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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-

Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 
 

Θεματικός Κύκλος:  

Φροντίζω το Περιβάλλον  

 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 

 

Ο δικός μας τίτλος  

Α.  Η διατροφή, εγώ και η γη 

Β. Ο πολιτισμός του τόπου μου 

Α: Μεσογειακή διατροφή:  Κάνει καλό στην υγεία μου και στον πλανήτη. 

[Βασισμένο στο υλικό Υγιή παιδιά, Υγιής πλανήτης (WWF Ελλάς)] 

Τίτλος:  «Αλλάζω τον κόσμο με το πηρούνι μου» 

Στόχοι: Να κατανοήσουν την σχέση της τροφής με τους φυσικούς πόρους του 

πλανήτη και την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος καθώς και να 

γνωρίσουν την πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής που αποτελεί την 

ιδανική επιλογή για την υγεία και τον πλανήτη μας. 

 

Β: Πολιτιστική κληρονομιά: Μνημεία που «ζουν» ανάμεσά μας… 

Τίτλος: «Ίχνη του χθες στις γειτονιές του σήμερα: εντόπισέ τα, φρόντισέ τα!» 

Στόχοι: Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια και τη σημασία των μνημείων 

ως υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη διατήρησής τους 

στο σήμερα, να αναγνωρίζουν πιθανές απειλές για τη διατήρηση των μνημείων 

και να διατυπώσουν συγκεκριμένους τρόπους προστασίας των μνημείων.  

 

 

 

 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

 

Αναφορά σε: 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: κριτική σκέψη, συνεργασία, 

επικοινωνία, δημιουργικότητα, αυτομέριμνα, οργανωτική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, πληροφορικός γραμματισμός, μελέτη περιπτώσεων, 

επίλυση προβλημάτων, κατασκευές, πολιτειότητα, γραμματισμός στα μέσα, πλάγια 

σκέψη, παραγωγικότητα. 

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) επιμέρους θεματική 

(-κες) ενότητα (-τες):  

Οι μαθητές στο τέλος του κύκλου των εργαστηρίων θα είναι σε θέση: 

 να γνωρίζουν την σχέση διατροφής και φροντίδας για το περιβάλλον 

 να σκέφτονται συνδυαστικά την υγιεινή διατροφή μέσω της Πυραμίδας της 

Μεσογειακής διατροφής με την διατροφή χαμηλού οικολογικού 

αποτυπώματος 

 να διακρίνουν ένα μνημείο ανάμεσα σε άλλα κτίρια με βάση τα εξωτερικά 

του χαρακτηριστικά 

 να διατυπώνουν υποθέσεις για την ιστορία και τη χρήση των μνημείων 

(ερμηνεία) 

 να αναζητούν και να καταγράφουν πληροφορίες με συστηματικό τρόπο 

(τεκμηρίωση) 

 να αναγνωρίζουν πιθανές απειλές στο περιβάλλον ενός μνημείου 

 να διατυπώνουν ρεαλιστικούς τρόπους προστασίας των μνημείων 

 να γνωρίζουν φορείς που εμπλέκονται στην προστασία των μνημείων 

Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών  
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των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 

Με τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας (παραγωγή ποιήματος, 

πολυτροπικού κειμένου, εξοικείωση με την ανάγνωση, καταγραφή 

πληροφοριών), των μαθηματικών (κατασκευή σχήματος-τριγώνου μέσω της 

Πυραμίδας διατροφής, εξέλιξη και ακολουθία ιστορίας, τοπολογικές σχέσεις), 

ΤΠΕ (ψηφιακοί χάρτες, ψηφιακή φωτογραφία) και της γνωριμίας με το 

περιβάλλον (παραγωγή τροφής και περιβάλλον, υλικός πολιτισμός, ιστορικός 

χρόνος, παράγοντες φθοράς υλικών). 

 

 

 

Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1  Μια μέρα στο παλάτι του:  «Βρέχει το αγαπημένο μου φαγητό» 

 

Δεξιότητες:  Δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κοινωνικές 

δεξιότητες. 

 

1.  Τα παιδιά ζωγραφίζουν το αγαπημένο τους φαγητό. 

2. Γίνεται καταγραφή των αγαπημένων φαγητών, συζήτηση για την αξία 

του ως αγαθό στη ζωή μας αλλά και ως κοινωνία αγάπης. 

3. Κινητικό παιχνίδι «Το ρομαντικό γεύμα» με τις ζωγραφιές των παιδιών. 

4. Κινητικό Παιχνίδι «Βρέχει το αγαπημένο μου φαγητό» Ακούν την 

ιστορία και την δραματοποιούν. 

