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ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
ΤΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΑΙΔΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ::

ΝΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙΚΑΙ ΝΑΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΠΡΟΦΟΡΙΚΟ
ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΛΟΓΟ..
ΝΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΚΑΙ ΝΑΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥΝ..
ΝΑΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ,,ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ..
ΝΑΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑΤΑ ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΤΩΝΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝΔΕΝΤΡΩΝ , , ΖΩΩΝΖΩΩΝ, , ΠΟΥΛΙΩΝΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ
ΤΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΗΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΗΚΑ ΤΟΥΣΤΟΥΣ..
ΝΑΝΑ ΜΑΘΟΥΝΜΑΘΟΥΝ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙΚΑΙ ΝΑΝΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥ..
ΝΑΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ..
ΝΑΝΑ ΕΡΘΟΥΝΕΡΘΟΥΝ ΣΕΣΕ ΕΠΑΦΗΕΠΑΦΗ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..
ΝΑΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣΦΥΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΝΑΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΗΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΣΚΕΨΗΣΚΕΨΗ..
ΝΑΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ..



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΚατάΚατά τηντην υλοποίησηυλοποίηση τουτου προγράμματοςπρογράμματος έγινεέγινε συνδυασμόςσυνδυασμός δύοδύο μεθόδωνμεθόδων διδασκαλίαςδιδασκαλίας, , τουτου
σχεδίουσχεδίου εργασίαςεργασίας-- τηςτης ΔιαθεματικότηταςΔιαθεματικότητας.. ΤαΤα παιδιάπαιδιά χωρίστηκανχωρίστηκαν σεσε δύοδύο ομάδεςομάδες, , ανέλαβανανέλαβαν
απόαπό δύοδύο υποθέματαυποθέματα καικαι συνέλεξανσυνέλεξαν τοτο υλικόυλικό. . ΣτηΣτη συλλογήσυλλογή τουτου υλικούυλικού συνέβαλεσυνέβαλε καικαι ηη
ΝηπιαγωγόςΝηπιαγωγός. . ΚάποιεςΚάποιες διδακτικέςδιδακτικές επισκέψειςεπισκέψεις πουπου πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν έγινανέγιναν σεσε συνεργασίασυνεργασία
μεμε τατα νηπνηπ//γείαγεία τηςτης ΡητίνηςΡητίνης, , ΕλατοχωρίουΕλατοχωρίου,  ,  ΒρίαςΒρίας. . ΣτουςΣτους δύοδύο τελευταίουςτελευταίους μήνεςμήνες σεσε κάποιεςκάποιες
δραστηριότητεςδραστηριότητες συμμετείχανσυμμετείχαν τατα παιδιάπαιδιά τωντων ΑΑ--ΒΒ τάξεωντάξεων τουτου δημοτικούδημοτικού διευκολύνονταςδιευκολύνοντας έτσιέτσι τατα
νήπιανήπια στηστη μετάβασήμετάβασή τουςτους προςπρος τοτο δημοτικόδημοτικό σχολείοσχολείο..
ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ξεκίνησεξεκίνησε ηη φάσηφάση τηςτης διεξαγωγήςδιεξαγωγής δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων όπουόπου κάθεκάθε ομάδαομάδα ανέλαβεανέλαβε
νανα φέρειφέρει σεσε πέραςπέρας διάφορεςδιάφορες δραστηριότητεςδραστηριότητες. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά κάποιεςκάποιες φορέςφορές εργάζοντανεργάζονταν σεσε
ομάδεςομάδες, , άλλεςάλλες φορέςφορές λειτούργησελειτούργησε όληόλη ηη τάξητάξη ωςως μιαμια ομάδαομάδα. . ΚατάΚατά διαστήματαδιαστήματα γίνοντανγίνονταν
διαλείμματαδιαλείμματα ανατροφοδότησηςανατροφοδότησης ( ( μεμε διάφοραδιάφορα φύλλαφύλλα εργασίαςεργασίας, , βλέπονταςβλέποντας τιςτις φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι
DVD DVD απόαπό διάφορεςδιάφορες δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι επισκέψειςεπισκέψεις πουπου είχανείχαν πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί).).

ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ΜΕΜΕ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ
ΔήμοΔήμο ΠύδναςΠύδνας
ΠυροσβεστικήΠυροσβεστική ΥπηρεσίαΥπηρεσία
ΞυλουργόΞυλουργό κκ. . ΜίλτοΜίλτο ΝαζαρίδηΝαζαρίδη
ΚέντροΚέντρο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκπΕκπ //σηςσης
ΣύλλογοΣύλλογο ΓονέωνΓονέων



ΑΑ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ

ΗΗ τοποθεσίατοποθεσία , , ηη γεωφυσικήγεωφυσική θέσηθέση τουτου χωριούχωριού ((ΠαλαιόστανηΠαλαιόστανη))
ΗΗ ανάγκηανάγκη νανα κατανοήσουνκατανοήσουν τατα παιδιάπαιδιά τητη σπουδαιότητασπουδαιότητα τουτου δάσουςδάσους..
ΈγινεΈγινε διερέυνησηδιερέυνηση κατάκατά πόσοπόσο συνδέεταισυνδέεται μεμε τοτο αναλυτικόαναλυτικό πρόγραμμαπρόγραμμα
τουτου ΝηπιαγωγείουΝηπιαγωγείου..
ΥπήρχανΥπήρχαν κοντάκοντά στοστο χωριόχωριό μικράμικρά δάσηδάση γιαγια εξερέυνησηεξερέυνηση..

