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Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «το δάσος», υλοποιήθηκε στο 

νηπιαγωγείο Ν. Τραπεζούντας με υπεύθυνη νηπιαγωγό την Έλενα Στεφανίδου. Πήραν 

μέρος πέντε (5) νήπια. 

Το θέμα επιλέχτηκε επειδή είναι πολυδιάστατο και δίνει την ευκαιρία στα νήπια να 

συνεργαστούν και να διεξαγάγουν έρευνα με ελάχιστη βοήθεια από τους ενηλίκους.  

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 

 Ορίστηκε το θέμα. 

 Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες. 

 Η νηπιαγωγός κατέγραψε τις ιδέες των νηπίων και σχεδίασε ιστόγραμμα. 

 Καταγράφηκαν οι στόχοι του προγράμματος. (Μακροπρόθεσμος στόχος ήταν η 

δημιουργία οικολογικής συνείδησης στα νήπια). 

 Οργανώθηκε ο χώρος και ενημερώθηκαν οι γονείς των νηπίων. 

 

Β΄ΦΑΣΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 Δημιουργήθηκε στο νηπιαγωγείο γωνιά παρατήρησης, η οποία εμπλουτιζόταν 

συνεχώς με φύλλα, κλαδάκια δέντρων, κουκουνάρια, χόρτα κλπ. 

 Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου εμπλουτίστηκε με βιβλία και παραμύθια σχετικά με 

το δάσος και ζώα που ζουν σε αυτό. 

 Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και έφεραν στο νηπιαγωγείο πληροφορίες για τα 

ζώα και τα δέντρα του δάσους. 

 Πήγαν στο πάρκο, όπου τα νήπια παρατήρησαν και φωτογράφισαν τα δέντρα, 

παρατήρησαν τους φλοιούς τους με μεγεθυντικό φακό και  σχημάτισαν το αποτύπωμά 

τους σε χαρτί με μαρκαδόρους, μάζεψαν φύλλα και κλαδιά.  
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 Τα νήπια, η νηπιαγωγός και μία μητέρα νηπίου, πήγανε βόλτα στο δάσος έξω από 

το χωριό. Μάζεψαν κουκουνάρια, παρατήρησαν τα δέντρα και τα φυτά του δάσους και 

έβγαλαν φωτογραφίες.  

 Τα νήπια παίξανε κινητικά παιχνίδια σχετικά με ζώα του δάσους, όπως «λύκε, λύκε 

είσαι εδώ;»  «Κυρ αλεπού κυρ αλεπού τι ώρα είναι» κλπ. 

 Άκουσαν, έμαθαν και εικονογράφησαν τραγούδια σχετικά με το δάσος. 

 Τέθηκαν στα νήπια καταστάσεις προβληματισμού: τι θα γίνει αν το δάσος πιάσει 

φωτιά; Τι θα γίνουν τα ζωάκια; Ποιοι βάζουν φωτιά στο δάσος; Πώς ένα καμένο δάσος 

μπορεί να μετατρέψει τη βροχή σε πλημμύρα; Ποιοι πετάνε σκουπίδια στο δάσος; 

 Έκοψαν και έβαψαν μάσκες με μορφές ζώων  του δάσους. Φορώντας τις μάσκες, 

συζήτησαν για τα «προβλήματά» τους μέσα στο δάσος. 

 Επισκέφτηκαν τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, όπου ενημερώθηκαν για τη 

σημασία του έργου των πυροσβεστών. 

 Το νηπιαγωγείο επισκέφτηκε μάντρα ξυλείας όπου τα νήπια είδαν πώς κόβονται τα 

ξύλα και έμαθαν ότι από τα ξύλα φτιάχνονται τα κάρβουνα. 

 Με τη συνοδεία των γονέων τα νήπια πήγαν εκδρομή στο Πλατανόδασος, όπου 

παρατήρησαν τα δέντρα και τα ζώα που ζουν σε περιφραγμένους χώρους. 

 Άκουσαν πολλά παραμύθια και είδαν βιντεοταινίες σχετικές με το δάσος. Έγραψαν 

και αυτά ένα παραμύθι με τίτλο: «Βοήθεια! Το δάσος καίγεται!» 

 ΄Έφτιαξαν αφίσα με οικολογικό μήνυμα και θέμα το δάσος.  Στάλθηκε σε κοντινά 

νηπιαγωγεία και τοιχοκολλήθηκε σε κεντρικά σημεία του χωριού. 
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Γ΄ ΦΑΣΗ 

 

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την παρουσίαση  του προγράμματος, τα νήπια έφτιαξαν τα σκηνικά και 

δραματοποίησαν το παραμύθι που έγραψαν. 

 

 


