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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες του σχολείου μας ξεκίνησαν από την περσινή χρονιά. Σκοπός μας ήταν να αποκτήσουν τα παιδιά 

θετική στάση για το περιβάλλον, να το σέβονται  και να το προστατεύουν. Στοχεύσαμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής 

μεθόδου όπως είναι η παρατήρηση, η επικοινωνία, η υποβολή ερωτημάτων (συνεντεύξεις από ειδικούς )  και η πρόβλεψη. Θελήσαμε τα  

παιδιά να γνωρίσουν τον κύκλο της ζωής των φυτών και να πειραματιστούν. Γι’ αυτό φυτέψαμε σπόρους στην αυλή του σχολείου  και 

υποθέσαμε ότι με την φροντίδα που θα του δίναμε (πότισμα, σκάλισμα κτλ ) θα φύτρωναν και θα μας έδιναν και καρπούς. Κατά την 

πορεία ανάπτυξής τους όμως διαπιστώσαμε ότι κάποια φυτά μαράθηκαν , κάποια τα έφαγαν  οι ακρίδες και κάποιοι σπόροι δεν 

βλάστησαν καθόλου. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

22/07/15 Ομιλία από κ. Στέλλα Πέτρου – Τμήμα ΕΠΑ 

 Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο 

 Δημιουργία Λαχανόκηπου 

23/07/15 Ευαισθητοποίηση, σκέψεις, προβληματισμοί  

Προσπάθειες ανεύρεσης καταλληλότερου χώρου δημιουργίας λαχανόκηπου 

30/07/15 Απόφαση για συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα – Υπό έμφαση στόχος της σχολικής χρονιάς 

Η φετινή χρόνια θελήσαμε να μας βρει πιο οργανωμένους για να αντιμετωπίσουμε τις περσινές δυσκολίες αλλά και για να αποκτήσουν  

τα παιδιά γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τα θέματα  της Βιοποικιλότητας και  των  Απορριμμάτων. 

 

27/08/15 Ανταλλαγή απόψεων για τη σύσταση επιτροπής, επισκόπηση περιβάλλοντος, πρώτες σκέψεις για δημιουργία 

σχεδίου δράσης 

19/09/15 Επίσκεψη στην 11
η
 ΄Εκθεση εξοικονόμησης ενέργειας και 8

η
 έκθεση τεχνολογιών νερού και περιβάλλοντος 

21/09/15 Aποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη κ.Σιδερά , Σύμβουλο Βιολογίας,  

Επιθεωρήτρια Βιολογίας, ΥΠΠ, και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου . 

 

 Ενημέρωση για τη δράση του σχολείου 

 Πρόσκληση για συμμετοχή της στην περιβαλλοντική επιτροπή 

 Ανταλλαγή Ιδεών 

22/09/15 Επίσκεψη νηπιαγωγείου στα φυτώρια Σολωμού στη Νήσου 
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23/09/15 Θετική ανταπόκριση και στήριξη από κ. Σιδερά, Σύμβουλος Βιολογίας,  

Επιθεωρήτρια Βιολογίας, ΥΠΠ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου . 

 Εμπλοκή της στη βάση των γονέων 

 Διάχυση δραστηριότητας στην κοινότητα 

 Συμβουλευτικός ρόλος 

 Καθορισμός ραντεβού 07/10/15 στις 10:00 

29/09/15 Αίτηση συμμετοχής στα οικολογικά σχολεία 

 Επιλογή σχεδίου δράσης 

 Βιοποικιλότητα 

 Απορρίματα 

 Καθορισμός συντονίστριας : Χριστοφίνια Αργυρού  

 Καθορισμός αναπληρωτή συντονίστριας: Έλενα Θεοδοσίου  

29/09/15 Αγορά Εξοπλισμού για κέντρα μάθησης Φ.Ε. 

02/10/15 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον κ.Κορφιάτη, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Ενημέρωση για τις δράσεις μας 

 Διερευνητική μελέτη θέματος 

 Καθορισμός ραντεβού στις 07/10/15 στις 15:30 

 Αναμένεται πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί ο περιβαλλοντικός κώδικας του σχολείου μας με την συμμετοχή 

των ίδιων των παιδιών και να προκύψουν δημιουργικά projects μέσα από συλλογικό πνεύμα και συνεργασίες 

. 

