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ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής θέματοςθέματος

ΟΟ καθημερινόςκαθημερινός τρόποςτρόπος ζωήςζωής καικαι οιοι καταναλωτικέςκαταναλωτικές μαςμας συνήθειεςσυνήθειες
έχουνέχουν επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο περιβάλλονπεριβάλλον πουπου <<<<επιστρέφουνεπιστρέφουν>> >> σεσε εμάςεμάς
τουςτους ίδιουςίδιους..
ΝαΝα συνειδητοποιήσουνσυνειδητοποιήσουν τηντην σημασίασημασία τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης καικαι νανα
αλλάξουναλλάξουν τητη στάσηστάση τουςτους όσονόσον αφοράαφορά τηντην ποσότηταποσότητα τωντων
απορριμμάτωναπορριμμάτων πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τατα ίδιαίδια..
ΗΗ αλλαγήαλλαγή τουτου κλίματοςκλίματος είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις πιοπιο καίριεςκαίριες επιπτώσειςεπιπτώσεις
τουτου τρόπουτρόπου ζωήςζωής μαςμας..
ΜεΜε τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση εξοικονομούμεεξοικονομούμε πρώτεςπρώτες ύλεςύλες καικαι δενδεν
επιβαρύνουμεεπιβαρύνουμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον..
ΝαΝα ενημερωθούνενημερωθούν καικαι νανα κατανοήσουνκατανοήσουν τοτο μέγεθοςμέγεθος τουτου
προβλήματοςπροβλήματος καικαι νανα αλλάξουναλλάξουν συμπεριφοράσυμπεριφορά..

ΣτόχοιΣτόχοι τουτου προγράμματοςπρογράμματος

Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πως αυτή
συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Να μάθουν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Να κατανοήσουν την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται
σήμερα από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. 
Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση και συμπεριφορά
απέναντι στο περιβάλλον.
Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδύκτιο, προχωρώντας
στην κριτική τους επεξεργασία , τη σύνθεση και την
παρουσίαση των συμπερασμάτων
Να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα
ξαναχρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους.  
Να αναλάβουν δράση με παραγωγή και δημοσιοποίηση
σχετικών κειμένων ή μηνυμάτων
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των
πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του
περιβάλλοντος.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Νοιάζομαι και το δηλώνω
καθετί ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ!!!

Κλιματικές αλλαγές
Και

ανακύκλωση

∆ιαχείριση απορριμμάτων
Ανακύκλωση

Κομποστοποίηση
Χ.Y.T.A.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα
στη ζωή μας

Τι είναι ανακύκλωση;
Υλικά ανακύκλωσης
Ανακυκλώνω στο :

Σχολείο, σπίτι. χωριό μου

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓλώσσαΓλώσσα
∆ιερεύνηση∆ιερεύνηση τωντων γνώσεωνγνώσεων πουπου έχουνέχουν τατα παιδιάπαιδιά γιαγια τιςτις κλιματικέςκλιματικές
αλλαγέςαλλαγές καικαι τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων καικαι καταγραφήκαταγραφή όσωνόσων
θέλουνθέλουν νανα μάθουνμάθουν. . ΚατασκευήΚατασκευή ιστογράμματοςιστογράμματος..
∆ιακρίνουν∆ιακρίνουν τατα διαλογικάδιαλογικά μέρημέρη στοστο παραμύθιπαραμύθι <<<<οο χιονάνθρωποςχιονάνθρωπος πουπου δενδεν
ήθελεήθελε νανα λιώσειλιώσει>>.>>.
ΒρίσκουνΒρίσκουν ομοιοκατάληκτεςομοιοκατάληκτες λέξειςλέξεις στοστο ποίημαποίημα <<<<οο ήλιοςήλιος>>.>>.
ΒρίσκουνΒρίσκουν αντίθετεςαντίθετες λέξειςλέξεις ζεστόςζεστός –– κρύοςκρύος,, δυνατόςδυνατός--αδύνατοςαδύνατος κκ..λλ..ππ..
ΑντιστοιχούνΑντιστοιχούν καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα μεμε τατα σύμβολάσύμβολά τουςτους..
ΠίνακαςΠίνακας μεμε οδηγίεςοδηγίες γιαγια τηντην προστασίαπροστασία μαςμας απόαπό τατα καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΠέφτειΠέφτει-- πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα>> >> καικαι τοτο
ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε..
ΑνάγνωσηΑνάγνωση κειμένουκειμένου μεμε λέξειςλέξεις καικαι εικόνεςεικόνες..
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ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις εικόνωνεικόνων –– λέξεωνλέξεων..
ΓράφουμεΓράφουμε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις μαςμας γιαγια τηντην συνέντευξησυνέντευξη μεμε τουςτους
υπαλλήλουςυπαλλήλους πουπου εργάζονταιεργάζονται στηνστην ανακύκλωσηανακύκλωση..
ΕτοιμάζουμεΕτοιμάζουμε τοτο φυλλάδιοφυλλάδιο μεμε τατα ∆έκα∆έκα ∆ΕΝ∆ΕΝ τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων..
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΟΟ ποταμόςποταμός ξεχείλισεξεχείλισε>> >> καικαι
επεξεργαζόμαστεεπεξεργαζόμαστε τηντην ιστορίαιστορία..
ΑντιστοιχίεςΑντιστοιχίες παροιμίεςπαροιμίες καικαι εικόνωνεικόνων ακραίωνακραίων καιρικώνκαιρικών φαινομένωνφαινομένων
μεμε τοτο όνομάόνομά τουςτους..
ΠαροιμίεςΠαροιμίες καικαι εκφράσειςεκφράσεις γιαγια τοντον καιρόκαιρό..
ΑντιστοιχούνΑντιστοιχούν παροιμίεςπαροιμίες γιαγια τοτο νερόνερό μεμε τηντην σημασίασημασία τουςτους..
ΓράφουμεΓράφουμε παραμύθιπαραμύθι γιαγια τοντον καιρόκαιρό καικαι τοτο ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε..
ΒάζουνΒάζουν τοτο σωστόσωστό άρθροάρθρο στιςστις λέξειςλέξεις..

