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$3"C": Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Βαρνάβα το σχολικό
έτος 2009-2010 πραγματεύεται ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα «Το Δάσος και ο μεγαλύτερος εχθρός
του η φωτιά». Οι δραστηριότητες, αφενός, σχετίζονταν με όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού
Προγράμματος του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες, Νέες Τεχνολογίες),
αφετέρου πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός της τάξης ενώ περιλάμβαναν επισκέψεις εκτός σχολείου και
συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς, θεσμούς και τους γονείς.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέματος ήταν η μεγάλη καταστροφή που υπέστη η περιοχή του
Βαρνάβα στις πρόσφατες μεγάλες πυρκακιές, που έπληξαν την Βορειοανατολική Αττική. Ο προβληματισμός
των παιδιών ήταν έντονος από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
Σκοπός του προγράμματός μας ήταν η υιοθέτηση εκ μέρους των νηπίων συμπεριφορών, που θα
τα προετοιμάσουν ώστε να γίνουν πιο υπεύθυνα ως προς το περιβάλλον. Επιπρόσθετοι στόχοι ήταν η
καλλιέργεια της ευθύνης για την προστασία του δάσους και η αειφόρος διαχείρισή του, η γνωριμία και η
κατανόηση από τα παιδιά του οικοσυστήματος που υπάρχει στο δάσος, η ταξινόμηση των ειδών των δασών,
η εξερεύνηση της χλωρίδας και της πανίδας τους, η ανάπτυξη αισθήματος σεβασμού σε κάθε είδος ζωής
(φυτικών και ζωικών οργανισμών), η περιγραφή των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο δάσος, η αξιολόγηση
της χρησιμότητάς του, η καταγραφή από μέρους των παιδιών των κινδύνων που διατρέχει το δάσος από τις
πυρκαγιές, αλλά και από άλλες αιτίες, να προτείνουν λύσεις και να αναλάβουν δράση.
F;K# 6: δάσος, πυρκαγιές, περιβάλλον, project, διαθεματική προσέγγιση, νήπια

!/7/
Στο χώρο του Νηπιαγωγείου, μέσα από την παρατήρηση, τον προβληματισμό και τη διερεύνηση,
αναδύονται θέματα που προκύπτουν από τις γνώσεις και τις ανάγκες των παιδιών και
πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή
ιδεών, οδηγούν σε νέες γνώσεις, προωθούν τον επιστημονικό γραμματισμό, αλλά παράλληλα
τροποποιούν απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Το παιδί από τη
φύση του είναι περίεργο και επιθυμεί να θέτει πολλές ερωτήσεις προκειμένου «να μάθει».
Ένα πρόγραμμα περιβαλοντικής αγωγής σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί αυτή την περιέργεια των
παιδιών, καθώς έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και ενεργούν τα ίδια πάνω στα
αντικείμενα βλέποντας τα ίδια τα αποτελέσματα της κάθε ενέργειάς τους.

1. .BD"!"  9"!D# /# 4;#
Η αφόρμηση για την επιλογή του θέματος όπως προαναφέρθηκε ήταν ο προβληματισμός των
παιδιών λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική, το ενδιαφέρον τους για την
αναδάσωση του δάσους της περιοχής τους, η δημιουργία κήπου στην αυλή του σχολείου και η
επιθυμία των παιδιών για ένα πιο «πράσινο» κόσμο.

