
Για Ηφαίστεια και Σεισμό 

γνώσεις χωρίς πανικό! 

 

Οι δράσεις που παρουσιάζονται υλοποιήθηκαν  

στο πλαίσιο της συμμετοχής του νηπιαγωγείου μας στο  

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

της Δ/νσης Π.Ε. Ά Αθήνας 

«Για Ηφαίστεια και Σεισμό, γνώσεις χωρίς πανικό». 

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με  

το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου και το  

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Το σεισμικό τόξο… που μας ενώνει». 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Οι Αρωραίοι 
- ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΙ -  

  

Απρίλιος, 2018 

Αφορμή για την έναρξη του 

ταξιδιού μας 

αποτέλεσε το βιβλιο  

«Ταξίδι στο κέντρο της Γης ή ένας 

πλανήτης γεμάτος μυστικά» 

(Παπαθεοδούλου Α., 2015). 

 
Χάρη σε αυτό εντοπίστηκαν οι 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις και 

ξεκινήσαμε την έρευνά μας… 

Η Γη μας παρομοιάστηκε με το αβγό 

και σιγά σιγά ανακαλύψαμε τον 

φλοιό (τσόφλι), τον μανδύα 

(ασπράδι) και τον πυρήνα (κροκό). 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Το εσωτερικό της Γης μας εντυπωσίασε και αποφασίσαμε να το κατασκευάσαμε με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους… Φτιάξαμε το μοντέλο της Γης με πλαστελίνη,  

αλλά και με μία εικαστική κατασκευή προκειμένου να στολίσουμε την τάξη μας! 

                                         

Οι Αρωραίοι – Τεύχος 2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 



Αξιολόγηση 
 

Αφού μελετήσαμε το εσωτερικό της Γης 

έφτασε η ώρα να αξιολογήσουμε αυτά που μάθαμε 

και να τα συγκρίνουμε με αυτά που ξέραμε στην αρχή… 

 

 

 

 
 

Οι εικαστικές απεικονίσεις του «Πριν» και του «Μετά» 

επιβεβαιώνουν ότι κατανοήσαμε την θεματική ενότητα 

και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης 

και μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση 

και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Τι μπορούμε να βρούμε 

μέσα στο έδαφος; 
Μια μελέτη… για τον φλοιό 

 

Το ενδιαφέρον μας για τον φλοιό 

ήταν αυξημένο και για αυτό αποφασίσαμε 

να επεκτείνουμε την έρευνά μας… 

 

Ανακλύψαμε τα πετρώματα, τα ορυκτά και 

τα μέταλλα… 

 
…και μάθαμε που τα χρησιμοποιούμε στην 

καθημερινή μας ζωή. 

 
Συλλέξαμε πληροφορίες για την εξόρυξη 

και τα ορυχεία… 

 
και αγγίξαμε κάποια από αυτά! 

 



ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, μέσα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου 

εδρεύει το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, 

όπου η εκπληκτική επιστημονική του ομάδα μας περίμενε  

για να μας δείξει τα φανταστικά τους εκθέματα και να μας λύσει κάθε απορία. 

 

Αρχικά μας έδειξαν τα ηφαιστειογενή πετρώματα… 

Μας μίλησαν για την Σαντορίνη, τα διαφορετικά πετρώματα που μπορούμε να βρούμε σε ένα ηφαίστειο και 

τις χρήσεις τους σήμερα. 

 

 

Στην επόμενη «στάση» μάθαμε για τις χρήσεις των πετρωμάτων και των ορυκτών στην καθημερινή μας 

ζωή… Εντυπωσιαστήκαμε όταν διαπιστώσαμε σε πόσα πολλά αντικείμενα είναι κρυμμένα και πόσα συχνά 

τα χρησιμοποιούμε… 

 
 

  

    

 

  

  

Η συνέχεια 

στην επόμενη σελίδα… 



  Σταματώντας να θαυμάσουμε λαμπερά ορυκτά και πολύτιμους λίθους… 

 
…φτάσαμε στην αίθουσα με τους μετεωρίτες. 

