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ρότξι ρξς πρξγράμμαρξο

• Μα γμφρίπξςμ διάσξρα είδη βρώπιμφμ σςρώμ πξς 
καλλιεργξύμραι πρξ λαταμόκηπξ

• Μα γμφρίπξςμ ρη πημαπία ρφμ λαταμικώμ πρη διαρρξσή ρξςο

• Μα αμαπρύνξςμ ρξ λενιλόγιξ ρξςο πε πτέπη με ρξ ςπό 
διερεύμηπη θέμα

• Μα πειραμαριπρξύμ  βιφμαρικά με ρημ καλλιέργεια ρηο γηο

• Μα εμημερφθξύμ από ειδικξύο για ρημ καλλιέργεια ρφμ σςρώμ

• Μα μάθξςμ ρι είμαι η κξμπξπρξπξίηπη



Ηεμαρικέο Δμόρηρεο-Τπξθέμαρα

• Δημιξςργία λαταμόκηπξς

• Κειρξςργία κξμπξπρξπξιηρή
πρημ αςλή ρξς Μηπιαγφγείξς

• ςμραγέο μαγειρικήο και 
βιφμαρικό εργαπρήριξ 
μαγειρικήο με κύριξ ςλικό ρα 
σςρά πξς θα καλλιεργηθξύμ πρξ 
λαταμόκηπξ.

• ςγκέμρρφπη ςλικξύ(σλξύδεο 
σρξύρφμ και λαταμικώμ)για 
βιξλίπαπμα πρξ 
κξμπξπρξπξιηρή.
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Λεθξδξλξγία Τλξπξίηπηο
• Διαθεμαρική πρξπέγγιπη μέπφ ρηο 

γλώππαο, μελέρη περιβάλλξμρξο (διάκριπη 
σςρώμ-σςρά πξς ρρώμε ρα σύλλα ρξςο, 
ριο ρίζεο ρξςο, ρξ άμθξο 
ρξςο),μαθημαρικά(ενέλινη ρηο αμάπρςνηο 
ρφμ σςρώμ) ,δραμαρικήο ρέτμηο (παιτμίδια 
μίμηπηο)εικαπρικώμ ρετμώμ 
,μξςπικήο(ρραγξύδια με σςρά).

• -Δπιπκέυειο πρημ Αμερικάμικη Γεφργική 
τξλή, πε θερμξκήπιξ

• -Παρακξλξύθηπη και εμεργό πςμμερξτή 
ρφμ παιδιώμ πρημ καλλιέργεια σςρώμ πρξ 
τώρξ ρξς μηπιαγφγείξς πρα πλαίπια ρηο 
δημιξςργίαο λαταμόκηπξς όπξς θα 
καλεπρξύμ γξμείο και κηδεμόμεο πρξ 
πτξλείξ για μα πρξπσέρξςμ ρημ βξήθεια 
ρξςο για ρημ αρριόρερη διεκπεραίφπη ρξς 
πρξγράμμαρξο.



Δπίπκευη 
ειδικξύ 
Γεφπόμξς πρξ 
πτξλείξς μαο!
Ώρα μα μάθξςμε πώο 
καλλιεργξύμε ρα σςρά.



Ο λαταμόκηπξο ρξς Μηπιαγφγείξς μαο

Ο Γεφπόμξο μαο ενηγεί ρι τρειάζεραι έμα 
σςρό για μα μεγαλώπει, μαο δείτμει ριο 
ρίζεο και ρα σύλλα ρξς και ρξ ρόλξο ρξςο 
πρη αμάπρςνη ρξς σςρξύ. Σα σςρά πξς θα 
καλλιεργήπξςμε είμαι μαρξύλια ρριώμ 
ειδώμ και ππαμάκια.

…και πρη πςμέτεια περμάμε από ρη 
θεφρία πρημ πράνη σςρεύξμραο ξ 
καθέμαο όπα περιππόρερα μαρξύλια 
μπξρει!



ςμέτεια ρηο βιφμαρικήο δράπηο…

..πρξ πημείξ αςρό κάθε 
παιδάκι έριτμε 
ππαμακόππξρξ…

Ο Γεφπόμξο έσερε επίπηο 
μία μικρή ελιά έδεινε πρα 
παιδιά ριο ρίζεο ρηο και 
ρξμ ρρόπξ πξς 
αμαπρύππεραι.

