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5.5 
"Ο χειµώνας": Μια διαθεµατική προσέγγιση 

Μαρία Θεοδωρακάκου  
Νηπιαγωγός, ΜΑ στις Επιστήµες της Αγωγής, του Παν/µίου Κρήτης 

Οι σύγχρονες τάσεις προσέγγισης της γνώσης στα πλαίσια του σχολείου οδηγούν 
σε µοντέλα και µεθόδους διδασκαλίας που έχουν ως βασικό τους άξονα τη διαθεµατι-
κή, οµαδοσυνεργατική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, τον παιδοκεντρι-
σµό, την επίλυση προβληµάτων, τη βιωµατική και επικοινωνιακή διδασκαλία. Στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα το ενδιαφέρον παύει πλέον να είναι στραµ-
µένο στο περιεχόµενο και το αποτέλεσµα της διδασκαλίας και εστιάζεται στο παιδί, 
στον τρόπο που αυτό θα οδηγηθεί στην κατάκτηση της γνώσης, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη διαδικασία. Μέσα από µια διαθεµατική προσέγγιση επιχειρείται µια σφαιρική, 
ενιαιοποιηµένη και διεπιστηµονική µάθηση, που εναρµονίζεται απόλυτα µε τα βιώ-
µατα και τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν τη 
δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές µεταξύ τους εµπειρίες, να παρατηρήσουν και 
να πειραµατιστούν. Παράλληλα, ο παιδοκεντρικός, οµαδοσυνεργατικός και διερευνη-
τικός χαρακτήρας κατάκτησης της γνώσης συµβάλλει καθοριστικά στην διαµόρφωση 
σκεπτόµενων ατόµων, που έχουν πλούσιες ευκαιρίες ανάπτυξης ποικίλων νοητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα από την ουσιαστική και ενεργητική εµπλοκή τους 
στη διαδικασία της µάθησης (Κακανά, 2004, 2006· Τσιλιµένη, 2004). 

Ακολουθώντας τις τάσεις της σύγχρονης πραγµατικότητας, το ελληνικό Νηπιαγω-
γείο επιχειρεί, σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ· ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), την οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας µέσα από 
την ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στην οικοδόµηση της γνώσης. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται µε την οργάνωση δραστηριοτήτων που συνδέονται µε διαφορετικά 
γνωστικά και αναπτυξιακά πεδία γύρω από ένα θέµα, δίνοντας έτσι στο παιδί τη δυ-
νατότητα να αντιληφθεί τη γνώση σφαιρικά. Οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται 
είτε µέσα από θεµατικές προσεγγίσεις, είτε µέσα από σχέδια εργασίας - project. Κατά 
τις θεµατικές προσεγγίσεις η γνώση κατακτάται µε τη διερεύνηση θεµάτων που επι-
λέγονται από τη νηπιαγωγό, η οποία και θα προσδιορίσει τους µαθησιακούς στόχους, 
σχεδιάζοντας παράλληλα την όλη διαδικασία. Τα σχέδια εργασίας από την πλευρά 
τους, οδηγούν στην κατάκτηση της γνώσης µέσα από θέµατα που αναδύονται από τα 
ίδια τα παιδιά, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο που θα εργαστούν και το πώς θα εξε-
λιχθεί η διαδικασία. Θεµατικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας είναι αλληλένδετα 
και ανατροφοδοτούν το ένα το άλλο (∆αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006· 
Μωραΐτη & ∆ιανέλλου, 2006· ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002).  

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας διαθεµατικής προσέγγισης, τόσο κατά 
την εφαρµογή θεµατικών προσεγγίσεων, όσο και κατά την εφαρµογή σχεδίων εργα-
σίας είναι: (α) η ανάδυση των προς επεξεργασία θεµάτων µέσα από τα ενδιαφέροντα, 
τις εµπειρίες και τις ανάγκες των παιδιών (∆αφέρµου, κ.ά., 2006⋅ Helm & Katz, 2002⋅ 
Μωραΐτη & ∆ιανέλλου, 2006⋅ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), (β) η ενασχόληση µε τα διάφορα 
θέµατα, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, µέσα από οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες 
(Μωραΐτη & ∆ιανέλλου, 2006⋅ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), (γ) η έµφαση σε διερευνητικές 
διαδικασίες, στον πειραµατισµό, στη διατύπωση υποθέσεων, την επίλυση προβληµά-
των και την κριτική σκέψη (∆αφέρµου, κ.ά., 2006⋅ Helm & Katz, 2002⋅ Μωραΐτη & 
∆ιανέλλου, 2006⋅ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), (δ) η ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας των 
παιδιών (Helm & Katz, 2002⋅ Μωραΐτη & ∆ιανέλλου, 2006), (ε) η έµφαση στην επι-
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κοινωνιακή και βιωµατική προσέγγιση της γνώσης (Helm & Katz, 2002⋅ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 
2002⋅ Χρυσαφίδης, 1994, 2004) και (στ) ο ρόλος του/της νηπιαγωγού ως καθοδηγητή 
και συντονιστή, διευκολυντή και διαµεσολαβητή, εµψυχωτή, συνεργάτη, συνερευνη-
τή και συνοδοιπόρου στην προσπάθεια ανακάλυψης και κατάκτησης της γνώσης 
(∆αφέρµου, κ.ά., 2006⋅ Helm & Katz, 2002⋅ Μωραΐτη & ∆ιανέλλου, 2006⋅ Υ-
ΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002⋅ Χρυσαφίδης, 1994, 2004). 

Μόνο µέσα από διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις προσωπικές εµπειρίες και 
στα βιώµατα του παιδιού, που το ενεργοποιούν, του δίνουν τη δυνατότητα να εκφρα-
στεί, να αυτενεργήσει, και να αλληλεπιδράσει, το ενδιαφέρον του µικρού µαθητή θα 
παραµείνει αµείωτο και η διαδικασία κατάκτησης της γνώσης θα είναι πραγµατικά 
αποτελεσµατική (Γκλιάου, 2002α, 2002β, 2003). 

Μεθοδολογία 
Γενικές αρχές 

Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται µια θεµατική προσέγγιση για το χειµώνα, µέ-
σα από την ουσιαστική εµπλοκή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Η όλη δια-
δικασία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε µε βάση τις εµπειρίες και προτάσεις των µαθη-
τών, την προϋπάρχουσα γνώση και τα πρότερα βιώµατά τους. Ακολουθήθηκαν βασι-
κές αρχές της θεµατικής προσέγγισης αλλά και της µεθόδου Project, όπως αυτές προ-
τείνονται από το ∆ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), καθώς το θέµα 
ήταν αναδυόµενο από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η επιλογή και πορεία των 
δραστηριοτήτων καθορίζονταν σε µεγάλο βαθµό από τις προτάσεις και την αυτενέρ-
γειά τους. Κατά το σχεδιασµό προσέγγισης του θέµατος ωστόσο, τέθηκαν κάποιοι 
στόχοι και σχεδιάστηκαν κάποιες δραστηριότητες και από την ίδια τη νηπιαγωγό. 

