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 Τέςξπ ςξ ρυξλικό έςξπ 2014-2015 ςξ ρυξλείξ μαπ ρσμμεςέυει ρε 
πεοιβαλλξμςικό ποόγοαμμα με ςη Β΄ςάνη με θέμα

 «ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖ-ΕΩΖ ΓΘΑ Ξ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ»

 «ΔΘΑΥΩΠΘΕΩ Α ΡΙΞΣΟΘΔΘΑ ΝΔΥΩΠΘΕΩ»

 Ρςα πλαίρια ασςξύ ςξσ πεοιβαλλξμςικξύ ποξγοάμμαςξπ η Β΄ςάνη
με σπεύθσμεπ ςιπ δαρκάλεπ σοιακίδξσ Λαοία και Βξύλγαοη 
Ρςασοξύλα θα εσαιρθηςξπξιήρξσμε ςξσπ μαθηςέπ μαπ ώρςε μα 
απξκςήρξσμ πεοιβαλλξμςική ρσμείδηρη ,θα ζωγοατίρξσμε , θα 
ςοαγξσδήρξσμε, θα αμακσκλώρξσμε, θα επιρκετςξύμε ςξ 
Δλλημικό Ιέμςοξ Αμακύκλωρηπ Αλξσμιμίξσ , θα μαπ επιρκετςεί 
ρςξ ρυξλείξ η Ξικξλξγική Δςαιοεία Αμακύκλωρηπ , θα 
δημιξσογήρξσμε ατίρεπ, θα ρσμεογαρςξύμε με ςξ Δήμξ για ςξσπ 
κάδξσπ αμακύκλωρηπ καθώπ και με ςξ Ρύλλξγξ Γξμέωμ και 
Ιηδεμόμωμ για ξςιδήπξςε υοειαρςεί!

 Ρε όλξ ασςό ςξ ενάμημξ ποόγοαμμα ραπ θέλξσμε βξηθξύπ και 
ρσμεογάςεπ !

 ΔΣΥΑΠΘΡΞΣΛΔ ΔΙ ΩΜ ΟΠΞΔΠΩΜ ΓΘΑ Ζ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ ΙΑΘ Ζ 
ΒΞΖΗΔΘΑ ΡΑΡ!



Οι μαθηςέπ μα καςαμξήρξσμ ςη 

ρπξσδαιόςηςα ςηπ αμακύκλχρηπ 

για ςη ζχή μαπ και ςξ πεοιβάλλξμ 

και μα μάθξσμ μα μημ πεςξύμ ρςξμ 

απλό κάδξ σλικά πξσ μπξοξύμ μα 

επαμαυοηριμξπξιηθξύμ.







Οι μαθηςέπ

 Να απξκςήρξσμ πεοιβαλλξμςική ρσμείδηρη και μα 
μάθξσμ μα ρέβξμςαι ςξ πεοιβάλλξμ

 Να γμχοίρξσμ πξια σλικά αμακσκλώμξμςαι και πξια 
όυι (πλαρςικό , υαοςί, αλξσμίμιξ, ρίδηοξπ, γσαλί, 
κξμπόρς )

 Να μάθξσμ μα ρσμεογάζξμςαι μέρα από παιυμίδια 
οόλχμ

 Να μάθξσμ μα υοηριμξπξιξύμ απλά μέρα και άυοηρςα 
σλικά για μα δημιξσογήρξσμ καςαρκεσέπ ρυεςικέπ με 
ςξ θέμα







Project (ρυέδιξ  εογαρίαπ)

Βιχμαςική

Ομαδξρσμεογαςική

Οι ξμάδεπ δημιξσογξύμςαι με 

ςσυαίξ ςοόπξ και με ξρξ ςξ δσμαςό 

μικοόςεοη παοέμβαρη από ςξμ 

εκπαιδεσςικό



 Καςαιγιρμόπ ιδεώμ

 Ποξρδιξοιρμόπ  ςηπ  θεμαςξλξγίαπ

 Σσγκέμςοχρη πληοξτξοιώμ από ςξ διαδίκςσξ και από βιβλία

 Αμάλσρη και επενεογαρία ςηπ θεμαςξλξγίαπ με καθξδήγηρη εκπαιδεσςικξύ

 Παιδαγχγικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, επενεογαρία εοχςήρεχμ, ελεύθεοη 
έκτοαρη (παιυμίδι οόλχμ, ςοαγξύδι, θέαςοξ, ζχγοατική ) , αμςαλλαγή 
ρκέφεχμ, ρσζήςηρη