 
Επιπλέον μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι τα πετρώματα και τα ορυκτά  

μπορούν να έχουν οποιοδήποτε χρώμα μπορούμε να φανταστούμε… 

  
… και ότι μερικά απορροφούν το φως ή αντιδρούν σε αυτό… 

 

    
Ευχαριστούμε πολύ το εξαιρετικό προσωπικό του μουσείου 

για την άψογη συνεργασία! 

 
 

 

  



Μια Έκρηξη 

Ηφαιστείου 
 

Στο Μουσείο οι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την 

άλλη… 

Οι ξεναγοί μας δημιουργήσανε  

μία αληθινή έκρηξη ηφαιστείου!!! 

 

 
 

Στην συνέχεια μας δόθηκε η ευκαιρία 

να κατασκευάσουμε τα δικά μας 

ηφαίστεια… 

   

 

Ο Γεωλόγος 

 

  

Οι Ρεπόρτερ… 

 

Στο Μουσείο η ομάδα των δημοσιογράφων 

είχε την ευκαιρία να  

αποθανατίσει τα εκθέματα της επιλογής της!!! 

 

 

 

 

 



  

 

Τα Ηφαίστεια 

 

Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο  

η ενασχόληση με τα ηφαίστεια ήταν 

μονόδρομος… 

 

Μαθαίνοντας τα μέρη του ηφαιστείου 

κατασκευάσαμε το δικό μας μοντέλο 

ηφαιστείου με πλαστελίνη… 

 

   
 

…ενώ σειρά είχε και η κατασκευή με πηλό! 

 

  

 
 

Δραματοποίηση 

«Ο Ήφαιστος» 
 

Επειδή η μυθολογία πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον μας 

αποφασίσαμε να δραματοποιήσουμε την ιστορία του 

Ηφαίστου σύμφωνα με την οποία κατασκευάζοντας έναν 

θρόνο παγίδα για την Ήρα κατάφερε να παντρευτεί την 

Αφροδίτη. 

  
 

 
 Θέλετε να δείτε τη δραματοποίηση του 

μύθου σε φωτοκόμικ; 

Γυρίστε τώρα στο Παράρτημα 

Η Χίμαιρα 
 

Το τρικέφαλο τέρας, που είχε ένα κεφάλι λιονταριού, ένα 

κατσίκας και ένα φιδιού 

αποτέλεσε την επιλογή μας για εικαστική κατασκευή 

εμπνευσμένη από τις τεχνοτροπίες της αρχαίας Ελλάδας… 

  

 

 



 
  

Λιθοσφαιρικές Πλάκες 

 

Μαζί με την σεισμική δραστηριότητα που 

προηγείται της έκρηξης του ηφαιστείου 

μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για 

τους σεισμούς. 

Αρχικά αναφερθήκαμε στις λιθοσφαιρικές 

πλάκες και για την κίνησή τους… 

και για να το κατανοήσουμε καλύτερα 

ευκαιρία για πειραματισμό… 

Με βαμμένο νερό για λάβα και κομμάτια 

φελλού να επιπλέει πάνω του  

όλοι μπορέσαμε να αντιληφθούμε το τι 

προκαλεί τους σεισμούς… 

 

 

Ασκήσεις Σεισμού 

  
Η άσκηση σεισμού σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα 

με το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας της σχολικής μονάδας 

για το σχολικό έτος 2017 – 2018 και επαναλαμβάνεται με ή 

χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς.  

Κάθε άσκηση χρονομετρείται, αξιολογείται και υλοποιούνται 

παρεμβάσεις εφόσον χρειάζεται. 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

…σε στυλ Ιαπωνικό 
 

Ο Ιαπωνικός μύθος για τους σεισμούς 

αναφέρει ότι ο Kashima, ένας γενναίος πολεμιστής, 

κατάφερε να ακινητοποιήσει το γατόψαρο που κουβαλούσε 

στις πλάτες του την Ιαπωνία  

με την βοήθεια ενός τεράστιου βράχου. 

Η ιστορία μας ενέπνευσε εικαστικά και έτσι φτιάξαμε το δικό 

μας βιβλίο σε ιαπωνικό στυλ. 

