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ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΙΡΟΣ»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας δόθηκε έμφαση στην έρευνα,
στις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών, στην ενεργητική συμμετοχή και
δράση τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους.
Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες.
Οι γονείς των παιδιών συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος.
Η Νηπιαγωγός συμμετείχε πότε ως ενεργό μέλος της ομάδας και πότε
ως καθοδηγήτρια ή συμπαραστάτρια.
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του θέματος προέκυψε από το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάθε
μέρα, πριν ξεκινήσει το σχέδιο εργασίας, στην παρεούλα τα παιδιά με πολύ
ενδιαφέρον ανακοίνωναν τον καιρό της ημέρας.
Όλα ήταν πρόθυμα, κανένα δεν έφερνε αντίρρηση.
Λόγω της γεωγραφικής θέσης του χωριού τους, βίωναν αρκετά καιρικά
φαινόμενα και αντιμετώπιζαν το χειμώνα πολλά προβλήματα.
Τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα
πράγματα για τον καιρό.
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ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α΄ Φάση
Καθημερινά

στην

πρωινή

κουβεντούλα

μας,

στις

ελεύθερες

ανακοινώσεις, αναφερόμασταν μεταξύ άλλων και στον καιρό. Στην ερώτηση «τι
καιρό έχουμε σήμερα» όλα τα παιδιά ήταν πρόθυμα να απαντήσουν.
Προβληματιστήκαμε, τι έπρεπε να κάνουμε για να θυμούμαστε τον καιρό και
στο τέλος της εβδομάδας να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Αποφασίσαμε να
γράψουμε την ανακοίνωση του καιρού σ’ ένα χαρτόνι. Με πρωτοβουλία δική
μου και με την εν μέρει βοήθεια των παιδιών ετοιμάσαμε έναν πίνακα ΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΙΡΟΥ.
Στην αρχή ζωγράφιζαν τον καιρό και αργότερα τον έγραφαν. Σταδιακά
είχαμε προσθέσει τις ημέρες και τη θερμοκρασία (μέσα και έξω από το
Νηπιαγωγείο).
Αυτή η δραστηριότητα άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά.
Κάποιο πρωί λοιπόν η Παναγιώτα Κουκιώτου, μου είπε: «Κυρία άκουσα
στην τηλεόραση, σε ένα χωριό πάνω στα βουνά, δε θυμάμαι σε ποιο, θα
χιονίσει. Ενώ σε μας θα βρέξει».
Άρπαξα λοιπόν την ευκαιρία και ρώτησα τα παιδιά αν ήθελαν να μάθουν
περισσότερα για τον καιρό. Μου δόθηκε η ευκαιρία για να ξεκινήσουμε το
σχέδιο εργασίας. Όλα τα παιδιά ξεφώνησαν μ’ ένα ΝΑΙ!!!!
Κατά τη φάση αυτή έγινε ο σχεδιασμός του προγράμματος με τη
συμμετοχή των παιδιών. Περιελάμβανε συζητήσεις, ερωτήσεις, ανταλλαγή
πληροφοριών. Στη γωνιά της συζήτησης τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να
μιλήσουν, να πουν ότι ξέρουν για τον καιρό.
Αυτά υπαγόρευαν και εγώ κατέγραφα.
Έτσι δημιουργήθηκε το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι ο
καιρός

1. Ανεμοστρόβιλος
2. Αστραπή
3. Ήλιος
4. Αέρας
5. Βροχή
6. Χιόνι
7. Πάγος
8. Καταιγίδες
9. Εποχές
10. Να ζωγραφίσουμε τον

Πρόβλεψη
καιρού

Πως μαθαίνουμε τον καιρό
1. Από την τηλεόραση
2. Από το ράδιο
3. Από τα βιβλία
4. Από τις εφημερίδες

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός –
φύση

Άνθρωπος
–καιρός

Ζώα –Φυτά
Ο καιρός πειράζει:
1. Τα πουλιά (περιστέρια,
χελιδόνια, πελαργός
2. Τα δέντρα (ελιά, έλατο, πεύκο)
3. Τα ζώα

1. Επαγγέλματα
Οι γεωργοί, οι άνθρωποι που
ταξιδεύουν, που ψαρεύουν
2. Ενδυμασία
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Δόθηκε

