
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 0-3

4-6 ή ατομικά

20-30 λεπτά ή 
μέχρι 1 ώρα 
μέσα στην τάξη

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ

Καλλιεργώντας την Αγάπη των Παιδιών για τα Ζώα. Αν παρατηρήσετε τα μικρά παιδιά να 
παίζουν στη φύση, θα δείτε πόσο ξέγνοιαστα και ενθουσιασμένα είναι που ανακαλύπτουν 
τον κόσμο γύρω τους. Ίσως υπάρχει ένα είδος ‘αρχέγονης αγάπης’ για τη φύση. Ένας από 
τους πιο σημαντικούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να είναι να φροντίσει ώστε τα 
παιδιά να μη χάσουν αυτή την επαφή με τη φύση.

1. Χρήση μιας «βιοκεντρικής» προσέγγισης στην πρώιμη αγωγή και εκπαίδευση, με την 
παροχή ευκαιριών στα παιδιά να συνδεθούν με τα ζώα. Στήριξη της προδιάθεσης και της 
αγάπης των παιδιών προς τα ζώα και καλλιέργεια του αισθήματος σύνδεσης με αυτά, 
μέσα από επιστράτευση όλων των αισθήσεών τους και κάνοντας τους να νιώσουν ότι 
είναι μέρος της φύσης.

2. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος για τα ζώα, μέσω της 
παρατήρησης διά μέσου των αισθήσεων (π.χ. ακούγοντας ένα πουλί να τραγουδά).

3. Ενίσχυση του γραμματισμού μέσω της φύσης.

Μη τοξικές βαφές για το πρόσωπο. Ψάξτε για μη συνθετικές βαφές προσώπου χωρίς 
παραβένες, φορμαλδεΰδη ή άλλα βλαβερά χημικά! Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τη δική 
σας «σπιτική» βαφή προσώπου χρησιμοποιώντας κρύα κρέμα προσώπου, αραβοσιτάλευρο 
και ουσία για χρωματισμό τροφίμων:
• 2 κουταλιές της σούπας κρύα κρέμα ή άλλη πυκνή κρέμα προσώπου
• 1 κουταλιά της σούπας αραβοσιτάλευρο
• Ουσίες χρωματισμού τροφίμων σε διάφορα χρώματα
• Χάρτινο πιάτο
• Μικρά πινέλα
• Προαιρετικά: στένσιλ



Πηγαίνετε έξω, για να παρατηρήσετε τα ζώα

Αν επισκεφτείτε μια δασική περιοχή με μικρά παιδιά τριών χρονών, επιλέξτε μια περιοχή 
με εύκολη πρόσβαση σε επίπεδα μονοπάτια. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και δημοτικού 
ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τα ζώα παρά για τα φυτά.
Αυτά μπορεί απλά να είναι ζώα όπως πάπιες, σκίουροι και μικρά πουλιά ή απλά γάτοι της 
γειτονιάς ή μυρμήγκια. Για τα μικρά παιδιά είναι όλα ενδιαφέροντα και ξεχωριστά.

1. Προετοιμασία πριν από την υπαίθρια εμπειρία
Θα πρέπει να προετοιμάσετε τα παιδιά και να τα κάνετε να αρχίσουν να ανυπομονούν για 
την εκδρομή.
Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν αναμένεται όλα να έχουν προηγούμενη γνώση 
για τη φύση, αφού αυτό εξαρτάται από το οικογενειακό τους υπόβαθρο. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια μαριονέτα/φιγούρα η οποία να λέει μια ιστορία όπως η πιο κάτω:

Μια ιστορία φαντασίας για προετοιμασία για μια εκδρομή στο δάσος

Ήταν μια πανέμορφη ανοιξιάτικη μέρα και η Λίλη το ποντίκι ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό. 
Αλλά τι; Άνοιξε το κουτί με τα παιχνίδια της, μόνο που στην πραγματικότητα δεν ήθελε να 
παίξει.
Μπορούσε, επίσης, να παίξει με κάποια παιχνίδια που έχει για τις βροχερές μέρες.
Έφερε τα πράγματα της ζωγραφικής, στην πραγματικότητα όμως δεν ήθελε καθόλου να 
ζωγραφίσει. “Μπορώ να ζωγραφίσω άλλη φορά”, σκέφτηκε.
Τότε, της ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Πήρε τον φίλο της, τον Μπέρνι την αρκούδα. Θα 
μπορούσαν να κάνουν μαζί μια εκδρομή στη φύση.
“Μπέρνι, έχεις ποτέ περπατήσει σε ένα λιβάδι;”, ρώτησε η Λίλη.
Ο Μπέρνι κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.
“Μπέρνι, έχεις ποτέ μυρίσει ένα λουλούδι ή μια πεταλούδα;”
Ο Μπέρνι κούνησε πάλι αρνητικά το κεφάλι του.
“Μπέρνι, θα ήθελες να σε πάρω μια εκδρομή στη φύση;”
Ναι, στον Μπέρνι άρεσε αυτή η ιδέα. Έτσι, η Λίλη άρχισε να σκέφτεται: Τι θα χρειαζόταν 
για μια εκδρομή;
Μπήκε στην ποντικότρυπά της μέσα στον τοίχο κάτω από τη σκάλα και πήρε το σακίδιό της.
Μετά άρχισε να ψάχνει για γερά παπούτσια για την ίδια και τον Μπέρνι.
Κάτι όμως έλειπε ακόμη. Ο καιρός μπορούσε να χειροτερέψει. Θα μπορούσε να αρχίσει να 
βρέχει ξαφνικά. Έτσι, έβαλε και δύο αδιάβροχα.
Τι θα γινόταν, όμως, αν η ίδια η ο Μπέρνι άρχιζαν να πεινούν ή να διψούν; Έβαλε ένα μήλο 
και λίγο νερό στο σακίδιο. Έτσι, μπορούσε να ξεκινήσει η εκδρομή.
Πήραν ένα λεωφορείο, για να πάνε στο πάρκο. Η Λίλη άρχισε πάλι να σκέφτεται:
Ήξερε ο Μπέρνι η αρκούδα πώς να συμπεριφερθεί στη φύση; Σκέφτηκε μερικούς απλούς 
κανόνες και τους είπε στον Μπέρνι:

Μη βάζεις στο στόμα σου πράγματα 
από το πάρκο.
Τα φυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Αν 
τα ξεριζώσετε, δεν θα μπορούν να 
μεγαλώσουν άλλο.
Τα άγρια ζώα είναι πολύ ντροπαλά. 
Μην τα αγγίζετε!
Να μένεις στο οπτικό μου πεδίο - 
πρέπει να μπορώ να σε βλέπω!
Μπέρνι, μην κρατάς κλαδί στο ύψος 
των ματιών και μην περπατάς με 
αυτό.



Αφού η Λίλη και ο Μπέρνι συμφώνησαν σε αυτά, περιπλανήθηκαν στο πράσινο πάρκο. 
Άκουσαν τα πουλιά που κελαηδούσαν και παρατήρησαν μια μέλισσα σε ένα λουλούδι. Μετά, 
έφτασαν σε ένα όμορφο λιβάδι και αποφάσισαν να ξεκουραστούν και να φάνε τα ζουμερά, 
κόκκινα μήλα τους.

2. Στο ύπαιθρο: Εξερευνώντας και κάνοντας ερωτήσεις

Παρατηρήστε προσεκτικά τη φυσική περιέργεια των παιδιών στην εξοχή. Εντοπίστε πώς 
συμπεριφέρονται στη φύση και στη συνέχεια προσπαθήστε να τους κινήσετε το ενδιαφέρον, 
εξηγώντας τους ότι τα άγρια ζώα είναι διαφορετικά από εμάς.
Θυμηθείτε ότι η φύση προσφέρει μια απρόβλεπτη ποικιλία αυθόρμητων ευκαιριών για 
εξερεύνηση!

