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Εισαγωγικό Σημείωμα 
Το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο 

Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας) με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων 

και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών 

ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των 

δικών μας ανθρώπων.  

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία, η Μονάδα ΕΠΑΑ, προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό από διάφορες πηγές και να το 

οργανώσει με τρόπο απλό, ώστε ο κάθε γονέας να μπορεί να το αξιοποιήσει στο σπίτι, 

δημιουργικά και παραγωγικά. Το υλικό απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-11 

χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα. Δεδομένου ότι είναι εύχρηστο υλικό 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθένα μας ποικιλοτρόπως.  

Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές 

κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες 

παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books). Το υλικό είναι 

διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και ο κάθε γονέας μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες, με 

βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών του/τους και τις ειδικές συνθήκες της οικίας τους.  

Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας 

να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας. 

Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!!  

Η κατάσταση που ο πλανήτης βιώνει συλλογικά και η κάθε χώρα ξεχωριστά είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και το δικαίωμα του καθενός μας να έχει ποιότητα 

ζωής. Η ποιότητα ζωής μπορεί να διασφαλισθεί μόνο αν αντιληφθούμε, εκτιμήσουμε και 

σεβαστούμε τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων και σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της 

αειφόρου ανάπτυξης.  

Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής όλοι μας έχουμε ακόμη ένα λόγο παραπάνω να 

αξιοποιήσουμε τον χρόνο του αυτοπεριορισμού μας εποικοδομητικά, ελπίζοντας ότι μέσα από 

αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλουμε στην γενικότερη προσπάθεια για τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας.  

«Η καλή υγεία και ευημερία των πολιτών» ως ο στόχος (3), των στόχων της αειφόρου 

ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα κοινωνικής, 

συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι και η πρόκληση που ο καθένας από εμάς καλείται να 

αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί. Μένουμε λοιπόν σπίτι και αξιοποιούμε τον χρόνο μας 

δημιουργικά, παιδαγωγικά ευχάριστα μαθαίνοντας και δημιουργώντας για το περιβάλλον.  

 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Μάρτιος 2020 
 

 

Τίτλος Φτιάχνουμε Αρώματα  

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φυτά 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Δημιουργήστε το δικό σας άρωμα χρησιμοποιώντας φύλλα και 
πέταλα από τον κήπο ή το μπαλκόνι σας. Μην ξεχάσετε να 
φορέσετε γάντια πριν μαζέψετε τα φύλλα και τα πέταλα και 
μετά να πλύνετε καλά τα χέρια σας.  
 
Βάλτε σε ένα δοχείο λίγο ζεστό νερό και στη συνέχεια ρίξτε 
μέσα τα φύλλα και τα πέταλα που μαζέψατε. Ανακατέψτε με 
ένα κουτάλι ή ένα ξυλάκι και περιμένετε να κρυώσει. Το 
άρωμά σας είναι έτοιμο!  
 

 

Τίτλος Τι βλέπω από το παράθυρο 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Άνθρωπος και φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Βάλτε το παιδί να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Μπορεί να 
γράψει ή να ζωγραφίσει ό,τι βλέπει και σχετίζεται με τη φύση 
και το περιβάλλον. Μπορείτε να κάνετε και επέκταση της 
δραστηριότητας. 

• Τι βλέπεις; Ποια είναι της φύσης και ποια έφτιαξαν  οι 
άνθρωποι; 

• Τι ακούς; Ποιοι ήχοι είναι της πόλης και ποιοι της 
φύσης; 

• Τι μυρίζεις; Ποιες μυρωδιές είναι της φύσης και ποιες 
προέρχονται από ανθρώπους; 
 

Στο τέλος μπορεί το παιδί να κλείσει τα μάτια και να φανταστεί 
τι θα ήθελε να βλέπει από το παράθυρο. Μπορεί να 
ζωγραφίσει αυτό που φαντάστηκε και μετά να συγκρίνει τις 
δύο ζωγραφιές.  



