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Εισαγωγή 
 
 
 

Το πρόγραµµα µε τίτλο  
«Το δάσος»  

επεξεργάστηκε το σχολικό έτος 2014-2015  
 µια οµάδα 43 παιδιών  

του 5ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης σε δύο τµήµατα: 
Ολοήµερο τµήµα:  22 παιδιά και 

 κλασικό τµήµα: 21 παιδιά .  
 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός ορίστηκε ,σύµφωνα µε το 
σχετικό πρακτικό, η 

 Μπάρλα Κωνσταντίνα 
 και συµµετέχουσες οι Νηπιαγωγοί 

 Σωτηροπούλου Βασιλική και 
 Ντούρου  Φωτεινή. 

 
∆ιάρκεια προγράµµατος:  

Τρεις µήνες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το δάσος είναι ένα οικοσύστηµα που παίζει τεράστιο ρόλο στη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Είναι ένα αγαθό µε 
ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και τον άνθρωπο, συντελεστής 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, πηγή υγείας, 
χαράς και οµορφιάς. 

Ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να εκµεταλλεύεται και να αξιοποιεί 
πολύπλευρα αυτόν τον πολύτιµο φυσικό πόρο. Η ανθρώπινη ,όµως, 
δραστηριότητα έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθµιση , τον 
περιορισµό των δασών και την αλλοίωση και καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Όταν ένα δάσος καταστρέφεται έχουµε τεράστιες, 
ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην οικονοµία, στη ζωή 
µας. Είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για τον περιορισµό των 
καταστρεπτικών επεµβάσεων και την διατήρηση των δασών και 
γενικότερα των φυσικών πόρων. 

Είναι σηµαντικό τα παιδιά µας, οι αυριανοί πολίτες, να 
αναπτύξουν έναν υψηλό βαθµό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
Είναι απαραίτητο όλοι µας να επιτύχουµε αλλαγή συµπεριφοράς σε 
θέµατα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, ώστε να 
δηµιουργήσουµε καλύτερες συνθήκες ζωής και να προωθήσουµε την 
οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη. 
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1
Η
 ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ- ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
 

Η διερεύνηση  για ανεύρεση ενός θέµατος που να καλύπτει  
πραγµατικές ανάγκες των παιδιών δεν είναι κάτι απλό και εύκολο.  
Κύριο  στόχο θέσαµε: 

Να ενθαρρύνουµε την αλλαγή των στάσεων και συµπεριφορών 
ώστε ως µελλοντικοί πολίτες να λειτουργούν προς όφελος του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Σκοποί του προγράµµατος 

• Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε το φυσικό 
περιβάλλον. 

• Να κατανοήσουν την αξία του φυσικού πλούτου. 

• Να αναπτύξουν αισθήµατα φροντίδας, υπευθυνότητας και 
προστασίας του φυσικού πλούτου. 

• Να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την 
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος µπορεί να είναι η 
οργάνωση  ενός σχεδίου εργασίας, µελέτη πεδίου (περιβαλλοντικών 
µονοπατιών) κ.ά. Είναι σηµαντικό όποια µεθοδολογία, ή όποιο 
συνδυασµό µεθοδολογιών και αν διαλέξουµε να αξιοποιήσουµε στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό τη βιωµατική προσέγγιση του θέµατος, τη 
µελέτη πεδίου και να δώσουµε στους µικρούς µαθητές τη 
δυνατότητα να εκφραστούν µε όσο το δυνατό περισσότερους 
τρόπους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους σε όλους 
τους τοµείς. 
Οι παρατηρήσεις, το πείραµα, το παιχνίδι ρόλων, το 

ερωτηµατολόγιο, η καταγραφή στοιχείων, η φωτογράφηση, η 

συνέντευξη είναι σε γενικές γραµµές κάποιες από τις δραστηριότητες 
που µε την κατάλληλη προετοιµασία και την ενθάρρυνση για ενεργό 
συµµετοχή των παιδιών βοηθούν σε µια επιτυχηµένη υλοποίηση του 
προγράµµατος. 
 