∆ιαδικασία 
Υιοθετήθηκαν διαδικασίες ενεργητικής, βιωµατικής και συνεργατικής µάθησης, 

ενθαρρύνθηκε η πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης και η αξιοποίηση ποικίλου υλι-
κού, δίνοντας έτσι στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εκφράσουν ιδέες και 
συναισθήµατα καθώς και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, να παρατηρήσουν, να 
αναπτύξουν υποθέσεις, να εξαγάγουν συµπεράσµατα, να πειραµατιστούν και να ανα-
καλύψουν. Οι ιδέες, προτάσεις και απορίες, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των µαθη-
τών αποτέλεσαν οργανικό µέρος του σχεδιασµού και υλοποίησης της κάθε δραστη-
ριότητας.  

Τα παιδιά εργάστηκαν κατά κύριο λόγο σε οµάδες, αλλά και στην ολοµέλεια ή και 
σε ατοµικό επίπεδο. Σε οµάδες εργάστηκαν κυρίως κατά την αναζήτηση και µελέτη 
πληροφοριών. Στη συνέχεια, η κάθε οµάδα ανακοίνωνε τα συµπεράσµατά της στην 
ολοµέλεια της τάξης, στα πλαίσια της οποίας ακολουθούσε συζήτηση και εκ νέου 
προγραµµατισµός δράσεων. Η ίδια πορεία ακολουθήθηκε και κατά τη διεξαγωγή πει-
ραµάτων, καθώς και για έναν αριθµό κατασκευών. Κατά τα πειράµατα και τις κατα-
σκευές, η νηπιαγωγός συχνά παρακινούσε την οµάδα που είχε αρχικά ασχοληθεί µε 
το πείραµα ή την κατασκευή να καθοδηγήσει και όσες οµάδες εξέφραζαν ενδιαφέρον 
να κάνουν το ίδιο. Συνήθως όλες οι οµάδες εργάζονταν πάνω στην ίδια υποενότητα ή 
σε µικρό αριθµό υποενοτήτων, κάνοντας έτσι καταµερισµό του υλικού που η καθεµιά 
θα επεξεργαζόταν. Το υλικό που οι οµάδες επεξεργάστηκαν αποτελούνταν από υλικό 
που συγκέντρωναν οι µαθητές στο σχολείο, υλικό που υπήρχε στην τάξη και υλικό 
που η ίδια η νηπιαγωγός έθεσε στη διάθεση των µαθητών. Η κάθε οµάδα που ανα-
λάµβανε να επεξεργαστεί ένα υλικό ή να διεκπεραιώσει µια εργασία, ανάλογα µε την 
περίσταση, άλλοτε επεξεργαζόταν και συζητούσε το υλικό ανταλλάσσοντας απόψεις 
και ιδέες και καταλήγοντας σε τελικά συµπεράσµατα και άλλοτε έκανε καταµερισµό 
εργασίας, ιδίως στις κατασκευές. Το κάθε µέλος της οµάδας παροτρύνονταν να στη-
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ρίζεται στη βοήθεια των υπόλοιπων, να λέει τη γνώµη του και να ζητά τη γνώµη των 
άλλων. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ατοµικό επίπεδο σε περιορισµένο αριθµό δραστη-
ριοτήτων (π.χ., φτιάχνω το ατοµικό µου µετεωρολογικό δελτίο, ενηµερώνω σε ατοµι-
κό έντυπο τη θερµοκρασία της ηµέρας, κατασκευάζω το δικό µου πιγκουΐνο ή το δικό 
µου χιονάνθρωπο) και ύστερα από προσωπική τους επιθυµία. Ακόµα όµως και σε αυ-
τή την περίπτωση αποτελούσαν µέρος µιας οµάδας στα µέλη της οποίας απευθύνο-
νταν όταν χρειάζονταν κάποια βοήθεια, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
ιδέες και να αλληλεπιδράσουν. 

Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε και διευκόλυνε τις προσπάθειες των παιδιών, εξασφάλιζε 
την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε υλικά, έδινε ιδέες αποτελώντας κατά 
κάποιο τρόπο µέρος της οµάδας, εξέφραζε απορίες, διευκόλυνε τα παιδιά να βγουν 
από αδιέξοδα, αλλά κυρίως αφουγκραζόταν τα ίδια τα παιδιά προκειµένου να τα βοη-
θήσει να στραφούν σε κατευθύνσεις µε ενδιαφέρον για αυτά ή να επεκτείνει τη διε-
ρεύνηση, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.  
Σκοπός 

Η θεµατική προσέγγιση είχε διαθεµατικό χαρακτήρα και ενσωµάτωσε έννοιες από 
τα περισσότερα γνωστικά πεδία του ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002) για το Νηπιαγωγείο 
(Γλώσσα, Φυσικό και Ανθροπωγενές Περιβάλλον, ∆ηµιουργία και Έκφραση, Μαθη-
µατικά). Κύριος σκοπός της η κατάκτηση εννοιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανα-
φορικά µε το χειµώνα. 
Στόχοι 

Επιµέρους στόχοι που τέθηκαν αρχικά από τη νηπιαγωγό, αλλά και που προέκυ-
ψαν στην πορεία µέσα από την ενασχόληση των µαθητών µε το συγκεκριµένο θέµα 
είναι (α) να µελετήσουν το χειµώνα ως ένα µετεωρολογικό φαινόµενο, (β) να εξοι-
κειωθούν µε τη χρήση οργάνων όπως θερµόµετρο, ανεµόµετρο, πυξίδα, χάρτες και 
την αποκωδικοποίηση δελτίων καιρού, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσδιορί-
σουν τη θερµοκρασία της ηµέρας, την ένταση και τη φορά του ανέµου, τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα (γ) να προσεγγίσουν το χειµώνα ως ένα φυσι-
κό (φρούτα, ζώα, κρύο, ιδιότητες του νερού, κύκλος του νερού- βροχή, λιώσιµο χιο-
νιού, πάγος) και κοινωνικό (ρουχισµός, είδη θέρµανσης, µέτρα αντιµετώπισης του 
χειµώνα, επαγγέλµατα, γιορτές, διασκέδαση, χειµερινά σπορ, Χειµερινοί Ολυµπιακοί 
Αγώνες) φαινόµενο, (δ) να συνδέσουν γεωγραφικά το χειµώνα µε κάποιες περιοχές 
της υφηλίου (Βόρειος και Νότιος Πόλος), και (ε) να βιώσουν το χειµώνα µέσα από 
διάφορες µορφές έκφρασης.  
Υλικά 

Χρησιµοποιήθηκε ένα µεγάλο εύρος υλικών, όπως έντυπα (εφηµερίδες, µετεωρο-
λογικά δελτία, χάρτες, βιβλία, παραµύθια, εικόνες), τηλεοπτικές εκποµπές (δελτία 
ειδήσεων, δελτία καιρού, στιγµιότυπα από τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες), 
όργανα µέτρησης φυσικών µεγεθών (θερµόµετρο, ανεµόµετρο, πυξίδα), κουκλοθέα-
τρο, φυσικά (κουκουνάρες, ρούχα, φρούτα) και άχρηστα υλικά (πλαστικά πιάτα, κε-
σεδάκια, µπουκάλια, κουτιά, υφάσµατα). 

