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Θεματικός Κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον 
 Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 

 
2.Φυσικές καταστροφές-Πολιτική Προστασία 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων: 

Η οδική 
ασφάλεια και η 
κυκλοφοριακή 

αγωγή στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

Ο δικός μας τίτλος: «Προστατέψτε το δάσος …είναι 
πηγή ζωής» 

 

Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

Αναφορά σε:  
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

• Δεξιότητες μάθησης : κριτική σκέψη, 
επικοινωνία , συνεργασία, δημιουργικότητα 

 

• Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, 
Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

Υπευθυνότητα 
 

• ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της 
Επιστήμης  

 

• Δεξιότητες του νου: δημιουργική, 
παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 
 

Β) τους στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό 
κύκλο 
 

• Να μάθουν τι είναι το δάσος και να γνωρίσουν το 
φυσικό περιβάλλον της χώρας τους  

• Να γνωρίσουν τα είδη πανίδας και χλωρίδας της 
χώρας τους αλλά κι άλλων ευρωπαϊκών κρατών  



• Να μάθουν να σέβονται όλα τα είδη ζωής  

• Να γνωρίσουν το δάσος και το οικοσύστημα του 
και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που το 
απειλούν 

• Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα και την 
προσφορά του δάσους και να αναπτύξουν 
συναισθήματα αγάπης και κατά συνέπεια 
φροντίδας και προστασίας προς αυτό και να 
αντιληφτούν γιατί χρήζει της προσοχής μας και 
της προστασία μας  

• Να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες 
τους με τη συμμετοχή τους στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου και να καλλιεργήσουν 
την κοινωνικότητά τους 

• Να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες ώστε να 
αναπτύξουν το αίσθημα της συνεργασίας κι 
ευθύνης 

•  Να καλλιεργήσουν την οικολογική τους 
συνείδηση μέσω περιβαλλοντικών δράσεων 
(δενδροφύτευση ,ανακύκλωση) και να 
διαμορφώσουν θετικές στάσεις και αξίες σχετικά 
με την διατήρηση και προστασία των δασών και 
κατά επέκταση του περιβάλλοντος 

• Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση κι 
αυτοεκτίμησή τους αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες  

• Να νοιώσουν τη χαρά της δημιουργίας με τη 
συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες 
του έργου  

• Να αναπτύξουν την έρευνα, την κριτική και 
δημιουργική σκέψη και να κατανοήσουν τα 
σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά ως αυριανοί υπεύθυνοι 
πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

•  Να γνωρίσουν το δάσος ως τόπο ψυχαγωγίας, 
αναψυχής και διασκέδασης αλλά κι ανάπτυξης 
τουρισμού και οικονομικής ευημερίας ενός 
τόπου 

• Να έλθουν σε επαφή με παιδιά από άλλες χώρες 
και σε μια πρώτη γνωριμία κι επαφή με τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών, να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής τους, να 



αποδεχθούν τη συνύπαρξη τους και να 
φανταστούν ένα κοινό μέλλον. 
 

Γ) τους στόχους που θέτουμε σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα σπουδών .  
 
Αναφορικά με το ΠΣ του Νηπιαγωγείου η συγκεκριμένη 
θεματική ενότητα υπάγεται στις Φυσικές καταστροφές-
Πολιτική Προστασία.  
 

• Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού 
λόγου 

• Μαθηματικά: Ερμηνεία στοιχείων του κόσμου 
που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες 
παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, 
ταξινόμησης, αντιστοίχισης 

• Μελέτη Περιβάλλοντος: Γνωριμία με το δάσος 
και το οικοσύστημα του 

• Εικαστικά: κατασκευή κολάζ και ζώων του 
δάσους για δραματοποίηση 

• Χρήση ΤΠΕ: εξοικείωση με τη χρήση του 
Διαδικτύου για άντληση πληροφοριών, you tube 
για προβολή βίντεο, ακρόαση τραγουδιών 

Ακολουθία 
εργαστηρίων 

 

Εργαστήριο 1 Αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με το 
δάσος, τα οφέλη αυτού και το οικοσύστημα . 
Εκτυπώσαμε και πλαστικοποιήσαμε σχετικούς πίνακες 
αναφοράς. 

