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ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

✓1.Διδακτικός στόχος
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος και η

ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την ενεργητική συμμετοχή στη βελτίωσή του.

Επιμέρους στόχοι

✓Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας.
✓Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
✓Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
✓Να εξοικειωθούν με την αρίθμηση.
✓Να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα.
✓Να αναγνωρίζουν σύμβολα λέξεις που σχετίζονται με το θέμα και 
γενικότερα να αναπτύξουν δεξιότητες γραφής ανάγνωσης.
✓Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
✓Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τη μείωση των απορριμμάτων 
καθώς και να γνωρίσουν την επαναχρησιμοποίηση τους, δηλαδή την 
ανακύκλωση.  



ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

✓ 2.Σκοπός
Να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα υλικά (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο
πλαστικό)ανακυκλώνονται αποκτώντας οικολογική συνείδηση.

✓ 3.Διδακτική προσέγγιση
Ομαδοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία , παιγνιώδης μορφή μάθησης.

✓4. Μέσα διδασκαλίας υλικά προϋποθέσεις

1η δραστηριότητα: Χαρτί κάνσον διαφόρων χρωμάτων, εικόνες με διάφορα
ανακυκλώσιμα προϊόντα και υλικά, κόλλα ,ψαλίδια, χρώματα πινέλα ,κουτιά
χάρτινα,
2η δραστηριότητα: υλικά ανακυκλώσιμα και μη τα οποία έχουν ζητηθεί από
τους γονείς
3η δραστηριότητα: από τη γωνιά αμφίεσης καθώς και από χαρτόνια κάνσον
οντουλέ ,γκοφρέ, γλασέ κτλ τα παιδιά ζωγραφίζουν και φτιάχνουν
κουστούμια για τους ρόλους τους.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

✓5.Σύντομη περιγραφή

Πριν την τάξη 

•Ενημερώνοντας τους γονείς για το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
στέλνοντας οδηγίες με βήματα για εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη EDPUZZLE,
τους ζητάμε να δείξουν στο παιδί τους το παρακάτω video ή την ακολουθία
LAMS που τους έχουμε αναθέσει …

•Εναλλακτικά, αν δεν επιθυμούμε εμείς εγγραφή στην πλατφόρμα edpuzzle
για δημιουργία video και τάξης, στέλνουμε απλό video με ερωτήσεις και
οδηγίες στα mail των γονέων ή viber κτλ.







ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
✓ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
✓ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΛ.ΤΑΞΗ
✓VIDEO-EDPUZZLE
https://edpuzzle.com/media/61e2f8f4e6f5c842f4ebb212 

https://edpuzzle.com/media/61e2f8f4e6f5c842f4ebb212


✓ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ LAMS
https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq%5Fid=2269214

https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2269214


ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

✓6. Δομή μαθήματος – Στην τάξη

Μετά την παρακολούθηση του video και των ερωτήσεων στο σπίτι ερχόμενοι
στην τάξη θέτουμε ερωτήσεις αν τους άρεσε το video με τον Πέρυ το
Περιβάλλον, αν τους δυσκόλεψαν οι ερωτήσεις ,πόσες φορές χρειάστηκε να το
δουν, αν απάντησαν οι ίδιοι και όχι οι γονείς τους κτλ.

Πιθανές ερωτήσεις

•Ποιοι ήταν οι ήρωες του video;
•Τι πρέπει να κάνουμε για τον Πέρυ το Περιβάλλον;
•Τι είναι ανακύκλωση;
•Τι ανακυκλώνουμε;
•Πώς γίνεται η ανακύκλωση;
•Κάνουμε ανακύκλωση στο σπίτι;
•Σε ποιους κάδους βάζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά;



Δραστηριότητες

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τα υλικά: 
χαρτένιος γυαλένιος, αλουμινένιος, πλαστικούλης.

1η δραστηριότητα
(1 διδακτική ώρα)

Κατασκευή κουτιών ομάδας χρησιμοποιώντας τα υλικά που αναφέρθησαν παραπάνω.

2η δραστηριότητα
(1 διδακτική ώρα)

Ταξινόμηση- ομαδοποίηση -αρίθμηση -τοποθέτηση υλικών στα κουτιά τους.

3η δραστηριότητα
(1 διδακτική ώρα)

Δραματοποίηση ,παιχνίδια ρόλων :Πέρυ το Περιβάλλον ,Άννα η Ανακύκλωση, χάρτινες 
πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, γυάλινα ,αναψυκτικά ,κτλ.
Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν και μιλούν ανάλογα με το ρόλο τους…

Βάζοντας μουσική το τραγούδι :ο χορός της ανακύκλωσης, τρέχουν να μπουν στα 
σωστά κουτιά ανακύκλωσης…..

Τραγούδι: Ο χορός της ανακύκλωσης
https://www.youtube.com/watch?v=F5x6-jIzkSc

https://www.youtube.com/watch?v=F5x6-jIzkSc




ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

✓ 7.Αξιολόγηση μαθητών
Με φύλλα εργασίας ατομικά καθώς και ομαδικές εργασίες ,κατασκευές

Στο Νηπιαγωγείο έχουμε μάθηση ,όχι μελέτη…



ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

Σίμου Ελεονώρα


