
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ

ΣΙΣΛΟ: <<ΘΑΛΑΑ: ΕΝΑ ΚΡΤΜΜΕΝΟ 
ΘΗΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ>>



ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : 
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ ΚΑΛΟΦΨΡΙΟΤ

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ  ΑΝΝΑ
ΦΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : ΑΠΡΙΛΙΟ-

ΜΑΙΟ  2014

**ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΗΜΑΝΨ ΠΨ  ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΕΓΓΡΑΥΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 
ΣΨΝ ΓΟΝΕΨΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ  ΟΙ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΨΝ  ΠΑΙΔΙΨΝ



Σο νεπό ςποσελεί σο βαςικόσεπο παπάγονσα σηρ ζψήρ 
ςσον πλανήση,τπάπφει ςση υύςη και καλύπσει σο 
μεγαλύσεπο μέπορ σηρ επιυάνειαρ σηρ Γηρ.Η πεπιοφή σηρ 
Λέςβοτ καθοπίζεσαι από ένσονη παποτςία σοτ τγπού 
ςσοιφείοτ (ποσάμια,θάλαςςερ, λίμνερ , τχηλόρ δείκσηρ 
βποφοπσώςεψν κσλ) , σο οποίο είναι άππηκσα δεμένο με 
σιρ ανθπώπινερ δπαςσηπιόσησερ σηρ πεπιοφήρ.Σέλορ, η 
επαυή σψν παιδιών με σο νεπό ακόμα και ςσιρ πιο απλέρ 
καθημεπινέρ αςφολίερ ςσον φώπο σοτ νηπιαγψγείοτ 
αποσέλεςε κίνησπο για σην εναςφόληςη μαρ με σο θέμα 
ατσό. Η πποςσαςία σοτ πεπιβάλλονσορ αυοπά όλοτρ 
μαρ.Από μικπή ηλικία ππέπει να κασακσιέσαι η 
πεπιβαλλονσική ςτνείδηςη και η οικολογική εταιςθηςία, 
και επομένψρ σο ςτγκεκπιμένο θέμα διασίθεσαι για όλα 
σα παπαπάνψ.



Μέζα από ηε δηελαγωγή ημο ζογθεθνημέκμο 
πνμγνάμμαημξ επηδηώθεηαη ηα παηδηά:
 κα εοαηζζεημπμηεζμύκ ζε ζέμαηα πενηβάιιμκημξ. 

 κα απμθηήζμοκ μηθμιμγηθή ζοκείδεζε, ζεβόμεκα ηεκ 
αλία ηεξ θύζεξ.

 κα δηαμμνθώζμοκ ζηάζεηξ θαη αλίεξ θηιηθέξ πνμξ ημ 
πενηβάιιμκ

 κα γκωνίζμοκ θαιύηενα ηεκ ζάιαζζα ,ηεκ δωή μέζα 
ζε αοηήκ θαη ηα πνμβιήμαηα ζπεηίδμκηαη με ηεκ 
πνμζηαζία ηεξ



 ΓΝΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Τα παηδηά....

 κα ηαληκμμμύκ με βάζε θάπμηα θνηηήνηα
 κα μνγακώκμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ
 κα θαηεγμνημπμημύκ ηα δώα πμο θαημηθμύκ ζηεκ ζάιαζζα ζε 

απεηιμύμεκα είδε θαη με.
 κα ελεγμύκ ηηξ βαζηθέξ αηηίεξ μόιοκζεξ ηωκ ζαιαζζώκ 
 κα είκαη ζε ζέζε κα ελεγμύκ ζέμαηα ζπεηηθά με ημ κενό όπωξ 

μ θύθιμξ ημο κενμύ , ε άκωζε , ε δηαιοηόηεηα θ.ά.
 κα επηιέγμοκ κα “πεηναμαηίδμκηαη” με δηάθμνα οιηθά γηα κα 

θάκμοκ θαηαζθεοέξ



 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ  ΣΟΜΕΑ
Τα παηδηά  :
 κα είκαη πνόζομα κα ελμηθεηωζμύκ με βαζηθέξ ενεοκεηηθέξ δηαδηθαζίεξ

 κα απμδέπμκηαη θαη κα ηαοηίδμοκ ημκ οπμιμγηζηή με μηα μεπακή πμο 
βμεζάεη ημκ άκζνωπμ ζηεκ ενγαζία ημο θαη πμο μπμνεί κα ημκ 
πνεζημμπμηήζεη γηα παηκίδη θαη δηαζθέδαζε.

