
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY 

 

Πρόγραμμα Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου (τμήμα 2-3 ετών) 

  

Το  πρόγραμμα ωρολόγιο πρόγραμμα για το τμήμα 2-3 ετών χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η 

πρώτη φάση έχει διάρκεια από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και έχει στόχο την ομαλή 

προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Αρχές Ιανουαρίου το ωρολόγιο 

πρόγραμμα θα αλλάξει έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες των παιδιών. Πιο κάτω 

παρουσιάζεται ενδεικτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζεται και 

τροποποιείται καθημερινά ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

 

7.00 – 9.15 πμ  Ελεύθερο παιχνίδι 
(στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα 
παιχνίδια) 

 
 

Τα παιδιά αναπτύσσουν 
διαλόγους στο κουκλόσπιτο, 
υποδύονται διάφορους ρόλους, 
πειραματίζονται με διάφορα 
υλικά και μέσα που φέρνει η 
νηπιαγωγός στην τάξη, παιχνίδια 
με παιδαγωγικό υλικό (puzzles, 
dominos κτλ), αυτοσχεδιάζουν, 
διερευνούν.  Στόχος τα παιδιά να 
έρθουν σε επαφή με διάφορα 
αντικείμενα- παιχνίδια, να τα 
χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το 
επίπεδο των ικανοτήτων τους και 
μέσα από αυτή την 
δραστηριοποίηση ν΄ 
αναπτυχθούν ολόπλευρα. Η 
νηπιαγωγός λαμβάνει μέρος  στο 
παιχνίδι των παιδιών για να το 
καθοδηγήσει και να το εμβαθύνει. 
Για παράδειγμα στο κουκλόσπιτο 
ενώ τα παιδιά παίρνουν ρόλους 
και αυτοσχεδιάζουν η 
νηπιαγωγός παίρνει το δικό της  
ρόλο, λαμβάνοντας μέρος στο 
σενάριο τους για να εμπλουτίσει 
το λεξιλόγιο τους, να εισαγάγει 
μια νέα έννοια, να προβληματίσει 



ή να  βοηθήσει τα παιδιά να 
λύσουν το πρόβλημα.  

 

9:30-10:00 Pουτίνες –  (στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια 
στα πλαίσια του 
Προγεύματος) 

Ρουτίνες ως παιδαγωγικές 
δραστηριότητες. Τα παιδιά 
λαμβάνουν ενεργά μέρος στην 
διαδικασία του προγεύματος.  

10:00-11:00 Υπαίθριο Παιχνίδι  

 

 

11:00 – 11:30 Pουτίνες –  (στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια 
στα πλαίσια του 
Φρούτου) 

 

 

Ρουτίνες ως παιδαγωγικές 
δραστηριότητες. Τα παιδιά 
λαμβάνουν ενεργά μέρος στην 
διαδικασία του φρούτου. 

11.30 – 11.50  Ελεύθερο παιχνίδι 
(στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια 
όπως διήγηση 
παραμυθιού ατομικά ή 
στην ομάδα 

Για παράδειγμα παραμύθι, 
κουκλοθέατρο, Ηχοιστορία,  
συζήτηση-επικοινωνία-
κουβεντούλα , οργανωμένα 
παιχνίδια, μαγειρική, Θέατρικό 
παιχνίδι, εικαστικά κ.α  

11.50 – 12.10  Ελεύθερο παιχνίδι 
(στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια) 

 

 

12.10 – 12.30  Υπαίθριο Παιχνίδι  

 

 

12.30 – 13.00  Pουτίνες –  (στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια 
στα πλαίσια του 
γεύματος) 

 

Ρουτίνες ως παιδαγωγικές 
δραστηριότητες. Τα παιδιά 
λαμβάνουν ενεργά μέρος στην 
διαδικασία του γεύματος.  

13.00 – 14.30  Ξεκούραση Ύπνος   



Ελεύθερο παιχνίδι  

14.30 – 15.30  Ελεύθερο παιχνίδι 
(στοχευμένες 
παρεμβάσεις ή  
οργανωμένα παιχνίδια) 

 

 

 
 

 