2. &DG  !G!D# !"70
•

$3  =5!!
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•

•

Προφορική επικοινωνία:
• να συμμετέχουν τα παιδιά σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη
επιχειρηματολογία για τις αιτίες των πυρκαγιών στα δάση αλλά και για το τι
μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα,
• να μιλήσουν για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα βιώματά τους και τα
συναισθήματά τους μετά από επίσκεψη σε δάσος και
• να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί το δάσος είτε αυτά είναι
θετικά είτε αρνητικά.
• Ανάγνωση:
• να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήματα, έργα
τέχνης για την προστασία των δασών, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος
και εικόνα και
• να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα (από
περιοδικά, εφημερίδες ή βιβλία) που έχουν σαν θέμα τους το δάσος.
• Γραφή και γραπτή έκφραση:
• να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών,
μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης (σχετική
δραστηριότητα που συμβάλλει μέσω ενεργούς συμμετοχής των παιδιών είναι η
«δημιουργία» του δικού τους παραμυθιού).
$3  )4"6
• Να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά, μέσα και καταστάσεις που συνδέονται
με την καθημερινή ζωή και προέρχονται από το δάσος.
• Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες
παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης (π.χ. ψηλό-κοντό δέντρο), ταξινόμησης,
αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης (με πίνακα διπλής
εισόδου)
$3  960
• Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση:
• να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του δάσους με τις δραστηριότητες του
ανθρώπου,
• να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το δάσος και να
εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες,
• να κατανοήσουν ότι όλοι έχουμε ευθύνη για την προστασία του δάσους,
• να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για τη συμπεριφορά τους απέναντι στο δάσος
και
• να κατανοήσουν τις αιτίες καταστροφής ή και υποβάθμισης του δάσους.
• Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση:
• να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι
αναπτύσσονται στο οικοσύστημα του δάσους και
• να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και τεχνικού
κόσμου.
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$3 "2/3  ;B!"
• Εικαστικά:
• να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό περιβάλλον
με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά από το δάσος, να
«πειραματίζονται» με διάφορα υλικά που υπάρχουν στο δάσος και χρώματα ή
να επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόσουν για να σχεδιάζουν και να
ζωγραφίζουν.
• Δραματική Τέχνη:
• να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, με το κουκλοθέατρο, τη
μίμηση, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, να γνωρίζουν το δάσος
αλλά και τον εαυτό τους σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
$3  $"B
• να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο
στην εργασία του, στο παιχνίδι και τη διασκέδασή του. Να δημιουργήσουμε
σχετικές με το δάσος εργασίες στον υπολογιστή (γλωσσοδέτες, σταυρόλεξα,
εικόνες, κ.λ.π.).

3. )4/3
Διαθεματικές προσεγγίσεις, βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία (project), χρήση
οπτικοακουστικών μέσων και ηλεκτρονικού υπολογιστή, καλλιτεχνική δημιουργία (Φωτ. 1),
μουσική έκφραση, δραματική τέχνη, επισκέψεις.

Φωτ. 1: 4#    $

    



4. N!"D"#
$"B3# D  32: Ψάχνουμε στο διαδίκτυο πληροφορίες μαζί με τα παιδιά, που
αφορούν το δάσος.
' 3" 70 !50  "2/3 23#: Τα παιδιά μελετούν τις πληροφορίες που
βρήκαν από το internet για τα είδη των δασών που υπάρχουν στη γη. Συζητάμε για τα είδη
δασών, πώς ονομάζονται και πού βρίσκονται και δημιουργούμε την πυραμίδα.
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N"2/3 "# /706# 2 6!2#: Τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν τα παιδιά και
την πυραμίδα που δημιουργήθηκε τις κολλήσαμε στην είσοδο του Νηπιαγωγείου, ώστε να
ενημερωθούν και οι γονείς.
<73 - 03 6!2#: Τις εικόνες από το internet τις εκτυπώνουμε και τα παιδιά
πρότειναν και φτιάξαμε ένα μεγάλο δέντρο από χαρτόνι και στα φύλλα του τοποθετήσαμε εικόνες
από τα δέντρα, στον κορμό του τα φυτά και στο έδαφος τα ζώα του δάσους.
NDB7!" 2 !G32: Από τις πρώτες επιθυμίες των παιδιών ήταν να γεμίσουμε
τον κήπο μας με φυτά. Στον κήπο υπήρχαν ήδη αρκετά δέντρα και τα παιδιά πρότειναν να
βάλουμε και πολλά λουλούδια. Έτσι από τα τοπικά φυτώρια πήραμε σπόρους, βολβούς αλλά και
λουλούδια έτοιμα και με τη βοήθεια των παιδιών που έγιναν κηπουροί, διαμορφώσαμε τον κήπο
του σχολείου μας, με τον οποίο ασχολούνταν σε καθημερινή βάση και σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς (Φωτ. 2).