α) Παρατηρήστε και εξηγήστε τα φυσικά χαρακτηριστικά του ζώου που παρατηρείτε (φτερά, 
δάχτυλα, αυτιά, μάτια, μύτη, γούνα, δέρμα…) και, αν είναι δυνατόν, βάλτε τους να ακούσουν 
τους ήχους που παράγει το ζώο (π.χ. τα πουλιά). Χρησιμοποιήστε τις αισθήσεις της αφής, 
της μυρωδιάς και της γεύσης, ενόσω τα παιδιά βρίσκονται στη φύση: για παράδειγμα, πείτε 
τους να μυρίσουν και να αγγίξουν τον κορμό του δέντρου όπου ζουν οι σκίουροι/τα πουλιά, 
το λουλούδι που κάθονται οι μέλισσες ή το έδαφος δίπλα από την αποικία των μυρμηγκιών, 
προσπαθώντας να φανταστούν μέσα από τις αισθήσεις τους τι μπορεί να νιώθουν τα ζώα, 
καθώς κινούνται μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.
Για τη γεύση, η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να φέρει απλές τροφές που παράγει η φύση, τα 
οποία συνήθως τρώνε ή και παράγουν και τα ζώα – μήλα, καρύδια, μέλι…

β) Παρατηρήστε τον φυσικό οικότοπο και καταφύγιο των ζώων: εξηγήστε πού ζουν αυτά τα 
ζώα και ότι κάποια από αυτά χτίζουν το δικό τους ‘σπίτι’ (μια φωλιά, μια σπηλιά, μια τρύπα… 
ή ακόμη και ότι κουβαλούν το σπίτι τους μαζί τους). Κάποια σπίτια είναι μόνο για ένα ζώο ή 
για μια μαμά και τα μωρά της. Άλλα σπίτια 
είναι για μια μεγάλη ομάδα ζώων, για να 
ζουν όλα μαζί.

γ) Παρατηρήστε τις διατροφικές συνήθειες 
των ζώων: εξηγήστε ότι πρέπει να βρουν 
τα ίδια το φαγητό τους και ότι τρώνε 
«συγκεκριμένα πράγματα», όπως έντομα ή 
σκουλήκια…
δ) Παρατηρήστε την κίνηση: εξηγήστε ότι 
το κάθε ζώο έχει μια «ειδική δύναμη» όπως 
το πέταγμα ή το σκάψιμο και ενθαρρύνετε 
τα παιδιά να φανταστούν «πώς είναι να είναι 
αυτό το ζώο» (μια πάπια, ένας σκίουρος ή 
ένα μυρμήγκι…).

3. Για την επεξεργασία, την ερμηνεία και τον αναστοχασμό σχετικά με την υπαίθρια εμπειρία, 
συνδυάστε την με μια επακόλουθη δραστηριότητα εντός της τάξης, που θα μπορούσε να 
είναι:

α) Χρησιμοποιήστε φωτεινές και παραστατικές εικόνες των ζωών που παρατηρήθηκαν, για 
να τα δουν και να τα μάθουν τα παιδιά. Δείξτε τα ζώα και κατονομάστε τα. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήστε διαφορετικά λούτρινα ζωάκια, για να βοηθήσετε τα παιδιά να μάθουν 
λέξεις όπως «γάτα», «σκύλος», «πουλί» - τους αρέσει πολύ να μπορούν να βρίσκουν ποιο 
ζώο είναι και να μιμούνται τους ήχους που κάνουν.



β) Βάλτε τους να ακούσουν ένα τραγούδι που περιλαμβάνει ζώα. Ζητήστε τους να κινηθούν 
όπως τα ζώα. Για παράδειγμα, τα χέρια μας μπορούν να είναι τα φτερά του πουλιού. Αυτή η 
γνωστική δραστηριότητα όχι μόνο αναπτύσσει το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δεξιότητες, 
αλλά βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη συνήθεια της «εναλλαγής της οπτικής», που είναι 
ένας άλλος όρος για την ενσυναίσθηση.

γ) Χρησιμοποιήστε τη ζωγραφική προσώπου για να βαφτείτε ως ζώα.
Δραστηριότητες εμπλουτισμού:
Φτιάξτε ένα χώρο για τάισμα πουλιών έξω από το παράθυρο της τάξης ή σε ένα άλλο μέρος,
όπου τα παιδιά θα μπορούν να βλέπουν τα πουλιά.


