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ΤΟ ΔΑΣΟΣ- ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ



ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Δάσος-Φυσικές
Καταστροφές Για
Τον Άνθρωπο



Σκοπός Προγράμματος

• Ευαισθητοποίηση για το Φυσικό
περιβάλλον

• Προστασία



Κριτήρια επιλογής του θέματος

• Τοποθεσία νηπιαγωγείου (ορατός ο ορεινός
όγκος του Ολύμπου)

• Εύκολη πρόσβαση στο δάσος
• Δίνει την δυνατότητα για πολλές
διερευνήσεις και δραστηριότητες-
πολυδιάστατο θέμα

• Αναγκαιότητα περιβαλλοντικής συνείδησης



Επιμέρους θέματα προγράμματος

• Τα μέρη ενός δέντρου και η προστασία
του

• Εθνικοί δρυμοί
• Δέντρα – θάμνοι Ολύμπου
• Ωφέλειες και απειλές (πυρκαϊές, όξινη
βροχή, ανακύκλωση)

• Πυροπροστασία



Στόχοι του προγράμματος
• Γνωριμία με το δάσος και την ωφέλειά του
• Εξοικείωση νήπιων με το φυσικό περιβάλλον
• Δημιουργία οικολογικής συνείδησης
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της
πραγματοποίησης ατομικών ομαδικών
συλλογικών δραστηριοτήτων

• Διερευνήσεις, συγκρίσεις, δοκιμές και
ταξινομήσεις

• Δημιουργική έκφραση
• Αναφορά κινδύνων που απειλούν το δασός
• Καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης επικίνδυνων
καταστάσεων στο δάσος

• Τρόποι ανακύκλωσης



Γνωστικά αντικείμενα

• Γλώσσα
• Φυσικές επιστήμες
• Μαθηματικά
• Δημιουργία και έκφραση (εικαστικά, 
μουσική, φυσική αγωγή, θέατρο)

• Γεωγραφία
• Ιστορία
• Χρήση τεχνολογίας



Εθνικοί Δρυμοί



Εμπλουτίσαμε την βιβλιοθήκη



Μεγαλώνει μεγαλώνει το φυτό



Κάπως έτσι μεγαλώνει



Ετοιμάζουμε τις γλάστρες μας



Φυτέψαμε λουλούδια





Γράψαμε τις ετικέτες στον υπολογιστή και
ετοιμάσαμε τον πίνακα



Μαθαίνουμε τα δέντρα



Φτιάξαμε κάρτες για τη μαμά και
τις στολίσαμε με αμάραντο



Γράψαμε μια ιστορία



Η Περιβαλλοντολόγος μας έλυσε τις
απορίες μας



Ξεφύλλισε το βιβλίο που γράψαμε
για το δάσος



Επισκεφτήκαμε το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης





Απολαύσαμε το «ο Πέτρος και ο Λύκος»



Επισκεφτήκαμε το πάρκο Λιτοχώρου και παίξαμε στη φύση



Επισκεφτήκαμε την πυροσβεστική







Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου









Αξιολόγηση
• Το πρόγραμμα διήρκησε περίπου 7 μήνες και
συμμετείχαν 15 νήπια του 2ου Νηπιαγωγείου
Λιτόχωρου με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών
τους , Βάνας Πατέρα, Έφης Χατζηαδάμου, 
Αγγελικής Ηλιάδου.

• Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον σε όλα τα στάδια
εφαρμογής του προγράμματος.

• Σημαντική ήταν και η βοήθεια των γονέων στην
περάτωσή του.

• Απόλαυσαν τις εξορμήσεις στους υπαίθριους
χώρους και αποκόμισαν σημαντικές
πληροφορίες και εμπειρίες στις εκπαιδευτικές
επισκέψεις μας.

• Στην παρουσίαση του προγράμματος τα νήπια
έφτιαξαν τα σκηνικά και δραματοποίησαν μικρά
σκετσάκια, στέλνοντας μηνύματα προστασίας
του δάσους



Καλοκαιρινή γιορτή
Στείλαμε τα μηνύματά μας για τα δάση