Τόπος, Χρόνος, ∆ιάρκεια και Μαθητές 
Η θεµατική προσέγγιση πραγµατοποιήθηκε στο Ολοήµερο Τµήµα του 1ου Νηπια-

γωγείου ∆ιµηνίου, κατά το σχολικό έτος 2005-2006. Συµµετείχαν 14 παιδιά (5 προ-
νήπια και 9 νήπια) και διήρκεσε ένα µήνα περίπου, από τον Ιανουάριο έως και το Φε-
βρουάριο του 2006.  
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 Θεµατική Προσέγγιση 
Α' Φάση: Επιλογή θέµατος - προβληµατισµός  
Επιλογή θέµατος. Η επιλογή του θέµατος έγινε µέσα από τα ενδιαφέροντα των παι-

διών. Συγκεκριµένα, το θέµα αποτέλεσε το κύριο ενδιαφέρον των παιδιών τη δεδοµέ-
νη χρονική περίοδο και προέρχονταν µέσα από τα άµεσα βιώµατα τους. 
Προβληµατισµός και αφόρµηση. Η αφορµή για το θέµα δόθηκε από την εβδοµα-

διαία αποχή των µαθητών από το σχολείο λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, τα 
οποία αποτέλεσαν βασικό θέµα συζήτησης σε τηλεοπτικές εκποµπές, δελτία καιρού, 
εφηµερίδες κλπ. Κατά την πρώτη µέρα της επιστροφής τους στο σχολείο οι µαθητές 
είχαν ως κύριο θέµα συζήτησης τις εντυπώσεις και εµπειρίες που αποκόµισαν τις 
προηγούµενες ηµέρες.  
Ορισµός θέµατος. Αρχικά, τα παιδιά ντύθηκαν ζεστά και βγήκαν στην αυλή, έπαι-

ξαν µε το χιόνι, διαπίστωσαν ότι είχε αρχίσει να λιώνει, ένιωσαν την παγωνιά, προ-
σπάθησαν να περπατήσουν, παρατήρησαν τα αχνάρια των ποδιών τους πάνω στο χιό-
νι. Στη συνέχεια, µέσα από µια εκτεταµένη συζήτηση µε τους µαθητές προσδιορίστη-
καν οι εµπειρίες και οι γνώσεις που είχαν γύρω από το χειµώνα, ενώ παράλληλα ε-
ντοπίστηκαν απορίες και προβληµατισµοί που τους είχαν δηµιουργηθεί. Τέλος, προ-
τάθηκε από τη Νηπιαγωγό και αποφασίστηκε συλλογικά η µελέτη του θέµατος διεξο-
δικότερα. Στα Σχήµατα 1 και 2 παρουσιάζονται αντίστοιχα αυτά που τα παιδιά γνώρι-
ζαν και που αυτά που ήθελαν να µάθουν γύρω από το χειµώνα. 

Β' Φάση: ∆ιεξαγωγή ∆ραστηριοτήτων 
Βιωµατική προσέγγιση του χειµώνα µέσα από κινητικές δραστηριότητες, αυτοσχε-

διασµό και µίµηση, συµβολικό παιγνίδι, δραµατοποίηση µε βάση τις εµπειρίες των 
παιδιών από το χιόνι (∆ηµιουργία και έκφραση): Έγιναν χιονονιφάδες που έπεφταν 
απαλά στη γη, τις έπαιρνε ο αέρας και χόρευαν. Έγιναν βροχή και χαλάζι, που έπεφτε 
µε δύναµη στη γη. Έγιναν χιονάνθρωποι που έλιωναν σταδιακά, καθώς τους ζέσταινε 
ο ήλιος. Εκφράστηκαν µέσω του αυτοσχεδιασµού και της µίµησης, µιµούµενα ότι 
έβαζαν το επανωφόρι τους, το κασκόλ τους, το σκούφο τους, τα γάντια τους και βγή-
καν στο χιόνι - κρύωναν - τουρτούριζαν, µπήκαν στο σπίτι και ζέσταναν τα χέρια στο 
τζάκι. Προσποιήθηκαν ότι περπατούσαν στο χιόνι, βούλιαζαν, γλιστρούσαν και προ-
σπαθούσαν να κρατήσουν την ισορροπία τους. Μιµήθηκαν ότι έπαιζαν χιονοπόλεµο 
και ότι έφτιαχναν χιονάνθρωπο. Πάτησαν πάνω σε αλεύρι. Παρατήρησαν τα αχνάρια 
των ποδιών τους τα παροµοίασαν µε το χιόνι. Έκαναν συγκρίσεις για το µέγεθος των 
πελµάτων τους (Μαθηµατικά). 
Συγκέντρωση πληροφοριών για το χειµώνα και τις χιονοπτώσεις µέσα από τις εφη-

µερίδες των ηµερών, από εικόνες και από διάφορα βιβλία και παραµύθια. Τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε οµάδες, διάλεξαν εφηµερίδες, µελέτησαν τις εικόνες, συζήτησαν, 
‘διάβασαν’ τίτλους και κείµενα µε τη βοήθεια της Νηπιαγωγού. Παρουσίασαν το υλι-
κό τους στις υπόλοιπες οµάδες (Γλώσσα, Περιβάλλον). Μελέτησαν σε οµάδες εικόνες 
µε χειµερινές αναπαραστάσεις, έκαναν υποθέσεις, έβγαλαν συµπεράσµατα, παρουσί-
ασαν στους υπόλοιπους την εικόνα τους (Γλώσσα, Περιβάλλον).  
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Σχήµα 1. Τι γνώριζαν τα παιδιά 
 
 
 
 
 
     
 

1.Τα φορτηγά ρίχνανε αλατόνερο για 
να λιώσει ο πάγος (αλατιέρες ή κου-
ρουτιέρες) 
2. Υπήρχαν µηχανήµατα που έπαιρ-
ναν το χιόνι για να ανοίξει ο δρόµος 
(εκχιονιστικά µηχανήµατα, γκρέι-
ντερ, µπουλντόζες) 
3. Βγάζαµε το χιόνι µε το φτυάρι από 
τις αυλές 
4. Βάλαµε αλυσίδες στο αµάξι για να 
µη γλιστράει 
5. Ρίχναµε αλάτι για να λιώσει ο πά-
γος 
6. Τινάζαµε την τέντα για να µην την 
χαλάσει το χιόνι 
7. Καθόµαστε σπίτι που είχαµε ζέστη 
8. Όταν βγαίναµε έξω, βάζαµε γά-
ντια, µπουφάν, σκούφο, κασκόλ, 
µπότες 
9. Είχαµε ανάψει το καλοριφέρ, τη 
σόµπα, το τζάκι για να έχουµε ζέστη 