ο

προβληματισμός

από

πού

μπορούμε

να

πάρουμε

πληροφορίες. Να ρωτήσουμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τη θεία
μας, μου είπαν. Να ψάξουμε στα βιβλία, στις εφημερίδες. Σ’ αυτό το σημείο
θέλω να αναφέρω, ότι, τα παιδιά καθυστέρησαν να φέρουν υλικό. Έτσι ένα
πρωί τα παρότρυνα να ψάξουν και να βρουν από τα βιβλία της βιβλιοθήκης
που είχαμε και από τα διάφορα περιοδικά. Την επόμενη μέρα έστειλα
ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς και τους κάλεσα σε συγκέντρωση στο
Νηπιαγωγείο.
Έτσι βοήθησαν οι γονείς τα παιδιά τους, να βρουν υλικό και να το
φέρουν στο Νηπιαγωγείο.
Προβληματιστήκαμε που θα αποθηκεύαμε τι υλικό. Ύστερα από πολλές
προτάσεις αποφάσισαν να βάλουν το υλικό μέσα σε δύο χάρτινα μεγάλα
κουτιά. Προέκυψε τώρα άλλο πρόβλημα. Κουτιά δεν είχαμε. Που θα τα
βρίσκαμε; Η λύση δόθηκε αμέσως. «Θα πάμε στο Σάκη στο Σουπερμάρκετ και
θα πάρουμε», είπαν. Στην επιστροφή μας στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά
αποφάσισαν να καλύψουν με χρωματιστά χαρτιά τα κουτιά για να ξεχώριζουν.
Έτσι χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και ονομάσαμε τις ομάδες. Η μία ομάδα
ονομάστηκε πιγκουίνια και η άλλη βατραχάκια.
Τα παιδιά της μιας ομάδας αποφάσισαν να τυλίξουν το κουτί τους με
γαλάζιο χρώμα κι έγραψαν τα ονόματά τους επάνω. Τα παιδιά της άλλης
ομάδας με μαύρο χρώμα κι έγραψαν κι εκείνα τα ονόματά τους επάνω στο
κουτί.
Χωρίσαμε όλο το υλικό κατά θέματα.
Από τις προτάσεις των παιδιών προέκυψαν τέσσερις θεματικές
ενότητες. Η κάθε ομάδα θα αναλάμβανε να δουλέψει δύο θέματα.
Έτσι η κάθε ομάδα τοποθέτησε το υλικό μέσα στο κουτί της, με τα
θέματα που επρόκειτο να διερευνήσει.
Σ’ αυτό το σημείο πρόσθεσα κι εγώ το υλικό που τους έφερα.
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Δόθηκε ο προβληματισμός πώς να ονομαστεί αυτή η γωνιά. Ύστερα
από πολλές προτάσεις αποφάσισαν να ονομαστεί:
«Η γωνιά του καιρού».
Την επόμενη μέρα έγινε η παρουσίαση του υλικού μιας θεματικής
ενότητας από τα παιδιά, στα παιδιά της άλλης ομάδας. Έκοψαν και κόλλησαν
φωτογραφίες –εικόνες ότι είχε σχέση με το θέμα που επεξεργάζονταν, σ΄ ένα
μεγάλο κάνσον.
Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε η παρουσίαση όλων των θεμάτων, από τα
παιδιά της μιας ομάδας, στα παιδιά της άλλης ομάδας. Παρουσιάζοντας το
υλικό που είχαν φέρει, τα ίδια τα παιδιά ένιωθαν πολύ χαρούμενα κι
ανυπομονούσαν πότε θα’ ερχόταν η σειρά τους πάλι για την παρουσίαση του
υλικού. Επειδή τα θέματα ήταν τέσσερα και οι ομάδες δύο, οι δύο ομάδες
εναλλάσσονταν στην παρουσίαση του υλικού.
Εγώ τα φωτογράφιζα, τα μαγνητοφώνιζα και συμμετείχα μερικές φορές
στην κουβέντα τους.
Έτσι αναρτήσαμε τέσσερις πίνακες. Ένας πίνακας για κάθε μια θεματική
ενότητα.
Στη συνέχεια αρχίζει η φάση του σχεδίου εργασίας με την διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων κατά θέμα και ομάδα.
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Β΄ Φάση: Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων
1η Θεματική ενότητα: Ο καιρός
Με αφορμή το χιόνι που είχαμε στην αυλή του σχολείου μας βγήκαμε
έξω και περπατήσαμε επάνω στο απάτητο και αφράτο χιόνι και επάνω στο
παγωμένο χιόνι. Παρατηρήσαμε τον ήχο του βαδίσματος επάνω στο αφράτο
και επάνω στο παγωμένο χιόνι. Πιάσαμε με τα δάχτυλα μας το χιόνι και τον
πάγο. Γεμίσαμε δύο κουβαδάκια με χιόνι. Όταν μπήκαμε μέσα στο
Νηπιαγωγείο ακολούθησε συζήτηση. Τι είναι το χιόνι; Τι χρώμα έχει; Πως είναι;
Αν λιώσει, γιατί λιώνει. Αν μας παγώνει. Η μια ομάδα τοποθέτησε τον έναν
κουβά έξω στο πρεβάζι του παραθύρου και η άλλη ομάδα μέσα, δίπλα στη
γωνιά του καιρού. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία της παρατήρησης.
Παρατήρησαν πως το χιόνι που ήταν έξω στο περβάζι του παραθύρου άργησε
να λιώσει, ενώ αυτό που ήταν μέσα έλιωσε ποιο γρήγορα.
Μετά από μερικές ημέρες, με αφορμή το χιόνι που άρχιζε να λιώνει,
δόθηκε ο προβληματισμός σ’ όλα τα παιδιά: «Που πήγε το χιόνι;». Δόθηκαν
πολλές απαντήσεις: «Κυρία ήρθαν τα μεγάλα παιδιά το βράδυ και το μάζεψαν
μέσα στον κουβά». Μεταξύ άλλων δόθηκε και αυτή «Κυρία εξατμίστηκε, κυρία
το ρούφηξε το χώμα». Έτσι αβίαστα αναφέρθηκα στον κύκλο του νερού.
Στη συνέχεια γεμίσαμε δύο κουβαδάκια με ίση ποσότητα νερού και τα
αφήσαμε επάνω στο περβάζι του παραθύρου. Τα παιδιά μετά από ημέρες
παρατήρησαν, πως στα μπουκάλια υπήρχε διαφορετική ποσότητα νερού.
Σε άλλη δραστηριότητα έριξα μέσα σε μια λεκανίτσα λίγο νερό και
ζήτησα από ένα παιδί να βάλει ένα σφουγγάρι μέσα στη λεκάνη. Τα παιδιά
παρατήρησαν πως το σφουγγάρι απορρόφησε όλο το νερό.
Διάβασα σε όλα τα παιδιά το παραμύθι: «Ο χιονάνθρωπος που δεν
ήθελε ένα λιώσει». Ένα νήπιο είπε το παραμύθι και μαγνητοφωνήθηκε.
Δόθηκε ο ορισμός τι είναι ο καιρός. Τι ονομάζουμε καιρικά φαινόμενα και
ποια είναι αυτά. Ακούσαμε ήχους από καιρικά φαινόμενα και τους
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αναγνωρίσαμε. Διακρίναμε από διάφορες καρτέλες, τις καρτέλες εκείνες όπου
απεικόνιζαν καιρικά φαινόμενα. Ταυτίσαμε όμοιες καρτέλες με τις όμοιες. Όλα
τα παιδιά έγραψαν σε φύλλο εργασίας τα καιρικά φαινόμενα που απεικόνιζε η
εικόνα. Σε κινητές καρτέλες υπήρχαν γραμμένες λέξεις με τα καιρικά
φαινόμενα.
Παρακολούθησαν σε Video –κασέτα τι είναι ο καιρός (σύννεφα, βροχή,
χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα). Παρακολούθησαν σε Video –κασέτα που πάει το
νερό της βροχής. Ακολούθησε ομαδική συζήτηση.
Άκουσαν ήχους από διάφορα φαινόμενα του καιρού και σε φύλλο
ζωγράφισαν με τους μαρκαδόρους όποιο φαινόμενο ήθελαν.
Με αφορμή μιας εβδομάδας όπου ο καιρός ήταν καλός αναφέρθηκα στις
Αλκυονίδες μέρες. Είπα τη μυθολογία του Αλκυών –Αλκυόνης και τα παιδιά
ζωγράφισαν ότι τα εντυπωσίασε.
Κάναμε

το

πείραμα

της

βροχής

και

της

ομίχλης.