 Σύμθερη

 Ανιξλόγηρη



 Πεοιξοιρμόπ ούπαμρηπ

 Δνξικξμόμηρη εμέογειαπ , ποώςχμ σλώμ και 

τσρικώμ πόοχμ

 Σσλλξγή , επενεογαρία και 

επαμαυοηριμξπξίηρη σλικώμ

 Κέμςοα αμακύκλχρηπ

 Γμχοιμία με εςαιοία ανιξπξίηρηπ αμακύκλχρηπ   



 Αουικά ςα δύξ ςμήμαςα ρσγκεμςοωθήκαμε 

και παοακξλξσθήραμε έμα 

εκπαιδεσςικό βίμςεξ από ςημ Δλλημική 

Δςαιοεία Ανιξπξίηρηπ Αμακύκλωρηπ για ςξμ 

Λπλε κάδξ https://youtu.be/jUXWKk3JLCU

 Ρσζηςήραμε για ςιπ ρσρκεσαρίεπ πξσ 

μπξοξύμε μα αμακσκλώρξσμε ( υάοςιμεπ, 

αλξσμιμέμιεπ, γσάλιμεπ, πλαρςικέπ και 

λεσκξριδηοέπ) αλλά και για ςξμ ςοόπξ πξσ 

γίμεςαι ασςό.





Διαβάραμε και ρσζηςήραμε για ςημ 
Αμακύκλχρη Μεςά ζχγοατίραμε…





Παιυμίδι

ρςξ ποξαύλιξ ςξσ ρυξλείξσ:  Όλα 
ςα σλικά είμαι ρκξοπιρμέμα ρςξμ 
υώοξ ςηπ ασλήπ . Ατξύ υχοίραμε 
ςα παιδιά ρε ξμάδεπ ,εκείμα με ςη 
ρειοά ςξσπ νευχοίζξσμ και 
ςξπξθεςξύμ ρςιπ ρχρςέπ κξύςεπ  ςα 
«ρκξσπίδια» αμάλξγα με ςξ πξιξ 
είμαι ςξ σλικό ςξσπ.



Αουίραμε μα μαζεύξσμε είδη πξσ αμακσκλώμξμςαι. Τα παιδιά έτεοαμ 

από ςξ ρπίςι ςξσπ ρσρκεσαρίεπ από υαοςί- πλαρςικό- γσαλί-

αλξσμίμιξ.

Ρσγκέμςοωρη ςωμ 

υοήριμωμ «ρκξσπιδιώμ»

μαπ











Κάμξσμε γχμιά αμακύκλχρηπ ρςιπ 

ςάνειπ μαπ. Νςύμξσμε ςξμ 

τελλξπίμακα με υαοςί 

αμακσκλχμέμξ και κξλλάμε επάμχ 

ςξσ διάτξοα αμςικείμεμα από σλικά 

ή ρσρκεσαρίεπ αμακύκλχρηπ.







