
ΔΡΑΣΕΙΣ με τον 2Π για τις ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ,  τον ΡΑΤΣΙΣΜΟ, τη ΦΤΩΧΕΙΑ, 

την ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ, την ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, την ΑΝΙΣΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ, Την ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 



Ένα πρόγραμμα της action aid στο οποίο θέλησε να συμμετάσχει το 1ο 2/θ 
Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας  

• Ήταν Δευτέρα 22-2-16 όταν μας χτύπησαν  το κουδούνι …  Μας παρέδωσαν μία 
βαλίτσα… Τι άραγε να έχει μέσα; Υποθέσαμε διάφορα.. Και την ανοίξαμε και με 
έκπληξη αντικρίσαμε μία κούκλα.. Έξω από τη βαλίτσα, κολλημένα επάνω της 
γραμματόσημα από τα ταξίδια του και στη  μπλούζα του που μοιάζει με τη γη , η 
διαδρομή του ταξιδιού του. Κι εμείς που πρόσφατα ταξιδέψαμε στη γη 
ξεχωρίζουμε τις Ηπείρους. 



Βρήκαμε ένα αδειανό μπουκάλι νερού, κάποια πάζλ.. Κι ένα ημερολόγιο. Αρχίσαμε να 
το διαβάζουμε… για να μάθουμε το όνομα και τον σκοπό του παράξενου επισκέπτη. 
Το όνομά του ήταν 2Π. Τι άραγε σημαίνει αυτό; Αφού υποθέσαμε διάφορα μάθαμε 

πως 2Π = Πολίτης Παπαπολίτης ή Παγκόσμιος Πολίτης. 

• Γιατί το μπουκάλι νερού είναι άδειο;  

• -γιατί το ήπιε, γιατί του χύθηκε. Μπορεί να πότισε ένα λουλούδι για να 
μεγαλώσει. Μπορεί να το έδωσε σε κάποιον που δεν είχε νερό για να το πιεί στην 
Αφρική που πήγε.  

• Γράφει στο ημερολόγιό του πως αιτία των ταξιδιών του είναι ένα παράξενο 
σημείωμα που έλαβε μια μέρα μέσα σε ένα κουτί. 

• - Ποιος στέλνει παράξενα σημειώματα; Δεν ξέρουμε. Από αυτό όμως του έμεινε η 
εξής φράση: « Στάσου και κοίταζε τον κόσμο. Ψάξε να βρεις τη θέση 2Π και 
κοίταζέ τον από κει»  

• Κοιτάξαμε κι εμείς τον κόσμο από το παράθυρο , το μπαλκόνι μας.. Είδαμε 
αυτοκίνητα ,σπίτια, δέντρα… αλλά δεν βρήκαμε τη θέση 2Π όπως κι εκείνος. 

• Αλλά τα είδαμε όλα; ΌΧΙ  



Στις τσέπες του είχε κάρτες από τα ταξίδια του στην Αγγλία, την Αφρική. Τις 
διαβάσαμε. Στην Μπάμα της Κένυα , από τα πιο φτωχά μέρη του κόσμου υπάρχει 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΗΣ»  όπου κάποιος δανείζεται σπόρους αλλά τους επιστρέφει. Εμείς 
στην Ελλάδα έχουμε τέτοια τράπεζα ; ΌΧΙ δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. 

• Ψάξαμε  και βρήκαμε τον κόσμο μας αλλά πουθενά τη θέση 2Π.   

• « ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ , ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ;  

 



Φτιάξαμε 5 άνισους κύκλους κι αφού τους « διατάξαμε» από τον μικρότερο προς 
το μεγαλύτερο, ζωγραφίσαμε μέσα  σε κάθε έναν , το σπίτι μας , την πόλη μας, τη 

χώρα μας, την Ήπειρο μας, τον πλανήτη μας.  

• Αναρωτηθήκαμε: ΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ ΣΕ ΚΆΘΕ ΈΝΑ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ 
ΚΥΚΛΟΥΣ;   

• Α. ΣΠΙΤΙ:  να μην πετάμε τα φαγητά μας. Να μην χύνουμε το νερό. Όταν έχω 
σαπουνάδα στα χέρια μου , δεν αφήνω τη βρύση να τρέχει.  

• Β. ΠΟΛΗ: Να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, να μη βρωμίζουμε τη 
θάλασσά μας. Να έχει καθαρό νερό το σιντριβάνι της πλατείας  μας. 