5. Αξιολόγηση:  Κόβουμε και τρώμε ψωμί, συζητάμε για την αξία του και 

των δημητριακών. 

6. Τραγουδάμε και δραματοποιούμε «Ο γεωργός πάει στον αγρό» 

 

Εργαστήριο 2 Μια μερίδα πλανήτη, παρακαλώ! Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής. 

 

Δεξιότητες:  Κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, επικοινωνία, συνεργασία, 

οργανωτική ικανότητα, μελέτη περιπτώσεων, πλάγια σκέψη. 

 

1. «Η ιστορία ενός κόκκου ρυζιού» Αφήγηση με κούκλα.  

2. Παρουσίαση των βημάτων/σταδίων της διαδικασίας παραγωγής της 

τροφής (ρύζι) με εικόνες και της έννοιας του οικολογικού 

αποτυπώματος.  «Τι στοιχίζει στον πλανήτη μας» η παραγωγή ενός 

κόκκου ρυζιού. 

3. Φύλλο εργασίας (ανά ζεύγη):  Επίλυση προβλήματος για το πόσα και 

ποια βήματα πρέπει να παραληφθούν για την μείωση του οικολογικού 

αποτυπώματος στην ιστορία του κόκκου του ρυζιού. 

 

Εργαστήριο 3 Ανθρώπινες πυραμίδες, νόστιμες και υγιεινές!  Μεσογειακή διατροφή για 

παιδιά. 

 

Δεξιότητες:  Αυτομέριμνα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, παραγωγικότητα, 

γραμματισμός στα μέσα, κατασκευές, πλάγια σκέψη 

 

1.  Ομάδες τροφών με παιχνίδια ψηφιακά στην πλατφόρμα «Αίσωπος» 

και δημιουργία Πυραμίδας Μεσογειακής Διατροφής. 

2. Κατασκευή ατομική Πυραμίδας Μεσογειακής διατροφής και 
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παραγωγή ποιήματος για υποβοήθηση ανάγνωσης του πολυτροπικού 

κειμένου με τις εικόνες της πυραμίδας για απομνημόνευσή της. 

3. Η Περιβαλλοντική Πυραμίδα.  Γνωριμία και συζήτηση/συσχέτιση με 

την Πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής.  Φύλλο εργασία:  

Οικολογικό αποτύπωμα:  Σύμφωνα με τις εικόνες των τροφών βάλε τα 

πατουσάκια από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. 

 Εργαστήριο 4 Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης:  Διατροφικά μηνύματα για τα  παιδιά και το 

περιβάλλον. 

 

Δεξιότητες:  Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, 
αυτομέριμνα, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτειότητα, υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, παραγωγικότητα, μελέτη περιπτώσεων, 
κατασκευές. 

1. Παρουσίαση ppt με θέμα ο πλανήτης μας μιλάει πως θέλει να τον 
φροντίσουμε όπως μας φροντίζει αυτός δίνοντας μας το πολυτιμότερο 
αγαθό για την ζωή μας:  Την τροφή μας.  Ως απάντηση στο ερώτημα 
ποιος μας δίνει το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής μας. 

2. Παρακολούθηση τριών βίντεο με animation με θέματα τρεις από τις 
βασικές αρχές/μηνύματα για την φροντίδα του περιβάλλοντος: 
α)Καλύτερα σπιτικό φαγητό παρά έτοιμο, β) Δεν πετάμε φαγητό γιατί 
είναι αγαθό, γ) φαγητό, φρούτο και λαχανικό τοπικό και εποχιακό. 
https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235227629 
https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235226846 
https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235226259 

3. Αναπαραγωγή των βίντεο στην τάξη από τα παιδιά με παντομίμα και 
βιντεοσκόπηση και προβολή στην τάξη. 

4. Κατασκευή σουβενίρ/διακοσμητικού από χαρτόνια και εικόνες με 
τρίπτυχο από πιάτο με Μεσογειακό μενού, τον πλανήτη μας 
«χαρούμενο» με ζωγραφική και ένα οικολογικό αποτύπωμα αειφόρου 
καλλιέργειας με χαρούμενα προσωπάκια. 

5. Παραγωγή ποιήματος για απομνημόνευση μηνυμάτων του σουβενίρ. 
6. Κοινοποίηση στους γονείς με αποστολή ψηφιακού πληροφοριακού 

υλικού για το πρόγραμμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τα παιδιά 
με σύμπραξη της/του νηπιαγωγού.  
https://food.wwf.gr/parents 

7. «Φτιάχνω μια απλή υγιεινή συνταγή το Σαββατοκύριακο με τους 
γονείς μου»  Τα παιδιά φτιάχνουν μια συνταγή, την φωτογραφίζουν 
και την παρουσιάζουν στην τάξη. 
https://food.wwf.gr/learn-from-alex 

8. Κολατσιό στην τάξη και διατροφή:  Κατά την διάρκεια του κολατσιού 
παίζουμε τον γρίφο: « Βρες τι καλό έχεις σήμερα το κολατσιό σου για 
τον πλανήτη σου». 

