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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1/θ. Νηπιαγωγείο Κλένιας ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική 
Φροντίζω το περιβάλλον 

Υποθεματική 
Οικολογία- Παγκόσμια και Τοπική 

Κληρονομιά 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  

(που προτείνονται) Νηπιαγωγείο 

Τίτλος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Δεξιότητες στόχευσης του 
εργαστηρίου 

Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα  
Δεξιότητες ζωής  
Δεξιότητες του νου  
Δεξιότητες τεχνολογίας  

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Οι μαθητές/τριες: 
Να διερευνούν ερωτήματα 
σχετικά με το θέμα της 
διαχείρισης των άχρηστων 
αντικειμένων. 
Να  αναφέρουν τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες τους σχετικά με τα 
απορρίμματα  
 

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ; 

 

 

1. Συγκρότηση της ομάδας. 
Σχεδιάζουν ό,τι γνωρίζουν για τη 
διαχείριση των άχρηστων 
αντικειμένων. Παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια τις ζωγραφιές τους και 
καταθέτουν τις απόψεις τους.  
2. Οι μαθητές/τριες φαντάζονται 
ότι από κάπου έρχεται μια 
δυσάρεστη μυρωδιά. Σε ζεύγη 
ζωγραφίζουν τι μπορεί να 
δημιουργεί αυτή τη μυρωδιά και 
εξηγούν από που προέρχεται και 
γιατί. Παρουσιάζουν τις 
δημιουργίες τους  

3. Συζήτηση στην ολομέλεια και 
δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 
με ιδεοθύελλα  

Οι μαθητές/τριες: 
Να  δίνουν προτεραιότητα στη 
συλλογή στοιχειών σε σχέση με 
τους τρόπους διαχείρισης των 
απορριμμάτων. 
Να παρατηρούν το περιβάλλον 
τους και τους τρόπους που 
εφαρμόζονται. 
Να καταγράφουν και να 
αναρωτιούνται.  
 

 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ 

ΜΑΣ 

 

 

1. Οι μαθητές/τριες 
παρακολουθούν το βίντεο Στη 
συνέχεια, φτάνουν σε 
συμπεράσματα σε σχέση με την 
προσωπική τους κατάσταση.  
2. Οργανώνεται ένας μικρός 
περίπατος γύρω από το σχολικό 
κτίριο ώστε να παρατηρήσουν 
καλύτερα οι μαθητές τον 
περιβάλλοντα χώρο. Αποτύπωση 
με φωτογραφίες ή μικρά βίντεο.  
3. Επιστρέφοντας από τον 

περίπατο καλούνται να 

αποτυπώσουν ατομικά τη 

διαδρομή που ακολούθησαν και 

τα όσα συνάντησαν στον δρόμο.  
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Οι μαθητές/τριες:  
Να επεξεργάζονται και αναλύουν 
τα στοιχεία από διαφορετικές 
πηγές.  
Να παρατηρούν και αναλύουν 
την προσωπική τους πρακτική 
διαχείρισης απορριμμάτων στο 
σχολείο. 
Να γνωρίζουν 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και 
συμπεριφορές. 
 

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; 

 

 

1. Οι μαθητές/τριες 
καταγράφουν τα απορρίμματα 
της τάξης και τους τρόπους 
διαχείρισής τους. Αναγνωρίζουν 
τη σήμανση της ανακύκλωσης.  
2. Οι μαθητές/τριες 
παρακολουθούν τα βίντεο για 
τηη διαδικασία της  ανακύκλωση 
3. Οι μαθητές/τριες φέρνουν από 
το σπίτι τους διάφορα 
ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά 
παίζουν ένα κινητικό παιχνίδι και 
διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα 
είδη.  
Κατόπιν παίζουν τα ψηφιακά 
παιχνίδια στην τάξη. 
Αποστέλλονται οι σύνδεσμοι 
στους γονείς.  

Οι μαθητές/τριες 
Να διαμορφώνουν εξηγήσεις 
βασισμένες σε επιστημονικά  
κριτήρια.  
Να επιχειρηματολογούν για την 
ανθρώπινη δραστηριότητα και 
πως επιδρά στο περιβάλλον. 
 Να υποστηρίζουν τις θέσεις 
τους.  

 

ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΛΥΣΕΙΣ 

  

1. Ανάγνωση βιβλίου ή προβολή 
βίντεο. Χωρίζονται σε δύο 
ομάδες και καταγράφουν (α) τα 
βασικότερα προβλήματα 
διαχείρισης απορριμμάτων που 
δημιουργεί η ανθρώπινη 
συμπεριφορά και (β) με ποιες 
δραστηριότητες οι άνθρωποι 
φροντίζουν το περιβάλλον.  
2. Βάσει των φύλλων εργασίας 
πραγματοποιείται διαγωνισμός 
επιχειρηματολογίας για τις 
ανθρώπινες ενέργειες που 
καταστρέφουν το περιβάλλον και 
για ενέργειες που το φροντίζουν. 
Τα παιδιά επιχειρηματολογούν 
στην ολομέλεια.  
3. Ταξινομούν τις εργασίες τους 
ώστε να απαντούν ανά ζεύγη στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το περιβάλλον 
  

Οι μαθητές/τριες:  
Να συνδέουν τις εξηγήσεις τους 
με την επιστημονική γνώση και 
τα δεδομένα. 
 Να εκφράζουν μέσω της τέχνης 
τις νέες γνώσεις, εμπειρίες και 
συναισθήματα για το θέμα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων.  
 

 

ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

  

Κάνοντας παρατηρήσεις και 
διερευνώντας πηγές οι 
μαθητές/τριες βγάζουν τα 
συμπεράσματα τους, τα οποία 
αποτελούν τον κύριο σκελετό του 
σεναρίου για ένα θεατρικό 
δρώμενο με θέμα την 
ανακύκλωση.  
Μέσω της ιστορίας τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους 
για τα προβλήματα που 
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σχετίζονται με την ανακύκλωση. 
 2. Κατασκευάζουν μάσκες, 
κουστούμια και σκηνικά από 
ανακυκλώσιμα είδη. Επιλέγουν 
τα κατάλληλα είδη και τα 
αξιοποιούν.  

Οι μαθητές/τριες: 
Να παρουσιάζουν τα  
πορίσματα που κατέληξαν 

αξιοποιώντας την τέχνη με στόχο 

αφενός τη διαφοροποίηση του 

περιεχομένου της γνώσης και 

αφετέρου την ευαισθητοποίηση 

της τοπικής κοινότητας.  

 

ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΘΑΜΕ 

 

 

1. Δημιουργία αφίσας για το 
θεατρικό δρώμενο2. Δημιουργία 
προσκλήσεων για το θεατρικό 
δρώμενο.  
3. Παρουσίαση δρώμενου και 

βιντεοσκόπηση για ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του σχολείου και 

για διαμοιρασμό στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

Οι μαθητές/τριες: 
 Να αναστοχάζονται επί της 
διαδικασίας.  
 

 

ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

ΑΧΡΗΣΤΑ; 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

1. Συζήτηση στην ολομέλεια και 
δημιουργία του τελικού 
εννοιολογικού χάρτη με 
ιδεοθύελλα.  
2. Περιγραφική αξιολόγηση από 

την εκπαιδευτικό 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

Σημειώσεις:  
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