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Υπεύθυνες νηπιαγωγοί: 
Κοκοβίδου Ελένη
Μακρίδου Μαρία
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1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ
2. ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΖΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6. ΚΟΤΡΕΛΙ ΕΛΕΑΝΑ
7. ΙΝΤΡΙΖΑΪ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
8. ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΟΥΦΙ
11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
12. ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
16. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
17. ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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1. Να γνωρίσουν τα παιδιά το περιβάλλον, συμμετέχοντας σε απλές , 
ευχάριστες δραστηριότητες και μέσα από την αφήγηση
λογοτεχνικών κειμένων καλλιεργώντας παράλληλα και την
φιλαναγνωσία.

2. Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση χρησιμοποιώντας ως μέσο
την παιδική λογοτεχνία και αλληλεπιδρώντας με διαφόρων ειδών
οικολογικά λογοτεχνικά κείμενα.

3. Να μυηθούν τα παιδιά στα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που
αφορούν τόσο το περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια , όσο και το
περιβάλλον σε τοπική διάσταση , μέσα από τον έντεχνο λόγο.

4. Παρακολουθώντας τα παιδιά την οργάνωση και την ανάληψη
δράσεων των ηρώων των λογοτεχνικών κειμένων , για την σωτηρία
του περιβάλλοντος, να προβληματιστούν και να αναλάβουν τα ίδια
ανάλογη δράση.

5. Να διαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες, ευαισθητοποιημένους
και συμμετοχικούς, ώστε να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για το
περιβάλλον και το βιβλίο.
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• Το θέμα το προσεγγίσαμε με τη μέθοδο των σχεδίων
εργασίας. 

• Καταγράψαμε τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου
μας αλλά και του χωριού μας. 

• Πραγματοποιήσαμε διάφορες επισκέψεις όταν αυτό
κρίθηκε απαραίτητο. 

• Συνεργαστήκαμε με τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικές
οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες πολιτών. 
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<< Μέσα από ένα
βιβλίο μπορώ,

Τη γη να μάθω ν’
αγαπώ>>

Στάδιο Α’
Τι είναι περιβάλλον;
Το περιβάλλον γύρω μας

Στάδιο Β’
Γνωρίζουμε τα

παραμύθια μέσα από το
τοπικό περιβάλλον

(θάλασσα, δάσος, πόλη)

Στάδιο Γ’
ΘΑΛΑΣΣΑ

Περιβαλλοντικά
προβλήματα- δράσεις
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ

• Ξεκινήσαμε με την οργάνωση της οικοβιβλιοθήκης μας. ((γλώσσαγλώσσα, , μελέτημελέτη περιβπεριβ.).)
• Κατασκευάσαμε σήματα για να διαχωρίσουμε τα βιβλία μας σε βιβλία που ασχολούνται

με την θάλασσα, το δάσος και την ρύπανση των πόλεων. ((γλώσσαγλώσσα))
• Διαβάσαμε αρκετά οικολογικά βιβλία με ποικίλο περιεχόμενο και κάναμε διάφορες

δραστηριότητες πάνω σ’ αυτά ,όπως αναδιήγηση, ζωγραφική. ((γλώσσαγλώσσα, , εικαστικάεικαστικά))
• Για κάθε βιβλίο που διαβάζουμε δημιουργούμε την ταυτότητά του που περιλαμβάνει

τον τίτλο, τον συγγραφέα, τους ήρωες και το θέμα που πραγματεύεται. ((γλώσσαγλώσσα, , 
πληροφορικήπληροφορική))

• Κάναμε έναν πίνακα αναφοράς για το τι αποτελεί περιβάλλον. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , 
εικαστικάεικαστικά))

• Βγήκαμε έναν περίπατο στη γειτονιά για να γνωρίσουμε το κοντινό μας περιβάλλον . 
((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))

• Επεκτείναμε τον περίπατό μας λίγο μακρύτερα για να καταγράψουμε ποιο είναι το
περιβάλλον του χωριού μας ( παραλία, χωράφια, ποτάμια ). ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))