Τα

παιδιά

ενθουσιάστηκαν. Σ’ ένα μπρίκι ζέστανα νερό. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία
παρατήρησης. Όταν άρχιζε να βράζει το νερό, είδαν τις πρώτες φυσαλίδες,
που γινόταν όλο και περισσότερες, όσο περισσότερο έβραζε το νερό. Όσο
έβραζε το νερό, τόσο μειωνόταν η ποσότητα του νερού…ώσπου στο τέλος δεν
έμεινε καθόλου νερό μέσα στο μπρίκι. Τότε ένα προνήπιο ξεφώνησε «Αχ,
έφυγε το νερό», κι ένα νήπιο «εξατμίστηκε κυρία».
Έτσι μίλησα στα παιδιά για το υγρό νερό- φυσαλίδες- υδρατμούς –
εξάτμιση- ήλιο (πηγή θερμότητας).
Παρότρυνα τα παιδιά να θυμηθούν που συνάντησαν ή που είδαν το
φαινόμενο αυτό. Τα παιδιά απάντησαν: «Στην αυλή μας κυρία το χιόνι
ζεστάθηκε από τον ήλιο και εξατμίστηκε και στην Video –κασέτα».
Σε άλλη δραστηριότητα διάβασα στα παιδιά το παραμύθι «Το Σύννεφο
που έβαλε τα κλάματα». Τα παιδιά επανέλαβαν το παραμύθι. Στη συνέχεια
επέλεγα λέξεις και τα παιδιά της μιας ομάδας έπρεπε να πουν τις αντίθετες
λέξεις, τα παιδιά της άλλης ομάδας άκουγαν. Έπειτα έλεγα κάποιες λέξεις στον
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ενικό και τα παιδιά που άκουγαν στην προηγούμενη δραστηριότητα, έπρεπε να
πουν τις λέξεις τον πληθυντικό αριθμό.
Με αφορμή δυο αεροπλάνα που πετούσαν την ώρα του διαλείμματος,
έγινε αναφορά στη Σημεία του Ορίζοντα. Ονομάσαμε τον αέρα ανάλογα από
την κατεύθυνση που φυσά, (βοριάς –νοτιάς, ανατολικός –δυτικός) και είπαμε
πόσο διαφορετικός είναι ο ένα από τον άλλον.
Τα παιδιά της μιας ομάδας γίνονται οι άνεμοι, παίζουν με τις σταγόνες
της νερομπογιάς πάνω στο χαρτί, φυσώντας με τα καλαμάκια τους.
Τα παιδιά της άλλης ομάδας κόβουν μικρά χαρτάκια και φυσούν πότε
απαλά –γίνονται η αύρα και πότε δυνατά γίνονται δυνατός άνεμος.
Διάβασα στα παιδιά το παραμύθι «Ο βοριάς και ο Ήλιος». Το
δραματοποίησε η μια ομάδα και η άλλη ομάδα ήταν οι θεατές.
Απομνημόνευσαν όλα τα παιδιά μικρά κείμενα, αινίγματα, για το
σύννεφο, το ποτάμιο, τον ήλιο. Ζωγράφισαν κι έγραψαν την απάντηση σε
φύλλο εργασίας. Έγραψαν την ακροστιχίδα του Πάγου. Με αφορμή τον Ήλιο
που μπάνιαζε τα μάτια ενός παιδιού, έγινε αναφορά στον ήλιο. Για το φως του
που είναι πολύ δυνατό, για τη ζέστη που εκπέμπει, για την ημέρα και τη νύχτα
που μας φέρνει. Έγινε αναφορά στην Ανατολή –ανατέλλει και στη Δύση-δύει. Η
μια ομάδα δραματοποίησε γεγονότα που συμβαίνουν την ημέρα και η άλλη
ομάδα γεγονότα που συμβαίνουν τη νύχτα.
Τα παιδιά της μιας ομάδας ζωγράφισαν έναν ήλιο με τα δόντια και τα
παιδιά της άλλης ομάδας έναν ήλιο ζεστό, λαμπερό. Αναφερθήκαμε στις
δουλειές που κάνει ο ήλιος: μας ζεσταίνει, μεγαλώνει τα φυτά, στεγνώνει τα
ρούχα, εξατμίζει το νερό.
Διάβασα σε όλα τα παιδιά το ποίημα: «Το ποταμάκι». Αυτά το
απομνημόνευσαν και σε φύλο εργασίας ζωγράφισαν το ποίημα. Στη συνέχεια
το δραματοποίησαν.
Μίλησα στα παιδιά για τον κ. Μποφόρ και έκανα έναν πίνακα με την
κλίμακα Μποφόρ, ο οποίος περιείχε δύο στήλες με τους ανέμους και τις
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αντίστοιχες εντάσεις τους. Οι ομάδες διάβαζαν με τη σειρά τις στήλες. Με
σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά τα παραπάνω και να δείξουν περισσότερο
ενδιαφέρον σ’ αυτά ζήτησα από τις δυο ομάδες να τα διαβάσουν με
διαφορετική σειρά. Στη συνέχεια η δραστηριότητα απόκτησε άλλη μορφή.
Χωρίστηκαν τα παιδιά σε δυο ομάδες. Όποια ομάδα θα διάβαζε πρώτη, την
κλίμακα θα συγκέντρωνε δέκα βαθμούς, θα ήταν η νικήτρια ομάδα και θα
έπαιρνε ένα έπαθλο. Με αυτήν την δραστηριότητα αυξήθηκε το ενδιαφέρον των
παιδιών.
Γεμίσαμε τις παγοθήκες με νερό της βρύσης και τις βάλαμε στην
κατάψυξη. Την επόμενη μέρα μας περίμενε μια έκπληξη. Το νερό είχε
παγώσει. Έτσι έγινε αναφορά στο φαινόμενο της πήξης –τήξης και αντίστροφα.
Ζήτησα από τα παιδιά να κρατήσουν μέσα στην παλάμη τους από ένα
παγάκι, προέκυψε ο προβληματισμός «γιατί έλιωσε το παγάκι». Πήραμε δυο
ποτήρια, στο ένα βάλαμε κρύο νερό και στο άλλο ζεστό. Ρίξαμε παγάκια μέσα
στο κρύο και στο ζεστό νερό. Τα παιδιά παρατήρησαν πως στο ζεστό νερό τα
παγάκια έλιωσαν πιο γρήγορα από ότι στο κρύο νερό. Τα παιδιά που
ασχολούνταν

με

τη

θεματική

ενότητα

του

καιρού

αποφάσισαν

να

κατασκευάσουν ένα μετεωρολογικό σταθμό. Δόθηκε ο προβληματισμός πώς
να γίνει, με τι υλικό. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει ένα ξύλινο τραπέζι και πάνω
σ΄

αυτό

να

τοποθετήσουν

τα

μετεωρολογικά

όργανα

που

είχαμε.

Αποφασίστηκε με ποιο τρόπο θα τοποθετούσαν τα όργανα, έτσι ώστε να μην
μας πέσουν. Έγραψε σε χαρτάκια ένα προνήπιο την ονομασία των οργάνων
και τα κόλλησε μπροστά στο όργανο που έπρεπε.
Σε

άλλη

δραστηριότητα

έγινε

κατασκευή

μόμπιλ.