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Φυτεύουμε! 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Διατροφή και Περιβάλλον 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη 
χρήση 

Η καλλιέργεια του βιολογικού σας φαγητού βοηθάει στην εξοικονόμηση της 
απόστασης που πρέπει να διανύσουν τα τρόφιμα για να φτάσουν σε εσάς. 
Επιπλέον, η διδασκαλία των παιδιών στον κήπο είναι μια ευεργετική εμπειρία! 
 
Περιφράξτε με 4 μεγάλα ξύλα ένα σημείο της αυλής και φτιάξτε τον λαχανόκηπό 
σας. Καλλιεργήστε είδη που έχουν ταχεία ανάπτυξη για να κρατάτε το 
ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό όπως ραπανάκια, μαρούλια, ρόκα κ.λπ. 
 
Κηπουρική χωρίς κήπο 
Δεν έχετε κήπο; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλες 
γλάστρες για να φυτέψετε λαχανικά όπως ντομάτες, αγγούρια και πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά. Ακόμα, μπορείτε να φυτέψετε βότανα σε μικρά γλαστράκια 
και να αφήσετε τα παιδιά να επιλέξουν ποια θα χρησιμοποιήσετε στο 
μαγείρεμα. Αν το επιτρέπει η ηλικία τους, μπορείτε ακόμα και να τα αφήσετε να 
τα κόψουν με το ψαλίδι της κουζίνας. 
 
ΣΥΛΛΕΞΤΕ Βρόχινο ΝΕΡΟ 
Τα παιδιά μπορούν να ποτίζουν τα φυτά με νερό βροχής που συλλέχθηκε σε 
λεκάνη. 
 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Φατσούλες με τη χρήση φυσικών υλικών 

Σύνδεσμος https://www.pinterest.com/pin/106256872435314320/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Φτιάξτε φατσούλες με φυσικά υλικά που θα μαζέψετε από τον 
κήπο ή το μπαλκόνι σας (φύλλα, πέταλα, κλαδάκια, φλοιός από 
κορμό, πετρούλες κ.ά.). Μην ξεχάσετε να  φορέσετε γάντια πριν 
μαζέψετε τα φυσικά υλικά και μετά να πλύνετε καλά τα χέρια 
σας.   
 
Υλικά που θα χρειαστείτε: 
• Χαρτόνι 
• Ψαλίδι  
• Γόμα  
• Φυσικά υλικά  
 
Κόψτε ένα κομμάτι χαρτόνι σε οβάλ σχήμα. Κολλήστε τα φυσικά 
υλικά που μαζέψατε και φτιάξτε τη φατσούλα σας. Φτιάξτε το 
πορτραίτο σας! 
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τη φατσούλα σας στο 
πάτωμα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/106256872435314320/


Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
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Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
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Τίτλος Κολάζ με φυσικά υλικά 

Σύνδεσμος https://www.infokids.gr/3-protaseis-gia-kolaz-me-fylla-kai-loylo/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φυτά 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Βγείτε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας και διαλέξτε διάφορα είδη 

φύλλων και λουλουδιών. Μπορείτε ακόμα να μαζέψετε φλοιούς, 

ξυλαράκια, καρπούς, πευκοβελόνες. Μην ξεχάσετε να φορέσετε 

γάντια και μετά να πλύνετε καλά τα χέρια σας. Όσα περισσότερα 

μαζέψετε, τόσο καλύτερα. Αφήστε τα παιδιά να εμπνευστούν και να 

φτιάξουν το δικό τους κολάζ. Μπορείτε ακόμα, να χρησιμοποιήσετε 

τα φύλλα σαν σφραγίδες χρωματίζοντας τις ίνες τους, και να 

φτιάξετε ένα όμορφο έργο!  

