αναπηρίες.) 
 

 
 
6. Πετοσφαίριση από καθιστή θέση. 4 μικτές ομάδες. Διαιτητές και 
γραμματεία: μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
(Μαθητές ΣΤ τάξης: Πετοσφαίριση από καθιστή θέση. Διαφορετικότητα 
ως προς το φύλο, την ηλικία, τους ρόλους και κυρίως ως προς τις 
κινητικές ιδιαιτερότητες. Στόχος: Η ενσυναίσθηση - συνειδητοποίηση 
της κινητικής ιδιαιτερότητας ατόμων με αναπηρίες…) 

 
 
7. Σκυταλοδρομία - Αγώνας ταχύτητας με κλειστά τα μάτια σε 2 μικτές 
ομάδες εκπ/κών.  
(Κάθε  εκπ/κός έχοντας κλειστά τα μάτια με ένα μαντήλι και 
καθοδηγούμενος από 2 μαθητές της Ε΄ τάξης διανύει μια απόσταση 
κάθεται σε μία καρέκλα και επιστρέφει στην ομάδα του.) 



 
 
8. Αγώνας ταχύτητας εκπ/κών  
(Οι εκπ/κοί ανά τρεις ανταγωνίζονται ποιος θα τερματίσει πρώτος σε 
μια απόσταση 50 μέτρων… Διαφορετικότητα ως προς τους ρόλους, τις 
ηλικίες,τις αισθήσεις… Στόχος: Ενσυναίσθηση - οι εκπ/κοί να πάρουν τη 
θέση των παιδιών …) 
 
 Β. Προβολές: 
 
1. "Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας",  
2."Τζαφάρ", "My shoes",  
3."Το παραμύθι του ρατσισμού"  
4."Είμαστε όλοι ίσοι - Είμαστε διαφορετικοί- And let the magin begin", 
5."Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα",  
6."Αερικά και φίλοι διαφορετικοί" 
 
     

 



                            
Γ. Εικαστικά:  
 

1.Κατασκευές πόστερ,  
2.Χρωματισμός παρδαλού ελέφαντα από τα παιδιά όχι με το χέρι που 
γράφουν αλλά με το άλλο, 
3. Κατασκευές αφίσας,  
4. Κατασκευές κολάζ.    
 
                        

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

Δ. Συζητήσεις - προβληματισμοί: 
 

Σε όλες τις τάξεις έγιναν συζητήσεις με στόχο να μη μας φοβίζει 
το άγνωστο και το διαφορετικό και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας 
ότι η ζωή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό 
και αποδοχή. Καταλήξαμε στα παρακάτω συνθήματα - αρχές: 

 
"ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΙΔΙΟΙ"  
 
"ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ" 
 
 "ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ" 
 
"ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ" 



 
"ΟΛΟΙ ΑΔΕΡΦΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ" 
 
 "ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ" 
 
"ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ, ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΔΥΝΗ" 
 
 "ΑΛΛΟ ΧΡΩΜΑ, ΑΛΛΗ ΦΥΛΗ, ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΜΙΑ ΨΥΧΗ" 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
     ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 


