




Δθπαηδεπηηθό Σκήκα

Γεκηνπξγήζεθε ην 1998 κε ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ ηόπνπ καο λα 

αλαθαιύςνπλ πώο λα καζαίλνπλ κέζα από 

δηάθνξα πεξηβάιινληα -αλζξώπηλα ή θπζηθά-

ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα 

κέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.





ηάδηα δηεμαγσγήο επίζθεςεο ζηνλ Κήπν:

1. Δίζνδνο ζηνλ Κήπν - παηρλίδη ξόισλ -

πποζωπική ηαύηιζη με ηη θύζη.

2. Πξώηεο δξαζηεξηόηεηεο - ελεξγεηηθά 

παηρλίδηα θίλεζεο - ξύπνημα ενθοςζιαζμού.

3. Δπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο-ζπιινγή 

εξεζηζκάησλ, ζπκπιήξσζε γλώζεσλ θαη 

απόθηεζε λέσλ - επικένηπωζη πποζοσήρ.





4. Ήξεκεο δξαζηεξηόηεηεο, λνεηηθά παηρλίδηα -
εξγαζίεο πεδίνπ - επεξεπγαζία νέων γνώζεων, 
εμπειπία.

5. Σειεπηαίν ζηάδην - εθθξαζηηθά παηρλίδηα, 
εηθαζηηθέο θαη γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο -
αποηίμηζη ζςναιζθημάηων, αξιολόγηζη 
ππογπάμμαηορ από ηα ίδια ηα παιδιά.

Κάζε δξαζηεξηόηεηα δηαξθεί 15΄ θαη θάζε 
επίζθεςε 1.30΄, κε δπλαηόηεηα ππνδνρήο 
πεξίπνπ 40 καζεηώλ αλά επίζθεςε.







ηόρνο ησλ πεξηβαιινληηθώλ καο 

παηρληδηώλ είλαη ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ:

• λα αλαθαιύςνπλ ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα 
ηνπ ηόπνπ ηνπο κέζα από ην παηρλίδη θαη ηηο 
εκπεηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο

• λα γλσξίζνπλ κε επράξηζην ηξόπν ηε ζεκαζία 
ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην κέιινλ ηνπ

• λα αλαπηύμνπλ αγάπε θαη ζεβαζκό γηα ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ

• λα πηνζεηήζνπλ κηα ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά 
απέλαληη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηε 
δηαηήξεζή ηνπ





Σα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα εζηηάδνπλ 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:

• Γνωζηικόρ: αθνκνίσζε λέσλ πιεξνθνξηώλ γηα 

ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ ηόπνπ καο 

θαζώο θαη γεληθέο νηθνινγηθέο γλώζεηο.

• Ψςσοκοινωνικοζςναιζθημαηικόρ: θνηλσληθή 

ελδπλάκσζε ππεύζπλσλ νηθνινγηθώλ ζηάζεσλ, 

αλάπηπμε θαληαζίαο, αηζζήζεσλ, όμπλζε 

παξαηεξεηηθόηεηαο θαη κλήκεο, ζπγθέληξσζεο 

θαη επηθέληξσζεο πξνζνρήο, θαηαπνιέκεζε 

θόβσλ, ςπρηθή ζύλδεζε κε ηε θύζε, αλάπηπμε 

εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια παηδηά.







1.  Κσδηθό Όλνκα

• Σόπνο: είζνδνο Κήπνπ

• ηόρνο: γλώζεηο γύξσ 

από θπηά/δώα, 

πξνζσπηθή ζύλδεζε θαη 

ηαύηηζε κε ηε θύζε, 

αλάπηπμε θαληαζίαο

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά ζε 

θύθιν ιακβάλνπλ λέν 

όλνκα, θπηνύ ή δώνπ θαη 

κέζα από ην παηρλίδη 

ξόισλ ζπδεηνύλ γύξσ 

από απηό.





2. Βξεο ην ηαίξη ηνπ

• Σόπνο: θεληξηθόο 

δηάδξνκνο Κήπνπ

• ηόρνο: δηάθξηζε θύιισλ 

παξαηεξεηηθόηεηα, 

κλήκε, ζπλεξγαζία 

αηόκσλ, μύπλεκα 

ελζνπζηαζκνύ

• Γηαδηθαζία: αλαδήηεζε 

θύιισλ, παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ, 

ζπδήηεζε γύξσ από ηα 

δηαθνξεηηθά είδε θύιισλ.







3. Ο Ηζηόο ηεο Εσήο

• Σόπνο: ειαηώλαο Κήπνπ.