 

Τίτλος Τέχνη στον κήπο ή στο μπαλκόνι 

Σύνδεσμος https://rediscoveredfamilies.com/land-art/ 
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-
kindergarten-community.html?m=1 
https://www.pinterest.com/pin/554998354077903638/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Χρησιμοποιήστε πινέλα, χρώματα και υλικά του κήπου (φύλλα, 
ξυλαράκια, φλοιοί, κουκουνάρια, αγριολούλουδα, πετρούλες κ.ά.)  
και δημιουργήστε έργα τέχνης. Μπορείτε να κάνετε το έργο τέχνης 
σε χαρτί ή στο έδαφος (land art). Πριν μαζέψετε τα υλικά φορέστε 
γάντια και μετά πλύνετε καλά τα χέρια σας. 
 

https://www.infokids.gr/3-protaseis-gia-kolaz-me-fylla-kai-loylo/
https://rediscoveredfamilies.com/land-art/
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-kindergarten-community.html?m=1
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-kindergarten-community.html?m=1
https://www.pinterest.com/pin/554998354077903638/


Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Παίζω με τις σκιές 

Σύνδεσμος https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-

03.html  

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ζώα 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Φτιάξτε σκιές ζώων με τα χέρια σας. Ποια από αυτά τα ζώα 

υπάρχουν στην Κύπρο; Πού ζει το καθένα; (θάλασσα, λίμνη, 

ποτάμι κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα 

Σαλιγκάρι 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες ιδέες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: 

https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html  

 

https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html
https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html
https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html


Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Διαχωρίζω τα ανακυκλώσιμα υλικά 

Σύνδεσμος http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/01/blog-

post_25.html 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ανακύκλωση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση ➢ Τα παιδιά σημειώνουν (σε μια κόλλα χαρτί, βλ. για 

παράδειγμα το φύλλο) από ποιο υλικό (χαρτί, αλουμίνιο, 

πλαστικό ή γυαλί) είναι φτιαγμένα τα προϊόντα. Με τον 

τρόπο αυτό μαθαίνουν να τα διαχωρίζουν στον σωστό 

κάδο ανακύκλωσης.  

➢ Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτοκιβώτια 

και να φτιάξουν τους δικούς τους κάδους ανακύκλωσης, 

όπου θα διαχωρίζουν τα υλικά που υπάρχουν στο σπίτι. 

http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/01/blog-post_25.html
http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/01/blog-post_25.html
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και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Φτιάχνω το δικό μου σαλιγκαροτροφείο 

Σύνδεσμος https://babygizmo.com/make-simple-snail-habitat/ 

http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/2014/10/blog-

post_6.html 

Γλώσσα Ελληνικά και Αγγλικά 

Θέμα Μαθαίνω για τα σαλιγκάρια 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση ➢ Βγείτε στην αυλή σας και ανακαλύψτε πού κρύβονται τα 

σαλιγκάρια για να φτιάξετε με εύκολα και απλά υλικά το 

δικό σας σαλιγκαροτροφείο. Τα παιδιά μπορούν να 

παρατηρούν από κοντά τα σαλιγκάρια και να ψάξουν να 

βρουν και να μάθουν πληροφορίες για αυτά. Απλά 

ακολουθήστε τις οδηγίες. 

➢ Μια άλλη διασκεδαστική δραστηριότητα είναι να βάλετε 

το σαλιγκάρι σας πάνω σε ένα χαρτί και να 

παρακολουθήσετε τις διαδρομές που θα ακολουθήσει. 

Ακολουθούμε πάντα τους κανόνες ασφάλειας και υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://babygizmo.com/make-simple-snail-habitat/
http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/2014/10/blog-post_6.html
http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/2014/10/blog-post_6.html
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και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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 Φτιάχνω το δικό μου σαλιγκαροτροφείο 

 

 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 πλαστικό ή γυάλινο δοχείο με 

καπάκι  

• Λίγο χώμα 

• Φύλλα  

• Φαγητό (μαρούλι, φλούδα 

καρότου, φύλλα λαχανικών κ.λπ.) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Σιγουρευτείτε ότι θα βγάλετε αρκετές τρύπες στο καπάκι του δοχείου σας για 

αέρα. Γεμίστε το πλαστικό ή γυάλινο δοχείο με λίγο χώμα. Αν θέλετε μπορείτε να 

προσθέσετε και λίγα μικρά ξυλάκια ή πέτρες. Μην ξεχάσετε να φορέσετε γάντια 

και μετά να πλύνετε καλά τα χέρια σας. 

• Προσθέστε λίγα φύλλα από την αυλή σας και το φαγητό του σαλιγκαριού. 