Χιονίζει 
Ατυχήµατα 
Α. Ο µπαµπάς µου 
και η γιαγιά µου 
γλίστρησαν κι έπε-
σαν 
Β. Το αυτοκίνητο 
γλίστρησε και τρά-
καρε 
Κλείσανε τα 
µαγαζιά 
Ατυχήµατα 

- Ζεσταίναµε κουβάδες µε χιόνι 
για να κάνουµε νερό 

- Το βάζαµε στο ποτήρι, του βά-
ζαµε λίγο νερό 

  κι αυτό έλιωνε 
- Το αφήναµε στον ήλιο 

 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Κρύο 

Χιονοθύελλα 
Χιονονιφάδες 
Κρύσταλλοι από τις 
σκεπές των σπιτιών 
Τα πόδια βούλιαζαν 
δεν µπορούσα να τρέξω, 
άφηναν σηµάδι στο χιόνι 
και το χιόνι τα σκέπαζε 
πάλι 

Χιονίζει 

Το 
χιόνι 
λιώνει

Γλιστράει ο 
δρόµος γιατί 
κάτω από το 
χιόνι έχει πάγο 

Κλείσανε τα 
σχολεία 

Κλείσανε 
τα µαγαζιά 

Αποκλείστηκαν 
οι δρόµοι 

Βλέπαµε τον 
καιρό στην τη-
λεόραση για να 
δούµε αν θα 
πάµε σχολείο 
Η τηλεόραση 
έλεγε συνέχεια: 
θα έχει πάγο, θα 
έχει κρύο, θα 
έχει χιόνι, απο-
κλείστηκαν οι 
δρόµοι 
Θα έχει ήλιο 

Το χιόνι 
λιώνει 

1. Κάναµε χιονάνθρωπο 
2. Παίξαµε χιονοπόλεµο 

Τι έγινε το χιόνι 
τώρα; 
-άρχισε να λιώνει 
-γίνεται νερό 
-το λιώνει ο ήλιος 
-έλιωσε κι έγινε πάγος 
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Σχήµα 2. Τι ήθελαν να µάθουν τα παιδιά 
 

  

 

 

 
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες προέκυψαν και άλλες δραστηριότητες. Χωρίστηκαν σε 
οµάδες και έκαναν διάφορες κατασκευές όπως, µακέτα του χιονισµένου δάσους µε 
πράσινες κουκουνάρες για δέντρα και τεχνητό χιόνι, σπίτι από κουτί µε χιονισµένη 
σκεπή και σταλακτίτες στα παράθυρα, χιονάνθρωπο µε µπαλόνια, χαρτί και ατλακόλ, 
χιονονιφάδες µε την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής και χαρτοκοπτικής (∆ηµιουργία και 
Έκφραση). Αναδιατύπωσαν το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, βάζοντάς την να 
περπατάει µέσα σε ένα χιονισµένο δάσος για να πάει στη γιαγιά της. Εκφράστηκαν µέ-
σα από το δηµιουργικό δράµα δραµατοποιώντας το παραµύθι που έφτιαξαν (∆ηµιουρ-
γία και Έκφραση). Εφαρµόζοντας την τεχνική της κηροµπογιάς και της αραιωµένης 
τέµπερας έφτιαξαν κάδρα µε την Κοκκινοσκουφίτσα και το λύκο στο χιονισµένο δάσος 
(∆ηµιουργία και έκφραση). Με κηροµπογιές ζωγράφισαν σε χαρτόνια χιονισµένα τοπία 
(∆ηµιουργία και έκφραση). Επιδόθηκαν σε παιγνίδια φωνολογικής επίγνωσης, παίζο-
ντας κρεµάλα τη λέξη ‘χιόνι’, καθώς και το παιχνίδι της κρυµµένης λέξης µε την πρό-
ταση ‘Ήρθε ο χειµώνας’ (Γλώσσα). Βρήκαν λύσεις σε αινίγµατα σχετικά µε το χειµώνα 
(π.χ. σύννεφο, χιόνι) (Γλώσσα). 
Μελέτη δελτίων καιρού. Σε οµάδες µελετούσαν σε καθηµερινή βάση τα δελτία και-

ρού όπως παρουσιάζονταν στην ειδική στήλη στις εφηµερίδες. Προσδιόρισαν στο 
χάρτη την περιοχή τους αλλά και άλλες πόλεις που τα ενδιέφεραν. Προσπάθησαν να 
αποκωδικοποιήσουν τα διάφορα µετεωρολογικά σύµβολα (π.χ., ήλιος, σύννεφα, χιο-
νονιφάδες κ.λπ.) και να "διαβάσουν" την πρόγνωση του καιρού (Γλώσσα, Περιβάλ-
λον, Μαθηµατικά). Έφτιαξαν σε φύλλα εργασίας το δικό τους δελτίο καιρού. Ανα-

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Πώς γίνεται το χιόνι 
Πώς γίνεται η βροχή

Πώς προστατεύονται οι 
άνθρωποι από το χιόνι και 
το κρύο το χειµώνα 
Πώς τα ζώα 

Γιατί το χιόνι λιώνει 
Που πάει όταν λιώσει 

-Πώς καταλαβαίνω από την τηλεόραση 
τι καιρό θα κάνει 
-Πώς καταλαβαίνω το δελτίο καιρού 
- Ποιοι µου το λένε 
- Πώς ξέρω πόσο κρύο κάνει 

Γιατί τα ρούχα του χει-
µώνα είναι ζεστά. Ποια 
είναι τα ρούχα του χει-
µώνα 
Από τι φτιάχνονται 

Πώς µπορώ να διασκεδάσω 
µε το χιόνι 
Χειµερινά σπορ 

Που έχει στη Γη πάρα 
πολύ καιρό χειµώνα; 
Και γιατί; Πώς είναι 
εκεί; Ποιοι ζουν; 
Πώς µπορούµε να 
πάµε;
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κοίνωσαν το δελτίο τους στην υπόλοιπη τάξη. Μιµούµενα τους µετεωρολόγους της 
τηλεόρασης, ανακοίνωσαν στην οµάδα τον καιρό, χρησιµοποιώντας το χάρτη και τα 
σχετικά σύµβολα (Γλώσσα, Έκφραση, Μαθηµατικά). Χωρίστηκαν σε οµάδες και έ-
φτιαξαν δελτία καιρού µε τον ‘καιρό σήµερα’ και τον ‘καιρό αύριο’, όπως παρατήρη-
σαν ότι γίνεται στις εφηµερίδες (Γλώσσα, Μαθηµατικά). Αντιστοίχισαν σύµβολα του 
καιρού µε λέξεις (π.χ., η εικόνα του ήλιου µε τη λέξη ήλιος) (Γλώσσα). 
Μετρήσεις της ηµερήσιας θερµοκρασίας µέσα και έξω από την τάξη. Με θερµόµετρα 

