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ΩΡΟΛ ΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο σχολείο του δάσους δεχόμαστε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών από όλη την Κύπρο. Οι γονείς μπορούν
είτε να αφήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο ή μπορούμε να διευθετήσουμε μεταφορικό για
ομάδες παιδιών από προκαθορισμένο σημείο. Τα παιδιά θα συνοδεύονται από μέλος της ομάδας
μας.

Ωράριο 8πμ - 1μμ
Το πρόγραμμα μας είναι 8πμ - 1μμ. Μπορούμε να παρατείνουμε το ωράριο σε 7:30πμ - 2:30μμ
εφόσον ζητηθεί, με επιπλέον χρέωση.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό τότε η ώρα αναχώρησης είναι 7:30πμ από κάποιο
κομβικό σημείο (π.χ. Lidl Λατσιά, Λευκωσία; Lidl Μουταγιάκα, Λεμεσός; Lidl Αραδίπου, Λάρνακα)
και η ώρα άφιξης στο ίδιο σημείο είναι μεταξύ 1:30 και 3μμ (καθορίζεται σε συνεννόηση με τους
γονείς).

Πρόγραμμα
8 - 8:30 πμ συζήτηση στον κύκλο στο κατάλυμα μας ή σε επιλεγμένο σημείο του όμορφου χώρου
μας (εισαγωγή σε ειδικά θέματα της εβδομάδας ή του μήνα, κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ
παιδιών και παιδαγωγού, δεξιότητες επικοινωνίας)
8:30 - 9 πμ πρόγευμα
9 - 10 πμ πρωινό περπάτημα (π.χ. για αναγνώριση υλικών, περιβάλλοντος, συλλογή στοιχείων της
φύσης για τις δραστηριότητες που ακολουθούν κλπ.)
10 - 11 πμ ελεύθερο παιχνίδι και ενασχόληση με εποικοδομητικό υλικό, κήπο, φροντίδα ζώων,
τρέξιμο, κουζίνα με λάσπη, ανάγνωση, παιχνίδι συγκέντρωσης και συντονισμού κινήσεων π.χ. corn
hole, ελεγχόμενη ολίσθηση από το λόφο, σκάψιμο, κούνιες κλπ., φυσικό παιχνίδι, κοινωνικό
παιχνίδι, εποικοδομητικό παιχνίδι, παιχνίδι φαντασίας ή συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων,
παιχνίδια με κανόνες.
Το φυσικό παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει χορό ή παιχνίδια με μπάλα. Αυτό θα βοηθήσει
το παιδί σας να χτίσει τους μυς, τα οστά και τις φυσικές του δεξιότητες. Θα πρέπει να
ενθαρρύνετε το παιδί σας να κινείται όσο το δυνατόν περισσότερο.
Κοινωνικό παιχνίδι. Παίζοντας με τους άλλους τα παιδιά μαθαίνουν πώς να εναλλάσσονται,
να περιμένουν τη σειρά τους, να συνεργάζονται και να μοιράζονται. Αυτό τους βοηθά
επίσης να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Μπορείτε να ενθαρρύνετε το
κοινωνικό παιχνίδι μεταφέροντας το παιδί σας σε παιδικές χαρές. Ομάδες γονέων και
νηπίων μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν άλλα παιδιά.

Ό

Το εποικοδομητικό παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να πειραματιστούν με το σχέδιο, τη
μουσική, τις κατασκευές και τη δημιουργία πραγμάτων. Αυτό τους βοηθά να αναπτύξουν τις
κινητικές τους ικανότητες και να γίνουν λιγότερο αδέξια. Το εποικοδομητικό παιχνίδι βοηθά
επίσης τα παιδιά να κατανοήσουν την απόσταση και το μέγεθος, όπως για παράδειγμα εάν

© 2021 Forest School Growing “Tree"gether
τα αντικείμενα είναι μικρά ή μακριά. Θα πρέπει να ενθαρρύνετε το παιδί σας να
καταπιάνεται με τέχνες και χειροτεχνίες και να παίζει με οικοδομικό υλικό. Αφήστε το παιδί
σας να αντιμετωπίσει προβλήματα μόνο του κατά τη διάρκεια του εποικοδομητικού
παιχνιδιού. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι καλύτερα από το να προσπαθείς να τους δείξεις τον
«σωστό τρόπο» για να κάνουν κάτι.
Παιχνίδι φαντασίας. Η χρήση της φαντασίας τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι
καλή για τις δεξιότητες επικοινωνίας του παιδιού σας. Είναι καλό για τα παιδιά να
δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια. Μπορείτε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να αναπτύξει
τη φαντασία του δίνοντας του κάποια βοηθητικά και υποστηρικτικά υλικά. Αυτά θα
μπορούσαν να είναι πράγματα όπως ένα σύρμα και μια κούπα αν προσποιούνται ότι είναι
αρτοποιοί. Επίσημα κοστούμια ενθαρρύνουν επίσης το παιχνίδι φαντασίας.
Τα παιχνίδια με κανόνες μπορούν να διδάξουν στα παιδιά την έννοια του δικαίου.
Μπορείτε να παίξετε απλά παιχνίδια όπως “Ο Σάιμον λέει” / “Simon says” ή “Αυκά του
κολόκα” / “Duck Duck Goose" με μικρότερα παιδιά. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι επίσης
ένας καλός τρόπος διδασκαλίας των παιδιών για τους κανόνες, καθώς και μια
διασκεδαστική ομαδική δραστηριότητα.
11 - 11:15πμ δεκατιανό (μπορεί να προσφερθεί στις 10πμ αν τα παιδιά πεινάσουν μετά το πρωινό
περπάτημα, οπότε αυτό θα αποφασίζεται επιτόπου με βάση το τι θέλουν και τα παιδιά)
11:15πμ - 12μμ οργανωμένη δραστηριότητα (θέμα της εβδομάδας ή του μήνα)
12 - 12:30μ.μ. οικογενειακός χρόνος φαγητού
12:30 - 1μμ τακτοποίηση χώρου και συζήτηση στον κύκλο
1μμ αναχώρηση για όσα παιδιά φεύγουν στις 1μμ
1 - 2:30μμ ελεύθερο παιχνίδι ή ξεκούραση (έχουμε κάθε είδους αντικείμενα για ανάπαυση,
συμπεριλαμβανομένου στρώματος και μαξιλάρια στο κατάλυμα μας, αιώρες και στρώματα στον
εξωτερικό χώρο κλπ.), φροντίδα χώρου και κατασκευές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
A. Έχουμε τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα μας.
1. Ελεύθερο παιχνίδι
2. Οργανωμένη δραστηριότητα με το θέμα της εβδομάδας ή του μήνα
3. Δραστηριότητες ρουτίνας που βασίζονται στις ανάγκες του χώρου,
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας του χώρου μας (πότισμα, φροντίδα ζώων κλπ.) και
για διευκόλυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των στάσεων των παιδιών, και
4. Δημιουργικές, εποικοδομητικές δραστηριότητες που απορρέουν και από τα
ενδιαφέροντα των παιδαγωγών και με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων,
γνώσεων των παιδιών.
B. Κάποιες φορές θα οργανώνουμε και εξορμήσεις στη γύρω περιοχή. Θα ενημερώνονται οι γονείς
εκ των προτέρων.
Εκ μέρους της Ομάδας “Forest School”
Δρ. Νικολέττα Χριστοδούλου