• Το σαλιγκαροτροφείο είναι έτοιμο να υποδεχτεί το/τα σαλιγκάρι/α που θα 

μαζέψετε από την αυλή σας! 

 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Πηγές: 

https://www.pinterest.com/pin/106256872435314320/ 

https://rediscoveredfamilies.com/land-art/ 
 
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-kindergarten-
community.html?m=1 
 
https://www.pinterest.com/pin/554998354077903638/ 

https://www.pinterest.com/pin/569494315367529102/ 

https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html 

https://www.infokids.gr/3-protaseis-gia-kolaz-me-fylla-kai-loylo/ 

https://www.infokids.gr/dimioyrgiste-to-diko-sas-fytologio-ap/ 
 
http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/01/blog-post_25.html 

 

 

 

 

 

  

 

Παρατήρησε τη διαδρομή του Άκη  

https://www.pinterest.com/pin/106256872435314320/
https://rediscoveredfamilies.com/land-art/
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-kindergarten-community.html?m=1
http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2018/09/forming-our-kindergarten-community.html?m=1
https://www.pinterest.com/pin/554998354077903638/
https://www.pinterest.com/pin/569494315367529102/
https://sxoleio2010.blogspot.com/2011/03/paixnidia-me-skies-03.html
https://www.infokids.gr/3-protaseis-gia-kolaz-me-fylla-kai-loylo/
https://www.infokids.gr/dimioyrgiste-to-diko-sas-fytologio-ap/
http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/01/blog-post_25.html


Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος Βρίσκω τα αντικείμενα στον κήπο μου!!! 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Εξερευνώ τη φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Με τον ερχομό της άνοιξης, ο κήπος μας είναι στα καλύτερά του! 
Ψάξτε λοιπόν και βρείτε τα ακόλουθα. Αφού τα βρείτε, βάλτε √ στο 
κουτάκι ή ζωγραφίστε τα. 
 

 

 

 

 

 

Ψάξε και βρες! 

 Ένα έντομο  Ένα πουλί 

 Έναν ιστό αράχνης  Μια πατημασιά 

 Κάτι στρογγυλό  Κάτι με γραμμές 

 2 πέτρες στρογγυλές  2 πέτρες με γωνίες 

 1 φωλιά  3 διαφορετικά φύλλα 

 Κάτι μυτερό  Κάτι ροζ 

 Ένα λουλούδι  Ένα φτερό 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος «Η ταυτότητα του δέντρου»  

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Δέντρα 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση ➢ Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τα διάφορα δέντρα που 
έχουν στην αυλή τους, να τα παρατηρήσουν και να ετοιμάσουν 
για κάθε δέντρο την «ταυτότητά» του.  

➢ Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνεται σταδιακά και τα 
παιδιά να μελετούν ένα δέντρο κάθε ημέρα συμπληρώνοντας 
με τη βοήθεια των μεγαλύτερων αδερφών ή των γονιών τους 
σε μια κόλλα χαρτί τα χαρακτηριστικά του δέντρου τους.  

➢ Σε μια κόλλα χαρτί μπορούν να κολλήσουν κάτι από το δέντρο 
τους (π.χ. ένα φύλλο, ένα κομμάτι από τον κορμό, τον καρπό) ή 
μπορούν να τα ζωγραφίσουν.  

➢ Μπορούν επίσης να παρατηρήσουν το δέντρο τους και να τις 
καταγράψουν με τη βοήθεια του γονέα ή του μεγαλύτερου 
τους αδελφού.  

➢ Στο τέλος, μπορεί να δημιουργήσει ένα βιβλίο – ευρετήριο με 
όλα τα δέντρα που έχει στην αυλή του.  
Αντίστοιχο ευρετήριο μπορεί να δημιουργήσει για τα φυτά 

που υπάρχουν στην αυλή του (βότανα, λουλούδια, κ.λπ.).  

