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Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές περισσότερα πράγματα για το δάσος της περιοχής μας και 

γενικότερα για τα δάση, τις ωφέλειες, τους κινδύνους και την προστασία τους. 

 

Στόχοι 

• Να μάθουμε τι είναι δάσος και πού υπάρχουν σήμερα δάση. 

• Να επισκεφθούμε το δάσος της περιοχής μας και να καταγράψουμε τα είδη 

δέντρων και φυτών καθώς και των ζώων που βρίσκουν καταφύγιο σ’ αυτό. 

• Να παρατηρήσουμε τις αλλαγές που γίνονται στο δάσος με τη διαδοχή των 

εποχών. 

• Να γνωρίσουμε στοιχεία της χλωρίδας και την πανίδας των δασών. 

• Να γνωρίσουμε την προσφορά- ωφέλειες των δασών. 

• Να κατανοήσουμε από τι κινδυνεύουν τα δάση. 

• Να κάνουμε προτάσεις προστασίας. 
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Η περιβαλλοντική ομάδα της Ε τάξης , αποφάσισε να ασχοληθεί κατά το 
σχολικό έτος 2004-2005 με το δάσος. 

Επιλέξαμε το θέμα αυτό, γιατί η περιοχή μας έχει δέντρα, ρεματιές, άφθονα νερά, τον 

όμορφο Όλυμπο. Το δάσος έχει πολλές ομορφιές, μας προσφέρει πολλά και 

χρειάζεται την προστασία μας. Η αφορμή δόθηκε όταν κάναμε το μάθημα «Οι 

Αμαδρυάδες». 

Αρχίσαμε τις δραστηριότητες μας στα μέσα του Οκτώβρη. Χωριστήκαμε σε ομάδες 

και προσπαθήσαμε να καλύψουμε το θέμα μας από πολλές πλευρές. 

• Επισκεφθήκαμε το δάσος στο ρέμα «Τρεμπίνα», το παρατηρήσαμε , το 

ζωγραφίσαμε και φωτογραφίσαμε την περιοχή. Σκάψαμε, μαζέψαμε φύλλα, κλαδιά , 

φλοιούς δέντρων, καρπούς ρίζες. 

• Κατασκευάσαμε στην τάξη ένα δέντρο με τα υλικά που μαζέψαμε, καθώς και ένα 

φυτολόγιο. 

• Μια ωραία δραστηριότητα ήταν τα κάδρα με αποξηραμένα λουλούδια και φύλλα. 

• Κάναμε κολάζ με θέμα «το δάσος το φθινόπωρο» και ζωγραφιές με τέμπερες, του 

δάσους το χειμώνα , την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

• Καταγράψαμε τα δέντρα των δασών, τα βότανα που φυτρώνουν εκεί και έχουν 

πολύτιμες ιδιότητες για τη ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. 

• Συλλέξαμε πληροφορίες για τα ζώα που βρίσκουν καταφύγιο στο δάσος. 

• Βρήκαμε μύθους για τα δέντρα και τις ονομασίες τους. 

• Στις 21 Μαρτίου (Ημέρα Δασοπονίας), ενημερώσαμε όλο το σχολείο για τις 

ωφέλειες του δάσους και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε .Ετοιμάσαμε 

αφίσα με σχετικό θέμα. 

• Καταγράψαμε τις αιτίες πυρκαγιών και καλέσαμε την Πυροσβεστική και τους 

εθελοντές πυροσβέστες να μας μιλήσουν για τη δασοπροστασία. 

• Η «φωτοσύνθεση», η «ιστορία ενός κάστανου», το «ταξίδι ενός φύλλου», το 

«λεξιλόγιο του δάσους» ήταν μερικές από τις δραστηριότητές μας. 

Έγιναν και άλλες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπως συγγραφή και συλλογή 

ποιημάτων για το δάσος, ζωγραφική, κολάζ, τραγούδια. 
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Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το θέμα μας με όλα τα μαθήματα (Γλώσσα, 

Ιστορία, Μυθολογία, Μελέτη, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή). 

Στο τέλος παρουσιάσαμε τις εργασίες μας στους συμμαθητές μας και στους 

γονείς. 

Οι μαθητές της Δ ΄ τάξης του Δημ. Σχολ. Πλαταμώνα 
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