
«Ομορφαίνουμε την αυλή μας, 
ομορφαίνουμε τη ζωή μας» 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής  
1ο Νηπιαγωγείο Πεύκων 

 
 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Γουτακόλη Δήμητρα 
Μαλάτου Μαρία 
Πετρέση Χρύσα 
Πιχτράκη Όλγα 



Στόχοι του προγράμματος 

• Να  αποκτήσουν τα παιδιά  
τις στοιχειώδεις γνώσεις για  τη δομή  και τη διαμόρφωση     
ενός  σχολικού κήπου 

• Να αναγνωρίζουν βασικά είδη των φυτών και να τα 
κατατάσσουν σε κατηγορίες όπως 
λαχανικά, αρωματικά φυτά, οπωροφόρα δένδρα,  
λουλούδια κ.ά 

• Να καλλιεργήσουν τα δικά τους φυτά σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους στην αυλή του σχολείου 

•  Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τις αλλαγές στη 
φύση με την πάροδο των εποχών   

• Να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών 
 
 



• Να  γνωρίσουν  τις  βιοκαλλιέργειες λαχανικών και 
αρωματικών φυτών 

• Να  φτιάξουν  το  δικό  τους  βιολογικό  λίπασμα  μέσα 
 από  τις διαδικασίες  κομποστοποίησης σε κατάλληλα        
διαμορφωμένους χώρους του κήπου 

•  Να συγκεντρώσουν συνταγές και να δημιουργήσουν  
σαλάτες  με τα δικά τους λαχανικά 

• Να μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτύξουν 
ομαδικό πνεύμα 

• Να μάθουν να προβληματίζονται, να ερευνούν και  να 
προτείνουν λύσεις  

• Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης και 
καταγραφής 

• Να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες 
 



 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
 

• Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας  

• Ομαδοσυνεργατικές- βιωματικές διεργασίες 

• Μελέτη πεδίου-παρατήρηση 

• Καταγραφές 

• Επισκέψεις 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

• Ξεκινώντας την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώξαμε τη συνεργασία 
με ειδικό γεωπόνο, με τους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου μας και 
με τους τοπικούς φορείς της  Δημοτικής Ενότητας Πεύκων . 

• Γεωπόνος που κατοικεί στην περιοχή μας επισκέφτηκε το σχολείο και μας  
έδωσε συμβουλές  για τα φυτά που μπορούμε να καλλιεργήσουμε το 
φθινόπωρο και οδηγίες για τον τρόπο καλλιέργειάς τους. 

• Σε ενημερωτική συνάντηση που είχαμε με τους γονείς αναπτύξαμε τους 
στόχους του προγράμματος, ζητήσαμε την βοήθεια τους στην καλλιέργεια 
των φυτών και οργανώσαμε ένα πλάνο δράσης. 

•  Επικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους πρασίνου του Δήμου οι  οποίοι 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας και έστειλαν στο νηπιαγωγείο τα υλικά 
που ζητήσαμε: εργαλεία κήπου, τύρφη, αρωματικά φυτά και λουλούδια 
(κυκλάμινα). 

• Οι γονείς προμήθευσαν το σχολείο με βολβούς λουλουδιών ενώ γονέας 
που διατηρεί κατάστημα με μηχανήματα κήπου, μας δάνεισε σκαπτικό 
μηχάνημα. 

 



Διερευνήσαμε τις γνώσεις των παιδιών και καταγράψαμε τις ιδέες τους και 
αντιλήψεις τους για τα φυτά. Οργανώσαμε τα παιδιά σε  ομάδες εργασίας 

για την συγκέντρωση και παρουσίαση πληροφοριών. 
 

Ομάδα Λαχανικών Ομάδα λουλουδιών – βολβών 



Ομάδα αρωματικών φυτών 



Σε συνεργασία με τους γονείς, ορίσαμε  ημέρες που θα 
πραγματοποιούσαμε το φύτεμα. Πρώτα φυτέψαμε τα 

αρωματικά φυτά 
Γονείς , γιαγιάδες και παππούδες συμμετείχαν 
ενεργά. Προετοίμασαν το έδαφος, μας 
έδωσαν οδηγίες  

 

και βοήθησαν τα παιδιά στο φύτεμα. 
 