ΣυμπληρώνουνΣυμπληρώνουν μεμε ζωγραφικήζωγραφική εικόνεςεικόνες πουπου λείπουνλείπουν σεσε κείμενοκείμενο..
ΒάζουμεΒάζουμε στηστη σωστήσωστή σειράσειρά τηντην ιστορίαιστορία <<<<ΟΟ καιρόςκαιρός καικαι τατα
συναισθήματασυναισθήματα >>>>χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας χρονικούςχρονικούς προσδιορισμούςπροσδιορισμούς..
ΓράφουμεΓράφουμε λέξειςλέξεις απόαπό τοντον ενικόενικό στονστον πληθυντικόπληθυντικό αριθμόαριθμό..
ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις μεμε πρώτοπρώτο συνθετικόσυνθετικό τηντην λέξηλέξη χιόνιχιόνι καικαι άνεμοςάνεμος..
ΒρίσκουμεΒρίσκουμε τιςτις σύνθετεςσύνθετες λέξειςλέξεις στοστο <<<<ηλιόβροχοηλιόβροχο>>.>>.
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΗΗ ΜεσόγειοςΜεσόγειος είμαιείμαι δωδω>> >> καικαι βρίσκουμεβρίσκουμε τατα
δέκαδέκα δενδεν τηςτης θάλασσαςθάλασσας..
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο παραμύθιπαραμύθι <<<<ΗΗ πολικήπολική αρκούδααρκούδα συναντάσυναντά……>> >> καικαι
δίνουμεδίνουμε τηντην δικήδική μαςμας συνέχειασυνέχεια..
ΠροσωπικότητεςΠροσωπικότητες πουπου μίλησανμίλησαν γιαγια τοτο κλίμακλίμα..
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε άρθραάρθρα απόαπό εφημερίδεςεφημερίδες καικαι περιοδικάπεριοδικά γιαγια τιςτις κλιματικέςκλιματικές
αλλαγέςαλλαγές..
ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας μεμε τατα αίτιααίτια τηςτης κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής..
ΒάζουνΒάζουν εικόνεςεικόνες στονστον σωστόσωστό αριθμόαριθμό..
ΠίνακαςΠίνακας αναφοράςαναφοράς μεμε ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..
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ΑινίγματαΑινίγματα ..
ΑντιστοιχούμεΑντιστοιχούμε τιςτις οδηγίεςοδηγίες ανακύκλωσηςανακύκλωσης μεμε τηντην σωστήσωστή εικόναεικόνα..
ΛαβύρινθοΛαβύρινθο..
ΚρυπτόλεξοΚρυπτόλεξο..
ΣταυρόλεξοΣταυρόλεξο..
ΕικονόλεξοΕικονόλεξο..
ΚάνουμεΚάνουμε τηντην ΑλφαβήταΑλφαβήτα τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης..
ΓράφουμεΓράφουμε υποκοριστικάυποκοριστικά καικαι μεγεθυντικάμεγεθυντικά λέξεωνλέξεων..
ΓράφουνΓράφουν τιςτις σωστέςσωστές λέξειςλέξεις στιςστις εικόνεςεικόνες..
∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τατα βιβλίαβιβλία :<<:<<ΗΗ μικρήμικρή ΓοργόναΓοργόνα πώςπώς νανα ζήσειζήσει στοστο
σκουπιδονήσισκουπιδονήσι;>>, <<;>>, <<βοήθειαβοήθεια……ΣκουπίδιαΣκουπίδια……ΣώστεΣώστε μεμε>>, <<>>, <<ΣκουπίδιαΣκουπίδια ενεν
δράσειδράσει!>>, <<!>>, <<ΠαιδιάΠαιδιά αςας μιλήσουμεμιλήσουμε γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον>> , <<>> , <<∆ώσ΄μου∆ώσ΄μου
μιαμια δεύτερηδεύτερη ευκαιρίαευκαιρία>> >> καικαι κάνουμεκάνουμε τιςτις παρατηρήσειςπαρατηρήσεις μαςμας..
ΣτοΣτο βιβλίοβιβλίο <<<<οο καιρόςκαιρός >>>>βρίσκουμεβρίσκουμε ομόηχεςομόηχες λέξειςλέξεις..
ΓράφουμεΓράφουμε σεσε καρτέλεςκαρτέλες τιςτις λέξειςλέξεις: : ανακύκλωσηανακύκλωση, , κάδουςκάδους, , σκουπίδιασκουπίδια, , 
δρόμοςδρόμος, , δήμαρχοςδήμαρχος καικαι περιβάλλονπεριβάλλον καικαι κάνουμεκάνουμε έναένα κείμενοκείμενο
διαμαρτυρίαςδιαμαρτυρίας προςπρος τοντον δήμαρχόδήμαρχό μαςμας..

∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<αγαπώαγαπώ τοντον πλανήτηπλανήτη μουμου>> >> καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια
μεμε μερικέςμερικές λέξειςλέξεις κάνουμεκάνουμε μιαμια δικήδική μαςμας ιστορίαιστορία..
ΓράφουμεΓράφουμε τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις γιαγια τηντην συνέντευξησυνέντευξη μαςμας απόαπό τοντον
αντιδήμαρχοαντιδήμαρχο καθαριότηταςκαθαριότητας..
ΓράφουμεΓράφουμε τοτο δικόδικό μαςμας παραμύθιπαραμύθι γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση μεμε τίτλοτίτλο <<<<ΟΟ
κύριοςκύριος ∆ημήτρης∆ημήτρης, , ηη νεράιδανεράιδα καικαι τατα σκουπίδιασκουπίδια>>.>>.
ΕπεξεργαζόμαστεΕπεξεργαζόμαστε τοτο κείμενοκείμενο τουτου βιβλίουβιβλίου <<<<ΉτανΉταν έναένα μικρόμικρό χαρτάκιχαρτάκι
>> >> καικαι τατα ποιήματαποιήματα <<<<νανα κάνουμεκάνουμε ανακύκλωσηανακύκλωση>> >> καικαι <<<<τοτο ποίημαποίημα τουτου
χαρτιούχαρτιού>>.>>.
ΓράφουμεΓράφουμε λεζάντεςλεζάντες κάτωκάτω απόαπό εικόνεςεικόνες σχετικέςσχετικές μεμε τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση..
ΑναλύουμεΑναλύουμε τηντην λέξηλέξη ανακύκλωσηανακύκλωση σεσε συλλαβέςσυλλαβές καικαι φωνούλεςφωνούλες..
ΑπόΑπό ουσιαστικάουσιαστικά κάνουμεκάνουμε ρήματαρήματα ((πλαστικόπλαστικό--πλαστικοποιώπλαστικοποιώ, , 
ανακύκλωσηανακύκλωση-- ανακυκλώνωανακυκλώνω κκ..λλ..ππ.)..).
ΣυζητάμεΣυζητάμε καικαι ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε τοτο ποίημαποίημα << << οο ήλιοςήλιος>>.>>.
ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου προγράμματοςπρογράμματος μετάβασηςμετάβασης γράφουμεγράφουμε μεμε τηντην ΑΑ2 2 τάξητάξη
τοτο παραμύθιπαραμύθι <<<<ΟΟ κακόςκακός άνθρωποςάνθρωπος πουπου έγινεέγινε κακόςκακός>>.>>.
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ΜιαΜια μέραμέρα πουπου χιονίζειχιονίζει βγαίνουμεβγαίνουμε έξωέξω στηνστην αυλήαυλή πιάνουμεπιάνουμε νιφάδεςνιφάδες
καικαι τιςτις παρατηρούμεπαρατηρούμε..
ΠαρατηρούνΠαρατηρούν καικαι σχολιάζουνσχολιάζουν εικόνεςεικόνες μεμε ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα
καικαι κλιματικώνκλιματικών αλλαγώναλλαγών..
ΚάνουμεΚάνουμε στηνστην τάξητάξη τοτο πείραμαπείραμα τουτου κύκλουκύκλου τουτου νερούνερού καικαι τοτο
σχολιάζουμεσχολιάζουμε..
ΣχολιάζουνΣχολιάζουν εικόνεςεικόνες μεμε θέμαθέμα συναίσθημασυναίσθημα καικαι καιρόςκαιρός..
ΙδιότητεςΙδιότητες ανακυκλώσιμωνανακυκλώσιμων υλικώνυλικών..
ΠειράματαΠειράματα μεμε μαγνήτεςμαγνήτες..
ΠειράματαΠειράματα σχετικάσχετικά μεμε τηντην διαλυτότηταδιαλυτότητα υγρώνυγρών –– στερεώνστερεών..
ΠειράματαΠειράματα μεμε υλικάυλικά πουπου βυθίζονταιβυθίζονται καικαι επιπλέουνεπιπλέουν..
ΠειράματαΠειράματα μεμε τηντην πήξηπήξη καικαι τηντην τήξητήξη ..
ΒρίσκουμεΒρίσκουμε στονστον χάρτηχάρτη( ( ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο καικαι ΕλλάδαςΕλλάδας) ) καικαι σημειώνουμεσημειώνουμε τατα
ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα

ΜελέτηΜελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΜιλάμεΜιλάμε γιαγια τοντον καιρόκαιρό στηνστην χώραχώρα μαςμας καικαι σεσε άλλεςάλλες χώρεςχώρες..
ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε καικαι καταγράφουμεκαταγράφουμε καθημερινάκαθημερινά τοντον καιρόκαιρό καικαι τηντην

θερμοκρασίαθερμοκρασία σεσε πίνακαπίνακα στηνστην τάξητάξη μαςμας..
ΒλέπουμεΒλέπουμε σεσε DVDDVD ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα ((ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΣτυλίδαςΣτυλίδας))καικαι τατα

σχολιάζουμεσχολιάζουμε..
ΣχολάζουμεΣχολάζουμε DVDDVD τηςτης σειράςσειράς <<<<κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές>>.>>.
ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε καικαι σχολιάζουμεσχολιάζουμε εικόνεςεικόνες επίδρασηςεπίδρασης τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο

κλίμακλίμα καικαι αντίστροφααντίστροφα..
ΣυζητάμεΣυζητάμε τουςτους 10+1 10+1 τρόπουςτρόπους γιαγια νανα σώσουμεσώσουμε τοτο κλίμακλίμα καικαι

κατασκευάζουμεκατασκευάζουμε αφίσααφίσα..
ΕντοπίζουμεΕντοπίζουμε σεσε συσκευασίεςσυσκευασίες σήματασήματα ανακύκλωσηςανακύκλωσης..
ΣτηνΣτην αυλήαυλή τουτου ΝηπιαγωγείουΝηπιαγωγείου μαςμας φυτεύουμεφυτεύουμε έναένα σκουπιδόκηποσκουπιδόκηπο μεμε

διάφοραδιάφορα υλικάυλικά( ( χαρτίχαρτί αλουμίνιοαλουμίνιο, , πλαστικόπλαστικό, , ύφασμαύφασμα καικαι ξύλοξύλο) ) καικαι μετάμετά απόαπό
καιρόκαιρό καταγράφουμεκαταγράφουμε τατα αποτελέσματααποτελέσματα. . 
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε στηνστην αυλήαυλή μαςμας ένανέναν κομποστοποιητήκομποστοποιητή..
ΤαΤα παιδιάπαιδιά φέρνουνφέρνουν στοστο ΝηπιαγωγείοΝηπιαγωγείο διάφοραδιάφορα ανακυκλώσιμαανακυκλώσιμα υλικάυλικά καικαι τατα

τοποθετούντοποθετούν στουςστους ανάλογουςανάλογους κάδουςκάδους..
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ΣεΣε έναένα πίνακαπίνακα πουπου έχουνέχουν ζωγραφίσειζωγραφίσει τηντην γηγη ότανόταν φέρνουνφέρνουν υλικάυλικά γιαγια
ανακύκλωσηανακύκλωση κολλούνκολλούν έναένα χαρούμενοχαρούμενο ήή λυπημένολυπημένο ανθρωπάκοανθρωπάκο. . ΗΗ γηγη
μαςμας γελάειγελάει γιατίγιατί είναιείναι γεμάτηγεμάτη σχεδόνσχεδόν μεμε χαρούμεναχαρούμενα ανθρωπάκιαανθρωπάκια..
ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε καικαι σχολιάζουμεσχολιάζουμε τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση γυαλιούγυαλιού σεσε σχετικόσχετικό
cdcd--romrom..
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε στηνστην τάξητάξη μαςμας ανακυκλωμένοανακυκλωμένο χαρτίχαρτί καικαι γράφουμεγράφουμε..
ΠαίρνουμεΠαίρνουμε συνέντευξησυνέντευξη απόαπό τουςτους εργάτεςεργάτες τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης..
ΚαθαρίζουμεΚαθαρίζουμε τηντην αυλήαυλή καικαι τηντην γειτονιάγειτονιά μαςμας απόαπό τατα σκουπίδιασκουπίδια. . 
ΒγαίνουμεΒγαίνουμε στηνστην γειτονιάγειτονιά μαςμας καικαι καταγράφουμεκαταγράφουμε πόσοιπόσοι κάδοικάδοι
ανακύκλωσηςανακύκλωσης υπάρχουνυπάρχουν..
ΕπισκεπτόμαστεΕπισκεπτόμαστε τοτο δημαρχείοδημαρχείο μαςμας τοιχοκολούμετοιχοκολούμε τηντην αφίσααφίσα τηςτης
ανακύκλωσηςανακύκλωσης πουπου ετοιμάσαμεετοιμάσαμε , , μοιράζουμεμοιράζουμε φυλλάδιαφυλλάδια μεμε θέμαθέμα:<< :<< τατα
∆έκα∆έκα ∆ΕΝ∆ΕΝ τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων>> >> στουςστους υπαλλήλουςυπαλλήλους καικαι οο
αντιδήμαρχοςαντιδήμαρχος καθαριότηταςκαθαριότητας μαςμας λύνειλύνει τιςτις απορίεςαπορίες μαςμας..
ΒρίσκουμεΒρίσκουμε τατα σήματασήματα τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης σεσε συσκευασίεςσυσκευασίες προϊόντωνπροϊόντων
καικαι εξηγούμεεξηγούμε τηντην σημασίασημασία τουςτους..
ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε μέσαμέσα απόαπό εικόνεςεικόνες τηντην διαδικασίαδιαδικασία λεύκανσηςλεύκανσης τουτου
χαρτιούχαρτιού..

ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε απόαπό cdcd τηντην δημιουργίαδημιουργία ΧΧ..ΥΥ..ΤΤ..ΑΑ..
ΠαίζουμεΠαίζουμε παιχνίδιαπαιχνίδια περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής συνείδησηςσυνείδησης..
ΜιλάμεΜιλάμε γιαγια τιςτις καθαρέςκαθαρές πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας καικαι τρόπουςτρόπους
εξοικονόμησηςεξοικονόμησης..
ΗΗ ανακύκλωσηανακύκλωση άλλοτεάλλοτε…… καικαι τώρατώρα..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε νεροτριβήνεροτριβή,, σεσε εργοστάσιοεργοστάσιο ανακύκλωσηςανακύκλωσης ,,σεσε
εργοστάσιοεργοστάσιο ηλιακώνηλιακών θερμοσίφωνωνθερμοσίφωνων καικαι σεσε πάρκοπάρκο μεμε
φωτοβολταϊκάφωτοβολταϊκά τηςτης περιοχήςπεριοχής μαςμας..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε σούπερσούπερ μάρκετμάρκετ..
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΈδεσσαςΈδεσσας..
ΟΟ κκ. . ΗλίαςΗλίας ΤσολακίδηςΤσολακίδης απόαπό τηντην ΟμάδαΟμάδα ΕθελοντικήςΕθελοντικής ∆ράσης∆ράσης ΝΝ. . 
ΠιερίαςΠιερίας μαςμας μιλάμιλά γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση καικαι τηντην κομποστοποίησηκομποστοποίηση..
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ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή

ΠαίζουμεΠαίζουμε στηνστην αυλήαυλή τοτο παιχνίδιαπαιχνίδια: : ΓκρέμισεΓκρέμισε τοντον πύργοπύργο καικαι τοντον
βασιλιάβασιλιά τηςτης σιωπήςσιωπής..
ΜπουκαλοπαιχνίδιαΜπουκαλοπαιχνίδια στηνστην αυλήαυλή..
ΠαίζουμεΠαίζουμε μπόουλινκμπόουλινκ μεμε υλικάυλικά πουπου ανακυκλώνονταιανακυκλώνονται ((κουτιάκουτιά
αναψυκτικώναναψυκτικών, , πλαστικάπλαστικά μπουκάλιαμπουκάλια κκ..λλ..ππ.).)
ΚινητικάΚινητικά παιχνίδιαπαιχνίδια μεμε εφημερίδεςεφημερίδες..
ΡυθμόςΡυθμός καικαι κίνησηκίνηση παιχνίδιαπαιχνίδια: : ανακύκλωσηανακύκλωση μετμετ’’ εμποδίωνεμποδίων, , καικαι
μουσικέςμουσικές εφημερίδεςεφημερίδες στηνστην αυλήαυλή ..

ΜαθηματικάΜαθηματικά
ΧρονικέςΧρονικές ακολουθίεςακολουθίες..
ΟμαδοποιήσειςΟμαδοποιήσεις ((πυκνάπυκνά –– αραιάαραιά, , πολλάπολλά--λίγαλίγα, , όμοιοόμοιο υλικόυλικό).).
ΣχήματαΣχήματα ((ανακυκλώσιμωνανακυκλώσιμων υλικώνυλικών).).
ΑμφιπλευρικότηταΑμφιπλευρικότητα..
∆ιατάξεις∆ιατάξεις
ΖευγαράκιαΖευγαράκια
ΠρόσθεσηΠρόσθεση..
ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις κατάκατά μέγεθοςμέγεθος..
ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις τόσατόσα –– όσαόσα, , εικόναςεικόνας-- αριθμούαριθμού))
ΑνισότητεςΑνισότητες(=, >, <).(=, >, <).
ΧωροχρονικέςΧωροχρονικές έννοιεςέννοιες ((βαρύβαρύ-- ελαφρύελαφρύ, , στενόστενό--φαρδύφαρδύ, , βαθύβαθύ--ρηχόρηχό).).
ΟμοιότητεςΟμοιότητες..
ΑφαίρεσηΑφαίρεση..
ΣυμμετρίαΣυμμετρία..
ΜοτίβαΜοτίβα..
ΣυγκρίσειςΣυγκρίσεις..
ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια γνώσεωνγνώσεων τωντων αριθμώναριθμών(1(1--10).10).
ΜέτρησηΜέτρηση θερμοκρασίαςθερμοκρασίας--διαβάθμισηδιαβάθμιση θερμομέτρουθερμομέτρου..
ΠερισσότεροΠερισσότερο απόαπό…… λιγότερολιγότερο απόαπό…… ..



9

∆ημιουργία∆ημιουργία καικαι έκφρασηέκφραση
ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε σεσε χαρτόνιχαρτόνι τοντον κύκλοκύκλο τουτου νερούνερού..
ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τοτο παραμύθιπαραμύθι μαςμας καικαι τηντην αφίσααφίσα γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση..
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε χάρτινεςχάρτινες βαρκούλεςβαρκούλες, , φουρφούριαφουρφούρια καικαι χαρταετούςχαρταετούς..
ΜεΜε κεσεδάκιακεσεδάκια γιαουρτιούγιαουρτιού φτιάχνουμεφτιάχνουμε κούκλεςκούκλες..
ΜεΜε εφημερίδεςεφημερίδες φτιάχνουμεφτιάχνουμε κούκλεςκούκλες καικαι παίζουμεπαίζουμε κουκλοθέατροκουκλοθέατρο..
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε καικαι ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε τουςτους ήρωεςήρωες τηςτης
ΝτενεκεδούποληςΝτενεκεδούπολης..
ΜεΜε υλικάυλικά πουπου ανακυκλώνονταιανακυκλώνονται φτιάχνουμεφτιάχνουμε διάφορεςδιάφορες κατασκευέςκατασκευές
((αυτοκίνητααυτοκίνητα, , κούκλεςκούκλες, , στυλοθήκεςστυλοθήκες ,,πεταλούδεςπεταλούδες μεμε κουμπιάκουμπιά κκ..λλ..ππ.). .). 
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε μουσικάμουσικά όργαναόργανα καικαι παίζουμεπαίζουμε μουσικήμουσική..
ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε σεσε γυαλίγυαλί..
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε τηντην αφίσααφίσα <<<<απόαπό τοντον κάδοκάδο στοστο ΧΧ..ΥΥ..ΤΤ..ΑΑ.>>.>> μεμε τηντην
τεχνικήτεχνική τουτου κολάζκολάζ..
ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε σεσε αφίσααφίσα συνθήματασυνθήματα γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση καικαι τηντην
χαρίζουμεχαρίζουμε σταστα παιδιάπαιδιά τηςτης ΑΑ2 2 τάξηςτάξης τουτου δημοτικούδημοτικού σχολείουσχολείου ΚορινούΚορινού..
ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε τατα σκηνικάσκηνικά καικαι τιςτις στολέςστολές μαςμας γιαγια τηντην γιορτήγιορτή μαςμας..

ΘέατροΘέατρο
ΚουκλοθέατροΚουκλοθέατρο: : ΗΗ πολικήπολική αρκούδααρκούδα αφηγείταιαφηγείται……, , ηη ανακύκλωσηανακύκλωση καικαι
ηη ΝτενεκεδούποληΝτενεκεδούπολη μεμε τιςτις κούκλεςκούκλες πουπου κάναμεκάναμε καικαι σεσε δικήδική μαςμας
διασκευήδιασκευή,,οο καραγκιόζηςκαραγκιόζης καικαι ανακύκλωσηανακύκλωση..
ΠαντομίμαΠαντομίμα: : οο κύκλοςκύκλος τουτου νερούνερού, , καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα, , γινόμαστεγινόμαστε
ινδιάνοιινδιάνοι καικαι χορεύουμεχορεύουμε τοτο χορόχορό τηςτης βροχήςκαιβροχήςκαι τοτο νερόνερό τηςτης
γαλήνηςγαλήνης,,παιχνίδιαπαιχνίδια έκφρασηςέκφρασης συναισθημάτωνσυναισθημάτων καικαι τοτο νερόνερό τηςτης
γαλήνηςγαλήνης..
∆ραματοποίηση∆ραματοποίηση: : ΟΟ βοριάςβοριάς καικαι οο ήλιοςήλιος, , επιτέλουςεπιτέλους καθαριότητακαθαριότητα!!!!!!
ΘεατρικόΘεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι: : παιχνίδιαπαιχνίδια σωματικήςσωματικής έκφρασηςέκφρασης καιρικώνκαιρικών
φαινομένωνφαινομένων ((αέραςαέρας, , ήλιοςήλιος, , καταιγίδακαταιγίδα, , κεραυνόςκεραυνός), ), ακραίαακραία καιρικάκαιρικά
φαινόμεναφαινόμενα, , αναν έναένα πρωίπρωί ξυπνούσεςξυπνούσες καικαι έβλεπεςέβλεπες έξωέξω απαπ’’ τοτο
παράθυρόπαράθυρό σουσου……, , μεμε μιαμια εφημερίδαεφημερίδα γινόμαστεγινόμαστε…… ((αεροπλάνααεροπλάνα, , 
πουλιάπουλιά, , αγάλματααγάλματα, , μάγοιμάγοι κκ..λλ..ππ.).)
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ΜουσικήΜουσική
ΜουσικάΜουσικά παιχνίδιαπαιχνίδια ((έντασηένταση ,,διάρκειαδιάρκεια).).
ΉχουςΉχους φύσηςφύσης-- καιρικώνκαιρικών φαινόμενωνφαινόμενων..
ΤραγούδιαΤραγούδια:: μπεςμπες στοστο κλίμακλίμα,, τοτο χιόνιχιόνι, , ηη ανακύκλωσηανακύκλωση, , ήτανήταν έναένα
τενεκάκιτενεκάκι..
ΚάνουμεΚάνουμε ορχήστραορχήστρα μεμε μπουκάλιαμπουκάλια καικαι παίζουμεπαίζουμε διάφορουςδιάφορους
σκοπούςσκοπούς..
ΚάνουμεΚάνουμε δικήδική μαςμας ηχοϊστορίαηχοϊστορία..

