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Πρόγραμμα Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων 
 

Θεματική Φροντίζω το 

περιβάλλον 
Υποθεματική Κλιματική αλλαγή-Φυσικές 

καταστροφές, Πολτική 
Προστασία 

 

  

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  
(που προτείνονται) 

Νήπια Προνήπια 

Τίτλος 
Προστάτεψε το δάσος είναι πηγή ζωής 
 

 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

• Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

• Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

•  Δεξιότητες του νου: Επίλυση 

προβλήματος, δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

κατασκευές, αναστοχασμός 

 
 

 

Προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα 
Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

• Η 

ευαισθητοποίηση, 

η εκπαίδευση και 

η 

αλλαγή 

συμπεριφοράς των 

μαθητών/τριών σε 

θέματα που 

αφορούν το 

περιβάλλον 

και συγκεκριμένα 

στο δασικό 

οικοσύστημα.  

 

Ας γνωρίσουμε το 

δάσος. 

 

Μέσα από την συζήτηση με την ολομέλεια 

της τάξης ανιχνεύουμε τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες των παιδιών για το θέμα της 

προστασίας των δασών και της ασφάλειας. 

Σε μια βόλτα στο δάσος τι συναντάμε; 

-Τι βλέπουμε; 

-Υπάρχουν ζώα στο δάσος; 

-Τι πρέπει να προσέξουμε; 

-Υπάρχουν κανόνες; 

-Έχετε ακούσει για τις πυρκαγιές; 

-Τι πρέπει να προσέξουμε; 
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• Τα δάση 

διαδραματίζουν 

σημαντικό 

ρόλο στη μείωση 

του κινδύνου 

φυσικών 

καταστροφών, 

όπως πλημμύρες, 

ξηρασίες, 

κατολισθήσεις και 

άλλα ακραία 

γεγονότα 

Ποιά είναι τα δάση; 

 

Ανάγνωση παραμυθιού: «Το δάσος της 

αγάπης» Συγγραφέας: Αριάδνη 

Ευαγγελοπούλου. Με τη βοήθεια του 

παραμυθιού μέσα από το διαδίκτυο τα 

παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με μια ιστορία 

πυρκαγιάς στο δάσος. Προβληματίζονται 

και κάνουν μια ατομική ζωγραφιά 

χωρίζοντας το φύλλο εργασίας τους στη 

μέση και αναπαριστώντας ένα ζωντανό 

δάσος στο ένα μισό και ένα καμμένο δάσος 

στο άλλο μισό. 

 

 

• Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τα δάση 

μετριάζουν την 

κλιματική αλλαγή 

μέσω δέσμευσης 

άνθρακα, 

 Τα οφέλη των δασών  

  

Παρατηρούμε σε διάφορες εικόνες και 

βίντεο στο διαδίκτυο τι μας προσφέρουν τα 

δάση. 

- Κατασκευάζουμε μια ομαδική ερασία 

ενός δάσους από τέμπερα και αφρό 

ξυρίαματος, γκοφρέ και φελλό. 
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συμβάλλουν 

στηνισορροπία 

οξυγόνου, 

διοξειδίου του 

άνθρακα και 

υγρασίας στον 

αέρα. 

 

 

• Η ανάδειξη των 

σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων 

φυσικού και 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. 

Ας σώσουμε τα δάση 

  

Τα παιδιά δημιουργούν ένα δικό τους 

παραμύθι με τίτλο: "Προσοχή... δάσος". 

 
 

 
 

• Ανάπτυξη 

δημιουργικότητας  

και φαντασίας. 

• Ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας. 

• Χρήση πολλαπλών 

υλικών. 

Δασικές δημιουργίες 
 

  

Τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες κάνουν 

ένα κολλάζ αναπαριστώντας υγιή δάση. 

 
• Ο εντοπισμός των 

ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων 

που υποβαθμίζουν 

ή απειλούν το 

φυσικό 

περιβάλλον και η 

ανάδειξη 

προληπτικών 

Προσκαλούμε την 

Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

  

Προσκαλούμε την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία στο σχολείο μας, γνωρίζουμε 

τους Πυροσβέστες και παρατηρούμε το 

Πυροσβεστικό Όχημα, μαθαίνουμε τις 

μάνικες, τις στολές τους, τους συγχαίρουμε 

για το έργο τους και τους χαρίζουμε δώρα 

που κατασκευάσαμε στην τάξη. 
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μέτρων, μέσα από 

διαδικασίες 

επίλυσης 

προβλήματος, 

διερευνητικής 

μάθησης 

 

 

 

 
 

• Αρχές 

διαφοροποιημένες 

διδασκαλίας και 

περιγραφικής 

αξιολόγησης. 

 

Αξιολόγηση  

  
Ανατροφοδότηση των γνώσεων μας μέσα 

από φύλλα εργασίας. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις /Βιβλιογραφία 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo 

https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s 

https://www.youtube.com/watch?v=5QSVYw7x8nE 

 

 
 

https://www.storyjumper.com/book/read/122910432 
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