
42ο Νηπιαγωγείο 
Περιστερίου 

Σχολικό έτος 2015 – 2016 

 
Νηπιαγωγοί: 

Μπέλεχα Βασιλική 

Μπίλη Ανδριανή 

Παρασκευά Ανθή 



ΣΤΟΧΟΙ 
• Διεύρυνση των γνώσεων τους για το Φυσικό 

Περιβάλλον 

• Κατανόηση σπουδαιότητας της επιστήμης 
στην καθημερινότητα 

• Πειραματισμός με διάφορα υλικά 

• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης – υποθετικό 
παραγωγικό συλλογισμό μέσα από τη 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και 
ομαδικότητας 

• Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

• Καλλιέργεια προφορικού λόγου, συμμετοχή 
σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας 
επιχειρήματα 

• Γραπτή έκφραση (Αναδυόμενη γραφή) 

• Χρήση διαδικτύου ως μέσο εμπλουτισμού 
γνώσεών τους 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρώτο  στάδιο: Τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες μαθαίνουν για τη δημιουργία του σεισμού, 
των εκφάνσεων και τις επιπτώσεις του. 

 

 Συζήτηση για το σεισμό ως φυσικό φαινόμενο (Γλώσσα- παραγωγή προφορικών κειμένων) 

 Καταγραφή των γνώσεών μας για το σεισμό με ζωγραφική (εικαστική  έκφραση) 

 Παίζουμε με τη λέξη «σεισμός» (Γλώσσα – κατανόηση γραπτού λόγου) 

 Ανάγνωση – Αφήγηση του μύθου για το σεισμό  (Γλώσσα – ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και κατανόησης 

αφηγηματικού λόγου) 

 Ζωγραφική απόδοση του μύθου για τον Εγκέλαδο ατομικά και ομαδικά (Εικαστική έκφραση) 

 Γνωριμία με τη δομή της γης  μέσα από βιβλία και βίντεο (Φυσικές επιστήμες) 

 Κατασκευή μοντέλου δομής της γης ομαδικά και ατομικά (Φυσικές επιστήμες – Εικαστική έκφραση) 

 Ζωγραφική αναπαράσταση της δομής της γης (Εικαστική έκφραση) 

 Η γη είναι στρογγυλή – μαθαίνω για τον κύκλο (Μαθηματικά) 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ 



ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 



 Παρακολούθηση σχετικών βίντεο με τη δομή της  Γης και την κίνηση των πλακών (Φυσικές 

επιστήμες) 

 Πειραματισμός με διάφορα υλικά για να αποδοθεί η κίνηση των πλακών (Φυσικές επιστήμες)) 

 Ζωγραφική αναπαράσταση των τριών κινήσεων των πλακών (Εικαστική έκφραση)) 

 Ψυχοκινητικά παιχνίδια με τις κινήσεις των πλακών και δημιουργία σεισμού (Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική αλληλεπίδραση, δραματική τέχνη) 

α. Μεταμορφώνουμε τα χέρια μας σε πλάκες, ανά ζευγάρια, και συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να μην 
σπάσει ο φλοιός και πέσει το σπίτι. 

β.  Φτιάχνουμε ζευγάρια σαν τις πλάκες και τα παιδιά κινούν τα χέρια τους σύμφωνα με τις οδηγίες που  
δίνει η νηπιαγωγός. Οι πλάκες τρίβονται, οι πλάκες πάνε η μια  κάτω  από την άλλη, οι πλάκες 
απομακρύνονται. 

γ. Τα μισά παιδιά κρατάνε κουτιά από πάζλ, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις πλάκες και τα άλλα παιδιά 
κρατάνε σπίτια ζωγραφισμένα. Τα παιδιά που κρατάνε τα πάζλ  κάνουν τις κινήσεις των πλακών και τα 
παιδιά που κρατάνε τα σπίτια κάνουν τι συμβαίνει στα σπίτια. 