• Φωτογραφίζουμε και αποτυπώνουμε στο χαρτί ότι μας εντυπωσίασε. ((εικαστικάεικαστικά))
• Αναζητούμε στο Coogle earth την περιοχή μας, κατεβάζουμε τον χάρτη και

σημειώνουμε τα ποτάμια, την θάλασσα, τα βουνά, τα δάση. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , 
πληροφορικήπληροφορική ,,γλώσσαγλώσσα))

• Βρίσκουμε πληροφοριακό υλικό που αφορά το χωριό μας ( βιβλία τοπικής ιστορίας , 
φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα, στοιχεία οικονομίας ). ((γλώσσαγλώσσα, , μελέτημελέτη περιβπεριβ.).)

• Καλέσαμε μια γιαγιά στην τάξη για να μας μιλήσει για τα παραπάνω. ((μελέτημελέτη
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β’ ΣΤΑΔΙΟΥ

• Διαβάσαμε το διήγημα « Το δέντρο που έδινε» του Σιλβερστάιν που σαν θέμα είχε την
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την φύση και κάναμε δύο παράλληλα διαγράμματα
του ανθρώπου και της μηλιάς. (μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, εικαστικά)

• Παρακολουθούμε από την εκπαιδευτική τηλεόραση και μέσω του youtub, τις ταινίες «
Ρούλης ο Ροδούλης και η Καρετούλα και το Φοκσβάγκεν» (μελέτη περιβάλλοντος, 
πληροφορική)

• Βλέπουμε στον προτζέκτορα το βιβλίο «Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας» από το
Κ.Π.Ε. Καστοριάς. (μελέτη περιβάλλοντος, πληροφορική ,γλώσσα)

• Βλέπουμε στο διαδίκτυο «Τα δρώμενα της Ελληνικής Φύσης» και κάνουμε πίνακα με
τους μήνες-εποχές και σχετικές ζωγραφιές με θέμα την φύση στους δώδεκα μήνες του
χρόνου. (μελέτη περιβάλλοντος, πληροφορική ,γλώσσα ,εικαστικά)

• Βρίσκουμε ποιήματα και δίστιχα σχετικά με την φύση στις 4 εποχές του χρόνου. 
(γλώσσα)

• Διαβάζουμε δύο κείμενα « Το καμένο δάσος »και « Συμφωνία μ’ ένα δέντρο» και
βρίσκουμε λέξεις που αναφέρονται στις ωφέλειες και τους κινδύνους που απειλούν τα
δάση. (μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα)

• Επισκεπτόμαστε ένα ποτάμι και ένα δάσος και συζητούμε για την ρύπανσή τους και την
φωτογραφίζουμε. (μελέτη περιβάλλοντος)

• Κάθε μια από τις τρεις ομάδες μας διαλέγει ένα στοιχείο του περιβάλλοντος με το οποίο
θέλει ν’ ασχοληθεί ( θάλασσα, δάσος, ρύπανση στις πόλεις, )  και συλλέγει υλικό. 
(μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα)

• Τα παιδιά δημιουργούν 3 πίνακες με τους ακόλουθους τίτλους :  
Στην αγκαλιά της θάλασσας , 
Όμορφες πόλεις , φιλικές στο περιβάλλον

και Τα δώρα του δάσους. (μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, εικαστικά)
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• Κατόπιν κάνουμε πίνακες με την άσχημη εικόνα του περιβάλλοντος. (μελέτη
περιβάλλοντος, γλώσσα, εικαστικά)

• Κάθε ομάδα παρουσιάζει το υλικό της στις υπόλοιπες. (μελέτη περιβάλλοντος, 
γλώσσα)

• Στη συνέχεια βρίσκει ένα βιβλίο που εκφράζει καλύτερα το θέμα της το
επεξεργάζεται και το παρουσιάζει . (μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα, εικαστικά)

