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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Το σχέδιο εργασίας
ξεκίνησε τον
Ιανουάριο και το
κλείσαμε περίπου στο
τέλος της σχολικής
χρονιάς και αφού
άρχισε να ξεθωριάζει
το ενδιαφέρον των
παιδιών για το θέμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 Κατά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας
δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να
διεξάγουν ένα είδος έρευνας ξεκινώντας από
τις προσωπικές τους εμπειρίες και
συμμετέχοντας ενεργά σύμφωνα με τις
ικανότητές και τις δεξιότητές τους .
Τα παιδιά εργάστηκαν είτε σε ομάδες είτε
ατομικά αλλά και σαν ομάδα — τάξη.
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1Η ΦΑΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


Μέσα στις καθημερινές μας δραστηριότητες από την αρχή της
χρονιάς, ήταν η παρατήρηση και η καταγραφή του καιρού, βάζοντας
σε σχετικό πίνακα την κατάλληλη εικόνα. Επίσης τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να εκφραστούν προφορικά σε σχέση με τον καιρό που κάνει
σήμερα αλλά και να προβληματιστούν με τις συνέπειες που έχει ο
καιρός στη σχολική μας ζωή αρχικά (π.χ. όταν βρέχει δεν μπορούμε να
βγούμε στο προαύλιο)αλλά και γενικότερα στη ζωή της οικογένειας
(π.χ. ο μπαμπάς δεν δουλεύει σήμερα γιατί έχει παγωνιά) ή ακόμα και
στη ζωή του χωριού (π.χ. φύσηξε πολύ δυνατός αέρας και σήκωσε τις
λαμαρίνες από ένα υπόστεγο).



Το ότι το παιδιά είχαν λίγο ως πολύ κοινές εμπειρίες σχετικές με τον
καιρό, και το γεγονός ότι “0 ΚΑΙΡΟΣ’ ήταν ένα σχέδιο εργασίας που θα
μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε μέσα από τα διάφορα γνωστικά
πεδία του αναλυτικού προγράμματος μας οδήγησε στην απόφαση να
προσπαθήσουμε να «ερευνήσουμε »το συγκεκριμένο θέμα μαζί με τα
παιδιά.

Η αφορμή δόθηκε κατά την διάρκεια της πρωινής συζήτησης στην παρέα
όταν ένα παιδί μας ανάφερε με στόμφο ότι είδε έναν ανεμοστρόβιλο.
Άρπαξα την ευκαιρία αφού είδα ότι τα υπόλοιπα παιδιά έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον γι’ αυτό που είδε ο φίλος τους και ρώτησα το παιδί «τι ήταν
ακριβώς αυτό που είδες;», «πώς κατάλαβες ότι ήταν ανεμοστρόβιλος;».
Οι απαντήσεις του παιδιού έφεραν, σαν βροχή ,άλλες ερωτήσεις, των
παιδιών αυτή τη φορά. Πολλά από τα παιδιά εκδήλωσαν έντονα την
επιθυμία τους να εκφράσουν τις δικές τους εμπειρίες που αφορούσαν
διάφορα καιρικά φαινόμενα. Γρήγορα οδηγηθήκαμε σε διαφωνία για το τι
ήταν τελικά αυτό που είδε ο συμμαθητής τους. Ανεμοστρόβιλος, τυφώνας,
καταιγίδα ή πολύ δυνατός αέρας; Όταν πρότεινα στα παιδιά να ψάξουμε
για να βρούμε την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημά τους αλλά και σε άλλα
σχετικό με τον καιρό όλα ενθουσιάστηκαν και εκδήλωσαν μεγάλο
ενδιαφέρον.
Κάναμε ένα ιστόγραμμα προσπαθώντας να συνδέσουμε το θέμα με
διάφορες έννοιες που ενυπάρχουν σ’ αυτό αλλά και θέλοντας να βρούμε
πώς και αν συνδέεται το συγκεκριμένο θέμα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
Επίσης κάναμε μια διερεύνηση κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτή η
εκπόνηση του προγράμματος όσο αφορά τις πηγές άντλησης υλικού, τα
εποπτικά μέσα, τις τυχόν επισκέψεις που θα μπορούσαμε να
πραγματοποιήσουμε αλλά και αν είναι δυνατή η βοήθεια από την πλευρά
των γονιών.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Πηγές όπου θα μπορούσαν να
ανατρέξουν τα παιδιά στην έρευνά τους
 βιβλία της βιβλιοθήκης
του νηπιαγωγείου μας
 εγκυκλοπαίδειες (σε
έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή)
 περιοδικά
 εφημερίδες
 ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο)
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Μερικά από τα στοιχεία που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην
υλοποίηση του σχεδίου εργασίας.
 Η δυνατότητα να επισκεφθούμε
μετεωρολογικό σταθμό
 Τα παιδιά μπορούνε να
παρατηρήσουν εύκολα διάφορα
καιρικά φαινόμενα σε όλη τη διάρκεια
του σχεδίου εργασίας
 Η πρόσβαση που έχουμε στο
διαδίκτυο

