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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος  
Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δε-

ξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερµηνεύει 
και σε κάποιο βαθµό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισµούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσι-
κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα 
στο χώρο και στο χρόνο, µε τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτηµάτων και 
της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας 
σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλ-
ληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών αντικειµένων, στις οποίες η έµφαση δίνεται στην αντιµετώπιση 
του µαθητή ως ερευνητή.  

 
2. Άξονες περιεχοµένου, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
 

Τάξη 
Άξονες  

γνωστικού 
 περιεχοµένου 

Γενικοί Στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές  
Θεµελιώδεις  
Έννοιες  

∆ιαθεµατικής  
Προσέγγισης 

Α 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

 
Η τάξη µου 

 
 
 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αποκτήσουν µία πρώτη επαφή µε την κοινωνική 
οµάδα. 
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των κανόνων 
για τη εύρυθµη λειτουργία της σχολικής τάξης  
Να επισηµαίνουν τις κοινές ανάγκες που ικανοποιεί 
η τάξη. 
Να κατανοούν την έννοια της ταξινόµησης απλών 
αντικειµένων. 
Να συσχετίζουν την κίνηση µε τη µεταβολή της θέ-
σης. 

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
 

 

 
Το σχολείο µου 

 
 
 

Να ευαισθητοποιηθούν σε βασικά περιβαλλοντικά 
ζητήµατα του σχολικού και του ευρύτερου χώρου. 
Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας για την πραγ-
µατοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και εκδηλώ-
σεων στο χώρο του σχολείου. 
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα τήρησης ορι-
σµένων κανόνων για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
γεγονότων (π.χ. σεισµού, πυρκαγιάς κ.ά.). 
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και αγάπη για την πα-
τρίδα και την πολιτιστική τους κληρονοµιά. 

Σύστηµα 
Αλληλεπίδραση 
Πολιτισµός 

 
 

 
Η οικογένειά µου 

 
 
 

Να κατανοήσουν το ρόλο κάθε µέλους στην οικογέ-
νεια. 
Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της οικογένειας 
κατά την εξελικτική πορεία της ζωής του παιδιού.   
Να αντιλαµβάνονται πως η αγάπη, η συνεννόηση 
και η συνεργασία εξασφαλίζουν την ηρεµία και την 
οµαλή ζωή της οικογένειας. 
Να αντιληφθούν τους όρους που πρέπει να ισχύουν 
στη ζωή, µέσα και έξω από την οικογένεια, σε σχέ-

Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
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ση µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 

 
Ο άνθρωπος και 

ο χρόνος 
 

Να εξοικειωθούν µε τη χρονική αλληλουχία γεγονό-
των και καταστάσεων. 
Να προσεγγίσουν βασικούς τρόπους µέτρησης του 
χρόνου και να εξοικειωθούν µε τη χρήση λέξε-
ων/φράσεων σχετικών µε τη ροή του χρόνου. 

∆ιάσταση 
Μεταβολή 
Σύστηµα (ταξινό-
µηση) 

 
 

 
Η γειτονιά µου 

 
 
 

Να αποκτήσουν περισσότερη εξοικείωση µε τον 
ευρύτερο χώρο της γειτονιάς και τους ανθρώπους 
που ζουν και εργάζονται εκεί.  
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα αντιµετώπισης 
προβληµάτων (π.χ. περιβάλλοντος) που αφορούν 
το ευρύτερο τοπικό περιβάλλον.  

Αλληλεπίδραση 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
∆ιάσταση 

 
Αντικείµενα από 
το περιβάλλον 

µου 

Να εξοικειωθούν µε τη διάκριση των υλικών σωµά-
των σε στερεά, υγρά και αέρια. 

Σύστηµα 
Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή  

 

 
Η ενέργεια στη 
ζωή µας 

Να αποκτήσουν µια αρχική αντίληψη  για το πώς 
χρησιµοποιείται η ηλεκτρική κυρίως ενέργεια στην 
καθηµερινή ζωή. 
Να δείχνουν ενδιαφέρον για τους τρόπους εξοικο-
νόµησης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 

 
 

Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-
περιβάλλοντος 

 
Ο τόπος που ζω-
τοπική ιστορία 

Να κατανοήσουν ότι η συµπεριφορά τους και οι δι-
κές τους ενέργειες, καθώς και όλων των ανθρώ-
πων, έχουν άµεση σχέση και αλληλεπίδραση  µε 
τον τόπο στον οποίο ζουν. 
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της ιστορίας και του 
πολιτισµού του τόπου που ζουν.       

