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$3"C": Το παραπάνω πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2009 και συνεχίστηκε μέχρι και τον
Ιούνιο 2010 στο 16ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών. Στο άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση της όλης διαδικασίας
πραγματοποίησης του περιβαλλοντικού αυτού προγράμματος με τίτλο: «Ανακύκλωση, αφορμή για
δημιουργία».
F;K# 6: Νηπιαγωγείο, περιβάλλον, υπευθυνότητα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

1. .06K" 2 4;#
Η ιδέα να ασχοληθούμε με την «Ανακύκλωση, αφορμή για δημιουργία», προέκυψε από ένα
παιχνίδι που κάναμε με ένα φύλλο εφημερίδας το οποίο γύριζε στην παρεούλα και κάθε παιδί
το φανταζόταν όπως ήθελε, π. χ. καπέλο, κουβερτούλα, ποδιά, μαξιλάρι, κ.λ.π.. Στο τέλος,
ταλαιπωρημένο όπως ήταν το χαρτί, αποφασίσαμε να το τσαλακώσουμε και να φτιάξουμε μία
μπάλα με την οποία παίζαμε σημάδι, χρησιμοποιώντας ένα καλάθι στο μέσο της παρεούλας.

2. &DG#
Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν:
1. να προβληματιστούν τα παιδιά με την έννοια της λέξης «σκουπίδι» και να ευαισθητοποιηθούν
ως προς την ιδέα της ανακύκλωσης,
2. να αξιοποιούν τα υπόλοιπα των υλικών ώστε να φτιάχνουν πρωτότυπες κατασκευές και
3. να επιστρατεύουν τη φαντασία τους για δημιουργικές συνθέσεις.

3. &G!D# – )4/3 – D 2D
Με αφορμή την ανακύκλωση σκουπιδιών που ενθουσίασε τα παιδιά και που αποφασίσαμε να
γίνει το έναυσμα των καλλιτεχνικών μας δημιουργιών, το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, πήρε
και άλλες προεκτάσεις, όπως:
• Φροντίδα του χώρου του σχολείου και του περιβάλλοντος γενικότερα.
• Φύτεμα σπόρων σε άδεια κεσεδάκια γιαουρτιού, εν είδη γλάστρας, στο πλαίσιο του
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π. Ε.) που είχε ήδη ξεκινήσει.
• Δημιουργία λαχανόκηπου το φθινόπωρο με μαρούλια, ραδίκια, σκόρδα, κρεμμύδια και
την κατασκευή σκιάχτρου για να διώχνει μακριά τα πουλιά. Τα παιδιά έφερναν από το
σπίτι τους ρούχα που δε χρησιμοποιούσαν πια για να ντύνουν το σκιάχτρο.
• Τοποθέτηση διαφορετικών καλαθιών για χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες (το ειδικό καλάθι
από την εταιρία «ΑΦΗΣ»).
Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο project, δηλαδή βιωματική ενασχόληση των
παιδιών, έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυθόρμητα, βάζοντας σε εφαρμογή φαντασία και
δημιουργικότητα.
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Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα παρακάτω:
Condon, J.    $#, Αθήνα: Ερευνητές
Condon, J.    , Αθήνα: Ερευνητές
Condon, J.    #, Αθήνα: Ερευνητές
Condon, J.      , Αθήνα: Ερευνητές
Wollatd, K.    #   , Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Μωραΐτου Π.   , Αθήνα: Άγκυρα
Παρούση Α.      $  , Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Σβορώνου- Σωκιαλίδη, Ε.,  #    … # , Αθήνα: Παπαδόπουλος
Τόλκα Μ. 4 #      # , Αθήνα: Λιβάνης
Φακίνου Ε. " , Αθήνα: Καστανιώτης
Φακίνου Ε.   " , Αθήνα: Καστανιώτης
Χανή Φ.     $#, Αθήνα: Ωρίων

4. Q3"!" – N6!#
 ' 
• Μάθαμε να περιγράφουμε, ν’ αφηγούμαστε, να ερμηνεύουμε, να εμπλουτίζουμε τον
προφορικό μας λόγο.
• Διαβάσαμε ποιήματα και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε δικά μας.
• Μάθαμε αινίγματα και παροιμίες.
 
