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Steam – 
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Ο δικός μας τίτλος: «Steam – Η γη γυρίζει» 

 

 
 

Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

Αναφορά σε:  
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 

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

 

• Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, 
Συναισθηματική ασφάλεια & φροντίδα 

 

• ΜΙΤ: Συνδυαστικές δεξιότητες της ψηφιακής 
τεχνολογίας – επικοινωνίας -συνεργασίας  
 

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

 
Β) τους στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό 
κύκλο 
 
-Να μάθουν τους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος 
 -Να οπτικοποιήσουν τη σκέψη τους  
-Να εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο  



-Με βιωματικό τρόπο να αναπαραστήσουν την τροχιά 
που έχουν οι πλανήτες και ο Ήλιος εξασκώντας την 
αισθητηριακή μνήμη  
-Να σκεφτούν, να μετρήσουν και να υπολογίσουν 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κατασκευή 
μηχανικής 
-Σύγκριση εννοιολογικών χαρτών για να ανακαλύψουμε 
τι γνωρίζαμε και τι μάθαμε  
-Εξοικείωση με quiz και ψηφιακά εργαλεία εμπέδωσης  
-Δημιουργία μακέτας με πλαστελίνη μέσα από 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία 
 
 

-Τα παιδιά να γνωρίσουν πως δημιουργούνται οι 
εποχές του Χρόνου  
-Να οπτικοποιήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τις 
εποχές  
-Να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικό λογισμικό έκφρασης 
και δημιουργικότητας και να ζωγραφίσουν την 
αγαπημένη τους εποχή 
 
Γ) τους στόχους που θέτουμε σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα σπουδών .  
 
Αναφορικά με το ΠΣ του Νηπιαγωγείου η συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα υπάγεται στην  
Δημιουργική σκέψη & πρωτοβουλία 

 

• Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού 
λόγου 

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

• Εικαστικά: κατασκευή της γης μας με πλαστελίνη, 
χαρτόνια & γκοφρέ 

• 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 την 
γη μας , την εναλλαγή ημέρας & νύχτας ,τους πλανήτες. 
 



   
 

 
    
                                

Εργαστήριο 2 Με υλικά της τάξης μας (κανσόν – γκοφρέ χαρτί - 
πλαστελίνη) κατασκευάσαμε με τα παιδιά την γη μας. 
 

           
 

         
 

 

 
           
 



Εργαστήριο 3 Εκτυπώσαμε σε κάρτες τους πλανήτες , τους 
πλαστικοποιήσαμε και κατόπιν παίξαμε παιχνίδια 
μνήμης. 
 

   
 

   
 
   

Εργαστήριο 4 Εκτυπώσαμε και πλαστικοποιήσαμε καρτέλες με τους 
πλανήτες.  Έπειτα παίξαμε ομαδικά παιχνίδια με αυτές. 
 

 
 

 
    



Εργαστήριο 5 Είδαμε στην υδρόγειο σφαίρα την γη μας και τις χώρες 
του κόσμου. Κατόπιν μιλήσαμε για την εναλλαγή της 
ημέρας και της νύχτας. 
 

              
 

 
                 

Εργαστήριο 6 Κατασκευάσαμε τα στεφανάκια της ημέρας και της 
νύχτας. Κατόπιν μιμηθήκαμε δραστηριότητες της 
ημέρας και της νύχτας. 
 

        
 

 
 

Εργαστήριο 7 Κάναμε φύλλο εργασίας σχετικό με την εναλλαγή 
ημέρας και νύχτας. 
 



 
 
 

 
   
 
   

 

Εργαστήριο 8 Ακούσαμε τραγούδια ,παίξαμε παιχνίδια και είδαμε 
σχετικά video με την βοήθεια της τεχνολογίας 

 

• Ψηφιακό παιχνίδι με αντιστοίχηση 
εικόνων και σκιών πλανητών με το 
εργαλείο wardwall 
 

https://wordwall.net/play/16737/506/988)(Technology) 
 

 
 
 



 
• Παίξαμε με τις σκιές του Ήλιου στα αντικείμενα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας . Καλέσαμε τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν τις σκιές από τον Ήλιο σε κάποια 
αντικείμενα που θα επιλέξουν και καταγράψαμε την 
πορεία του Ήλιου στον ουρανό κατά τη διάρκεια της 
ημέρας (στο σχολείο).  
 
https://www.goethe.de/ins/gr/el/kul/sup/bih/ver/m02.
html (Science) 
 

• Βίντεο προσομοίωσης για τον Ήλιο και 
ερωτήματα διερεύνησης στα παιδιά Τι 
βλέπετε εδώ; Πώς κινείται ο Ήλιος; 
Παρατηρείστε και δείτε πως είναι η 
επιφάνεια του Ήλιου; Με τι μοιάζει ο Ήλιος 
 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/sun/basic 
(Technology- Artificial Intelligence) 

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 « 
Steam – Η Γη γυρίζει» 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 (1)  

•  Πίνακες αναφοράς για την γη και τους πλανήτες 

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

•  Υλικά της τάξης 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός 

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



πάνω στην 
υλοποίηση 

πληροφορίες και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις 
γύρω από την γη ,τους πλανήτες και την εναλλαγή της 
ημέρας και της νύχτας. 

 

 

 