 

 

Εργαστήριο 5 Πολιτιστικό περιβάλλον 1: «Ντετέκτιβ μνημείων» 

 

Δεξιότητες: Συνεργασία, επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, 

επικοινωνία, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, μελέτη περιπτώσεων, 

γραμματισμός στα μέσα, επίλυση προβλήματος. 

 

1. Ένας αρχαιολόγος στην τάξη μας: η περίπτωση του Λευκού Πύργου ως 

https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235227629
https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235226846
https://vimeo.com/showcase/4783258/video/235226259
https://food.wwf.gr/parents
https://food.wwf.gr/learn-from-alex
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εμβληματικού μνημείου της πόλης μας 

2. Εντοπισμός και φωτογράφιση μνημείων στη γειτονιά μας 

3. Καταγραφή υποθέσεων: εκτίμηση παλαιότητας και χρήσης μνημείου  

4. Με το φακό μιας «συλλέκτριας μνημείων»: ταξίδι στον χρόνο μέσα από 

μνημεία του Παλαιού Ηρακλείου στην Αθήνα 

5. Οργανώνοντας τα μνημεία μας στον χρόνο: ψηφιακή χρονογραμμή με 

ομαδοποιημένα μνημεία ανά χρονική περίοδο κατασκευής της (σύγκριση, 

διατύπωση συμπερασμάτων, ομαδοποίηση, λογική σειροθέτηση)  

6. Οργανώνοντας τα μνημεία μας στον χώρο: ψηφιακή χαρτογράφηση 

7. «Μνημειο-λογίες…»: αναζητούμε τον δικό μας ορισμό για τα μνημεία και 

την αξία τους 

8. Κατασκευή διαδραστικής πλατφόρμας για την ανάρτηση των ευρημάτων 

μας με δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης των πληροφοριών 

 

Εργαστήριο 6 Πολιτιστικό περιβάλλον 2: «Υπερασπιστές μνημείων» 

 

Δεξιότητες: Δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κοινωνικές 

δεξιότητες, κριτική σκέψη, επικοινωνία, πολιτειότητα, υπευθυνότητα, 

πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, παραγωγικότητα, μελέτη περιπτώσεων, 
κατασκευές, γραμματισμός στα μέσα, επίλυση προβλήματος. 

 

1. Αναγνωρίζοντας απειλές του σήμερα στα ίχνη του χθες: διατύπωση 

υποθέσεων για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μνημεία που βρήκαμε 

(σύνδεση κινδύνων με σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα και 

χαρακτηριστικά αστικού περιβάλλοντος) με αφορμή την τοποθεσία τους 

2. Δημιουργία ομαδικής ηλεκτρονικής παρουσίασης (powerpoint) 

3. Η «συλλέκτρια μνημείων» ξαναχτυπά: τα μνημεία του Παλαιού Ηρακλείου 

εκπέμπουν SOS (ανατροφοδότηση και διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με 

τις απειλές των μνημείων) 

4. «Όλα τα μνημεία μια οικογένεια»: ICOMOS και μνημεία του κόσμου 

5. Τα μνημεία «φωνάζουν» τα δικαιώματά τους: διατυπώνοντας μια διακήρυξη 

δικαιωμάτων των μνημείων 

6.  Το δικό μας μανιφέστο για την προστασία των μνημείων: καταγραφή ιδεών 

για την προστασία των μνημείων και διάχυση στους αρμόδιους φορείς (πχ. 

Δήμους, Περιφέρειες, ΥΠΑΙΘ, ΥΠΠΟ, Eφορίες Αρχαιοτήτων…) 

(Σημ.: με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικαιροποιούμε αναλόγως και 

τη σχετική πλατφόρμα) 

 

Εργαστήριο 7 «Γνωρίζω το φυσικό περιβάλλον μου» 

 

Δεξιότητες: Δημιουργικότητα, συνεργασία, παραγωγικότητα, κατασκευές, 

κριτική σκέψη, πλάγια σκέψη. 

 

1. Δημιουργία και παρουσίαση πρωτότυπου εικονοποιημένου κειμένου σε ppt, 

με τίτλο: "Ο φίλος μας ο Φύλλης κι η φίλη του η κ Χλωροφύλλη" . Το 

φαινόμενο της φωτοσύνθεσης σε 7 βήματα. 

2. Ψυχοκινητικές δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι των 7 βημάτων για την 

κατανόηση της φωτοσύνθεσης. 