Το νηπιαγωγείο διαθέτει διάφορα
εποπτικά μέσα τα οποία θα βοηθούσαν και
αυτά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
όπως:
 δημοσιογραφικό κασετόφωνο (για την
καταγραφή συνεντεύξεων και συζητήσεων)
 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 βιντεοκάμερα
 τηλεόραση και βίντεο
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Επίσης ζητήσαμε τη συνεργασία των
γονιών στέλνοντάς τους μια επιστολή
όπου τους εξηγούσαμε με λίγα λόγια
 Τη μέθοδο διδασκαλίας με την οποία θα προσεγγίσουμε το
θέμα
 Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν οι ίδιοι να
συμμετάσχουν ενεργά:
ενεργά:
9 να ενθαρρύνουν τα παιδιά ώστε να εκφράζονται με
αφορμή διάφορα καιρικά φαινόμενα που πέφτουν στην
αντίληψή τους
9 να τα βοηθήσουν στη συλλογή του υλικού
9 να συνοδέψουν την τάξη στις επισκέψεις
9 να βοηθήσουν στη βιντεοσκόπηση μερικών
δραστηριοτήτων

Ερωτήσεις και διάφορα στοιχεία που δείχνουν
την προηγούμενη γνώση των παιδιών























Γιατί ανθίζουν την άνοιξη τα λουλούδια και τα δέντρα;
Τι είναι ο Καιρός;
Από τι γίνεται το χιόνι;
Πως γίνεται η αστραπή;
Μπορούμε να μετρήσουμε το κρύο;
Ποιοι καταλαβαίνουν τον καιρό;
Η ομίχλη έχει σύννεφα;
Όταν βρέχει πολύ που πηγαίνει όλο Το νερό;
Το χιόνι παγώνει;
Πως ζεσταίνονται το χειμώνα τα ζώα;
Το χαλάζι γιατί είναι μερικές φορές μεγάλο και μερικές μικρό;
Πόσο δυνατός γίνεται ο αέρας;
Όταν κάνουν οι άνθρωποι σκι στο χιόνι δεν κρυώνουν;
Ο αέρας μπορεί να σηκώσει και το αυτοκίνητο;
Αλλού βρέχει, αλλού έχει ήλιο και αλλού μπορεί να χιονίζει.
Το χαλάζι μπορεί να τρυπήσει τα καπνό.
Τα φυτά τα σκεπάζουμε με νάιλον για να μην τα σαπίσει η βροχή και όταν έχει
ήλιο τα ανοίγουμε.
Το ουράνιο τόξο βγαίνει όταν βρέχει και μετά. Ι Τα σύννεφα μερικές φορές
είναι μαύρα και άλλες φορές είναι κόκκινα.
Τα σύννεφα μπορούν να κρύψουν τον ήλιο.
Αν τα σύννεφα είναι πολύ μαύρα μπορεί να κάνει καταιγίδα.
Αν γυρνάει ο αέρας γύρω γύρω τον λένε ανεμοστρόβιλο.
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Προσπαθώντας να ομαδοποιήσουμε όλες τις ερωτήσεις και τις
πληροφορίες των παιδιών κάναμε το παρακάτω ιστόγραμμα και
το αναρτήσαμε στη γωνιά της συζήτησης.
συζήτησης.