ΗΗ αφορμήαφορμή πουπου μαςμας ώθησεώθησε νανα ασχοληθούμεασχοληθούμε μεμε τοτο θέμαθέμα << << τουτου
δάσουςδάσους>> >> δόθηκεδόθηκε ότανόταν ετοιμαζόμαστανετοιμαζόμασταν γιαγια τητη ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη
γιορτήγιορτή. . ΈτσιΈτσι λοιπόνλοιπόν στονστον προβληματισμόπροβληματισμό πουπου έθεσεέθεσε ηη ΝηπΝηπ / / γοςγος
πωςπως θαθα αποκτήσουμεαποκτήσουμε έναένα δέντροδέντρο γιαγια τοτο θεατρικόθεατρικό μαςμας, , τατα παιδιάπαιδιά
έδωσανέδωσαν διάφορεςδιάφορες απαντήσειςαπαντήσεις , , μιαμια απόαπό τιςτις οποίεςοποίες , , θαθα πάειπάει οο
μπαμπάςμπαμπάς μουμου νανα φέρειφέρει απόαπό τοτο δάσοςδάσος..
ΚαλέσαμεΚαλέσαμε τουςτους γονείςγονείς γιαγια νανα τουςτους εξηγήσουμεεξηγήσουμε τοντον τρόποτρόπο μεμε τοντον
οποίονοποίον θαθα εργαζόμαστανεργαζόμασταν καικαι πωςπως θαθα μπορούσανμπορούσαν οιοι ίδιοιίδιοι νανα
συμμετάσχουνσυμμετάσχουν ενεργάενεργά..
ΚατάΚατά τηντην διάρκειαδιάρκεια συζητήσεωνσυζητήσεων στηνστην παρεούλαπαρεούλα καταγράφαμεκαταγράφαμε όλαόλα
όσαόσα ανέφερανανέφεραν τατα παιδιάπαιδιά σχετικάσχετικά μεμε τοτο δάσοςδάσος ((εμπειρίεςεμπειρίες, , γνώσειςγνώσεις. . 
απορίεςαπορίες))
ΟμαδοποιήσαμεΟμαδοποιήσαμε όλεςόλες τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις καικαι τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες τωντων
παιδιώνπαιδιών
καικαι τιςτις χωρίσαμεχωρίσαμε σεσε τέσσερατέσσερα υποθέματαυποθέματα. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά ήτανήταν είδηείδη
χωρισμέναχωρισμένα σεσε δύοδύο ομάδεςομάδες, , διάλεξεδιάλεξε ηη κάθεκάθε ομάδαομάδα απόαπό δύοδύο υποθέματαυποθέματα. . 
ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε τοτο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ..



ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Το δάσος

Χρησιμότητα
Παιδί και Περιβάλλον
Παιδί και Γλώσσα
Παιδί και Δημιουργία
Παιδί και Μαθηματικά
Παιδί και Πληροφορική

Προστασία
Παιδί και Γλώσσα
Παιδί και Περιβάλλον
Παιδί και Έκφραση

Επαγγέλματα
Παιδί και Γλώσσα

Παιδί και Περιβάλλον
Παιδί και Μαθηματικά
Παιδί και Δημιουργία

Παιδί και Πληροφορική.

Τα δέντρα/ τα ζώα/ 
τα πουλιά

Παιδί και Γλώσσα
Παιδί και Περιβάλλον
Παιδί και Μαθηματικά
Παιδί και Δημιουργία/

Έκφραση
Παιδί και Πληροφορική



Β΄Β΄ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΟιΟι ομάδεςομάδες άρχισανάρχισαν νανα συγκεντρώνουνσυγκεντρώνουν τοτο υλικόυλικό πουπου αποτελούνταναποτελούνταν
απόαπό εικόνεςεικόνες, , απόαπό περιοδικάπεριοδικά, , βιβλίαβιβλία, , εφημερίδεςεφημερίδες αφίσεςαφίσες, , κλαδιάκλαδιά, , 
φύλλαφύλλα, , πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό τοτο InternetInternet, , παιχνίδιαπαιχνίδια. . 
ΟργανώσαμεΟργανώσαμε τοτο υλικόυλικό μαςμας δίπλαδίπλα στηστη γωνιάγωνιά τηςτης παρεούλαςπαρεούλας.. ΣτηΣτη
συνέχειασυνέχεια ακολουθείακολουθεί ηη διεξαγωγήδιεξαγωγή τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων, , συνδέονταςσυνδέοντας
κάθεκάθε υπόθεμαυπόθεμα μεμε τατα πεδίαπεδία τουτου αναλυτικούαναλυτικού προγράμματοςπρογράμματος. . 

