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Θέμα:

Τα προβλήματα του δάσους και των κατοίκων του

όπως  παρουσιάζονται μέσα από την λογοτεχνία.



Σκοπός:

• Αναγνώριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

• Απόκτηση αίσθησης υπευθυνότητας

Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ:

Γλώσσα, Μαθηματικά, Παιδί και Περιβάλλον, Δημιουργία 

– Έκφραση, Νέες Τεχνολογίες



Στόχοι:

Τα νήπια:

• να συνειδητοποιήσουν τη μακρόχρονη σχέση φύσης –
ανθρώπου

• να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία 
της χλωρίδας και της πανίδας και γενικότερα του δασικού 
περιβάλλοντος

• να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν δράση 
και να εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα



Στόχοι

• να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή και λόγια λογοτεχνική 
παραγωγή

• να παράξουν προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας τη δομή 
λογοτεχνικού κειμένου

• να αποτυπώσουν εικαστικά με τις ζωγραφιές τους τη 
σκέψη και τα συναισθήματά τους

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και 
ειδικότερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή



Αφόρμηση:

Η παρακολούθηση της 
παιδικής όπερας «Μοντέρνα 
Κοκκινοσκουφίτσα» στο 
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

https://www.youtube.com/wa
tch?v=141-92duUTY

https://www.youtube.com/watch?v=141-92duUTY


Δραστηριότητες στην τάξη:

• Ανάγνωση βιβλίων με θέμα το δάσος ή παρακολούθηση 
στο youtube



Δραστηριότητες στην τάξη:

• Αναζήτηση βίντεο και εικόνων στο διαδίκτυο



Δραστηριότητες στην τάξη:

• Είναι ώρα «παιχνιδιού» και τα νήπια 
μεταμορφώνονται σε μεγάλους 
εξερευνητές και κυνηγούς. 

• Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 
δραστηριότητα JMatch στο 
πρόγραμμα Hot Potatoes όπου 
καλούνται να αντιστοιχίσουν τα ζώα 
με τα ίχνη τους. 

• Οι εργασίες των ομάδων 
αποθηκεύονται, εκτυπώνονται, 
φωτοτυπούνται και τα πρωτότυπα 
αναρτώνται στον πίνακα 
δημιουργικών εργασιών του 
νηπιαγωγείου. 



Δραστηριότητες στην τάξη:



Δραστηριότητες στο πεδίο:

• Ξεκινάμε πρώτα από την αυλή μας



Δραστηριότητες στο πεδίο:

• Δενδροφύτευση



Δραστηριότητες στο πεδίο:

• Βλέπουμε τη μεταμόρφωση της κάμπιας σε πεταλούδα



Δραστηριότητες στο πεδίο:

• Επίσκεψη του ΚΠΕ 
Κισσάβου - Ελασσόνας στο 
νηπιαγωγείο μας και 
δράση για την Ημέρα των 
Πουλιών



Αφόρμηση:

Σε παλαιότερο πρόγραμμα :

• Η κατοχή από νήπιο 
σκίουρων ως κατοικιδίων



Δραστηριότητες στο πεδίο:

• Επίσκεψη σε ΚΠΕ (παλαιότερη δράση)

(εδώ στο Κπε Κισσάβου και στο περιαστικό δασικό μονοπάτι 
στο Μεταξοχώρι Αγιάς)



Κολλάζ με υλικά της φύσης και ζωγραφική αποτύπωση 
επίσκεψης



Τελικό αποτέλεσμα

Δημιουργία βιβλίου

Κείμενα και εικονογράφηση 
των νηπίων



Ποίημα



Επέκταση
Παράλληλα υλοποιούσαμε πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Δέντρα από… κάρβουνο»



Αξιολόγηση

 Τα νήπια απέκτησαν γνώσεις για το δασικό οικοσύστημα 

 Κατανόησαν την αλληλεξάρτηση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον

 Απέκτησαν κριτική ικανότητα και ασκήθηκαν στον γόνιμο 
διάλογο

 Γνώρισαν τα λογοτεχνικά είδη και παρήγαγαν τα ίδια 
λογοτεχνικά κείμενα

 Ευαισθητοποιήθηκαν στην προστασία του περιβάλλοντος
αναγνωρίζοντας την έννοια της ατομικής ευθύνης
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Σας ευχαριστώ!


