
 ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ  
  Α1-Α2 Β1-Β2 Γ1-Γ2-Γ3 Δ1-Δ2 E1-E2-E3 ΣΤ1-ΣΤ2 ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Φροντίζω 
το 
Περιβάλλο
ν 
 

Φροντίζω το 
περιβάλλον 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 
 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 
 

Φροντίζω το 
περιβάλλον 

Φροντίζω το 
περιβάλλον 

 

Αρχές Δεκεμβρίου 
– τέλη Ιανουαρίου 

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ Περιβάλλον Κλιματική 

Αλλαγή-

Φυσικές 

καταστροφές 

 

Παγκόσμια και τοπική 
πολιτιστική κληρονομιά 

Οικολογία Φυσικές 
καταστροφές
,πολιτική 
προστασία 

Φυσικές 
καταστροφές, 
πολιτική 
προστασία 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΤΑ 
ΚΑΤΟΡΘΩΜ
ΑΤΑ ΜΙΑΣ 
ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙ
ΑΣ» 

«ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟΝ 
ΣΕΙΣΜΟ» 

«Θεσσαλονίκη: μια πόλη, 
μια ιστορία» 

 

«Γεμίσαμε 
απορρίμματα» 

Βάζω στην 
καρδιά μου… 
την γη! 

Βάζω στην καρδιά 
μου… την γη! 

 

ΣΤΟΧΟΙ  • Να 
γνωρίσουν το 
νερό ως 
φυσικό 
στοιχείο του 
περιβάλλοντο
ς και να 
ανακαλύψουν 
την αξία του 
στην 
ανθρώπινη 
ζωή. 
• Να 
αντιληφθούν 
τον κύκλο του 
νερού. 
• Να 
γνωρίσουν 
τους 
κινδύνους 
από τη 

• Δεξιότητε
ς του 
21ου 
αιώνα 
(Δεξιότητ
ες 
μάθησης 
του 21ου 
αιώνα, 
Παραγωγ
ική 
Μάθηση) 

• Δεξιότητες 
ζωής 

(Δεξιότητες 
της Κοινωνικής 

Ζωής,) 

• Δεξιότητες του νου 

(Στρατηγική 

σκέψη, Πλάγια 

Α) Ως προς την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

• Με τα εργαστήρια που 
επεξεργάζονται το 
συγκεκριμένο θέμα 
προωθούνται οι 
δεξιότητες μάθησης του 
21ουαιώνα : 
τηλεπικοινωνίας , της 
κριτικής σκέψης, της 
συνεργασίας και της 
δημιουργικότητας (4Cs)  

• Ως προς τις δεξιότητες του 
21  ου αιώνα   που 
συνυφαίνονται με τις 
δεξιότητες του νου τα 
εργαστήρια βοηθούν στην 
ανάπτυξη πλάγιας σκέψης 
αφού το πρόγραμμα 
απασχολεί τα παιδιά με τη 
δημιουργία κατασκευών, 

A)Να αναπτύξουν  
δεξιότητες 
μάθησης(κριτική σκέψη, 
επικοινωνία,   
συνεργατικότητα  και 
δημιουργικότητα 
Να αναπτύξουν 
δεξιότητες ζωής 
(αυτομέριμνα, 
υπευθυνότητα και 
πρωτοβουλία) 
 Να αναπτύξουν 
δεξιότητες του νου 
(στρατηγική και πλάγια 
σκέψη, κατασκευές) 
. Γνωστικό επίπεδο. Να 
γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν τις  βασικές 
οικολογικές 
επιστημονικές  έννοιες  
που εμπλέκονται στο 

 Οι μαθητές-
τριες 
Α) να 
γνωρίσουν το 
φαινόμενο της 
κλιματικής  
αλλαγής. 

 
Β) να 
συνειδητοποι
ήσουν την 
αναγκαιότητ
α δράσης και 
να 
ενεργήσουν 
με γνώμονα 
την 
προστασία 
του 
περιβάλλοντ
ος 

Οι μαθητές-τριες 
Α) να γνωρίσουν το 
φαινόμενο της 
κλιματικής  αλλαγής. 