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 
Χώρος - χρόνος 

 

 
Γνωρίζω το σώµα 

µου 

Να διακρίνουν τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπινου οργανισµού και να αναγνωρίζουν 
το ρόλο των αισθητηρίων οργάνων ως µέσων αντί-
ληψης και επικοινωνίας µε το περιβάλλον. 
Να ενδιαφερθούν για την υιοθέτηση στάσεων και 
συµπεριφορών που συµβάλλουν στην καλή διατή-
ρηση της υγείας. 
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα άτοµα µε ειδι-
κές ανάγκες. 

Σύστηµα 
Επικοινωνία 
Οµοιότητα � δια-
φορά 
Αλληλεπίδραση 
 

 
 

 
Οι ανάγκες του 
ανθρώπου 

 
 

Να µπορούν να διακρίνουν τις βασικές ανάγκες 
τους και τον τρόπο ικανοποίησής τους. 
Να συνδέσουν κάποια επαγγέλµατα µε την ικανο-
ποίηση συγκεκριµένων αναγκών. 
Να προβληµατιστούν για την ανεπαρκή κάλυψη 
των βασικών (διατροφικών) αναγκών όλων των 
παιδιών του κόσµου. 

Μονάδα-Σύνολο 
Αλληλεπίδραση 
Χώρος - χρόνος 
 

 

 
Επικοινωνία, ε-
νηµέρωση και 
ελεύθερος χρό-

νος 
 
 

Να εξοικειωθούν µε τα βασικά µέσα µαζικής επικοι-
νωνίας. 
Να προβληµατιστούν για το χρόνο παρακολούθη-
σης προγραµµάτων της τηλεόρασης και για την 
ποιότητά των προγραµµάτων αυτών.  
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα δηµιουργικής 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. 

Επικοινωνία 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Αλληλεπίδραση  

 
 

Το ταξίδι του ή-
χου 

Να έρθουν σε πρώτη επαφή µε την έννοια του ήχου 
και µε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 

 
 

Πολιτισµός του 
τόπου µας 

Να προσεγγίσουν και να αναπτύξουν ενδιαφέροντα 
για τους πολιτιστικούς χώρους και τις λαϊκές παρα-
δόσεις του τόπου στον οποίο ζουν. 

Πολιτισµός 
Χώρος - χρόνος 
Μεταβολή 
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Να αποκτήσουν µια αρχική εξοικείωση µε λεξιλόγιο 
σχετικό µε πολιτισµικά στοιχεία του τόπου τους. 

 

 
Ο αθλητισµός στο 
σχολείο µας 

 

Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα τήρησης 
κανόνων στον αθλητισµό. 
Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας κατά τη διε-
ξαγωγή αθλητικών παιχνιδιών. 

Σύστηµα 
Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 
(συνεργασία) 

 

Φυσικό περι-
βάλλον 

 
Φυτά και ζώα 

Να αναγνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τα φυτά 
και τα ζώα του άµεσου περιβάλλοντός τους. 
Να διακρίνουν την ποικιλοµορφία των φυτών και 
των ζώων και να κάνουν απλές ταξινοµήσεις. 
Να αναγνωρίζουν τη σχέση του περιβάλλοντος µε 
την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. 

Σύστηµα  
Χώρος - χρόνος 
Ταξινόµηση 
Μεταβολή 

 

Ήλιος, αλλαγή 
ηµέρας και νύ-

κτας 

Να συνδέουν τις θέσεις του ήλιου στον ουρανό µε 
την εναλλαγή ηµέρας και νύκτας. 
Να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 

Σύστηµα  
Χώρος - χρόνος 
Ταξινόµηση 
Μεταβολή 

Β 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

 
Το σχολείο µου 

 
 

Να προσανατολιστούν στο συγκεκριµένο σχολικό 
χώρο και στο ευρύτερο περιβάλλον. 
Να ευαισθητοποιηθούν για πιθανά ζητήµατα επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος στον ευρύτερο σχολικό 
χώρο. 
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε συµµαθητές 
τους µε ιδιαίτερα ατοµικά και πολιτισµικά χαρακτη-
ριστικά. 

Αλληλεπίδραση 
Χώρος - χρόνος 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 

Η συνοικία /το 
χωριό µου (Η 
κοινότητά µου) 

 

Να ενηµερωθούν για την ύπαρξη της ποικιλίας των 
υπηρεσιών που λειτουργούν στη συνοικία τους. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που 
υπήρχαν και υπάρχουν στη συνοικία τους και στο 
φυσικό περιβάλλον και να συνεργαστούν για την 
αντιµετώπισή τους, όπου είναι δυνατό. 