07/10/15 Συνεδρία οικολογικής ομάδας σχολείου με διεύθυνση σχολείου και κ.Σιδερά ( Σύμβουλος Βιολογίας, 

Επιθεωρήτρια Βιολογίας, ΥΠΠ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) 

 Αξιοποίηση απορριμάτων – Στάση ζωής 

 Εμπλοκή γονέων 

 Πρόταση για:  

◦ Αίτηση – ΚΕΠΕ Αγλατζιάς 

◦ Συνεργασία με green dot 
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◦ Πλατφόρμα περιβαλλοντικών: Cyta.com 

◦ Επίσκεψη στην Ορόκλινη 

◦ Συνεργασία με πτηνολογικό όμιλο 

◦ Επίσκεψη στην φάρμα riverland 

◦ Συνεργασία με βιολόγους, πτηνολόγους, περιβαλλοντικό όμιλο πανεπιστημίου και καθηγητές 

φυσικών επιστημών 

07/10/15 Συνάντηση με κ.Κορφιάτη Επίκουρος Καθηγητής (Πανεπιστημίου Κύπρου) 

 Πρόταση για δηγιουργία λαχανόκηπου στα πιο κάτω πλαίσια: 

◦ Φύτευση 

◦ Ερευνητές – διδάσκοντες – παιδιά: Μια ομάδα 

◦ Συντονισμός από τον ίδιο (επικοινωνία - συνεργασία) 

12/10/15 Συνεδρία οικολογικής ομάδας με διεύθυνση σχολείου 

 Προτεινόμενες ιδέες για επισκέψεις 

 Μετονομασία Τετάρτης: ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

 6 μέρες δράσεων πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων 

◦ 11,18,25 / 11 /15 και 2,9,16 / 12 / 15 

 

16/10/15 Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 

Επίσκεψη νηπιαγωγείου και προδημοτικής στη Βιολογική Φάρμα Riverland στα Καμπιά 

11/11/15 1η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Απορρίμματα 

Στόχοι: 

 Να προβληματιστούν για το πώς τα σκουπίδια μας αρρωσταίνουν 

 Να πληροφορηθούν για τα ανακυκλώσιμα είδη  και να μάθουν να κατηγοριοποιούν            

(οικοδόμηση της έννοιας της ανακύκλωσης).  

 Να αναλάβουν  δράση, πληροφορούμενοι τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μπορεί  να 
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συμβάλει  στην προστασία του περιβάλλοντος. (καλλιέργεια  θετικής στάσης )  

 Να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά που θεωρούνται άχρηστα . 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με περιβαλλοντικές έννοιες.  

 Να αντιγράφουν λέξεις  

 Να συνεργαστούν και να ενταχθούν σε ομάδες 

18/11/15 2η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Απορρίμματα 

Στόχοι: 

 Να προβληματιστούν για το πώς τα σκουπίδια μας αρρωσταίνουν 

 Να αναλάβουν  δράση, πληροφορούμενοι τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μπορεί  να 

συμβάλει  στην προστασία του περιβάλλοντος. (καλλιέργεια  θετικής στάσης )  

 Να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά που θεωρούνται άχρηστα . 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με περιβαλλοντικές έννοιες.  

 Να αντιγράφουν λέξεις  

 Να συνεργαστούν και να ενταχθούν σε ομάδες . 

25/11/15 3η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Απορρίμματα 

Στόχοι: 

 Να προβληματιστούν για το πού πηγαίνουν τα απορρίμματα και τι κάνουν οι εργαζόμενοι εκεί. 

 Να διατυπώσουν προβλέψεις και ερωτήσεις 
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 Να εκφράσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν παρατηρήσεις  

 Να μάθουν πού πηγαίνουν τα απορρίμματα και ποια εργαλεία, μηχανές χρησιμοποιούν      

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με περιβαλλοντικές έννοιες.  

 Να αντιγράφουν λέξεις  

 Να συνεργαστούν και να ενταχθούν σε ομάδες 

 

02/12/15 4η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Απορρίμματα 

Στόχοι: 

 Να μάθουν πώς να φροντίζουν το περιβάλλον και να αναγνωρίζουν πληροφορίες . 

 Να προτείνουν λύσεις για την μείωση των απορριμμάτων  

 Να διατυπώσουν προβλέψεις και ερωτήσεις 

 Να εκφράσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν παρατηρήσεις  

 Να εμπλακούν σε διαδικασίες πειράματος  

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με περιβαλλοντικές έννοιες.  