που τοποθέτησαν µέσα στην τάξη και έξω στην αυλή, τα παιδιά µετρούσαν σε καθηµε-
ρινή βάση τη θερµοκρασία. Ενηµέρωναν σχετικούς συγκεντρωτικούς πίνακες και δια-
γράµµατα, καθώς και ατοµικά φύλλα εργασίας. Έκαναν συγκρίσεις µε τις µετρήσεις 
της προηγούµενης ηµέρας, καθώς και σε εβδοµαδιαία βάση, συµπέραναν αν αυξήθηκε 
ή µειώθηκε η θερµοκρασία. Έµαθαν για το βαθµό Κελσίου καθώς και για τους όρους 
‘κάτω από το µηδέν’ και ‘πάνω από το µηδέν’. Εξοικειώθηκαν µε τους αριθµούς του 
θερµόµετρου και µε τις έννοιες αύξηση και µείωση της θερµοκρασίας (Περιβάλλον, 
Μαθηµατικά).  
Προσδιορισµός ανέµου (Περιβάλλον, Μαθηµατικά). Παρατήρησαν στα δελτία και-

ρού των εφηµερίδων και της τηλεόρασης τον συµβολισµό του ανέµου και των µπο-
φόρ. Έγινε λόγος για το ανεµόµετρο, τη φορά/ονοµασία του ανέµου (π.χ., βόρειος, 
νότιος), την ένταση του ανέµου (ισχυρός, µέτριος, ασθενής), τον τρόπο που µετριέται. 
∆ιατύπωσαν υποθέσεις για το τι συµβαίνει όταν φυσά δυνατός άνεµος στη θάλασσα 
(πλοία, κύµατα, τρικυµία), στη στεριά (δέντρα, ρούχα, µαλλιά κ.λπ.) και στον αέρα 
(αεροπλάνα, σύννεφα κ.λπ.) ανατρέχοντας στις εµπειρίες τους. Προσπάθησαν να 
«διαβάσουν» την πρόβλεψη του ανέµου στο δελτίο καιρού των εφηµερίδων. Περιέ-
γραψαν προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα από καταστάσεις µε άνεµο π.χ., ταξίδι µε 
τρικυµία. Κατασκεύασαν αυτοσχέδιο ανεµόµετρο µε ένα ξύλο και ένα µαντήλι και 
βγήκαν στην αυλή για να µετρήσουν τον άνεµο, µε τη βοήθεια πυξίδας προσδιόρισαν 
την κατεύθυνσή του.  
Γνωριµία µε τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα (Περιβάλλον, Μαθηµατικά). Με α-

φορµή την πυξίδα και τον προσδιορισµό της κατεύθυνσης του ανέµου µπήκαν στη 
διαδικασία να διερευνήσουν το χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση µε σταθερά 
σηµεία αναφοράς κάνοντας διαδροµές µε τη βοήθεια της πυξίδας. Προσπάθησαν να 
εντοπίσουν που βρίσκεται το σπίτι τους σε σχέση µε το σχολείο. Μάντεψαν πού βρί-
σκεται ο Βόρειος και Νότιος Πόλος, καθώς και διάφορες χώρες χρησιµοποιώντας 
χάρτη, υδρόγειο σφαίρα και πυξίδα. ∆ούλεψαν σε φύλλα εργασίας µε την πυξίδα. Με 
τη βοήθεια της πυξίδας συνειδητοποίησαν που είναι ο βορράς και ο νότος, η ανατολή 
και η δύση σε σχέση µε το σώµα τους (δεξιά τους, αριστερά τους, µπροστά τους, πί-
σω τους). 
∆ιεύρυναν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον και ανακάλυψαν βασικά χαρα-

κτηριστικά για τις ιδιότητες και τη δοµή των υλικών καθώς πειραµατίστηκαν µε τις ι-
διότητες του Νερού και µελετούν τον κύκλο του Νερού (Περιβάλλον). Παρατηρώντας 
το χιόνι που γίνεται πάγος ή λιώνει οδηγήθηκαν στη διαπίστωση ότι γίνεται νερό. Στη-
ριζόµενοι σε παρατηρήσεις µαθητών ότι στο σπίτι τους ζέσταναν χιόνι για να κάνουν 
νερό και ότι το νερό γίνεται παγάκι στην κατάψυξη, έκαναν πειράµατα µε το νερό. Έ-
βαλαν νερό στην κατάψυξη, άφησαν παγάκια εκτός ψυγείου, ζέσταναν παγάκια, ζέστα-
ναν νερό και το άφησαν να εξατµιστεί. Περιέγραψαν τις παρατηρήσεις τους, προσπά-
θησαν να διατυπώσουν υποθέσεις. Εµπλούτισαν το λεξιλόγιο τους µε όρους όπως πήξη, 
τήξη, εξάτµιση, υδρατµός. Μελέτησαν βιβλία µε τον κύκλο του νερού (π.χ., Godwin, 
2000⋅ Vandewiele, 1999). Μέσω της τεχνικής της ζωγραφικής και του κολάζ έφτιαξαν 
οµαδική εργασία όπου αναπαριστά τον κύκλο του νερού (Έκφραση). Έγινε ανάγνωση 
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του βιβλίου "Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει" (Κοντολέων, 1998) (Γλώσσα, 
Έκφραση). 
Γνωριµία µε το Βόρειο/Νότιο Πόλο και τους πάγους. Με αφορµή διάφορα βιβλία 

