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Αγαπητοί γονείς,  

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο τεύχος του Οικολογικού Ενημερωτικού Δελτίου του Νηπιαγωγείου 
"Λητώ Παπαχριστοφόρου" και Βρεφοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
Το Οικολογικό Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
για αυτό.  

Γενικοί στόχοι Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

• Ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον ως σύνολο και προς τα σχετιζόμενα μ’ αυτό προβλήματα. 

• Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών, ώστε να κατανοηθεί το περιβάλλον στην ολότητά του.  

• Στάσεις, αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον.  

• Κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Στόχοι Προγράμματος: Το παιδί να:  

• Αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες σημαντικές στο να συγκεντρώνει υλικό και πληροφορίες.  Παρατηρεί 
χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του.  

• Πειραματίζεται και να ελέγχει τις υποθέσεις .  

• Κρατά σημειώσεις, να οργανώνει να ταξινομεί και να μελετά καλύτερα αυτά που τον ενδιαφέρουν.  Κάνει 
διαπιστώσεις για ομοιότητες και διαφορές.  

• Βγάζει συμπεράσματα χρησιμοποιώντας διαφόρους μεθόδους (επαγωγική, παραγωγική) και να φτάνει σε λύσεις.  

• Προβλέπει σταθμίζοντας τα δεδομένα και με βάση αυτά να προβλέπει μελλοντικές καταστάσεις.  

 

 
 



Η μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης είναι ένας θεσμός που λειτουργεί για Τρίτη χρονιά στο σχολείο μας, ο οποίος έχει σκοπό 
την δημιουργία μιας κουλτούρας οικολογικής συνείδησης. Κάθε Τετάρτη στο σχολείο πραγματοποιούνται δράσεις και 
δραστηριότητες ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Το πρώτο θέμα - δράση (προέκυψε από τα παιδιά) το οποίο 
μελετήθηκε είναι: «ΤΟ ΝΕΡΟ» και το δεύτερο είναι «ΚΑΛΗ ΖΩΗ». Παράλληλα με τις δύο δράσεις αυτές θα φροντίζουμε την 
λειτουργία του λαχανόκηπου μέσω της δράσης της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. 

Κατάκτηση ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων της φετινής χρονιάς το σχολείο μας επίσημα θα κατακτήσει την ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ 
από το πρόγραμμα των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και θα πάρει την ταυτότητα ‘’ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ’’.  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: 

• Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο 

• Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 
δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς) 

• Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις 
σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το 
περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την 
επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης. 

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!! 

 



ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 
ΝΕΡΟ 



Κόκκινη Τάξη Βρεφών  

Το νερό είναι ένα στοιχείο που το συναντούν τα βρέφη 
παντού. Κάποιες φορές για να ξεδιψάσουν , κάποιες για να 
πλυθούν και άλλες φορές για να διασκεδάσουν. Πότε όμως 
δεν μένει απαρατήρητο. Για να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον 

των παιδιών ασχοληθήκαμε με πειράματα και παιχνίδια που 
αφορούν το νερό.  Σκοπός μας δεν είναι η μάθηση διαφόρων 
φαινομένων αλλά τα βρέφη να αναπτυχθούν ολόπλευρα και 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους  για  πειραματισμό.  



 
Αρχικά τα  βρέφη έπαιξαν και καθάρισαν τα 

ζωάκια τους  με νερό 
 



Πρόσθεσαν λάδι μέσα στο νερό  



Ανακάτεψαν το αλάτι μέσα στο νερό  





Πειραματίστηκαν με την άμμο…   





…την τοποθέτησαν σε σακουλάκια…  



και ετοίμασαν τον βυθό τους με νερό και 
άμμο!! 
 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΑΞΗ ΒΡΕΦΩΝ 

Ως μικροί οικολόγοι πειραματιστήκαμε με το νερό και το 
λάδι.  Βάψαμε βαμβάκι με χρωματιστό λάδι 

χρησιμοποιώντας σταγονόμετρα, παίξαμε όλοι μαζί με το 
νερό στο υδροδοχείο της αυλής και φτιάξαμε "πίνακες 

ζωγραφικής" με την άμμο.  Ο πρώτος μήνας 
πειραματισμού ως μικροί οικολόγοι είχε μεγάλη επιτυχία 

και έτσι προχωρούμε αισίως στον επόμενο μήνα 
οικολογικής εξερεύνησης.  