…και ρη σύρευε . 
Τπξπτεθήκαμε όρι θα 
σρξμρίζξςμε ρξ 
λαταμόκηπξ μαο!



Σηρξύμε ρημ 
ςπόπτεπη μαο 
και σρξμρίζξςμε 
ρξ λαταμόκηπξ 
μαο!

-Παραρηρξύμε 
ρημ ενέλινη ρφμ 
σςρώμ.

-Σα ρπαπίζξςμε.

-Σα πξρίζξςμε.

-Λαθαίμξςμε μα 
ρα αγαπάμε γιαρί 
είμαι ρξ σαγηρό 
μαο . Ηα 
μεγαλώπξςμ και 
θα ρα σάμε!



Σξ μήμα Λάρριξ ξ 
λαταμόκηπξο μαο….
…έγιμε πξλύ εμρςπφπιακόο…Σα μαρξύλια 
και ρα ππαμάκια μαο ήραμ πλέξμ έρξιμα μα 
ρα μαζέυξςμε!



Ώρα για 
πςγκξμιδή!

Σα ππαμάκια και 
ρα μαρξύλια μαο 
μεγάλφπαμ πξλύ 
γιαρί ρα πξρίπαμε 
,ρα ρπαπίπαμε και 
ρα αγαπήπαμε!



κεσρήκαμε όρι με κάπξιξ ρρόπξ πρέπει 
μα δίμξςμε ρρξσή πρα σςρά μαο…
Έτσι αγοράσαμε στο σχολείο 
μας έμαμ κομποστοποιητή.

Ο καθέμας μας έφερμε καθημεριμά 
φλούδες φρούτωμ ,λαχαμικώμ, τσόφλια 
αβγώμ..άρχισε σιγά σιγά μα γεμίζει..



Δείναμε και πρα παιδιά ρηο Α΄ράνηο ρηο 
λειρξςργία ρξς κξμπξπρξπξιηρή και είταμε πλέξμ 
βξηθξύο πρημ παραγφγή ρξς βιξλιπάπμαρξο μαο!



Ιάμαμε 
πειράμαρα με 
ππόρξςο..
-Λε μερό και σφο

-Φφρίο μερό και σφο

-Λε μερό τφρίο σφο

-Λε σφο τφρίο μερό



Ζ ενέλινη ρηο μελέρηο μαο!

Υςρεύξςμε μέπα πρξ 
βαμβάκι….αμρί για 
τώμα

ςμμερέτξςμε όλξι 
,κάμξςμε ςπξθέπειο και 
παραρηρξύμε 
πρξπεκρικά ριο αλλαγέο.

Ηαςμάζξςμε ρα 
απξρελέπμαρα…



Ζ 
Διαρρξσξλόγ
ξο πρξ 
πτξλείξ μαο!

Γιαρί πρέπει μα 
ρρώμε λαταμικά; 
Πόπξ πημαμρικά 
είμαι για ρημ 
ςγεία μαο; Ήραμ 
πημαμρικό για μαο 
μα μάθξςμε ρημ 
ανία ρξμ 
λαταμικώμ πρη 
ζφή μαο φο 
κίμηρρξ για μα 
μάθξςμε μα ρα 
καλλιεργξύμε!



Αεισξρία θα πει ¨πρξπράρευε ρη 
Γη¨! ρξ πτξλείξ μαο η αεισξρία
λειρξςργεί φο βιφμαρική 
πρακρική!
•Αμακύκλφπη ρηγαμέλαιξς
•Αμακύκλφπη μπαραριώμ
•Αμακύκλφπη ταρριξύ,πλαπρικξύ,αλξςμιμίξς
•Αμακύκλφπη-πςγκέμρρφπη πλαπρικώμ καπακιώμ
•Λαθαίμξςμε για ρημ πρξπραπία ρφμ θαλαππώμ



14ξο ρότξο Βιώπιμηο Αμάπρςνηο –Πρξπραπία ρηο Εφήο 
κάρφ από ρξ μερό-ςμμερξτή πριο δράπειο ρηο HELMEPA

Δπίπκευη εκπρξπώπφμ 
ρξς Κιμεμικξύ ώμαρξο 
πρξ πτξλείξ μαο.

