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Ση βιέπσ από ην παξάζπξό κνπ… 

(Φωτογραφία: 2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης) 

«Δμεξεπλνύκε» κε ηα κάηηα καο νηηδήπνηε ππάξρεη έμσ από ην παξάζπξν 

ηνπ ζπηηηνύ καο θαη καο θάλεη εληύπσζε. Απιά αληηθείκελα, θπζηθά ηνπία, 

αλζξώπνπο, δώα, ζπίηηα, δέληξα θιπ. Κάηη πνπ είλαη όκνξθν ή άζρεκν, 

θάηη πνπ καο θάλεη ηδηαίηεξε εληύπσζε, θάηη πνπ καο θάλεη λα 

ρακνγειάκε, θάηη πνπ θάλεη ζόξπβν, θάηη πνπ καο επραξηζηεί ή καο 

ζηελνρσξεί, θάηη πνπ έρεη σξαίν ρξώκα, σξαίν ζρήκα θιπ. 

 

 

Η αποςτολή ςασ;  

 

Θα γίλεηε νη εμεξεπλεηέο ηεο γεηηνληάο ζαο!  Εληνπίζηε ζεκεία, 

αληηθείκελα, γσληέο πνπ ζαο θάλνπλ λα ληώζεηε επράξηζηα. ηε 
ζπλέρεηα εληνπίζηε θαη θαηαγξάςηε θάηη πνπ πξνθαιεί πξόβιεκα 

ζηε γεηηνληά θαη ζα κπνξέζνπκε λα παξέκβνπκε γηα λα ην 
βειηηώζνπκε. 

 

Θα αλαιάβεηε δξάζε;;; 

Η απνζηνιή ζαο 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΝΟΤΜΕΡΟ 2 
 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

https://padlet.com/marmagaliou/u4u20xsnio8a79bh/wish/541268078


Δίζηε έηνηκνη;;; Ξεθηλάκεεεεε… 

 

Γηα ηελ απνζηνιή ζα ρξεηαζηείηε:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ση ζα πξέπεη λα θάλεηε: 

→ Εσγξαθίζηε ή θσηνγξαθίζηε ηε ζέα πνπ αληηθξίδεηε από ην παξάζπξν 

ή ηελ κπαιθνλόπνξηά ζαο. 

→ Δληνπίζηε ηα ζεκεία ή ηα αληηθείκελα πνπ πηζηεύεηε όηη αιινηώλνπλ 

ηελ εηθόλα ηεο γεηηνληάο.  

→ Σπλνδεύζηε ηε δσγξαθηά ή ηε θσηνγξαθία κε έλα ζρόιην ή κηα ηζηνξία 

πνπ ζπκάζηε θαη πνπ ζέιεηε λα κνηξαζηείηε κε ηνπο θίινπο ζαο ή ηελ/ηνλ 

δαζθάια/ό ζαο θαη ζα πεξηγξάθεη ηε ζέα πνπ βιέπεηε από ην παξάζπξό 

ζαο θαη ην πξόβιεκα πνπ έρεηε εληνπίζεη. (Εάλ γξάςεηε ηζηνξία, κπνξείηε λα 

αλαπηύμεηε είηε πξαγκαηηθέο είηε θαληαζηηθέο εκπεηξίεο ή πξόβιεκα 

ρξεζηκνπνηώληαο όκσο πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη όζν ην δπλαηόλ ζαθείο 

αθνινπζίεο ζπκβάλησλ). 

→ Δπίζεο, ζα κπνξνύζαηε λα πξνηείλεηε θάπνηεο παξεκβάζεηο ώζηε ε 

γεηηνληά ζαο λα βειηησζεί θαη λα ζαο επραξηζηεί πεξηζζόηεξν.  

Οη παξεκβάζεηο ζαο ζα έρνπλ κεγαιύηεξε δπλακηθή εάλ γίλνπλ κέζσ ελόο 

άξζξνπ ή κηαο επηζηνιήο πνπ ζα ζηαιεί ζηνπο Τνπηθνύο Φνξείο ή ζα 

δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθό Τύπν.  Γξάςηε έλα άξζξν ζρεηηθά κε ην 

πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε γεηηνληά ζαο, βάιηε ηίηιν, ππόηηηιν θαη 

εηθνλνγξαθήζηε ην. Μπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε κε θάπνην θίιν ζαο, ηα 

αδέξθηα ζαο ή ηνπο γνλείο ζαο. (Σν άξζξν ή ε επηζηνιή θα πρέπει να  

ελεκεξώλεη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα γηα ην πξόβιεκα ή λα παξαθηλεί γηα αλάιεςε 

 Κέφι 

 Όρεξη για δράςη 

 Συνεργαςία 

 Παρατηρητικότητα 

 Δημιουργικότητα 

 Ένα ςημειωματάριο και ένα μολύβι ή (προαιρετικά και με τη 

ςύμφωνη γνώμη κάποιου μεγάλου) μία φωτογραφική μηχανή ή  

άλλη ςυςκευή που μπορεί να βγάλει φωτογραφίεσ (tablet, κινητό 

τηλέφωνο, κτλ.)   