ΠληροφορικήΠληροφορική

ΒλέπουμεΒλέπουμε τοντον καιρόκαιρό στοστο ίντερνετίντερνετ..
ΠαίζουνΠαίζουν στονστον ΗΗ..ΥΥ. . παιχνίδιαπαιχνίδια γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση..
ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε νανα ψάχνουμεψάχνουμε πληροφορίεςπληροφορίες στοστο ίντερνετίντερνετ..
ΒρίσκουμεΒρίσκουμε εικόνεςεικόνες καικαι πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές καικαι
γιαγια τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων..
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟιΟι ομάδεςομάδες ψάχνουνψάχνουν υλικόυλικό γιαγια τοτο πρόγραμμάπρόγραμμά μαςμας
σεσε περιοδικάπεριοδικά καικαι εφημερίδεςεφημερίδες……
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ΤαΤα παιδιάπαιδιά τηςτης κάθεκάθε
ομάδαςομάδας,  ,  παρουσιάζουνπαρουσιάζουν
τοτο υλικόυλικό τουςτους σταστα
υπόλοιπαυπόλοιπα παιδιάπαιδιά..

ΜέτρησηΜέτρηση θερμοκρασίαςθερμοκρασίας καικαι καταγραφήκαταγραφή καιρούκαιρού καθημερινάκαθημερινά..
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ΗΗ ομάδαομάδα τουτου χαρτιούχαρτιού ζωγραφίζειζωγραφίζει τοντον κύκλοκύκλο τουτου νερούνερού..

ΕπιτέλουςΕπιτέλους χιόνιχιόνι!!!!!!
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ΚάνουμεΚάνουμε πίνακαπίνακα αναφοράςαναφοράς γιαγια τοντον καιρόκαιρό στονστον
τόποτόπο μαςμας..

ΠειράματαΠειράματα: : τήξητήξη καικαι πήξηπήξη καικαι οο κύκλοςκύκλος τουτου
νερούνερού..
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ΕντοπίζονταςΕντοπίζοντας στοστο χάρτηχάρτη περιοχέςπεριοχές ακραίωνακραίων καιρικώνκαιρικών
φαινόμενωνφαινόμενων

ΒρίσκουμεΒρίσκουμε στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο εικόνεςεικόνες μεμε ακραίαακραία
καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα καικαι κάνουμεκάνουμε πίνακαπίνακα αναφοράςαναφοράς..
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δραματοποίησηδραματοποίηση:: καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα

δραματοποιήσεωνδραματοποιήσεων συνέχειασυνέχεια....
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ΠαντομίμαΠαντομίμα: : καιρόςκαιρός καικαι συναίσθημασυναίσθημα..

ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε καικαι γράφουμεγράφουμε προτάσειςπροτάσεις γιαγια τοτο
κλίμακλίμα καικαι πωςπως θαθα σώσουμεσώσουμε τητη γηγη..
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ΣυνέντευξηΣυνέντευξη απόαπό τουςτους εργάτεςεργάτες τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης..

ΚαθαρίζονταςΚαθαρίζοντας τηντην γειτονιάγειτονιά καικαι τηντην αυλήαυλή μαςμας ……..
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ΤοποθετώνταςΤοποθετώντας στονστον ανάλογοανάλογο κάδοκάδο τατα ανακυκλώσιμαανακυκλώσιμα υλικάυλικά..

ΟΟ σκουπιδόκηπόςσκουπιδόκηπός μαςμας!!!!!!
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ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση επίεπί τάπητοςτάπητος!!!!!!

ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια στηνστην αυλήαυλή…… μεμε χαρτίχαρτί, , αλουμίνιοαλουμίνιο καικαι πλαστικόπλαστικό..
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ΦυσικέςΦυσικές επιστήμεςεπιστήμες: : ηη ομάδαομάδα τουτου χαρτιούχαρτιού πειραματίζεταιπειραματίζεται μεμε
τιςτις ιδιότητεςιδιότητες τωντων υλικώνυλικών ανακύκλωσηςανακύκλωσης..

ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας μεμε συνθήματασυνθήματα γιαγια καθαρόκαθαρό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι
γιαγια ανακύκλωσηανακύκλωση..
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ΗχοϊστορίαΗχοϊστορία σεσε εξέλιξηεξέλιξη!!!!!!

ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τηντην γηγη καικαι κολλάμεκολλάμε χαρούμεναχαρούμενα ήή
λυπημέναλυπημένα προσωπάκιαπροσωπάκια ότανόταν φέρνουμεφέρνουμε υλικάυλικά γιαγια

ανακύκλωσηανακύκλωση στηνστην τάξητάξη μαςμας..
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ΦτιάχνουμεΦτιάχνουμε πεταλούδαπεταλούδα μεμε τηντην τεχνικήτεχνική τουτου κολάζκολάζ μεμε κουμπιάκουμπιά..

ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε πίνακαπίνακα αναφοράςαναφοράς μεμε ανακυκλώσιμαανακυκλώσιμα υλικάυλικά..
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ΚάνουμεΚάνουμε αφίσααφίσα μεμε τίτλοτίτλο <<<<ανακυκλώνωανακυκλώνω τατα πάνταπάντα!!!>>!!!>>

ΜεΜε τηντην τεχνικήτεχνική τουτου κολάζκολάζ κάνουμεκάνουμε πίνακαπίνακα
αναφοράςαναφοράς γιαγια τατα οργανικάοργανικά απορρίμματααπορρίμματα
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ΕπιτέλουςΕπιτέλους καθαριότητακαθαριότητα!!!!!!
δραματοποίησηδραματοποίηση

ΟιΟι ομάδεςομάδες χαρτίχαρτί, , αλουμίνιοαλουμίνιο καικαι γυαλίγυαλί στοστο ΘεατρικόΘεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι: : 
««αναν ξυπνούσεςξυπνούσες έναένα πρωίπρωί καικαι έβλεπεςέβλεπες έξωέξω …»…»
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ΠαίζονταςΠαίζοντας κουκλοθέατροκουκλοθέατρο μεμε τιςτις κούκλεςκούκλες πουπου
εμείςεμείς κατασκευάσαμεκατασκευάσαμε……

ΗΗ αφίσααφίσα τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης
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ΗΗ ομάδαομάδα τουτου χαρτιούχαρτιού ανακυκλώνειανακυκλώνει χαρτίχαρτί..