Δημιξςργία ασίπαο με 
ρίρλξ «Αλλάζξςμε 
πςμήθειεο» με πρότξ ρημ 
πρξπραπία ρφμ θαλαππώμ.

«¨Πείραμα 
περρελαιξκηλίδαο»

Δράπειο HELMEPA



Αμακύκλφπη ρηγαμέλαιξς από ρξ 
2013…



Βιφμαρική 
πρξπέγγιπη 
ρηο 
κλιμαρικήο 
αλλαγήο

Σα παιδιά 
δημιξςργξύμ 
παγίδεο CO2 και 
ριο ρξπξθερξύμ 
πρημ αςλή ρξς 
πτξλείξς.



Λαθαίμξςμε μα αμακςκλώμξςμε….

Σιο μπαραρίεο δεμ 
περάμε μεο ρξμ κάδξ 
ΑΥΖ ριο πάμε

Σα τρήπιμα πκξςπίδια 
,ταρρί,αλξςμίμιξ και 
πλαπρικό πε διασξρερικό 
κάδξ ρα περώ.

15ξο πρότξο Βιώπιμηο 
Αμάπρςνηο



Απξδξτή 
πρη 
Διασξρερικό
ρηρα ρφμ 
ΑΛΔΑ

Σα παιδιά 
πςγκεμρρώξμξςμ
πλαπρικά καπάκια 
΄πρε μα ρα δώπξςμ 
πρξ ύλλξγξ 
Παραπληγικώμ 
Πε΄λλαο.Ζ δράπη 
αςρή 
πλαιπιώμεραι από 
ρξ μήμςμα   
¨ρείλε και επύ έμα 
καπάκι κάμε δώρξ 
έμα καρξρπάκι¨



Δημιξςργξύμε ρημ ρρξσή μαο …..

Ιάμξςμε ελιόυφμα κεσρόμαπρε όρι αςρή η 
δ΄ραπη ασξρά ρξ 2ξ ρότξ 
Βιώπιμηο Αμάπρςνηο-
Ληδεμική πείμα

Σξ απξρέλεπμα ρφμ 
κόπφμ μαο!



ρημ εν απξπράπεφο εκπαίδεςπη πςμετίπαμε 
ριο δράπειο μαο με πκέυη αεισξρική…

Σξ ¨ΔΤΦΑΡΘΣΩ¨ρφμ παιδιώμ 
πρξςο γιαρρξύο και ρξ 
μξπηλεςρικό πρξπφπικό πρξμ 
καιρό ρηο παμδημίαο.!

Σξ δάπξο πηγή ζφήο! Σα παιδιά κάμξςμ 
ΑΜΑΙΤΙΚΩΖ και πρξ 
ππίρι ρξςο!



ςμμερέτξςμε μαζί με 15 πτξλεία από όλη ρημ Δςρώπη πε 
πρόγραμμα E-twinning με θέμα: “Apollo 11 mission: Save 
the Earth movement(STEM)”

Αμαπαράσταση του Ηλιακού μας 
συστήματος με υφάσματα! Η Σελήμη από κιμωλία!



Παγκόπμια Ζμέρα ρηο Γηο-Ζ πςμβξλή ρξς Μηπιαγφγείξς 
μαο πρξμ πλαμήρη! https://biteable.com/watch/-2536583

https://biteable.com/watch/-2536583
https://biteable.com/watch/-2536583
https://biteable.com/watch/-2536583
https://biteable.com/watch/-2536583


Σξ πύμθημα ρξς πτξλείξς μαο 
είμαι: ¨Αεισξρία πημαίμει μα 
είμαπρε εμφμέμξι ρη Γη μα 
αγαπάμε πξρέ μα μημ νετμάμε!¨

3ξ Μηπιαγφγείξ Αιγιμίξς-
Γεώργιξο εσέρηο



Δςταριπρξύμε για 
ρημ πρξπξτή παο!
Οι εκπαιδεςρικξί:Λαργαρίρη Δλέμη-
Σατρπίδξς Δλιπάβερ