 Συζήτηση για συνέπειες σεισμού (Φυσικές Επιστήμες) 

 Κατασκευή μοντέλου σπιτιού με καλαμάκια και πείραμα για την κατανόηση της δομής του 
κτιρίου και τις συνέπειες του σεισμού στη δομή των κτιρίων. (Φυσικές Επιστήμες – Μαθηματικά) 

 Φύλλο εργασίας με εντοπισμό κολόνων σπιτιού και καταμέτρησής τους (Μαθηματικά) 

 

 

 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΒΙΝΤΕΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

ΠΛΑΚΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Συζήτηση για τις έννοιες εστία και επίκεντρο, σεισμικά κύματα (Γλώσσα- παραγωγή προφορικών 

κειμένων, κατανόηση-εμπέδωση νέου λεξιλογίου) 

 Πειραματισμός για την κατανόηση των εννοιών εστία, επίκεντρο, σεισμικά κύματα (Φυσικές 

επιστήμες) 

 Φύλλα αξιολόγησης για την κατανόηση των νέων εννοιών 

 Μαθαίνουμε τις κλίμακες μέτρησης του σεισμού (Μερκάλι – Ρίχτερ) και τη διαφορά έντασης και 

μεγέθους ενός σεισμού (Φυσικές επιστήμες  - μαθηματικά) 

 Φύλλα αξιολόγησης για την κατανόηση των εννοιών 

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Συζήτηση για τη χρήση του σεισμογράφου στο παρόν και στο παρελθόν  (Γλώσσα – παραγωγή 

προφορικών κειμένων)  

 Ζωγραφική αναπαράσταση αρχαίου σεισμογράφου στην κίνα (Εικαστική Έκφραση) 

 Φύλλο εργασίας αρίθμησης και αντιστοίχισης (Μαθηματικά) 

 Προσέγγιση της λέξης σεισμογράφος με παιχνίδι και γραφική απεικόνιση (Προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη, Γλώσσα – κατανόηση γραπτού  λόγου) 

Παιχνίδι: Τα παιδιά φοράνε καρτελάκια τα μισά με το πρώτο συνθετικό της λέξης «σεισμο» και τα άλλα μισά 

με το δεύτερο συνθετικό «γράφος» και χορεύουν με τη μουσική, μόλις σταματήσει η μουσική, πρέπει να 

βρουν το παιδί με το κατάλληλο συνθετικό, ώστε να ενωθούν και να φτιάξουν τη λέξη «σεισμογράφος» 

Φύλλο εργασίας: Ενώνουν τα συνθετικά για να δημιουργήσουν τη λέξη 

 Παρατήρηση διαγραμμάτων σεισμογράφων για κατανόηση κλίμακας σεισμού (Μαθηματικά - Φυσικές 

επιστήμες) 

 Φύλλο εργασίας: Γίνομαι σεισμογράφος και καταγράφω σεισμό μικρού μεγέθους, μεσαίου 

μεγέθους, μεγάλου μεγέθους (Μαθηματικά) 

 Φτιάχνουμε μοντέλο σεισμογράφου και πειραματιζόμαστε (Φυσικές επιστήμες  - Αντικείμενα και υλικά) 

 



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ  

ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΙΝΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧEΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 



 Συζήτηση για το Ηφαίστειο με πληροφορίες από σχετικά βιβλία (Γλώσσα- παραγωγή προφορικών 

κειμένων) 

 Παρακολούθηση σχετικών βίντεο για τα μέρη του ηφαιστείου, πως δημιουργούνται και πως 

εκρήγνυνται (Φυσικές επιστήμες - ΤΠΕ) 

 Παιχνίδι στον Υπολογιστή να φτιάξω το δικό μου ηφαίστειο και τη δική μου έκρηξη 

(discoverykids.com/games/volcano-explorer) (ΤΠΕ) 

 Ζωγραφική αναπαράσταση ενός ηφαιστείου (Εικαστική έκφραση) 