που διαβάστηκαν στην τάξη (π.χ., Beaumont, 2002· Beaumont & Rimont, 1999· 
Ruhmann, 2003· Vandewiele, 1999) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν µέρη στον κόσµο ό-
που υπάρχουν πάντα πάγοι, χιόνι και κρύο. Αναζήτησαν πληροφορίες για το πώς εί-
ναι εκεί, πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς µετακινούνται, τι φοράνε, πώς είναι τα σπίτια 
τους, τι τρώνε, τι ζώα υπάρχουν. Βρήκαν τις περιοχές αυτές στο χάρτη και την υδρό-
γειο σφαίρα (Περιβάλλον). Με την τεχνική του κολάζ αναπαράστησαν στα πλαίσια 
οµαδικής εργασίας ένα τοπίο του Βόρειου Πόλου µε παγόβουνα, Εσκιµώους, ιγκλού, 
πιγκουΐνους, πολικές αρκούδες, φώκιες (Έκφραση). Πειραµατίστηκαν µε τα διάφορα 
υλικά και κατασκεύασαν πιγκουίνους µε µπουκάλια και χαρτόνι και ιγκλού µε κεσε-
δάκια από γιαούρτι και ψηφίδες χαρτιού (Έκφραση). Εξοικειώθηκαν µε την τεχνική 
του κουκλοθέατρου και εκφράστηκαν δηµιουργικά παίζοντας κουκλοθέατρο µε τις 
κούκλες-πιγκουίνους που έφτιαξαν (Έκφραση). Παρατήρησαν τους πιγκουίνους, έκα-
ναν παροµοιώσεις για την εµφάνιση τους (έχουν πόδια σαν βατραχοπέδιλα) (Γλώσσα, 
Περιβάλλον). Εκφράστηκαν µέσω της µίµησης καθώς µιµήθηκαν πώς κινούνται οι 
πιγκουΐνοι (Έκφραση). Εκφράστηκαν µέσω του συµβολικού παιχνιδιού, αναπαριστώ-
ντας τη ζωή του Εσκιµώου· αναζήτησαν ρούχα που του ταιριάζουν, υποδύθηκαν ότι 
ψαρεύουν, ότι χτίζουν ιγκλού κ.λπ. (Έκφραση). Εκφράστηκαν µέσω του συµβολικού 
παιγνιδιού αναπαριστώντας το ταξίδι µε το αεροπλάνο στο Βόρειο Πόλο. Όρισαν τον 
πιλότο του αεροπλάνου, τις αεροσυνοδούς, τον ελεγκτή των εισιτηρίων και των δια-
βατηρίων, τον πωλητή των εισιτηρίων, όρισαν την τιµή του εισιτηρίου για το αερο-
πλάνο, έφτιαξαν εισιτήρια, έφτιαξαν χρήµατα για να αγοράσουν το εισιτήριο, χρησι-
µοποίησαν ταυτότητα και διαβατήριο (Έκφραση, Γλώσσα, Μαθηµατικά). Χρησιµο-
ποιώντας την υδρόγειο σφαίρα και ένα φακό, προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιες 
περιοχές ζεσταίνει περισσότερο ο ήλιος. Έβγαλαν συµπεράσµατα γιατί ο Βόρειος και 
Νότιος Πόλος έχουν πάγους και γιατί η Αφρική έχει πολλή ζέστη (Περιβάλλον). Έγι-
νε αναφορά στην κίνηση της Γης, τη µέρα και τη νύχτα και αναφέρθηκε ότι το χειµώ-
να η µέρα µικραίνει και η νύχτα µεγαλώνει λόγω της θέσης της Γης σε σχέση µε τον 
Ήλιο. Τα παιδιά προσπάθησαν να το αναπαραστήσουν µε την υδρόγειο σφαίρα και το 
φακό (Περιβάλλον, Μαθηµατικά). Προσπάθησαν να βρουν στο χάρτη διάφορες χώ-
ρες, εξέφρασαν υποθέσεις για το αν το κλίµα εκεί είναι ζεστό ή κρύο (Περιβάλλον). 
Ασχολήθηκαν µε τα ρούχα του χειµώνα και τα είδη θέρµανσης. Η νηπιαγωγός έπαι-

ξε κουκλοθέατρο στα παιδιά µε κούκλες-χιονάνθρωπους σε διάφορα µεγέθη οι οποίοι 
φορούσαν διάφορα χειµερινά ρούχα. Αναπτύχθηκε µε τα παιδιά ένας διάλογος και 
κλήθηκαν να αναφέρουν τι πρέπει να φοράει κανείς το χειµώνα, για ποιο λόγο, από τι 
υλικό είναι φτιαγµένα τα χειµωνιάτικα ρούχα κλπ. Τα παιδιά κλήθηκαν επίσης να πε-
ριγράψουν πώς είναι το σπίτι τους το χειµώνα, πώς ζεσταίνονται, να αναφέρουν τα 
µέσα θέρµανσης και να κάνουν υποθέσεις για την πρώτη ύλη που απαιτείται για να 
λειτουργήσουν (Περιβάλλον). Χωρισµένα σε οµάδες, έκαναν κολάζ µε τα ρούχα του 
χειµώνα (χρησιµοποιώντας ψιλοκοµµένο µαλλί) και τα µέσα θέρµανσης (χρησιµο-
ποιώντας αλουµινόχαρτο, ξύλο και χαρτόνι) (Έκφραση). Έπαιξαν το παιχνίδι "Λύκε, 
λύκε, είσαι εδώ", βάζοντας το λύκο να φοράει χειµερινά ρούχα (Έκφραση). Πειραµα-
τίστηκαν µε τα διάφορα υλικά και κατασκεύασαν κούκλες-χιονάνθρωπους µε κουβά-
ρια από µαλλί καθώς και µε πλαστικά ποτήρια και βαµβάκι (Έκφραση). Οµαδοποίη-
σαν ρούχα ανάλογα µε το σε ποια εποχή αντιστοιχούν. Σχηµάτισαν ζεύγη (π.χ. κάλ-
τσες, γάντια, µπότες). Άγγιξαν ρούχα και διάφορα είδη υφάσµατος και έκαναν δια-
κρίσεις ως προς την αφή (απαλό, σκληρό, λείο). Μελέτησαν τα διάφορα ρούχα ως 
προς τη σύσταση της ύλης (π.χ. από τι είναι φτιαγµένο το πουλόβερ) και ως προς το 
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µέγεθος (Μαθηµατικά, Περιβάλλον). Με βάση τους χιονάνθρωπους - κούκλες και 
µέσω του κειµένου του κουκλοθέατρου ήρθαν σε επαφή µε έννοιες όπως µικρό-
µεγάλο, κοντό-ψηλό, χοντρό-λεπτό, δεξιά-αριστερά. Τα παιδιά εργάστηκαν σε σχετι-
κά φύλλα εργασίας (Μαθηµατικά).  
Μελέτησαν πώς ζουν τα ζώα του δάσους το χειµώνα, διευρύνοντας τις γνώσεις τους 

για τους ζωικούς οργανισµούς. Με αφορµή την ανάγνωση του παραµυθιού "Ο φαλα-
κρός σκαντζόχοιρος" (Τριβιζάς, 1996), µπήκαν στη διαδικασία να διερευνήσουν ποια 
ζώα ζουν στο δάσος και να ανακαλύψουν πώς επιβιώνουν εκεί το χειµώνα. Μελέτη-
σαν σε οµάδες σχετικές εικόνες, συζήτησαν, έκαναν υποθέσεις, διατύπωσαν συµπε-
ράσµατα, παρουσίασαν το υλικό τους στην υπόλοιπη τάξη. Έµαθαν για τη χειµερία 
νάρκη. Μελέτησαν από τι υλικά φτιάχνουν τα ζώα τη φωλιά τους, τα συνέκριναν µε 
τα υλικά που φτιάχνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους σε διάφορα µέρη του κόσµου 
(Περιβάλλον). Πειραµατίστηκαν µε υλικά και χρώµατα και κατασκεύασαν σκαντζό-
χοιρους µε κουκουνάρες ή πηλό και οδοντογλυφίδες, συνθέτοντας τα χρώµατα γκρι 
και καφέ µε τα οποία έβαψαν το σκαντζόχοιρο τους. Με τσόφλια από καρύδι και χαρ-
τόνι έφτιαξαν χελώνες (Έκφραση). Εκφράστηκαν µε το δραµατικό παιχνίδι, καθώς 
δραµατοποίησαν τα ζώα του δάσους το χειµώνα (Έκφραση). Έπαιξαν παιχνίδια γρα-
φής, ανάγνωσης και φωνολογικής επίγνωσης µε τα ζώα του δάσους, όπως διάκριση 
του αρχικού γράµµατος, αντιστοίχηση της εικόνας µε την ονοµασία κ.λπ. (Γλώσσα). 
Με την τεχνική της ζωγραφικής και του κολλάζ, δηµιούργησαν οµαδική εργασία µε 
το δάσος, στην οποία κόλλησαν τα διάφορα ζώα και τις φωλιές τους (Έκφραση). Α-
ντιστοίχησαν το ζώο µε τη φωλιά του (Μαθηµατικά). Ανέπτυξαν βασικές µαθηµατι-
κές έννοιες, κάνοντας διακρίσεις ως προς ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά και γνω-
ρίσµατα, όπως ζώα µε δύο και τέσσερα πόδια, χωρίς πόδια, µε µακριά ή κοντή ουρά, 
µικρά ή µεγάλα, ζώα που πετάνε, περπατούν, έρπουν, κολυµπάνε, ζώα χορτοφάγα, 
σαρκοφάγα κ.λπ. (Μαθηµατικά, Περιβάλλον). Έγινε ανάγνωση του παραµυθιού "Ο 
Σάµι και το παπάκι" (Vérité & Salembier, 1987) (Έκφραση, Γλώσσα). 
Γνώρισαν τα φρούτα και τους καρπούς του χειµώνα, διευρύνοντας τις γνώσεις τους 