 Δπιρκετθήκαμε ςξ κέμςοξ Αμακύκλχρηπ Αλξσμιμίξσ 
Αμαοξσρίξσ

 Παοακξλξσθήραμε ποόγοαμμα από ςημ Δλλημική εςαιοία 
Ανιξπξίηρηπ Αμακύκλχρηπ

 Δπιρκετθήκαμε ςξ μξσρείξ Βξοοέ

 Διαβάραμε βιβλία όπχπ: Αμακύκλχρη,

Ο πλαμήςηπ εκπέμπει SOS

Γμχοίζχ ςημ αμακύκλχρη

Ζ κσοά τύρη και ξ κακόπ     ούπξπ

 Παοακξλξσθήραμε βιμςεάκια ρυεςικά με ςημ αμακύκλχρη,

όπχπ:  Αμακύκλχρη δεμ είμαι παοαμύθι

Αμακύκλχρη μπαςαοιώμ

Αμακύκλχρη λαμπςήοχμ

 Ακξύραμε ςοαγξύδια για ςημ αμακύκλχρη και ςξ πεοιβάλλξμ



ξ εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα «Πεοιβάλλξμ & 
Αμακύκλχρη» απεσθύμεςαι ρςα ρυξλεία ςηπ 
Οοωςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, με εμημεοωςικό 
σλικό για ςξσπ δαρκάλξσπ και ποξςάρειπ 
δοάρεωμ για εκείμξσπ και ςξσπ μαθηςέπ, με 
απώςεοξ ρκξπό ςημ ατύπμιρη, ςημ 
εσαιρθηςξπξίηρη και ςη ρσμμεςξυή όλξ και 
πεοιρρόςεοωμ αμθοώπωμ ρςα θέμαςα πξσ 
ατξοξύμ ςημ ποξρςαρία ςξσ Οεοιβάλλξμςξπ 
και, ρσγκεκοιμέμα, ςημ Αμακύκλωρη.



Δμημέοχρη Ξευχοίζξμςαπ ςα σλικά



Τα δικά μαπ κξσςάκια ποώςα 
ζσγίζξμςαι

Μεςά μπαίμξσμ ρςξ μηυάμημα 
ρσμπίερηπ



Έςξιμξπ ξ «κύβξπ» από ςα 
ρσμπιερμέμα κξσςάκια

Γι΄ασςά ςα κξσςάκια πήοαμε από ςξ 
ΚΑΝΑΛ ςξ πξρό ςχμ 1,20 εσοώ



Έογξ από κξσςάκια αλξσμιμίξσ



Γίμαμε όλξι καλλιςέυμεπ και με ρύμθημα «ςίπξςα δεμ 
είμαι άυοηρςξ, ςίπξςα δεμ πάει υαμέμξ» τςιάναμε ςα 

δικά μαπ έογα με σλικά αμακύκλχρηπ.





Τα έογα μαπ



 Μαζέφαμε σλικά και ςα οίναμε ρςξμ μπλε κάδξ

 Φςιάναμε ςη «Γχμιά αμακύκλχρηπ» ρςιπ ςάνειπ μαπ

 Γμχοίραμε ςημ αμακύκλχρη μέρα από  ατίρεπ και πλαρςικξπξιημέμεπ 
εικόμεπ

 Αρυξληθήκαμε πξλύ με ςη ζχγοατική και ςιπ καςαρκεσέπ. 
Απξταρίραμε μα τςιάνξσμε ςξ μικοό βιβλίξ ςηπ αμακύκλχρηπ. Τξ 
βιβλιαοάκι μαπ πεοιέυει 10 εικόμεπ με ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ 
αμακύκλχρηπ πξσ ςα παιδιά ςιπ ζχγοάτιραμ.Οι εικόμεπ ποξέουξμςαι 
από ςξ e-children.blogspot.com

 Εχγοατίραμε και πλαρςικξπξιήραμε ςξμ μπλε κάδξ.

 Κάμαμε επξυιακέπ καςαρκεσέπ από αμακσκλώριμα σλικά

υιξμόμπαλεπ  από βάζα και ρςξλίδια από πάςξσπ μπξσκαλιώμ  ςα 
Χοιρςξύγεμμα, μάρκεπ ςιπ Απόκοιεπ , παρυαλιμέπ και αμξινιάςικεπ 
καςαρκεσέπ …(ακξλξσθξύμ λεπςξμέοειεπ και εικόμεπ)











Ξ Λπλε κάδξπ πξσ 

τςιάναμε ρε 

μόμπιλε



 Χοιρςξύγεμμα!! Φςιάναμε υιξμξμιτάδεπ 
ρςξλίδια υοηριμξπξιώμςαπ ςξσπ πάςξσπ από ςα 
πλαρςικά μπξσκάλια.Τα παιδιά ςα ζχγοάτιραμ 
ποξρεκςικά με γσμαικεία μαμό.

 Σειοά πήοαμ ξι υοιρςξσγεμμιάςικεπ 
καμπαμξύλεπ! Με υάοςιμα πξςήοια 
υαοςξπεςρέςερ και ρύομα πίπαπ.

 Χιξμόμπαλεπ!!!! από γσάλιμα βαζάκια πξσ 
έτεοαμ από ςξ ρπίςι πξσ μέρα είυαμ  
μιμιαςξύοεπ πλαρςικέπ  ή υοιρςξσγεμμιάςικεπ 
τιγξύοεπ ή παιυμιδάκια και ρςξλίρςηκαμ με 
γκλίςεο ρε πξλλά υοώμαςα.