• Γ.ΠΑΤΡΙΔΑ:  να μην βρωμίζουμε τις θάλασσές μας. Να φροντίζουμε τους 
πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. 

• Δ.  ΗΠΕΙΡΟΣ: Να είμαστε όλες οι χώρες φίλοι . Να μη μας κοιτάζουν παράξενα 
επειδή είμαστε μικρή χώρα.  

• Ε. ΓΗ: Να μη βρωμίζουμε τον ουρανό με τους καπνούς από τις βόμβες. Να μη 
χύνουμε το νερό γιατί είναι και για τους διψασμένους. Να δίνουμε φαγητό σε 
αυτούς που βλέπουμε στο δρόμο. 



Όταν γίνεται κάτι καλό στο σπίτι μας νιώθουμε χαρά. Όταν γίνεται κάτι καλό στη γη νιώθουμε 
όμορφα. Για ότι γίνεται στη γη φταίνε οι άνθρωποι. Και ο ήλιος γιατί δημιουργεί καρκίνο στο 
δέρμα. Ο αέρας γιατί σπρώχνει τα σκουπίδια και τα πηγαίνει αλλού κι αλλού. Κι εμείς γιατί 

μερικές φορές κάνουμε βλακείες. ( σχόλια παιδιών )  

• « ΟΛΗ Η ΓΗ ΣΕ ΈΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟ»  

• Αφού αναλύσαμε τις χρήσεις του νερού  και είδαμε τις φωτογραφίες του 2Π πως 
το νερό της γης μοιράζεται άνισα. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΟΛΟΙ ΝΕΡΟ ;  

• - να μη χύνουμε το νερό , να μην αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή. Να βάλουμε 
βαρέλια μικρά σε ένα λεωφορείο και να τα στείλουμε .  

• Και κάποιος άλλος είπε: - εγώ λέω να τα στείλουμε με την Μέρκελ. 

 

• Κάποια στιγμή προσέξαμε πως το πρόσωπο του 2Π δείχνει  πολύ 
στενοχωρημένο.. Προβληματισμένο.. Από αυτά που είδε στα ταξίδια του ίσως; 
Μήπως να προσπαθήσουμε  να του φτιάξουμε  το κέφι , σκεφτήκαμε και 
αποφασίσαμε … Έχουμε μάθει για μια πόλη που είναι χτισμένη μέσα στο νερό. 
Την Βενετία, την πατρίδα του Αρλεκίνου . Τι γλώσσα μιλάνε εκεί; Εμείς πάντως 
θα τους πούμε «Μποτζόρνο» Το μάθαμε και στον 2Π. 



• ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ « ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ» ΜΕ ΤΟΝ 2Π  
( όλοι θέλουν να χορέψουν μαζί του .. . Τους είπα κάποια στιγμή  ότι 
κουράστηκε και τον βάλαμε να καθίσει  για να ξεκουραστεί. ) 

• Στο Περναμπούκο  της Βραζιλίας ο Μιγκέλ μεταφέρει νερό από μακριά με το 
γάιδαρο του μέσα σε βαρέλια. .. Και η Βενετία κολυμπάει..  ΕΙΡΩΝΕΙΑ!  ΑΔΙΚΟ!  

• - να μοιράσουμε το νερό  ( είπαν τα παιδιά) . Να φτιάξουμε μεγάλες σωλήνες να 
μεταφέρουμε νερό σε αυτούς που δεν έχουν .  

 

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  

• Πολλές φορές οι ένοικοι της πολυκατοικίας , πηγαίνουν στην ταράτσα και 
ονειρεύονται. Την άλλη μέρα τα αποτυπώματά τους , βρίσκονται στις κουπαστές 
της σκάλας που ανέβηκαν . Αφήνουμε κι εμείς τα αποτυπώματά μας σε χαρτί . ( το 
γυρίζω όταν δεν με βλέπουν ). Ποιανού είναι ποιο ; Τι σημαίνει αυτό για τους 
ανθρώπους ; Ποιες είναι οι ανάγκες τους – επιθυμίες τους ;  

• Δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσουμε γιατί το ένα έχει σκεπάσει το άλλο 
.(διαπίστωση)  

• ΚΩΝ.Φ: έχουν ανακατευτεί τα περισσότερα αποτυπώματα. Είναι διαφορετικά  
τα χρώματα  και τα αποτυπώματα , γιατί ο ένας έχει μικρό χέρι κι ο άλλος 
μεγάλο. 