 Ατομική κατασκευή ηφαιστείου με διάφορα υλικά (εικαστική έκφραση) 

 Φύλλα εργασίας για σειροθέτηση και αρίθμηση (Μαθηματικά) 

 Ομαδική κατασκευή μοντέλου ηφαιστείου και διεξαγωγή πειράματος έκρηξης ηφαιστείου με 

μαγειρική σόδα και ξύδι (Εικαστική έκφραση – Φυσικές επιστήμες - Μαθηματικά) 

 Ζωγραφική αναπαράσταση της πορείας του πειράματος (Φυσικές επιστήμες – Μαθηματικά – Eικαστική 

έκφραση – Γραπτή έκφραση) 

 

 

 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 



Δεύτερο στάδιο: Τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες μαθαίνουν για τη πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. 

 

 Παρακολούθηση βίντεο με το τραγούδι των ΗΜΙΣΚΟΥΜΠΡΙΑ «Σεισμός» και εκμάθησή του (Τέχνες - 

μουσική) 

 Συζήτηση σχετικά με αυτά που αναφέρονται στο τραγούδι (Γλώσσα – παραγωγή προφορικών κειμένων) 

 Δραστηριότητες για μέτρα προστασίας πριν το σεισμό 

α. Ετοιμασία τάξης - στερεώνουμε τα πράγματα που μπορεί να πέσουν, φτιάχνουμε τα θρανία ώστε να 
έχουμε ανοιχτούς διαδρόμους. 

β. Μαθαίνουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική αλληλεπίδραση)– 

 Δραματοποίηση, τα παιδιά καλούν με το τηλέφωνο από τη γωνιά του σπιτιού τα τηλέφωνα έκτακτης 
ανάγκης (Τέχνες) 

 γ. Δημιουργία μπρελόκ με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (εικαστικά) 

 δ. Φτιάχνουμε το σακίδιο του σεισμού 

 ε. Φύλλο εργασίας με τα είδη που μπαίνουν στο σακίδιο του σεισμού (Μαθηματικά) 

 

 

 

 



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΙ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΑΚΙΔΙΟ  ΣΕΙΣΜΟΥ 



 Συζήτηση για το τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά το σεισμό (Γλώσσα – παραγωγή 
προφορικών κειμένων) 

 Δραστηριότητες για μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά το σεισμό 

α. Παιχνίδι με κάρτες (Σκύβω – καλύπτομαι – κρατιέμαι). Ένα παιδί δείχνει τις κάρτες και τα άλλα παιδιά 
αναπαριστούν αυτό που δείχνει η κάρτα (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική αλληλεπίδραση) 

β. Παιχνίδι σε τριάδες: Τα δύο παιδιά φτιάχνουν με τα χέρια τους «τραπέζι» και το τρίτο παιδί κάνει το παιδί 
που πρέπει να σκύψει από κάτω όταν γίνει σεισμός. Παίζει μουσική και το κάθε παιδί από τις τριάδες κάνει 
ότι παίζει, μόλις χτυπήσει το ντέφι (σεισμός) το κάθε παιδί από την τριάδα, βρίσκει το «τραπέζι» του και 
κάνει τις τρεις κινήσεις (σκύβω – καλύπτομαι- κρατιέμαι) (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική 
αλληλεπίδραση – μαθηματικά: δυάδες, τριάδες) 

 γ. Φύλλο αξιολόγησης, κολλάω με τη σωστή σειρά τις εικόνες με τις ενέργειες προστασίας (Μαθηματικά, 
σειροθέτηση) 

 δ. Κάνουμε το τεστ «Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το σεισμό;» (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη- Κοινωνική 
αλληλεπίδραση) 

 ε. Φύλλο αξιολόγησης, σημειώνω με ν τη σωστή συμπεριφορά και χ τη λάθος, κατά τη διάρκεια του 
σεισμού. (Μαθηματικά) 

στ.  Ομαδική εργασία για τη δημιουργία σχεδίου εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού, σχεδιάζουμε σε χαρτί 
την πορεία που θα ακολουθήσουμε (Μαθηματικά – Φυσικές Επιστήμες – αναγνώριση διαδρομών). 

