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Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση 
γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν 

στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό 
να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 

η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να 
οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για 

αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη 
δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την 

ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην 

αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.



Ο πιο σπουδαίος απλός 
παράγοντας που επηρεάζει τη 

μάθηση είναι αυτό που ο μαθητής 
ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσέ το και 

δίδαξε τον σύμφωνα με αυτό.



    



Αξιολογείται

Ο επιστημονικός   αλφαβητισμός

Η ικανότητα δηλαδή να χρησιμοποιεί κάποιος  την επιστημονική γνώση

& να βγάζει συμπεράσματα, για να κατανοεί τον κόσμο γύρω του.



2000 25η θέση ανάμεσα σε 31 χωρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PISA

Program International Student Assessment

2009     30η θέση ανάμεσα σε 65 χώρες

2003         30η θέση ανάμεσα σε 40 χώρες

2006     38η θέση ανάμεσα σε 57 χώρες









Παράδειγμα ερώτησης

Για ποιο λόγο δεν φαίνονται 

τ’ αστέρια το πρωί;



Παράδειγμα ερώτησης

Σε ποιο υλικό από τα παρακάτω

θα τυλίγατε για να μεταφέρατε 
ανέπαφο, ένα κομμάτι πάγο;

1. Αλουμινόχαρτο

2. Γούνα

3. Πανί



Περιγραφή και στόχοι ανά ενότητα μαθήματος

Γενική θεματική Ενότητα

Α - Η Ομάδα
Β - Ο Χρόνος

Γ - Ο Τόπος μου
Δ - Οι Ανάγκες του Ανθρώπου

Ε - Πώς Επικοινωνούμε;
ΣΤ - Ο Πολιτισμός μας

Ζ - Ερευνούμε το Φυσικό Περιβάλλον



Σε αυτή τη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται τα εξής:

Ενότητα 1: Η τάξη μου

•Κεφάλαιο 1 Πώς είναι η τάξη μου

•Κεφάλαιο 2 Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά

•Κεφάλαιο 3 Πώς ζούμε στην τάξη

Ενότητα 2: Το σχολείο μου

•Κεφάλαιο 1 Πώς είναι το σχολείο μου;

•Κεφάλαιο 2 Πώς ζούμε στο σχολείο;

•Κεφάλαιο 3 Εκδρομές με το σχολείο, εκδηλώσεις και γιορτές

•Κεφάλαιο 4 28η Οκτωβρίου 1940

Ενότητα 3: Η οικογένεια μου

•Κεφάλαιο 1 Η οικογένεια,

•Κεφάλαιο 2 Πώς ζούμε στην οικογένεια;

•Κεφάλαιο 3 Πως η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Λέξεις‐κλειδιά: τάξη, φίλοι, σχολείο, εκδρομές, οικογένεια



Ενότητα 1: Τα φυτά του τόπου μου
•Κεφάλαιο 1 Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;
•Κεφάλαιο 2 Ποια είναι τα μέρη των φυτών;
•Κεφάλαιο 3 Oι εποχές και τα φυτά
Ενότητα 2: Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου;
Κεφάλαιο 1 Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;
•Κεφάλαιο 2 Ποια είναι τα μέρη ενός ζώου;
•Κεφάλαιο 3 Oι οικογένειες των ζώων
•Κεφάλαιο 4 Tα ζώα και το περιβάλλον
•Κεφάλαιο 5 Πώς φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα;
Ενότητα 3: Αντικείμενα από το περιβάλλον μου
•Κεφάλαιο 1 Aπό τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου;
•Κεφάλαιο 2 Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μου;
Ενότητα 4: H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
•Κεφάλαιο 1 H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
•Κεφάλαιο 2 Kάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια
Ενότητα 5: Tο ταξίδι του ήχου
•Κεφάλαιο 1 Tο ταξίδι του ήχου
Λέξεις‐κλειδιά: φυτά, ζώα, ηλεκτρική ενέργεια, ήχος 

Ερευνούμε το Φυσικό 
Περιβάλλον



Παιδαγωγικές μέθοδοι και στρατηγικές

Καταιγισμός ιδεών

Εννοιολογικός χάρτης

Ερμηνεία εικόνας

Συζήτηση

Παιχνίδια ρόλων

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Συνέντευξη –Ερωτηματολόγιο

Εργασία σε ομάδες-πειράματα

Διαθεματικά σχέδια εργασίας

Δημιουργική εικαστική έκφραση
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Προσωπικές, πρώιμες αντιλήψεις των παιδιών

• Διαμορφώνονται μέσα στο:

Κοινωνικό 
Περιβάλλον

Πολιτισμικό 
Περιβάλλον

Φυσικό 
περιβάλλον



Κοινά χαρακτηριστικά των ιδεών των μαθητών:

➢ Τα μη ορατά δεν υπάρχουν

➢ Περιορισμένη εστίαση

➢ Εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές 
καταστάσεις

➢ Μη διαχωρισμός των εννοιών 

➢ Εγωκεντρική και ανθρωποκεντρική άποψη

➢ Στα αντικείμενα αποδίδονται χαρακτηριστικά ανθρώπων ή 
ζώων

Οι ιδέες των μαθητών



Ανάπτυξη επιστημονικών διαδικασιών

1. Παρατήρηση (Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα διάκρισης 

στοιχείων)

2. Υποβολή ερωτημάτων που μπορούν να απαντηθούν μέσω 

έρευνας;

3. Υποθέσεις

4. Προβλέψεις 

5. Χειρισμός υλικών

6. Μετρήσεις

7. Επικοινωνία με τη χρήση επιστημονικού λεξιλογίου



Χρήση επιστημονικού λεξιλογίου

• Θα βοηθήσει η σωστή χρήση του όρου το παιδί να 
κατανοήσει; 

• Πειράζει αν δε χρησιμοποιηθεί η σωστή λέξη;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ αν θέλω να διακρίνω ένα 
γεγονός από ένα φαινόμενο. 