• Η μία ομάδα αποφάσισε να παρουσιάσει το βιβλίο μετατρέποντάς το σε
κουκλοθεατρικό έργο, ενώ η δεύτερη και η τρίτη προτίμησαν την δραματοποίηση. 
(γλώσσα, εικαστικά)

• Τα βιβλία που παρουσιάστηκαν είναι : 
<< Οι τρεις δροσοσταλίδες>> της Τζέμη Τασάκου, 
<< Ο κότσυφας απαιτεί , το δάσος να σωθεί >> του Βαγγέλη Ηλιόπουλου
και <<Το νεφοσυννεφάκι >> της Μαρίας Βαλετά-Βασιλειάδου.

• Για τις ανάγκες της παρουσίασης τα παιδιά ζωγράφισαν σκηνικά και κατασκεύασαν
κούκλες. (εικαστικά)

• Για την κατανόηση από τα παιδιά καινούργιων λέξεων π.χ. πετρελαιοκηλίδα κάναμε
πείραμα για το ποια υγρά διαλύονται στο νερό. (μελέτη περιβάλλοντος)

• Παρακολουθούμε διάφορα βίντεο με περιβαλλοντικό περιεχόμενο όπως:
Η γη ένας υπέροχος πλανήτης, 
Ένας πλανήτης μια ευκαιρία, 
Ο κύκλος του νερού. (μελέτη περιβάλλοντος, πληροφορική)

• Επισκεφθήκαμε κοντινό πλατανόδασος και τον ποταμό Λεύκο, και φωτογραφίσαμε
την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Με την επιστροφή μας στην τάξη σχολιάσαμε
τις φωτογραφίες και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που ανέκυψαν. Τα παιδιά
ζωγράφισαν ότι τα εντυπωσίασε από την εξόρμηση αυτή. (μελέτη περιβάλλοντος, 
εικαστικά)

• Παρακολουθήσαμε σε κινηματογράφο το οικολογικό ντοκιμαντερ « Σάμμυ , το
μυστικό πέρασμα». (μελέτη περιβάλλοντος)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ’ ΣΤΑΔΙΟΥ

• Αφού περιηγηθήκαμε στο τοπικό περιβάλλον αποφασίσαμε ότι αυτό που μας αφορά
περισσότερο σαν τοπική κοινωνία είναι η θάλασσα.

• Διαβάσαμε βιβλία για την θάλασσα:  Στην αγκαλιά της θάλασσας της Έλενας
Αρτζανίδου και Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου. (γλώσσαγλώσσα))

• Μπαίνοντας στο site του Δικτύου Μεσόγειος ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα και
τους κινδύνους που αντιμετωπίζει καθώς και για τις δράσεις που οργανώνουν
διάφοροι φορείς για την σωτηρία της. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , πληροφορικήπληροφορική))

• Μάθαμε για το οικοσύστημά της ,για τη φώκια Μονάχους Μονάχους, για την χελώνα
Καρέτα Καρέτα και για τα δελφίνια που βρίσκονται υπό προστασία. ((μελέτημελέτη
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))

• Είδαμε στον χάρτη ποιοι λαοί κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο και που βρίσκονται
τα Θαλάσσια Πάρκα της Ελλάδας ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))

• Αυτό στάθηκε σαν αφορμή για προβληματισμό γύρω από την κατάσταση της δικής
μας θάλασσας που είναι κομμάτι της Μεσογείου. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος))

• Διοργανώσαμε μία επίσκεψη και συναντηθήκαμε με έναν ψαρά ,στον οποίο θέσαμε
ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμά του , με την μόλυνση της θάλασσας και τους
τρόπους αλιείας. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γλώσσαγλώσσα))

• Φωτογραφήσαμε και βιντεοσκοπήσαμε την επίσκεψη και σχολιάζαμε ότι μας
εντυπωσίασε κατά την διάρκεια της προβολής της. ((μελέτημελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γλώσσαγλώσσα))
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• Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του βιβλίου καλέσαμε την συγγραφέα Έλενα
Αρτζανίδου και μας μίλησε για τα πολλά βιβλία που έχει γράψει με οικολογικό
περιεχόμενο, και για το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη. Η
επίσκεψη ενθουσίασε τα παιδιά και την συγγραφέα. (γλώσσα) 