• -  

• Μιλούν άλλες γλώσσες όμως λένε όλοι «καλημέρα». Μυρίζει διαφορετικά στην 
πολυκατοικία από τα διαφορετικά φαγητά.  

• Οι ένοικοι για ποια ζητήματα μπορεί να συζητούν; Στο  σπίτι μας  για τι μιλάμε;  

• Μιλάμε για πράγματα σοβαρά , για ότι μας έχει συμβεί. Λέμε μυστικά . Μερικές 
φορές τσακώνονται. Μαλώνουμε αν έχουμε ζώα στην αυλή μας , ειδικά σκύλο 
που γαβγίζει όλη την ώρα. Μπορεί να μην έχουνε μπαλκόνι.. Ανταλλάσουν 
γλυκά, φαγητά , συνταγές. 



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ  στους 5 ΟΡΟΦΟΥΣ.  
Εμείς θέλουμε όλοι οι ένοικοι να έχουν νερό γι αυτό βρήκαμε τον τρόπο να το μοιράσουμε .  

Κατασκευάσαμε μια δεξαμενή και με σωλήνες πήγαμε νερό σε όλους τους ορόφους.  
Γιατί αν χρειαστεί  γινόμαστε και υδραυλικοί.   

ΑΣΚΗΣΗ: « όλος ο κόσμος μέσα σε ένα μπουκάλι νερό»  



ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΌΤΙ ΜΕΝΩ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ ;  

Δ.Γ: παίζω με τα παιδιά του κόσμου μπάλα, μοιράζουμε 
πορτοκάλια στους γείτονες από την Αφρική .  

Δ.Β: στους γείτονες από την έρημο μοιράζουμε νερό.  

Δ.Κ: λέμε « καλημέρα , bongorno, Buenos dias, good bye, I love 
you,στα παιδιά που δεν έχουν τίποτα.   

ΣΑΡΑ: δίνουμε σε όλους νερό . ΠΩΣ;  

-ΠΑΙΔΙΑ: να το βάλουμε σε σωλήνα , να το περάσουμε κάτω από 
τη γη και να το δώσουμε στην Αφρική που έχει πολύ λίγο νερό . 

Και στην έρημο και στις άλλες χώρες που δεν έχουν .   

( φυσικά το μοιράσαμε όπως δείχνει η εικόνα πιο πάνω )  

 

 



Σχηματίσαμε τις εικόνες των πάζλ που είχε ο 2Π στην βαλίτσα του 

και τις παρατηρήσαμε με προσοχή 



ΚΕΝΥΑ- ΓΚΑΝΑ – ΡΟΥΑΝΤΑ   

άνιση κατανομή τροφής  . ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ;  

• ΠΑΖΛ 1: ζουν σε ένα σπίτι από χαρτόνια κι έχει κάτω χώμα . Ανάβουν φωτιά για 
να φάνε φαγητό, αλλά δεν έχει φαγητό … μάλλον νερό…    

•  εμείς όμως; ….. Ζούμε αλλιώς… έχουμε κουζίνα για να τρώμε.. . Να μαγειρεύουμε 

• ΠΑΖΛ 2: είναι χαρούμενοι γιατί βρήκαν μπανάνες..   

• ΠΑΖΛ 3: τα παιδιά φοράνε σαγιονάρες αλλιώτικες από αυτές που φοράμε εμείς. 
Και είναι σχισμένες και λιωμένες.. Τρώνε με το χέρι καρπούς … το παιδί κρατάει 
ένα βρώμικο μπουκάλι νερού άδειο..  

• - αφού είναι κάτω στο χώμα..  

• Το ένα παιδί είναι ξυπόλητο γιατί είναι φτωχό .. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χρώμα 
μαύρο  γιατί ζουν στην Αφρική.  

 



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ;  

• Δ.Γ: το φαγητό που δεν έχουν, το νερό που δεν έχουν, νερό καθαρό που δεν 
έχουν.  

• Δ.Κ: λεφτά που δεν έχουν  

• Δ.Γ: τους άλλους ανθρώπους που έχουν πολλά . Να έχουν παπούτσια σαν τα δικά 
μας ίδια για να μην μπαίνουν χώματα. Που εμείς έχουμε πιο πολλά φρούτα.  

• Δ.Κ: που έχουμε κρεβάτι να κοιμηθούμε .  



ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ;  

• - Δεν αισθάνονται ωραία γιατί πάρα πολλοί δεν έχουν φαγητό. Δεν ξέρουν ούτε 
την ώρα κι αισθάνονται χάλια.   