 

 

 

 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Τίτλος «Ανακάλυψε το μυστικό δέντρο» 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Δέντρα 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση ➢ Η δραστηριότητα «Η ταυτότητα  του δέντρου» μπορεί να 
αποτελέσει αφόρμηση για καινούρια παιχνίδια. Έχοντας 
παρατηρήσει και μελετήσει τα δέντρα της αυλής σας ή τα φυτά 
της βεράντας σας και γνωρίζοντας πλέον αρκετές πληροφορίες 
μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι «Ανακάλυψε το μυστικό 
δέντρο» (αντίστοιχα το μυστικό φυτό).  

➢ Σκοπός του παιχνιδιού, είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν ποιο 
είναι το «μυστικό δέντρο» ή «το μυστικό φυτό»  μέσα από 
διάφορους γρίφους που τους δίνονται. Οι γονείς ή κάποιο από 
τα μεγαλύτερα αδέρφια γράφουν σε χαρτάκια κάποιους 
γρίφους που αντιστοιχούν σε κάθε δέντρο ή κάθε φυτό (βλέπε 
παράδειγμα). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Ενδεικτικό παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

• Έχω πράσινα φύλλα. 

• Πρόσεξε μην σε τσιμπήσουν 

τα αγκάθια που έχω στα 

κλαδιά μου! 

• Τα άνθη μου είναι άσπρα 

και πολύ μυρωδάτα. 

• Ο καρπός μου όμως είναι 

ξινός. 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

(Λεμονιά) 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

• Έχω πράσινα φύλλα. 

• Πρόσεξε μην σε τσιμπήσουν 

τα αγκάθια που έχω στα 

κλαδιά μου! 

• Ο καρπός μου έχει χρώμα 

πορτοκαλί. 

• Ο καρπός μου είναι πικρός, 

αλλά γίνεται ωραίο γλυκό. 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

(Νεραντζιά /Κιτρομηλιά) 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

• Δεν χάνω τα φύλλα μου 

ποτέ, είμαι δέντρο 

αειθαλές. 

• Τον καρπό μου δεν τον 

τρως. 

• Τεντώνομαι να φτάσω ως 

τον ουρανό, για αυτό είμαι 

πολύ ψηλό. 

 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

(Κυπαρίσσι) 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

• Δεν χάνω τα φύλλα μου 

ποτέ, είμαι δέντρο 

αειθαλές. 

• Τα φύλλα μου είναι  

μακρουλά και στενά. 

• Τον καρπό μου τον τρως. 

• Ο καρπός μου σου δίνει ένα 

πολύτιμο υγρό για να βάλεις 

στη σαλάτα και στο φαγητό. 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

(Ελιά) 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
και μικρές τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Τα φύλλα εργασίας περιέχουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να τα τυπώσετε.  

Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται στη συνεργασία γονέα/γονέων και παιδιού/παιδιών. 
Αξιοποιήστε το χρόνο σας, ως χρόνο για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά με το/τα παιδί/παιδιά σας 
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Γράψτε τους δικούς σας γρίφους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

 

 

 

 

▪  

 

 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

 

 

 

 

▪  

 

 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

 

 

 

 

▪  

 

 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

 

 

 

 

▪  

 

 

ΠΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΜΑΙ; 

 



Βαθμίδα: Προδημοτική Εκπαίδευση      Κατηγορίες: Πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες 
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Τίτλος «Μαγικά λαχανικά» 

Σύνδεσμος https://www.topinspired.com/top-10-foods-you-can-regrow-

from-kitchen-scraps/  

https://dontwastethecrumbs.com/regrow-food-water/ 

https://www.buzzfeed.com/arielknutson/vegetables-that-

magically-regrow-themselves 

Γλώσσα Ελληνικά και Αγγλικά (ιστοσελίδες) 

Θέμα Ανακύκλωση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Όταν ετοιμάσετε τη σαλάτα σας, μην πετάξετε το κάτω μέρος 

από το μαρούλι ή το σέλινο. Φυλάξτε τα, βάλτε τα σε ένα 

δοχείο με ελάχιστο νερό και δείτε τα να φυτρώνουν ξανά. 

Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες και θα έχετε τον δικό σας 

μικρό λαχανόκηπο, από τα υπολείμματα των λαχανικών σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.topinspired.com/top-10-foods-you-can-regrow-from-kitchen-scraps/
https://www.topinspired.com/top-10-foods-you-can-regrow-from-kitchen-scraps/
https://dontwastethecrumbs.com/regrow-food-water/
https://www.buzzfeed.com/arielknutson/vegetables-that-magically-regrow-themselves
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«Μαγικά λαχανικά» 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

➢ Κόψτε με τη βοήθεια των γονιών σας το 

σέλινο σας και κρατήστε το κάτω μέρος 

(περίπου 5 εκατοστά). 

 

➢ Τοποθετήστε το σε ένα μικρό δοχείο με 

ελάχιστο νερό. 

 

➢ Ανανεώνετε το νερό μέρα παρά μέρα. 

 

➢ Σε λίγες μέρες θα φυτρώσει το πρώτο 

φύλλο. 

 

➢ Μεταφέρετε το σέλινο σε γλάστρα με 

χώμα και ποτίζετε. 

 

➢ Τώρα έχετε το δικό σας σέλινο για τον 

λαχανόκηπό σας! 

 

➢ Με την ίδια διαδικασία μπορείτε να 

μεγαλώσετε μαρούλι, καρότα κ.ά. 

 

➢ Για τις δικές σας πιπεριές και ντοματιές, 

φυλάξετε τους σπόρους και φυτέψτε 

τους σε χώμα. 

 

➢ Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

συμβουλές και ιδέες για την καλλιέργεια 

των δικών σας λαχανικών στις 

ιστοσελίδες. 
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Τίτλος Χαρούμενος VS λυπημένος πλανήτης 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Γη, περιβάλλον 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Τα παιδιά σκέφτονται και ζωγραφίζουν (βλ. παράδειγμα 

πιο κάτω) τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν για να 

είναι ο πλανήτης χαρούμενος και τις ενέργειες που 

κάνουν τον πλανήτη λυπημένο. 

 

Ζωγραφίζω μέσα στους κύκλους αυτά που μπορώ να κάνω για να  προστατεύσω τον 

πλανήτη μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι κάνω και είναι χαρούμενος ο πλανήτης μας 
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Ζωγραφίζω μέσα στους κύκλους αυτά που κάνω και καταστρέφουν τον 

πλανήτης μας. 
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Τίτλος Η Γη κινδυνεύει! Συμβόλαιο! 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Η Γη  

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Η Γη κινδυνεύει! Τα παιδιά αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό. 

Υπόσχονται ότι θα κάνουν κάποιες ενέργειες για να 

προστατεύσουν τον πλανήτη. Γράφουν ή ζωγραφίζουν τις 

ενέργειες αυτές και υπογράφουν το συμβόλαιο!  

  

 

Η ΓΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!!! 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ!!! 

 

 
 

 

 

 

 

Εγώ  

……………………………

……………………………

…………………………. 

(ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

 

(Ζωγραφίζω τον εαυτό 

μου ή κολλώ 

φωτογραφία μου) 

Υπόσχομαι να  

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………… 

 

Υπογραφή  

……………………………

…………… 
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Τίτλος Τα χρώματα της φύσης 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση ➢ Η φύση, από μόνη της, είναι ένας πίνακας γεμάτος από 

χρώματα. Θα εκπλαγείτε από το πόσα πολλά διαφορετικά 

χρώματα και αποχρώσεις χρωμάτων μπορείτε να εντοπίσετε 

στη φύση. Με τη βοήθεια της πιο κάτω εικόνας 

προσπαθήστε να εντοπίσετε όσα περισσότερα μπορείτε. 

➢ Τυπώστε την παλέτα των χρωμάτων ή πάρτε ένα λευκό 

χαρτί. Βγείτε έξω στην αυλή και ανακαλύψτε πόσο πλούσια 

είναι τα χρώματα στη φύση. Τρίψτε πάνω στο χαρτί σας 

διάφορα υλικά, όπως χώμα, φύλλα, λουλούδια για να δείτε 

την ποικιλία των χρωμάτων. Προτιμήστε να πάρετε φύλλα 

που έχουν πέσει από το δέντρο ή αν χρειαστεί κόψετε ένα 

πέταλο από λουλούδι ή ένα μικρό μέρος από το φύλλο, 

αφού προστατεύουμε και δεν καταστρέφουμε τη φύση. 