για το φυσικό περιβάλλον. Με αφορµή τα φρούτα που έφερναν στο σχολείο για το 
δεκατιανό, διεξάχθηκε συζήτηση γύρω από το ποια φρούτα ευδοκιµούν το χειµώνα 
και τι προσφέρουν στον άνθρωπο. Έγινε λόγος για τις βιταµίνες (Περιβάλλον). Έπαι-
ξαν µε παροιµίες και αινίγµατα σχετικά µε τα φρούτα αυτά (Γλώσσα). Προσδιόρισαν 
τα χρώµατα, το σχήµα τους, µελέτησαν τη δοµή τους (φλούδα, εσωτερικό, κουκού-
τσια κλπ.) (Περιβάλλον, Μαθηµατικά). Τα γεύτηκαν (ξινό, γλυκό, στυφό, πικρό) και 
τα µύρισαν. ∆οκίµασαν παράγωγα των φρούτων αυτών, για παράδειγµα γλυκά, κο-
µπόστες κλπ. (Περιβάλλον). Έπαιξαν, κάνοντας διακρίσεις µε κλειστά µάτια ως προς 
τη γεύση και τη µυρωδιά, καθώς και ως προς την αφή και το σχήµα (Περιβάλλον). 
Συµπλήρωσαν πίνακες, γράφοντας ποιο φρούτο τους αρέσει (Γλώσσα, Μαθηµατικά). 
Προσδιόρισαν τα δέντρα από τα οποία προέρχονται, πώς φτάνουν σε εµάς, από που 
τα προµηθευόµαστε (γνωριµία µε το επάγγελµα του γεωργού και του µανάβη) (Περι-
βάλλον). Ανέπτυξαν βασικές µαθηµατικές έννοιες όπως το µισό, το ολόκληρο, το τέ-
ταρτο, παίζοντας σχετικά παιγνίδια και κάνοντας τυπώµατα µε φρούτα (Μαθηµατικά, 
Έκφραση). Πειραµατίστηκαν µε διάφορα υλικά και κατασκεύασαν κάδρα µε πλαστι-
κά πιάτα, σχηµατίζοντας µέσα σε αυτά φρούτα µε πλαστελίνη (Έκφραση). Εκφρά-
στηκαν µέσω της τέχνης του κουκλοθέατρου, κατασκευάζοντας κούκλες/φατσούλες 
µε πορτοκάλια και παίζοντας µε αυτές (Έκφραση). 
Γνωριµία µε τα επαγγέλµατα του Χειµώνα. Με αφορµή τους καρπούς του χειµώνα, 

έγινε λόγος για τον καστανά. Ανέτρεξαν σε εµπειρίες τους και περιέγραψαν περιπτώ-
σεις που αγόρασαν ψητά κάστανα από πλανόδιους καστανάδες. Έφεραν και έψησαν 
στο σχολείο κάστανα (Περιβάλλον). Εκφράστηκαν µέσω του συµβολικού παιγνιδιού 
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και έπαιξαν τον καστανά. Πούλησαν και αγόρασαν τα κάστανα που έψησαν στα σχο-
λείο (Έκφραση, Μαθηµατικά). Συνέθεσαν και τραγούδησαν το στιχάκι "καστανά, 
καστανά, δως µου ένα καστανάκι, ένα ευρούλι το χωνάκι" (Γλώσσα, Έκφραση). Έγι-
νε λόγος για τον οδηγό του εκχιονιστικού µηχανήµατος, τους ανθρώπους που εργάζο-
νται στα χιονοδροµικά κέντρα, τους εκπαιδευτές του σκι, τα σωστικά συνεργεία, τους 
ανθρώπους που καθαρίζουν το δρόµο από τα χιόνια (Περιβάλλον). 
Γνωριµία µε τα χειµερινά σπορ. Με αφορµή την ανάγνωση του βιβλίου "Χειµερινά 

σπορ" (Sanchez & Peris, 1998), έγινε λόγος για τα χειµερινά σπορ. Τα παιδιά µελέτη-
σαν σε οµάδες σχετικές εικόνες, εξέφρασαν τις εµπειρίες τους και περιέγραψαν. Πα-
ρουσίασαν το υλικό τους στην υπόλοιπη τάξη. ∆ήλωσαν ποιο σπορ θα προτιµούσαν 
να κάνουν. Μίλησαν για το χιονοδροµικό κέντρο που υπάρχει στο Πήλιο και τις ε-
µπειρίες τους (Περιβάλλον, Γλώσσα). Έφτιαξαν µε πλαστελίνη µινιατούρες ανθρώ-
πων που κάνουν χειµερινά σπορ και τα τοποθέτησαν στη µακέτα του δάσους που ήδη 
είχαν φτιάξει, δηµιουργώντας ένα χιονοδροµικό κέντρο (Έκφραση). Αξιοποιώντας το 
υλικό του νηπιαγωγείου (τούβλα, ραβδιά, κώνους, σανίδα ισορροπίας), υποδύθηκαν 
τους σκιέρ και έκαναν σκι, σλάλοµ, χιονοσανίδα, και έλκηθρο, καλλιεργώντας µε 
διασκεδαστικό τρόπο δεξιότητες όπως η µετακίνηση στο χώρο, ο προσανατολισµός, η 
ισορροπία, η γνωριµία και ισόρροπη ανάπτυξη των δυο πλευρών του σώµατος και η 
ακολουθία γραµµών (όπως ευθειών, τεθλασµένων κ.λπ.) µέσα στο χώρο (Έκφραση).  
Χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες. Παρακολούθησαν στην τηλεόραση αναµεταδόσεις 

από τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Ήρθαν σε επαφή µε διάφορα είδη α-
θληµάτων όπως το πατινάζ, διάφορα είδη σκι, κ.λπ. Παρατήρησαν και περιέγραψαν 
τα αθλήµατα, διατύπωσαν προβλέψεις και σχόλια. Παρουσίασαν στο σχολείο πληρο-
φορίες σχετικές µε τα στιγµιότυπα των αγώνων που είδαν την προηγούµενη µέρα στο 
σπίτι (Περιβάλλον, Γλώσσα). 