 

                                
 

                      
     



 
 

 
 

 
 
 

Εργαστήριο 2 Με υλικά της τάξης μας (στεφάνια – κανσόν) 
κατασκευάσαμε με τα παιδιά στεφανάκια με τα ζωάκια 
του δάσους. Κατόπιν πήγαμε στο πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής του σχολείου μας και αναπαραστήσαμε τα 
ζωάκια. Επιστρέψαμε και παίξαμε κουκλοθέατρο. 
 

       
 

    
 



 
   

 

Εργαστήριο 3 Εκτυπώσαμε τα ζωάκια του δάσους ,τα 
πλαστικοποιήσαμε και κατόπιν παίξαμε ομαδικά 
παιχνίδια μνήμης και παζλ. 
 

     
 

     
 
 

 
 

Εργαστήριο 4 Φτιάξαμε το δικό μας δέντρο με χαρτοταινία . Το 
στολίσαμε με λουλουδάκια από γκοφρέ και με ζωάκια 
του δάσους. 
 



     
 

    
 
 

Εργαστήριο 5 Αναζητήσαμε φυλλαράκια στα δέντρα της αυλής μας και 
φτιάξαμε το δικό μας βραχιολάκι. 
 

    
 

    
 

                   

Εργαστήριο 6 Κάναμε φύλλα εργασίας και κολάζ για το δάσος. 
 

    
 



     
 

      
 
 

Εργαστήριο 7 Κάναμε την ομαδική αφίσα της τάξης μας και γράψαμε 
το δικό μας σύνθημα για τα δάση. 
 

  
 

        
 
       

 

Εργαστήριο 8 Ακούσαμε τραγούδια και διαβάσαμε παραμύθια με την 
βοήθεια της τεχνολογίας 

 

• ¨ Το δέντρο ¨-Φοίβος Δεληβοριάς 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0IKCSxKcDao 
 

• ¨Το δάσος¨-Χορωδία Σπύρου Λάμπρου 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0jw6bBY-KVY 

https://www.youtube.com/watch?v=0IKCSxKcDao
https://www.youtube.com/watch?v=0jw6bBY-KVY


 
 

• Παραμύθι ¨Το δάσος της Αγάπης¨ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5QSVYw7x8nE 
 
 
• Πίνακες αναφοράς για το δάσος από το διαδίκτυο 
 
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoy
me-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/ 
 
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoy
me-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/ 
 
 
 

Προσαρμογές για 
τη συμμετοχή και 
την ένταξη όλων 
των 
μαθητών/τριών 
 
 
 
 
 
 
  

Το υλικό που προτείνεται είναι οπτικό, ακουστικό, 
χειροπιαστό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών. Επίσης, το λογισμικό 
«Προστατεύω το δάσος» που περιλαμβάνεται διατηρεί 
αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση 
Η/Υ-μαθητή και ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις 
δυνατότητες όλων των νηπίων. 
 
 
 

Εκπαιδευτικό 
υλικό και 
εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια 
των εργαστηρίων 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων παρήχθησαν: 

• Φύλλα εργασίας (5)  

•  Πίνακες αναφοράς για το δάσος – τα οφέλη – οι 
κίνδυνοι 

•  Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες ελεύθερες 
από το Διαδίκτυο ως εποπτικό υλικό)  

 

•  Υλικά της τάξης 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός 
πάνω στην 
υλοποίηση 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θεωρείται ότι πέτυχε 
τους στόχους του . Όλα  τα παιδιά του τμήματος που 
συμμετείχαν ,μπόρεσαν να αποκομίσουν πλούσιες 
πληροφορίες και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις 

https://www.youtube.com/watch?v=5QSVYw7x8nE
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoyme-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoyme-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoyme-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/
https://blogs.sch.gr/1nipkounchan/2020/05/18/menoyme-spiti-kai-milame-gia-to-dasos/


γύρω από το δάσος, τα οφέλη ,τους κινδύνους αλλά και 
τους τρόπους προστασίας του. 

 

 

 