Αρχικά έπαιξαν με τα ζωάκια 

τους και το νερό… 

Στην συνέχεια 

ζωγράφισαν πάνω 

σε χαρτί με το νερό 

και το λάδι 



Πρόσθεσαν αλάτι στο νερό 

και το ανακάτεψαν….. 

Πειραματίστηκαν 

με την άμμο 





Βρεφοκομικός Σταθμός- Τμήμα 2-3 
Στα πλαίσια της οικολογικής εξερεύνησης τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να 
πειραματιστούν με το νερό.  Αρχικά  βγήκαν στον υπαίθριο χώρο όπου υπήρχαν δύο 
υδροδοχεία. Παρατήρησαν το νερό, το άγγιξαν, το γεύτηκαν, το μυρίστηκαν και 
έπειτα έπαιξαν κάνοντας μπάνιο τα ζωάκια. Επιπλέον τα παιδιά ήρθαν σε επαφή και 
με άλλα υλικά όπως λάδι, άμμο και αλάτι με τα οποία πειραματιστήκαν 
αναμειγνύοντας τα  με το νερό. Μέσα από διάφορα πειράματα τα παιδιά άγγιξαν το 
λάδι, το παρατήρησαν και αναγνώρισαν το χρώμα του. Έπειτα πήραν βαμβάκι και 
άφησαν αποτυπώματα λαδιού πάνω στο χαρτόνι. Επιπρόσθετα ήρθαν και σε επαφή 
με το αλάτι, έκαναν υποθέσεις για το τι περιέχει μέσα στο δοχείο με το νερό και το 
δοκίμασαν για να ανακαλύψουν την αλμυρή του γεύση.  Στο τέλος της ενότητας 
«Νερό» με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού τα παιδιά πήραν φτυαράκι, 
τοποθέτησαν άμμο και νερό στο σακουλάκι τους, διάλεξαν ψαράκι και δημιούργησαν 
το δικό τους βυθό.  



Τα παιδιά έπαιξαν 

με το νερό 

κάνοντας μπάνιο 

τα ζωάκια τους! 



Ήρθαν σε επαφή με το αλάτι…. 



Και αφού μελέτησαν και το λάδι άφησαν 

αποτυπώματα λαδιού σε χαρτόνι με το 

βαμβάκι!! 



Και τέλος έβαλαν άμμο σε 

σακουλάκια και ψαράκια και 

δημιούργησαν τον δικό 

τους βυθό!!!  



Νηπιαγωγείο Τμήμα 3-4 

Κατά την διάρκεια της ενότητας με το νερό, πειραματιστήκαμε με αυτό, 
προσπαθώντας να μετρήσουμε με διάφορα μέσα όπως οι σύριγγες και τα 
κουταλάκια την ποσότητα του νερού που χωράει σε ένα ποτήρι. Επίσης, 
μελετήσαμε διάφορα υλικά που διαλύονται και δεν διαλύονται στο νερό. 
Κάναμε τι προβλέψεις μας τις οποίες καταγράψαμε σε πίνακα και στη 
συνέχεια σημειώσαμε αν η πρόβλεψη μας ήταν ορθή ή λανθασμένη . 
Κάποια από τα υλικά με τα οποία πειραματιστήκαμε είναι η άμμος, το 
νερό, το χρώμα ζαχαροπλαστικής, η άμμος, τα όσπρια κ.α. Τέλος, 
μιλήσαμε για τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού και φτιάξαμε τις 
δικές μας σταγόνες!  

 



Μιλήσαμε για το νερό και τις 

χρησιμότητες του και φτιάξαμε τις 

δικές μας σταγονούλες!! 



Βάλαμε νερό στα ποτήρια μας…… 



Μετρήσαμε με 

σύριγγες και 

κουταλάκια πόσο 

νερό χωρεί μέσα 

σε ένα ποτήρι! 



Βάλαμε διάφορα 

υλικά στο νερό για 

να δούμε αν 

διαλύονται….. 



Κάναμε τις προβλέψεις μας για το κάθε 

υλικό και μετά γράψαμε το συμπέρασμα! 



Νηπιαγωγείο Τμήμα 4-5 

Έναρξη του οικολογικού προγράμματος κάναμε με την δράση 
ΝΕΡΟ και συγκεκριμένα με την ιδιότητα της Διαλυτότητας.  
Μέσα από την συγκεκριμένη ενότητα τα παιδιά παρατήρησαν 
αρχικά το νερό, ενώ έπειτα έκαναν προβλέψεις, έπειτα 
παρατηρήσεις σχετικά με την διαλυτότητα των υλικών, 
φτάνοντας στο τελικό στάδιο της ταξινόμησης των υλικών σε 
διαλυτά και μη διαλυτά.  

