
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και 

Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου 

Στείλτε μας τα σχόλια σας για το 

ενημερωτικό δελτίο στην ηλεκτρονική 

μας διεύθυνση nursery@ucy.ac.cy 



• ΕΝΕΡΓΕΙΑ :Κάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά 
αποθηκεύει) μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. 
Ενέργεια, συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή 
συστήματος να παραγάγει έργο. 

• Τα παιδιά  με την βοήθεια εικόνων  διατύπωσαν τον  
λειτουργικό ορισμό της  έννοιας ενέργεια.  

• Συζήτησαν για συσκευές και υλικά που έχουν ενέργεια και 
στην πορεία ονόμασαν κάποιες μορφές ενέργειας (αιολική, 
ηλιακή, χημική κτλ).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)


ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΤΑΞΗ  



• Τα παιδιά 
αντιστοίχισαν  μια 
πηγή ενεργείας με 
την κατάλληλη χρήση 
της . 



Τα παιδιά με 
ανακυκλώσιμα υλικά 
κατασκευάζουν  ηλιακό 
συσσωρευτή. Ντύνουν 
όλα τα υλικά με  σκούρα 
χρώματα γιατί 
απορροφούν το φώς του  
ήλιου και ζεσταίνονται.  



Τα παιδιά 
συναρμολόγησαν και 
δημιούργησαν αυτοκίνητα 
αιολικής ενέργειας  



• Μαθηματικά 
παιχνίδια. Τα 
παιδιά 
τοποθέτησαν 
λαμπτήρες 
ανάλογα με τον 
αριθμό που τους 
δινόταν.   





• Μετά την ανάγνωση του 
παραμυθιού οι 
νηπιαγωγοί τοποθέτησαν  
2 ή 3 εικόνες στο πάτωμα  
και διατύπωσαν  το 
ερώτημα : ποιον τρόπο 
θα διάλεγες για να πας;  

• - από το σπίτι στο 
σχολείο- (εικόνες: πόδια, 
αυτοκίνητο , ποδήλατο)  

• -από την ακτή στο 
απέναντι νησάκι-               
( εικόνες: ιστιοπλοϊκό, τζετ 
σκι )   

 



• Υπενθυμίσαμε   στα 
παιδιά  τον ορισμό  
Ηλιακή ενέργεια: Η 
ενέργεια που 
παρέχεται από τον 
ήλιο.   

• Καταγράφαμε τις 
αρχικές υποθέσεις 
των παιδιών και στην 
συνέχεια 
παρουσιάσαμε και 
παίξαμε με τον κύκλο 
της ενέργειας μέχρι να 
φτάσει στα πατίνια 
ενός παιδιού.    
 



• Τα παιδιά στις 
ομάδες τους 
παρατηρούσαν 
εικόνες Α3. Σε 
αυτές τις εικόνες 
έπρεπε να 
εντοπίσουν πού 
γίνεται σπατάλη 
ενέργειας.  



• Τα παιδιά κατασκεύασαν ηλιακό φούρνο και έμαθαν ότι    
το αλουμινόχαρτο αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και 
όταν αυτή κατευθύνεται πάνω στο φαγητό, ζεσταίνεται! 

 





  



 









 



• Αρχικές ερωτήσεις :Πού βρίσκεται ο αέρας ; Τον βλέπουμε ; Τον 
ακούμε ; Έχει βάρος, δύναμη ;  

• Τα παιδιά φαντάστηκαν και  ζωγράφισαν  τι μπορεί να μετακινεί ο 
αέρας ;     πχ  Τα κλαδιά του δέντρου, τα απλωμένα ρούχα, το 
χαρτάκι στο πεζοδρόμιο. 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Άλλα ερωτήματα: Μπορούμε να πιάσουμε τον αέρα; – Μπορούμε 
να ζήσουμε χωρίς αέρα;. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχτηκαν οι 
χρήσεις του αέρα στη ζωή και  η σημαντικότητά του για τον 
άνθρωπο. 