 



 

δξάζεο  π.ρ. γηα αλακόξθσζε θαη πηνζεζία εγθαηαιειεηκκέλσλ ρώξσλ, γηα έιιεηςε 

αλαθύθισζεο ή έιιεηςε θαζαξηόηεηαο, πξαζίλνπ θ.ά.) 

 

 

ελάξην: 

→ «ήκεξα ην πξσί ν κπακπάο κνπ καο αλαθνίλσζε όηη έξρεηαη ην 

Μεηξό ζηελ πόιε καο. Σνλ πξνβιεκάηηζε γηαηί ν ζηαζκόο ζα 

δεκηνπξγεζεί πνιύ θνληά ζην ζπίηη καο.»  

Φαληαζηείηε ην κέιινλ ηεο γεηηνληάο ζαο γύξσ από ην ζηαζκό ηνπ 

Μεηξό. Ωο εμεξεπλεηέο πξέπεη λα αλαιάβεηε δξάζε! Πξέπεη λα 

πξνηείλεηε ιύζεηο ώζηε λα δηακνξθώζεηε ηνλ ηόπν πνπ δείηε θαη λα 

κελ αιιάμεη ε ζέα από ην παξάζπξό ζαο.  

(Ελδεηθηηθέο ηδέεο: Πώο ζα επεξεαζηεί ε πνηόηεηα δσήο,  ην πεξηβάιινλ, νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή, ε πνηόηεηα θαη ε αηζζεηηθή ηνπ δεκόζηνπ, 

αιιά θαη ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ, ε θηλεηηθόηεηα; Πνηεο πηζαλέο παξεκβάζεηο κπνξείηε 

λα πξνηείλεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο γεηηνληάο ζαο ελόςεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνύ ηνπ Μεηξό;) 

 

 

→ Καηαγξάςηε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο ζε έλα άξζξν πνπ ζα 

ζηαιεί ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό. 

→ Ή πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζε κηα επηζηνιή/γξάκκα πνπ ζα 

ζηαιεί ζηνλ Γήκαξρν ή ζηνπο ηνπηθνύο Φνξείο (Σύιινγν Γνλέσλ, 

Πεξηβαιινληηθόο Σύιινγνο θιπ.)  

 

 

(Φωτογραφία: 1ο Νηπιαγωγείο Πύργου) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηηώληαο από ην παξάζπξν… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Βάιηε ιεδάληα θάησ από ηηο θσηνγξαθίεο. 

 

→ Γξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζηεύεηε όηη ληώζνπλ ηα παηδηά θαη νη 

ειηθησκέλνη ησλ θσηνγξαθηώλ. 

 

 …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………….. 

  

  



 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Σα παηδηά ηνπ Πεηξαηά   
Μάλνο Χαηδηδάθηο 

   
Απ' ην παξάζπξό κνπ ζηέιλσ έλα 

δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα θηιηά 
πνπ θηάλνπλ ζην ιηκάλη έλα θαη 

δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα πνπιηά 
πώο ζα 'ζεια λα είρα έλα θαη δύν 

θαη ηξία θαη ηέζζεξα παηδηά 

όηαλ ζα κεγαιώζνπλ όια λα γίλνπλ 
ιεβέληεο γηα ράξε ηνπ Πεηξαηά 

 

 

 

ηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ, κηα γεηηνληά πνπ ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε πόιε, δνπλ 

δέθα κηθξά παηδηά - πέληε αγόξηα θαη πέληε 

θνξίηζηα. Όια καδί παίδνπλ, καιώλνπλ, 

θηιηώλνπλ, ζπκπαξαζηέθνληαη ην έλα ζην άιιν 

θαη δε δηζηάδνπλ λ' αληηδξάζνπλ νκαδηθά, όηαλ 

θάηη ηνπο θαίλεηαη άδηθν. Μέζα απ' ην παηρλίδη 

καζαίλνπλ πξάγκαηα θαζεκεξηλά, αιιά θαη 

έλλνηεο ζεκαληηθόηεξεο, όπσο ε αμία ηεο θηιίαο, 

ε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη θαιέο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη ε αιεζηλή αγάπε. 

