
Γ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ…  
…την ασφαλή κυκλοφορία στο δρόμο. 
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ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ… 
• Για να υπολογίζω τους κινδύνους που υπάρχουν όταν κυκλοφορώ στο 

δρόμο. 
• Για να αντιμετωπίζω τους κινδύνους που υπάρχουν όταν κυκλοφορώ 

στο δρόμο. 
• Για να έχω μια ασφαλή συμπεριφορά όταν κυκλοφορώ στο δρόμο. 
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ… 
πεζός, ατύχημα, δυστύχημα, κίνδυνος, επικίνδυνο, ασφαλές  
ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ… 
• Μάθημα: Ελληνικά                                                                                 
• ∆ιάρκεια: 1 διδακτική περίοδος 
• Ομαδική εργασία  
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ… 
Θα γράψω (και εάν θέλω μπορώ και να ζωγραφίσω) τις 10 εντολές του 
τέλειου μικρού πεζού . 
ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ… 
• Θα ξαναθυμηθώ τι σημαίνει η λέξη «εντολή». 
• Θα συζητήσω με το δάσκαλο / τη δασκάλα και τους συμμαθητές μου / 

τις συμμαθήτριές μου σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν όταν 
κυκλοφορώ στο δρόμο. 

• Θα συζητήσω για την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. 
• Θα προτείνω μερικές εντολές. 
• Θα αντιγράψω από τον πίνακα στο τετράδιό μου τις εντολές που θα μας 

πει ο δάσκαλος / η δασκάλα. 
• Θα κατασκευάσω με το δάσκαλο / τη δασκάλα και με τους συμμαθητές 

μου / τις συμμαθήτριές μου μια μεγάλη αφίσα με τις 10 εντολές του 
τέλειου μικρού πεζού, την οποία θα ζωγραφίσουμε κιόλας. 

• Θα κατασκευάσω ένα διαφωτιστικό τρίπτυχο με θέμα την ασφαλή 
διακίνηση των πεζών και θα το διανείμω στα υπόλοιπα παιδιά του 
σχολείου ή στους γονείς μου ή και σε ηλικιωμένους.  

ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ… 
Πίνακας -Τετράδιο – μολύβι - μεγάλο χαρτόνι – μπογιές 
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ΤΙ ΕΚΑΝΑ… ∆ημιούργησα με το δάσκαλο / τη δασκάλα και τους 
συμμαθητές / τις συμμαθήτριές μου μια αφίσα με τις 10 εντολές του 
τέλειου μικρού πεζού.  
ΤΙ ΕΜΑΘA… Έμαθα για τους κινδύνους και την ασφαλή κυκλοφορία στο 
δρόμο. 
 


