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ΟΔΗΓ ΙΕΣ  
για γονείς και νηπιαγωγούς

Η νηπιακή ηλικία είναι θαυμαστή, πλούσια σε αλλαγές κι ανακαλύψεις. Το παιδί είναι έτοιμο να «ρουφήξει» τη 
μαγεία της ζωής και να ανακαλύψει το περιβάλλον του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η γνώση του κατακτιέ
ται μέσα από τη χαρά και τη διασκέδαση. Μέσα από το ξέφρενο παιχνίδι της φαντασίας το παιδί ακονίζει τη 
νοη μο σύνη του και ικανοποιεί την περιέργειά του. Και το πρώτο του σχολείο, το νηπιαγωγείο, προσφέρει κοινω
νικοποίηση, χαρά, δια σκέδαση, αυτοπεποίθηση. 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥ είναι ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για παιδιά 5 ως 6 ετών, δομημένο σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους και τους μαθησιακούς στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
του Νηπιαγωγείου. Είναι σχεδιασμένο κατά μήνα, χωρισμένο σε θεματικές ενότητες και αναφέρει τον βασικό 
στόχο κάθε άσκησης.

Σκοπός του είναι να γίνει ένα με το παιδί, να του προσφέρει γέλιο και χαρά, να το βοηθήσει να εκφράσει τα 
συναισθήματά του, να αναπτύξει την αισθητική του, να το φέρει σε επαφή με τον κόσμο των πρώτων γνώσεων, 
να το ενθουσιάσει. Οι δραστηριότητες είναι δομημένες εξελικτικά για μια ολόκληρη σχολική χρονιά και προτρέ
πουν το παιδί να παίξει με τα μαθηματικά και τη γλώσσα, με στόχο την ανάπτυξη των νοητικών και γλωσσικών 
ικανοτήτων του.  Οι ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας το βοηθούν να συνειδητοποιήσει, να αναγνωρίσει και 
να χειριστεί ενσυνείδητα τα δομικά στοιχεία της γλώσσας, για να συνθέτει και να αναλύει λέξεις, και να προχω
ρήσει σταδιακά στην ανάγνωση. 

Μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση, συναισθήματα, χρώματα, σχήματα, χωροχρονικές έννοιες, 
αντιστοιχίσεις, σειροθέτηση, λαβύρινθοι, sudoku, όλα μα όλα μετατρέπονται σε ένα ατελείωτο, διασκεδαστικό 
παιχνίδι. Βελτιώνουν κι εμπλουτίζουν τον προφορικό λόγο και το λεξιλόγιο του παιδιού, αναπτύσσουν τη λεπτή 
κινητικότητά του, το βοηθούν να συνειδητοποιήσει τη χρησιμότητα του γραπτού λόγου, οργανώνουν και επεκτεί
νουν τις γνώσεις του σχετικά με τους αριθμούς, το προτρέπουν να αρχίσει να εκτελεί απλές μαθηματικές πράξεις.

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥ δημιουργήθηκε για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των νηπιαγωγών. Μπο 
ρούν να προσαρμόσουν κάθε δραστηριότητά του ή να την επεκτείνουν, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης τους. 
Οι δε γονείς που θα «παίξουν» με το βιβλίο παρέα με το παιδί πρέπει να το χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες 
του και τον ρυθμό ανάπτυξής του. 

Χρήσιμες συμβουλές
  Μην ξεχνάτε πως το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για τη μάθηση στα παιδιά  
αυτής της ηλικίας.
  Σεβαστείτε τον ρυθμό εργασίας του παιδιού.
  Επαινείτε κάθε προσπάθειά του.
  Χρησιμοποιήστε ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥ σε συνδυασμό με αντικείμενα ή παιχνίδια. 
  Αξιοποιήστε τις καθημερινές σας δραστηριότητες (μαγειρική, βόλτα κτλ.) με στόχο τη μάθηση.
  Γελάστε και διασκεδάστε με τις δραστηριότητες του βιβλίου, παρέα με το παιδί.
  Διαβάστε του πολλά, πολλά παραμύθια.

                                                                                              Ρένα ΡώσσηΖαΐρη
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Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου
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Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κόρη του Νι κό
 λαου Ρώσση, των φερώνυμων εκδόσεων, ενώ παππούς της ήταν ο φι
λό λογος και συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ρώσσης. Αποφοίτησε από το Αμε
ρικανικό Κολέγιο Θηλέων, τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και το Lοndon 
Montessori Centre. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός, αλλά και ως υπεύθυνη 
εκδόσεων. Έχει γράψει 14 βιβλία για ενηλίκους και πάνω από 150 παιδικά 
βιβλία. Το 2015 της απονεμήθηκε το Βραβείο Λογοτεχνίας από τον Όμι
λο Γυναικών Πειραιά «Εξάλειπτρον» για το συγγραφικό της έργο, σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη απήχησή του και τη διαδραστική της σχέση 
με τους αναγνώστες της,  καθώς και το βραβείο κοινού των βιβλιοπωλείων 
PUBLIC, στην κατηγορία «Ο πιο ερωτικός χαρακτήρας», για το μυ θι
στόρημά της ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ, το οποίο μεταφέρθηκε και στην τη
λεόραση. Όλα τα μυθιστορήματά της κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Για απευθείας επικοινωνία με τη συγγραφέα μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα 
στην προσωπική της διεύθυνση: renrossi@otenet.gr ή να επισκεφθείτε τη 
σελίδα της στο facebook: www.facebook.rossizairi
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Γλώσσα, δημιουργία και έκφραση, μελέτη περιβάλλοντος

Σχεδίασε τον εαυτό σου, χρωμάτισέ τον  
με ό,τι χρώματα θέλεις και κόλλησε  

στο τετράγωνο μια φωτογραφία σου.

Με λένε .

Είμαι  χρόνων.
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Γλώσσα, δημιουργία και έκφραση

Ζωγράφισε το πιο όμορφο όνειρό σου!
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Γλώσσα, δημιουργία και έκφραση, μελέτη περιβάλλοντος

Ζωγράφισε την οικογένειά σου.
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Μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

Ένωσε με μια γραμμή κάθε ζωάκι με το φαγητό του.

 ποντικάκι χορτάρι

 γάτα καρότο

 σκύλος τυρί

 κουνελάκι κόκαλο

 πρόβατο ψάρι



Σε
πτέ

μβριος

1 1
© Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018

Γραφή, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, μαθηματικά

Ακολούθησε τις γραμμές ανάμεσα στα λούτρινα ζωάκια.
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Σεπτέμβριος Γραφή, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

Γέμισε με αγκάθια τον σκαντζόχοιρο.
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Μαθηματικά, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

Μέτρησε τις μικρές πεταλούδες  
και σχεδίασε στρογγυλά στα φτερά τους.

Μέτρησε τις μεγάλες πεταλούδες  
και σχεδίασε τετράγωνα στα φτερά τους.



© Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018


