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Θεματικόσ Κφκλοσ:  Φροντίζω το περιβάλλον 
Τποενότητα : Οικολογικθ ςυνείδηςη 

 
 

Σίτλοσ/τίτλοι 
προγραμμάτων 

 

«Οι φίλοι μασ τα ζώα κινδυνεφουν»! 

τόχοι χεδίου 
Δράςησ 

 

 Να γνωρίςουν τα κυριότερα ηϊα που απειλοφνται με εξαφάνιςθ ςτθν 
Ελλάδα και τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν. 

 Να προβλθματιςτοφν για τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςτθν εξαφάνιςθ 
τουσ. 

 Να αξιολογιςουν τα ςτάδια τθσ λφςθσ του προβλιματοσ. 

 

Εργαςτθριο 1 

Με αθνξκή ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ καο γηα ηα δώα νδεγεζήθακε ζην 

ζρεδηαζκό ελόο ζρεδίνπ πνπ ζηόρν ζα έρεη ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνινγηθνύ 

πξνβιήκαηνο ησλ ππό εμαθάληζε δώσλ  

1
η
 Δραστηριότητα 

Αξρηθά πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απνθαζίζακε λα αλαδεηήζνπκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην ζέκα απηό από ην δηαδίθηπν  Βάιακε όξνπο θιεηδηά ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 

(google) θαη παξαθνινπζήζακε ζην YouTube ζρεηηθό βίληεν  

https://youtu.be/V_F0pYOf9pY 

2
η
 Δραστηριότητα 

Σηε ζπλέρεηα ζπδεηήζακε θαη αλαιύζακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζακε θαη 

θάζε παηδί δσγξάθηζε ην δών πνπ ην εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν  

                                

https://youtu.be/V_F0pYOf9pY
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3η Δραςτηριότητα 

Εργαςτθριο 2 

Εζηηάζακε θπξίσο ζηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα  Ξεθηλήζακε λα δηαβάζνπκε ην βηβιίν ζώα στο κόκκινο  ηεο Ειέλεο 

Φαηζέα 

                                   

 θαη κάζακε γηα ηνλ αγξηόγαην ηεο Κξήηεο, ν νπνίνο κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα 

ζεσξνύληαλ εμαθαληζκέλνο  Μέζσ ηνπ  google map ηαμηδέςακε ζηελ Κξήηε θαη 

είδακε ηα θαξάγγηα, πνπ είλαη ην «ζπίηη» ηνπ αγξηόγαηνπ  Παξαθνινπζήζακε έλα 

βίληεν κε ηε δηάζσζε ελόο αγξηόγαηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηζηεκόλσλ λα  

δηαπηζηώζνπλ αλ όλησο πξόθεηηαη γηα ηνλ αγξηόγαην ηεο Κξήηεο  
https://youtu.be/WrksnnLqzMg  

Τα παηδηά αλαξσηήζεθαλ γηα ην πώο ληώζεη ην δών απηό, κόλν ηνπ θαη αβνήζεην. 

Άξρηζαλ λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνπο 

βηόηνπνπο θαη νδήγεζαλ ηα δώα απηά ζε εμαθάληζε   

 

https://youtu.be/WrksnnLqzMg
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Εργαςτθριο 3 

1η Δραστηριότητα 
 
Παρακολουθόςαμε  ςτον υπολογιςτό βύντεο για την καφϋ αρκούδα. 
Συζητόςαμε ςτην ολομϋλεια για το πού ζει ,τι τρώει πώσ επιβιώνει τον 
χειμώνα, από τι κινδυνεύει.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vw8x7Dr5xy8 
 
2η Δραστηριότητα  
 
Τα παιδιϊ με τη βοόθεια τησ νηπιαγωγού ϋγραψαν ϋναν κατϊλογο με τα 
ονόματα των ζώων που κινδυνεύουν (πύνακασ αναφορϊσ) . 
 

 
 
3η Δραστηριότητα  
 
Ακούςαμε το τραγούδι : «αρκούδα καφϋ». Το τραγουδόςαμε  εκτελώντασ 
ανϊλογεσ κινόςεισ (μουςικοκηνητικό) 
 https://www.youtube.com/watch?v=rxbvwYyxtvA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργαςτθριο 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Δραςτηριότητα 
 
Παρακολουκιςαμε ςτον προτηζκτορα animation   με τίτλο «Μακαίνοντασ με τθ 
Φιόρα και το Λεβάντε». 
https://www.youtube.com/watch?v=6WKaCHNvi6c 
Τα παιδιά ζγιναν οι  ιρωεσ τθσ ιςτορίασ με δραματοποίθςθ.  
 
