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Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«Η Θάλασσά μας»

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

Μαθαίνω να σέβομαι το περιβάλλον 
(περιβαλλοντική αγωγή)



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ) :

• Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

• Έλληνες και θάλασσα

• Οι θαλάσσιοι ζωντανοί οργανισμοί

• Ρύπανση – Υπεραλίευση – Οικιστική ανάπτυξη



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Απόκτηση γνώσεων των παιδιών για το θαλάσσιο 
περιβάλλον

• Ενημέρωση για τη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα

• Ενημέρωση για τη σημασία της θάλασσας στη ζωή μας

• Ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος

• Απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από την 
πλευρά των μαθητών 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδια συνεργατικής έρευνας – μέθοδος project: 
δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν 
ομαδικά για την επίτευξη ενός στόχου 
χρησιμοποιώντας ένα ευρύ σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων (οργάνωση σε 
ομάδες, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, 
συζητήσεις, αλληλοβοήθεια, υλοποίηση των 
δράσεων του σχεδίου, αυτοαξιολόγηση). 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνεργασίες:

HELMEPA JUNIOR

ΚΠΕ Αργυρούπολης 



ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

• Γλώσσα: Παροιμίες, γλωσσοδέτες, ποιήματα, 
συζήτηση για το πρόβλημα της ρύπανσης, κείμενο 
«Αντίο Θάλασσα» από το βιβλίο της Γλώσσας Α’ τάξης, 
λογοτεχνία: «Ο Γατοβουτηχτής», «Το αλφαβητάρι της 
θάλασσας».

• Μαθηματικά: Ταξινομήσεις, συγκρίσεις μεγεθών και 
ποσοτήτων, ομαδοποιήσεις, επιτραπέζιο παιχνίδι 
«Φιδάκι», παιχνίδι μνήμης με φωτογραφίες από τη
θάλασσα.



• Μελέτη: ο κύκλος του νερού, ο τόπος που ζω, ο 
ήλιος και η ζωή μας.

• Αισθητική αγωγή: Δημιουργώ έργα με φυσικά 
υλικά, δημιουργώ έργα με «άχρηστα» υλικά, 
γράφω ποιήματα και τα δραματοποιώ, 
δημιουργία αφίσας.

• Μουσική: Τραγούδια για τη θάλασσα, 
πρωτογενείς ήχοι (ηχογράφηση).

• Φυσική αγωγή: Μίμηση κινήσεων, ρυθμικά 
παιχνίδια.



Φωτογραφικό υλικό από δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν



1. Προβολή dvd με ζώα της θάλασσας



1. Προβολή dvd με τα ζώα της θάλασσας



2. Διαδραστικός Κινηματογράφος: Ζώα σε κίνδυνο!



2. Διαδραστικός Κινηματογράφος: Ζώα σε κίνδυνο!



2. Διαδραστικός Κινηματογράφος: Ζώα σε κίνδυνο!



3. Κατασκευή «Ο βυθός»



3. Κατασκευή «Ο βυθός»



3) Κατασκευή «Ο βυθός»



4) Παζλ: θαλάσσια θηλαστικά



4) Παζλ: θαλάσσια θηλαστικά



4) Παζλ: θαλάσσια θηλαστικά



5) Μαθαίνω για τα πλοία



5)Μαθαίνω για τα πλοία



6) Παιχνίδι : «Η κόρνα του πλοίου»



6) Παιχνίδι : «Η κόρνα του πλοίου»



7) Ο κύκλος του νερού



7) Ο κύκλος του νερού



• 8)Πείραμα: Καθαρισμός νερού από 
πετρελαιοκηλίδα



• 8)Πείραμα: Καθαρισμός νερού από 
πετρελαιοκηλίδα



9) Συλλογή σκουπιδιών



9)Συλλογή σκουπιδιών



10) Μελέτη υλικού Helmepa Junior



10) Μελέτη υλικού Helmepa Junior



10) Μελέτη υλικού Helmepa Junior



11) Πείραμα: Παγίδες ατμοσφαιρικής ρύπανσης



11) Πείραμα: Παγίδες ατμοσφαιρικής ρύπανσης



11) Πείραμα: Παγίδες ατμοσφαιρικής ρύπανσης



11) Πείραμα: Παγίδες ατμοσφαιρικής ρύπανσης



11)Πείραμα: Παγίδες ατμοσφαιρικής ρύπανσης



12) Γιορτή λήξης: Νησιά-Θάλασσα



Συνεχίζεται…