Η συνέχεια της πορείας…..
 Τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις
ομάδες διάλεξαν από ένα υπόθεμα .
 Αναφέρανε διάφορες πηγές και μετά
από συζήτηση καταλήξαμε ότι
μπορούμε να ανατρέξουμε στα
παρακάτω:
9 σε διάφορα βιβλία (από την
βιβλιοθήκη μας ή από το σπίτι)
9 σε εφημερίδες και περιοδικά
9 να ρωτήσουμε γονείς, παππούδες και
αυτούς που ξέρουν για τον καιρό(;)
9 να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή
μας
9 να ψάξουμε σε CD
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2η ΦΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα παιδιά χωρισμένα σε 4
ομάδες και ανέλαβαν να
ερευνήσουν από ένα υπόθεμα ,
σύμφωνα με το ιστόγραμμα
που κατασκευάσαμε και αφού
συνέλεξαν το υλικό τους το
τοποθέτησαν σε κούτες
διαφορετικού χρώματος η κάθε
μια…
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Η γωνιά του καιρού , όπως διαμορφώθηκε με τη συγκέντρωση του υλικού.

Τα παιδιά συλλέγουν, τακτοποιούν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές
τους το υλικό που συνέλεξαν.
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Kαταγραφή του καιρού στη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά παρατηρούν, πειραματίζονται και καταγράφουν κάθε τι που
έχει σχέση με τον καιρό.
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Βλέπουμε σε βίντεο κασέτες σχετικές με τον καιρό. Ετοιμάζοντας το
λεξικό του καιρού
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Τα παιδιά δραματοποιούν, το παραμύθι ΄΄Καλέ μου χιονάνθρωπε πού
πας;΄΄

Από την επίσκεψή μας στον υπαίθριο
μετεωρολογικό σταθμό.
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Τα παιδιά ασχολούνται στον κύκλο με τους
πίνακες αναφοράς……..
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……… ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν φύλλα
εργασίας, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της πορείας του
προγράμματος.
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Προετοιμάζοντας το δελτίο καιρού.

Οι ομάδες
κατασκευάζουν…
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Τα πιγκουινάκια παίρνουν
συνέντευξη από κατοίκους
του χωριού.