ζ. Σχεδιάζουμε στον τοίχο αποτυπώματα για να δείξουμε τη διαδρομή που ακολουθούν τα παιδιά κατά τη 
διάρκεια εκκένωσης του σχολείου σε συνεργασία με τους γονείς (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική 
αλληλεπίδραση) 

 



ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΤΡΙΑΔΕΣ 

ΤΕΣΤ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 



 Δραστηριότητες εμπέδωσης  

α. Ασκήσεις ετοιμότητας μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια του φαγητού. Ενώ τα παιδιά κάνουν μάθημα ή παίζουν ή τρώνε, 
χτυπάμε το ντέφι, που σημαίνει ότι γίνεται σεισμός, τα παιδιά, κατευθείαν πηγαίνουν κάτω από τα τραπέζια 
και μόλις σταματήσει το ντέφι να χτυπάει, τα παιδιά βγαίνουν από τα τραπέζια, φτιάχνουν τρένο και 
βγαίνουν έξω από την τάξη.  

β. Άσκηση ετοιμότητας σε όλο το σχολείο (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό), Τα παιδιά μόλις ακούσουν το κουδούνι 
του σχολείου να χτυπάει συνεχόμενα, μπαίνουν κάτω από τα τραπέζια, μόλις σταματήσει βγαίνουν από τα 
τραπέζια, φτιάχνουν τρένο και βγαίνουν με τη σειρά τους από τις τάξεις, κατεβαίνουν τα σκαλιά, βγαίνουν 
στο προαύλιο και κάθονται στις θέσεις που έχουν προκαθοριστεί σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο. 

 γ. Φύλλο αξιολόγησης, κολλάω με τη σωστή σειρά τις εικόνες με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια και μετά το 
σεισμό (Μαθηματικά, σειροθέτηση) 

 δ. Δίνουμε το τεστ «Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το σεισμό;» να το επεξεργαστούν με τους γονείς τους 
στο σπίτι και να συζητήσουμε τα αποτελέσματα (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη- Κοινωνική αλληλεπίδραση- 

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας- Μεταφορά των γνώσεων των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον). 

  



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



Τρίτο στάδιο: Κοινοποίηση προγράμματος  

 Δημιουργία αφίσας, η οποία μοιράστηκε στα παιδιά της Α’ τάξης του συστεγαζόμενου 

Δημοτικού Σχολείου μέσα πλαίσια του Προγράμματος της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο 

στο Δημοτικό (Εικαστική έκφραση, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική αλληλεπίδραση) 

 Οργάνωση έκθεσης στον κοινό χώρο του Νηπιαγωγείου και του συστεγαζόμενου Δημοτικού 

Σχολείου για τους μαθητές και τους γονείς και των δύο σχολείων (Προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη – κοινωνική αλληλεπίδραση) 

 Παράδοση ατομικών φακέλων με το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος στα 

παιδιά για να τα μελετήσουν με τις οικογένειές τους (Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη – κοινωνική 

αλληλεπίδραση) 

 Παρουσίαση του προγράμματός μας στους γονείς σε μορφή γιορτής. 

 Η παρουσίαση θα γίνει σε μορφή αφήγησης των θεμάτων που διαπραγματευτήκαν τα παιδιά με 

παράλληλη προβολή φωτογραφιών από τις δράσεις μέσα και έξω από την τάξη. Τα παιδιά επίσης θα  

παρουσιάσουν κάποια θέματα με δραματοποίηση (μύθος Εγκέλαδου), ψυχοκινητικά δρώμενα (Μέρη 

της γης, Ηφαίστειο, σακίδιο σεισμού και παιχνίδια (λιθοσφαιρικές πλάκες, σεισμογράφος, 

Αντιμετώπιση σεισμού) 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 