 

   

Η Κλίμακα Ρίχτερ 

 



Οι Μύθοι για τους Σεισμούς 
 

Η μυθολογία περιλαμβάνει πολλές ιστορίες διαφορετικών πολιτισμών σχετικά με τους σεισμούς… 

και εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με όλους… 

 

Χωρισμένοι σε πολλές διαφορετικές ομάδες 

κατασκευάσαμε ότι αξεσουάρ χρειαζόμαστε… 

       
 

…και βγάλαμε τις κατάλληλες φωτογραφίες… 

       
ώστε να έχουμε ότι χρειαζόμαστε για την δική μας αφίσα!!! 

    

  

 

         Σύντομα κοντά σας… 

                   με νέες περιπέτειες! 
 

 

 



 
 

 

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο Δίας και η Ήρα απέκτησαν έναν 

γιο… γεννήθηκε μέσα σε φωτιές και 

κεραυνούς…. 

Ο Ήφαιστος μεγάλωσε μέσα σε ένα 

ηφαίστειο…. και όσο περνούσε ο 

καιρός τόσο πιο πολύ θύμωνε… 

Μέχρι που σκέφτηκε ένα σχέδιο για 

να εκδικηθεί την μητέρα του! 

Έχω το 

τέλειο 

σχέδιο!!! 

Αλλά το παιδί ήταν τόσο άσχημο που 

αποφάσισαν να το διώξουν από τον 

Όλυμπο. 

Το παιδί είναι 

πολύ άσχημο 

Αφήστε το 

κάπου!!! 

Α! Αποκτήσαμε 

έναν γιο 



  

Μητέρα… 

σου έφτιαξα ένα 

δωράκι 

 

 

Έκανε δώρο 

στην Ήρα τον 

θρόνο 

και εκείνη 

έκατσε με χαρά 

σε αυτόν!!! 

Ω! Ευχαριστώ! 

Τι βολικός 

θρόνος! 

Όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί ξεκίνησε να φωνάζει βοήθεια 

και όλοι έτρεξαν κοντά της … αλλά κανένας από τους θεούς δεν κατάφερε να την σηκώσει. 

Δεν μπορώ 

να σηκωθώ 

ΒΟΗΘΕΙΑ!!! 

Με το 3 

τραβήξτε!!

! 
1,2,3 

Είναι 

ασήκωτη 

Σιγά!!! 

 Με 

κατσιάσατε 
Τότε ο Διόνυσος σκέφτηκε ένα άλλο σχέδιο… Επειδή ήταν χρόνια φίλοι με τον 

Ήφαιστο κάθισαν μαζί να πιουν κρασί και να βρουν μία λύση! 

Φίλε κάτσε να 

τα πούμε. 

Μα με πέταξαν!!! 

Γονείς είναι αυτοί? 



Αφροδίτη… 

τρέχα να σου πω! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ερμής τους βρήκε κοιμισμένους και 

τους ανακοίνωσε τα νέα!!! 

 

Ο Δίας έστειλε μήνυμα… 

Ας ζητήσει ο Ήφαιστος ότι θέλει, 

αρκεί να λύσει 

τα μάγια και η Ήρα να σηκωθεί!!! 

Γεια μας!!! 

 

    ΖΖΖΖΖΖ 

ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!! 

Φέρνω νέα από 

τον Δία 

Ωχ! Στο 

καλύτερο με 

ξύπνησες! 

Έχω την τέλεια ιδέα!!! 

Θα ζητήσω την 

Αφροδίτη για γυναίκα 

μου!!! 

Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…και η 

Αφροδίτη δεν 

είναι καθόλου 

χαρούμενη… 

αλλά δεν έχει 

άλλη επιλογή. 

 

Τα μάγια 

λύθηκαν και η 

Ήρα ήταν 

ελεύθερη!!! 

Ο Ήφαιστος 

θέλει να σε 

παντρευτεί 
Ωχ

! 

Τα μάγια 

λύθηκαν 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!! 

 

Και ο Ήφαιστος πήρε για γυναίκα του την Αφροδίτη 

Πήρα την 

ομορφότερη 

γυναίκα!!! 

Όλοι θα με ζηλεύουν 

τώρα!!! 

Θα του ψήσω το 

ψάρι στα χείλη!!! 

Θα δει τι θα 

πάθει!!! 

Θα σε έχω σαν βασίλισσα 

θεά μου!!! 

Εγώ στο 

ηφαίστειο δεν 

μένω… θα 

χαλάσει το 

δέρμα μου!!! 

ΤΕΛΟΣ 


