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Αγαπητοί γονείς,  

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το δεύτερο 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 τρίτη 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 



Τους τελευταίους δυο μήνες την μέρα τις Οικολογικής Εξερεύνησης στην 

Κόκκινη τάξη τα βρέφη παρατήρησαν, πειραματίστηκαν με το νερό και διάφορα 

υλικά.  Επίσης, χρησιμοποίησαν όλες τις αισθήσεις τους (γεύση, αφή, ακοή, 

οσμή). 

Με  τις πιο πάνω δεξιότητες ενδυνάμωσαν τον τομέα της νοητικής ανάπτυξης.  

Επιπλέον αναπτύχθηκαν οι κινητικές ικανότητες των βρεφών όπως:  

• Να χειρίζονται μικρά αντικείμενα και να τα ελέγχουν 

• Να γεμίζουν και να αδειάζουν δοχεία νερού 

• Να χρησιμοποιούν το πινέλο και να δίνουν έμφαση στα δάκτυλά τους. 

 

Μέσα από τα παιχνίδια με το νερό τα βρέφη αλληλεπίδρασαν  και διασκέδασαν 

μεταξύ τους αλλά και με τις νηπιαγωγούς.       



Παιχνίδια νερού με δοχεία!! 

Μεταφέρουν,      

γεμίζουν  και 

αδειάζουν το νερό 

στα δοχεία    



Παιχνίδια με μικρά εργαλεία!! 

Τα βρέφη Πειραματίζονται με το 

νερό και χειρίζονται διάφορα 

εργαλεία   



Πειραματισμός με νερό και κρέμα σαντιγί … 





Πειράματα μεταφοράς νερού!!! 



Τα παιδιά παρατηρούν την κίνηση του νερού και των 

καραβιών  



Παιχνίδια παρατήρησης με νερό  





ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΑΞΗ ΒΡΕΦΩΝ 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΜΜΟΣ 

Συνεχίζοντας τις εξερευνήσεις μας και τους πειραματισμούς μας 
στα πλαίσια των ημερών οικολογίας, προσθέσαμε στα υλικά 

πειραματισμού μας και την άμμο.  Παράλληλα εμπλουτίσαμε τα 
υλικά πειραματισμού με το νερό στα πλαίσια νέων 

δραστηριοτήτων.  Φτιάξαμε σχέδια με κολλητική και άμμο και τα 
δικά υδροδοχεία με ψαράκια, νερό και άμμο.  Επίσης, μαζέψαμε 
πέταλα από νερό με τις κουτάλες τα οποία μεταφέραμε σε άδειο 
δοχείο.  Τέλος πειραματιστήκαμε με το νερό στην προσπάθεια 

μας να γεμίσουμε τα διάφορα δοχεία μας με αυτό, ζωγραφίσαμε 
με το νερό στο χαρτόνι μας και παίξαμε με τα ζωάκια και τις 

σαπουνάδες. 

 



Πειραματισμός με την άμμο!! 





Παιχνίδια νερού με δοχεία!! 



Πειραματισμός με τα πέταλα και το 

νερό!! 



Πειραματισμός με το νερό και την 

σαπουνάδα 





ΤΜΗΜΑ 2-3 
Στα πλαίσια της οικολογικής εξερεύνησης τα παιδιά απέκτησαν ποικίλες εμπειρίες 
μέσα από την αλληλεπίδραση τους με το νερό. Αρχικά πειραματίστηκαν με το νερό 
μεταφέροντας το χρησιμοποιώντας διάφορα είδη δοχείων. Γέμιζαν και άδειαζαν 
μεγάλα και μικρά δοχεία με νερό με ποικίλους τρόπους ανακαλύπτοντας τις 
ιδιότητες του νερού. Επιπλέον έπαιξαν με πλαστικά ζωάκια τα οποία έβαζαν σε 
διαφανή ποτήρια παρατηρώντας την βύθιση και την πλεύση. Τα παιδιά έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με το νερό όπου συμμετείχαν ερχόμενα σε επαφή 
με άλλα αντικείμενα του περιβάλλοντος τους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας 
κουτάλες μάζεψαν φύλλα μέσα από δοχεία νερού, καθάρισαν μπάλες 
επικαλυμμένες με αφρό χρησιμοποιώντας πινέλο και νερό. Επιπρόσθετα 
χρησιμοποίησαν το νερό κατά την διάρκεια των εικαστικών δραστηριοτήτων όπου 
έφτιαξαν ομπρέλες κολλώντας κομματάκια γκοφρέ, ενώ στην συνέχεια 
παρατήρησαν την αλλαγή στο γκοφρέ όταν έβαζαν νερό.  