➢ Μπορείτε να εμπνευστείτε από τα χρώματα της φύσης και 

να φτιάξετε τους δικούς σας ζωγραφικούς πίνακες. 
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Τίτλος Περίπατος στην αυλή μας 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Φύση 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει στην αυλή ή στο 
μπαλκόνι του σπιτιού σας και να απολαύσετε την άνοιξη 
σε όλο της το μεγαλείο! 
 
Αφήστε τα παιδιά σας να παρατηρήσουν το φυσικό 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. 
Αφού τους αφήσουμε να χαρούν και να παίξουν στη 
φύση, ακολούθως τους καλούμε να καταγράψουν τις 
παρατηρήσεις τους στα κουτάκια που ακολουθούν. Τα 
μικρά παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν αυτά που είδαν, 
άκουσαν, μύρισαν κι αισθάνθηκαν. 
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Τίτλος Τι μας προσφέρει; 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Οικόσιτα ζώα 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Οι εικόνες δείχνουν οικόσιτα ζώα της κυπριακής υπαίθρου 

και τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν 

στον άνθρωπο. Το παιδί καλείται να αντιστοιχίσει το κάθε 

ζώο με την προσφορά του στον άνθρωπο. 
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Τίτλος «Διάλογοι πουλιών» 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Μαθαίνω για τα πουλιά 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! 

 

Τώρα που είναι άνοιξη το κελάηδημα των πουλιών το ακούς ολημερίς. 

  

➢ Βγείτε έξω στο μπαλκόνι ή  στην αυλή σας. Ζητήστε από τα 
παιδιά να κλείσουν για λίγο τα μάτια και να ακούσουν τα 
πουλιά. Στη συνέχεια, προκαλέστε τα παιδιά να σκεφτούν τι 
μπορεί να «συζητούν» τα πουλιά και καταγράψετε το σε ένα 
χαρτί ή ως ηχητικό αρχείο ή βίντεο στο κινητό σας.  

 

➢ Ψάξτε να εντοπίσετε τα πουλιά και παρατηρήστε τα 
χαρακτηριστικά τους (πώς μοιάζουν, τι χρώμα έχουν, κ.λπ.). 
Τα παιδιά μπορούν να τα ζωγραφίσουν ή να φτιάξουν 
τρισδιάστατα μοντέλα πουλιών χρησιμοποιώντας άδειες 
συσκευασίες και ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. πλαστικό 
μπουκάλι, χαρτόνια, χρώματα κ.λπ.). 

 

➢ Φτιάξτε το δικό σας ευρετήριο με τα πουλιά που εντοπίσατε 
στην περιοχή σας, ψάχνοντας περισσότερες πληροφορίες για 
αυτά στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τυπώσετε ή να 
καταγράψετε σε χαρτί τις πληροφορίες και να συμπληρώσετε 
το ευρετήριό σας με τις ζωγραφιές των παιδιών. 

 

➢ «Παιχνίδι μνήμης με κάρτες πουλιών». Τυπώνετε τις κάρτες 
με τα πουλιά δύο φορές. Τις κόβετε και τις γυρίζετε ανάποδα. 
Τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν δύο κάρτες και να βρουν το 
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ζευγάρι που έχει το ίδιο πουλί. Αν όχι αναποδογυρίζουν τις 
κάρτες και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Νικητής αυτός που 
θα έχει την καλύτερη μνήμη και θα έχει μαζέψει τα 
περισσότερα ζευγάρια καρτών. (οι κάρτες ακολουθούν στην 
επόμενη σελίδα). 

 

➢ Τα παιδιά μπορούν να υποδυθούν τα πουλιά και να 
αναπαραστήσουν τον διάλογο. Μπορείτε να φτιάξετε το δικό 
σας παραμύθι με τους διαλόγους που θα σκεφτούν και να το 
εικονογραφήσετε! 

 

➢ Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε κοστούμια πουλιών από 
ανακυκλώσιμα υλικά που έχετε στο σπίτι (χαρτόκουτα, παλιά 
υφάσματα, κορδέλες κ.λπ.) και να αναπαραστήσετε θεατρικά 
τους διαλόγους που σκεφτήκατε και όχι μόνο.  