2η Δραςτηριότητα 
Στο πλαίςιο τθσ ενότθτασ Παιδί και Τζχνεσ είδαμε ςτον Η/Υ ζργα του ιςπανοφ 
αρχιτζκτονα Gaudi και δϊςαμε ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να γίνουν και αυτά 
καλλιτζχνεσ! Έφτιαξαν ςτο χαρτί καλάςςιεσ χελϊνεσ ,κολλϊντασ μικρά χαρτάκια 
και δθμιοφργθςαν ψθφιδωτά ζργα. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw8x7Dr5xy8
https://www.youtube.com/watch?v=rxbvwYyxtvA
https://www.youtube.com/watch?v=6WKaCHNvi6c
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Εργαςτθριο 5 

1Η Δραςτηριότητα   
Αφοφ είδαμε το διαδραςτικό  βίντεο «Αρκοφδεσ-Ο μαγικόσ κόςμοσ των ηϊων» 
https://youtu.be/8rlxh3_Znjg 
και τα παιδιά απαντοφςαν ςτισ ερωτιςεισ που τουσ κάναμε, ζφτιαξαν ζνα ομαδικό 
κολάη ςχετικό με αυτό. 
 

 

Εργαςτθριο 6 

Συηθτιςαμε ςτθν ολομζλεια τι κα μποροφςαμε εμείσ οι άνκρωποι να κάνουμε , 
για να βοθκιςουμε τα ηϊα που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. 

Αναηθτιςαμε ςτον Η/Υ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ κα μποροφςαμε να 
απευκυνκοφμε ,για το ςκοπό αυτό. 

ΟΡΓΑΝΩΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ 

Σε παγθόζκην επίπεδν ε κεγαιύηεξε νξγάλσζε είλαη ε PETA θαη 

ην WWF πνπ από ην 1990 έρεη θαη ειιεληθό ηκήκα  

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ WWF ΕΛΛΑΣ είλαη λα δηαηεξήζεη ηελ πινύζηα 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο Ειιάδαο  Επίζεο έρεη δηνξγαλώζεη εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ όπσο θαη πινπνίεζε 

https://youtu.be/8rlxh3_Znjg
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πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

 

  

Η PETA είλαη κηα εζληθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε αθηεξσκέλε ζην 

λα εθζέηεη θαη λα απνβάιιεη θάζε θαθνκεηαρείξηζε ησλ δώσλ  Ταγκέλε ζην 

λα θαζηεξώλεη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, ε PETA 

ιεηηνπξγεί κε ηελ απιή αξρή όηη ηα δώα δελ είλαη δηθά καο γηα λα ηα ηξώκε, 

θνξάκε, θάλνπκε πεηξακαηόδσα ή λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα δηαζθέδαζε  

  

Άιιε κεγάιε νξγάλσζε είλαη ε GREENPEACE  Έρεη ηνλ ίδην ζηόρν κε 

ηε WWF. 

  

  

ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΘ ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ ΕΘΝΑΘ: 

   

 ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΘΑ ΑΓΡΘΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΘ 

ΠΟΤΛΘΩΝ 

Ξεθίλεζε ην 1984 κε έδξα ηελ Αίγηλα θαη έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

πξνζηαζία πνιιώλ απεηινύκελσλ εηδώλ  

 ΑΡΚΣΟΤΡΟ αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θαθέ αξθνύδαο 

ηνπ ιύθνπ ηεο αγξηόγηδαο θαη ηεο βίδξαο  

 MOm Ειιεληθή εηαηξεία πνπ ηδξύζεθε ην 1988 θαη αζρνιείηαη 

κε ηελ κειέηε θαη πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο θώθηαο  

 

Εργαςτθριο 7 

Αξιολόγηςη Εργαςτηρίου Δεξιοτθτων 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του νθπιαγωγείου μασ ςυμμετείχαν με ενδιαφζρον 
ςτισ δράςεισ των εργαςτθρίων .Γνϊριςαν κάποια ηϊα που κινδυνεφουν να 
εξαφανιςτοφν, ευαιςκθτοποιικθκαν, ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ, 
αλλθλοβοθκικθκαν, ζφταςαν ςε ςυμπεράςματα και πρότειναν λφςεισ για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων, εμπλοφτιςαν το λεξιλόγιό τουσ. Τζλοσ δθμιοφργθςαν τθ 
δικι τουσ αφίςα (Ομαδικι Εργαςία). 
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