• - Λύπη γιατί δεν έχουν τίποτα να φάνε  

 

• ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ;   

• - ο Θεός τους έκανε έτσι. Έχουν δικό τους Θεό αυτοί, όχι τον δικό μας.  

• - Υπάρχουν  πολλοί Θεοί .. Δύο .. Ο Βούδας και ο Δικός μας .  

• - φταίμε εμείς. …  

• - Να τους δώσουμε λίγο από την Μέρκελ  

• - τι είναι η Μέρκελ; ( ρώτησαν οι άλλοι τον Δ.Γ)  

• - ένα ταμείο που στέλνει  πολύ μακριά το νερό.!!!!  



ΑΝΙΣΟΙ ΠΟΡΟΙ  - ΤΡΟΦΗ  

• Στην παγκόσμια πολυκατοικία είναι άνισα κατανεμημένο το φαγητό . Πρέπει να 
το μοιράσουμε ίσα.. ΠΩΣ;  

• - Σε  μπολ…  σε καθαρούς κουβάδες.. Σε μεγάλα κουτιά… σε πιατέλες… Σε 
καλάθια    

• Ομαδοποιήσαμε τα τρόφιμα ( εικόνες από διαφημιστικά φυλλάδια)  με 
κριτήριο το τι μας προσφέρουν:  βιταμίνη  C , πρωτεΐνη…   

•  Τα μοιράσαμε ισα σε καλάθια και τα διανείμαμε και στους 5 ορόφους της  
πολυκατοικίας, για να πάρουν όλοι οι ένοικοι.. Βάλαμε και λουλούδια ….  



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ   

τι σημαίνει αυτός ο τοίχος για τις ζωές των ανθρώπων ;  Κάθε 

τούβλο συμβολίζει κάτι ;  

• ΣΑΡΑ: όταν δεν θέλουν ένα παιδί που έρχεται στην τάξη , με άλλο χρώμα 
δέρματος, δεν τον παίζουν ( ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ )   

• Δ.Β: υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν τίποτα ( ΦΤΩΧΕΙΑ)  

• Δ.Γ: πολλά παιδιά δεν έχουν νερό ( ΕΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ)  

• Δ.Γ: αλλιώς φέρονται στις πλούσιες χώρες κι αλλιώς στις φτωχές( ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)  

• -ΝΑΝΣΗ: όταν ο φτωχός δεν έχει να φάει και ο πλούσιος που έχει δεν του δίνει ( 
ΕΛΕΙΨΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)   

• -Δ.Γ: κάποιες χώρες έχουν πολλά και κάποιες άλλες τίποτα ( ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ)   

• - Δ.Γ: στην παγκόσμια πολυκατοικία πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ανήκουν σε μια 
ομάδα δηλαδή να είναι όλοι φίλοι , να μην τσακώνονται.( ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ- 
ΌΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ)  



ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΙΧΟ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 



ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ;   
- 

 με μπουνιές  
- πώς αλλιώς ;  

 

• - Δίνουμε νερό , φαγητό στους πρόσφυγες, να βοηθάμε τα άρρωστα παιδιά , να 
τα πηγαίνουμε στους γιατρούς. Ένα ανάπηρο παιδί θα το βοηθάγαμε μέχρι να 
φύγει αυτό το πράγμα που το κάνει ανάπηρο . Θα το παίζαμε.  

• -παίζουμε με τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι να μας χαλάσουν και τότε 
αγοράζουμε ένα καινούργιο. 



ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ  ΕΝΑΝ  ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΗ  Ή  ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑ 
ΤΟΙΧΟ  ΠΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ , ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΟΜΟΡΦΟ…. 

Από τι υλικό μπορεί να είναι φτιαγμένος ;  

• - Από πεταλούδες, από δέντρα, από αστέρια , από φεγγάρια, από καπέλα, από 
λουλούδια, από χαρταετούς…  

• - αυτός ο τοίχος θα ενώνει τους ανθρώπους και οι κάτοικοι της παγκόσμιας 
πολυκατοικίας θα είναι χαρούμενοι, θα έχουν νερό , γάλα, φρούτα, φαγητό, 
μπισκότα Παπαδοπούλου, …  

• -όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια.  

