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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως στόχο να κατανοήσουν οι
μαθητές τον κόσμο του δάσους και να μάθουν μέσα από αυτόν
Να κατανοήσουν τις έννοιες πανίδα ,χλωρίδα, τροφική αλυσίδα
αειφορία, διαχείριση φυσικών πόρων.
Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του δάσους και κυρίως να
συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και το μέγεθος της καταστροφής που
επέρχεται από μια δασική πυρκαγιά.
Να αποκτήσουν στάσεις και δεξιότητες για τη διατήρηση και
προστασία του δάσους.
Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, να έρθουν σ ’επαφή με
τα φυσικά στοιχεία του δάσους και να αποκτήσουν οικολογική
συνείδηση.
Να γίνουν κοινωνοί και εκφραστές των παρακάτω:
«Ενδιαφέρομαι για το δάσος, κατανοώ την σπουδαιότητα της
ύπαρξής του και το πόσο χρήσιμο και αναγκαίο είναι για την
ανθρώπινη ζωή»

Ενδεικτικές δράσεις-Δραστηριότητες


Επίσκεψη, τον Σεπτέμβριο του
2014,στο

«Αισθητικό δάσος της
Καισαριανής»
Οργάνωση σε ομάδες και εξερεύνηση
για να ανακαλύψουν τα

«ίχνη του δάσους»


Άγγιξαν φλοιούς δέντρων, οστά
μικρών ζώων, καβούκι χελώνας και
κρανίο μικρών ζώων Παρατήρησαν
φωλιές ζώων, μύρισαν θυμάρι
βασιλικό, ρίγανη και άλλα βότανα
του δάσους, έμαθαν τη λειτουργία
της πυξίδας και εξασκήθηκαν στην
αίσθηση του προσανατολισμού,
έφτιαξαν καλούπια από ίχνη ζώων,
είδαν την Αθήνα από ψηλά και
απόλαυσαν το τοπίο στην αρχή του
φθινόπωρου

Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
Στο Μουσείο επισκεφθήκαμε
τον χώρο των εκθεμάτων των
απολιθωμάτων, την ιστορική
αίθουσα του Καινοζωϊκού
αιώνα και ακούσαμε πολλά
ενδιαφέροντα πράγματα για
την ιστορία των
απολιθωμάτων.
 Κατανοήσαμε τη ζωή του
παρελθόντος και είδαμε
απολιθώματα ζώων πριν 8,5-9
εκατ.χρόνια
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα
επίσκεψη.
Επίσης επισκεφθήκαμε την
αίθουσα των ζώων και των
εντόμων .
 Εντυπωσιαστήκαμε από τα
άπειρα είδη που ζουν στα μέρη
μας αλλά και σε άλλα δάση
του κόσμου.



Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και
εξερεύνηση του δάσους του Υμηττού
Η επίσκεψή μας
στο ΚΠΕ Αργυρούπολης
ήταν ξεχωριστή εμπειρία για τα
παιδιά.
 Αφού άκουσαν και έμαθαν
πολλά από τον Υπεύθυνο του
Κέντρου για το περιβάλλον και
τρόπους προστασίας του, οι
μαθητές έπαιξαν παιχνίδι στον
υπολογιστή και έσωσαν ζώα
από τους κινδύνους που
απειλούν το δάσος.
 Ένωσαν το
«πάζλ» της τροφικής αλυσίδας
και είδαν βίντεο για το δάσος
και την χρησιμότητά του.


«Στο δάσος του Υμηττού»
Στο ΚΠΕ δόθηκε η ευκαιρία
να μάθουν πολλά για το
πράσινο γύρω από την πόλη
και έτσι με την επίσκεψή μας
στο Υμηττό οι δράσεις ήταν
ποικίλες και πολύ
ξεχωριστές.
 Πιάσαμε κορμούς δέντρων
περπατήσαμε στη
φυλλοστρωμνή, γίναμε
δέντρα και μελετήσαμε τον
χάρτη του βουνού .
 Είδαμε μύκητες και παίξαμε
περιβαλλοντικά παιχνίδια
 Περπατήσαμε στην πυκνή
βλάστηση και χαρήκαμε την
ομορφιά και τον καθαρό αέρα
του βουνού


Δραστηριότητες στο σχολείο ,τα Χριστούγεννα,
με βάση το πρόγραμμά μας

Μέχρι την περίοδο των
Χριστουγέννων είχαμε ήδη
ολοκληρώσει δράσεις
φιλαναγνωσίας με θέμα το
δάσος και ξεχωρίσαμε λόγω
της ατμόσφαιρας των
γιορτών το παραμύθι του
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
«Το δυστυχισμένο έλατο»
και τραγουδήσαμε για τα
δέντρα και φυσικά για το
έλατο


Δραστηριότητες στην τάξη
Μελέτη όλων των ειδών δάσους που
υπάρχουν στην χώρα μας.