Φωτ. 2: !    $#

&2A"!"  06/07!" 142 2 .!52
;A G03: Στη συζήτηση τα παιδιά πρότειναν να φτιάξουμε ένα δικό μας
παιχνίδι. Σε μακετόχαρτο τα νήπια με σφουγγάρι και νερομπογιά πράσινη έφτιαξαν το χορτάρι
του δάσους. Σε χαρτονάκια κόκκινα έγραψαν τη λέξη «πίσω» και σε πράσινα χαρτονάκια τη λέξη
«μπροστά». Στα πράσινα ζωγράφισαν «τι πρέπει να κάνουμε για το δάσος» και στα κόκκινα «τι
δεν πρέπει να κάνουμε». Όποιος φτάσει πρώτος στο τέλος είναι ο νικητής.
$A: Τα παιδιά ζωγράφισαν δύο εικόνες σε χαρτί Α3. Η μια περιελάμβανε ένα ζωντανό και
η άλλη ένα καμένο δάσος. Τις χώρισαν σε κομμάτια και δημιούργησαν δύο παζλ.
'G0 A7/B#  3!#: Ζωγραφίζουν φωτοτυπία ενός κοριτσιού σε δάσος,
χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους και κάνοντας μόνο τελίτσες. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν
τη λεπτή κινητικότητα.
' 03/ 2 6!2#: Σε χαρτόνι είχαμε εκτυπώσει με μεγάλα γράμματα αινίγματα
σχετικά με το δάσος και σε φωτογραφικό χαρτί δίναμε με εικόνα και με γράμματα τις
απαντήσεις.
Άνοιξη σ’ ευχαριστώ, Καλοκαίρι σε δροσίζω,
σε τρέφω το Φθινόπωρο, Χειμώνα σε ζεσταίνω.
Τι είναι; (δάσος)
Από μάνα κόκκινη μαύρο παιδί γεννιέται.
Τι είναι; (καπνός)
Μακρύς-μακρύς καλόγερος, κουδούνια φορτωμένος.
Τι είναι; (κυπαρίσσι)
Έχω τρία βόδια: το ένα τρώει και ποτέ δε χορταίνει.
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Το άλλο κοιμάται και ποτέ δεν ξυπνά. Το τρίτο φεύγει και ποτέ δε γυρνά.
Τι είναι; (φωτιά, καπνός, στάχτη)
Μ’ αφαιρείς και μεγαλώνω, με προσθέτεις και μικραίνω, ό,τι εύρω καταστρέφω, κι αν πιω νερό πεθαίνω.
Τι είναι; (φωτιά)
Όταν το θάβουν ζωντανεύει.
Τι είναι; (σπόρος)
Έχει ξάδερφο το σκύλο κι όμως δεν έχει φίλο.
Τι είναι; (λύκος)
Κοντός – κοντός καλόγερος παλούκια φορτωμένος
Τι είναι; (σκαντζόχοιρος)
Στους κορμούς των δέντρων φτιάχνει ένα σπίτι σκοτεινό
και μετά εκεί μαζεύει βελανίδια ένα σωρό.
Τι είναι; (σκίουρος)

$5# B6!# /  6!#: Μιλήσαμε με τα παιδιά για φράσεις και παροιμίες
που μιλούν για ζώα του δάσους όπως ο λύκος, η αλεπού κ.ά. η πονηρή αλεπού, το γέλιο της
αρκούδας, έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, ένα δέντρο δε φτιάχνει ένα δάσος. Έπειτα τα
παιδιά τις ζωγράφισαν και τις έγραψαν, όπως μπορούσαν.
'3!#  41# !G"3A20 ;0: Τα νήπια ενώνοντας τους αριθμούς έφτιαξαν το
δικό τους δέντρο, το οποίο και χρωμάτισαν.
$30# # !D2: Από το internet βρήκαμε με τα παιδιά τις εικόνες δέντρων που θα
απάρτιζαν τον πίνακα διπλής εισόδου και τις κόλησαν στη κάθετη μεριά του χαρτονιού. Στην
οριζόντια πλευρά κόλλησαν τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Ξεκινάμε να αντιστοιχήσουμε
τη σωστή κάρτα με τον σωστό αριθμό.
'/1 G-G /  6!#:
Όλα τα παιδιά πονώντας βαθιά, που τα δάση χάνονται με τόση αφροντισιά.
Απόφαση- απόφαση παίρνουν τρανή, του δάσους τη προσφορά να κάνουνε γνωστή.
Το δάσος είναι κοινωνία θαυμαστή και η δουλειά που γίνεται καταπληκτική.
Αλίμονο αν η ισορροπία ταραχτεί, τότε το πράσινο για πάντα θα χαθεί.
Όλα τα παιδιά με μεγάλη καρδιά, προστατέψτε τα δάση σε κάθε γειτονιά.
Κάντε τα δέντρα φίλους καλούς και τότε η ψυχή σας θα βγάλει ανθούς.