• - Δεν θα υπάρχει ρατσισμός και όλοι οι άνθρωποι θα είναι φίλοι  



ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΕΤΣΙ ΌΠΩΣ ΤΟΝ ΘΕΛΑΜΕ ΚΙ ΕΠΆΝΩ ΣΤΑ 

ΤΟΎΒΛΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ  



Στο τέλος ο « τοίχος» αξιοποιήθηκε έτσι όπως μόνο τα παιδιά θα 

μπορούσαν να σκεφτούν……….. 



ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ   ΑΦΗΝΟΥΝ  ΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΚΟΥΠΑΣΤΗ  

ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΥ  ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ… ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ  



Ο 2Π ο φιλήσυχος Πολίτης Παπαπολίτης μετατράπηκε σταδιακά , γυρίζοντας τον 
κόσμο , σε έναν ανήσυχο ταξιδευτή για να καταλήξει πάλι στο Βόλο ως ανήσυχος 

πλέον Παγκόσμιος Πολίτης, ως κύριος 2Π 

• Έπειτα από την επίσκεψή του στο νηπιαγωγείο μας και όλα όσα μας έμαθε, μας 
έδειξε  και μας είπε  αρχίσαμε κι εμείς να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε 
σαν 2Π, σαν Παγκόσμιοι Πολίτες , αφού κι εμείς μένουμε στην παγκόσμια 
πολυκατοικία. Όμως καταλαβαίνουμε πως πρέπει να μας αποχαιρετήσει , γιατί 
θέλει να γνωρίσει και άλλα παιδιά. Και είμαστε πολύ λυπημένοι γι αυτό , επειδή 
«δεθήκαμε» μαζί του…. Του φτιάξαμε  καρτούλες  σε σχήμα καπέλου επειδή αυτό 
αποφάσισαν τα παιδιά , και πάνω γράψαμε δύο λογάκια ο καθένας.   

• Θα τις πάρει μαζί του για να μας θυμάται…..  

• Όμως απλώσαμε τις κάρτες μας πάνω σε σχοινί – κορδέλα , απλώνοντας έτσι την 
φιλία μας σε όλο τον κόσμο… 



ETΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2Π….  

ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΙΛΙΑ Μας…………….   ΚΟΛΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΙΤΣΑ 

ΤΟΥ….  



ΕΥΧΕΣ ΣΤΑ ΚΑΠΕΛΑ….  Μηνύματα  για τον 2Π  

ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΑΣ (  δυστυχώς απουσίαζαν  κάποια παιδιά 

την ημέρα εκείνη)  

• Δ.Κ: 2Π τώρα που σε γνωρίσαμε σε έχουμε φίλο. 

• ΚΩΝ.Φ: 2Π σε αγαπάμε γιατί είσαι καλός  

• ΝΑΝΣΗ: σε ευχαριστούμε που ήρθες στο σχολείο μας  

• ΣΑΡΑ: αντίο 2Π και χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε  

• ΚΩΝ.Φ: σε παρακαλούμε να πεις στα παιδιά που δεν έχουν να φάνε ότι θα τους 
δώσουμε από το δικό μας φαγητό  

• ΝΑΝΣΗ-ΣΑΡΑ-ΚΩΝ.Φ: να πεις στα παιδιά που διψάνε ότι φτιάξαμε σωλήνες για να 
μοιράσουμε νερό σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Και να μην 
ανησυχούνε . Θα βάζουμε νερό από το δικό μας  

• ΟΔΥΣΣΕΑΣ: μας έμαθες ότι πρέπει να μην αγοράζουμε πολλά παιχνίδια  

• ΚΡΙΣΤΙ: να πεις στα παιδιά της γης ότι θα στείλουμε φρούτα  

• ΓΙΩΡΓΟΣ.Ρ: μας έμαθες να μη χύνουμε το νερό  

• ΓΕΩΡΓΙΑ: να μην πετάμε το φαγητό  

• Δ.Κ: ευχαριστούμε για τα πάζλ  

• ΝΑΝΣΗ: ευχαριστούμε που μας είπες γι αυτά που είδες  

• ΣΩΤΗΡΗΣ: ευχαριστούμε που μας έμαθες ότι είμαστε πολίτες  

• ΙΩΑΚΕΙΜ- Δ.Γ: καλό ταξίδι 2Π  



2Π με αφορμή το παραμύθι « ΓΙΑ ΑΚΟΥ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟ» γράψαμε ένα ποίημα 

και σου το αφιερώνουμε  

• Η ζωή είναι ωραία όταν έχεις και παρέα,  

• Το Γιώργο τον Ιωακείμ , την Πάολα και το Σελίμ.  

