
 

56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ     ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Δ΄  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

«Δημιουργώ  και Καινοτομώ» 

Τίτλος: «STEAM  και η ΓΗ γυρίζει». 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος  «Εργαστήρια  Δεξιοτήτων» είχαμε την 

ευκαιρία να ασχοληθούμε με τη θεματική ενότητα: «Δημιουργώ  και 

Καινοτομώ» με τίτλο:   «STEAM  και η ΓΗ γυρίζει». 

Αρχικά  παίξαμε ένα παιχνίδι μνήμης και γνωριμίας με τους πλανήτες . 

Τοποθετήσαμε ανάποδα   διπλές  κάρτες με τα ονόματα των πλανητών και 

προσπαθήσαμε να βρούμε το ζευγάρι τους ανοίγοντάς τες . Το παιχνίδι αυτό 

ενθουσίασε πολύ τα παιδιά και όλα  ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό. 

Στη συνέχεια διερευνήσαμε τις γνώσεις των παιδιών φτιάχνοντας έναν  

πίνακα με το τι γνώριζαν οι μαθητές για το διάστημα. Αποτυπώσαμε  έτσι όλες 

τις ιδέες που είχαν . 

Παρακολουθήσαμε το βίντεο από το You tube <<National Geographic 

Επιστήμη 101 Το Ηλιακό Σύστημα>> και μιλήσαμε για τους πλανήτες και τον 

Ήλιο. Aκόμη  είδαμε το εκπ/κό   βίντεο  picou-picou ΄΄ Ηλιακό Σύστημα 

/Διάστημα ΄΄, το βίντεο ΄΄Μαθαίνω  το  Ηλιακό  Σύστημα και  τους  Πλανήτες ΙΙ. 

The solar system.΄΄, καθώς επίσης  και  το  εκπ/κό  βίντεο  picou-picou ΄΄ Μέρα-

Νύχτα΄΄και το παραμύθι  από τη Μυθολογία  ΄΄ Φαέθων ο γιος του Ήλιου΄΄. 

Ακούσαμε πολλά τραγούδια για το διάστημα όπως : Το ηλιακό  μας 

σύστημα , οι πλανήτες του ουρανού , η Γη και οι  πλανήτες μας κ.α. 

Διαβάσαμε τα βιβλία :  Αστρογάτος-Στο  διάστημα , Ο Μικρός Πρίγκιπας, 

Το Ηλιακό  Σύστημα  σε 3D ,  KIDepedia—διάστημα ,  Ο Άτλαντας του 

Διαστήματος, Γυρίζει  γυρίζει η Γη ,  Τρέχουν τρέχουν οι δείκτες του ρολογιού , 

Φωτίζει φωτίζει ο ήλιος  , Ένα φτυάρι  στον Άρη. 



Ζωγραφίσαμε τη Γη μας και την κολλήσαμε σε μαύρο χαρτί διακοσμώντας το 

με διάφορα ουράνια σώματα όπως αστέρια , κομήτες ,νεφελώματα ,αστρική 

σκόνη κ.α. 

Σε συνέχεια του εκπ/κού  βίντεο picou-picou ΄΄ Mέρα  - Νύχτα΄΄  

δημιουργήσαμε τη δική μας νύχτα από χαρτόνι σε κυκλικό σχήμα με τις δυο 

αυτές έννοιες. 

Αποτυπώσαμε  τις γνώσεις μας  σε διάφορα φύλλα εργασίας σχετικά με 

το  θέμα αυτό . Τα παιδιά βρήκαν ενδιαφέροντα τα φύλλα αυτά και δούλεψαν 

με όρεξη και ενθουσιασμό. 

Δημιουργήσαμε τη δική μας πίστα σχετικά με το διάστημα και πήγαμε 

ταξίδι  στους  μυστηριώδεις  πλανήτες με τη  μελισσούλα  BEEBOT. Τα παιδιά  

ξετρελάθηκαν με τη δραστηριότητα αυτή και όλοι ήθελαν να την 

προγραμματίσουν για να ταξιδέψει στο διάστημα . 

Τέλος γίναμε  οι ίδιοι  αστροναύτες , φορέσαμε  τη διαστημική μας  

στολή, μπήκαμε στο διαστημόπλοιο  και ταξιδέψαμε έξω από τη Γη , παρέα με 

όλους  τους  πλανήτες  που γνωρίσαμε . Και  όλα αυτά αποτυπώνοντάς τα σε 

ένα μαύρο χαρτί με πολλή όρεξη και φαντασία. 

 