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας πρινπριν--τώρατώρα--μετάμετά..
ΟμαδοποίησηΟμαδοποίηση..
ΕκτίμησηΕκτίμηση τηςτης ηλικίαςηλικίας ενόςενός δέντρουδέντρου..
ΠαιχνίδιΠαιχνίδι τοτο μαγεμένομαγεμένο δάσοςδάσος: : τοποθέτησητοποθέτηση τωντων παιδιώνπαιδιών--δέντρωνδέντρων κατάκατά
ύψοςύψος,,
ψιλόψιλό--κοντόκοντό-- πιοπιο κοντόκοντό καικαι αντίστροφααντίστροφα..
ΚατασκευήΚατασκευή δέντρουδέντρου καικαι τοποθέτησητοποθέτηση κατάκατά μέγεθοςμέγεθος χοντρόςχοντρός-- λεπτόςλεπτός--
πιοπιο λεπτόςλεπτός κορμόςκορμός..
ΑποτύπωμαΑποτύπωμα ενόςενός μισούμισού φύλλουφύλλου..
ΣυμμετρίαΣυμμετρία ενόςενός φύλλουφύλλου, , μιάςμιάς πεταλούδαςπεταλούδας..
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση τωντων φύλλωνφύλλων ανάλογαανάλογα μεμε τοτο σχήμασχήμα..
ΧρονικήΧρονική ακολουθίαακολουθία ( ( σπόροςσπόρος……..καρπόςκαρπός).).
ΜεγάλαΜεγάλα –– μικράμικρά φύλλαφύλλα..
ΟνόμασανΟνόμασαν διάφορεςδιάφορες επιφάνειεςεπιφάνειες ξύλουξύλου χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας τηντην αφήαφή..



ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕξόρμησηΕξόρμηση στηνστην ΠαναγίαΠαναγία τηςτης ΜακρυράχηςΜακρυράχης μαζίμαζί μεμε τοτο δημοτικόδημοτικό , , τοτο
χειμώναχειμώνα καικαι τηντην άνοιξηάνοιξη..
ΕξόρμησηΕξόρμηση σταστα 33--5 5 ΠηγάδιαΠηγάδια ναιναι στονστον ΆγιοΆγιο ΝικόλαοΝικόλαο μαζίμαζί μεμε τοτο δημοτικόδημοτικό..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ξυλουργείοξυλουργείο τουτου ΚίτρουςΚίτρους..
ΈμαθανΈμαθαν καικαι έγραψανέγραψαν χρήσιμαχρήσιμα τηλέφωνατηλέφωνα σεσε περίπτωσηπερίπτωση ανάγκηςανάγκης..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ΠυροσβεστικήΠυροσβεστική ΥπηρεσίαΥπηρεσία σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε τατα
νηπνηπ//γείαγεία τηςτης ΡητίνηςΡητίνης, , ΕλατοχωρίουΕλατοχωρίου, , ΒρίαςΒρίας..
ΓλωσσικόΓλωσσικό παιχνίδιπαιχνίδι : : ποιοποιο δέντροδέντρο είμαιείμαι..
ΔεντροφύτευσηΔεντροφύτευση στηνστην αυλήαυλή τουτου σχολείουσχολείου μαζίμαζί μεμε τατα παιδίαπαιδία τιςτις ΑΑ--ΒΒ
τάξειςτάξεις..
ΦύτεμαΦύτεμα σπόρωνσπόρων μέσαμέσα στηνστην τάξητάξη..
ΑναπαράστασηΑναπαράσταση τηςτης ζωήςζωής τουτου δάσουςδάσους σεσε μιαμια γωνιάγωνιά τηςτης τάξηςτάξης..
ΠαιχνίδιΠαιχνίδι γιαγια τηντην εμπέδωσηεμπέδωση τηςτης έννοιαςέννοιας αειφορίαςαειφορίας..
ΠαιχνίδιΠαιχνίδι κατάκατά τιςτις πλημμύρεςπλημμύρες..
ΠείραμαΠείραμα ότιότι τιτι χώμαχώμα είναιείναι απορροφητήςαπορροφητής..
ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας ::χρονικήχρονική ακολουθίαακολουθία τουτου δάσουςδάσους κατάκατά εποχήεποχή..
ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας βρεςβρες τατα ζώαζώα πουπου πέφτουνπέφτουν σεσε χειμέριαχειμέρια νάρκηνάρκη..
ΤοποθέτησηΤοποθέτηση πινακίδωνπινακίδων καικαι αφισώναφισών στοστο χωριόχωριό μαζίμαζί μεμε τοτο δημοτικόδημοτικό..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚέντροΚέντρο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης στονστον ΠΠ. . 
ΠαντελεήμοναΠαντελεήμονα
μαζίμαζί μεμε τατα νηπνηπ//γείαγεία πουπου αναφέρθηκαναναφέρθηκαν παραπάνωπαραπάνω..



ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠληκτρολόγησανΠληκτρολόγησαν ορολογίεςορολογίες, , λέξειςλέξεις πουπου έχουνέχουν μάθειμάθει στοστο ευρετήριοευρετήριο
τουτου δάσουςδάσους..
RAM RAM καρτέλεςκαρτέλες μεμε ζεύγηζεύγη φύλλωνφύλλων, , αειθαλήαειθαλή-- φυλλοβόλαφυλλοβόλα δέντραδέντρα, , 
συμμετρίασυμμετρία φύλλωνφύλλων..
ΈγραψανΈγραψαν πρόσκλησηπρόσκληση προςπρος τουςτους γονείςγονείς..
ΠαρακολούθησανΠαρακολούθησαν σεσε DVD DVD τοτο μαγεμένομαγεμένο δάσοςδάσος μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά τουτου
δημοτικούδημοτικού..
ΠαρακολούθησανΠαρακολούθησαν παραμύθιαπαραμύθια τουτου ΑισώπουΑισώπου..
ΠήραμεΠήραμε πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό τοτο διαδύκτιοδιαδύκτιο..
ΈγινεΈγινε διάλειμμαδιάλειμμα ανατροφοδότησηςανατροφοδότησης..



ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / / ΕΚΦΡΑΣΗΕΚΦΡΑΣΗ
ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια : : ΛύκεΛύκε-- λύκελύκε είσαιείσαι εδώεδώ, , τιςτις ουρίτσεςουρίτσες, , τιςτις φωλιέςφωλιές..
ΕκμάθησηΕκμάθηση τραγουδιώντραγουδιών μεμε κινήσειςκινήσεις ( ( τοτο ελάφιελάφι, , ηη κουκουβάγιακουκουβάγια, , τρέχειτρέχει
έναςένας λαγόςλαγός, , ηη πυρκαγιάπυρκαγιά, , αναδάσωσηαναδάσωση , , πράσινοπράσινο παντούπαντού).).
ΑναπαράστασηΑναπαράσταση παραμυθιώνπαραμυθιών..
ΜιμητικέςΜιμητικές κινήσειςκινήσεις ζώωνζώων..
ΕκμάθησηΕκμάθηση χορούχορού ( ( ηη ιτιάιτιά, , οο αετόςαετός, , πράσινοπράσινο παντούπαντού).).
ΑναπαράστασηΑναπαράσταση τηςτης ζωήςζωής τουτου δάσουςδάσους μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά τιςτις ΑΑ--ΒΒ
τάξειςτάξεις τουτου δημοτικούδημοτικού..
ΑναπαράστασηΑναπαράσταση τηςτης πυρόσβεσηςπυρόσβεσης..
ΖωγράφισανΖωγράφισαν : : τοτο παλαμόδασοςπαλαμόδασος, , ζώαζώα, , χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας διάφοραδιάφορα
σχήματασχήματα ζωγράφισανζωγράφισαν δέντραδέντρα……
ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν δέντραδέντρα απόαπό φυσικόφυσικό υλικόυλικό καικαι απόαπό χαρτόνιχαρτόνι..
ΑπόΑπό φυσικόφυσικό υλικόυλικό κατασκεύασανκατασκεύασαν χελώνεςχελώνες , , σκαντζόχοιρουςσκαντζόχοιρους..
ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν αποκριάτικεςαποκριάτικες μάσκεςμάσκες μεμε ζώαζώα τουτου δάσουςδάσους καικαι
πασχαλιάτικαπασχαλιάτικα στεφάνιαστεφάνια απόαπό φυσικόφυσικό υλικόυλικό καικαι χαρτόνιχαρτόνι..
ΈκανανΈκαναν τοτο καπέλοκαπέλο τουτου πυροσβέστηπυροσβέστη..
ΈφτιαξανΈφτιαξαν μακέταμακέτα τουτου δάσουςδάσους..
ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν απόαπό ξύλοξύλο τραπεζάκιατραπεζάκια, , καρέκλεςκαρέκλες, , τραμπάλεςτραμπάλες, , κιόσκικιόσκι..
ΖωγράφισανΖωγράφισαν τιτι επρόκειτοεπρόκειτο νανα δουνδουν στονστον ΆγιοΆγιο ΝικόλαοΝικόλαο πουπου θαθα
πήγαινανπήγαιναν..
ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν προσκλήσειςπροσκλήσεις γιαγια τηντην εκδήλωσηεκδήλωση
ΖωγράφισανΖωγράφισαν τοτο σκηνικόσκηνικό γιαγια τηντην εκδήλωσηεκδήλωση



ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ

ΈμαθανΈμαθαν καικαι έγραψανέγραψαν ορολογίεςορολογίες πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τοτο θέμαθέμα ( ( 
αειθαλέςαειθαλές, , φυλλοβόλοφυλλοβόλο, , εμπρησμόςεμπρησμός, , αειφορίααειφορία, , αναδάσωσηαναδάσωση..), ..), στοστο
ευρετήριοευρετήριο τουτου δάσουςδάσους
ΆκουσανΆκουσαν παραμύθιαπαραμύθια τουτου ΑισώπουΑισώπου, , τοτο καμένοκαμένο δάσοςδάσος , , πετώνταςπετώντας σταστα
δάσηδάση,,τοτο πράσινοπράσινο εργοστάσιοεργοστάσιο, , τοτο τολμηρότολμηρό σκιουράκισκιουράκι, , έναςένας
σκαντζόχοιροςσκαντζόχοιρος μιαμια χειμωνιάτικηχειμωνιάτικη νύχτανύχτα, , στοστο δάσοςδάσος……
ΑποστήθισανΑποστήθισαν αινίγματααινίγματα ( ( δρυοκολάπτηδρυοκολάπτη, , έλατοέλατο, , κυπαρίσσικυπαρίσσι, , 
σκαντζόχοιροσκαντζόχοιρο))
ΆκουσανΆκουσαν τηντην ιστορίαιστορία τηςτης χλωροφύλληςχλωροφύλλης
ΓλωσσικάΓλωσσικά παιχνίδιαπαιχνίδια : : ποιοποιο ζώοζώο είμαιείμαι, , ποιοποιο δέντροδέντρο είμαιείμαι..
ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν σταυρόλεξασταυρόλεξα
ΈγραψανΈγραψαν μηνύματαμηνύματα σεσε πλαστικοποιημένεςπλαστικοποιημένες πινακίδεςπινακίδες..
ΓνώρισανΓνώρισαν τατα είδηείδη τωντων δέντρωνδέντρων καικαι τωντων ζώωνζώων τουτου δάσουςδάσους..
ΈκανανΈκαναν τοτο δικόδικό τουςτους παραμύθιπαραμύθι βάζονταςβάζοντας τιςτις εικόνεςεικόνες σεσε μιαμια
ακολουθίαακολουθία..
ΈβρισκανΈβρισκαν λέξειςλέξεις πουπου νανα αρχίζουναρχίζουν μεμε τατα γράμματαγράμματα τηςτης αλφαβήτουαλφαβήτου
σχετικέςσχετικές μεμε τοτο θέμαθέμα..
ΔίπλαΔίπλα στιςστις εικόνεςεικόνες έγραψανέγραψαν τιςτις σωστέςσωστές λέξειςλέξεις..
ΑντιστοίχισανΑντιστοίχισαν εικόνεςεικόνες μεμε λέξειςλέξεις..



ΣυλλογήΣυλλογή υλικούυλικού απόαπό τητη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη τηςτης τάξηςτάξης

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση υλικούυλικού στηνστην ομάδαομάδα



ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια ρόλωνρόλων: O: Oιι πυροσβέστεςπυροσβέστες μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά τουτου ΔημοτικούΔημοτικού ..
ΛύκεΛύκε-- ΛύκεΛύκε είσαιείσαι εδώεδώ..



ΑναπαράστασηΑναπαράσταση τηςτης ζωήςζωής τουτου δάσουςδάσους ((ΕΚΦΡΑΣΗΕΚΦΡΑΣΗ))



ΠαιχνίδιΠαιχνίδι κατάκατά τηςτης πλημμύραςπλημμύρας

ΠαιχνίδιΠαιχνίδι γιαγια τηντην αειφορίααειφορία μεμε τιςτις ΑΑ--ΒΒ τάξειςτάξεις



ΤαΤα παιδιάπαιδιά κατασκευάζουνκατασκευάζουν ( ( ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ))



ΤαΤα παιδιάπαιδιά κατασκευάζουνκατασκευάζουν



ΤαΤα νήπιανήπια απολαμβάνουναπολαμβάνουν τιςτις κατασκευέςκατασκευές τουςτους

ΟιΟι ομάδεςομάδες εργάζονταιεργάζονται



ΗΗ ομάδαομάδα ––τάξητάξη κατασκευάζεικατασκευάζει τητη μακέταμακέτα τουτου δάσουςδάσους
((ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ))



ΕτοιμάζουνΕτοιμάζουν τιςτις προσκλήσειςπροσκλήσεις γιαγια τηντην εκδήλωσηεκδήλωση



ΟιΟι ομάδεςομάδες εργάζονταιεργάζονται:: ΖωγραφίζουνΖωγραφίζουν τοτο καμένοκαμένο δάσοςδάσος καικαι τηντην
δεντροπαλαιόστανηδεντροπαλαιόστανη ( ( ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ) ) 



ΤαΤα παιδιάπαιδιά ζωγραφίζουνζωγραφίζουν ..
ΑποτύπωμαΑποτύπωμα φύλλωνφύλλων . (. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ))



ΤοποθετούνΤοποθετούν τουςτους κορμούςκορμούς τωντων δέντρωνδέντρων κατάκατά μέγεθοςμέγεθος / / μετρούνμετρούν
τουςτους κορμούςκορμούς( ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ))