Την επόμενη μέρα φυτέψαμε τους βολβούς στον 
ανθόκηπο 



• Μόλις το επέτρεψε ο καιρός ξεκινήσαμε  

 

• Καλέσαμε τους γονείς δημιουργώντας μία αφίσα 
πρόσκληση από τα παιδιά του 1ου κλασικού 
τμήματος 

Το φύτεμα του λαχανόκηπου προγραμματίστηκε για 
τις επόμενες μέρες, όμως οι συνεχόμενες βροχές μας 
ανάγκασαν να αναβάλλουμε τη δράση για την 
άνοιξη…. 



Η   ΑΦΙΣΑ   ΜΑΣ 



Φυτέψαμε σπανάκι,  μαρούλια   κρεμμυδάκια, ρόκα,  
μαϊδανό,  σέλινο, άνηθο, καρότα,  παντζάρια 

 



Η συμμετοχή των γονιών  ήταν σημαντική κι έκανε όλη τη 
διαδικασία πολύ ευχάριστη 



Ποτίσαμε τα λαχανικά Και ο λαχανόκηπος μας ήταν έτοιμος 



Την άνοιξη, η κάθε ομάδα παιδιών,  περιποιήθηκε  τον κήπο για 
τον οποίο ήταν υπεύθυνη 

Η ομάδα των αρωματικών φυτών 
ξεβοτάνισε, οριοθέτησε με βότσαλα 
και τοποθέτησε ταμπέλες με την 
ονομασία του κάθε φυτού. 

Η ομάδα των λουλουδιών 
τοποθέτησε ταμπέλες με το όνομα 
του κάθε  βολβού που έβλεπε να 
ανθίζει 



Η ομάδα των λαχανικών έφτιαξε και τοποθέτησε ταμπέλες με το 
όνομα και την εικόνα του κάθε λαχανικού. 



Η κάθε ομάδα παρατηρούσε και κατέγραφε τις 
αλλαγές στον κήπο της.  

Με χάρτινους  χάρακες , μετράνε το 
ύψος των ζουμπουλιών 

 Καταγράφουν το χρώμα των 
λουλουδιών και πόσο ψηλά είναι 



Μετράνε το ύψος των αρωματικών φυτών και των λαχανικών, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να δούνε πόσο μεγάλωσαν 



Ήρθε η ώρα της συγκομιδής 

Μαζέψαμε τα σπανάκια τα μαρούλια 



μαζέψαμε τα κρεμμυδάκια  μυρίσαμε τα κρεμμυδάκια 



 
Μαζέψαμε επίσης σέλινο, μαϊδανό, ρόκα, παντζάρια και  καρότα. 

Η συγκομιδή είναι έτοιμη για να γίνει σαλάτα 

 



Το κάθε τμήμα έκανε τη δική του σαλάτα 



Το κάθε παιδί πρόσθεσε υλικά της αρεσκείας του- ξύδι ή 
λεμόνι, καλαμπόκι, φρυγανιά, σουσάμι, λιαστή ντομάτα 

καλ. – ώστε να γίνει πιο νόστιμη και θρεπτική 



Δραστηριότητες με αφορμή τον 
λαχανόκηπο 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων Πεύκων, 
φτιάξαμε ζυμαρικά με σπανάκι και καρότα.  

Προσκαλέσαμε στο νηπιαγωγείο επαγγελματία 
μάγειρα και με βοηθούς γονείς των παιδιών 
ζυμώσαμε, κόψαμε, βράσαμε και φάγαμε 
υγιεινά ζυμαρικά με λαχανικά 

 

     



Τα παιδιά φόρεσαν ποδιές και σκουφιά.  
Μέτρησαν και ανακάτεψαν τα υλικά. 



Έφτιαξαν ζυμάρι με καρότο και ζυμάρι με 
σπανάκι 



Τα ζυμαράκια έγιναν μικρές πιτούλες και 
περάστηκαν από το ειδικό εργαλείο που τα έκοβε 

σαν μακαρόνια 



Στη συνέχεια βράσαμε τα μακαρόνια και τα παιδιά έφαγαν 
την πολύχρωμη μακαρονάδα τους με πολύ μεγάλη όρεξη, 

χρησιμοποιώντας κουτάλι και πιρούνι. 