(Πξνηεηλόκελα θείκελα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 

 

Από ην δηθό ζνπ παξάζπξν βιέπεηο λα δνπλ «άιινη» άλζξσπνη, 

«δηαθνξεηηθνί» θαη κάιηζηα παηδηά, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

δσήο από ηε δηθή ζνπ.  



 

→ Φηηάμε κηα δσγξαθηά θαη γξάςε έλα κήλπκα ώζηε λα ηνπο δείμεηο όηη 

ζέιεηε λα γίλεηε θίινη θαη όηαλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία ζέιεηο λα βξεζείηε 

θαη λα παίμεηε παξέα.  

 

 

  

 

Κνπέια ζην παξάζπξν  
Άβιηρνο Γεώξγηνο (1842 – 1909)  

Κνπέια ζην παξάζπξν, 1877, Λάδη ζε κνπζακά, 63,5 εθ. x 50,2 εθ. 

 

«Ση λα αγλαληεύεη άξαγε ε λεαξή Ρνπκπίλα (γηαηί μέξνπκε ην όλνκά ηεο), 

θόξε ηνπ Ισάλλε Γεξάζηκνπ Καβαιηεξάηνπ, από ην αλνηθηό παξάζπξν ηνπ 

εμνρηθνύ ηεο ζηα Βιαράηα ηεο άκεο; Σν βιέκκα ηεο, νλεηξνπόιν, 

βπζίδεηαη ζην γαιάδην ηνπ νπξαλνύ θαη ην κηθξό ιεπθό ζθπιάθη πνπ 

θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηεο κνηάδεη θαη απηό ζπλεπαξκέλν από ην ίδην 

αζέαην γηα καο όξακα. Σν ιεπθό αέξηλν θόξεκά ηεο, δσγξαθηζκέλν κε 

αλάιαθξνπο ηόλνπο ιηιά θαη ώρξαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε καύξε 

βεληάιηα θαη ηα ιπηά θνξαθίζηα καιιηά ηεο. Έλα ζαιαζζηλό αεξάθη, έλαο 

δέθπξνο πνπ κπξίδεη Ιόλην, αλαδεύεη ηα καιιηά ηνπ θνξηηζηνύ θαη καδάεη 

ην θόθθηλν ηξηαληάθπιιν πνπ ηα ζηνιίδεη. Μήπσο απηό ην θπιινξόηζκα 

ηνπ ξόδνπ παξαπέκπεη ζπκβνιηθά ζην εθήκεξν ηεο ληόηεο πνπ ν ρξόλνο 

ηε καδάεη θαη απηή ζαλ ηξηαληάθπιιν;» 

(Πεγή: Δζληθή Πηλαθνζήθε – Μνπζείν Αιέμαλδξνπ Σνύηζνπ) 

 

 

→ Με αθνξκή ηνλ πίλαθα ηνπ Γ. Άβιηρνπ «Κνπέια ζην παξάζπξν», 

αγλαληέςηε έμσ από ην δηθό ζαο παξάζπξν θαη κε νλεηξνπόιν βιέκκα  

παίμηε ην παηρλίδη ησλ αηζζήζεσλ (κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ γνλείο θαη  

παηδηά). Τη βιέπεηε, ηη κπξίδεηε, ηη αθνύηε, ηη γεύεζηε, ηη πηάλεηε (κπνξείηε 



λα αλαπηύμεηε είηε πξαγκαηηθέο είηε θαληαζηηθέο αηζζεηεξηαθέο εηθόλεο). 

Καηόπηλ ζπδεηήζηε κε ηνπο γνλείο ζαο, η’ αδέξθηα ή ηνπο θίινπο ζαο ηελ 

αίζζεζε πνπ απνθνκίζαηε θαη ζπλζέζηε κηα θαηλνύξηα κεγαιύηεξε εηθόλα 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εκπεηξίεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

→ Δλαιιαθηηθά, κε εξέζηζκα ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δεκηνπξγήζηε 

δηθέο ζαο λνεξέο θαη θαληαζηηθέο ζεηηθέο εηθόλεο (π.ρ. έλαο 

θαληαζηηθόο γείηνλαο πνπ θάζε κέξα ζάο ραηξεηάεη, έλαο σξαίνο θήπνο 

γεκάηνο ηξηαληάθπιια), ηηο νπνίεο ζα ηηο απνηππώζεηε κε όπνηνλ 

ηξόπν από ηνπο παξαθάησ επηζπκείηε:  

 Γεκηνπξγήζηε έλαλ εηθαζηηθό πίλαθα κε ρξώκαηα ραξνύκελα θαη 

θσηεηλά.  