• Επανερχόμενοι στο πρόγραμμα, κάναμε έναν πίνακα με θέμα τις απειλές που
αντιμετωπίζει η δική μας θάλασσα. (μελέτη περιβάλλοντος)

• Στα πλαίσια της δράσης <<  καθαρίστε τη Μεσόγειο 2011>>  συνδιοργανώσαμε μαζί με την
ομάδα Δράσης Πιερίας, και με τη συμπαράσταση του Δήμου , καθαρισμό της παραλίας
μας και τοποθέτηση πινακίδων με μηνύματα για την προστασία της. (μελέτη
περιβάλλοντος, γλώσσα,εικαστικά)

• Το πρόγραμμα έκλεισε με την παρουσίαση του θεατρικού μας στην τοπική κοινωνία. Στα
παιδιά άρεσε πολύ το βιβλίο του Β.Ηλιόπουλου : << Η Μεσόγειος είμαι εγώ, και δεν είμαι
πια εδώ>> και αποφάσισαν να το ανεβάσουν. (εικαστικά)

• Γι’ αυτόν το λόγο μάλιστα επικοινωνήσαμε με mail με τον συγγραφέα και τον
ενημερώσαμε. (πληροφορική)
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Οργανώνουμε τη δική μας ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Τα νήπια αναδιηγούνται οικολογικά παραμύθια…
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν είτε στις ελεύθερες δραστηριότητες είτε και στο
σπίτι τους ζωγραφιές σχετικές με το περιβάλλον και τις παρουσιάζουν

στα υπόλοιπα παιδιά….
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Στη γωνιά της γραφής , κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες τα παιδιά
αντιγράφουν λέξεις από τα εξώφυλλα των βιβλίων που βρίσκονται

στην οικοβιβλιοθήκη μας….
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Βλέπουμε στο googlearth την περιοχή μας και αναγνωρίζουμε τα
βουνά , τα δάση, τη θάλασσα, τα ποτάμια και τα χωριά μας.
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Βρίσκουμε σύμβολα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος….
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Σε χάρτη της περιοχής μας τα παιδιά σημειώνουν τα δάση και τα
ποτάμια της περιοχής μας .. Χρησιμοποιούμε τα σύμβολα που

βρήκαμε…
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Κάνουμε έναν περίπατο στην περιοχή γύρω από το σχολείο και
καταγράφουμε στοιχεία του περιβάλλοντος…
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Βλέπουμε στον προτζέκτορα τις φωτογραφίες που βγάλαμε, 
σχολιάζουμε και ζωγραφίζουμε..….
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Βλέπουμε τα βίντεο:  << ο Ρούλης ο ροδούλης >> και
<< η Καρετούλα και το Φοκς βαγκεν>>



26

Μετά την προβολή των βίντεο τα παιδιά κάνουν τη δική τους ιστορία με
ήρωες από πλαστελίνη….
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Φιλοξενούμε μια γιαγιά και μας περιγράφει πώς ήταν ο Κορινός τα
παλιά χρόνια…..
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Αφού διαβάσαμε το βιβλίο του Σ. Σιλβερσταιν <<το δέντρο που έδινε>>,
κατασκευάσαμε ένα διάγραμμα αλληλεπίδρασης παιδιού και μηλιάς.
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Βλέπουμε τα << δρώμενα της ελληνικής φύσης>> στο site, ,
βρίσκουμε ανάλογα μικρά ποιήματα και τα παιδιά ζωγραφίζουν τα
χαρακτηριστικά της ελληνικής φύσης στις 4 εποχές του χρόνου .
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Δημιουργούμε την << ταυτότητα του βιβλίου>> και αποφασίζουμε να έχει
την << ταυτότητά του>> κάθε οικολογικό βιβλίο που διαβάζουμε….
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Κατασκευάζουμε σήματα και τα τοποθετούμε στην βιβλιοθήκη μας