Επισκεφτήκαμε το αγρόκτημα της Αμερικάνικης 
Γεωργικής Σχολής 

Είδαμε τα θερμοκήπια με τα 
λαχανικά και πήραμε χρήσιμες  
πληροφορίες για την καλλιέργειά 
τους 

Είδαμε τα χωράφια με τα 
αρωματικά φυτά 



Είδαμε τα ζώα του αγροκτήματος και μάθαμε πως 
χρησιμεύει η κοπριά τους για λίπασμα για τα φυτά.  



Είδαμε τους κάδους 
κομποστοποίησης και 
μάθαμε για την διαδικασία 
δημιουργίας κομπόστ 

Είδαμε τα γεωργικά μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες 



Τέλος τα παιδιά φύτεψαν το δικό τους λαχανικό  



Ομαδικές εργασίες από τα παιδιά του 
ολοήμερου  

Ο ανθόκηπος  μας  



Ο λαχανόκηπος 



Ο κήπος των αρωματικών φυτών 



Δημιουργήσαμε  βιβλίο εργασιών για 
τον σχολικό μας κήπο 



Ενδεικτικές εργασίες 

Η ανάπτυξη του βολβού και η ανάπτυξη του σπόρου 



Με αφορμή τα αρωματικά φυτά, μαθαίνουμε ποιήματα και τα 
ζωγραφίζουμε 

Δεντρολίβανο και δυόσμος  
είναι φίλοι καρδιακοί,  
δε στολίζουνε τα βάζα,  
νοστιμίζουν το φαΐ.   

Το θυμάρι και το θρούμπι,  
ντύνουν μ’ άρωμα τη γη  
και οι μικρές οι μελισσούλες  
στήνουν γύρω τους γιορτή. 



Μετρήσαμε το ύψος των λαχανικών και τα ζωγραφίσαμε από το 
πιο ψηλό στο πιο χαμηλό  



Μετρήσαμε τα λουλούδια που άνθισαν στον ανθόκηπο  
και τα ταξινομήσαμε ανάλογα με το χρώμα.   

5 κόκκινα  + 3 κίτρινα + 11 μωβ  = 19 λουλούδια 



Ζωγραφίσαμε τα υλικά που βάλαμε στη σαλάτα μας κι όσα 
παιδιά μπορούσαν έγραψαν τα υλικά. 



Βιβλία σε ρόδες 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 η καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση 
 η ενθάρρυνση της έκφρασης  άποψης με βάση 

προσωπικές  αναγνωστικές εμπειρίες 
 η κριτική προσέγγιση θεμάτων με αφετηρία ποικίλες πηγές και 

διαφορετικές οπτικές γωνίες 
 η καλλιέργεια ερευνητικής δεξιότητας 

 η καλλιέργεια της συνήθειας του δανεισμού 
 η επαφή με το έργο Ελλήνων και ξένων συγγραφέων 

 η καλλιέργεια της αισθητικής που προκύπτει από την επαφή με 
το έργο καταξιωμένων εικονογράφων 

 η υποστήριξη κάθε μαθητή που μέσα από τη διαδικασία της 

επιλογής, του δανεισμού, της ανάγνωσης και της αναδιήγησης 
αποκτά μια πνευματική αυτονομία και γίνεται εν τέλει 

πραγματικός αναγνώστης 
 η επαφή των μαθητών με τη σύγχρονη ποιοτική 

βιβλιοπαραγωγή 



  
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 • Κατά την ενασχόληση με το πρόγραμμα ¨Βιβλία σε ρόδες¨ : 
• έγινε  μικτή επεξεργασία των επιλεγμένων βιβλίων (δουλειά στην τάξη 

αλλά και δανεισμός στο σπίτι). 
• απελευθερώθηκαν δημιουργικές δυνάμεις μέσα στην τάξη με 

αποτέλεσμα την παραγωγή ατομικών και ομαδικών εργασιών σε κάθε 
τμήμα ( αφίσες, παραμυθοσαλάτα, αλφαβητάρι, βιβλίο με αινίγματα, 
κ.ά.) 