• ηόρνο: ηξνθηθέο αιπζίδεο, θίλδπλνη από ηελ εμαθάληζε 

ησλ εηδώλ, μύπλεκα ελζνπζηαζκνύ.

• Γηαδηθαζία: έλα θνπβάξη μεηπιίγεηαη θαη ελώλεη θπηά, 

θπηνθάγα, ζαξθνθάγα θαη πακθάγα δώα ζε έλαλ 

ηεξάζηην ηζηό. Ση γίλεηαη όηαλ έλαο εμσηεξηθόο 

παξάγνληαο ‘‘εμαθαλίζεη’’ θάπνην είδνο; Σα παηδηά 

‘‘αηζζάλνληαη’’ ηελ επίδξαζε από απηή ηελ εμαθάληζε, 

ζπδεηνύλ θαη εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

κειινληηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.





4. Μηθξνί Βνηαλνιόγνη

• Σόπνο: θήπνο κε βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά.

• ηόρνο: ρξήζεηο βνηάλσλ, ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη 
ζύγθξηζε πιεξνθνξηώλ, αλάπηπμε ιεθηηθώλ θαη γξαπηώλ 
δεμηνηήησλ, επηθέληξσζε πξνζνρήο.

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά επηιέγνπλ ην βόηαλν πνπ ηνπο 
αξέζεη, ην δσγξαθίδνπλ, κεηξάλε ην ύςνο ηνπ, ην κήθνο 
ησλ θύιισλ, θαηαγξάθνπλ ηηο ρξήζεηο ηνπ (νη 
κεγαιύηεξεο ηάμεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εηδηθή έθζεζε 
«Τα βόηανα και η σπήζη ηοςρ ζηην ιαηπική, ηη μαγειπική 
και ηα καλλςνηικά»), παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ 
ηάμε ηνπο.











5. Παξάμελν Μνλνπάηη

• Σόπνο: εηδηθά επηιεγκέλν κνλνπάηη Κήπνπ

• ηόρνο: όμπλζε όξαζεο, παξαηεξεηηθόηεηαο, 

πξνζαξκνγή θαη θακνπθιάδ ζηε θύζε, επηθέληξσζε 

πξνζνρήο.

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο 

αλαθαιύπηνπλ θαη κεηξνύλ ηα πεξίεξγα αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ‘‘θπηξώζεη’’ ζηα κνλνπάηη. ην ηέινο ζπγθξίλνπλ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη απνθαζίδνπλ πνην αληηθείκελν 

‘‘θξύθηεθε’’ θαιύηεξα ζηε θύζε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε 

γύξσ από ηα είδε πνπ θακνπθιάξνληαη ζηε θύζε θαη 

ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θάλνπλ.









…θεηηλόο ληθεηήο ζην ‘‘Παξάμελν Μνλνπάηη’’

…ην θνπηάθη ηεο κπύξαο…



6. Φπζηθνί ειηδνδείθηεο

• Σόπνο: ρώξνο κε ζθηά θάησ από ειηέο θαη πνπξλάξηα

• ηόρνο: γλώζεηο γύξσ από ηα θπηά θαη ηνπο 
απνηθνδνκεηέο, ζύλδεζε ηεο έλλνηαο ‘‘ζπιιέγσ’’ κε ηελ 
έλλνηα ‘‘πξνζηαηεύσ’’, επεμεξγαζία λέσλ γλώζεσλ, 
εκπεηξία.

• Γηαδηθαζία: πξνκεζεπκέλα κε έλα κηθξό απηνθόιιεην 
θαξηειάθη ηα παηδηά καδεύνπλ ειεύζεξα από θάησ όζα 
θύιια δελ ρξεηάδεηαη ε θύζε. Σειηθά όκσο …ππάξρεη 
θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη ε θύζε; πδήηεζε γύξσ από 
ηνπο απνζπλζέηεο ή απνηθνδνκεηέο (βαθηήξηα, 
καληηάξηα).









7. Κπλεγνί ζηνλ Κήπν

• Σόπνο: αλνηρηόο ρώξνο 

νπνπδήπνηε ζηνλ Κήπν.

• ηόρνο: όμπλζε 

παξαηεξεηηθόηεηαο, 

αληίιεςε, κλήκε, 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν 

νκάδαο, μύπλεκα 

ελζνπζηαζκνύ.

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά 

θαινύληαη λα 

ζπλεξγαζηνύλ ζε νκάδεο 

θαη λα βξνπλ όζα ηνπο 

δεηάεη ν θαηάινγνο.