ΜπουκαλοπαιχνίδιαΜπουκαλοπαιχνίδια……
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ΚατασκευέςΚατασκευές ::τίποτετίποτε δενδεν πάειπάει χαμένοχαμένο!!! !!! ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε
τιςτις μαθήτριεςμαθήτριες τουτου ΓυμνασίουΓυμνασίου ΚορινούΚορινού..

Οι ομάδες του γυαλιού και του χαρτιού εργάζονται
πυρετωδώς.
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ΟιΟι ομάδεςομάδες τουτου αλουμινίουαλουμινίου καικαι τουτου χαρτιούχαρτιού ΒρίσκουνΒρίσκουν σήματασήματα
ανακύκλωσηςανακύκλωσης σεσε αντίστοιχεςαντίστοιχες συσκευασίεςσυσκευασίες..

ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια μεμε χαρτίχαρτί..
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ΜεΜε εικόνεςεικόνες κάνουμεκάνουμε τηντην διαδρομήδιαδρομή τωντων σκουπιδιώνσκουπιδιών ¨από¨από τοντον
κάδοκάδο στονστον ΧΧ..ΥΥ..ΤΤ..ΑΑ..¨¨¨¨

ΣταυρόλεξοΣταυρόλεξο καικαι εικονόλεξοεικονόλεξο γιαγια δυνατούςδυνατούς παίκτεςπαίκτες……
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ΚομποστοποιητήςΚομποστοποιητής στηνστην
αυλήαυλή μαςμας..

ΣτιγμέςΣτιγμές απόαπό τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις μαςμας……. . στηστη νεροτριβήνεροτριβή καικαι
στοστο νερόμυλονερόμυλο..
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∆ημιουργούμε∆ημιουργούμε μιαμια ιστορίαιστορία γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση καικαι κάνουμεκάνουμε
αφίσεςαφίσες μεμε <<<<παγωμένεςπαγωμένες εικόνεςεικόνες>> >> όπουόπου γράφουμεγράφουμε συνθήματασυνθήματα..

ΣτοΣτο εργοστάσιοεργοστάσιο ηλιακώνηλιακών θερμοσιφώνωνθερμοσιφώνων καικαι στοστο σταθμόσταθμό
φωτοβολταϊκώνφωτοβολταϊκών..
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ΣτοΣτο εργοστάσιοεργοστάσιο ανακύκλωσηςανακύκλωσης..

ΣτοΣτο δημαρχείοδημαρχείο ΚορινούΚορινού, , όπουόπου οο αντιδήμαρχοςαντιδήμαρχος μαςμας μιλάειμιλάει γιαγια
τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης στοστο δήμοδήμο μαςμας..
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ΤοιχοκολλώνταςΤοιχοκολλώντας αφίσεςαφίσες καικαι μοιράζονταςμοιράζοντας φυλλάδιαφυλλάδια ενημέρωσηςενημέρωσης
γιαγια τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση στουςστους συνδημότεςσυνδημότες μαςμας……

ΣτοΣτο σούπερσούπερ μάρκετμάρκετ: : ψάχνονταςψάχνοντας τοτο σήμασήμα τηςτης ανακύκλωσηςανακύκλωσης καικαι
προϊόνταπροϊόντα μεμε περιττήπεριττή συσκευασίασυσκευασία……
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ΗΗ ομάδαομάδα τουτου χαρτιούχαρτιού μεμε τατα παιδιάπαιδιά τηςτης ΑΑ22((στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου
προγράμματοςπρογράμματος μετάβασηςμετάβασης) ) φτιάχνουνφτιάχνουν τοτο παραμύθιπαραμύθι <<<<ΟΟ κακόςκακός

άνθρωποςάνθρωπος πουπου έγινεέγινε καλόςκαλός>>.>>.

ΟιΟι ανταλλαγέςανταλλαγές επισκέψεωνεπισκέψεων
μεμε τηντην ΑΑ2 2 συνεχίζονταισυνεχίζονται…… κατάκατά τηντην επίσκεψήεπίσκεψή τουςτους στοστο

ΝηπΝηπ//γείογείο μαςμας παρακολουθούμεπαρακολουθούμε στονστον προτζέκτοραπροτζέκτορα βίντεοβίντεο τηςτης
ανακύκλωσηςανακύκλωσης..
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ΗΗ ομάδαομάδα εθελοντικήςεθελοντικής δράσηςδράσης ΝΝ. . ΠιερίαςΠιερίας μαςμας ενημερώνειενημερώνει……

ΣτιγμέςΣτιγμές απόαπό τηντην επίσκεψήεπίσκεψή μαςμας στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΈδεσσαςΈδεσσας..
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ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια στουςστους καταρράκτεςκαταρράκτες

Οι ομάδες κατασκευάζουν το σκηνικό για την γιορτή μας.
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ΣτιγμιότυπαΣτιγμιότυπα απόαπό τηντην γιορτήγιορτή μαςμας..
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ΦύλλαΦύλλα αξιολόγησηςαξιολόγησης
                              Συγκρίσεις 
Κύκλωσε την ομάδα με τους περισσότερους κάδους 
ανακύκλωσης. 
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Στον παραπάνω πίνακα ανακάλυψε τις λέξεις της 
ανακύκλωσης που είναι κρυμμένες.
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Να βάλεις τα κατάλληλα σημαδάκια  >, < , = στις 
παραπάνω  ανισότητες. 

                                   
 

                         
 
 
 
 
 
 

                               
 

 
Κύκλωσε τις εικόνες που έχουν το σήμα της ανακύκλω

Ένωσε το κάθε σύμβολο με την  σημασία του. 
 
 
 
 

                                                      Ανακυκλώσιμο 
 
 
 
 
 

                                         Οικολογικό σήμα Ε.Ε.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

                                             Ανακυκλωμένο 
Βάλε στο κάθε σύννεφο τόσες σταγόνες όσες δείχνει ο 
αριθμός.                 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα υλοποιήθηκευλοποιήθηκε σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις προτάσειςπροτάσεις τωντων
παιδιώνπαιδιών καικαι μεμε βάσηβάση τιςτις ανάγκεςανάγκες καικαι τιςτις απορίεςαπορίες πουπου προέκυπτανπροέκυπταν
κάθεκάθε στιγμήστιγμή..

ΑποφασίσαμεΑποφασίσαμε μεμε τατα παιδιάπαιδιά τοτο υλικόυλικό πουπου ετοιμάσαμεετοιμάσαμε τιςτις
δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι τοτο θεατρικόθεατρικό <<<<ΗΗ κυρίακυρία ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση >> >> νανα τατα
παρουσιάσουμεπαρουσιάσουμε στουςστους γονείςγονείς καικαι σσ’’ όλουςόλους όσουςόσους μαςμας βοήθησανβοήθησαν
στηνστην υλοποίησηυλοποίηση τουτου προγράμματοςπρογράμματος στοστο τέλοςτέλος τηςτης σχολικήςσχολικής
χρονιάςχρονιάς..

