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Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. 

Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης 

των παιδιών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

Παράλληλα και σε συμφωνία με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής 

«Οι αναμνήσεις ενός ποταμού», υλοποιήσαμε και άλλα προγράμματα και 

δράσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου.  

 

Θελήσαμε να συνδέσουμε μεταξύ τους όλα αυτά τα προγράμματα και τις 

δράσεις και προσπαθήσαμε να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι όλα όσα 

αφορούν το περιβάλλον, είτε θετικά, είτε αρνητικά, 

είναι αλληλένδετα, έχουν μια συνέχεια και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. 

 

Ο ρόλος του καθενός από εμάς, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, 

ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, είναι σημαντικός και με τις πράξεις του, τον 

τρόπο ζωής του και τις συνήθειές του, μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο 

περιβάλλον, με το να αποκτήσει θετικές στάσεις και συνήθειες καθώς και μια 

ευρύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. 

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
  

 

 

Σκοπός του προγράμματος: να γνωρίσουν τα παιδιά τις πηγές 

και τα ποτάμια της περιοχής μας και τη σημασία τους στην 

παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων, να 

ευαισθητοποιηθούν πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, που 

επηρεάζουν δραματικά το άμεσο περιβάλλον μας και με 

βιωματικό τρόπο, να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συνήθειες 

καθώς και μια ευρύτερη περιβαλλοντική και οικολογική 

συνείδηση. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Η αξία του νερού, η κοινωνική διάσταση και η σημασία του ως αγαθού, ως πηγής ζωής. 

Ο κύκλος του νερού, τα μετεωρολογικά φαινόμενα  
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Ερασίνου στο Κεφαλάρι Άργους 
 

• Να γνωρίσουν τον ποταμό Ερασίνο και να μάθουν γι’ αυτόν. 

• Να μάθουν για τη χρησιμότητα των ποταμών, ύδρευση-άρδευση. 

• Να μάθουν για τη συμβολή των ποταμών στην καλλιέργεια αγροτικών 

προϊόντων, με το πότισμα. 

• Να γνωρίσουν τα ζώα και τα φυτά που ζουν στο ποτάμι. 

• Να συνειδητοποιήσουν τις καταστροφικές συνέπειες από τα απόβλητα, τα 

φυτοφάρμακα και τα σκουπίδια που πέφτουν στα ποτάμια. 



1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Ερασίνου στο Κεφαλάρι Άργους 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Ερασίνου και στο σπήλαιο, 

στο Κεφαλάρι Άργους 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Συγκέντρωση υλικού 

για το φυτολόγιο του 

νηπιαγωγείου. 

Παιδαγωγικές 

δραστηριότητες και 

παιχνίδια. 

Επίσκεψη στις νεροτριβές στο Κεφαλάρι Άργους, όπου τα ρούχα πλένονται 

και καθαρίζονται μόνο με την ορμή του νερού, χωρίς απορρυπαντικά. 

Επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Ερασίνου στο Κεφαλάρι Άργους 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
 

 
Ενταχτήκαμε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του Κ.Π.Ε. 

Κρεστένων για τα «Τοπικά Προϊόντα», μέσω της υλοποίησης 

δραστηριοτήτων για την άρδευση των νερών του ποταμού  

Ερασίνου και άλλων πηγών της περιοχής, όπως ο Ανάβαλος 

και η Λέρνα, για το πότισμα των τοπικών προϊόντων της 

Αργολίδας (οπωροκηπευτικά, εσπεριδοειδή, ελαιώνες). 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη στις πηγές του ποταμού Ερασίνου, στο Κεφαλάρι Άργους. 

Παρατηρούμε τα αρδευτικά έργα στις πηγές και με ποιό τρόπο το νερό 

διοχετεύεται στα κανάλια και στις διώρυγες. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Ακολουθούμε και 

παρατηρούμε την πορεία του 

νερού, μέσα από τα κανάλια 

και τις διώρυγες. 

Το νερό καταλήγει σε κήπους 

και χωράφια και με αυτό 

ποτίζονται τα τοπικά αγροτικά 

προϊόντα, φρούτα και 

λαχανικά. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Η χρήση του νερού 

στην καλλιέργεια 

των τοπικών 

αγροτικών 

προϊόντων της 

Αργολίδας, όπως 

το πορτοκάλι και η 

ελιά και η 

διατροφική τους 

αξία. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη σε κτήμα με βιολογικές καλλιέργειες. Παρατηρούμε πώς το νερό συμβάλει 

στην ανάπτυξη των φυτών και στην παραγωγή των φρούτων και λαχανικών. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Επίσκεψη σε κτήμα με βιολογικές καλλιέργειες. Τα παιδιά φυτεύουν σπόρους 