 

Αφήστε τη δημιουργικότητα σας ελεύθερη, μάθετε και διασκεδάστε 

μικροί και μεγάλοι!  
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Παιχνίδι μνήμης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: 

https://www.memozor.com/templates/memoire/images/printable_memory/pdf/printable_me

mory_game_birds.pdf                (ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ) 

 

https://www.memozor.com/templates/memoire/images/printable_memory/pdf/printable_memory_game_birds.pdf
https://www.memozor.com/templates/memoire/images/printable_memory/pdf/printable_memory_game_birds.pdf
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Φτιάξτε τα δικά σας κοστούμια πουλιών 

1ο βήμα: 

Σχηματίστε σε χαρτόνι το σχήμα 

φτερούγας. Κόψτε το και 

αντιγράψετε το ίδιο σε ένα άλλο 

χαρτόνι. 

2ο βήμα: 

Τρυπήστε στο πάνω και κάτω μέρος 

τις φτερούγες. Περάστε σχοινί, ή 

κορδέλα για να μπορεί να δένεται 

πάνω στο χέρι του παιδιού. 

3ο βήμα: 

Κόψετε μικρά φτερά από χαρτί 

λευκό ή χρωματιστό ή και παλιά 

υφάσματα και κολλήστε τα πάνω 

στις φτερούγες.  

Υλικά που θα χρειαστείτε: 

• Χαρτόνι από χαρτόκουτα 

• Μαρκαδόρος  

• Ψαλίδι 

• Σπάγκος ή κορδέλα 

• Χαρτί άσπρο/διάφορα 

χρώματα ή παλιά 

υφάσματα 

• Γόμα 

ΠΗΓΗ:  https://www.ehow.com/how_4814537_costume-bird-wings.html 

https://www.ehow.com/how_4814537_costume-bird-wings.html
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΗΓΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://craftulate.com/play-dough-birds-fine-

motor-fridays/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preschoolactivities.us/bird-craft-

idea-for-kids-2/bird-craft-idea/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://happyhooligans.ca/easy-bird-crafts-

for-preschool/ 

 

 

 

 

 

 

https://craftulate.com/play-dough-birds-fine-motor-fridays/
https://craftulate.com/play-dough-birds-fine-motor-fridays/
http://www.preschoolactivities.us/bird-craft-idea-for-kids-2/bird-craft-idea/
http://www.preschoolactivities.us/bird-craft-idea-for-kids-2/bird-craft-idea/
https://happyhooligans.ca/easy-bird-crafts-for-preschool/
https://happyhooligans.ca/easy-bird-crafts-for-preschool/
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Τίτλος Φτιάχνουμε ένα φυσικό φίλτρο νερού 

Πηγή Λιζάκ, Φ. & Περτιζέ, Ζ.Κ. (2005) Δραστηριότητες για να 
ανακαλύψω τη φύση. Εκδόσεις Μεταίχμιο 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Νερό 

Ηλικία 4-6 

Προτεινόμενη χρήση Για να φτιάξετε ένα φυσικό φίλτρο νερού, κόψτε στα 
παιδιά σας το ένα τρίτο από το πάνω μέρος ενός 
πλαστικού μπουκαλιού και τοποθετήστε το ανάποδα 
μέσα στο μπουκάλι, αφού ανοίξετε μια τρύπα στο καπάκι 
του. Στο μέρος του μπουκαλιού που έχετε γυρίσει 
ανάποδα τοποθετήστε με τη σειρά λίγο βαμβάκι, μερικά 
στρώματα λεπτής άμμου, και πάνω πάνω χαλίκια. Ρίξτε το 
βρόμικο (λασπωμένο νερό) στο φίλτρο. Δείτε πώς περνάει 
από μέσα σταγόνα σταγόνα… και τελικά στον πάτο του 
μπουκαλιού πέφτει καθαρό νερό.  
 
Προσοχή! Το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο. Χρειάζεται να 
περάσει από τη διαδικασία της χλωρίωσης για να μπορεί 
να γίνει πόσιμο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