• ενθαρρύνθηκε η συνεργασία των παιδιών μέσα από τις δραστηριότητες 
• η  ανάγνωση στην τάξη,  ενθάρρυνε την πολυφωνία 
• η επαφή των εκπαιδευτικών με σύγχρονα παιδικά βιβλία   εμπλούτισε   το 

υλικό που είχαν στη διάθεσή τους σχετικά με την υλοποίηση του 
καινοτόμου  προγράμματος για τον σχολικό κήπο. 

•  ενισχύθηκε η σχέση σχολείου-σπιτιού, με τον δανεισμό των βιβλίων, 
αλλά και η συνεύρεση μικρών-μεγάλων στην οικογένεια γύρω από την 
ανάγνωση ενός βιβλίου που φτάνει στο σπίτι. 
 



Υποδεχτήκαμε τη βαλίτσα με τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ  
στην τάξη του Νηπιαγωγείου 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 
Ζωντανέψαμε το βιβλίο που δανειστήκαμε 



Ζωγραφίσαμε  τα βιβλία που διαβάσαμε  

         Ένα δέντρο μια φορά  Η πριγκίπισσα των κουκουτσιών 



        Ο κήπος με τα γκρι          Ένα δέντρο μια φορά 



         Ο μυστικός κήπος Το τζίνι του μαγευτικού κήπου 



            Στον λαχανόκηπο            Ο Τζακ και η φασολιά 



Τα παιδιά των λουλουδιών 



Τα παιδιά του ολοήμερου δημιούργησαν αφίσα 
αποχαιρετισμού, στην οποία έγραψαν μηνύματα 



 
Είχατε πολύ ωραίες σελίδες 

Μας δείξατε ότι το καθένα σας είναι διαφορετικό 
Μας μάθατε πολύ ωραία πράγματα 

 



Σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε να σας δανειστούμε 
Μας άρεσαν τα εξώφυλλά σας 

Μας μάθατε ιστορίες πολύ συγκινητικές 



 
Είστε τα καλύτερα βιβλία 

Συνεχίστε το ταξίδι σας 
 



Τα παιδιά του 2ου κλασικού τμήματος δημιούργησαν βιβλίο 
με εικονογραφημένα αινίγματα που εμπνεύστηκαν από τα 

«Βιβλία σε ρόδες» 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

• Ταξινομήσαμε τα βιβλία της βαλίτσας ανάλογα με το 
περιεχόμενο σε κατηγορίες (παραμύθια, εγκυκλοπαιδικά 
κ.ά). Με αφορμή το βιβλίο της Ε. Φακίνου: «φρούτα, 
λαχανικά, λουλούδια, αγριολούλουδα και βότανα», τα 
παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους αινίγματα και τα 
υπαγόρευσαν στη νηπιαγωγό για να τα πληκτρολογήσει. 
Στη συνέχεια δουλεύοντας σε ομάδες τα ζωγράφισαν. 

• Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα βιβλίο με αινίγματα 
για τη βιβλιοθήκη της τάξης για να το δανείζονται. 

• Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού δημιούργησαν το 
εξώφυλλο στον υπολογιστή και το εκτύπωσαν. 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAG&url=http://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8338&ei=Q2VrVY66FIXuUuv1gfgC&usg=AFQjCNH25XmeA0mKAlTttUJchyw9WkQg1Q&bvm=bv.94455598,d.d24
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAG&url=http://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8338&ei=Q2VrVY66FIXuUuv1gfgC&usg=AFQjCNH25XmeA0mKAlTttUJchyw9WkQg1Q&bvm=bv.94455598,d.d24


Τα αινίγματά μας 











ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. 
Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν στο περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού λογισμικού Tux Paint ένα ανοιχτού τύπου φύλλο εργασίας 

χρησιμοποιώντας σφραγίδες φρούτων και λαχανικών. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 
τον κειμενογράφο πληκτρολόγησαν τις λέξεις ΦΡΟΥΤΑ και ΛΑΧΑΝΙΚΑ.  

 



«ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» 
Με εικόνες φυτών που εκτύπωσαν από το διαδίκτυο και δικές τους ζωγραφιές τα 
παιδιά δημιούργησαν το «Αλφαβητάρι της Φύσης» με λέξεις από το Α έως το Ω. 