Δέμςοξ από οξλά υαοςιξύ





















Απόκοιεπ!! Από υάοςιμα κξσςιά γάλακςξπ ή 

πιάςα καςαρκεσάραμε κλόξσμ με αρςείεπ 

ταςρξύλεπ όπχπ επίρηπ και μάρκεπ  από 

υαοςξρακξύλεπ. Δε θα μπξοξύραμε μα 

παοαλείφξσμε και ςιπ γοαβάςεπ μαπ!



α υάοςιμα κξσςιά από γάλα  

«μεςαμτιέρςηκαμ» ρε κλόξσμ 





















 Εωγοατίραμε εικόμεπ 

με ςιπ βαρικέπ 

πληοξτξοίεπ για ςημ 

αμακύκλωρη και μεςά 

τςιάναμε έμα μικοό 

βιβλιαοάκι για κάθε 

παιδί 





 Οι ρκξπξί ςξσ ποξγοάμμαςξπ επιςεύυθηκαμ ρε ικαμξπξιηςικό βαθμό.

 Έγιμε μια ποώςη γμχοιμία ςχμ μαθηςώμ με ςημ αμακύκλχρη .

 Διαπιρςώθηκε και καςαμξήθηκε ρε μεγάλξ βαθμό ςξ πεοιβαλλξμςικό

κόρςξπ από ςημ αλόγιρςη καςαμάλχρη  υαοςιξύ, πλαρςικξύ, γσαλιξύ

και μεςάλλχμ.

 Δμιρυύθηκε η εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ μαθηςώμ και ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ

εσούςεοα ρυεςικά με ςημ αμακύκλχρη και ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ ξικξλξγικήπ

κοίρηπ.

 Έδχρε ςημ εσκαιοία για ςημ απόκςηρη γμώρεχμ και ικαμξςήςχμ για ςημ 

αμαγμώοιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσ, αλλά κσοίχπ

ρςημ αλλαγή ςξσ ςοόπξσ ζχήπ, ( απξςίμηρη, απόοοιφη ή σιξθέςηρη ανιώμ

πξσ καθξοίζξσμ ρςάρειπ και ρσμπεοιτξοέπ, επιλξγέπ και απξτάρειπ ρυεςικέπ

με ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ)

Βξήθηρε ςξσπ μαθηςέπ μα απξκςήρξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ ικαμόςηςεπ για ςξμ

ποξρδιξοιρμό και ςημ επίλσρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ ποξβλημάςχμ 

και ςη δσμαςόςηςα αμάληφηπ δοάρηπ και εμεογξύ ρσμμεςξυήπ για ςημ

ποόληφη και ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ ποξβλημάςχμ.





Κξλάζ από λχοίδεπ υαοςόκξσςχμ 
υσμώμ





Ο κξομόπ είμαι κξλάζ από λχοίδεπ 
ετημέοιδχμ



Απξταρίραμε ρςημ ςελική γιξοςή ςξσ 

ρυξλείξσ μαπ για ςξ καλξκαίοι ςα δσξ 

ςμήμαςα ςηπ Β΄ςάνηπ μα παοξσριάρξσμ 

έμα μικοό δοώμεμξ με θέμα ςημ 

αμακύκλωρη και μα ςοαγξσδήρξσμ δσξ 

ςοαγξύδια …



Τι  έμαθα   γ ι α   τ η ν 

α ν α κ υ κ λ ω σ η

Α ν α κ ύ κ λ ω ζ η  είναι η διάζωζη 

ενός ανηικειμένοσ ποσ ενώ έτει 

τρηζιμοποιηθεί

και μοιάζει άσπηζηο, 
διαηηπεί ζημανηικό

μέπορ ηηρ αξίαρ ηος και 

μποπεί να

σπηζιμεύει για πολύ 

ακόμα !



Ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ ςωμ Β1 + Β2 

ςξσ 4ξσ Δημξςικξύ Ρυξλείξσ Μ.Θωμίαπ και 

ξι δαρκάλεπ ςξσπ  σοιακίδξσ Λ. 

Βξύλγαοη  Ρςασοξύλα