 κα οπμζηενίδμοκ ηεκ αλία ηεξ μμαδηθήξ ενγαζίαξ

 κα οημζεηήζμοκ ζεηηθέξ ζηάζεηξ θαη δηάζεζε γηα εκενγό ζομμεημπή 
απέκακηη ζηεκ πνμζηαζία ημο ζαιάζζημο πιμύημο θ ηωκ έμβηωκ όκηωκ πμο 
δμύκε μέζα ζε αοηήκ.

 κα απμδεπζμύκ θαη κα ζοκεδεημπμηήζμοκ ημ πενηβάιιμκ θαη ηα πνμβιήμαηα  
ημο ωξ μιόηεηα.

 κα εθηημήζμοκ ημ πόζμ ζηεκά ζοκδεδεμέκμξ είκαη μ΄ηνόπμξ δωήξ ημοξ με 
ηεκ ζάιαζζα



 ΧΤΦΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ/ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ-
ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ
Σα παιδιά να....

 αναπσύξοτν ικανόσησερ ςτνεπγαςίαρ

 είναι ικανοί να ανσιλαμβάνονσαι σην φπονική 
ακολοτθία γεγονόσψν μέςα απο ιςσοπίερ 
ςφεσικέρ με σο θέμα.

 είναι ικανά να υσιάφνοτν κασαςκετέρ ςφεσικέρ 
με σο θέμα.



 Ομαδοςτνεπγασική διαδαςκαλία

 Διεπετνησική μάθηςη

 Βιψμασική πποςέγγιςη (μέθοδορ project)

 Κασαιγιςμόρ ιδεών

 Διαλογική ςτζήσηςη

 Κασαςκετέρ, κολλάζ, ζψγπαυική

 Φπήςη οπσικοακοτςσικών μέςψν και ΣΠΕ





Αναυέποτμε σο γνψπίζοτμε 
για σην θάλαςςα

Γινόμαςσε μέλη σηρ Helmepa
Junior και ενημεπψνόμαςσε μέςψ 
σοτ δικσύοτ για θέμασα ποτ 
αυοπούν σην θάλαςςα



Μαθαίνοτμε για σα είδη σψν 
πλοίψν ποτ σαξιδεύοτν ςσην 
θάλαςςα και σην πύπανςη 
ποτ πποκαλεί σο καθένα



Αποκπτπσογπαυούμε σο 
μήντμα σηρ Helmepa
Junior για σην μόλτνςη 
σηρ θάλαςςαρ..

..και ςτνθέσοτμε και 
εμείρ σο δικό μαρ ..



Ξεφψπίςαμε σα ζώα σηρ 
θάλαςςαρ από σα 
τπόλοιπα είδη

Μιλήςαμε για σα 
απειλούμενα είδη ζώψν 
ςσιρ ελληνικέρ θάλαςςερ



Πειπαμασιζόμαςσε ςφεσικά 
με σην πεσπελαιοκηλίδα 
ςσιρ θάλαςςερ



Μαθαίνοτμε για σον 
κύκλο σοτ νεπού

Κάνοτμε ομαδική 
φειποσεφνία για σον κύκλο 
σοτ νεπού



Υσιάφνοτμε φπονική 
ακολοτθία σον κύκλο 
σοτ νεπού

Κάνοτμε πειπάμασα με σο 
νεπο…..

Μιλάμε για σην άνψςη….



…και κασαγπάυοτμε σιρ 
παπασηπήςειρ μαρ ςε 
πίνακα διπλήρ ειςόδοτ



Κάνοτμε πείπαμα για σην 
διαλτσόσησα σοτ νεπού



..και κασαγπάυοτμε σα 
ςτμπεπάςμασα μαρ ςε 
πίνακα διπλήρ ειςόδοτ

τμπληπώνοτμε υύλλα 
επγαςίαρ ςφεσικά με σα 
πειπάμασα μαρ



΄Πποςεγγίςαμε σο γπάμμα 
Θ,θ από σην λέξη θάλαςςα



..σο γπάμμα Χ,χ από 
σην λέξη χάπι

Γπάυοτμε σα μέπη σοτ 
ςώμασορ σοτ χαπιού



Υσιάφνοτμε σο 
αλυαβησάπι σηρ 
θάλαςςαρ



..και πποςεγγίζοτμε μέςα 
από ατσό και άλλα 
γπάμμασα σηρ αλυαβήσαρ

Β,β όπψρ βάπκα



Γ,γ όπψρ γοπγόνα

…κάνονσαρ και ςφεσική 
κασαςκετή



Η,η όπψρ ήλιορ

…και Ψ,ψ όπψρ 
ψκεανόρ



Υσιάξαμε πολλέρ αυίςερ

….για σα απειλούμενα 
είδη σψν θαλαςςών

…για σην μόλτνςη σηρ 
θάλαςςαρ



..για σην καθαπιόσησα 
σηρ παπαλίαρ

…και αυιςςοκολούμε 
ςφεσικό ενημεπψσικό 
τλικο ςσο ςφολειο

..για σην παγκοςμια ημέπα 
σψν ψκεανών



Κάνοτμε πείπαμα για να 
διαπιςσώςοτμε ςε πόςο φπόνο 
διαλύονσαι σα ςκοτπίδια ποτ 
βπίςκοτμε πολλέρ υοπέρ ςσην 
θάλαςςα





Επιςσπέχαμε μεσά από 
2 εβδομάδερ…

…και κασαγπάχαμε σα 
ςτμπεπάςμασα μαρ ςε 
πίνακα διπλήρ ειςόδοτ



Δημιοτπγούμε μοσίβα 
με θέμα σην θάλαςςα

Μαθαίνοτμε αινίγμασα 
για σην θάλαςςα



Μαθαίνοτμε παποιμίερ 
για σην θάλαςςα

Δημιοτπγούμε ατσοςφέδια 
ιςσοπία με ήπψα μία 
φελώνα καπέσα-καπέσα





Κάνοτμε κασαςκετέρ με 
άφπηςσα τλικά







Σέλορ αςφολούμαςσε με 
εκπαιδετσικό λογιςμικό ςσον 
τπολογιςσή ςφεσικό με σο 
θέμα



 Δτςστφώρ η σοποθεςία σοτ Νηπιαγψγείοτ 
μαρ δεν επισπέπει επίςκεχη μαρ ςε θαλάςςιο  
μέπορ….ψςσόςο τπήπξε πληθώπα 
πληπουοπιών ςφεσικά με σο θέμα μέςα από 
σο Διαδίκστο.



Σο ππόγπαμμα διεξήφθη ςε ικανοποιησικό επίπεδο....η έλλειχη 
ενημέπψςηρ απκεσών εκ σψν παιδιών αναυοπικά σόςο με σοτρ 
σπόποτρ πποςσαςίαρ  σηρ θάλαςςαρ και σψν όνσψν ποτ ζούνε 
μέςα ςε ατσήν , θεψπώ πψρ καλύυθηκε επαπκώρ με βιψμασικό 
σπόπο....Αξίζει επιπλέον να αναυεπθεί  πψρ σόςο ο γενικόρ 
ςκοπόρ όςο και οι επιμέποτρ ςσόφοι επισεύφθηκαν ςε πολύ 
μεγάλο βαθμό.Σα παιδιά κασάυεπαν μέςα απο σα επεθίςμασα 
ποτ σοτρ δόθηκαν να γνψπίςοτν κάπψρ καλύσεπα σο πεπιβάλλον 
μέςα ςσο οποίο ζοτνε

και να εταιςθησοποιηθούν απένανσι ςε ατσο,αναλαμβάνονσαρ 
δπάςειρ.Επίςηρ σοτρ δόθηκαν σα κίνησπα μέςα απο σο 
ππόγπαμμα να δοτνε πιο διειςδτσικά και με μια κπισική μασια 
κασαςσάςειρ καθημεπινόσησαρ ποτ πολλέρ υοπέρ απο κεκσημένη 
σαφύσησα πεπνάνε απαπασήπησερ.ε όλη σην διάπκεια 
διεξαγψγήρ σοτ ππογπάμμασορ τπήπφε ςύνδεςη με όλα σα 
γνψςσικά ανσικείμενα (Παιδί και Γλώςςα,  Παιδί και 
Μαθημασικά, Παιδί και Πληπουοπική ,Παιδί και Εικαςσικα, Παιδί 
και Πεπιβάλλον) , εξτπηπεσώνσαρ  διαυοπεσικούρ ςσόφοτρ σοτ 
ΔΕΠΠ  κάθε υοπά.


