ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΘΕΜΑ: « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ »
Τάξεις: Α (τµήµατα Α1 & Α2) και ∆.
∆άσκαλοι
Μυροφόρα Παναγιωτίδου (Α1΄ τάξη)
Εµµανουέλα Λυκουροπούλου (Α2΄ τάξη)
Λουκάς Κατσιούλης (∆΄ τάξη)
Τα θέµατα µε τα οποία ασχοληθήκαµε
1. Η µόλυνση του περιβάλλοντος
2. Συνέπειες της µόλυνσης στο περιβάλλον (φυτικό & ζωικό βασίλειο).
3. Ο κύκλος του νερού.
4. Ανακύκλωση εδώ και τώρα. (Η ανακύκλωση σε συνάρτηση µε τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής µας.)
Σκοπός
Να γίνουν οι µαθητές υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες σε θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επιµέρους στόχοι
- Να αγαπήσουν το περιβάλλον.
- Να συνειδητοποιήσουν τους άµεσους κινδύνους από τη βάναυση
συµπεριφορά των ενηλίκων απέναντι στο περιβάλλον.
- Να πιστέψουν ότι, αν και µικρά παιδιά, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά
στην προστασία του.
- Να προβούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης των ενηλίκων.
- Να
ανακαλύψουν,
να
ζωγραφίσουν,
να
τραγουδήσουν,
να
δραµατοποποιήσουν τον κύκλο του νερού.
- Να ανακαλύψουν τη σηµασία της ανακύκλωσης.
- Να χαρούν, να παίξουν, να δηµιουργήσουν µε «περιβαλλοντικές
ενασχολήσεις»
∆ραστηριότητες
- ∆ηµιουργήσαµε κάποια φύλλα εργασίας, µε τα οποία ασχοληθήκαµε την ώρα
της ευέλικτης ζώνης, ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές την έννοια της
ανακύκλωσης και το πόσο σηµαντική είναι.
- Με αίτηση - έγγραφο του συλλόγου διδασκόντων τοποθετήθηκε στο σχολείο
µας κάδος ανακύκλωσης µπαταριών από την ΑΦΗΣ.
- Στείλαµε, ως Α΄ τάξη, εκτός από το επίσηµο έγγραφο του διευθυντή του
σχολείου, χειρόγραφη επιστολή προς το ∆ήµαρχο Νάξου µε διάφορα αιτήµατα,
όπως: την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κοντά στο σχολείο µας, την
τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων που να αποτρέπουν τη ρίψη σκουπιδιών
εκτός των ειδικών κάδων κ.ά.
- ∆ηµιουργήσαµε µε κολάζ, πλαστελίνες, πινέλα διάφορες συνθέσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος.
- ∆ηµιουργήσαµε παραµύθια και ποιήµατα σχετικά µε το θέµα µας.

-

Παίξαµε παντοµίµα µε τη µουσική του νερού και παίξαµε παιχνίδι µε τις
νεροοικογένειες.
Πήραµε µέρος στο µαθητικό διαγωνισµό για την προστασία του
περιβάλλοντος µε τη σύνθεση ποιηµάτων από τους µαθητές, ατοµικά και
οµαδικά.
Τοποθετήσαµε πινακίδα, που κατασκευάστηκε από τους µαθητές της πρώτης
τάξης και αναρτήθηκε στο χώρο του σχολείου για να µην πετούν οι µαθητές
κάτω τα σκουπίδια τους.
Στείλαµε στην τοπική εφηµερίδα της πόλης µας ανακοίνωση – παράκληση, µε
τη µορφή ποιήµατος, αναφορικά µε «περιβαλλοντικά θέµατα», ενόψει
καλοκαιριού (προστασία δασών από πυρκαγιά, λογική κατανάλωση νερού κ.ά.).
Έχουµε σχεδιάσει να προβούµε σε συµβολικό καθαρισµό µιας παραλίας της
πόλης µας.
Επίσης, µία από τις επόµενες δραστηριότητές µας θα είναι η απόπειρα
ανακύκλωσης χαρτιού.