Κατασκευάζουμε πόστερ για την παγκόσμια ημέρα της μετεωρολογίας με
εικόνες που βρήκαν τα παιδιά σε διάφορα περιοδικά…
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Η επίσκεψη του μετεωρολόγου κ. Τσιτουρίδη στο νηπιαγωγείο.
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Στιγμιότυπα από την επίσκεψή μας στα γραφεία του ΕΛΓΑ και στο
αεροδρόμιο.
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3η ΦΑΣΗ
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την παρουσίαση του σχεδίου εργασίας…
Δραματοποίηση του κουκλοθέατρου ΄΄ο Κούκος που έφερε την Άνοιξη΄΄
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Άποψη της έκθεσης
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Φτάσαμε στο τέρμα του σχεδίου εργασίας και προσπαθώντας να κάνω
έναν απολογισμό της δουλειάς που έγινε στο νηπιαγωγείο , Θα έλεγα
ότι Πραγματικά ‚όλη αυτή η διαδικασ1α που ακολουθήσαμε, βοήθησε
στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (νοητικά, γλωσσικά,
κοινωνικά, συναισθηματικό, αλλά και κινητικά).
 Επίσης τα παιδιά όχι μόνο απόκτησαν νέες γνώσεις σχετικές με τον
καιρό, αλλά και ανέπτυξαν δεξιότητες όπως να λύνουν απλά
προβλήματα που συναντούσαμε στην πορεία, να εκφράζονται με
διάφορους τρόπους( με ζωγραφική, με Θέατρο, συζητώντας,
κατασκευάζοντας).
 Έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους για έναν κοινό στόχο, είτε στα
πλαίσια μιας μικρής ομάδας είτε της ομάδας — τάξης. Η λειτουργία των
ομάδων ήταν κάτι που μας απασχόλησε αρκετούς μήνες πριν να
ξεκινήσουμε το σχέδιο εργασίας. Μπορώ να πω όμως ότι κυρίως από
τον Μάρτιο και μετά τα παιδιά συνεργάζονταν με μεγαλύτερη ευκολία
μεταξύ τους, οι δυνατότεροι της ομάδας βοηθούσαν τους πιο
αδύνατους αλλά δεν είχαμε τόσες πολλές εντάσεις και διαπληκτισμούς
μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και μεταξύ των ομάδων.
 Σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας τα παιδιά είχαν πολλές
ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους,
καθώς και να συνδέσουν προηγούμενες εμπειρίες με νέες γνώσεις.
 Ένιωσαν υπεύθυνα καθώς αναλάμβαναν πρωτοβουλίες αλλά και
μεγάλη αυτοπεποίθηση (σαν άτομα- μέλη της ομάδας) κάθε φορά που
κατάφερναν να φέρουν σε πέρας μια κοινή δραστηριότητα που τις
περισσότερες φορές ήταν δικής τους επιλογής.
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Συνέχεια αξιολόγησης….
 Έμαθαν να ερευνούν, να παρατηρούν αλλά και να καταγράφουν, για
να μπορούν έτσι να βγάζουν σωστά συμπεράσματα κάθε φορά που
χρειάζονταν κάτι τέτοιο.
 Έμαθαν να χρησιμοποιούν το δημοσιογραφικό κασετόφωνο Και τη
φωτογραφική μηχανή Πολλές φορές πρότειναν από μόνα τους να
μαγνητοφωνήσουμε μια δραστηριότητα για να μπορέσουμε να την
ακούσουμε αργότερα
 Μάθανε την αξία του Η/Υ και κάθε φορά που ψάχναμε μια πληροφορία
ή μια εικόνα ήταν το πρώτο μέσο στο οποίο ανατρέχανε. Σ αυτό
συνέβαλε με τον τρόπο του και ο μετεωρολόγος που μας επισκέφθηκε
αφού μέσω του Η/Υ μας πήγε σε άλλα μέρη και μας έδειξε
φωτογραφίες από δορυφόρους αλλά και από άγνωστα για μας καιρικά
φαινόμενα.
 Πιστεύω πραγματικά ότι τα παιδιά διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν
το ταξίδι που κάναμε στον “Καιρό”.

Συνέχεια αξιολόγησης….
• Ο δικός μου ρόλος σ’ αυτό το ταξίδι ήταν αυτός του βοηθού και του
συμπαραστάτη. δούλεψα μαζί τους, σαν ισότιμο μέλος της κάθε ομάδας
τους, συμμετείχα στις δραστηριότητες όταν καταλάβαινα ότι με
χρειάζονταν αλλά και όταν ζητούσαν την βοήθειά μου. Προσπάθησα να
κρατήσω ζωντανό το ενδιαφέρον τους για το Θέμα προκαλώντας
διάφορες καταστάσεις όταν έβλεπα ότι ατονούσε. Πολλές φορές με
παρεμβάσεις μου, (ερωτήσεις, προτάσεις)οι ομάδες βγήκαν από
αδιέξοδο.
• Επίσης μια από τις φροντίδες μου ήταν να δίνω ευκαιρίες στα παιδιά
ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους χωρίς να έχω
παράλογες απαιτήσεις και προσδοκίες από αυτά
• Η συμμετοχή των γονιών στο σχέδιο εργασίας ήταν πολύ σημαντική. Με
προθυμία ,από την αρχή ακόμα του σχεδίου βοήθησαν στη συλλογή του
υλικού, στις μετακινήσεις μας, αλλά και κάθε φορά που χρειαζόταν μέσα
στην τάξη, βιντεοσκοπώντας δραστηριότητες Πραγματικά η συμβολή
τους στην επιτυχία του σχεδίου ήταν πολύ μεγάλη.
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ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ
 Σύμβουλο προσχολικής
αγωγής
 Σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων του Δημοτικού
σχολείου και Νηπιαγωγείου
Σφενδάμης
 Δήμος Πύδνας
 ΕΛΓΑ (με εκπρόσωπο τον κ.
Τσιτουρίδη)
 Καπνικός σταθμός Κατερίνης

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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