ΤαΤα παιδιάπαιδιά συνεργάστηκανσυνεργάστηκαν σεσε μικρέςμικρές ομάδεςομάδες διαφορετικήςδιαφορετικής
σύνθεσηςσύνθεσης καικαι μεγέθουςμεγέθους καικαι έμαθανέμαθαν νανα μοιράζονταιμοιράζονται ευθύνεςευθύνες καικαι
προτάσειςπροτάσεις..

ΑνέλαβανΑνέλαβαν πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες, , απέκτησαναπέκτησαν εμπειρίεςεμπειρίες απόαπό τοντον
κόσμοκόσμο τωντων ενηλίκωνενηλίκων, , έμαθανέμαθαν νανα χαίρονταιχαίρονται τητη μάθησημάθηση καικαι
ενίσχυσανενίσχυσαν τηντην αυτοεκτίμησήαυτοεκτίμησή τουςτους..

ΠαρουσίασανΠαρουσίασαν τιςτις ιδέεςιδέες τουςτους μεμε ποικίλουςποικίλους τρόπουςτρόπους, , μέσωμέσω τωντων
εικαστικώνεικαστικών, , τηςτης μουσικήςμουσικής, , τηςτης δραματοποίησηςδραματοποίησης, , τουτου θεάτρουθεάτρου καικαι
τηςτης λογοτεχνίαςλογοτεχνίας..

ΈμαθανΈμαθαν νανα αναζητούναναζητούν πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό διάφορεςδιάφορες πηγέςπηγές πληροφόρησηςπληροφόρησης, , 
νανα τιςτις μελετούνμελετούν καικαι νανα τιςτις παρουσιάζουνπαρουσιάζουν..
ΉρθανΉρθαν σσ’’ επαφήεπαφή μεμε διάφορεςδιάφορες εκδοχέςεκδοχές τουτου γραπτούγραπτού λόγουλόγου ((βιβλίαβιβλία, , 
εφημερίδεςεφημερίδες, , περιοδικάπεριοδικά, , αφίσεςαφίσες κκ..λλ..ππ. ).. ).
ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου προγράμματοςπρογράμματος μετάβασηςμετάβασης ήρθανήρθαν σεσε επαφήεπαφή μεμε τατα παιδιάπαιδιά
τηςτης ΑΑ2 2 τάξηςτάξης τουτου ∆ημοτικού∆ημοτικού σχολείουσχολείου καικαι συνεργάστηκανσυνεργάστηκαν στηνστην συγγραφήσυγγραφή
βιβλίουβιβλίου καικαι όχιόχι μόνομόνο..
ΈμαθανΈμαθαν νανα πειραματίζονταιπειραματίζονται καικαι νανα εξάγουνεξάγουν συμπεράσματασυμπεράσματα καικαι
διαπιστώσειςδιαπιστώσεις..
ΑσχολήθηκανΑσχολήθηκαν μεμε πίνακεςπίνακες διπλήςδιπλής εισόδουεισόδου, , έκανανέκαναν αντιστοιχίεςαντιστοιχίες, , 
συγκρίσειςσυγκρίσεις, , ταξινομήσειςταξινομήσεις, , χειρίστηκανχειρίστηκαν αριθμούςαριθμούς, , εμπλούτισανεμπλούτισαν τοτο
λεξιλόγιόλεξιλόγιό τουςτους καικαι βελτίωσανβελτίωσαν τοντον προφορικόπροφορικό τουςτους λόγολόγο..
ΈμαθανΈμαθαν γιαγια τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές στονστον πλανήτηπλανήτη μαςμας καικαι τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις
στηνστην ζωήζωή μαςμας τώρατώρα καικαι στοστο μέλλονμέλλον..
ΕυαισθητοποιήθηκανΕυαισθητοποιήθηκαν απέναντιαπέναντι στηνστην προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι όχιόχι
μόνομόνο..
ΑπέκτησανΑπέκτησαν γνώσειςγνώσεις γιαγια τουςτους τρόπουςτρόπους διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων
καικαι τιςτις ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας..
ΈμαθανΈμαθαν νανα προβληματίζονταιπροβληματίζονται γιαγια καταστάσειςκαταστάσεις καικαι νανα βρίσκουνβρίσκουν λύσειςλύσεις..
ΜετέφερανΜετέφεραν τιςτις εμπειρίεςεμπειρίες τουςτους απόαπό τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις στοστο χώροχώρο τουτου
ΝηπιαγωγείουΝηπιαγωγείου..
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ΟιΟι γονείςγονείς κατάκατά τηντην υλοποίησηυλοποίηση τουτου σχεδίουσχεδίου εργασίαςεργασίας, , αναζήτησαναναζήτησαν
μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά τουςτους πληροφορίεςπληροφορίες καικαι συμμετείχανσυμμετείχαν απόαπό τηντην
αρχήαρχή μεμε διάφορουςδιάφορους τρόπουςτρόπους στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία. . 
ΤέλοςΤέλος όσονόσον αφοράαφορά εμέναεμένα πιστεύωπιστεύω ότιότι συμμετείχασυμμετείχα ωςως
συνερευνητήςσυνερευνητής, , δημιουργούσαδημιουργούσα συνεχώςσυνεχώς ευκαιρίεςευκαιρίες γιαγια ανακαλύψειςανακαλύψεις
καικαι μάθησημάθηση, , εφοδίαζαεφοδίαζα τατα παιδιάπαιδιά μεμε πλούσιοπλούσιο υλικόυλικό,  ,  τατα ενθάρρυναενθάρρυνα
νανα συμμετέχουνσυμμετέχουν καικαι νανα μοιράζονταιμοιράζονται ευθύνεςευθύνες. . ΕιδικότεραΕιδικότερα γιαγια τοτο
θέμαθέμα μαςμας καταφέραμεκαταφέραμε νανα τοτο προσεγγίσουμεπροσεγγίσουμε νανα τοτο εκτιμήσουμεεκτιμήσουμε καικαι
νανα μάθουμεμάθουμε όλοιόλοι μαςμας γιγι’’ αυτόαυτό παιδιάπαιδιά, , γονείςγονείς καικαι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί..