34

<< Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας>>  από το πακέτο του ΚΠΕ
Έδεσσας
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Κατασκευάζουμε πίνακα αναφοράς << τι είναι περιβάλλον;>>



36

Οι ομάδες επιλέγουν ένα στοιχείο του περιβάλλοντος , «δάσος», 
«θάλασσα», «πόλη» και συλλέγουν υλικό ( πληροφορίες από το

internet, εικόνες, βιβλία κλπ)
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Οι ομάδες παρουσιάζουν το υλικό τους
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Οι ομάδες κατασκευάζουν πίνακες με θέμα το δάσος, την πόλη και τη θάλασσα
και τίτλους:

1. Στην αγκαλιά της θάλασσας
2. Όμορφες πόλεις , φιλικές στο περιβάλλον

3. Τα δώρα του δάσους
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Οι ομάδες παρουσιάζουν τους πίνακες
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Κάθε ομάδα βρίσκει στη βιβλιοθήκη μας ένα βιβλίο που νομίζει ότι
αναφέρεται στο θέμα της.

Οι ομάδες αποφασίζουν πως θα παρουσιάσουν το βιβλίο τους. 
Τα πιγκουϊνάκια θα παρουσιάσουν με κουκλοθέατρο το παραμύθι << 
το νεφοσυννεφάκι>>
Τα ποντικάκια θα παρουσιάσουν θεατρικό δρώμενο με θέμα το
παραμύθι << ο κότσυφας απαιτεί, το δάσος να σωθεί>>
Τα δελφινάκια θα παρουσιάσουν με κούκλες και ζωγραφιές το
παραμύθι << οι τρεις δροσοσταλίδες>>
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν εικόνες από τα βιβλία τους αλλά και από άλλα
βιβλία της ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ μας
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<< Το νεφοσυννεφάκι>>



44

<< Ο κότσυφας απαιτεί, το δάσος να σωθεί >>
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<< Οι τρεις δροσοσταλίδες >>
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Τι είναι η πετρελαιοκηλίδα ; Με ποιο τρόπο συλλέγουν το πετρέλαιο
σε περίπτωση ατυχήματος; Πείραμα: ποια υγρά διαλύονται στο νερό;
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Βλέπουμε βίντεο που βρήκαμε στην ιστοσελίδα με τίτλους:
1. η γη ένας όμορφος πλανήτης
2. ένας πλανήτης, μια ευκαιρία

3. ο κύκλος του νερού
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Κατασκευάζουμε πίνακες με την << άλλη>> πλευρά του περιβάλλοντος με τίτλους: 
1. << Πεθαμένη θάλασσα>>
2. << Η καταστροφή του δάσους >>
3. << Γιατί οι πόλεις μας παραμένουν βρώμικες >>
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Και τους παρουσιάζουν…….
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Τα πιγκουϊνάκια κατασκευάζουν τις κούκλες και τα σκηνικά για το
κουκλοθέατρο αφού πρώτα βρίσκουν και ζωγραφίζουν τους ήρωες του

βιβλίου
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Τα δελφινάκια ζωγραφίζουν σκηνικά, εικόνες από το παραμύθι
της Τζέμης Τασιάκου << οι τρεις δροσοσταλίδες>>
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Παρουσιάζουν οι ομάδες το παραμύθι τους στα υπόλοιπα παιδιά αλλά
και στα παιδιά της Α΄ Δημοτικού.
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Στιγμιότυπα από την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στον ποταμό
Λεύκο ( Πέλεκα) και σε παραποτάμιο πλατανόδασος



58

Βγάζουμε το αποτύπωμα των δέντρων και παίζουμε σκυταλοδρομία με
ξερά κλαδιά….