• Η ζωή είναι ωραία όταν έρθουν στην παρέα  

• Η Βάσια με τον Οδυσσέα,  

• Η Μέλι και η Μικελίνα , η Σάρα και η Κωνσταντίνα. 

• Ο Μπιλ και ο Δημήτρης , ο Γιώργος και ο Σωτήρης. 

• Η ζωή είναι αστεία , όταν έρθει και η Γεωργία 

• Στην παγκόσμια πολυκατοικία.  

• Η ζωή είναι ωραία , όταν βλέπεις και την θέα  

• Με τη Νάνση  και  τη Δωροθέα  

• Από το μπαλκόνι, μαζί με τον Αντώνη. 

• Η ζωή είναι παιχνίδι όταν έχεις και τον Κρίστι.  

• Η ζωή είναι μαγική, γιατί έχουμε γιορτή  

• Στην παγκόσμια πολυκατοικία, με τα γλέντια και τα αστεία. 

• Και με τον 2π, η ζωή είναι μαγική. 

 



Καλό ταξίδι στον κόσμο 2Π!!! 































Ο 2Π  ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ…..!!!!



Καλοςϊρθςεσ…. Σκζψεισ…μαντεψιζσ..!!



Κυρία τον αγαπϊ…!!! Κάναμε μάκθμα μαηί...!



Φορζςαμε το γιλζκο του και ταξιδζψαμε Χορζψαμε μαηί του….



Τον φροντίςαμε… Τον πιραμε ςτθν ομάδα μασ







Συηθτιςαμε τι ξζρουμε για τον κόςμο
Φτιάξαμε τουσ 5 κφκλουσ με διαφορετικά 

αντικείμενα



Tου δϊςαμε φαγθτό….κουράςτθκε από 
το ταξίδι

Φτιάξαμε τα παηλ που μασ ζφερε και τα 
ςυηθτιςαμε



Συηθτιςαμε… για τισ ςταγόνεσ του νεροφ Πιγαμε βόλτα ςτο υδραγωγείο μαηί του



Παρατθριςαμε πωσ το νερό από ψθλά 
τρζχει Ενϊ χαμθλά δεν τρζχει..







Έτοιμοσ για άλλα ςχολεία Βάηοντασ το αυτοκόλλθτο τθσ τάξθσ







9ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου – Κλασικό Τμήμα  
 

Φύλλο καταγραφής δραστηριότητας 
 
Ο 2Π επισκέφτηκε το σχολείο μας κάποια μέρα του Απρίλη.  
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος διαμορφώσαμε την τάξη έτσι ώστε όταν τα 
παιδιά μπήκαν μέσα βρήκαν τον 2Π να κάθεται στην παρεούλα με την 
βαλίτσα του. Ήταν μια αναπάντεχη έκπληξη και τα παιδιά άρχισαν να 
αναρωτούνται ποιος είναι και γιατί έχει έρθει στην τάξη τους. Τους είπε ότι τον 
λένε 2Π αλλά τα παιδιά θα μπορούσαν να του δώσουν διάφορα ονόματα. 
Μεταξύ άλλων είπαν: Παγκόσμια Περιπέτεια, Παγκόσμιος Πολίτης, Παγκόσμιο 
Πάζλ, Παγκόσμιος Πρόσφυγας, Παγκόσμιο Παιδί και στο τέλος ένα παιδάκι 
είπε ‘Παγκόσμιος Δάσκαλος’ αλλά επειδή ο Δάσκαλος είναι και Παιδαγωγός, 
όπως εξηγήσαμε, ένα από τα ονόματά του θα ήταν: Παγκόσμιος Παιδαγωγός. 
Την επόμενη μέρα διερευνήσαμε το υλικό της βαλίτσας και είδαμε το βίντεο με 
τα ταξίδια του 2Π. 
 