Παιχνίδι : Το μαγεμένο δάσος. Τα δέντρα – παιδιά τοποθετούνται κατά
ύψος, από το πιο κοντό δέντρο προς το πιο ψηλό. ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)



ΑποτύπωμαΑποτύπωμα μισούμισού φύλλουφύλλου /  /  ΣυμμετρίαΣυμμετρία ( ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ))



ΔεντροφύτευσηΔεντροφύτευση στηνστην αυλήαυλή τουτου σχολείουσχολείου μαζίμαζί μεμε τιςτις Α΄Α΄-- Β΄Β΄ τάξειςτάξεις
((ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΠαρατηρούνΠαρατηρούν τοτο γεωφυσικόγεωφυσικό χάρτηχάρτη τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας, , εντοπίζονταςεντοπίζοντας τατα
δάσηδάση ( ( ΦΥΣΙΚΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΤαΤα παιδιάπαιδιά παρατηρούνπαρατηρούν ((ΦΥΣΙΚΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΦύτεμαΦύτεμα σπόρωνσπόρων μέσαμέσα στηνστην τάξητάξη ( ( ΦΥΣΙΚΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ))



ΑναπαραστούνΑναπαραστούν τοτο δάσοςδάσος σεσε μιαμια γωνιάγωνιά τηςτης τάξηςτάξης ( ( ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΤαΤα παιδιάπαιδιά αντιλαμβάνονταιαντιλαμβάνονται τηντην έννοιαέννοια τηςτης τροφικήςτροφικής αλυσίδαςαλυσίδας
((ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΕξόρμησηΕξόρμηση στηστη φύσηφύση / / στηνστην ΠαναγίαΠαναγία τηςτης ΜκρυράχηςΜκρυράχης τοτο χειμώναχειμώνα
μαζίμαζί μεμε τοτο δημοτικόδημοτικό



ΣτηνΣτην ΠαναγίαΠαναγία τηςτης ΜακρυράχηςΜακρυράχης τηντην άνοιξηάνοιξη



ΣτηνΣτην ΠαναγίαΠαναγία τηςτης ΜακρυράχηςΜακρυράχης μαζίμαζί μεμε τοτο δημοτικόδημοτικό



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σταστα 33--5 5 ΠηγάδιαΠηγάδια απόαπό κοινούκοινού μεμε τοτο ΔημοτικόΔημοτικό

Επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο μαζί με το Δημοτικό



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ξυλουργείοξυλουργείο τουτου ΚίτρουςΚίτρους



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ΠυροσβεστικήΠυροσβεστική ΥπηρεσίαΥπηρεσία σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε άλλαάλλα
τρίατρία ΝηπιαγωγείαΝηπιαγωγεία τουτου ΔήμουΔήμου ΠιερίωνΠιερίων





ΞενάγησηΞενάγηση στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . απόαπό τηντην υπεύθυνουπεύθυνο σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε τατα
τρίατρία νηπνηπ//γείαγεία τουτου ΔήμουΔήμου ΠιερίωνΠιερίων



ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες τηςτης ΓλώσσαςΓλώσσας



ΠληκτρολογούνΠληκτρολογούν ορολογίεςορολογίες σχετικέςσχετικές μεμε τοτο θέμαθέμα στοστο ευρετήριοευρετήριο τουτου
δάσουςδάσους . . ΣυμμετέχουνΣυμμετέχουν οιοι Α΄Α΄--Β΄Β΄ τάξειςτάξεις ((ΓΡΑΠΤΟΣΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ))



ΤαΤα παιδιάπαιδιά συμπληρώνουνσυμπληρώνουν διάφοραδιάφορα σταυρόλεξασταυρόλεξα
( ( ΓΡΑΠΤΟΣΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ))



ΣυμπληρώνουνΣυμπληρώνουν τατα σταυρόλεξασταυρόλεξα σεσε ατομικόατομικό φύλλοφύλλο εργασίαςεργασίας
((ΓΡΑΠΤΟΣΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ))



ΠαρακολουθούνΠαρακολουθούν DVDDVD( ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ))



ΟιΟι ομάδεςομάδες γράφουνγράφουν μηνύματαμηνύματα γιαγια πινακίδεςπινακίδες ((ΓΡΑΠΤΟΣΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ))



ΖωγραφίζουνΖωγραφίζουν καικαι γράφουνγράφουν μηνύματαμηνύματα ( ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ))

ΗΗ ιστορίαιστορία τηςτης χλωροφύλληςχλωροφύλλης ((ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΧορεύουνΧορεύουν τηντην ΙτιάΙτιά, , τοντον ΑετόΑετό ,,ΠράσινοΠράσινο παντούπαντού ( ( ΕΚΦΡΑΣΗΕΚΦΡΑΣΗ))



ΔιεξαγωγήΔιεξαγωγή κοινώνκοινών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ( ( ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ / / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ))



