
Αγαπάμε τθ Γθ! 

Κρατάμε το μζλλον ςτα χζρια μασ!
Νθπιαγωγείο Γλυκισ



1θ Δραςτθριότθτα

Η αφίςα μασ!



2θ Δραςτθριότθτα

Όλοι οι μακθτζσ 
παρακολουκιςαμε 
ζνα βίντεο για τθν 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και 
ζπειτα ςυηθτιςαμε 
για όςα μάκαμε.



Οι μακθτζσ του 
Δθμοτικοφ 
Σχολείου 
επιςκζφτθκαν 
το νθπιαγωγείο 
και ζκαναν 
ατομικζσ 
εργαςίεσ.

3θ Δραςτθριότθτα



Κάκε μακθτισ αγκάλιαςε τθ γθ!



Thzmk

Όλοι οι μακθτζσ 
είναι περιφανοι 
για το 
αποτζλεςμα!



4θ Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ μίλθςαν για τθν 
Ανακφκλωςθ και αποφάςιςαν να φτιάξουν μία αφίςα 
με τα ςυνκιματά τουσ όλοι μαηί.



Και ιδοφ το αποτζλεςμα!!!



Όλοι οι μακθτζσ 
είναι πολφ 

χαροφμενοι!!!



Στθ ςυνζχεια αποφαςίςαμε να δείξουμε τθν αφίςα ςτο 
χωριό και να περάςουμε το μινυμά μασ!!!



Πιραμε και τα ςακίδιά μασ για να κάνουμε πικ-νικ
ςτο ποτάμι. 



Βεβαιωκικαμε ότι όλοι οι κάτοικοι κα ζβλεπαν τθν 
αφίςα μασ και κα διάβαηαν τα μθνφματά μασ.



5θ Δραςτθριότθτα: Για να δϊςουμε το καλό παράδειγμα, 
αποφαςίςαμε να μαηζψουμε 
τα ςκουπίδια από τθν πλατεία του χωριοφ.



Μείναμε ζκπλθκτοι με το πόςεσ 
ςακοφλεσ γεμίςαμε!!!



Κουραςτικαμε αλλά άξιηε τον κόπο! 
Περάςαμε το μινυμα που κζλαμε!



6θ Δραςτθριότθτα: Παρακολουκιςαμε ζνα βίντεο για τθ 
ςθμαςία των δζντρων επειδι ςτο χωριό μασ  υπάρχουν 
πολλά πλατάνια.



Είδαμε πϊσ 
φυτεφουμε ζνα 
δζντρο.



Ζπειτα αποφαςίςαμε να πάμε ςτο ποτάμι, να 
παρατθριςουμε τα πλατάνια και να μάκουμε για 
τουσ κινδφνουσ που τα απειλοφν. Τα τελευταία 
χρόνια, τα πλατάνια ξεραίνονται εξαιτίασ μιασ 
αςκζνειασ.



Και αποφαςίςαμε να φυτζψουμε 
μικρά πλατάνια. 
Τα ποτίςαμε ……



..... και τα φροντίςαμε με το καλφτερο τρόπο!



Στθ ςυνζχεια, 
κακίςαμε ςτισ 
όχκεσ του 
ποταμοφ για να 
ξεκουραςτοφμε 
και να φάμε το 
κολατςιό μασ. 



Το τοπίο είναι μαγευτικό!!!



Είδαμε και κάποιουσ να κάνουν rafting!!!



Μαηζψαμε βότςαλα και τα ηωγραφίςαμε.



Κάναμε και ομαδικζσ 
εργαςίεσ.



7θ Δραςτθριότθτα: Μία μζρα προςκαλζςαμε μία δαςοφφλακα
να μασ μιλιςει για το δάςοσ. Απάντθςε τα ερωτιματά μασ και
μασ μίλθςε για τθ ςπουδαιότθτα των δζντρων.



Αποφαςίςαμε να γράψουμε ζνα γράμμα ςτον Διμαρχο με τα αιτιματά 
μασ για τθν προςταςία του χωριοφ μασ. Όλοι οι μακθτζσ ζγραψαν από 
μία πρόταςθ και υπογράψαμε το γράμμα με τα ονόματά μασ.



Ελπίηουμε όλοι 
ότι 
ςυνειςφζραμε 
ζςτω και λίγο 
ςτθν προςταςία 
του 
περιβάλλοντοσ 
με αυτό το
project!!!



Ευχαριςτοφμε 
πολφ!


