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Α’ Φάση 

Όταν στις 4 Οκτωβρίου, «Παγκόσμια ημέρα προστασίας των ζώων», γίνεται αναφορά στα 

ζώα γενικά, τα παιδιά συμμετέχουν με ενδιαφέρον στη συζήτηση, η οποία περιστρέφεται 

γύρω από τα ζώα της αυλής. Το Ελατοχώρι παραμένει ένα καθαρά αγροτικό χωριό, το 

θέμα είναι οικείο και πολύ αγαπητό στα παιδιά και αναδύεται το σχέδιο εργασίας, αφού το 

περιβάλλον του χωριού ενδείκνυται για την ανάπτυξή του. 

 

Στόχοι προγράμματος 

Τα παιδιά: 

Να γνωρίσουν τα ζώα του χωριού. Να γνωρίσουν τα ζωικά προϊόντα και την υγιεινή 

διατροφή. Να αναπτύξουν προφορικό και γραπτό λόγο. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό 

τους . Να εκφράζονται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Να επικοινωνούν με τους 

γύρω. Να δουλεύουν ομαδικά. Να αγαπούν και να φροντίζουν τα ζώα. 

 

Β’ Φάση 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Τα ζώα του χωριού μας 

Ποια είναι τα ζώα στο χωριό; Χρησιμότητα των ζώων. Κατοικίες των ζώων. 

Τι γεννάει το κάθε ζώο; Φροντίδα των ζώων. Ζωικά προϊόντα. Υγιεινή διατροφή. 

Χαρακτηριστικά των ζώων. Επίσκεψη σε στάβλο. Επίσκεψη στο κρεοπωλείο. 

 

Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Γλώσσα: Περιγραφική και αφηγηματική. Ανάλυση ζωντανού αλλά και εποπτικού υλικού. 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου. Ενίσχυση προφορικού λόγου. Επαφή με το γραπτό λόγο. 

Ανάγνωση κειμένων. Παραμύθια, Μύθοι, Παροιμίες. Ποιήματα. Γλωσσοδέτες. Αντιστοιχίες 

λέξεων. Αντιγραφή. 

Δημιουργία και έκφραση: Δραματοποίηση. Δημιουργικά παιχνίδια ρόλων. Παιχνίδια. 

Μίμηση. 

Ζωγραφική. Κατασκευές με Πηλό και Πλαστελίνη, Κουκλοθέατρο. Καλλωπισμός χώρου. 

Τραγουδάκια. 

Φυσικές Επιστήμες: Προβληματισμός. Παρατήρηση. Πείραμα. 
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Κοινωνικές Επιστήμες: Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Ενθάρρυνση και 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Συνεργασία. 

Τεχνολογία: Φωτογραφική μηχανή. 

Μαθηματικά: Αντιστοιχίες. Ποσά. Πώληση, αγορά. Εξελικτική πορεία. 

 

Ανάπτυξη προγράμματος- Δραστηριότητες- Ομάδες εργασίας 

 

 Επισκεπτόμαστε στάβλο και κοτέτσι 

Αφορά το στάβλο του παππού ενός νηπίου. Ενημερώνουμε από πριν για την επίσκεψή 

μας και ορίζουμε αρχηγό της ομάδας το συγκεκριμένο παιδάκι. Κάνουμε τις 

καταγεγραμμένες από πριν ερωτήσεις μας με την ομάδα των «δημοσιογράφων», ενώ η 

ομάδα των «φωτογράφων» απαθανατίζει τα ζωάκια που βλέπουμε. Στο νηπιαγωγείο 

καταθέτουν και ζωγραφίζουν τις εντυπώσεις τους.  
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Επίσκεψη στα κουνέλια  

Ορίζεται ο Φώτης «αρχηγός» και μας οδηγεί στο σπίτι της γιαγιάς του. Παράλληλα  

βλέπουμε γαλοπούλες, γάτες, σκύλο. Οι ερωτήσεις των παιδιών είναι πολλές. «Τι τρώνε 

τα κουνέλια;»,  «Πού κοιμούνται;», «Ποιος τα φροντίζει;» κ.τ.λ. 

Επίσκεψη στο κρεοπωλείο  

Το κρεοπωλείο ανήκει στον πατέρα δύο νηπίων, ο οποίος μας ξεναγεί στο χώρο και λύνει 

όλες τις απορίες μας. Κάνουμε κιμά και λουκάνικα, αγοράζουμε λίγο κρέας. Στο 

νηπιαγωγείο παίζουμε «πωλητές- πελάτες» και κάνουμε το δικό μας τιμοκατάλογο. 

Κάνουμε ρυζόγαλο και γιαούρτι  

Από την προηγούμενη μέρα κάνουμε κατανομή εργασιών στις ομαδούλες. Τα παιδιά 

φέρνουν την επόμενη ημέρα ζάχαρη, κορν φλάουρ, ρύζι, κεσεδάκια κτλ. Στη διαδικασία 

συμμετέχει και η μαμά ενός νηπίου. Νωρίτερα έχουμε παίξει με καρτέλες λέξεων που 

έχουμε ετοιμάσει όπως: ρύζι + γάλα + ζάχαρη + κανέλα = ρυζόγαλο. Τρώμε το 

ρυζόγαλό μας και την επόμενη μέρα το γιαούρτι μας. 
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Γ’ Φάση 

 

Αξιολόγηση Προγράμματος 

Το πρόγραμμα εξελίχτηκε ομαλά και σ’ αυτό βοήθησε πολύ το περιβάλλον του χωριού. Οι 

εξορμήσεις μας στους υπαίθριους χώρους αποτέλεσαν πηγή χαράς και συναισθηματικής 

ευφορίας. Η βοήθεια των γονιών και η συμμετοχή τους άρεσε πολύ στα παιδιά και 

αντίστροφα. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών βοήθησε ν’ αποκομίσουν οφέλη και 

εμπειρίες που τους κάλυψαν συναισθηματικά και γνωστικά. 

 

 

 

 