 Να αντιγράφουν λέξεις για την δημιουργία εντύπων  

 Να συνεργαστούν και να ενταχθούν σε ομάδες 

09/12/15 5η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Απορρίμματα 

Επιτραπέζια παιχνίδια Ανακύκλωσης   
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10/12/15 Ενημέρωση Νηπιαγωγών για Βιντεοσκόπηση από την Εκπομπή ''Σπίτι στη Φύση'' – ΡΙΚ1 

 

14/12/15 Βιντεοσκόπηση περιβαλλοντικών μας δράσεων με σκοπό να προβληθούν στα πλαίσια εκπομπής με θέμα την 

Ανακύκλωση – Κορύφωση Δράσης Ανακύκλωσης 

13/01/15 

 

1η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

Έναυσμα: Εισάγουμε το θέμα μας συζητώντας με τα παιδιά για την προέλευση της τροφής μας. Από πού 

παίρνουμε τα υλικά της σαλάτας; Πού βρίσκουμε μαρούλια, ντομάτες και πατάτες; Τι ήταν πριν γίνουν 

ντομάτες; Τι χρειάζεται για να φυτρώσουν οι σπόροι; Τι χρειάζεται για να φυτρώσει ένα λουλούδι; Ένα 

δέντρο; Στο τέλος οι νηπιαγωγοί διαβάζουν το παραμύθι «Ένα δέντρο ζητάει αυλή».  

Στόχοι: 

 Να κινούνται με βάση τις οδηγίες. 

 Να κινούνται και να θέτουν υπό δοκιμασία τις διάφορες έννοιες και να αξιολογούν την χρησιμότητά 

τους  

 Να περιγράφουν συγκεκριμένα γεγονότα και εμπειρίες ακολουθώντας χρονική αλληλουχία των 

γεγονότων 

14/01/16 Επίσκεψη Προδημοτικής στο ΚΕΠΕ Αθαλάσσας 

20/01/16 2η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

ΕΔΑΦΟΣ 

Στόχοι: 

 Να προβληματιστούν και να γνωρίσουν  για τη χρησιμότητα του εδάφους  

 Να προτείνουν λύσεις  

 Να διατυπώνουν το λειτουργικό ορισμό της έννοιας κομποστοποίηση  . 

 Να αναπτύξουν στάσεις και ρουτίνες  

 Να ακολουθούν οδηγίες πειράματος  

 Να ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους  



Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και 

Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 

7  Χριστοφίνια Αργυρού & Έλενα Θεοδοσίου 

 
 

 Να δημιουργήσουν οικολογικό λίπασμα για τα φυτά τους  

 Να περιγράφουν συγκεκριμένα γεγονότα και εμπειρίες ακολουθώντας χρονική αλληλουχία των 

γεγονότων 

24/01/16 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  

27/01/16 3η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ – ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Στόχοι: 

 Να  διατυπώσουν τον λειτουργικό ορισμό της βιοποικιλότητας . 

 Να κάνουν νέες διασυνδέσεις  εμπειριών, πληροφοριών και να εκφράσουν τις ιδέες τους  

 Να ζωγραφίζουν, να γράφουν ή να αντιγράφουν λέξεις σχετικές με τον ορισμό της βιοποικιλότητας  

 Να ακούσουν το τραγούδι και να εντοπίζουν λέξεις που αναφέρθηκαν  

 Να ονομάζουν ποικιλία ζώων φυτών, των μυκήτων και όλων των οργανισμών  

 Να σειροθετούν εικόνες και να φαίνεται  η  αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους οργανισμούς και τις μορφές 

ζωής. 

 Να σειροθετούν την πορεία μιας τροφικής αλυσίδας 

 Να δημιουργούν την δική τους τροφική αλυσίδα  

03/02/16 4η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στόχοι: 

 Να  διατυπώσουν τον λειτουργικό ορισμό του οικοσυστήματος 

 Να κατασκευάζουν φυσικά μοντέλα όπως ένα οικοσύστημα  

 Να  περιγράψουν και να εξηγήσουν  τη σχέση των στοιχείων και των φαινομένων 
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 Να συγκρίνουν και να περιγράφουν 2 μοντέλα και να αιτιολογούν την απάντηση τους   

 Να κάνουν νέες διασυνδέσεις  εμπειριών, πληροφοριών και να εκφράσουν τις ιδέες τους  

 Να ζωγραφίζουν, να γράφουν ή να αντιγράφουν λέξεις σχετικές με τον ορισμό του οικοσυστήματος 

 Να αναφέρουν λεκτικά τις τρεις φάσεις της ύλης 

 Να αναφέρουν λεκτικά τι περιλαμβάνει η κάθε φάση της ύλης 

 Να ασκούνται στο να αναγνωρίζουν απλά σύμβολα πχ πώς συμβολίζονται τα ποτάμια και να 

δείχνουν την θάλασσα ( νερό) και την ξηρά στον χάρτη. 