Αξιολόγηση
Θεωρούµε ότι επιτεύχθηκαν τόσο οι επιµέρους στόχοι όσο και ο γενικότερος
σκοπός του προγράµµατος. Τα παιδιά που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό χάρηκαν,
έπαιξαν, δηµιούργησαν, το ευχαριστήθηκαν πολύ και φαίνεται ότι έχουν
ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και έχουν τη δυνατότητα
– αν και µικροί µαθητές - να υποστηρίξουν την άποψή τους σε τέτοια θέµατα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
- Β ΄ τάξη
∆ασκάλα: Χρήστου Ευαγγελία
ΘΕΜΑΤΑ:1.Μόλυνση αέρα, νερού, γης.
2.Απειλούµενα µε εξαφάνιση ζώα στην Ελλάδα.
3.Ανακύκλωση
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:Α)ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ:1.Φτιάχνω το ποίηµά µου για την µόλυνσηκαταστροφή του περιβάλλοντος.
2.Φτιάχνω την ιστοριούλα µου για την
ανακύκλωση.
3.Γράφω εκφράσεις – παροιµίες για
καθαριότητα-περιβάλλον.
4.∆ηµιουργία σταυρόλεξου-ακροστιχίδαςαινιγµάτων.
5.Φτιάχνω συνθήµατα για καθαρό περιβάλλον
κι ανακύκλωση.
6.Κάνω το δηµοσιογράφο:συνέντευξη από
γηραιότερους για τη διαχείριση των
σκουπιδιών παλαιότερα στο νησί µουσύγκριση µε το τώρα.
Β)ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ:Αποκριάτικοι «σκουπιδάτοι» γυρνάνε στις
τάξεις του σχολείου φωνάζοντας συνθήµατα
για καθαρό περιβάλλον-ανακύκλωση.
Γ)ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ:1.∆ηµιουργία κολλάζ µε θέµα τη µόλυνση
του περιβάλλοντος.
2.Η αφίσα της ανακύκλωσης.
3.Ζωγραφική σε τοίχο του σχολείου.
4.Ζωγραφίζω σ’ ένα µπλουζάκι µου και
στέλνω µήνυµα για το περιβάλλον.
∆)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:1.Χρήση πλαστικών µπουκαλιών για
κατασκευή µολυβοθήκης µελισσούλας.
2.Χρήση χάρτινων συσκευασιών για
κατασκευή θήκης περιοδικών.
3.Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού: «το
οικολογικό σπίτι»
4.Φτιάχνω γλάστρα µε πηλό- φυτεύω ένα
φυτό.
Ε)ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ:1.Σκουπιδοδροµίες
2.Παντοµίµα
3.Ο χορός του ποταµού (µουσικοκινητικό)
ΣΤ)ΑΛΛΑ:1.Επίσκεψη για συλλογή πληροφοριών στην
παιδική βιβλιοθήκη.
2.Παρακολούθηση σχετικών dvd.
3.Επιστολή προς ∆/ντή του Σχολείου από τους
µαθητές για να ενεργήσει ώστε να τοποθετηθεί
κάδος ανακύκλωσης χαρτιού στο σχολείο µας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον από την αρχή. Ενηµερώθηκαν για
περιβαλλοντικά
θέµατα.
Μάθανε
µε
δράση,
παιχνίδι,
δηµιουργία.
Ευαισθητοποιήθηκαν ώστε να γίνουν αργότερα υπεύθυνοι πολίτες. Σκέφτηκαν µε

ωριµότητα, διατύπωσαν ερωτήµατα, πρότειναν λύσεις και δήλωσαν µε σιγουριά πως
θα φροντίζουν τη γη περισσότερο από τους µεγάλους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νάξου
Τάξη: Ε2
∆ασκάλα: Αγάθη Χάλκου
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ: 1. Ρύπανση του αέρα
2.Φαινόµενο θερµοκηπίου
3.Ρύπανση υδάτων και εδαφών
4.Ανακύκλωση στο σχολείο
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.Συλλογή κειµένων σχετικά µε τα θέµατα από εφηµερίδες, περιοδικά, ίντερνετ.
2.Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση µέσα από την παρακολούθηση ντοκιµαντέρ µε
θέµα <<Η υπερθέρµανση του πλανήτη και οι επιπτώσεις του στον άνθρωπο>>.
3.Επίσκεψη στο δήµο Νάξου και συνέντευξη από το δηµοτικό σύµβουλο υπέυθυνο
για τη καθαριότητα-χωµατερή-ΧΥΤΥ(Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων).
4.Συζήτηση του προβλήµατος <Χωµατερή- Ρύπανση της περιοχής-ΧΥΤΥ>
5.Πετώ λιγότερα σκουπίδια στο καλάθι της τάξης. Ανακυκλώνω στο σχολείο τα
χαρτιά που πετώ φτιάχνοντας χαρτόνι για ζωγραφική.
6.Κατασκευή µακέτας << Μια σύγχρονη πόλη>> µε κουτιά αλουµινένια, χάρτινα και
άλλα άχρηστα υλικά.

7.Κατασκευή ψηφιδωτής εικόνας µε πλαστικά καπάκια από εµφιαλωµένα µπουκάλια
νερού ή άλλα είδη.
8.Φτιάχνω επιτραπέζιο παιχνίδι <<ερωτήσεις-απαντήσεις, βρες το-πες το >> µε
κάρτες.
9. Ρύπανση υδάτων και βιολογικός καθαρισµός .Επίσκεψη στο βιολογικό –δήµου
Νάξου.
10.Επίσκεψη στη < Χωµατερή Νάξου>.
11.Επίσκεψη στο <σούπερ µάρκετ- Αφοί Κουτελιέρη > για να δούµε το µηχάνηµα
συµπίεσης χαρτιού που προορίζεται για ανακύκλωση.
12.Επίσκεψη στο µετεωρολογικό σταθµό Νάξου και µελέτη των θερµοκρασιών και
βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια.
13.Ρύπανση ακτών. ∆ηµιουργία διαφήµισης-δραµατοποίηση για καθαρότερες ακτές
τώρα το καλοκαίρι και ζωγραφική σχετικής αφίσας.
14.Γράφω ποιήµατα µε θέµα <<Καθαρές ακτές-Χωµατερή- Βιολογικός καθαρισµός >
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ :Κεφάλαια:
Κατασκευές-∆ιαφήµιση –Περιβάλλον-ΑνακύκλωσηΑνανεώσιµες πηγές ενέργειας-Ζώα (Απειλούµενα Είδη)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ : Ψηφιδωτά-Περιβάλλον
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : Παντοµίµα-∆ιαφήµιση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ :Μετανάστευση λαών-Ήπειροι
ΦΥΣΙΚΗ : Τρύπα του όζοντος-Φαινόµενο θερµοκηπίου-Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας –Ενέργεια
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