59

Τόσο στο ποτάμι όσο και στο δάσος, συναντάμε τι άλλο από
σκουπίδια…….. 
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Μετά την επίσκεψη τα παιδιά εκφράστηκαν
ζωγραφίζοντας…….
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Παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική ταινία <<Σάμμυ, το
μυστικό πέρασμα…..>>
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….και ζωγραφίσαμε διάφορες σκηνές της..
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Κατασκευάσαμε αφίσες για την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Τη μία
την τοποθετήσαμε στο σχολείο και την άλλη στην πόρτα της δημοτικής

βιβλιοθήκης
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Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη του
χωριού μας
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Παίζουμε κουίζ με οικολογικά βιβλία που διαβάσαμε
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Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και κατά τα διαλλείματα
ανατροφοδότησης τα παιδιά συμπληρώνουν διάφορα φύλλα

αξιολόγησης.
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Βρήκαμε λέξεις μέσα από το βιβλίο της Έλενας Αρτζανίδου , 
<< Ο ποταμός ξεχείλισε>> και κάναμε έναν πίνακα αναφοράς τον οποίο

τα παιδιά <<διάβασαν>>
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…..αλλά και έδωσαν σε κάθε λέξη τη δική τους ερμηνεία.
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Με τις λέξεις αυτές κατασκευάσαμε τη δική μας ιστορία με τίτλο
<< Το ποτάμι που χάνεται….>>
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Κάνουμε το πείραμα της εξάτμισης του νερού….
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Αναπαραστήσαμε τη διαδρομή του ποταμού από το βουνό στη
θάλασσα….
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Καλέσαμε την συγγραφέα κ. Έλενα Αρτζανίδου στο σχολείο μας. Μας
επισκέφτηκε και ένα τμήμα της Α’ τάξης στο πλαίσιο προγράμματος

της μετάβασης.
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Αφού διαβάσαμε το παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου << Η Μεσόγειος είμαι
εγώ και δεν είμαι πια εδώ>> αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τη δική μας

θάλασσα τον Θερμαϊκό, που είναι κι αυτή κομμάτι της Μεσογείου. 
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Πήραμε συνέντευξη από τον κ. Βασίλη τον ψαρά. Του θέσαμε
ερωτήσεις που είχαμε ετοιμάσει στην τάξη μετά τον προβληματισμό

μας πάνω στο παραμύθι…. 

• Είναι επικίνδυνη η δουλειά σας;
• Είναι κουραστική;
• Καταλαβαίνετε αν η θάλασσα

είναι βρώμικη;
• Από τι νομίζετε ότι ρυπαίνεται η

θάλασσα και από ποιους;
• Πότε βγάζατε πιο πολλά ψάρια, 

παλιά ή τώρα;
• Πιάνετε μικρά ψάρια;
• Πως πιάνονται τα ψάρια στα

δίχτυα;
• Όταν έχει κύμα ψαρεύετε;
• Μόνος μπαίνετε στη θάλασσα;
• Πότε ψαρεύετε , μέρα ή νύχτα
• Βγάζετε πολλά λεφτά;



76

Αφού επιστρέψαμε στο σχολείο είδαμε είδαμε τις φωτογραφίες και
σχολιάσαμε την επίσκεψη. Τι μας έκανε εντύπωση; Τι ήταν αυτό που
δεν μας άρεσε; Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε και μια δεύτερη

εξόρμηση στην παραλία μας ……αφού συλλέξουμε διάφορες
πληροφορίες για τη θάλασσά μας……
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν μετά την επίσκεψη στην παραλία
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Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ιστορία με ήρωες μια
οικογένεια ……..



80Τέλος 1ο Τέλος 2ο
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Σε χάρτη της Μεσογείου βρίσκουμε τις χώρες που
βρέχονται από αυτή.
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Είδαμε το κλιπ για τον καθαρισμό της Μεσογείου από το site του
δικτύου Μεσόγειος sos ,καθώς και διάφορες φωτογραφίες και τα

σχολιάσαμε
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Μπήκαμε στο site της παιδικής HELMEPA και παίξαμε τα παιχνίδια
<<θέλω καθαρές ακτές>> και << HONOLOKO το παιχνίδι του