Τα

παιδιά

κατασκεύασαν σε κάνσον σύννεφα γαλάζια, σύννεφα με βροχή, σύννεφα με
χιόνι. Τα παιδιά της άλλης ομάδας ασχολούνταν μ’ άλλη δραστηριότητα.
Έκοψαν χρωματιστούς ανεμόμυλους όλα τα παιδιά κι εγώ τους τοποθέτησα
επάνω στο φελιζόλ.
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2η Θεματική ενότητα: Καιρός –Πρόβλεψη
Δόθηκε ο προβληματισμός, πως μαθαίνουμε τον καιρό, ποιος μας τον
ανακοινώνει. Έκοψαν και κόλλησαν φωτογραφίες πάνω σε κάνσον, που είχαν
σχέση με τη θεματική ενότητα αυτή.
Επισκεφτήκαμε το Μετεωρολογικό Σταθμό της Κατερίνης, μαζί με τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου Σφενδάμης, λόγω της συνεργασίας των δυο
Νηπιαγωγείων στο ίδιο θέμα. Τα παιδιά ζωγράφισαν επί τόπου όποιο όργανο
τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Μετρήσαμε τη θερμοκρασία με το
θερμόμετρο που πήραμε μαζί μας. Κάναμε σύγκριση τη θερμοκρασία που
είχαμε στην Παλαιόστανη, με αυτήν της Κατερίνης. Τα παιδιά παρατήρησαν
πως στην Παλαιόστανη η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.
Σύγκριναν τα όργανα που πήραμε μαζί μας, με αυτά που έβλεπαν, ως
προς το μέγεθος και το υλικό. Όταν επιστρέψαμε στο Νηπιαγωγείο
ακολούθησε συζήτηση: Τι είδαμε, τι ζωγράφισαν, ποια η χρήση των οργάνων.
Τα παιδιά τα θυμόντουσαν όλα.
Αποφάσισαν να κάνουν τις ζωγραφιές τους ένα βιβλίο. Κάποιο παιδί
ανέλαβε να γράψει τον τίτλο και τον συγγραφέα.
Δόθηκε ο προβληματισμός: γιατί έπρεπε να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει και
ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να ξέρουν. Ακολούθησε συζήτηση. Όλα τα παιδιά
είχαν να πουν κάτι: «Κυρία, μπορεί να θέλουμε εμείς τα παιδιά να πάμε
εκδρομή, όμως μπορεί να χιονίσει και να μην μπορέσουμε να πάμε γι’ αυτό
πρέπει να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει», είπε η Π. Κουκιώτου.
Είδαμε σε Video –κασέτα την πρόβλεψη του καιρού και την ανακοίνωση του
δελτίου καιρού.
Αποφασίσαμε κάθε Παρασκευή να προβλέψουμε κι εμείς τον καιρό. Έτσι
η ομάδα που ανέλαβε την θεματική ενότητα αυτή, πρόβλεπε τον καιρό του
Σαββατοκύριακού στον πίνακα του Δελτίου Καιρού που είχαμε στο
Νηπιαγωγείο.
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Η άλλη ομάδα έπρεπε να ζωγραφίσει τον καιρό του Σαββάτου το
Σάββατο και τον καιρό της Κυριακή ς την Κυριακή.
Έτσι ερχόμενοι τη Δευτέρα στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά ανακοίνωναν τον
καιρό και τα παιδιά της ομάδας που είχαν προβλέψει τον καιρό, έβλεπαν στον
πίνακα του Δελτίου Καιρού, αν η πρόβλεψή τους ήταν σωστή.
Μια μέρα που φυσούσε πολύ δυνατά, δόθηκε ο προβληματισμός: Αν
μπορούμε να μετρήσουμε την ένταση του αέρα. Τα παιδιά ξεφώνισαν ΝΑΙ….να
βγούμε έξω και να μετρήσουμε πόσο δυνατά φυσάει. Έτσι πήραμε το
αμπερόμετρο που είχαμε και βγήκαμε στην αυλή του σχολείου. «Το
αμπερόμετρο γυρίζει».
«Το αμπερόμετρο ανεβαίνει»
«Πήγε στους 6 βαθμούς»
Ήταν οι παρατηρήσεις των παιδιών.
Μια άλλη μέρα θελήσαμε να δούμε από ποια κατεύθυνση φυσάει.
βγήκαμε λοιπόν έξω. Ένα παιδί της β’ ομάδας κρατούσε τον ανεμοδείχτη και τα
παιδιά της α’ ομάδας έκαναν τις παρατηρήσεις τους. Μάθαμε το τραγούδι της
Κυνηγού: «αεράκι φυσάει».
Μαζί και οι δυο ομάδες τραγουδούσαν και έκαμαν τις ανάλογες κινήσεις.
Παρατηρήσαμε το γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας. Μιλήσαμε για τα
βουνά, τις πεδιάδες, τα ποτάμια, τις λίμνες.
Παρατηρήσαμε τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. Ονομάσαμε τα
διαμερίσματα της Ελλάδας, τις χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα.
Ονομάσαμε κάποια νησιά.
Αποφασίσαμε

να

γίνουμε

κι

εμείς

μετεωρολόγοι.