3. Συλλογές φύλλων από το οικείο περιβάλλον: ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, 

αντιστοιχίσεις. 
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4. Εικαστικές απεικονίσεις της φωτοσύνθεσης (ζωγραφική, κολλάζ, 

φωτοκολλάζ). 

5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και παραγωγή προφορικού λόγου: 

α) Τι θα γινόταν αν η ατμόσφαιρα «αρνιόταν να δώσει» το CO2 της στην κ. 

Χλωροφύλλη; 

β) Τι θα γινόταν αν η κ Χλωροφύλλη «έκρυβε» το Ο2 της στην ατμόσφαιρα; 

Εργαστήριο 8 «Προστατεύω το φυσικό περιβάλλον μου» 

 

Δεξιότητες: Κοινωνικές δεξιότητες, οργανωτική ικανότητα, συνεργασία, 

δημιουργικότητα, πλάγια σκέψη, επίλυση προβλήματος, αυτομέριμνα, 

παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, κατασκευές . 

 

1. Δημιουργία και παρουσίαση πρωτότυπου εικονογραφημένου κειμένου σε 

ppt με θέμα: «Το μανιφέστο της πλαστικής σακούλας". Με τη χρήση του 

μονολόγου ως φορέα στο κείμενο και στο εκφραστικό ύφος του μανιφέστου, 

παρουσιάζονται οι επιδράσεις της πλαστικής σακούλας στον πλανήτη. 

2. Καταγραφή των αρνητικών επιδράσεων του πλαστικού ως υλικό (σε ξηρά 

και θάλασσα κι αέρα) κι οργάνωση αυτών σε ομάδες. 

3. Διατύπωση αντιλόγων στο «μονόλογο» της πλαστικής σακούλας και 

αναζήτηση λύσεων. 

4. Διάκριση και ομαδοποίηση αντικειμένων μέσα στο σπίτι σε οικολογικά και 

μη. 

5. Δημιουργία μανιφέστου για μια χάρτινη σακούλα προς όφελος της 

ανθρωπότητας. 

6. Δημιουργία "πολεμικής" για την πλαστική σακούλα προς όφελος της 

ανθρωπότητας. 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

 

 Όλα τα φύλλα εργασίας είναι με ανοιχτού τύπου εκφωνήσεις, καθώς 

και οι προτάσεις κατασκευών. 

 Αξιοποίηση ζεύγους/κοινότητας μάθησης μέσω συνεργασίας παιδιού-

οικογένειας 

 Αξιοποίηση ηχογράφησης και οπτικών απεικονίσεων (φωτογραφίας, 

ζωγραφικής/εικονογράφησης, ψηφιακών χαρτών) 

 Ενδεχόμενες προσαρμογές βάσει υποδείξεων/ προτάσεων της ειδικής 

παιδαγωγού του νηπιαγωγείου 

 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 

μας 

 WWF:  Περιβαλλοντική εκπαίδευση 2017 

 Δρ Δέσποινα Καλεσοπούλου, Αρχαιολόγος/Μουσειολόγος, Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας 

 Δρ Νικόλαος Ακαμάτης, Αρχαιολόγος, Διεθνές Πανεπιστήμιο 

 Οικογένειες μαθητών 

 Γονείς-ειδικοί 

 ΙCOMOS 

Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων 

 Κατασκευή Πυραμίδας Μεσογειακής διατροφής 

 Σουβενιρ φροντίζω το περιβάλλον με την διατροφή μου:  «Αλλάζω τον κόσμο 

με το πηρούνι μου» 

 Ποιήματα με μηνύματα για το περιβάλλον 

 Βίντεο με θέμα:  Διατροφή και περιβάλλον 

 Συνταγή για απλό και υγιεινό γεύμα ή σνακ 

 Εικαστικά έργα: (ζωγραφική, κολλάζ, μήνυμα σε χάρτινη σακούλα) 

 Κειμενικά είδη: δημιουργία «μανιφέστου και πολεμικής» για την πλαστική και 

χάρτινη σακούλα, δημιουργία «διαλόγων» με τη Χλωροφύλλη 
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 Ταξινομήσεις , συλλογές φύλλων. 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία  που παρήχθησαν 

από τους/τις  μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

πάνω στην υλοποίηση 

 Φύλλα εργασίας 

 κατασκευές 

 Ερωτηματολόγια για γονείς και παιδιά 

 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης  

 Ανάρτηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων υλοποίησης του 

σχεδίου στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο ιστολόγιο που θα 

δημιουργηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. 

 Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

 Παρουσίαση της δράσης στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και 

στους γονείς των μαθητών/τριών (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) 

 