 



Βάλαμε νερό σε 

δοκιμαστικούς 

σωλήνες…. 





Βάλαμε διάφορα 

υλικά σε ποτήρια 

και 

παρατηρήσαμε αν 

διαλύονται… 



Και τέλος καταγράψαμε 

ποια υλικά διαλύονται ή όχι 

με το νερό! 



Προδημοτική 
Κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα της οικολογικής μας 
εξερεύνησης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με το 
νερό.  Έτσι,  με αφορμή την "ένωση" της ζάχαρης με το νερό, τα 
παιδιά προβληματίστηκαν ως προς το ποια άλλα υλικά διαλύονται ή 
όχι μέσα στο νερό, διατύπωσαν τις προβλέψεις τους, τις 
κατέγραψαν, και διεκπεραίωσαν πειράματα για να επαληθεύσουν ή 
να απορρίψουν  τις υποθέσεις τους.  Τέλος τοποθετήσαμε στον ήλιο 
ένα μπολ με νερό και ζάχαρη και το αφήσαμε για τρεις μέρες να 
δούμε τι θα συνέβαινε! Τα παιδιά αφού προβληματίστηκαν και 
έκαναν τις υποθέσεις τους, ανακαλύψαμε ότι ο ήλιος εξάτμισε το νερό 
και μας άφησε την ζάχαρη!! 



Αρχικά κάναμε τις προβλέψεις μας 

για διάφορα υλικά αν μπορούν να 

διαλυθούν με το νερό! 



Μετρήσαμε πόσο νερό μπορούμε να βάλουμε σε 

ένα ποτήρι….. 



Βάλαμε διάφορα υλικά στο νερό και 

παρατηρήσαμε αν διαλύονται! 



Τέλος, 

Παρατηρήσαμε και 

γράψαμε ποια υλικά 

διαλύονται ή όχι με 
το νερό



Ενότητα 2 
Λαχανόκηπος 



Κόκκινη Τάξη Βρεφών 

Ο σχολικός λαχανόκηπος μπορεί να γίνει εργαστήριο 
βιωματικής μάθησης , με πολλούς  τομείς ενδιαφέροντος για 
τα βρέφη. Προσφέρει  ευκαιρίες εξερεύνησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων . Ο Βρεφοκομικός Σταθμός του σχολείο μας  
συμμετέχει σε αυτή τη δράση με απλά παιχνίδια και 

δραστηριότητες . Σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες από τις 
πρώτες δράσεις των βρεφών. Τα βρέφη αλληλεπίδρασαν με  
στοιχεία από το περιβάλλον  και  ανακάλυψαν πληροφορίες  

χρησιμοποιώντας  τις αισθήσεις τους.       

 



Πήραμε χώμα και φυτέψαμε τα 

φυτά μας σε μπουκάλες… 



Και στην συνέχεια 

διακοσμήσαμε τις 

μπουκάλες μας 



Πράσινη Τάξη Βρεφών 

•Στο δεύτερο μήνα οικολογικής εξερεύνησης 
ετοιμάσαμε τις δικές μας αυτοσχέδιες 
γλαστρούλες.  Τις διακοσμήσαμε με διάφορα 
διακοσμητικά στολίδια και ακολούθως 
φυτέψαμε τα φυτά που διαλέξαμε και τις 
τοποθετήσαμε έξω στην αυλή μας.  Στην όλη 
μας προσπάθεια συνέβαλαν και οι γονείς μας. 

 

 



Φτιάξαμε αυτοσχέδιες γλαστρούλες 



Και φυτέψαμε τα 

λουλούδια μας! 



Βρεφοκομικός Σταθμός Τμήμα 2-3 

Στα πλαίσια της ημέρας οικολογικής εξερεύνησης καλέσαμε τους γονείς  για να 
ενισχύσουν  το  έργο και την δράση μας ως οικολογικό σχολείο. Ζητήθηκε από 
τα παιδιά να φέρουν στο σχολείο από μια γλάστρα για να φυτέψουμε. Αρχικά 
δόθηκε στους γονείς και τα παιδιά μια μπουκάλα  (γλάστρα) την οποία και 
καλούνταν να διακοσμήσουν επιλέγοντας τα υλικά που θα ήθελαν να 
τοποθετήσουν πάνω. Στην συνέχεια αφού διακόσμησαν την γλάστρα τους 
πήραν από ένα φτυαράκι, τοποθέτησαν χώμα μέσα σ’ αυτήν και φύτεψαν το 
δικό τους φυτό το οποίο και τοποθετήσαμε στον υπαίθριο χώρο του σχολείου 
μας. Τα παιδιά εμπλέκονται στην διαδικασία φροντίδας των φυτών τους 
ποτίζοντας τα καθημερινά.  