Ένας κόσμος, μα ποιος κόσμος 
Συζητήσαμε για τον κόσμο και τι εικόνες μας έρχονται στο μυαλό όταν ακούμε 
αυτή τη λέξη: άνθρωποι, παιχνίδια, σπίτια, λουλούδια, σχολεία, ζώα, 
γράμματα, ειρήνη, υγεία, κλπ. 
Σχεδιάσαμε 6 κύκλους διαφορετικού χρώματος και μεγέθους και ονομάσαμε 
τον κάθε κύκλο: το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η πόλη μου, η χώρα μου, η 
ήπειρος μου και ο πλανήτης μου. Τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν σε άσπρο 
χαρτί ότι νομίζουν ότι ταιριάζει σε αυτούς τους κύκλους, σπίτια, δέντρα, ζώα, 
άνθρωποι, κλπ. Αφού τα κόψανε, τα κολλήσανε πάνω στους κύκλους 
δημιουργώντας τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Τα ενώσαμε με κλωστή και 
διαπιστώσαμε ότι ο καθένας χωράει μέσα στον άλλον, είναι κομμάτι του. Τους 
κρεμάσαμε στην τάξη μας για να μας θυμίζουν ότι είμαστε κι εμείς κομμάτι 
αυτού του πλανήτη και ότι θα πρέπει ο καθένας μας να προσπαθεί «να είναι 
καλά στο σπίτι του για να είναι καλά και στη γειτονιά του, και στην πόλη του, 
και στη χώρα του, και στην ήπειρό του, και στον πλανήτη του», όπως είπαν τα 
παιδιά!!! 
 
Η Παγκόσμια Πολυκατοικία 
Ασχολούμενοι παράλληλα με το Σχολικό μας Πρόγραμμά μας (Ήρωες εν 
καιρώ Ειρήνης – Εθελοντές) συζητήσαμε πόσο όμορφα θα ήταν να ζούσαμε 
όλοι σε μία Πολυκατοικία και να φιλοξενούσαμε και τους πρόσφυγες που δεν 
έχουν σπίτι να μείνουν. Αυτό μας οδήγησε στην Παγκόσμια Πολυκατοικία και 
το κάθε παιδί εξέφρασε από ποια χώρα θα ήθελε να είναι. Επιλέξανε και τους 
συγκάτοικούς τους και αρχίσαμε να την διαμορφώνουμε. Είχαμε έτοιμη 
πολυκατοικία τυπωμένη σε χαρτόνι από περσινή δραστηριότητα και αφού τα 
παιδιά ετοίμασαν τα ανθρώπινα περιγράμματα αρχίσαμε να τους 
εγκαθιστούμε στα διαμερίσματα. Κάποια ζωγράφισαν τον εαυτό τους κι άλλοι 
παιδάκια από άλλες φυλές. «Θα ζήσουν, όμως, όλοι μαζί, χωρίς να 
τσακώνονται, στην Παγκόσμια Πολυκατοικία μας μαζί με τους φίλους τους, τα 
ζωάκια τους και τα λουλούδια στα μπαλκόνια τους», είπαν. Συζητήσαμε για τις 
δραστηριότητες που θα έχουν και τα παιχνίδια που θα παίζουν. Επίσης πόσο 
θα ήθελαν όλα τα παιδιά της τάξης να ζούσαν σε μία πολυκατοικία για να 
συνεχίζουν το παιχνίδι και μετά το σχολείο. Στο τέλος τα παιδιά αποφάσισαν 



ότι θα ήθελαν και ο 2Π να ζει μαζί τους και να καλωσορίζει τους ενοίκους στην 
είσοδο της Πολυκατοικίας κι έτσι τον τοποθετήσαμε στη θέση του. Αφού 
στολίσαμε και τον περιβάλλοντα χώρο της Πολυκατοικίας γράψαμε τη φράση 
που μας συντροφεύει όλη τη χρονιά:  
 

«Η γη δεν είναι παρά μία μόνο χώρα και η ανθρωπότητα οι πολίτες της» 
 
Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ και τις δύο δραστηριότητες και 
αποχαιρέτησαν τον 2Π, αφού φωτογραφήθηκαν μαζί του, ατομικά κι ομαδικά, 
και του ζήτησαν να τους ξαναεπισκεφτεί για να τους πει περισσότερα για τα 
ταξίδια του, να τους μάθει περισσότερα πράγματα για τον κόσμο και κυρίως 
για τις ανάγκες που υπάρχουν. «Θέλουμε όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι 
καλά και να είναι φίλοι», είπαν!!! 
 

Ευχαριστούμε πολύ!!! 

 
 
 
 
 



 



2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ο 2π στο νηπιαγωγείο μας……

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Παπαγιάννη Ευαγγελία

2015-2016



Σήμερα στο νηπιαγωγείο μας μια 
μεγάλη έκπληξη περίμενε τους 

μαθητές. Ο ταχυδρόμος έφερε ένα 
δέμα που είχε μέσα μια βαλίτσα. Ήταν 

η δανειστική βαλίτσα της action aid που 
είχαμε ζητήσει να δανειστούμε πριν τα 

Χριστούγεννα.