• Μάθαμε να φτιάχνουμε το όνομά μας με γράμματα που κόβαμε από εφημερίδες.
    
• Μάθαμε να αγαπάμε και να προσέχουμε τα βιβλία, να ακούμε και να κατανοούμε μια διήγηση.
 (  
• Φτιάξαμε μόνοι μας πίνακες διπλής εισόδου.
• Μάθαμε να παρατηρούμε, να περιγράφουμε, να συγκρίνουμε, να ταξινομούμε, ν’
αντιστοιχούμε, να σειροθετούμε και ν’ απαριθμούμε.
 ( 
• Φτιάξαμε μουσικά κουτιά γεμισμένα με φυσικά υλικά, ανά δύο με το ίδιο υλικό π. χ.
σπόρους δάφνης, πετρούλες και προσπαθήσαμε δια της ακοής να βρούμε το ζευγάρι με
τα όμοια κουτιά.
• Κατασκευάσαμε αυτοσχέδια μουσικά όργανα με:
• ανακυκλώσιμα υλικά,
• καπάκια διαφόρων μεγεθών,
• κουτάκια με όσπρια,
• χάρτινα ρολά με ρύζι τυλιγμένα στο πλάι σαν καραμέλες και
• μαράκες από καμένες λάμπες, εφημερίδες και ατλακόλ.
Αυτό βέβαια που εντυπωσίασε πολύ τα παιδιά ήταν στο τέλος το χτύπημα της μαράκας στο
πάτωμα για να σπάσει η λάμπα. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν τόσο μεγάλο, ώστε έφτιαχναν
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και στο σπίτι τους με διάφορα υλικά και τα έφερναν στο σχολείο να μας συνοδεύσουν στα
τραγούδια μας.
 )  
• Αναπτύξαμε την κινητικότητά μας και τη σωματική μας δραστηριότητα μέσα από μιμήσεις
της ζωής στο περιβάλλον (πουλιά, έντομα, ποτάμι, θάλασσα, κ.ά.).
    