$30#  G2/;# ! G60 6: Με δαχτυλομπογιές δημιούργησαν το
δικό τους πίνακα με δεντράκια σε χάρτινο πιατάκι.
N06 D "D: Με πηλό έφτιαξαν το δικό τους δεντράκι το οποίο έμπηξαν σε καλαμάκι.
Έπειτα με νερομπογιές τα χρωμάτισαν, βάζοντας τέλος και χορταράκι.
$30# A7/B#: Δείξαμε στα παιδιά τον πίνακα του ζωγράφου Bazille Frederic (18411870) «Το δάσος». Περιέγραψαν τον πίνακα και δημιούργησαν το δικό τους μοναδικό πίνακα
ζωγραφικής.
' F17 2 6!2#: Σε συζήτηση με τα παιδιά γράψαμε σε χαρτί τις προτάσεις τους για
να φτιάξουμε το «Λεύκωμα του δάσους». Θα το χωρίζαμε σε τέσσερα μέρη (τι μας προσφέρει,
ποιες οι αιτίες των πυρκαγιών, ποιες οι συνέπειες και ποια η επόμενη μέρα). Αυτές τις προτάσεις
τα παιδιά τις ζωγράφισαν.
* /!3 A7001  ;02 6!2#: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και η
μία έφτιαξε το ζωντανό δάσος και η άλλη το καμένο δημιουργώντας έτσι δύο αφίσες για να τις
στολίσουμε στη γωνιά του δάσους.
.;# !3# 2 6!2#: Τα παιδιά θέλησαν να γράψουν το καθένα τη δική του
ιστορία για το δάσος δημιουργώντας μικρά βιβλιαράκια με Α4.
N"2/3 G1  A7/B#: Μιλήσαμε με τα παιδιά ότι εκτός από τη φωτιά
που καταστρέφει το δάσος, άλλος ένας λόγος είναι ότι οι άνθρωποι κόβουν πολλά δέντρα για να
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φτιάξουν χαρτί, σαν αυτό που χρησιμοποιούμε και εμείς στο σχολείο. Συζητήσαμε με τα παιδιά
με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την κοπή των δέντρων και τα παιδιά αναφέρθηκαν
στην ανακύκλωση που και τα ίδια κάνουν στην τάξη. Είδαμε εικόνες επεξεργασίας του
χρησιμοποιημένου χαρτιού μετατρέποντάς το σε καινούργιο. Αποφασίσαμε να ανακυκλώσουμε
και εμείς παλιές εφημερίδες που είχαμε στο σχολείο. Με νερό και ξυλόκολλα φτιάξαμε,
«οικολογικό» χαρτί και έπειτα το ζωγραφίσαμε. Κάναμε το χαρτοπολτό με τη βοήθεια των παιδιών
και έπειτα το απλώσαμε πάνω σε σήτα, το ισιώσαμε και το αφήσαμε να στεγνώσει. Τα παιδιά
παρακολουθούσαν σταδιακά πότε θα είναι έτοιμο το «οικολογικό» χαρτί για να ζωγραφίσουν.
Όταν τελικά το χαρτί ήταν έτοιμο τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και ζωγράφισαν το καμένο
και το ζωντανό δάσος.
)4";# ;00#: Χρησιμοποιώντας με τα παιδιά τα αντικείμενα που φτιάξαμε και
έφεραν τα ίδια για τη μακέτα του δάσους (δέντρα πράσινα και καμμένα, πυροσβεστικά αυτοκίνητα)
κάναμε ομαδοποιήσεις, μετρήσεις, σύνολα, αντιστοιχίσεις, χωρικές έννοιες, συγκρίσεις μεγεθών
(μικρό-μεγάλο, ψηλό, πιο κοντό, κοντύτερο, μικρό-μεσαίο-μεγάλο), διάταξη αντικειμένων
(αραιή-πυκνή). Τα παιδιά συνέκριναν τα αντικείμενα, έβρισκαν κριτήρια όπως χρώματα, μεγέθη,
ιδιότητες (πράσινο-καμένο).
$!3 #: Με αφορμή μια εκδρομή που θα πηγαίναμε στο δάσος συζητήσαμε
με τα παιδιά τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκειά της. Τα παιδιά
πρότειναν τους κανόνες και έπειτα τους ζητήσαμε να τους γράψουν με το δικό τους τρόπο.

Φωτ. 3: # 2  1   ; 

$/3"!" 3!C"#: Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον Υμηττό (Φωτ. 3)
στο πλαίσιο επίσκεψης στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αργυρούπολής.
Περιελάμβανε διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες στο λιγοστό σωζόμενο δάσος του
Υμηττού.
$2!9!: Στο τέλος της επίσκεψης ήρθε ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έκανε
περιπολίες στο βουνό και οι πυροσβέστες δέχθηκαν από τα παιδιά καταιγισμό ερωτήσεων και
εισέπραξαν μεγάλο ενθουσιασμό και σεβασμό για τη δουλειά τους. Στη συνέχεια παρουσίασαν
στα παιδιά το όχημα (μέρη αυτού), εξήγησαν που βρίσκουν το νερό, ένωσαν τις αντλίες και τις
έδωσαν στα παιδιά να τις κρατήσουν νιώθοντας για λίγο τα ίδια ότι είναι πυροσβέστες και τους
έδωσαν οδηγίες για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να προφυλάξουμε το δάσος.
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,!2 D B2!6 26: Από την επίσκεψη μαζέψαμε ό,τι υλικό μπορούσαμε χωρίς
να διαταράξουμε το περιβάλλον και φτιάξαμε πουλάκια από κουκουνάρια.
' ;0 70 2G50: Γράφουμε τις ευχές μας σε χαρτονένια φύλλα, τα οποία τα κολλάμε
και το δέντρο των ευχών είναι έτοιμο!!!
' B9"6 2 6!2#: Μαζί με τα παιδιά βρήκαμε για κάθε γράμμα της αλφαβήτου
και μια λέξη σχετική με το δάσος. Δώσαμε στα παιδιά χαρτάκια και ζωγράφισαν από μια λέξη,
την οποία κόλλησαν στο χαρτόνι φτιάχνοντας το αλφαβητάρι του δάσους.
,24;: Παίξαμε κουκλοθέατρο στα παιδιά. Το σκηνικό και τις κούκλες τις φτιάξαμε
με τα παιδιά. Σε αυτό μια αρκούδα ξυπνάει μετά από πολλά χρόνια από χειμερία νάρκη και
αντιλαμβάνεται ότι το δάσος που θυμόταν δεν υπήρχε πια.
$;2 06: Έχοντας κόψει σε άσπρο χαρτόνι το σχήμα δέντρου και ανοίξει
τρύπες, δίνουμε στα νήπια μαλλί για πλέξιμο και βελόνα με στρογγυλεμένη άκρη και έπλεξαν
το περίγραμμα του δέντρου. Αυτά τα δεντράκια τα χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε τον τίτλο
από το animation.
,!2;# / "2/3 ;# 2 6!2#: Φτιάξαμε με τα παιδιά δεντράκια από
ρολό χαρτί. Τα παιδιά έφτιαξαν από πλαστελίνη ζώα και λουλούδια του δάσους, φίδια, σαλιγκάρια,
λουλούδια για τη μακέτα του δάσους. Κατασκευάσαμε με τα παιδιά «καμένα» δέντρα με ρολό
χαρτί και μαύρο σύρμα πίπας. Τη μακέτα που δημιούργησαν τα παιδιά τη χρησιμοποιήσαμε και
ως σκηνικό για το animation που φτιάξαμε μαζί τους.
$14 2 6!2#: Δημιουργήσαμε στην τάξη το περιβάλλον ενός δάσους βάζοντας να
ακούγονται ήχοι. Έτσι, νιώθαμε έστω και με τη φαντασία μας ότι δεν είμασταν στην τάξη μας
αλλά σε δάσος. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι για το δάσος:
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N"2/3 animation: Όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήσαμε τη μακέτα για το σκηνικό
και το παραμύθι ήταν το σενάριό μας. Τα παιδιά όρισαν τις κινήσεις των πρωταγωνιστών και για
κάθε κίνηση που έκαναν τραβούσαν και μια φωτογραφία. Με κατάλληλο πρόγραμμα από τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τοποθετήσαμε την κάθε φωτογραφία δίπλα-δίπλα, ώστε να φαίνεται
ενιαία η κίνηση. Στη συνέχεια ηχογραφήσαμε τα παιδιά να μιλούν και η μουσική επιμέλεια έγινε
μαζί τους. Το παρουσιάσαμε στους γονείς στην καλοκαιρινή μας γιορτή (Φωτ. 4).

Φωτ. 4: ( animation

N"2/3 D!"!"# "3#  B2370 0";7!"#: Τα παιδιά ζωγράφισαν
δύο εικόνες ζωντανού και καμένου δάσους, τις οποίες ένωσαν και μέσα έγραψαν κάποιες λέξεις
κλειδιά. Γράψαμε την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της ημερίδας. Στη συνέχεια φτιάξαμε
φυλλάδια ενημέρωσης, τα οποία θα μοιράζαμε».
0";7!" N"1 &G32  0D"# 8069: Με τα παιδιά επισκεφτήκαμε
πρώτα το Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που
πραγματοποιήσαμε και να τους καλέσουμε στην ημερίδα που θα διοργανώναμε. Το ίδιο κάναμε
και στο Κοινοτικό Γραφείο και τα μαγαζιά του Βαρνάβα.
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,; 06: Φτιάξαμε μαζί με τα παιδιά κέικ σε σχήμα δέντρου για να κεράσουμε τον
κόσμο που θα ερχόταν να παρακολουθήσει την ημερίδα μας.
)2A6: Τα παιδιά στη γιορτή φορούσαν μπλουζάκια, τα οποία είχαν σε εικόνα την
μακέτα που είχαμε δημιουργήσει μαζί.
N/607!" "3#: Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία. Εκτός από τους γονείς των παιδιών
παραβρέθηκε ο κοινοτάρχης Βαρνάβα, δασκάλες του Δημοτικού, παιδιά από το Δημοτικό, το
Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και μαγαζάτορες της περιοχής, οι οποίοι ήρθαν να συμπαρασταθούν
στον κόπο των παιδιών. Η ημερίδα περιελάμβανε παρουσιάσεις (Power Point) φτιαγμένα με τα
παιδιά τα οποία έδειχναν τι κάναμε όλη τη χρονιά, συμβουλές των παιδιών για την πρόληψη, την
προστασία του δάσους αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα της καταστροφής,
το animation, καθώς και τη γιορτούλα μας, η οποία είχε σαν θέμα: «Μια περιπέτεια στο δάσος».
Καθώς όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι κάποιοι άνθρωποι έβαλαν φωτιά, ήρθαν οι πυροσβέστες να την
σβήσουν και τα παιδάκια ήταν αυτά που πήραν την απόφαση «να ξαναγεννηθεί το δάσος».

5. .KD/"!"
Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα που επιλέχθηκε για το δάσος και τον εχθρό
του τη φωτιά. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι συζητήσεις απέδειξε ότι τα παιδιά ανέπτυξαν
ικανότητες καλού συνομιλητή καθώς διατύπωναν σχόλια, μιλούσαν για προσωπικές τους
εμπειρίες, άκουγαν τη γνώμη των συμμαθητών τους. Από τους διαλόγους και τις διαπιστώσεις
που έκαναν φάνηκε ότι κατανόησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη της προστασίας του
δάσους. Με την ενεργό συμμετοχή δόθηκε η δυνατότητα στα νήπια, να υιοθετήσουν θετικές
στάσεις και αξίες ως προς την προστασία των δασών, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση
ανάμεσα στον άνθρωπο και το δάσος, να καλλιεργήσουν γενικώς οικολογικό πνεύμα και να
αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας. Επιπλέον, άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία και έδωσε τη
δυνατότητα συνεργασίας του με κοινωνικούς φορείς, θεσμούς αλλά και τους γονείς.
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