
 

Ήρθε το καλοκαιράκι! 
Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Ήρθε το καλοκαιράκι κι εμείς βγήκαμε στην αυλή/κήπο μας για να παρατηρήσουμε 
τις αλλαγές στον καιρό και στην εικόνα της! Ήλιος λαμπερός, ουρανός καθαρός, 

λουλούδια ανθισμένα, λεμονάκια που μεγαλώνουν σιγά - σιγά… 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

… η αχλαδιά μας έχει μικρά αχλαδάκια και η ροδιά μας μικρά πράσινα ρόδια,  
οι θάμνοι μας γέμισαν φύλλα και καρπούς… 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

… ενώ οι ζίνιες μας άνθισαν, η αλόη μας μεγάλωσε και η δεσπολιά μας -μετρήσαμε- 
έχει πια 10 φύλλα! Βέβαια, η περιποίησή τους από τότε που Πρόβαλε η άνοιξη,  

που τις φυτέψαμε ή τις μεταφυτέψαμε ήταν συνεχής! 

http://blogs.sch.gr/nipagsarant/files/2018/03/Πρόβαλε-η-άνοιξη.pdf


Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Ταυτόχρονα κόβαμε τα ξερά κλαδιά, βοηθούσαμε όσα φυτά χρειάζονταν στήριξη, 
παρατηρούσαμε και ποτίζαμε τα υπόλοιπα φυτά μας! Άξιζε, όμως, ο κόπος μας… 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Επιστρέφοντας από το μάθημα στην αυλή/κήπο μας τα παιδιά έκοψαν έντομα  
και λουλουδάκια, έγραψαν την επιγραφή  

με το όνομα της εποχής κι έντυσαν… ανάλογα το δέντρο της τάξης μας! 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

 

Καλοκαίρι! 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Στη συζήτηση που ακολούθησε μιλήσαμε για τις αλλαγές που φέρνει το καλοκαίρι 
στη ζωή μας και τα παιδιά τις ζωγράφισαν…  



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

… και αργότερα συμπλήρωσαν το σταυρόλεξο του καλοκαιριού!  



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Όπως ήταν φυσικό οι συζητήσεις μας μύρισαν… θάλασσα!  Και να το ερώτημα: 
«Μπορούμε να πιάσουμε το αλάτι που έχει η θάλασσα»; Εμπρός για ένα 

διασκεδαστικό πείραμα! Ανακατέψαμε νερό με αλάτι  
και με το διάλυμα αυτό τα παιδιά ζωγράφισαν ομαδικά σε χαρτόνι…  

Όταν στέγνωσε το έργο τους φανερώθηκε το αλάτι και δοκίμασαν τη γεύση του!  



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Καλοκαίρι χωρίς ψαρέματα δεν υπάρχει γι’ αυτό και τα παιδιά έκοψαν ψαράκια, 
τους κόλλησαν συνδετήρες, τα έριξαν στη «θάλασσά» μας κι έπειτα… τι ψαριές 

ήταν αυτές που έκαναν με τα αγκίστρια/μαγνήτες! 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Κάποιοι μικροί ζωγράφοι έκαναν βαρκούλες με χαρτοδιπλωτική  
να αρμενίσουν σε καταγάλανα νερά…   



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

… ενώ κάποιοι άλλοι δημιούργησαν πίνακες με καράβια και βαρκούλες  
από εφημερίδα! 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Καλοκαίρι, θάλασσα, μπάνια, εκδρομές, παιχνίδια, ήλιος καυτός!  
Με οδηγό το βιβλίο της γιατρού Κωνσταντίνας Φραγκιά πληροφορηθήκαμε  

πώς μπορούμε να κάνουμε τον ήλιο φίλο μας!  
Ποιες ώρες είναι ο ήλιος επικίνδυνος και τι ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε  

για να προστατευτούμε από την ακτινοβολία του!   



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Οι ιδέες των παιδιών καταγράφηκαν και εικονογραφήθηκαν  
και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο χαρτί! 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

 
Συμπλήρωσαν όμως και φύλλο εργασίας με τις ώρες 11 π.μ. - 4 μ.μ.,  

που η σκιά μας είναι μικρή και κινδυνεύουμε περισσότερο…  
Για να δούμε τι σημαίνουν «μεγάλη» και «μικρή» σκιά κάναμε το γνωστό πείραμα 
πρωί και μεσημέρι στην αυλή μας μετρώντας τη σκιά δύο παιδιών με χαρτοταινία 

κάνοντας λόγο και για την κίνηση της Γης σε σχέση με τον ήλιο! 
 

  πρωί - μεγάλη σκιά                                  μεσημέρι - μικρή σκιά 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Τελειώνοντας η άνοιξη μεγάλη έκπληξη ήταν οι ζίνιες που έφερε νήπιό μας 
λέγοντας ότι «είναι από το σπόρο που μας δώσατε και φυτέψαμε στο σπίτι μας»! 

Έπειτα από αυτό ζητήσαμε από τα παιδιά, να μας στείλουν οι γονείς τους, 
φωτογραφίες με τις ανθισμένες ζίνιες τους, πράγμα που έκαναν με πολλή χαρά!  



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

Πλησιάζοντας προς το τέλος της χρονιάς κόψαμε αρωματικά φυτά από τον κήπο 
μας -αρμπαρόριζα, λεβάντα, δεντρολίβανο- για να δημιουργήσουμε μπουκετάκια, 

που θα χαρίσουμε σε όσους παραβρεθούν στην αποχαιρετιστήρια γιορτή μας! 


