ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΠΗΓΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Παρακολουθούν την πλοκή μιας ιστορίας – ενός παραμυθιού και μπορούν
να την αναπαράγουν με την βοήθεια εικόνων ή απλών ερωτήσεων.
Αντιλαμβάνονται ότι ο λόγος βοηθάει στην επικοινωνία. Εκφράζονται
χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις. Εκφράζουν τις σκέψεις τους
τα θέλω τους και τις διαφωνίες τους. Μαθαίνουν να ακούνε τους άλλους
και να κάνουν απλές συζητήσεις, μιλώντας ένας-ένας. Περιγράφουν
αντικείμενα, πρόσωπα και γεγονότα. Αντιλαμβάνονται το χώρο σε σχέση με
τον εαυτό τους και σε σχέση με άλλα σημεία αναφοράς. Αντιλαμβάνονται
βιωματικά τον χρόνο (μέρα-νύχτα, πρωί-βράδυ, ημερολόγιο)μέσα από τη
χρονική διαδοχή πράξεων και γεγονότων. Μαθαίνουν τα βασικά χρώματα.
Κάνουν απλές ομαδοποιήσεις συγκρίνοντας αντικείμενα ως προς ένα
χαρακτηριστικό. Να αποκτούν επίγνωση του εαυτού τους, αναγνωρίζοντας
τις ανάγκες τους τα θέλω τους τα συναισθήματα τους και να εκφράζονται
κατάλληλα. Να αποκτούν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να
συνειδητοποιούν τις ικανότητες τους. Να σέβονται και να φροντίζουν το
σώμα τους. Να αποδεχτούν την ύπαρξη των αναγκών των επιθυμιών και
των συναισθημάτων των άλλων και να την σεβαστούν. Να παίρνουν μέρος
σε κοινές δραστηριότητες. Να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες της
ομάδας, των παιχνιδιών ή μιας δράσης σε συνεργασία με τους άλλους. Να
επιλύουν απλές συγκρούσεις μέσα από διάλογο και να παίρνουν αποφάσεις
από κοινού. Να παρατηρούν και να συλλέγουν πληροφορίες που τα
ενδιαφέρουν. Να περιγράφουν αντικείμενα, πρόσωπα, γεγονότα. Να
αναπτύξουν ενδιαφέρον και περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Να θέτουν ερωτήματα και να ψάχνουν για απαντήσεις. Να ακούν τους
άλλους και να αναπαράγουν πληροφορίες. Να εξερευνούν, να
πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν. Να χρησιμοποιούν διάφορα εποπτικά
μέσα (βιβλία, εφημερίδες, Η/Υ, φωτογραφίες κα.). Να αποκτήσουν γνώσεις
και δεξιότητες σε σχέση με την καθημερινότητα τους. Να βιώσουν την
χαρά της δημιουργίας. Να έρθουν σε επαφή με μορφές τέχνης. Να
πειραματιστούν, δημιουργώντας με διάφορα υλικά. Να γνωρίσουν
διάφορες τεχνικές και υλικά ζωγραφικής. Να εξασκήσουν την λεπτή τους
κινητικότητα και των συντονισμό των κινήσεων τους. Να συνεργαστούν και
να δημιουργήσουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Να εκφραστούν ελεύθερα,
αναπαριστώντας με το δικό τους μοναδικό τρόπο αντικείμενα, γεγονότα,
σκέψεις και συναισθήματα.