 Φηηάμηε κηα ηζηνξία θόκηθ. Εσγξαθίζηε κέζα ζηα «παξάζπξα» 

ηνπ θόκηθ θαη   πξνζζέζηε κηθξά θείκελα. Ζ ηζηνξία ζα πξέπεη λα 

έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο.  

 Γεκηνπξγήζηε ην ζύλζεκα αιιά θαη background  κηαο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ηηο πξάζηλεο γεηηνληέο.  

 Καηαζθεπάζηε κηα καθέηα ηεο εηθόλαο πνπ βιέπεηε από ην 

παξάζπξό ζαο ή ηεο θαληαζηηθήο γεηηνληάο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο 

δηάθνξα πιηθά πνπ έρεηε ζην ζπίηη. (π.ρ. ραξηί, αληηθείκελα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο, αλαθπθιώζηκα πιηθά θιπ.)   

→  Γξάςηε έλαλ θαληαζηηθό δηάινγν κε θάπνην πξόζσπν ηεο γεηηνληάο  

ζαο, κηιώληαο από παξάζπξν ζε παξάζπξν.  

 

 

 



 

 

 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕ ΗΛΙΚΙΕ 

→ Δζείο, νη πην κηθξνί εμεξεπλεηέο, κπνξείηε λα 

δσγξαθίζεηε ηε γεηηνληά ζαο όπσο ηε βιέπεηε από ην 

παξάζπξό ζαο θαη κε ηνπο γνλείο ζαο λα κνηξαζηείηε 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο πξνθαιεί. 

→ Δπίζεο, καδί κε ηνπο γνλείο ζαο, κπνξείηε λ 

αλαδεηήζεηε έλα ηξαγνύδη, κνπζηθό θνκκάηη ή πίλαθα 

δσγξαθηθήο πνπ λα ζαο ζπκίδεη ηε γεηηνληά ζαο θαη έηζη 

ζέιεηε λα γίλεη (π.ρ. θαζαξή, κε πνιιά δέληξα, κε 

ρώξνπο γηα παηρλίδη θιπ.) θαη λα δσγξαθίζεηε ηελ 

ηδαληθή γεηηνληά.  

 



Ση βιέπσ από ην παξάζπξό κνπ… 

 

 

→ Δπίζεο, κπνξείηε λα αθνύζεηε ην παξακύζη ηνπ Χξήζηνπ Μπνπιώηε «Η 

πόιε κε ην νπξάλην ηόμν»: 

 http://www2.patakis.gr/25istories/html/5250.html 

→ Έπεηηα, εάλ ζέιεηε κπνξείηε λα δσγξαθίζεηε ηελ πόιε πνπ 

νλεηξεύεζηε, ηελ πόιε όπσο ζα ζέιαηε λα είλαη.  

http://www2.patakis.gr/25istories/html/5250.html


→ Με ηνπο γνλείο ζαο αθνύζηε ην ηξαγνύδη: «Μέλσ ζε θάπνηα 

γεηηνληά-Τώλεο Μαξνύδαο» https://youtu.be/lUN3XlDVf-k . Μέζα ζην 

ζπίηη θηηάμηε ηε δηθή ζαο γεηηνληά. Μηιήζηε θαη δείηε εηθόλεο από παιηέο 

γεηηνληέο θαη απιέο γεκάηεο ινπινύδηα!!!  

(Φσηνγξαθία: 91ν Νεπηαγσγείν Αζελώλ) 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

τείλτε το έργο ςασ ςτο δάςκαλο/ ςτη δαςκάλα ςασ και ενημερώςτε τον/την 

αν θέλετε να αναρτηθεί η δημιουργία ςασ, ώςτε να μπορούν να την δουν και 

τα άλλα παιδιά! Είμαςτε ςίγουροι πωσ κι εςείσ θα θέλατε να δείτε τισ 

δημιουργίεσ των φίλων ςασ!!!  

Σην επόμενη εβδομάδα θα γνωρίςουμε τα παράθυρα μέςα από την Σέχνη!!! 

https://youtu.be/lUN3XlDVf-k
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogs.sch.gr%2F91nipath%2F%3Fp%3D48&psig=AOvVaw1EnIbGTQfxpfC1b41_brko&ust=1588255866570000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIi_zK7ojekCFQAAAAAdAAAAABAD