 
Β) να 
συνειδητοποιήσουν 
την αναγκαιότητα 
δράσης και να 
ενεργήσουν με 
γνώμονα την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 
 
Γ) να αναπτύξουν 
αίσθηση 
υπευθυνότητας και 
συνείδηση του 
επείγοντος 
χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης του 

 



μόλυνση και 
την έλλειψη 
νερού. 
• Να 
ευαισθητοποι
ηθούν ως 
προς την 
αλόγιστη 
κατανάλωσή 
του. 
• Να 
γνωρίσουν το 
δασικό 
οικοσύστημα. 
• Να 
μάθουν πώς 
το νερό 
(πλημμύρα) 
και η 
πυρκαγιά 
μπορούν να 
επιδράσουν 
καταστροφικά 
στα δάση και 
κατά 
συνέπεια 
στον 
άνθρωπο. 
Να 
ευαισθητοποι
ηθούν ως 
προς τους 
τρόπους 
προστασίας 
του. 

Σκέψη, 

Κατασκευές, 

Παιχνίδια, 

Εφαρμογές) 

Οι μαθητές:  

• Να έρθουν σε 

πρώτη επαφή με 

το φυσικό 

φαινόμενο του 

σεισμού. 

• Να 

συζητήσ

ουν  

προσωπι

κές  

εμπειρίε

ς. 

• Να γνωρίσουν το 

εσωτερικό τη γης 

και να το 

αναπαραστήσου

ν με ζωγραφιές 

και πλαστελίνες. 

• Να γνωρίσουν τα 

αίτια του σεισμού. 

• Να 

προετοιμαστού

ν για την 

πιθανότητα 

ενός σεισμού 

• Να 

δημιουργήσο

υν το δικό 

τους 

βαλιτσάκι με 

τα 

παιχνιδιών και 
εφαρμογών. 

• Ως προς τις δεξιότητες του 
21 ου αιώνα  που 
συνυφαίνονται με τις 
δεξιότητες ζωής 
καλλιεργούν τις 
κοινωνικές τους 
δεξιότητες, τη συνεργασία 
, την υπευθυνότητα και 
την αυθεντικότητα.  

Β) Ως προς τους στόχους 
των υποενοτήτων 

• Να γνωρίσουν τα 
πολιτιστικά μνημεία της 
πόλης τους και να 
αποκτήσουν γνώσεις για 
την ιστορία και την 
ταυτότητα της πόλης 
μέσα από τα αυτά. 

• Να έρθουν σε επαφή με 
τις παραδοσιακές 
γεύσεις και να κάνουν 
ένα ταξίδι γευσιγνωσίας 
στη Θεσσαλονίκη. 

• Να εμπλουτίσουν τον 
γραπτό και τον 
προφορικό τους λόγο, 
μέσα από τη συγγραφή 
δύο ομαδικών βιβλίων . 

 
Γ)  Ως προς τη σύνδεσή 
τους με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα 

Μέσω των εργαστήριων  
επιχειρείται  διαθεματική 
προσέγγιση με το μάθημα  
της Ιστορίας, της 
Γυμναστικής, της Μουσικής 
και των Εικαστικών. 

 
 

ζήτημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων.  
 
Β. Επίπεδο αξιών. 
 Να ευαισθητοποιηθούν 
οι μαθητές μέσα από τα 
προβλήματα που 
δημιουργεί η 
υπερκατανάλωση. 
Να αναγνωρίσουν την 
αξία της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος 
 Να προτείνουν  
εναλλακτικές λύσεις  για 
τη μείωση των 
απορριμμάτων σε 
ατομικά και συλλογικό 
επίπεδο. 
 
 Γ. Επίπεδο στάσεων.  
Η καλλιέργεια  
οικολογικής  συνείδησης  
Η ανάπτυξη θετικών 
στάσεων και 
συμπεριφορών με σκοπό 
τη μείωση και την 
επαναχρησιμοποίηση 
των απορριμμάτων 
 

 
Γ) να 
αναπτύξουν 
αίσθηση 
υπευθυνότητα
ς και 
συνείδηση του 
επείγοντος 
χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης 
του 
προβλήματος 
της κλιματικής 
αλλαγής. 

προβλήματος της 
κλιματικής αλλαγής. 