Δημιούργησαν το εξώφυλλο και το  αλφαβητάριο τοποθετήθηκε αρχικά στη 
βιβλιοθήκη για να το δανείζονται και στη συνέχεια στη γωνιά της γραφής. 

























        Η     

ΠΑΡΑΜΥΘΟΣΑΛΑΤΑ 

 

 

 Όταν μεγάλωσαν τα λαχανικά μας τα μαζέψαμε και κάναμε μια 

λαχανοσαλάτα. 

 

 Άρχισε ένα παιχνίδι λέξεων με το συνθετικό της  λέξης σαλάτας.  

     Σαλάτα με φρούτα ,με λαχανικά, με ζυμαρικά, με όσπρια, με τυρί, 

με κότα, με τόνο αλλά και με αντικείμενα έτσι φτάσαμε στα 

παραμύθια. 

 

 Αναρωτηθήκαμε πώς να είναι άραγε  η παραμυθοσαλάτα?  Να 

είναι γλυκιά, πικρή,      αλμυρή, ξινή, δροσερή? 
 

 

 

      

 Έτσι άρχισε η 

παραμυθοσαλάτα…..  



Έτσι  ξεκινήσαμε να την 

φτιάχνουμε…… 
 Για την παραμυθοσαλάτα αποφασίσανε να 

χρησιμοποιήσουνε τα παραμύθια που δανειστήκανε 

από την βαλίτσα με ρόδες. 

 

 Αρχικά γίνανε συγγραφείς, έτσι ο κάθε συγγραφέας 
κληρωνότανε και «έγραφε» το δικό του κείμενο στο 

παραμύθι. 

 

 Έπειτα γίνανε εικονογράφοι και εικονογράφησαν τα 

κείμενά τους. 
 

 Στο τέλος γίνανε και γραφίστες για την δημιουργία του 

εξώφυλλου. 

 

 
 



Έτοιμη για απόλαυση η 

παραμυθοσαλάτα…… 

      Μια φορά κι έναν 

καιρό….. 



Ήταν ένας Κινέζος με το αμαξάκι του και γνώρισε έναν καινούργιο φίλο. 



Οι δυο φίλοι αφού παίξανε στην παιδική χαρά 

αποφάσισαν 

 να πάνε στο δάσος. 



Στο δάσος υπήρχαν τα μαγικά κακά ζουζούνια και οι 

πεταλούδες που  

έκαναν  τους ανθρώπους αγάλματα και γίνανε οι 

κυρίαρχοι του κόσμου.  



Όμως υπήρχε ο μάγος που με τη βοήθεια της 

πριγκήπισσας 

 των κουκουτσιών γιάτρεψε τους ανθρώπους. 



Οι άνθρωποι από τη χαρά τους πήγαν εκδρομή 

στην εξοχή έχοντας μαζί τους φρούτα και 

λαχανικά. 



Στην εξοχή είδαν ένα περιποιημένο χωράφι. Ήταν 

το χωράφι της Σημίνας με τον πύργο της.  



Είχε φυτέψει με τον παππού της λαχανικά και μια όμορφη 

πορτοκαλιά! 



Τα λαχανικά τα φρόντιζαν με πολύ αγάπη κι ένα 

σποράκι του παππού έγινε τεράστιο, σαν γίγαντας!  



Ο παππούς τρομαγμένος ανέβηκε από το τεράστιο 
σποράκι στη σοφίτα του σπιτιού. Όμως χτύπησε το 

κεφάλι του. 



Έτσι ζήτησε βοήθεια από τους φίλους του,τον 

Κινέζο,τον μάγο,τα ζουζούνια,τις πεταλούδες,την 

πριγκήπισσα των κουκουτσιών, τη Σημίνα και την 

πορτοκαλιά.  

                   Τον βοήθησαν όλοι μαζί γιατί πάντα είναι 

πιο δυνατοί! 



Έτσι γίνανε μια χαρούμενη παρέα… 

…και ζήσανε αυτοί καλά και μεις 

καλύτερα. 



           Σας 

ευχαριστούμε 