Επίσης, τα παιδιά παρατήρησαν την κίνηση – φορά του νερού παίζοντας με 
νεροτσουλήθρες και μετακινώντας με διάφορους τρόπους τα καραβάκια στο 
υδροδοχείο. Επιπλέον μετάφεραν νερό από το ένα μπολ στο άλλο με την χρήση 
σφουγγαριών.  





Προσπαθώντας 

να μαζέψουν 

φύλλα από τα 

δοχεία νερού 







Κολλώντας 

κομματάκια 

γκοφρέ πάνω 

στις 

ομπρελίτσες 

μας!!  







Βύθιση και Πλεύση 

Μέσω αυτοσχέδιας ιστορίας, τα παιδιά γνώρισαν τον «Κρίγκι το 
μυρμήγκι», ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια τους για να διασχίσει την 
τεράστια λίμνη που είχε δημιουργηθεί στο χωράφι κατόπιν δυνατής 
καταιγίδας, και να επιστρέψει στο σχολείο όπου κατοικούσε μαζί με 
τους φίλους του. 

Τα παιδιά πειραματίστηκαν με διάφορα αντικείμενα για να του 
προτείνουν εκείνα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαζί με 
τους φίλους του, για να ανεβούν επάνω και να διασχίσουν τη λίμνη. 
Αφού διατύπωσαν τις δικές τους προβλέψεις, τοποθέτησαν ένα-ένα τα 
αντικείμενα μέσα σε λεκάνη με νερό, έκαναν τις παρατηρήσεις τους και 
κατέληξαν σε συμπεράσματα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, παιδιά 
και νηπιαγωγοί κατέγραφαν τις προβλέψεις και τα συμπεράσματά τους 
σε ειδικό πίνακα.  

Παρατίθενται πιο κάτω κάποιες φωτογραφίες από το πείραμα. 



Τοποθετήσαμε διάφορα υλικά σε δοχεία για να 

δούμε πως θα βοηθήσουμε τον Κρίγκι το 

μυρμήγκι!! 





Ακολούθως, καταγράφαμε σε ειδικό πίνακα ποια υλικά 

μπορούν να επιπλεύσουν στο νερό και ποια βυθίζονται! 





ΠΕΙΡΑΜΑ ΒΥΘΙΣΗ - ΠΛΕΥΣΗ 
Η βύθιση και η πλεύση χαρακτηρίζει αντικείμενα που 

τοποθετούνται μέσα σε υγρό. Βύθιση έχουμε όταν το αντικείμενο 
κατευθύνεται στον πυθμένα του υγρού, ενώ η πλεύση αφορά την 

περίπτωση που το αντικείμενο παραμένει στην επιφάνεια του 
υγρού. Την ιδιότητα αυτή του νερού, θέλαμε να ανακαλύψουμε 
και εμείς! Αφού διαλέξαμε τα αντικείμενα με τα οποία ο ήρωας 
της ιστορίας μας θα έφτιαχνε την βάρκα του, πειραματιστήκαμε 
βάζοντας τα στο νερό αφού πρώτα διατυπώναμε την πρόβλεψη 
μας. Έπειτα παρατηρούσαμε το αποτέλεσμα και σημειώναμε την 

παρατήρηση μας στον αντίστοιχο πίνακα καταγραφής.  