Παιδαγωγικές αρχές  στις οποίες βασιστήκαµε:   
Αρχή της Αυτενεργού  Μάθησης: Ενεργή συµµετοχή των µαθητών 

στον προγραµµατισµό, στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών, 
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στην επεξεργασία, στην παρουσίαση. Επιλέγουν, επεξεργάζονται και 

συµπεραίνουν. 

Αρχή της  Συνδιερεύνησης :Περιλαµβάνει δύο αρχές: α) την αρχή 

της διερεύνησης και β) την αρχή της συλλογικής δράσης. Σύµφωνα µε 

τη ψυχολογία των κινήτρων, οι διερευνητικές προσεγγίσεις 

ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα των µαθητών για µάθηση. 

Επίσης οι εποικοδοµητικές θεωρίες µάθησης τονίζουν  τον ενεργό 

ρόλο του µαθητή στη διαδικασία της µάθησης. Η αρχή της 

συλλογικότητας αφορά τόσο τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών, όσο και 

τις σχέσεις του δάσκαλου µε τους µαθητές.(αποδοχή του άλλου, 

ανταλλαγή ιδεών, ελεύθερη έκφραση, συλλογικά προγραµµατισµένη 

δράση) 

Αρχή  της  Παροχής  Πληροφοριών: Παρέχονται από τον 

εκπαιδευτικό οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειµένου αυτές να 

αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό από το οποίο θα οικοδοµήσουν τη 

γνώση. 

Αρχή  της  Ολιστικής  Προσέγγισης: Το άτοµο για να έχει 

δυνατότητες κατανόησης ,αλλά και παρέµβασης, θα πρέπει κάτι να το 

προσεγγίζει ολιστικά και όχι τµηµατικά. Η πρώτη αρχή της ολιστικής 

θεωρίας υποστηρίζει, ότι το παιδί πρέπει να εµπλακεί στο σύνολό 

του, δηλαδή γνωστικά, συναισθηµατικά και κινητικά. Η δεύτερη αρχή 

υποστηρίζει, ότι η µάθηση των νέων στοιχείων πρέπει να γίνεται µε 

συνεχή αναφορά και συσχέτιση µε τις ολότητες και τα σύνολα στα 

οποία ανήκουν. 
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Σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα 

Το πρόγραµµα «Το ∆άσος» είναι συµβατό µε το ισχύον 
αναλυτικό πρόγραµµα για το Νηπιαγωγείο καθώς καλύπτει τις 
περισσότερες από τις µαθησιακές περιοχές που καθορίζονται από 
αυτό. 
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Αρχίσαµε να οργανώνουµε ένα σχέδιο  δράσης σχηµατίζοντας τα 
παρακάτω ιστογράµµατα: 

 
 

 
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ  1 

 

Κόβουµε 

ξύλα 

 

Πυρκαγιά 

Μαζεύουµε 

λουλούδια 

Κυνήγι 

Ψάρεµα 

 

Μαζεύουµε 

καρπούς 

 

Πάµε βόλτες 

 

     Έχει ζώα    

 

Έχει φύλλα 

στο χώµα 

 

Έχει οξυγόνο 

 

Έχει καθαρό 

αέρα 

 

 
Τι ξέρω για το 

δάσος 
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 2 

 
 

 

 

Ποιος κάνει 

κακό στο 

δάσος; Πώς 

φτιάχνουν 

φωλιές τα 

πουλιά; 

Ποια ζώα 

ζουν στο 

δάσος; Ζουν 

λιοντάρια;;;; 

Πού πάνε 

τα ποτάµια 

του δάσους; 

Αειθαλή 

και 

φυλλοβόλα Τα δέντρα 

µας δίνουν 

µια κόλλα. 

Τι είναι; 

Πώς 

φτιάχνει το 

οξυγόνο; 

Ποια 

δέντρα ζουν 

στο δάσος; 

Πώς 

αλλάζει 

ανάλογα µε 

την εποχή; 

Πώς 

µεγαλώνουν 

τα δέντρα; 

Βροχή-ήλιος 

Τι  θέλω να 

µάθω για το 

δάσος 
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2
Η
 ΦΑΣΗ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Τα παιδιά  συνεχίζοντας τη δουλειά που έκαναν στην προηγούµενη 

φάση, απάντησαν στο ερώτηµα «τι  θα κάνουµε για να µάθουµε» 

και πρότειναν δραστηριότητες.  