Δόθηκε

ο

προβληματισμός: «Τι χρειαζόμαστε». «Να κάνουμε μια τηλεόραση» είπαν τα
παιδιά. «Να πάμε στο Σούπερ Μάρκετ να πάρουμε κουτιά. Έτσι πήγαμε να
ζητήσουμε χαρτόνια, στην επιστροφή μας στο Νηπιαγωγείο η ομάδα που
ανέλαβε το θέμα ξεκίνησε για την κατασκευή της τηλεόρασης και η άλλη ομάδα
έπαιζε με το οικοδομικό υλικό. Τα παιδιά συζητούσαν για το πώς θα
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κατασκευάσουν την τηλεόραση. Θα κολλήσουμε τα δύο χαρτόνια, θα τα
καλύψουμε με μαύρο χαρτί, γιατί η τηλεόραση είναι μαύρη είπε κάποιο άλλο.
Θα ζωγραφίσουμε τελίτσες για να είναι τα μεγάφωνα. Θα το κόψουμε μπροστά,
για να είναι η οθόνη. Σ’ αυτό το σημείο τους βοήθησα κι εγώ. Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν. Ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας. Τα παιδιά συνεργάζονταν.
Ένα προνήπιο είπε: «Κυρία πρέπει να γράψουμε και τη μάρκα της
τηλεόρασης». Εντυπωσιάστηκα. Ένα νήπιο ζωγράφισε τα καλώδια στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης. «Κυρία αυτό είναι για την κεραία» μου είπε. Η
τηλεόραση κατασκευάστηκε.
Έτσι δόθηκε ο προβληματισμός τι χρειάζεται ο μετεωρολόγος για να
ανακοινώσει τον καιρό.
Τα παιδιά παροτρύνθηκαν να σκεφτούν, θυμηθούν, να εκφραστούν.
Δόθηκε η απάντηση που περίμενα. Έτσι ζωγράφισαν σε μικρά χαρτάκια: τον
ήλιο, τα σύννεφα, τα σύννεφα με βροχή, το χιόνι.
Σε μικρά χαρτάκια έγραψαν τη θερμοκρασία, την ένταση του αέρα. (τα
μποφόρ)
Την ώρα που έγραφαν και σχεδίαζαν τα παιδιά, τα παιδιά της άλλης
ομάδας έκαμαν άλλη δραστηριότητα, με το θέμα που είχαν αναλάβει να
δουλέψουν.
Σε άλλη δραστηριότητα όλα μαζί τα παιδιά διάβαζαν (και εγώ τους
έδειχνα) την κλίμακα μποφόρ που είχαμε. Εγώ τους έδειχνα τα διαμερίσματα
της Ελλάδας και αυτά διάβαζαν.
Στη συνέχεια είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα ήταν οι
μετεωρολόγοι που ανακοίνωναν τον καιρό. Έμπαιναν μέσα στην τηλεόραση,
έδειχναν στο χάρτη την περιοχή κι ανακοίνωναν τον καιρό (θερμοκρασία,
μποφόρ, καιρικό φαινόμενο). Τα παιδιά της άλλης ομάδας παρίσταναν τους
τηλεθεατές.
Σε μια άλλη δραστηριότητα συνέβαλαν οι μητέρες των παιδιών. Τα
παιδιά της μιας ομάδας μαζί με δύο μητέρες των παιδιών πήραν συνέντευξη
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από τους παππούδες του χωριού. «Πως μάθαιναν στα παλιά τα χρόνια που
δεν υπήρχαν τηλεόραση –ραδιόφωνο τον καιρό».
Τα παιδιά της β’ ομάδας ασχολούνταν με κατασκευή του θέματος του
καιρού. (θεμ. ενότητα στην οποία ανήκαν). Όταν επέστρεψε η α’ ομάδα
ακούσαμε τη συνέντευξη κι ακολούθησε συζήτηση.
Ένας γονιός μας έφερε μια κατασκευή με την οποία μπορούσαμε να
ακούσουμε τον αέρα. Με αυτήν την κατασκευή παροτρύνθηκαν τα παιδιά να
κατασκευάσουν και αυτά μία. Έτσι κόψαμε όλα τα παιδιά σε διαφορετικά μήκη
χρωματιστούς σπάγκους. Σ’ αυτούς δέσαμε κατά απόσταση καρφιά. Στο τέλος
δέσαμε τις άκρες των σπάγκων σε μια κρεμάστρα και βγήκαμε μια μέρα με
αέρα έξω. Ένα παιδί κρατούσε την κατασκευή και τα υπόλοιπα έβλεπαν τους
σπάγκους με τα καρφιά που κουνιόντουσαν από τον αέρα, και άκουγαν τον
ήχο του αέρα, από τον ήχο που έβγαζαν τα καρφιά όταν αυτά ακουμπούσε το
ένα το άλλο.

13

3η Θεματική ενότητα: Καιρός –φύση
Αναφερθήκαμε στα αποδημητικά πουλιά. Ποια είναι, γιατί φεύγουν, που
πάνε.
Είδαμε σε Video –κασέτα το ταξίδι των πουλιών. Τον τρόπο με τον οποίο
μεταναστεύουν

τα

χελιδόνια,

οι

πελαργοί,

οι

χήνες.

Τα

παιδιά

παρακολουθούσαν την κασέτα με μεγάλο ενθουσιασμό. Έγινε συζήτηση για
άλλα πουλιά που φέρνουν την άνοιξη (κούκος –κουκουβάγια).
Μάθαμε τραγούδια σχετικά μ’ αυτά. Στην συνέχεια τραγουδούσε η μια
ομάδα και η άλλη χτυπούσε παλαμάκια στο ρυθμό του τραγουδιού. Σε άλλη
δραστηριότητα έγινε αλλαγή στους ρόλους. Η μια ομάδα τραγουδούσε και η
άλλη έδινε το ρυθμό του τραγουδιού με μουσικά όργανα.
Σε επόμενη δραστηριότητα με τις διάφορες κινήσεις των χεριών μου, τα
παιδιά τραγουδούσαν σε διαφορετική ένταση (δυνατά- σιγανά- ψιθυριστά).
Άλλες φορές συνόδευαν το τραγούδι με ανάλογες κινήσεις.
Έγινε συζήτηση για τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Για τα ζώα
που ζουν στο Β. Πόλο και στο Ν. Πόλο. Για τα ζώα που ζουν στην έρημο.
Είδαμε φωτογραφίες.
Παρακολουθήσαμε φυτά που μεγαλώνουν στην έρημο και πουλιά που
ζουν σ’ αυτήν. Μιλήσαμε για τα αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα, βγήκαμε στην
αυλή του σχολείου και είδαμε το έλατο, το πεύκο.
Μιλήσαμε για το κυπαρίσσι και για την ελιά. Ονόμασαν μερικά δέντρα
που δεν έχουν φύλλα το χειμώνα.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η α’ ομάδα σε κάνσον έκοψε
πεύκα και η β΄ ομάδα έκοψε κυπαρίσσια.
Ένα παιδί φούσκωσε ένα μπαλόνι. Τα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας ομάδας
έκοψαν και κόλλησαν μικρά χαρτάκια από εφημερίδα επάνω στο φουσκωμένο
μπαλόνι. Την επόμενη ημέρα έκοψα το μπαλόνι στη μέση. Τα παιδιά κόλλησαν
επάνω στα δυο μισά μπαλόνια κοχύλια. Έβαψαν σ’ ένα φελιζόλ τα μάτια –
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μύτη- στόμα και το κόλλησαν για κεφάλι. Βοήθησα τα παιδιά να κολλήσουν τα
πόδια και την ουρά από σύρμα πίπας κι έτσι κατασκεύασαν τη χελώνα. Στη
δεύτερη χελώνα δεν ήθελαν τα παιδιά να της βάλουν τα πόδια και την ουρά.
«Κυρία βρέχει και η χελώνα κρύφτηκε μέσα στο καβούκι της» είπε ο Διονύσης.
Κόλλησαν οδοντογλυφίδες σε κουκουνάρια, κάποια παιδιά μάλιστα έβαψαν με
τέμπερα