 

ΑΡΑΧΝΟΤΑΞΗ  

ΤΜΗΜΑ 4-5  



ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

Στα πλαίσια της δράσης για το ΝΕΡΟ είχαμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε το Μουσείο Νερού.  

Το Μουσείο Νερού αποτυπώνει, μέσα από τα εκθέματά του, την ιστορία του 
νερού στην Κύπρο και σκιαγραφεί μια πλήρη εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης 
της πορείας που ακολούθησε ο άνθρωπος της Κύπρου για να προμηθευτεί το 
νερό και να εξασφαλίσει την ύπαρξή του. 

Το Μουσείο αποτελείται από τρεις ενότητες: 

• Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού, πλαισιωμένο από βλάστηση κυπριακής 
χλωρίδας, περιλαμβάνει ανεμόμυλο, αλακάτι, στέρνα, πηγάδια, πέτρινες 
βρύσες, τουλούμπα, άμαξες κ.ά. 

• Το «παλιό εργαστήρι» που αναπαριστά τον μηχανικό τρόπο διοχέτευσης 
νερού. Εδώ εκτίθενται εργαλεία, όργανα, συσκευές και εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνταν στα δίκτυα ύδρευσης, από τα παλιά χρόνια μέχρι και 
πρόσφατα, όπως παλαιά συστήματα απολύμανσης του νερού (χλωριωτές), 
μετρητές στάθμης νερού και μηχανές άντλησης. 

 



Παιχνίδι 

παντομίμας: 

πήραμε ρόλο 

σταγόνας, 

νερού, 

ωκεανού, 

θάλασσας!!! 



Φτιάξαμε παζλ με 

θέμα την 

παράδοση και την 

ιστορία της 

Κύπρου σχετικά 

με το νερό! 



Παρατηρήσαμε Κυπριακές Κούζες , όπου 

γνωρίσαμε την χωριά από τα οποία 

προέρχονται, την χρήση και την κατασκευή 

τους!!! 



Δημιουργήσαμε τις 
δικές μας ΚΟΥΖΕΣ!!!! 



Στο υπαίθριο μουσείο 
γνωρίσαμε όλους τους 
τρόπους διοχέτευσης 

νερού!!!! 







‘Σκουπίσαμε’ με σκούπα από 
θρουμπί, ‘κάναμε μπάνιο’ με την 

κούζα και ‘πλύναμε τα ρούχα στην 
σκάφη’. 



ΑΣΤΕΡΟΤΑΞΗ  
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 

Τον μήνα Δεκέμβριο, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Νερού στην Λεμεσό. 

Μέσα από τον πολύπλευρο, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

του προγράμματος είδαμε ότι η σχέση νερού και ανθρώπου είναι 

σχέση ζωής! Τα παιδιά παρατήρησαν αφίσες σχετικά με τον κύκλο του 

νερού, έφτιαξαν φίλτρο καθαρισμού του νερού με φυσικά υλικά, είδαν 

εκθέματα που έχουν σχέση με το νερό, καθώς και σπάνια αντικείμενα-

όργανα που χρησιμοποιούνταν για την άντληση, τη μέτρηση, και τον 

καθαρισμό του νερού. Επιπρόσθετα, μέσα από διάφορα παιχνίδια τα 

παιδιά είδαν πως γινόταν  η μεταφορά του νερού από τους σωλήνες 

νερού στα σπίτια μας και πως κατέληγε τελικά στις βρύσες.   





Φτιάξαμε 

φίλτρο 

καθαρισμού 

του νερού και 

είδαμε το 

αποτέλεσμα 

αφού 

φιλτράραμε το 

νερό 



Προσπαθώντας να ενώσουμε τα λάστιχα έτσι ώστε 

να μπορεί να περάσει το νερό 



Ενώσαμε τις 

σωλήνες….. 



Γεμίσαμε κούζες με 
νερό!! 





Και τέλος, παίξαμε το 

παιχνίδι της σταγόνας 

όπου έπρεπε να βρούμε 

την πλαστικοποιημένη 

σταγόνα μέσα στην 

πισίνα!! 