 



 



 



 



 



 





 



 













Πείραμα 1: κολλήσαμε 
μαύρο ύφασμα γύρω από 

μπουκάλια με νερό και 
παρατηρήσαμε ότι το νερό 

μέσα ζεσταίνετε αν το 
αφήσουμε στον ήλιο 

Πείραμα 2: τοποθετήσαμε 
ασημόκολλα γύρω από ένα 
πιάτο και παρατηρήσαμε τα 

παστέλ που ήταν μέσα να 
λιώνουν όταν εκτίθενται για 

ώρα στον ήλιο  







Προσπαθήσαμε  και 
κλείσαμε τον αέρα 

μέσα σε μπαλόνια και 
σακούλια… 

Και φυσήξαμε στις κόλλες για να 
δούμε πόση δύναμη του αέρα 

χρειάζονταν για να μετακινηθούν! 











Γνωρίζουμε 
τις μορφές 
ενέργειας  

Ε
Ν
Ε
Ρ
Γ
Ε
Ι
Α 



Τα «ΔΕΝ» της 
Ενέργειας και ο 

ηλιακός 
φούρνος 



Φτιάχνουμε 
ιστιοφόρα 
αυτοκίνητα 

και 
ηλιακούς 

συσσωρευτ
ές 



Ο ΦΩΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΗΚ 

Ο Φώτης  της 
ΑΗΚ και οι 
φίλες του 

επισκέπτοντ
αι το σχολείο 
μας και μας 
μαθαίνουν 

πώς να 
χρησιμοποιο
ύμε σωστά 

τον 
ηλεκτρισμό. 



Τα ζωάκια 
του 

πλανήτη  
μας 

χρειάζονται 
την 

βοήθεια 
μας. 

Μαθαίνου
με να πώς 

να 
εξοικονομο

ύμε 
ενέργεια 

Ενεργειακό 
Γραφείο 
Κυπρίων 
Πολιτών 



Χρησιμοποιού
με τον αέρα 

για να 
μετακινήσουμ
ε αντικείμενα 

Παρατηρο
ύμε τον 

αέρα στο 
σακούλι 

ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 



Φύσα – φύσα 
αεράκι και 
γυρνάει ο 

ανεμόμυλος 
μας 

Φτιάχνουμε 
μπούμερανγκ 

και 
ανεμόμυλους 



Τα παιδιά 
ταξινομούν 

τον αέρα 
ανάλογα 

με την 
δύναμη 

του. 

ΑΝΕΜΟΣ 



Παράγουμε 
ήχους 

φυσώντας 
το χαρτί 





 
Κατά την διάρκεια της 

ενότητας για την 
ηλεκτρική ενέργεια μας 
επισκέφθηκε ο Φώτης 

από την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

όπου μας έδωσε 
σχετικές πληροφορίες.  



Επιπλέον στα πλαίσια 
της ηλικιακής ενέργειας 

πειραματιστήκαμε με 
αλουμινόχαρτο. Τα 

παιδιά το έκοψαν σε 
κομμάτια και τύλιξαν 

ένα κουτί για να 
φτιάξουν ένα 

αυτοσχέδιο φούρνο.   



Επιπρόσθετα στα 
πλαίσια της 
θεματικής ενότητας 
για την ενέργεια τα 
παιδιά έφτιαξαν 
ανεμόμυλους και 
έπαιξαν παιχνίδια 
χρησιμοποιώντας τον 
αέρα και ήρθαν έτσι 
σε πρώτη επαφή με 
την αιολική ενέργεια.  



Πειραματιστήκαμε 
με τους 

ανεμόμυλους που 
φτιάξαμε. 

Φυσήξαμε σε 
αυτούς και 

παρατηρήσαμε που 
γυρνούσαν.  



Παρατηρήσαμε τις διάφορες 
πηγές ενέργειας… 

…και βάψαμε 
το δικό μας 

ήλιο!!! 