Αρχικά 

στολίσαμε της 

μπουκάλες 

(γλάστρες) μας! 





Νηπιαγωγείο Τμήμα 3-4 
Η διαδικασία δημιουργίας του λαχανόκηπου του σχολείου μας, μας απασχόλησε σε όλες 
σχεδόν τις μέρες οικολογικών εξερευνήσεων του Νοέμβρη. Κάναμε αρχή εξερευνώντας το 
χώμα. Το παρατηρήσαμε, το αγγίξαμε, το μυριστήκαμε, εντοπίσαμε τις διαφορές μεταξύ ξηρού 
και υγρού εδάφους και αναφέραμε όλα όσα χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει.  

Σε επόμενη μέρα γνωρίσαμε τα φυτά για τα οποία θα ήταν υπεύθυνη η δική μας τάξη, το 
μαρούλι και τη ρίγανη. Τα αγγίξαμε, τα μυριστήκαμε, τα ζωγραφίσαμε και δημιουργήσαμε τις 
ταμπέλες τους. Ακολούθως, ετοιμάσαμε τις προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο φύτεμα… 
Καθαρίσαμε από τις πέτρες τα λασάνια μας, σκαλίσαμε και ποτίσαμε το χώμα. 

Κι επιτέλους έφτασε η μέρα για να φυτέψουμε! Υποδεχτήκαμε στο σχολείο τους γονείς μας οι 
οποίοι μας βοήθησαν να σκάψουμε και να φυτέψουμε όλα τα φυτά μας. Επιπλέον, την ίδια 
μέρα δημιουργήσαμε σκιάχτρα και ένα σωρό άλλα πράγματα με τα οποία διακοσμήσαμε τον 
λαχανόκηπό μας!  

Πιο κάτω παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από την όλη διαδικασία… 

 



Δημιουργήσαμε της ταμπέλες μας 

για τα φυτά που είναι υπεύθυνη η 

τάξη μας!! 



Και 

ακολούθως 

φυτέψαμε!! 



Νηπιαγωγείο Τμήμα 4-5 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα παιδιά  έλαβαν μέρος στο 
σχέδιο δράσης – δημιουργίας σχολικού λαχανόκηπου. Όπου είχαν την ευκαιρία 
να έρθουν σε επαφή με όλη τη διαδικασία η οποία περιλάμβανε: πειραματισμό 
με το έδαφος – χώμα, ανακάλυψη των χαρακτηριστικών των φυτών, αλλά και 
καθορισμό των απαραίτητων στοιχείων ανάπτυξης του σπόρου μέχρι να φτάσει 
στον καρπό. Ως ενεργοί πολίτες τα παιδιά μαζί με τους γονείς στα πλαίσια της 
ΜΕΡΑΣ ΓΟΝΙΟΥ, φύτεψαν το βοτανο – λαχανόκηπο μας, τον οποίο καθημερινά 
φροντίζουν εφαρμόζοντας τους κανόνες που οι ίδιοι καθόρισαν, ποτίζοντας, και 
καθαρίζοντας τον. 



 



 



Προδημοτική 

Τέτοια εποχή, όπως και πέρσι, «ζωντανέψαμε» τον λαχανόκηπο μας!  Αρχή 
κάναμε με μια συζήτηση γύρω από το χώμα, ξηρό και μαλακό, για το που 
μπορεί ένα σποράκι να ανθίσει και κάτω από ποιες συνθήκες. Αφού 
καταλήξαμε, μιλήσαμε για το τι θα φυτέψουμε στον δικό μας λαχανόκηπο! 
Κάναμε τις καρτέλες των λαχανικών και των βοτάνων μας, φτιάξαμε 
διακοσμητικές πέτρες για να βάλουμε και φυσικά ετοιμάσαμε τους κανόνες μας 
για το πώς πρέπει να τα προστατεύουμε! Τέλος, μαζί με τους γονείς μας 
φυτέψαμε, ετοιμάσαμε απωθητικά διακοσμητικά για τα πουλιά και δώσαμε ζωή 
στον λαχανόκηπο μας!  



Ετοιμάσαμε τις 

ταμπέλες για τον 

λαχανόκηπο μας 



Φυτέψαμε τον 

λαχανόκηπο 

μας, με  τους 

γονείς μας! 