περιβάλλοντος>>
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Από τι απειλείται η Μεσόγειος;
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Αφού διαβάσαμε το βιβλίο:<< Η Μεσόγειος είμαι εγώ , και δεν είμαι πια
εδώ>> αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κ. Βαγγέλη

Ηλιόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου, επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα του
και του στείλαμε μήνυμα…. 
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Το βιβλίο του κ. Ηλιόπουλου μας άρεσε πολύ και αποφασίσαμε να το
διασκευάσουμε και να το δραματοποιήσουμε …..Κατασκευάζουμε το

σκηνικό για τη γιορτή μας…..
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Τα παιδιά της Α΄ μας παρουσίασαν στην τάξη τους ένα παραμύθι που
κατασκεύασαν τα ίδια μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής

υγείας που εκπονούν. Φεύγοντας καλέσαμε τα παιδιά στο νηπιαγωγείο
να τους παρουσιάσουμε κι εμείς τα δικά μας οικοκοπαραμύθια….
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Συμπληρώνουμε το εικονόλεξο της Μεσογείου…
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Αφού βρήκαμε << Τα 10 ΔΕΝ της θάλασσας>>  τα παιδιά ζωγράφισαν
και τα κολλήσανε σ’ ένα πανό….
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Τα <<10 ΔΕΝ της θάλασσας>> αποφασίσαμε να τα κάνουμε αφίσες που
θα τις χρησιμοποιήσουμε όταν θα πάμε στην παραλία για καθαρισμό

των ακτών.
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Για την εξόρμησή μας στην ακτή κατασκευάσαμε και πινακίδες με
συνθήματα…..
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Παρουσιάσαμε την ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας στα παιδιά της πρώτης και
τις ΟΙΚΟΙΣΤΟΡΙΕΣ με το δικό μας τρόπο! 
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Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε κι εμείς στη δράση του δικτύου Μεσόγειος sos, 
<<καθαρίστε τη Μεσόγειο 2011>> και καλέσαμε τον κ. Τσολακίδη , μέλος της

ομάδας δράσης των πολιτών της Πιερίας, μιας ομάδας ανθρώπων με
περιβαλλοντικές ευαισθησίες……. 

Μας έκανε μια παρουσίαση με θέμα << Τα σκουπίδια>>
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…..και μας συνόδεψε στην ακτή……
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Υπεύθυνοι του Δήμου Κατερίνης μοίρασαν στα παιδιά σακούλες και
γάντια και ξεκινήσαμε τη δουλειά!
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Τοποθετήσαμε τις πινακίδες και τις αφίσες σε διάφορα
σημεία στην ακτή….
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ώρα για δουλειά……..
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Ώρα για το κολατσιό μας αλλά και για παιχνίδι στην
άμμο………
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Σκηνές από το θεατρικό που ανεβάσαμε με τίτλο << Η Μεσόγειος είμαι
εγώ, και δεν είμαι πια εδώ >> μια διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του

Β. Ηλιόπουλου.
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Φύλλα αξιολόγησης
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• Όσο καιρό κράτησε το πρόγραμμα , είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε πολλά
βιβλία με τα παιδιά. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό να χαρακτηριστεί το πρόγραμμα
επιτυχές, με την έννοια, ότι τα παιδιά κέρδισαν πολύ σημαντικά πράγματα με την
ανάγνωση βιβλίων, όπως την καλλιέργεια του λόγου τους, τον εμπλουτισμό του
λεξιλογίου τους , γνώρισαν πολλούς συγγραφείς και με προσωπική επαφή και ήρθαν
σ’ επαφή με τα διάφορα είδη του γραπτού λόγου.

• Μα πάνω απ’όλα ενισχύθηκε η αγάπη τους για την λογοτεχνία σε μια εποχή που το
βιβλίο ανταγωνίζεται την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

• Ευαισθητοποιήθηκαν όσο αφορά το τοπικό περιβάλλον και τα προβλήματά του, 
έμαθαν πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα για τον άνθρωπο και πως πρέπει να
προστατεύεται.