 

 
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 3 

 
 

Να γράψουµε 

ποιήµατα και 

παραµύθια 

Να παίξουµε 

κουκλοθέατρο 

Να πάµε για 

πικ νικ στο 

δάσος 

Να 

τραγουδήσ

ουµε 

Να µαζέψουµε 

λουλούδια και 
καρπούς Να φτιάξουµε 

δέντρα 

Να 

ζωγραφίσουµε 

στο καβαλέτο 

Να 

φτιάξουµε 

ζώα  

Να δούµε 

ντοκιµαντέ

ρ  

Να ψάξουµε 

στον 

υπολογιστή 

Να 

διαβάσουµε 

παραµύθια 

Να βρούµε 

βιβλία 

Τι θα κάνω 

για να µάθω 
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Οι µαθητές χωρίστηκαν σε µικρότερες οµάδες και έγινε ενηµέρωση 

των γονέων για όσα σκοπεύαµε να κάνουµε και ζητήσαµε τη 

συνεργασία τους.  

Επίσης η κάθε οµάδα ανέλαβε συγκεκριµένη εργασία να εκτελέσει (να 

ζωγραφίσει µια εικόνα σχετικά µε µια οµάδα ζώων: κατοικίδια, 

δάσους, ζούγκλας κτλ) 

 

3
Η
 ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

Γλώσσα- Στόχοι  
Να διηγούνται/αφηγούνται ιστορίες µε τον δικό τους τρόπο. 
Να περιγράφουν 
Να ερµηνεύουν καταστάσεις και να δίνουν εξηγήσεις. 
Να χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης κάνοντας τις επιλογές 
των βιβλίων που τους ενδιαφέρουν ανάλογα µε το θέµα που τους 
απασχολεί κάθε φορά. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1
η
 ∆ραστηριότητα 

Αυτοσχεδιασµοί –ποιήµατα 
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2
η
 ∆ραστηριότητα 

Πίνακας αναφοράς ζώων του δάσους 

 
 
 
 
3
η
 ∆ραστηριότητα 

Παραµύθια του Αισώπου 

 
Οµαδικές εργασίες µε τη Α τάξη του συστεγαζόµενου 5ου ∆ηµοτικού 
σχολείου στα πλαίσια του προγράµµµατος «Οµαλή Μετάβαση». 
 
4
η
 ∆ραστηριότητα 

Συνθήµατα για την προστασία των δασών 
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5
η
 ∆ραστηριότητα 

Βιβλίο όπου συγκεντρώσαµε τις νέες γνώσεις  για το δάσος. 

     

  

   
 
5
η
 ∆ραστηριότητα 

Παραµύθια. 
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Μαθηµατικά-Στόχοι  
Να προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και 
κάνοντας απλές υποθέσεις να καταλήγουν σε απλά συµπεράσµατα 
και 
λύσεις. 
Να θέτουν προβλήµατα και για την επίλυσή τους να παράγουν 
κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1
η
 ∆ραστηριότητα 

∆ιατάξεις 

                   
2
η
 ∆ραστηριότητα 

Nα αριθµούν, να συγκρίνουν ποσότητες 
Παιχνίδι: Τάισε τον λαγό. Τα παιδιά πετούν χάρτινα καρότα και 
σηµειώνουν τα σκορ τους. Στο τέλος συγκρίνουν τις εύστοχες 
βολές και βρίσκουν τον νικητή. 
 