SOS Δημιουργία σύγχυσης

π.χ. η ζάχαρη διαλύεται, δεν εξαφανίζεται δε λιώνει



• Το παιχνίδι με το νερό































Μάγος   ή     Επιστήμονας



ή τρελός επιστήμονας



Επιστήμονας είναι αυτός που χρησιμοποιεί την επιστημονική 

μέθοδο για να ψάξει να ερευνήσει να επαληθεύσει 



Ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν μέσω έρευνας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί επιστημονικό ισχυρισμό;

• Α. Το φεγγάρι αποτελείται από πράσινο τυρί.

• Β. Λογικά όντα υπάρχουν κάπου αλλού στο Σύμπαν.

• Γ. Ο Αϊνστάιν είναι ο μεγαλύτερος φυσικός του 20ου αιώνα.



Μόνο η πρώτη πρόταση είναι επιστημονική 

γιατί όχι μόνο θα μπορούσε να αποδειχτεί 

αλλά έχει ήδη αποδειχτεί ότι είναι 

λανθασμένη. Η δεύτερη πρόταση λογική ή 

όχι, είναι υποθετική. Η τρίτη είναι δογματική 

και δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί το λάθος 

της.

Απάντηση



• Ρίξε από το ίδιο ύψος ένα βιβλίο και ένα χαρτί. Τι 

παρατηρείς;

Ελεύθερη πτώση



• Βάλε το χαρτί πάνω στο βιβλίο και άστα ελεύθερα. Τι 

παρατηρείς; Ποιο θα φτάσει πρώτο στο πάτωμα;

Ελεύθερη πτώση



ΒΑΡΥΤΗΤΑ







• Βάρος: Η δύναμη έλξης της Γης (για τον πλανήτη Γη).

• Μάζα: Η ποσότητα της ύλης ενός σώματος.

• Πεδίο Βαρύτητας: Ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται 

βαρυτικές δυνάμεις.

• Ελεύθερη πτώση: Η κίνηση των σωμάτων με την 

επίδραση μόνο του βάρους τους.



Πειράματα & Μετρήσεις θερμοκρασίας, ταχύτητας και 
κατεύθυνσης του αέρα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό 
χώρο. 
π.χ. Πως καταλαβαίνουμε τον αέρα που υπάρχει γύρω μας...
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Πώς πιάνει φωτιά ένα φύλλο;



Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια;











ΗΧΟΣ

•Διάδοση (Νερό, αέρας, στερεά)

•Ηχητικά κύματα















Πειράματα-έννοιες

• Βρασμός

• Εξάτμιση

• Συμπύκνωση

• Ουράνιο τόξο-Ανάλυση φωτός

• Τήξη-Λιώσιμο

• Πήξη



Αξιοποιούμε κατά την 
εκπ/κή διαδικασία 
σύμβολα καιρού









Γνωριμία με τα όργανα μέτρησης

 Το βαρόμετρο το χρησιμοποιούμε για την 
πρόγνωση του καιρού. Το Θερμόμετρο που μετράει 
τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, το Υγρόμετρο
που μετράει την υγρασία, το Βροχόμετρο που 
μετράει τη βροχόπτωση, τον Ανεμοδείκτη που 
μετράει τη διεύθυνση του ανέμου και το 
Ανεμόμετρο που μετράει την ένταση του ανέμου.





Τα μαθηματικά της βροχής







ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ















H γωνιά των Φυσικών Επιστημών





Θέατρο και φυσικές επιστήμες

• ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Χαλάζι.0002.mpg


Δραστηριότητα : Παρουσίαση δελτίου 
καιρού από τα παιδιά



Τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα;

Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε

α. τι είναι το φώς;

β. τι είναι το φάσμα;

γ. τι είναι η διάθλαση του φωτός;

δ. γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος στη δύση;

ε. γιατί ο ουρανός είναι μπλε την ημέρα . Τι 
γίνεται στο διάστημα;



Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα



Ανάκλαση του φωτός



Διάθλαση του φωτός



Ανάλυση του φωτός





Πείραμα φάσματος









Ανάλυση του φωτός- φάσμα



Πώς μαζεύουμε πληροφορίες από το Διάστημα;

Όλη η γνώση μας για τα αντικείμενα του Σύμπαντος, έξω από το ηλιακό μας 

σύστημα, στηρίζεται αποκλειστικά στο φως που εκπέμπουν. 



Το πείραμα με το νουνού!



Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος;





Η πορεία του φωτός στην ατμόσφαιρα



Τα μήκη κύματος



Πώς φαίνεται ο ουρανός από την Σελήνη;



Γιατί στη Σελήνη ο ουρανός είναι μαύρος;

 Στη Σελήνη ο ουρανός είναι μαύρος γιατί δεν υπάρχει 
ατμόσφαιρα οπότε δεν γίνεται σκέδαση του Ηλιακού φωτός όπως 
στην Γη.

 Στο πείραμά μας το γάλα είναι η ατμόσφαιρα και ο φακός ο 
Ήλιος. Γίνεται δηλαδή το ίδιο φαινόμενο της σκέδασης του 
φωτός που συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Στην Σελήνη ο 
ουρανός είναι μαύρος γιατί δεν υπάρχει ατμόσφαιρα για να 
γίνει σκέδαση του φωτός.



Σας ευχαριστώ