Αποτύπωση με κείμενα και φωτογραφίες
σε μορφή κολλάζ δέντρων και ζώων που
συνιστούν το πλήθος της χλωρίδας και
της πανίδας στον τόπο μας.









Παρακολούθηση τριών ντοκιμαντέρ για
τα δάση μας και τα επαγγέλματα που
απορρέουν από τον κόσμο του δάσους.



Κολλάζ από εικόνες με προϊόντα του
δάσους ξύλινα είδη, γυαλιά πατώματα,
έπιπλα..



Παρακολούθηση ταινίας και αποτύπωση
σε χαρτί του μέτρου της διαδικασίας που
ακολουθείται όταν το ξύλο γίνεται χαρτί.





Προβολή ταινίας animation για τους
κινδύνους του δάσους και της ιστορίας 2
κατασκηνωτών που έζησαν στο δάσος και
ήταν μάρτυρες μιας πυρκαγιάς


Τρόποι επέμβασης και κατάλογος
οδηγιών για το τι πρέπει να κάνει ο κάθε
πολίτης την στιγμή που αντιλαμβάνεται
τον κίνδυνο της πυρκαγιάς στο δάσος



Ζωγραφική πράσινου και αντίθετα
καμένου δάσους.
Κατασκευή με χαρτί του δασικού
οικοσυστήματος στη φυσική του μορφή
και όταν εχει καεί
Κατασκευές δέντρων με κουμπιά
Γραφή ιστοριών με τίτλο
«Όταν τα δέντρα μιλούν» και
«Ιστορίες για ένα φύλλο που τα παιδιά
ονόμασαν Φρέντυ»
Ζωγραφική δέντρων που μιλούν και λένε
ιστορίες, εκθέτουν τους κινδύνους που
ζουν στο δάσος από την απρόσεκτη
επίσκεψη και χρήση του από τους
ανθρώπους και δίνουν συμβουλές στα
παιδιά.

Οικολογικό Πάρκο Ψυχικού



Στο Οικολογικό Πάρκο Ψυχικού
ακούσαμε και μάθαμε πολλά
παρακολουθώντας πρόγραμμα για
το δάσος. Ανακαλύψαμε,
ερευνήσαμε, μελετήσαμε, μάθαμε
τους κινδύνους του δάσους
ανακυκλώσαμε τις συσκευασίες
μας στους κάδους ανακύκλωσης
κάναμε βόλτα με το οικολογικό
τρενάκι,ανακαλύψαμε γρίφους για
το πώς θα αποτρέψουμε τον
κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς στο
δάσος

Δεντροφύτευση με τον ΣΠΑΠ


Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στο
πρόγραμμά μας ήταν η συμμετοχή της
τάξης μας στην

2η δεντροφύτευση
του έτους που οργάνωσε ο ΣΠΑΠ
(Σύνδεσμος για την Προστασία και την
Ανάπλαση του Πεντελικού όρους)

Τα παιδιά ένιωσαν την αξία της
προσφοράς στη φύση φυτεύοντας
25 δεντράκια στην πλαγιά του
Πεντελικού όρους.

Ο Τίκο το δεντράκι μας, ίσως κάποτε το
δούμε ψηλό και φουντωτό στην
πλαγιά της Πεντέλης να μας θυμίζει
τις στιγμές της αναδάσωσης και την
χαρά που νιώσαμε όταν βλέπαμε
την πλαγιά φυτεμένη από τα χέρια
μας.

Δράση φιλαναγνωσίας με τη συγγραφέα
Ελένη Ανδρεάδη
«Γίνε πράκτορας του πλανήτη»

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η
μάχη με τα βαμπίρ ενέργειας,
οι ιστορίες των σκουπιδιών
που ρυπαίνουν τη θάλασσα και
φτιάχνουν μια "σούπα" από
σκουπίδια,
η επαναχρησιμοποίηση των
άχρηστων υλικών με τη μέθοδο
της ανακύκλωσης και η
οικονομία στη χρήση νερού,
γίνονται οι αποστολές των
μικρών πρακτόρων που στο
τέλος περνούν τις δοκιμασίες
και παίρνουν τον επίσημο τίτλο
του πράκτορα του πλανήτη.
Ήταν μια "φανταστική
εμπειρία"

Επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Μουσείο
Παλλήνης

Αξέχαστη εμπειρία η
επίσκεψή μας στο
Πυροσβεστικό Μουσείο
Παλλήνης





Επισκεφθήκαμε πολλές
αίθουσες και γίναμε
μικροί πυροσβέστες
ρίχνοντας νερό με την
σωλήνα πυρόσβεσης

Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος στον
Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
Τελευταίος σταθμός του
προγράμματος περ/κής εκπ/σης
που υλοποιήσαμε τη φετινή
χρονιά
 Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης και
Ενημέρωσης στην Πάρνηθα
το φυτώριο και η δεξαμενή
νερού στην οποία ξεναγηθήκαμε
και ο χώρος αναψυχής που
υποδέχτηκε τις ...φωνές χαράς,
τα περιβαλλοντικά μας παιχνίδια
και τις βόλτες μας στη φύση!
Περάσαμε αξέχαστα και θα
μείνει πάντα στη μνήμη μας, η
στιγμή που είδαμε το ελάφι
πάνω στην πλαγιά και το
θαυμάσαμε Όπως είπε κι ενα
από τα παιδιά:


"Πόσο όμορφη είναι η φύση
γύρω μας"!!!

Τελική παρουσίαση στις 13 Μαϊου στο Πολ/κό
Κέντρο Γέρακα

Τελική παρουσίαση στις 13 Μαϊου στο Πολ/κό
Κέντρο Γέρακα




Παρουσιάστηκαν 4 θεατρικά
δρώμενα που δημιουργήθηκαν με
πολλή αγάπη και μεράκι.
Χαρακτηριστικές οι στιγμές των
τελευταίων 2 μηνών, αυτές της
ζωγραφικής των σκηνικών, της
κατασκευής των δέντρων, της
αποτύπωσης των δράσεων όλης
της χρονιάς.
Μέσα από τα θεατρικά μας τα
παιδιά διηγήθηκαν και
δραματοποίησαν με πολύ
εκφραστικό τρόπο σαν μικροί
ηθοποιοί όλα όσα έζησαν και
έμαθαν κατά την διάρκεια του
προγράμματος και αγκάλιασαν
τους στίχους που δημιουργήθηκαν
γι αυτά με αγάπη από την
δασκάλα τους



«Το δέντρο που
έδινε»

Τελική παρουσίαση στις 13 Μαϊου στο
Πολ/κό Κέντρο Γέρακα
Εκτός από τα εκθέματά μας που
φιλοξενούνταν στον εξωτερικό
χώρο του Κέντρου η αίθουσα
κατάμεστη από κόσμο
υποδέχτηκε τις ξεχωριστές
στιγμές συγκίνησης που
προκάλεσαν τα παιδιά
δραματοποιώντας 2 βιβλία
αποτέλεσμα των δράσεων
φιλαναγνωσίας όλης της
τελευταίας περιόδου


Στην παρουσίαση, τα παιδιά
μπαίνοντας σε ένα φανταστικό
δάσος δραματοποιούν τι είδαν
και τι ένιωσαν κατά την
παραμονή τους σ’αυτό.

Τελική παρουσίαση στις 13 Μαϊου στο Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα

«Το δάσος της ξύλινης
ξύστρας»
του Κώστα Μάγου
Η πιο σημαντική στιγμή
της βραδιάς η εκτέλεση
του τελευταίου
τραγουδιού μας
 «Αγαπώ το δάσος»
το οποίο θα
ηχογραφηθεί και θα
βγει σε cd .

Όμορφες στιγμές μέσα από την περ/κή εκπ/ση


Οι δράσεις των παιδιών, μας πρόσφεραν
την ευκαιρία να βρεθούμε με άλλους
φίλους και συναδέλφους που
διακατέχονται και αυτοί από την αγάπη
τους για τη φύση και το περιβάλλον και
να γιορτάσουμε μαζί τη χαρά της
παρουσίασης του προγράμματος .
Σημαντική στιγμή ,όταν ο κ. Βλάσσης
Σιώμος, Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός
Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ, συγκινημένος και
απευθυνόμενος στον κόσμο, με αφορμή
την εξαιρετική εκδήλωση, εξέφρασε την
επιθυμία του να φτιάξει παιδική ομάδα
εθελοντών για την προστασία του
δάσους, ξεκινώντας από τους μαθητές
του Γ1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Γέρακα.



Πολύ όμορφη και η στιγμή συνύπαρξης
με αγαπητούς συναδέλφους …!!

Το τραγούδι μας …..
 Ένα από τα τρία τραγούδια που γράψαμε για την
παράστασή μας

Η φύση εκεί μες στο δάσος μαγική…