                                      
3
η
 ∆ραστηριότητα 

Επιτραπέζια παιχνίδια 

• Φιδάκι 
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• Ο κύκλος του νερού 

 
 

• Χιόνι πάνω στα δέντρα 

 
 

Μ. Περιβάλλοντος -Στόχοι  
Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές για το περιβάλλον. 
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισµούς στο άµεσο φυσικό περιβάλλον τους. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία της παρατήρησης και της περιγραφής 
χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις τους.        
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Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1
η
 ∆ραστηριότητα 

Σπορά 

                    
 

                           
 
2
η
 ∆ραστηριότητα 

Ζώα σε χειµερία νάρκη 
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3
η
 ∆ραστηριότητα 

Τροφικές αλυσίδες 

   
   
4η ∆ραστηριότητα 
Οι φωλιές των ζώων 
Από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα  µας επισκέφτηκε 
οµάδα η οποία µας ενηµέρωσε για  τον τρόπο κατασκευής φωλιών 
πουλιών και τη σηµασία τους. 

                                      
 

5η ∆ραστηριότητα 
Τοποθετούµε τις φωλιές 
Στα πλαίσια του προγράµµατος Οµαλής Μετάβασης στο ∆ηµοτικό 
σχολείο τοποθετούµε δύο χελιδονοφωλιές στο στέγαστρο της εισόδου 
µαζί µε τους µαθητές και τις δασκάλες της Α’ ∆ηµοτικού του 
συστεγαζόµενου ∆ηµοτικού σχολείου. 
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Πληροφορική    - Στόχοι 
Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του υπολογιστή και να τον 
χρησιµοποιούν στις καθηµερινές δραστηριότητές τους. 
Να αντιγράφουν από τους πίνακες αναφοράς λέξεις που αφορούν το 
θέµα τους. 
Με τη χρήση κατάλληλου λογισµικού να «παίζουν» µε τα ζώα του 
δάσους. 
Να µάθουν να συνεργάζονται 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1
η
 ∆ραστηριότητα 

Αναζητούµε µύθους µε ζώα του δάσους και παρακολουθούµε σχετικά 
video στο youtube. 
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2
η
 ∆ραστηριότητα 

Παιχνίδια στην Kidipedia 
 

                         
 

 

 

∆ηµιουργία και Έκφραση-Στόχοι 
Να ενθαρρύνονται ώστε µέσα από τη χρήση ποικίλων υλικών να 
εκφράζονται µε θεατρικά παιχνίδια, µε κατασκευές, µε χρώµατα. 
Να ενθαρρύνονται να συλλέγουν διάφορα φυσικά υλικά για τις 
κατασκευές τους. 
Να ενθαρρύνονται ώστε γνωρίζοντας έργα τέχνης ζωγράφων να τα 
παρατηρούν και να τα περιγράφουν. 
Να αυτοσχεδιάζουν και να πειραµατίζονται µε την κίνηση, τη φωνή 
τους ήχους, τη µουσική. 
Να ανακαλύπτουν τι µπορεί να κάνουν µε το σώµα τους µιµούµενα 
κάποιους ρόλους. 
Να παροτρύνονται να συµµετέχουν σε παραστάσεις και το καθένα να 
αναλαµβάνει το δικό του ρόλο. 
Να αναπτύξουν θεατρική παιδεία και να αναπτύσσουν την αισθητική 
τους έκφραση. 
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Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
 
 
1
η
 ∆ραστηριότητα 

Ελεύθερες ζωγραφιές µε ζώα του δάσους. 
 

                       
 

                                 
 
2
η
 ∆ραστηριότητα 

Κατασκευές  (αυτοσχεδιασµοί)µε µισό χάρτινο πιάτο. 
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3η ∆ραστηριότητα 
Κατασκευές µε άχρηστα υλικά 

                     
 

                 
 

4η ∆ραστηριότητα 
Κολάζ µε πλαστελίνη 
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5η ∆ραστηριότητα 
Μάσκες ζώων  
 

                                          