τις

οδοντογλυφίδες,

έτσι

κατασκεύασαν

πολύχρωμους

σκαντζόχοιρους.
Δόθηκε ο προβληματισμός που να βάλουμε τα ζωάκια μας αυτά. «Κυρία
επάνω σε χόρτα και σε χώμα σαν να βγαίνουν από τη φωλιά τους», είπαν.
Έτσι κάναμε μια μακέτα. Έκοψα ένα μεγάλο κομμάτι φελιζόλ και τα παιδιά
κόλλησαν επάνω σ’ αυτό χώμα, πετρούλες, κλωναράκια. Το υλικό το είχαν
μαζέψει στην ώρα του διαλείμματος, από την αυλή του σχολείου μέσα σε
κουβαδάκια. Τοποθέτησαν τα ζωάκια μας επάνω στη μακέτα.
Με αφορμή τα χελιδόνια που ήρθαν έγινε συζήτηση γι’ αυτά και έμαθαν
το αίνιγμα. Έκοψαν χελιδόνια σε μαύρα κάνσον. Θέλησαν να τα τοποθετήσουν
επάνω στη μακέτα. Προβληματίστηκαν πώς να τα βάλουν. Μεταξύ άλλων
προτάσεων, αποφάσισαν να τα τοποθετήσουν επάνω στα καλώδια της Δ.Ε.Η.
Πήγαμε στο παράθυρο και είδαμε πως είναι οι κολόνες και τα σύρματα της
Δ.Ε.Η.
Έδωσα στα παιδιά ξυλάκια από σουβλάκια, τα κόλλησαν και εγώ τα
έβαλα επάνω στη μακέτα στο σημείο που ήθελαν τα ίδια. Τα παιδιά κόλλησαν
τα χελιδόνια επάνω στα σύρματα της Δ.Ε.Η., η μακέτα μας ολοκληρώθηκε.
Σε άλλη δραστηριότητα όλα τα παιδιά μαζί κατασκεύασαν ένα παραμύθι.
Ζωγράφισαν το παραμύθι και έδωσαν τον τίτλο: «Ήρθε η Άνοιξη».
Αποφασίστηκε να γίνει το παραμύθι τους ένα βιβλίο.
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4η Θεματική ενότητα: Καιρός –άνθρωπος
Δίνεται η παρουσίαση του υλικού από τα παιδιά της μιας ομάδας στα
παιδιά της άλλης ομάδας. Η μία ομάδα κόβει και κολλά εικόνες που μας
δείχνουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα. Η άλλη ομάδα κόβει και κολλά εικόνες που μας δείχνουν πως
μπορεί να διασκεδάσει ο άνθρωπος με το χιόνι και τον καλόκαιρο. Κόβουν και
κολλούν εικόνες από χειμωνιάτικα σπορ.
Έγινε αναφορά στα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός στον
άνθρωπο. Όλα τα παιδιά είχαν κάτι να πουν.
Αναφερθήκαμε στα επαγγέλματα που εξαρτώνται από τον καιρό.
Μιλήσαμε για τους ναυτικούς, τους αεροπόρους, τους ψαράδες,
Για τη δουλειά των πατεράδων τους. Κάποιο νήπιο είπε: «Κυρία, ο μπαμπάς
μου δεν μπορεί να πάει να κόψει ξύλα με τον αέρα τον δυνατό και με τη
βροχή». «Κυρία, όταν βρέχει δεν μπορούν οι μπαμπάδες μας να φυτέψουν τα
φυτά, γιατί θα σαπίσουν», είπε ένα άλλο. «Εμείς τα παιδιά όταν χιονίζει και
φυσάει να πάμε για παιχνίδι» είπε ένα άλλο νήπιο. Είδαμε σε Video –κασέτα
έναν ανεμοστρόβιλο πως ξερίζωνε τα δέντρα και σήκωνε τα σπίτια. Μιλήσαμε
για τις πλημμύρες και τα ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Δόθηκε ο προβληματισμός πως μπορούμε να προστατευτούμε για να
μην πάθουμε κάποιο ατύχημα.
Δόθηκε ο προβληματισμός αν ο καιρός μας δημιουργεί μόνο
προβλήματα.
Έτσι αναφερθήκαμε στα αθλήματα που εξαρτώνται από το χιόνι.
Μιλήσαμε για τα καλοκαιρινά σπορ, για τις δουλειές που κάνει ο ήλιος. «Κυρία,
ο ήλιος μας μαυρίζει το καλοκαίρι», είπε ένα νήπιο. Κάποιο άλλο «εξατμίζει το
νερό και στεγνώνει τα ρούχα», «Πρέπει να φοράμε γυαλιά και καπέλο»,
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πρόσθεσε ένα άλλο. Έτσι μιλήσαμε για το πώς πρέπει να προστατεύουμε τον
εαυτό μας από τον ήλιο .
Έκαναν την κατασκευή της μακέτας με τους σκιέρ. Τα παιδιά έκοψαν και
χρωμάτισαν σε κάνσον τους σκιέρ. Από σπιρτόκουτα έκαναν έλκηθρα και
τοποθέτησαν αυτά και τους σκιέρ πάνω στη χιονισμένη μακέτα.
Τα παιδιά της ομάδας αυτής, μαζί με δύο μητέρες, πήραν συνέντευξη
από τους κατοίκους του χωριού «Πως επιδρά ο καιρός στις γεωργικές
δουλειές».
Παρακολούθησαν σε Video –κασέτα την «Κιβωτό του Νώε». Δυο παιδιά
διηγήθηκαν την ιστορία αυτή. Ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά είχαν
εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και αυτό φαινόταν στην έκφραση τους. Πήραν την
απόφαση τα παιδιά να ζωγραφίσουν την ιστορία. Εργάστηκαν και οι δυο
ομάδες. Κάθε παιδί ανέλαβε μια αρμοδιότητα. «Εγώ, κυρία θα ζωγραφίσω την
Κιβωτό με τον Νώε και τους γιους του» είπε ένα νήπιο. «Εγώ την τρικυμία και
τη βροχή» είπε η Φωτεινή. «Εγώ το ουράνιο τόξο» είπε η Παναγιώτα.
Αποφάσισαν να γράψουν τον τίτλο και τον συγγραφέα.
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Γ΄ Φάση: Δραστηριότητες επανεξέτασης –Αξιολόγηση
Στην φάση αυτή έγιναν δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά
προτρέπονταν να θυμηθούν τι έμαθαν. Χρησιμοποιήθηκαν οι φωτογραφίες, τις
οποίες είχαμε εμφανίσει, ως σημείο αναφοράς. Τα παιδιά εστίασαν την
προσοχή τους σ’ αυτές και όλα ήταν πρόθυμα να μιλήσουν. Ήταν φωτογραφίες
δικές τους, σε διάφορες δραστηριότητες που συμμετείχαν. Βλέποντας τον
εαυτό τους στις φωτογραφίες ένιωθαν χαρούμενα και ευτυχισμένα. Έγινε
διάλογος ανάμεσα στα παιδιά, κάποιες φορές το ένα παιδί συμπλήρωνε το
άλλο. Σε άλλη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκαν και οι τέσσερις πίνακες που
είχαν συγκροτηθεί και αναρτηθεί, ένας για κάθε μια θεματική ενότητα, ως
αντικείμενα που θα τραβούσαν το ενδιαφέρον των παιδιών για να θυμηθούν
και να πουν τι έμαθαν.
Στο τέλος κάθε συζήτησης δόθηκε φύλλο εργασίας σχετικό με το θέμα
της θεματικής ενότητας που είχε συζητηθεί.
Κατά την α’ φάση του σχεδίου εργασία δημιουργήθηκε το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ
με τις γνώσεις των παιδιών. Στη γ’ φάση κατέγραψα στο ίδιο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ τα
καινούρια στοιχεία που έμαθαν τα παιδιά με διαφορετικό χρώμα μαρκαδόρου.
Πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο της Σφενδάμης –
Πιερίας, όπου παρευρίσκονταν ο κ. Τσιτουρίδης Μετεωρολόγος, ο οποίος μας
μίλησε για τον καιρό και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και μη.
Μας έδειξε φωτογραφίες και εικόνες στο Computer. Έγινε δραστηριότητα
στην οποία τα παιδιά έπρεπε να θυμηθούν και να πουν λέξεις σχετικές με ότι
είχαμε μάθει για κάθε γράμμα της αλφαβήτου. Έτσι γράψαμε το αλφαβητάριο
του καιρού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχαν οι δυο ομάδες συγχρόνως.
Όποια ομάδα θα έβρισκε τις περισσότερες λέξεις θα ήταν η νικήτρια ομάδα και
θα έπαιρνε ένα έπαθλο. Τα παιδιά υπαγόρευαν κι εγώ έγραφα με διαφορετικό
χρώμα μαρκαδόρου τις λέξεις που έβρισκαν.
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Πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο μετεωρολογικό κτίριο του
αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαμε συνάντηση με τον Κ. Τσιτουρίδη –
μετεωρολόγο, κι έγινε σχετική ενημέρωση από αυτόν. Τα παιδιά ζωγράφισαν
επιτόπου το αεροπλάνο με τα πυροτεχνήματα, την μπάλα –ραντάρ, το δωμάτιο
του ραντάρ. Στην επιστροφή στο Νηπιαγωγείο ακολούθησε συζήτηση,
συμμετείχαν όλα τα παιδιά.
Δόθηκε ο προβληματισμός με ποιο τρόπο θα μπορούσαν τα παιδιά να
ενημερώσουν για τα όσα έμαθαν στους γονείς τους. Τα παιδιά αποφάσισαν με
πρόσκληση να καλέσουν όχι μόνο τους γονείς τους, αλλά όλους τους
κατοίκους στο Νηπιαγωγείο.
«Κυρία να γίνουμε οι μετεωρολόγοι και να μπούμε μέσα στην τηλεόραση
που κατασκευάσαμε» είπε ένα νήπιο. Ένα άλλο πρότεινε «Κυρία να δείξουμε
τις φωτογραφίες μας και τις ζωγραφιές μας».
Δόθηκαν οι ρόλοι του θεατρικού που θα έπαιζαν τα παιδιά μπροστά
στους γονείς τους. Αποφασίστηκε ποιοι θα έπαιρναν το ρόλο του τηλεθεατή και
ποιοι του μετεωρολόγου.
Στη συνέχεια εξέφρασαν την επιθυμία να γράψουν τα ίδια το κείμενο της
πρόσκλησης και να τη βάλουν μέσα σ’ ένα φάκελο.
Τα παιδιά δούλεψαν όλα μαζί.
Ύστερα από επιθυμία των παιδιών, σχεδίασα σε άσπρο κάνσον έναν
ήλιο και ένα σύννεφο. Τα παιδιά έπρεπε να τα βάψουν και τα κόψουν στο
περίγραμμα. Έβαλαν την πρόσκληση μέσα στο φάκελο, κι έγραψαν «από το
Νηπιαγωγείο της Παλαιόστανης».
Το πρόγραμμα μας ολοκληρώθηκε και το σχέδιο εργασίας έφτασε στο
αποκορύφωμα του με την παρουσίαση της εκδήλωσης.
Τα παιδιά έπαιξαν το θεατρικό: «Το Δελτίο Καιρού». Στη συνέχεια τα
νήπια