8. Ήρνη, ρξώκαηα θαη αξώκαηα

• Σόπνο: ζε όιν ηνλ Κήπν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο.

• ηόρνο: Όμπλζε αθνήο, όξαζεο θαη όζθξεζεο, ιεθηηθέο 

δεμηόηεηεο, εθηίκεζε ζησπήο, επηθέληξσζε πξνζνρήο.

• Γηαδηθαζία: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηα παηδηά 

θαινύληαη λα ζπιιέγνπλ ήρνπο, ρξώκαηα θαη αξώκαηα ζε 

δηαθνξεηηθέο κεξηέο ηνπ Κήπνπ. ε εηδηθά επηιεγκέλε 

κεξηά (αλάινγα κε ηελ ώξα) ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θάλνπλ κηα πην πξνζεθηηθή ζπιινγή ήρσλ ηνπ Βνηαληθνύ 

Κήπνπ.









9. Ηζηνξία ελόο ζπόξνπ

• Σόπνο: νπνηνζδήπνηε αλνηθηόο ρώξνο κέζα ζηνλ Κήπν

• ηόρνο: γλώζεηο γύξσ από ηνλ θύθιν δσήο ελόο ζπόξνπ, 

έθθξαζε κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά ζε θύθιν κηκνύληαη ηελ εμέιημε 

ελόο ζπόξνπ κέζα ζηε γε από ην θζηλόπσξν έσο ην 

θαινθαίξη, όπνπ κεγάια θπηά πιένλ ξίρλνπλ θη απηά κε 

ηε ζεηξά ηνπο ζπόξνπο ζην έδαθνο.







10. Γξάκκα ζηνλ εαπηό κνπ

• Σόπνο: ππαίζξην ζέαηξν

• ηόρνο: εθηίκεζε ζπλαηζζεκάησλ, εμάζθεζε κλήκεο, 

αλάπηπμε ιεθηηθήο θαη γξαπηήο δεμηόηεηαο, αμηνιόγεζε 

επίζθεςεο.

• Γηαδηθαζία: ηα παηδηά γξάθνπλ γξάκκα ζηνλ εαπηό ηνπο 

πεξηγξάθνληαο εληππώζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γύξσ από 

ηελ επίζθεςή ηνπο. Σα γξάκκαηα απηά ηα ηαρπδξνκνύκε 

κεηά από κία εβδνκάδα ζην ζρνιείν ηνπο θαη απνηεινύλ 

κηα κνλαδηθή επθαηξία λα μαλαζπκεζνύλ ηελ επίζθεςή 

ηνπο.











«Δάλ νη πιεξνθνξίεο είλαη ν ζπόξνο πνπ παξάγεη 

αξγόηεξα γλώζε θαη ζνθία, 

ηόηε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εληππώζεηο είλαη 

ην γόληκν έδαθνο κέζα ζην νπνίν 

ζα κεγαιώζεη ν ζπόξνο.  

Ζ πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

είλαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο 

γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ην έδαθνο απηό.»

Rachel Carson



Λνηπέο δξάζεηο:

• Πξόγξακκα ζηνλ Βνηαληθό Κήπν Κεθαινληάο 

«Παίδνληαο κε ηα γιππηά» 

• ζύλδεζε Έθζεζεο Γιππηώλ κε ηα 

πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα

• Αύγνπζηνο 2010









Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο

• Πξνγξάκκαηα εηθαζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

γηα ηα παηδηά ηνπ εξγαζηεξίνπ καο

• Πξνγξάκκαηα γηα νηθνγέλεηεο

• Δθπαηδεπηηθό έηνο 2010-2011













Θεαηξηθό Δξγαζηήξη

• Σξίκελν πξόγξακκα ελαζρόιεζεο κε 

αξραηνειιεληθνύο κύζνπο γύξσ από ηα βόηαλα 

θαη ηα θπηά (Μάξηηνο-Μάηνο 2011)

• Παξνπζίαζε 3 κύζσλ 

(Νάξθηζζνο-Ζρώ, Γάθλε-Απόιισλαο, 

Ρνδάλζε) ζηνλ Βνηαληθό Κήπν Κεθαινληάο, 

Ηνύληνο 2011











αο επραξηζηνύκε πνιύ.

Δπρόκαζηε ζε όινπο

θαιή θαη δεκηνπξγηθή    

ζπλέρεηα.

Δκκαλνπέιια Εεζηκάηνπ

Τπεύζπλε 

Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο


