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Ερωτήματα για διερεύνηση 

• Κατάθεση εμπειριών 

• Ανίχνευση πρότερων γνώσεων  και 

εντοπισμό λαθεμένων απόψεων ή 

παρανοήσεων 

• Υποστήριξη διερευνήσεων μέσα από 

κατάλληλες ερωτήσεις 

• Ενεργοποίηση δημιουργικής σκέψης  

• Ανάδυση νέων προβληματισμών και 

προκλήσεων 

 



Ο καιρός 
γυρίζει και τη 

ζωή της 
αυλής μου 

ορίζει 

 

Καιρικά 
φαινόμενα 

 

Καιρός  και 
εποχές 

Ο φυσικός 
κόσμος  της 

αυλής αλλάζει  

Προφυλάσσομαι 
από  έντονα 

καιρικά 
φαινόμενα  

 

Οικοσύστημα 
σε 

αλληλεπίδραση 



Αυθόρμητες διερευνήσεις 



Οργανωμένες  διερευνήσεις 



 Εννοιολογική   χαρτογράφηση 



Διερευνώντας: 

τα καιρικά φαινόμενα 



• Παρατηρήσεις 

• Επιλογή συμβολισμών για την 

αποτύπωση των πληροφοριών 

• Αναζήτηση πληροφοριών 

• Διατύπωση υποθέσεων 

• Πειραματικές διαδικασίες 

• Καταγραφή στοιχείων 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων 

• Επίσκεψη στο μετεωρολογικό σταθμό 

 











Επέκταση γνώσεων 

• Γλωσσικά παιχνίδια 

• Μαθηματικές προσεγγίσεις 

• Εικαστικές δημιουργίες 

• Θεατρικά δρώμενα 

• Κατασκευές 

• Παιχνίδια 

 

 















Διερευνώντας: 

 καιρός και εποχές  



• Παρατηρήσεις του καιρού ανάλογα τις 

εποχές στον μικρόκοσμο του σχολείου 

και στον κόσμο  

• Καταγραφή των παρατηρήσεων με 

φωτογράφηση, με ηχογράφηση, με 

σύμβολα 

• Μέτρηση και σύγκριση θερμοκρασιών 

• Σύγκριση των καταγραφών 

• Αναζήτηση πληροφοριών από το 

διαδίκτυο   

 







Επέκταση γνώσεων 

• Βιβλιογραφική και ηλεκτρονική 

αναζήτηση γιατί ο καιρός αλλάζει  

ανάλογα με τις εποχές 

• Συσχέτιση  και σύγκριση των καιρικών  

συνθηκών των εποχών 

 

 









Διερευνώντας:   

ο φυσικός κόσμος της 

αυλής  αλλάζει 



• Παρατήρηση χλωρίδας- πανίδας 

• Μελέτη και έρευνα στην αυλή 

• Συλλογή δεδομένων 

• Αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο 

• Εντοπισμός των επιπτώσεων των 

καιρικών φαινομένων στη ζωή 

των έμβιων οργανισμών 

 















Επέκταση γνώσεων 

• Μαθηματικές προσεγγίσεις 

• Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

• Συμβολικά παιχνίδια 

 













Διερευνώντας: 

προφυλάσσομαι από 

έντονα καιρικά  φαινόμενα  



• Αναγνώριση των έντονων 

καιρικών φαινομένων 

• Διαπιστώσεις των συνεπειών στη 

ζωή του έμβιου και αβιοτικού 

κόσμου   

• Εντοπισμός κατάλληλων μέτρων 

προστασίας ανάλογα με τις 

περιστάσεις 

















Διερευνώντας : 

οικοσύστημα σε 

αλληλεπίδραση 



• Διαγνωστική αξιολόγηση 

• Βιβλιογραφική και ηλεκτρονική 

αναζήτηση 

• Καταγραφή  και συγκέντρωση 

πληροφοριών 

• Αξιολόγηση προτάσεων 

 







Αξιολόγηση 

• Επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 

• Η ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων 

• Η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

• Η προώθηση ατομικών πρωτοβουλιών 

και συλλογικών δράσεων 

• Η διαμόρφωση θετικών στάσεων προς 

το περιβάλλον 