Γ' Φάση: Ολοκλήρωση Θέµατος 
Καθώς η επεξεργασία του θέµατος πλησίαζε στο τέλος της, η νηπιαγωγός παρου-

σίασε στα παιδιά τις φωτογραφίες που συγκέντρωνε καθ’ όλη τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων. Όση ώρα τις έβλεπαν, τα παιδιά και η νηπιαγωγός συζητούσαν για το τι 
δείχνει η κάθε φωτογραφία και το τι έκαναν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ανα-
κάλεσαν στη µνήµη τους στιγµιότυπα και αστεία γεγονότα. Εξέφρασαν τις εντυπώ-
σεις τους, τι τους άρεσε και τι όχι. Αποφασίστηκε να αναρτηθεί στην τάξη ένα τα-
µπλό µε τις φωτογραφίες. Επίσης, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού δηµιουργήθηκε ένα 
φωτογραφικό άλµπουµ, που τα παιδιά πήραν στο σπίτι, για να το µοιραστούν µε τους 
γονείς τους. Παράλληλα, οργανώθηκε στην τάξη έκθεση µε τις σχετικές κατασκευές 
που έφτιαξαν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέµατος. 

Αξιολόγηση και Συζήτηση 
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της θεµατικής προσέγγισης, παιδιά και εκπαιδευτι-

κός εργάστηκαν µε µεγάλο ενδιαφέρον. Παρόλο που αρχικά τέθηκαν κάποιοι στόχοι 
από τη νηπιαγωγό, οι δραστηριότητες δεν ήταν στο σύνολό τους αυστηρά οργανωµέ-
νες, αλλά προέκυπταν κάθε φορά µε βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ιδέες 
που ανέκυπταν µέσα από τη σχολική καθηµερινότητα, δίνοντας κατά κάποιο τρόπο 
στα παιδιά τη δυνατότητα να δουλέψουν, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της θεµατικής 
προσέγγισης του χειµώνα, µικρά σχέδια εργασίας. Αυτός κατά την προσωπική µου 
εκτίµηση ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η όλη διαδικασία 
παρέµεινε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και δηµιουργική. 

Στο τέλος της θεµατικής προσέγγισης εκτιµάται ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι 
που είχαν αρχικά τεθεί. Τα παιδιά µπόρεσαν να κατανοήσουν και να βιώσουν σε µε-
γάλο βαθµό την έννοια του χειµώνα µέσα από µια σφαιρική προσέγγιση της. Ανα-
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πτύσσοντας ενεργητική δράση, οι µαθητές, έγιναν µικροί επιστήµονες και ερευνητές, 
ανακάλυψαν, υπέθεσαν, συµπέραναν, έπαιξαν και κυρίως επικοινώνησαν και δη-
µιούργησαν. Μέσα από ποικίλες µορφές δραστηριοτήτων -και κυρίως µέσα από τις 
οµαδικές και συνεργατικές διαδικασίες- παιδιά ιδιαίτερα συνεσταλµένα ή µικρότερης 
ηλικίας είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να εκφραστούν, να επωφεληθούν από την 
παρουσία και τις γνώσεις των υπόλοιπων και εν τέλει να µάθουν. Αλλά και τα µεγα-
λύτερα και πιο ώριµα παιδιά, µέσα από την καθοδήγηση και το µερισµό των εµπει-
ριών και γνώσεών τους, µπόρεσαν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να οδηγη-
θούν σε υψηλότερα επίπεδα γνώσης.  

Σε γνωστικό επίπεδο, τέλος, κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί µε επιτυχία µια δια-
θεµατική προσέγγιση της έννοιας του χειµώνα και δόθηκε η δυνατότητα να επιτευ-
χθούν πλήθος επιδιώξεων από τα διάφορα πεδία γνώσης όπως αυτά παρουσιάζονται 
στο ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002) για το Νηπιαγωγείο.  

Συµπεράσµατα 
Μέσα από την εµπειρία εφαρµογής των θεµατικών προσεγγίσεων και των σχεδίων 

εργασίας, αυτό που θα µπορούσε να διαπιστωθεί είναι ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες 
στην προσέγγιση της γνώσης από τα παιδιά. Παρατηρώντας τις αντιδράσεις και το 
ενδιαφέρον των παιδιών για τη συγκεκριµένη θεµατική προσέγγιση σχετικά µε το 
χειµώνα, διαπιστώθηκε ότι αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, ενδιαφέροντα 
και δηµιουργικό τρόπο για να µπορέσουν να κατανοήσουν και να ασχοληθούν µε έν-
νοιες και διαδικασίες όπως: η µέτρηση της θερµοκρασίας και του αέρα, ο κύκλος και 
οι ιδιότητες του νερού, οι εποχές, το κλίµα, ο προσανατολισµός και τα σηµεία του 
ορίζοντα, η Γη, η µέρα και η νύχτα κλπ. Επίσης τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύ-
ξουν µια ολόπλευρη εικόνα του τι είναι χειµώνας, κάτι που µέχρι τότε για αυτά ήταν 
απλά συνδεδεµένο µε τη λέξη κρύο και ίσως µε µια εικόνα στον πίνακα ανακοινώσε-
ων. Στην προκειµένη περίπτωση, ωστόσο, βίωσαν το χειµώνα ως µέρος της πραγµα-
τικότητας τους και µπόρεσαν πραγµατικά να τον αντιληφθούν µέσα σε ένα ευρύτερο, 
σφαιρικό πλαίσιο, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο την αποσπασµατική, στείρα 
γνώση προγενέστερων προσεγγίσεων. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το γεγονός ότι 
επρόκειτο για ένα επίκαιρο θέµα, που παρέπεµπε σε άµεσα βιώµατα των παιδιών και 
κατ’ επέκταση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά. Τα παιδιά αλληλεπιδρώντας µε τα 
διάφορα υλικά, αξιοποιώντας διάφορα όργανα µέτρησης όπως η πυξίδα, το θερµόµε-
τρο και το ανεµόµετρο, έχοντας ενεργό ρόλο στην ανακάλυψη της γνώσης, µέσα από 
τη διερεύνηση, τον πειραµατισµό και την κριτική σκέψη αποκτούν ισχυρό κίνητρο να 
ασχοληθούν µε το θέµα και διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον τους για µεγάλο χρονι-
κό διάστηµα.  
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