ΤοποθετούνΤοποθετούν τιςτις πινακίδεςπινακίδες καικαι αναρτούναναρτούν τιςτις αφίσεςαφίσες μαζίμαζί μεμε τιςτις Α΄Α΄-- Β΄Β΄
τάξειςτάξεις τουτου δημοτικούδημοτικού



ΖωγραφίζουνΖωγραφίζουν τοτο σκηνικόσκηνικό γιαγια τηντην εκδήλωσηεκδήλωση ( ( ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ))



ΗΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΕ ΤΗΤΗ ΛΗΞΗΛΗΞΗ ΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣΧΡΟΝΙΑΣ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γ΄ΦΑΣΗΓ΄ΦΑΣΗ

ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση έγινεέγινε σεσε τακτάτακτά χρονικάχρονικά διαστήματαδιαστήματα μεμε τουςτους
παρακάτωπαρακάτω τρόπουςτρόπους:: αα) ) μεμε τηντην παρατήρησηπαρατήρηση τωντων νηπίωννηπίων στιςστις
ελεύθερεςελεύθερες δραστηριότητεςδραστηριότητες
ββ) ) μεμε φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι DVDDVD πούπού έβλεπανέβλεπαν τατα παιδιάπαιδιά απόαπό
δραστηριότητεςδραστηριότητες πουπου είχανείχαν πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί
γγ) ) μεμε συζητήσειςσυζητήσεις πουπου γινόντουσανγινόντουσαν μεμε τουςτους γονείςγονείς κατάκατά τηντην ώραώρα
τηςτης προσέλευσηςπροσέλευσης ήή αποχώρησηςαποχώρησης τωντων νηπίωννηπίων..
ΣΣ’’ όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου προγράμματοςπρογράμματος τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τωντων
παιδιώνπαιδιών έμενεέμενε αμείωτοαμείωτο καικαι ηη συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους ήτανήταν ενεργητικήενεργητική. . 
ΈμαθανΈμαθαν νανα συνεργάζονταισυνεργάζονται, , νανα παίρνουνπαίρνουν πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες
κατανέμονταςκατανέμοντας τιςτις αρμοδιότητεςαρμοδιότητες καικαι τιςτις ευθύνεςευθύνες, , νανα βοηθάειβοηθάει τοτο
έναένα παιδίπαιδί τοτο άλλοάλλο . . ΈμαθανΈμαθαν νανα συζητούνσυζητούν, , νανα σέβονταισέβονται τοντον
συνομιλητήσυνομιλητή τουςτους, , νανα περιμένουνπεριμένουν τητη σειράσειρά τουςτους. . ΕκτόςΕκτός απόαπό τιςτις
γνώσειςγνώσεις πουπου απέκτησαναπέκτησαν , , ευχαριστήθηκανευχαριστήθηκαν, , εντυπωσιάστηκανεντυπωσιάστηκαν, , 
εκφράστηκανεκφράστηκαν μέσαμέσα απόαπό τητη δραματοποίησηδραματοποίηση, , τοτο χορόχορό,,τιςτις
κατασκευέςκατασκευές καικαι τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις πουπου πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν. . 
ΑπόκτησανΑπόκτησαν εμπειρίεςεμπειρίες απόαπό τοτο φυσικόφυσικό καικαι ανθρωπογενέςανθρωπογενές
περιβάλλονπεριβάλλον. . ΕμπλέξαμεΕμπλέξαμε τηντην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία καθώςκαθώς βγήκαμεβγήκαμε
καικαι αναρτήσαμεαναρτήσαμε τιςτις αφίσεςαφίσες μαςμας κικι τοποθετήσαμετοποθετήσαμε τιςτις πινακίδεςπινακίδες
μαςμας, , σεσε διάφοραδιάφορα μέρημέρη τουτου χωριούχωριού. . ΈτσιΈτσι μέσαμέσα απόαπό τοτο
πρόγραμμαπρόγραμμα επιτεύχθηκεεπιτεύχθηκε τοτο άνοιγμαάνοιγμα τουτου νηπνηπ//γείουγείου στηνστην
κοινωνίακοινωνία τουτου χωριούχωριού..



ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή τωντων γονιώνγονιών ήτανήταν πολύπολύ σημαντικήσημαντική . . ΒοήθησανΒοήθησαν στηστη
συλλογήσυλλογή τουτου υλικούυλικού, , συνόδευσανσυνόδευσαν τατα παιδιάπαιδιά στιςστις επισκέψειςεπισκέψεις πουπου
πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν, , ανταποκρίθηκανανταποκρίθηκαν σεσε όλεςόλες τιςτις εκκλήσειςεκκλήσεις. . ΟιΟι
στόχοιστόχοι μαςμας επιτεύχθηκανεπιτεύχθηκαν σεσε αρκετάαρκετά ικανοποιητικόικανοποιητικό βαθμόβαθμό. . ΠιστεύουμεΠιστεύουμε
ότιότι καλλιεργήσαμεκαλλιεργήσαμε σταστα νήπιανήπια τηντην ευθύνηευθύνη γιαγια τηντην σπουδαιότητασπουδαιότητα τουτου
δάσουςδάσους, , βοηθήσαμεβοηθήσαμε τατα παιδιάπαιδιά νανα αντιλαμβάνονταιαντιλαμβάνονται τιςτις συμπεριφορέςσυμπεριφορές
πουπου υποκρύπτουνυποκρύπτουν κινδύνουςκινδύνους καικαι νανα τιςτις αποφεύγουναποφεύγουν καικαι δώσαμεδώσαμε τατα
κίνητρακίνητρα γιαγια νανα αποκτήσουναποκτήσουν αισθήματααισθήματα ευθύνηςευθύνης γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος. . ΕπίσηςΕπίσης θέλονταςθέλοντας νανα βοηθήσουμεβοηθήσουμε, , νανα διευκολύνουμεδιευκολύνουμε
τητη μετάβασημετάβαση τωντων νηπίωννηπίων προςπρος τητη δημοτικήδημοτική εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι νανα
ενδυναμώσουμεενδυναμώσουμε τιςτις σχέσειςσχέσεις τωντων παιδιώνπαιδιών τωντων δυοδυο βαθμίδωνβαθμίδων, , 
πραγματοποιήσαμεπραγματοποιήσαμε δραστηριότητεςδραστηριότητες στιςστις οποίεςοποίες συμμετείχανσυμμετείχαν οιοι Α΄Α΄--Β΄Β΄
τάξειςτάξεις τουτου δημοτικούδημοτικού. . ΤαΤα νήπιανήπια ήρθανήρθαν σεσε στενότερηστενότερη επαφήεπαφή μεμε τατα
παιδιάπαιδιά τηςτης δημοτικήςδημοτικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης. . ΤοΤο ενδιαφέρονενδιαφέρον, , ηη προθυμίαπροθυμία, , ηη
προσήλωσηπροσήλωση τωντων παιδιώνπαιδιών καικαι τωντων δύοδύο βαθμίδωνβαθμίδων στηστη διεξαγωγήδιεξαγωγή τωντων
κοινώνκοινών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ήτανήταν εντυπωσιακήεντυπωσιακή. . ΠρέπειΠρέπει νανα σημειώσωσημειώσω ότιότι
ένιωθαένιωθα μεγάλημεγάλη ικανοποίησηικανοποίηση καικαι ήμουνήμουν πολύπολύ χαρούμενηχαρούμενη , , καθώςκαθώς οιοι Α΄Α΄--
Β΄Β΄ τάξειςτάξεις εξέφρασανεξέφρασαν τηντην επιθυμίαεπιθυμία νανα συμμετέχουνσυμμετέχουν περισσότεροπερισσότερο στοστο
πρόγραμμαπρόγραμμα. . ΕπίσηςΕπίσης ηη συνεργασίασυνεργασία καικαι ηη επικοινωνίαεπικοινωνία μεμε τουςτους
συναδέλφουςσυναδέλφους τηςτης δημοτικήςδημοτικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης ήτανήταν άριστηάριστη καικαι άψογηάψογη κικι
έτσιέτσι έπαιρναέπαιρνα θετικήθετική ενέργειαενέργεια γιαγια τητη συνέχισησυνέχιση τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
τουτου προγράμματοςπρογράμματος καικαι απόλαυσααπόλαυσα τηντην ενασχόλησήενασχόλησή μουμου αυτήαυτή..



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΖώαΖώα τουτου δάσουςδάσους ΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλος..
ΠαραμύθιαΠαραμύθια τουτου ΑισώπουΑισώπου..
ΤοΤο καμένοκαμένο δάσοςδάσος τηςτης ΖαραμπούκαςΖαραμπούκας,,
ΣτοΣτο δάσοςδάσος τηςτης ΖαραμπούκαςΖαραμπούκας..
ΤοΤο πράσινοπράσινο εργοστάσιοεργοστάσιο τηςτης ΣτέλλαςΣτέλλας ΒλαχοπούλουΒλαχοπούλου..
ΠετώνταςΠετώντας πάνωπάνω απόαπό τατα δάσηδάση τηςτης ΣτέλλαςΣτέλλας ΒλαχοπούλουΒλαχοπούλου..
ΤοΤο τολμηρότολμηρό σκιουράκισκιουράκι..
ΟΟ σκαντζόχοιροςσκαντζόχοιρος μιαμια ΧειμωνιάτικηΧειμωνιάτικη ημέραημέρα..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤαΤα δάσηδάση μαςμας::ΥπουργείοΥπουργείο ΓεωργίαςΓεωργίας..
ΕθνικοίΕθνικοί ΔρυμοίΔρυμοί: : ΥπουργείοΥπουργείο αγροτικήςαγροτικής ανάπτυξηςανάπτυξης..
ΠώςΠώς νανα προφυλαχθείτεπροφυλαχθείτε απόαπό τιςτις πυρκαγιέςπυρκαγιές τωντων ΔασώνΔασών: : ΥπουργείοΥπουργείο

ΑγροτικήςΑγροτικής ανάπτυξηςανάπτυξης..