• Συμμετείχαν σε δράσεις που συνδιοργανώθηκαν με τοπικούς φορείς, όπως ο
καθαρισμός ακτών.

• Είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους στα πλαίσια καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων.

• Σ’ένα κομμάτι του προγράμματος μετείχε και η Α Δημοτικού στα πλαίσια υλοποίησης
προγράμματος μετάβασης με θέμα την Δημιουργία Οικοβιβλιοθήκης.

• Καταλήγοντας πιστεύουμε ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κερδίσαμε κάποιους
μελλοντικούς αναγνώστες.
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• Οι τρεις δροσοσταλίδες, της Τζέμης Τασάκου.
• Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί, του Β.Ηλιόπουλου.
• Η μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ, του Β.Ηλιόπουλου.
• Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας, Κ.Π.Ε.Καστοριάς.
• Το Νεφοσυννεφάκι ,της Μαρίας Βελετά-Βασιλειάδου.
• Δως’ μου μια δεύτερη ευκαιρία ,της Χρυσάνθη Καραϊσκου.
• Το κλάμα του ποταμού, της ΦρίνταςΚριτσωτάκη.
• Ουδέν πρόβλημα ,του David Morichan.
• Το δέντρο που έδινε, του Σελ Σιλβερσταιν
• Ο κόκκινος Γίγαντας, της Τζέμης Τασάκου.
• Το πράσινο εργοστάσιο, της Στέλλας Βλαχοπούλου.
• Στην αγκαλιά της θάλασσας, της Ε.Αρτζανίδου.
• Ο ποταμός ξεχείλισε ,της Ε.Αρτζανίδου.
• Συμφωνία μ’ ένα δέντρο, του Γ.Κρόκου.
• Η Μοναχική Φώκια και το παλτό της κυρίας Προέδρου, της Τζέμης

Τασάκου
• Το βρωμοχώρι ,της Σοφίας Ζαραμπούκα
• Το δάσος που το’ σκασε,της Βεατρίκης Κάντζολα-Σαμπατάκου
• Ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα, του Jean Giono
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• Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο των Β.Αποστολίδου,Β.Καπλάνη,Ε.Χοντολίδου.
• Η αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των Ευαγγελία Αγγελίδου-

Τασούλα Τσιλιμένη.
• Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο των Ρ.Παπανικολάου-Τ.Τσιλιμένη.
• Μεθοδος project και προσχολική εκπαίδευση των judy Harris Helm,Lilian Katj.
• Οδηγός Νηπιαγωγού , Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί-Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης.
• Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση του Β. Αναγνωστόπουλου.
• Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο της Ασπασία Βασιλάκη.
• Oλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μας , Εκδόσεις Σαββάλας.
• Προστατεύω το περιβάλλον , Εκδόσεις Σαββάλας.
• Ο πλανήτης σε κίνδυνο , Εκδόσεις Σαββάλας.
• Ο κόσμος των φυτών και των ζώων , Εγκυκλοπαίδεια.
• Ο κόσμος της θάλασσας , Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
• Ζώα της θάλασσας , Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
• Μέσα στη θάλασσα , Εκδόσεις Μίνωας.
• Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα της Σ.Μαντουβάλου.
• Δάσος των Γ.Βούλγαρη και Π.Μωραίτου.
• WWW.Δάσος.GR της Θωμαής Καραλάζου.
• Στα μονοπάτια του Ολύμπου Κ.Π.Ε. Αν. Ολύμπου.
• Στο δάσος της Σ.Ζαραμπούκα.
• Ο κόσμος των ζώων για παιδιά. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
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Περιοδικά
• ΓΕΟ Μάρτιος 2009 , Φεβρουάριος 2011
• Ερευνητές Νο 8 , Νο 48

Sites  που επισκεφθήκαμε
• www.medsos.gr
• www.medaset.gr
• htpp: // oceans.greenpeace.org/gr/
• www.helmepajunior.gr
• www.wwf.gr
• www.greenpeace.org.