λαχανικών και προμηθευόμαστε σπόρους και φυτά για τον κήπο του σχολείου μας. 
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Σκοπός του προγράμματος: να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά 

πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκοσμίου εμβέλειας, 

όπως η κλιματική αλλαγή και οι αιτίες που την προκαλούν 

(ατμοσφαιρική ρύπανση, τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του 

θερμοκηπίου) που επηρεάζουν δραματικά και το άμεσο 

περιβάλλον μας, γιατί το μέρος που ζούμε ανήκει στις 

παραθαλάσσιες περιοχές και αν και ζούμε  αρκετά μακριά, το 

λιώσιμο των πάγων είναι κάτι που μας αφορά και επηρεάζει τη 

ζωή μας, κυρίως λόγω της λειψυδρίας. 
 

(Υποβάλαμε την καινοτόμο δράση στο θεσμό Αριστείας και ανάδειξης καλών 

πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.) 



Καινοτόμος Δράση: «Τα ζώα των πάγων και η κλιματική αλλαγή» 

ΑΦΙΣΑ 

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Καινοτόμος Δράση: «Τα ζώα των πάγων και η κλιματική αλλαγή» 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Καινοτόμος Δράση: «Τα ζώα των πάγων και η κλιματική αλλαγή» 
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Περιβαλλοντική Δράση 

 

Συμμετείχαμε στη Δράση του Κ.Π.Ε. Νέας Κίου «Πρασινίζω την 

αυλή του σχολείου μου», ώστε τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο 

να μάθουν για τα φυτά, τη σημασία του νερού στην ανάπτυξή 

τους, τη σημασία τους στην ισορροπία του περιβάλλοντος, για 

τις καλλιέργειες, τον τρόπο που τις φροντίζουμε, πώς 

επηρεάζονται από τις καιρικές μεταβολές. Έτσι φυτέψαμε 

διάφορα φυτά μαζί με τα παιδιά, σπείραμε διάφορους σπόρους 

κι αναλάβαμε όλοι μαζί τη φροντίδα τους. Αρωγοί στο έργο μας 

στάθηκαν οι γονείς των παιδιών, και το Κ.Π.Ε. Νέας Κίου. 
 

(Παρουσιάσαμε τη Δράση μας στο Κ.Π.Ε. Νέας Κίου, στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.) 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Περιβαλλοντική Δράση: «Πρασινίζω την αυλή του σχολείου μου» 

Σπείραμε σιτάρι 

στα πλαίσια της θεματικής προσέγγισης: 

«Το σιτάρι και η σπορά, 

από το σπόρο στο ψωμί» 



1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Περιβαλλοντική Δράση: «Πρασινίζω την αυλή του σχολείου μου» 

Φυτεύουμε μαζί με 

τα παιδιά 

λουλούδια, 

αρωματικά φυτά, 

βότανα, φρούτα και 

λαχανικά. 



Περιβαλλοντική Δράση: «Πρασινίζω την αυλή του σχολείου μου» 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 



1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Περιβαλλοντική Δράση: «Πρασινίζω την αυλή του σχολείου μου» 

Τα παιδιά με τη 

βοήθεια των 

γονέων, 

δημιούργησαν 

γλάστρες από 

διάφορα υλικά, 

φυσικά και 

ανακυκλώσιμα. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
 

«Συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι μαγικό» 
 

Σκοπός του προγράμματος: να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη 

λογοτεχνία, την ποίηση και τη λαϊκή μας παράδοση, να 

διερευνήσει και να προσεγγίσει μεταξύ άλλων και την 

Περιβαλλοντική Αγωγή μέσω αυτών. Με πολλαπλές 

δραστηριότητες και με τη λειτουργία της Δανειστικής 

Βιβλιοθήκης, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με βιβλία, κείμενα, 

λογοτεχνία, ποίηση, μύθους, θρύλους, παραδόσεις, δημοτική 

ποίηση και τραγούδια που η θεματολογία τους αφορούσε το 

ποτάμι, τις πηγές, το νερό, τις νεράιδες, δέντρα, λουλούδια, 

αρωματικά φυτά κλπ. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι μαγικό» 

Έργα των παιδιών που 

απεικονίζουν τα τοπικά 

προϊόντα πορτοκάλι, ελιά 

και τον ποταμό Ερασίνο. 



Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι μαγικό» 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Έργα των παιδιών 

που απεικονίζουν 

λουλούδια. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι μαγικό» 

Έργα των παιδιών που απεικονίζουν 

αρωματικά φυτά και βότανα που φυτέψαμε 

στον κήπο του νηπιαγωγείου μας. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
  

 

 

 