κατάλληλα

παρουσιάσουν

τον

ντυμένα
ήλιο

και

με

–σύννεφα-

ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής.
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μουσική
βροχή-

επένδυση
θύελλα-

καλούνταν
ουράνιο

να

τόξο,

Επίσης έγινε έκθεση από τις ζωγραφιές, εργασίες και κατασκευές των
παιδιών.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση έγινε σταδιακά σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στην
αρχή μερικά παιδιά ήταν αμέτοχα και εκδήλωναν άρνηση να συμμετάσχουν σε
διάφορες δραστηριότητες. Στην πορεία όμως ενεργοποιήθηκαν.
Τα παιδιά έμαθαν να δουλεύουν σε ομάδες. Έμαθαν να μοιράζονται τα
πράγματά τους, να συντονίζουν τις κινήσεις τους. Σε αυτές κυριαρχούσε
πνεύμα

συνεργασία

και

αλληλοβοήθειας.

Ακόμη

και

στις

ελεύθερες

δραστηριότητες έπαιζαν σε ομάδες.
Τα παιδιά ανέπτυξαν το αίσθημα της ευθύνης. Έπαιρναν πρωτοβουλίες.
Έμαθαν να ψάχνουν στα βιβλία, στα περιοδικά για να βρουν πληροφορίες.
Έμαθαν να επικοινωνούν με τους συνομήλικους τους, αλλά και με τους
μεγαλύτερους τους.
Πλούτισαν

το

λεξιλόγιο

τους,

έμαθαν

επιστημονικές

ορολογίες,

βελτίωσαν τον προφορικό τους λόγο. Είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν, να
υποθέσουν, να συμπεράνουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Επιχειρηματολόγησαν, απομνημόνευσαν μικρά κείμενα.
Έγιναν δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν και οι δυο ομάδες μαζί.
Σε αυτές τα παιδιά έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον και εξέφραζαν την επιθυμία,
την επανάληψη των δραστηριοτήτων αυτών. Σε άλλες δραστηριότητες υπήρχε
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων σε ομάδες, σε μερικές συμμετείχα και η ίδια
ως μέλος μιας ομάδας και σε άλλες ως καθοδηγήτρια.
Έγιναν δραστηριότητες επανεξέτασης και συζήτησης, στις οποίες τα
παιδιά προτρέπονταν να θυμηθούν και να πουν τι έμαθαν. Τα παιδιά
συμμετείχαν ενεργά.
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Δόθηκαν φύλλα εργασίας, ένα φύλλο για κάθε μια θεματική ενότητα,
καθώς και φύλα εργασίας για τη γραφή. Θέλω να επισημάνω πως τα προνήπια
στα φύλλα εργασίας της γραφής, παρουσίασαν κάποια δυσκολία.
Με τις δραστηριότητες που έγιναν μπορέσαμε και καλύψαμε όλα τα
γνωστικά πεδία: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη του Περιβάλλοντος.
Τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από το παραμύθι, τη δραματοποίηση, τη
χειροτεχνία κι ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας.
Συνειδητοποίησαν την ένταση του ανέμου και γνώρισαν τα νήπια τον
άνεμο ως μετεωρολογικό φαινόμενο. Γνώρισαν το φαινόμενο της ομίχλης και
της υγροποίησης. Γνώρισαν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα ακραία και μη.
Επίσης έμαθαν το ταξίδι του νερού, από πού έρχεται και που πάει.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διαπίστωσα πως τα παιδιά
παρουσίασαν πρόοδο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους (γενικές
ικανότητες, ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής –ικανότητες συναισθηματικής
προσαρμογής).
Όλα τα νήπια έγιναν αντικείμενο παρατήρησης σε διάφορες χρονικές
περιόδους και διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος. Όλα τα παιδιά
παρατηρήθηκαν σε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων.
Βλέποντας στο πρόσωπό τους τη χαρά της δημιουργίας ένοιωθα κι εγώ
ικανοποιημένη. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των παιδιών σε περισσότερη
ενέργεια.
Πολλές φορές έμεινα άναυδη από απροσδόκητες σκέψεις των παιδιών.
Υπήρχε θετική συνεργασία και με τους γονείς. Οι μητέρες των παιδιών
πρόθυμες ανταποκρίθηκαν στα θελήματά μου.
Κατά την διεκπεραίωση του σχεδίου εργασίας αυτού, είχα την ηθική και
υλική υποστήριξη της Σχολικής Συμβούλου κ. Πάτρα Ουρανίας.
Από τα σεμινάρια που παρακολούθησα, κυρίως της κ. Μπιρμπίλη, σε
συνεργασία με τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, είχα μεγάλη βοήθεια.
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Επίσης, βοηθήθηκα πολύ από τις δειγματικές των δυο συναδέλφων (κας
Τζητηρίδου και κας Σουπιάδου), που παρακολούθησα.
Μεγάλη συμβολή στην υλοποίηση της εργασίας είχαν τα προγράμματα
σχεδίου εργασίας που έλαβα από τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.
Ο δήμαρχος της Πύδνας κ. Λαγδάρης, μου παραχώρησε το λεωφορείο
του Δήμου κι έτσι πραγματοποίησα διάφορες διδακτικές επισκέψεις.
Ο κ. Μαυρομάτης υπεύθυνος του μετεωρολογικού χώρου Κατερίνης μας
δέχτηκε και μας ξενάγησε στο μετεωρολογικό χώρο.
Το Δημοτικό Σχολείο μου πρόσφερε εποπτικό υλικό (τηλεόραση, βίντεο)
κι έτσι παρακολουθήσαμε