• Ήταν Νοέμβριος, όταν στο σχολείο μας διαβάσαμε το βιβλίο «" » της
Ευγενίας Φακίνου. Η ανάγνωση του βιβλίου ήταν μια καλή ευκαιρία για να κατανοήσουμε
όσο ήταν δυνατό το γεγονός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και να ετοιμαστούμε για τον
εορτασμό της επετείου του. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τους ήρωες της ιστορίας. Το
βιβλίο το διαβάσαμε ξανά και ξανά και δε χόρταιναν να το ακούν, να βλέπουν τις εικόνες και
να τραγουδούν το τραγούδι…. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός τους, ώστε η ιδέα να φτιάξουμε
τη δική μας «" » τα ξεσήκωσε δημιουργικά. Τα παιδιά έφεραν από το σπίτι
τους άχρηστα ντενεκεδάκια και υλικά και μαζί με τα υλικά που υπήρχαν στο σχολείο, ο
καθένας έφτιαξε τον δικό του ήρωα. Όταν ετοιμάστηκαν τα ντενεκεδάκια, τα παίξαμε στο
κουκλοθέατρο. δυο-δυο τα παιδιά μας τα σύστηναν κι έπαιζαν τη μικρή τους ιστορία. Το
τραγούδι δε της «" » το τραγουδούσαν μέσα και έξω από την τάξη και
χωρίς τη δική μας πλέον παρότρυνση. Στο τέλος τα ντενεκεδάκια πήραν τη θέση τους στο
εκθετήριο της τάξης μας και μας θύμιζαν την ιστορία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Το ενδιαφέρον των παιδιών διατηρήθηκε αμείωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που
η προετοιμασία για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή έστρεψε αλλού την προσοχή τους.
• Tο κάθε παιδί έφτιαξε το δικό του βιβλίο με θέμα «Ένας βολβός μεγαλώνει». Από αρχές
Νοεμβρίου παρατηρούσε τις αλλαγές που συνέβαιναν στο βολβό του υάκινθου και τις
κατέγραφε μέχρι και τον Ιούνιο όπου τελείωσε με το τέλος της σχολικής χρονιάς.
• Το φθινόπωρο με φύλλα πεσμένα (και όχι κομμένα) φτιάξαμε κολάζ.
• Πήραμε αποτυπώματα φύλλων, φρούτων, κορμού, κλαδιών, κ.ά..
• Με καπάκια διαφόρων χρωμάτων δημιουργήσαμε τσαμπιά σταφύλια, σημαίες, τον εαυτό
μας (αγόρι – κορίτσι) (βλέπε φωτ. 1).
• Τα παιδιά έφερναν στο σχολείο «άχρηστα» χαρτόνια συσκευασιών και τα χρησιμοποιούσαν
για κατασκευές στις αυθόρμητες δραστηριότητες το πρωί.
• Αυτοσχέδιες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, κορνίζες, πιάτα επιζωγραφισμένες
εφημερίδες, δημιουργίες με υπόλοιπα υλικών.
• Τα παιδιά κατασκεύασαν κούκλες από χαρτοπολτό (βλέπε φωτ. 2). Τα παιδιά:
1. έσκισαν εφημερίδες σε λωρίδες,
2. τις βούτηξαν σε αραιωμένη κόλλα ατλακόλ,
3. κοπάνησαν τον χαρτοπολτό για να γίνει εύπλαστος,
4. τον ζυμώσανε με τα χεράκια τους,
5. στερέωσαν σε πλαστικό σωλήνα το κεφάλι της κούκλας,
6. το χρωματίσανε σομόν όταν στέγνωσε,
7. ζωγραφίσανε χαρακτηριστικά προσώπου,
8. τις ντύσανε με υφάσματα που έφεραν από το σπίτι τους και τις εκθέσαμε στο σχολείο
μας να τις καμαρώσουμε όλοι.
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Φωτ. 1: +  

        

Φωτ. 2: ;  $       

•

Κατασκευάσαμε:
i. Κούκλα όπου το κεφάλι ήταν φτιαγμένο από μπαλόνι επικαλυμμένο με εφημερίδες.
Αφού στέγνωσε και το ζωγραφίσαμε, το περάσαμε σε κρεμάστρα, ντύσαμε την κούκλα
με ρούχα που έφεραν τα παιδιά και της διαθέσαμε μια θέση στην παρεούλα μας για
να μας συντροφεύει.
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ii. «Πινιάτα» για την αποκριάτικη γιορτή μας και τη γεμίσαμε με γλυκά και σοκολάτες.
iii. Κολάζ με ανακυκλώσιμα υλικά και λάβαμε μέρος στο σχολικό διαγωνισμό, «Οι
πρεσβευτές της Ανακύκλωσης» όπου και βραβευτήκαμε (βλέπε φωτ. 3).

Φωτ. 3: + 00#        

 «<  0    »

iv. Παιχνίδι μπόουλινγκ με πλαστικά μπουκάλια γάλακτος ενός λίτρου (βλέπε φωτ. 4).
Κολλήσαμε με αραιωμένη ατλακόλ εφημερίδες και όταν στέγνωσαν τα μπουκάλια
βάλαμε τους αριθμούς τους οποίους προηγουμένως είχαμε χρωματίσει με κηρομπογιές.
Η μπάλα φτιάχτηκε από τις εφημερίδες που καλύπταμε τα τραπέζια για να τα
προφυλάξουμε από τις κόλλες και τα χρώματα.

Φωτ. 4:  $ #         



#
• Μάθαμε για τη ζωή των παππούδων στα πιο παλιά χρόνια και της διαχείρισης των
σκουπιδιών σε παλαιότερους καιρούς.
   
• Παίζαμε κουκλοθέατρο με τα ντενεκεδάκια
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•

Στη θεατρική γωνιά υποδυόμασταν ρόλους, ντυμένοι με ρούχα που έφερναν τα παιδιά
από το σπίτι τους και έμεναν στο σχολείο για να χρησιμοποιηθούν για μια ακόμη φορά.
Υφάσματα σε διάφορα μήκη και διαφορετικής υφής βοηθούσαν να δραματοποιήσουμε
τις ιστορίες που φτιάχναμε μόνοι μας ή που διαβάζαμε.
      
• Συνεργαστήκαμε αρμονικά βοηθώντας ο ένας τον άλλο στις διάφορες δραστηριότητες
που συμμετείχαν τα νήπια.
• Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ότι όλοι έχουμε ευθύνες ως άτομα (π. χ. για το φυσικό
περιβάλλον).
• Ενθαρρύνθηκαν η εφευρετικότητα, η αυτενέργεια, η πρωτοτυπία, η αμεσότητα, η
ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα.

5. !;C# – &20/!3#
1. Στο χώρο του σχολείου με το «Βιωματικό Σχολείο» υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό
βιωματικό πρόγραμμα «Οι πρεσβευτές της Ανακύκλωσης»
2. Συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα «ΔΡΩ»
3. Επίσκεψη στο Οικολογικό πάρκο
4. Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ.

6. .KD/"!"
Αξιολογώντας το πρόγραμμά μας μπορούμε να πούμε πως τα παιδιά το χάρηκαν πολύ και το
έζησαν με όλες τους τις αισθήσεις.
Τα νήπια ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, εμπλούτισαν
το λεξιλόγιό τους, δημιούργησαν πρωτότυπα έργα. Όλες οι προσπάθειες των παιδιών έγιναν
μέσα σ’ ένα ευχάριστο κλίμα ελεύθερης έκφρασης, ενθάρρυνσης και ισοτιμίας. Επιτύχαμε την
ευαισθητοποίηση των παιδιών και το σεβασμό τους στο περιβάλλον, τη δραστηριοποίηση των
νηπίων σχετικά με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τη μελέτη του τρίπτυχου
της λύσης: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση.
Έγιναν περισσότερο υπεύθυνα. Δημιούργησαν προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους και άντλησαν
ευχαρίστηση από τις δημιουργίες τους. Το σχολείο μας καθημερινά γινόταν ένα εργαστήριο,
όπου το κάθε παιδί είχε την ελευθερία να πειραματιστεί και να δημιουργήσει.
Η ανακύκλωση έγινε τρόπος ζωής για τα νήπια. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα διαχωρίζονταν
σε σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά για τον μπλε κάδο, όπου μετά ένα παιδί τα έπαιρνε μαζί
του για να τα «πετάξει» πηγαίνοντας στο σπίτι του. Τα ψίχουλα από το κουλούρι αφήνονταν
στο περβάζι για τα πουλάκια. Μάθαμε να μη σκοτώνουμε σκουλήκια, μύγες, μέλισσες και άλλα
έντομα που τυχόν έμπαιναν στην τάξη μας, αλλά να τα πηγαίνουμε στο σπίτι τους δηλαδή στο
χώμα (σκουλήκια), είτε ν’ ανοίγουμε την πόρτα και να σβήνουμε τα φώτα για να φεύγουν μόνα
τους. Μάθαμε να κάνουμε μια μικρή κίνηση κάθε μέρα για τη σπατάλη ενέργειας στον πλανήτη
μας: σβήναμε τα φώτα κάθε φορά που βγαίναμε από την τάξη για διάλειμμα.
Σεβόμαστε τον υπαίθριο χώρο του σχολείου μας και δεν πετάμε κάτω σκουπίδια. Τελικά θα
λέγαμε ότι το πρόγραμμα οργανώθηκε ικανοποιητικά.
Το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών και ο ενθουσιασμός τους ήταν για μας το κίνητρο για τη
διατήρηση του προγράμματος έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
255