10/02/16 5η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

Προετοιμασία για ραδιοφωνική εκπομπή 

Στόχοι:  

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο και να αναπτύσσουν διαλόγους  

 Να ονομάζουν και να αναφέρουν τα πολλαπλά οφέλη των δέντρων προς τον άνθρωπο 

 Να εκφράζουν λεκτικά και με ολοκληρωμένες προτάσεις τα συναισθήματά τους 

 Να επιχειρηματολογούν για να στηρίξουν τις απόψεις τους 

 

17/02/16 6η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης  

Προετοιμασία για ραδιοφωνική Εκπομπή 

18/02/16 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

 

24/02/16 Online αποστολή στους γονείς Ραδιοφωνικής Εκπομπής - μαγνητοσκοπημένη 

24/02/16 7η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

ΔΑΣΟΣ και ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Στόχοι: 

 Να παρατηρήσουν και να αφουγκραστούν τα δέντρα  

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο και να αναπτύσσουν διαλόγους  

 Να ονομάζουν και να αναφέρουν τα πολλαπλά οφέλη των δέντρων προς τον άνθρωπο 

 Να εκφράζουν λεκτικά και με ολοκληρωμένες προτάσεις τα συναισθήματά τους 
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 Να επιχειρηματολογούν για να στηρίξουν τις απόψεις τους 

26/02/16 Επίσκεψη και παρακολούθηση προγράμματος για βιολογικές καλλιέργειες και πραχτικές λαχανόκηπου στο 

αγρόκτημα  Golden Donkeys Farm 

02/03/16 Μαθήματα φωτογραφίας με αντικείμενα της φύσης από Αλεξία Μακρίδη  

4/04/16 Μαθήματα φωτογραφίας με αντικείμενα της φύσης από Αλεξία Μακρίδη 

07/03/16 Τηλεφωνική Επικοινωνία με CYMEPA (25-343311) 

 Απαραίτητα αξιολόγησης 

 Ημερομηνία Υποβολής: 30/03/16 

7/03/16 Επίσκεψη - Πετρερά Permaculture Land / εκπαιδευτικό και πειραματικό κέντρο το οποίο συγκεντρώνεται 

στις βιώσιμες πρακτικές σχεδιασμού Αεικαλλιεργειών/Permaculture και της Βιολογικής Καλλιέργειας.  

9/03/16 Διάλεξη -Αστροφυσική/ Δημιουργία της γης από Δρ. Μαρία Περβολαράκη   

09/03/16 Παραγγελία Φρουτόδεντρων (26-812544) 

 2 πορτοκαλιές 

 2 μανταρινιές 

 1 δαμασκηνιά 

 2 χρυσομηλιές 

 2 αχλαδιές 

 1 ροδακινιά 

 

09/03/16 8η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης – Βιοποικιλότητα 

ΖΩΑ - ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

Στόχοι: 

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο  

 Να ονομάζουν τους διάφορους βιότοπους 

 Να εκφράζουν λεκτικά και με ολοκληρωμένες προτάσεις τα χαρακτηριστικά ενός ζώου και του 

βιότοπου που ζει 

15/03/16 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Ραδιοφωνική Εκπομπή και Διαμαρτυρία 

16/03/16 9η Μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης 



Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και 

Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 

10  Χριστοφίνια Αργυρού & Έλενα Θεοδοσίου 

 
 

Διάλεξη -Αστροφυσική/ Δημιουργία της γης από Δρ. Μαρία Περβολαράκη   

23/03/16 Παρουσίαση παραμυθιού/ Πώς τα φρουτόδεντρα βοηθούν τις καρδιοπάθειες; από  Δρ. Γιώργο Κατσώνη 

Φυτεύουμε φρουτόδεντρα στο σχολείο  

30/03/16 Βιωματικό Εργαστήρι/ Βιοποικιλότητα και Μέλισσες / Φίλοι της Γης Κύπρου 

  



Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και 

Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
 

11  Χριστοφίνια Αργυρού & Έλενα Θεοδοσίου 

 
 

 