 
6η ∆ραστηριότητα 
∆ιαµαρτυρία στο δάσος 
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7η ∆ραστηριότητα 
Κατασκευές µε υλικά του δάσους 
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4
Η
 ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Η αξιολόγηση του προγράµµατος έγινε σε διάφορες φάσεις, από την 
αρχή µέχρι και το τέλος. 
Αρχικά διαπιστώθηκε το επίπεδο των γνώσεων, των εµπειριών, των 
βιωµάτων και των ενδιαφερόντων των παιδιών µε συζητήσεις και 
διάλογο προκειµένου να διαµορφώσουµε το µαθησιακό πλαίσιο 
σύµφωνα µε το οποίο θα αναπτυσσόταν οι δράσεις. 
Συλλέξαµε πληροφορίες παρατηρώντας τα ίδια τα παιδιά αλλά και 
από τους γονείς τους, καταγράψαµε, φωτογραφίσαµε τη δουλειά τους 
και συγκεντρώσαµε γραπτά δείγµατα. 
Στη διάρκεια των δράσεων η αξιολόγηση είχε σκοπό να 
διαµορφώνει το επίπεδο και το βαθµό δυσκολίας των 
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δραστηριοτήτων αλλά και το σχεδιασµό των κατάλληλων 
παρεµβάσεων µε σκοπό την παγιοποίηση των νέων στάσεων και 
απόψεων που διαµορφώνονταν στην πορεία. 
Τα νήπια εργάστηκαν µε ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν, ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες, αρµοδιότητες και ευθύνες. Εντυπωσιάστηκαν µε τις 
νέες γνώσεις που απέκτησαν µε τις επισκέψεις, ευχαριστήθηκαν µε το 
παιχνίδι και το χορό, εκφράστηκαν µε τη δραµατοποίηση και τις 
κατασκευές. 
Τέλος µπορούµε να πούµε ότι οι αρχικοί στόχοι που θέσαµε, ν΄ 
αποκτήσουν δηλαδή τα παιδιά γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον 
τους αλλά και τις επιπτώσεις σ΄ αυτό από την επέµβαση του 
ανθρώπου επιτεύχθηκαν σε σηµαντικό βαθµό. 
Αξιολόγηση από τα παιδιά.  
Ολοκληρώνοντας το πρόγραµµα  συγκεντρωθήκαµε τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί και των δύο τµηµάτων και  παρουσιάσαµε  όλα όσα 
κάναµε το τελευταίο διάστηµα  . Ζητήσαµε από τα παιδιά να 
θυµηθούν   τις δραστηριότητές που επεξεργαστήκαµε. Μας βοήθησε 
η τεχνολογία (ηλεκτρονικός υπολογιστής και  projector) µέσω της 
οποίας προβάλλαµε το φωτογραφικό υλικό µας. Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν καθώς έβλεπαν τον εαυτό τους στη µεγάλη οθόνη να 
κάνει  τις παραπάνω δραστηριότητες και ακόµα περισσότερες. Είπαν 
ποια δραστηριότητα άρεσε περισσότερο στον καθένα τους και 
ζήτησαν να ξαναµιλήσουµε για το ∆άσος.(Σε πολλές περιπτώσεις στη 
διάρκεια της χρονιά θα επανερχόµαστε στο θέµα περιβάλλον και 
δάσος, για ανατροφοδότηση  και συνεχή αξιολόγηση). 
Αξιολόγηση από τις εκπαιδευτικούς. 
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράµµατος οι 
εκπαιδευτικοί διαπιστώσαµε πως οι στόχοι που είχαµε θέσει στην 
αρχή του, είχαν  επιτευχθεί µε τον καλύτερο τρόπο. Είχαµε 
επεξεργαστεί το θέµα µέσα από όλους τους τοµείς, είχαµε 
καλλιεργήσει δεξιότητες των νηπίων µας, είχαµε προσεγγίσει το θέµα 
µε δραστηριότητες που τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον και κυρίως 
είχαν  µάθει µέσα από το παιχνίδι. ∆εν ξεχνούσαµε στη διάρκεια του 
προγράµµατος πως τα παιδιά ήταν µια µεγάλη οµάδα µε ιδιοµορφίες 
και ανοµοιογένεια, παρόλα αυτά εργάστηκαν, συνεργάστηκαν, 
δηµιούργησαν και  έµαθαν διασκεδάζοντας και παίζοντας, όπως 
ακριβώς είχαµε ορίσει στους αρχικούς µας στόχους. 
                                   
                                        Μπάρλα Κωνσταντίνα  
                                                     ΠΕ 60 
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