Video –κασέτες σχετικές με το θέμα που

δουλεύτηκε.
Με τον μετεωρολόγο κ. Τσιτουρίδη είχαμε ενημερωτική συνάντηση στο
Νηπιαγωγείο Σφενδάμης, μας δέχτηκε και μας ξενάγησε στο χώρο όπου
εργάζεται και μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες.
Με τη συνάδελφο κ. Μακρίδου Μαρία, νηπιαγωγό στο Νηπιαγωγείο
Σφενδάμης, είχαμε άψογη συνεργασία.
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Απαντήσεις στα ερωτήματα των παιδιών
(Συνεντεύξεις από τους κατοίκους της Παλαιόστανης)
«…Στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και ραδιόφωνα για να
μαθαίνουν τον καιρό. Παρατηρούσαν καθετί που γινόταν στη φύση.
Παρατηρούσαν τα σύννεφα, τα ζώα, τα πουλιά…. τα ημερομήνια. Όταν τα ζώα
έτρωγαν λαίμαργα, σήμαινε κακοκαιρία. Αν

μαζευόντουσαν πολλά πουλιά,

σήμαινε κακοκαιρία. Αν φυσούσε βοριάς θα χιόνιζε. Παρατηρούσαν τον
Όλυμπο. Αν υπήρχε σύννεφο χαμηλά θα έβρεχε.
Όταν μπαίνουν σύννεφα μπροστά στον ήλιο την ώρα που βασιλεύει, θα
βρέξει.
Όταν το φεγγάρι έχει αλώνι την επόμενη μέρα θα βρέξει.
Παρακολουθούσαν

τη

φύση

νύχτα

–μέρα.

Παρατηρούσαν

τα

ημερομήνια. Παρατηρούσαν τις 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου, τον καιρό
έκαμνε. Αν έβρεχε 1 Αυγούστου όλον τον Αύγουστο θα έβρεχε. Αν είχε ήλιο την
2 Αυγούστου θα είχε καλό καιρό τον Σεπτέμβρη.
Κάθε μέρα του Αυγούστου ήταν κι ένα μήνας. Όταν έρχονται τα
αποδημητικά πουλιά, φεύγει ο Χειμώνας.
«…Το χαλάζι χαλνά τα καπνά, τα σιτάρια, τα φασόλια, τα βαμβάκια…»
«…Η βροχή, το χαλάζι δημιουργούν πολλά προβλήματα. Χαλνά τα
σπαρτά, χαλνά την παραγωγή. Καταστρέφονται τα σιτάρι, τα καπνά».
«..Όταν βρέχει είναι μαλακό το χώμα, δεν μπορούμε να οργώσουμε».
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Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα:
 Βιβλία
 Εφημερίδες
 Περιοδικά
 Φωτογραφίες
 Χάρτης
 Υλικά για εικαστικά
 Υλικά για δραματοποίηση
 Υλικά για κατασκευές
 Βιντεοκασέτες
 Κασέτες μουσικής
 CD- μουσικής
 Ηχογράφηση –κασετόφωνο
 Φωτογραφική μηχανή
 Τηλεόραση
 Video
 Κείμενα –ποιήματα
 Τραγούδια
 Μουσικά όργανα
 Διάφορα αντικείμενα για τα πειράματα
 Υδρόγειος σφαίρα
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Φύλλα

εργασίας
που

δόθηκαν

στα

25

παιδιά

ΒΑΛΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ Η ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
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ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ
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ΚΥΚΛΩΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΖΟΥΝ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ
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ΕΝΩΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΕ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
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ΈΝΩΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ
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ΈΝΩΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. ΔΙΑΛΕΞΕ ΠΟΙΑ
ΛΕΞΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

33

ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
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ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΙΟΝΙ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
36

ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΑΚΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
38

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΜΟΜΠΙΛ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Ο ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ VIDEO- ΚΑΣΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
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Ανεμοστρόβιλος, Ανεμόμετρο, Ανατολή, Ανεμοδείχτης, Άνεμος.

Β

Βροχή, Βοριάς, Βροχόμετρο, Βροχογράφος

Γ

Γη

Δ

Δύση, Δυτικός, Δορυφόρος

Ε

Εξατμίστηκε, Έλιωσε

Ζ
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Ήλιος, Ηλιόμετρο, Ηλιοβασίλεμα
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Θερμοκρασία, Θερμόμετρο, Θύελλα
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Ισχυρός
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Κούκος, Καταιγίδα, Κεραυνός

Λ
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Μετεωρολόγος, Μποφόρ, Μπόρα, Μέτριος

Ν

Νηνεμία, Νοτιάς, Νότος
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Σύννεφα, Συννεφιά
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Τυφώνας, Τρικυμία
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Υδρόγειος σφαίρα, Υγρό, Υγρασία, Υδράργυρος
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Φουρτούνα

Χ

Χαλάζι, Χιόνι, Χειμώνας

Ψ

Ψιχαλίζει

Ω
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