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία καικαι πηγέςπηγές

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΟικολογίαΟικολογία ΑνΑν. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη εκεκ. . ΚίρκηΚίρκη..
ΗΗ ΜεσόγειοςΜεσόγειος είμαιείμαι εγώεγώ καικαι δενδεν είμαιείμαι πιαπια εδώεδώ, , ΒΒ. . ΗλιόπουλοςΗλιόπουλος, , εκεκ. . 
ΠατάκηΠατάκη..
ΟΟ ποταμόςποταμός ξεχείλισεξεχείλισε ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου, , εκεκ. . ΩρίωνΩρίων..
ΠέφτειΠέφτει-- πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα ΣΣ. . ΓκόντουινΓκόντουιν, , εκεκ. . ΠατάκηΠατάκη
ΣκουπίδιαΣκουπίδια καικαι ανακύκλωσηανακύκλωση ΑνΑν. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη εκεκ. . ΚίρκηΚίρκη..
ΤοΤο φαινόμενοφαινόμενο τουτου θερμοκηπίουθερμοκηπίου L.DavidL.David--C. Gordon C. Gordon εκεκ. . ΆγκυραΆγκυρα..
ΈναςΈνας πιγκουΐνοςπιγκουΐνος άσπροςάσπρος, , μαύροςμαύρος, , κίτρινοςκίτρινος καικαι μιαμια τίγρητίγρη ΜΜ. . 
ΚοντολέωνΚοντολέων, , εκεκ. . ΧαρταετόςΧαρταετός..
ΟΟ καιρόςκαιρός εκεκ. . ΣαββάλαςΣαββάλας..
ΠροστατεύωΠροστατεύω τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , εκεκ. . ΣαββάλαςΣαββάλας..
∆ώσ΄∆ώσ΄ μουμου μιαμια δεύτερηδεύτερη ευκαιρίαευκαιρία, , χρχρ. . ΚαραϊσκουΚαραϊσκου, , εκεκ. . ∆ιάπλαση∆ιάπλαση..
ΤαΤα δέκαδέκα πρόσωπαπρόσωπα τηςτης ρύπανσηςρύπανσης, , ΑνΑν. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη, , εκεκ. . ΚίρκηΚίρκη..
ΠεριοδικόΠεριοδικό ΠαράθυροΠαράθυρο στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση τεύχητεύχη 32 32 καικαι 51.51.
ΠεριοδικόΠεριοδικό ΣύγχρονοΣύγχρονο ΝηπιαγωγείοΝηπιαγωγείο, , τεύχοςτεύχος 69.69.
ΤοΤο νεφονεφο--συννεφάκισυννεφάκι, , ΜΜ. . ΒελετάΒελετά --ΒασιλειάδουΒασιλειάδου, , εκεκ. . μικρήμικρή ΜίλητοςΜίλητος..
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ΟικολογίαΟικολογία Time LifeTime Lifeεκεκ. . ΑλκυώνΑλκυών..
ΒοήθειαΒοήθεια ……ΣκουπίδιαΣκουπίδια…… ΣώστεΣώστε μεμε, , ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου εκεκ. . ΩρίωνΩρίων..
ΠροστατεύωΠροστατεύω τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , εκεκ. . ΣαββάλαςΣαββάλας..
ΤηςΤης ΤάξηςΤάξης καικαι τηςτης ΠράξηςΠράξης,.,.
ΚλιματικέςΚλιματικές αλλαγέςαλλαγές ΑκραίαΑκραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα, , DVD DVD ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . 
ΣτυλίδαςΣτυλίδας
ΓηΓη καικαι φυσικοίφυσικοί πόροιπόροι :<<:<<ΣώστεΣώστε τοντον ΠλανήτηΠλανήτη>>>>DVD.DVD.
ΗΗ ΜικρήΜικρή ΓοργόναΓοργόνα πώςπώς νανα ζήσειζήσει στοστο σκουπιδονήσισκουπιδονήσι; ; ΒΒ ΗλιόπουλοςΗλιόπουλος, , 
εκεκ. . ΠατάκηΠατάκη..
ΣκουπίδιαΣκουπίδια ενεν δράσειδράσει! ! ΛΛ. . ΤοξίδουΤοξίδου, , εκεκ. . ΜίνωαςΜίνωας..
ΝτενεκεδούποληΝτενεκεδούπολη ΕυγΕυγ. . ΦακίνουΦακίνου, , εκεκ. . ΚέδροςΚέδρος..
ΠαιδιάΠαιδιά αςας μιλήσουμεμιλήσουμε γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , ΥΠΥΠ..ΕΕ..ΧΩΧΩ..∆∆..ΕΕ..
ΓλώσσαΓλώσσα ∆΄∆ημοτικού∆΄∆ημοτικού α΄τεύχοςα΄τεύχος..
ΟιΟι συμβουλέςσυμβουλές τουτου μικρούμικρού λύκουλύκου ((αγαπώαγαπώ τοτο περιβάλλονπεριβάλλον), ), εκεκ. . 
ΦλούδαςΦλούδας..

ΟΟ χιονάνθρωποςχιονάνθρωπος πουπου δενδεν ήθελεήθελε νανα λιώσειλιώσει, , ΜΜ. . ΚοντολέωνΚοντολέων,,εκεκ. . 
ΧαρταετόςΧαρταετός..
ΤοΤο κλάμακλάμα τουτου ποταμούποταμού ΦΦ. . ΚριτσωτάκηΚριτσωτάκη, , εκεκ. . ΜικρήΜικρή ΜίλητοςΜίλητος..
ΤιΤι καιρόκαιρό κάνεικάνει ΑΑ. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη, , εκεκ. . ΚίρκηΚίρκη..
ΣτηνΣτην αγκαλιάαγκαλιά τηςτης θάλασσαςθάλασσας ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου, , εκεκ. . ΕλληνικάΕλληνικά
ΓράμματαΓράμματα..
ΤοΤο σύννεφοσύννεφο πουπου έβαλεέβαλε τατα κλάματακλάματα, , ΣΣ. . ΜαντούβαλουΜαντούβαλου, , εκεκ. . 
ΚαστανιώτηΚαστανιώτη..
ΑγαπώΑγαπώ τοντον πλανήτηπλανήτη μουμου j.j. NobletNoblet, , εκεκ. . ΠατάκηΠατάκη..
ΟΟ πλανήτηςπλανήτης σεσε κίνδυνοκίνδυνο, , D. D. BurnieBurnie,, εκεκ. . ΣαββάλαςΣαββάλας..
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση, , ΠΠ. . ΜωραίτουΜωραίτου --ΓΓ. . ΒούλγαρηςΒούλγαρης, , εκεκ. . ΆγκυραΆγκυρα..
ΘεματικέΘεματικέ προσεγγίσειςπροσεγγίσεις σχέδιασχέδια εργασίαςεργασίας, , ΕΕ. . ΝαούμΝαούμ --
ΓΓ..ΠαπαμιχαήλΠαπαμιχαήλ, , εκεκ. . ΕλληνικήΕλληνική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση..
ΟΟ κύριοςκύριος ΜπενΜπεν, , ΜουΜου καικαι τατα σκουπίδιασκουπίδια ΣΣ. . ΖαραμπούκαΖαραμπούκα, , εκεκ..
ΉτανΉταν έναένα μικρόμικρό χαρτάκιχαρτάκι, , ΑνΑν..ΠαρούσηΠαρούση--ΑΑ. . ΚυριτσόπουλοςΚυριτσόπουλος, , εκεκ
..ΕλληνικάΕλληνικά ΓράμματαΓράμματα..
ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική εκπαίδευσηεκπαίδευση στοστο ΝηπιαγωγείοΝηπιαγωγείο, , ΑΑ. . ΒασιλάκηΒασιλάκη, , εκεκ. . 
ΚέδροςΚέδρος..
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ιστοσελίδεςιστοσελίδες

httphttp://://stop.climate.grstop.climate.gr..
httphttp://://medsos.grmedsos.gr..
httphttp://://www.wwf.grwww.wwf.gr..
httphttp://://www.eurocharity.orgwww.eurocharity.org..
Httr://nationalgeHttr://nationalge orgorg
http:// http:// anakyklosianakyklosi. . idxidx. . grgr
http:// http:// prasino.grprasino.gr
http://minenv.grhttp://minenv.gr
http://electrocycle.grhttp://electrocycle.gr
http://gohttp://go--recycle.grrecycle.gr
http://dimhttp://dim--rizou.pel.sch.grrizou.pel.sch.gr