απαραίτητα 

εφόδια 

έκτακτης 

ανάγκης 

• Να 

κατασκευάσουν 

οδηγίες προς 

τους γονείς τους 

για 

τις αλλαγές που 

πιθανόν να 

χρειαστεί να 

      κάνουν  στο σπίτι 
τους ώστε να είναι 
πιο ασφαλείς 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

Αφήγηση 
παραμυθιού 
«Το ταξίδι 
μιας 
δροσοσταλιάς
» - Συζήτηση 
για το δώρο 
ζωής για τον 
πλανήτη:  το 
νερό. 

Τι είναι σεισμός «Μνημεία της 
Θεσσαλονίκης-Μια 
πολιτιστική κληρονομιά» 

Οι μαθητές/τριες με τη 
χρήση εικόνων, κειμένων 
και φύλλων 
δραστηριοτήτων, 
προσεγγίζουν την έννοια 
«περιβάλλον» και 
αντιλαμβάνονται τι 
συντελεί στην 
καταστροφή του. 
 

 
Διαστημόπλοι
ο Γη - Ταξίδι 
στο Γανυμήδη  
 

 Διαστημόπλοιο Γη - 
Ταξίδι στο Γανυμήδη  
 

 

Εικονογράφη
ση του 
παραμυθιού – 
Παραγωγή 
προφορικού 
λόγου 

Ποιος ήταν ο 
εγκέλαδος; Μύθοι 
γύρω από τον σεισμό 

«Μνημεία και αξιοθέατα- 
Τουριστικός οδηγός της 
πόλης μας» 
 

Συγγραφή λεξικού 
απορριμμάτων, 
ανακύκλωσης  σε 
ελληνικά και αγγλικά. 
 

Γνωρίζουμε τις 
πηγές 
ενέργειας 
 

Γνωρίζουμε τις πηγές 
ενέργειας 
 

 

Παρακολούθη
ση βίντεο (Οι 
σταγονίτσες), 
ο κύκλος του 
νερού σε 
power point. 

Τι κάνω κατά τη 
διάρκεια του 
σεισμού; 

«Λευκός Πύργος- σήμα 
κατατεθέν της πόλης μας» 
 

Σχεδίαση των συμβόλων 
της ανακύκλωσης και 
κατασκευή κάδων 
ανακύκλωσης. 
 Δημιουργία έργων από 
ανακυκλώσιμα υλικά 

Το φαινόμενο 
του 
θερμοκηπίου  
 

Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου  
 

 

 
Δημιουργία 
αφίσας με τον 

Τι πρέπει να κάνω 

μετά τον σεισμό; 
 

«Παιχνίδια γεύσεων» 
 

Γραφή παραμυθιού ή 
θεατρικού από κάθε 
ομάδα 

Υπολογίζω τις 
εκπομπές CO2 

Υπολογίζω τις 
εκπομπές CO2 των 

 



κύκλο του 
νερού. 

των οικιακών 
μου συσκευών  
 

οικιακών μου 
συσκευών  
 

Πείραμα για 
να γνωρίσουν 
τους 
κινδύνους 
από τη 
μόλυνση του 
νερού. 

Αξιολόγηση –πόσο 
έτοιμος/η είμαι αν 
γίνει σεισμός; 

«Οι ειδικοί μιλούν για την 
κουζίνα της Θεσσαλονίκης 
μας» 
 

 
Καταγραφή  προτάσεων 
για μείωση των 
απορριμμάτων και 
κατασκευή αφισών.  

Ηλιακή 
ενέργεια  
 

Ηλιακή ενέργεια  
 

 

Φύλλα 
εργασίας – 
Σύνδεση με το 
μάθημα της 
Γλώσσας, των 
Μαθηματικών 
και της 
Μελέτης. 

 «Μουσεία της 
Θεσσαλονίκης» 
 

 
Επιδαπέδια παιχνίδια με 
ανακυκλώσιμα υλικά 

Κλιματική 
αλλαγή και η 
υπερθέρμανση 
του πλανήτη. 
Καθαρίστε την 
ατμόσφαιρα 
της Ευρώπης 

Κλιματική αλλαγή και 
η υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Καθαρίστε 
την ατμόσφαιρα της 
Ευρώπης 

 

    Φύλλα 
εργασίας 
αξιολόγησης 
και 
αναστοχασμού 

Φύλλα εργασίας 
αξιολόγησης και 
αναστοχασμού 

 

       

       

 