Ανοίξαμε την βαλίτσα και είδαμε ότι πάνω της είχε πολλά γραμματόσημα 
από τα σχολεία που είχε επισκεφτεί. 



Μέσα στη βαλίτσα ήταν μια μεγάλη κούκλα. Φορούσε ένα γιλέκο με όλη τη 
γη πάνω της. Στις τσέπες της είχε φωτογραφίες από διάφορα μέρη του 

κόσμου. 



Βρήκαμε ένα ημερολόγιο που έγραφε ότι η κούκλα λέγεται 2π. 
Αναρωτηθήκαμε τι μπορεί να σημαίνει .Τα παιδιά έδωσαν  τις δικές τους 

απαντήσεις.  Μας συστήθηκε Πολίτης Παπαπολίτης.



Διαβάσαμε το ημερολόγιο και μάθαμε ότι το ταξίδι του ξεκίνησε από το 
Βόλο. Τον βρήκαμε στο χάρτη  και  είδαμε που είμαστε και εμείς.



Ακόμη μέσα στη βαλίτσα βρήκαμε  παζλ, πολλά έντυπα και ένα μπουκάλι.



Τα παιδιά έπαιξαν μαζί του, τραγούδησαν,  τον έντυσαν, φόρεσαν το γιλέκο 
του.



Ζωγράφισαν τον 2π



Διαβάζοντας το ημερολόγιο μάθαμε πολλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι στον πλανήτη. Γράψαμε κι εμείς τα δικά μας προβλήματα.



Ένα από αυτά είναι η έλλειψη νερού.  Μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού.



Για τη χρήση του νερού .



Μοιράσαμε στα παιδιά σταγόνες  σύμφωνα με το ποσοστό κατανάλωσης νερού ανά 
περιοχή . Το κάθε παιδί τοποθέτησε την μικρή  σταγόνα πάνω στη μεγάλη. Άραγε σε 

πόσους φτάνει το νερό που μοιράσαμε, για να κάνουμε ότι θέλουμε με το νερό; Τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ώστε να έχουν όλοι οι άνθρωποι νερό;



Κατάλαβαν ότι σε κάποιες περιοχές γίνεται μεγάλη σπατάλη ενώ σε άλλες 
υπάρχει τρομερή έλλειψη. Οι άνθρωποι περπατάνε πολύ μακριά για να 

φέρουν νερό .Έτσι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και υποσιτίζονται.



Ο 2π μας μίλησε για τον κόσμο. Άραγε τι σημαίνει  «κόσμος» για τον καθένα 
μας.



Φτιάξαμε πέντε κύκλους άνισους μεταξύ τους, ξεκινώντας από το μικρότερο 
τα παιδιά ζωγράφισαν το σπίτι τους. Μετά ζωγράφισαν την πόλη τους, έπειτα 

τη χώρα τους .Στους δύο τελευταίους κύκλους ζωγράφισαν την Ευρώπη και 
τον πλανήτη μας τη Γη. Δέσαμε  τους κύκλους με σχοινί.



Μέσα από τη συζήτηση καταλάβαμε ότι όλοι είμαστε κάτοικοι σε μια 
«παγκόσμια πολυκατοικία» (να πάλι τα 2π).Όλοι έχουμε τα ίδια 

συναισθήματα, τις ίδιες ανάγκες και ως συγκάτοικοι πρέπει να σεβόμαστε  ο 
ένας τον άλλον.



Σ΄ ένα χαρτί τα παιδιά άφησαν τα αποτυπώματά τους. Έκλεισαν τα μάτια 
τους, στριφογυρίσαμε το χαρτί, ώστε η μία πλευρά να πάει από την άλλη.   
Αλήθεια μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα δικά μας αποτυπώματα, 

ποια του φίλου μας; Άραγε τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους;



Καταγράψαμε τις δραστηριότητες που κάναμε και συμπληρώσαμε τη φόρμα 
αξιολόγησης.



Διαβάσαμε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου « Γειτονιές του κόσμου». Τα παιδιά 
το έφτιαξαν σε καλλίγραμμα.



• Ευχαριστούμε πολύ τον 2π που ταξίδεψε 
μέχρι το νηπιαγωγείο μας.

• Του ευχόμαστε καλά  ταξίδια  και καλό 
καλοκαίρι….