Επικοινωνία 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Μεταβολή 
Χώρος � χρόνος 
Αλληλεπίδραση 

 

Φυσικό περι-
βάλλον 

 
Τα φυτά και τα 
ζώα του τόπου 

µου 

Να διακρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη των ζώων και των φυτών . 
Να προσεγγίσουν την έννοια της αλληλεπίδρασης 
φυτών, ζώων, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 
του ανθρώπου. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 
 

 
 

Έµβια και άβια 
Να εξοικειωθούν µε τις βασικές ιδιότητες των εµβί-
ων και αβίων. Να προσεγγίσουν ορισµένες από τις 
µεταβολές των υλικών σωµάτων. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 
Χώρος - χρόνος 

 

 
Κύκλος του νερού 

� Καιρός 

Να συνδέσουν τις διάφορες µορφές και τον κύκλο 
του νερού µε τις καιρικές συνθήκες. 
Να συνδέουν τις διαφορές στις καιρικές συνθήκες 
µε τη διαδοχή των εποχών και τη γεωγραφική θέση. 
Να συνδέουν τις καιρικές συνθήκες µε τις συνθήκες 
διαβίωσης και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 
Να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση του νε-
ρού. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 
Χώρος - χρόνος 

 

Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-

περιβάλλοντος 
 

Ο τόπος που ζω 

Να αναγνωρίζουν τη σχέση του περιβάλλοντος µε 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και να ενεργο-
ποιούνται για τη φροντίδα και την προστασία του.  

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 

 
 

Ο προσανατολι-
σµός 

Να προσεγγίσουν την έννοια του προσανατολισµού 
µε βάση τα σηµεία του ορίζοντα. 

Χώρος � χρόνος 
Μεταβολή 
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Κύκλος ζωής και 

χρόνος 
 
 

Να περιγράφουν και να επιχειρούν να ερµηνεύουν 
τις µεταβολές του ανθρώπου (βιολογική εξέλιξη) και 
του περιβάλλοντός του στην πορεία του χρόνου. 
Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου 
των γονέων στη ζωή του παιδιού.  

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Χώρος - χρόνος 

 

 
Μεταφορές 

 
 

Να διακρίνουν τα µέσα µεταφοράς αγαθών από τα 
µέσα µετακίνησης των ανθρώπων. 
Να αντιληφθούν το ρόλο µεταφοράς στην εξέλιξη 
του ανθρώπου. 

Σύστηµα (ταξινό-
µηση) 
Μεταβολή 
 

 

 
Οι ανάγκες του 
ανθρώπου 

 
 

Να συνειδητοποιήσουν τις βασικές ανάγκες των 
ανθρώπων, ως µελών της οµάδας και της κοινότη-
τας . 
Να εκτιµήσουν τη συµβολή των κοινωνικών οµά-
δων στην κάλυψη των αναγκών του ατόµου. 
Να εξοικειωθούν µε βασικούς κανόνες του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας που αφορούν στους πεζούς. 

Αλληλεπίδραση 
Επικοινωνία 
Μονάδα-Σύνολο 
 

 

 
Η ενέργεια στη 
ζωή µας 

Να προσεγγίσουν την έννοια της αξιοποίησης της 
κίνησης του νερού και του αέρα για να γίνουν διά-
φορες εργασίες. 
Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη µέτρων για την 
αποφυγή της ρύπανσης και µόλυνσης του αέρα και 
του νερού. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 

 

Επικοινωνία, ε-
νηµέρωση και 
ελεύθερος χρό-

νος 

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της επικοινωνί-
ας µε τους συνανθρώπους τους. 
Να αναπτύξουν κριτική στάση για τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας και ενηµέρωσης. 

Αλληλεπίδραση 
Επικοινωνία 
 

 
 

Πολιτισµός στην 
ευρύτερη περιοχή 

 

Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την αναζήτηση και 
ανάδειξη στοιχείων από το λαϊκό πολιτισµό της ευ-
ρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει η κοινότητά  
τους. 

Πολιτισµός 
∆ιάσταση 

 

 
Αθλητισµός και 
Ψυχαγωγία 

 

Να κατανοήσουν τη σηµασία της άθλησης για τη 
σωµατική ευεξία και την ψυχική υγεία. 
Να γνωρίσουν την ιστορία των Ολυµπιακών αγώ-
νων και να εκτιµήσουν τη σηµασία τους.  

Σύστηµα 
Μεταβολή  
Πολιτισµός 
 

Γ 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

 
Γιατί ζούµε σε 
κοινότητες 

Να κατανοήσουν τους λόγους  που οδηγούν τους 
ανθρώπους να ζουν σε κοινότητες. 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία των κανόνων για τη λει-
τουργία της κοινότητας. 

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση/ 
Αλληλεξάρτηση 
Συνεργασία 

 

 
Πώς αποφασί-
ζουν οι άνθρωποι 
στην κοινότητα ή 
στην πόλη 

 

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της τοπικής αυτο-
διοίκησης για την αντιµετώπιση των τοπικών προ-
βληµάτων. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τη σηµασία της συµµε-
τοχής των δηµοτών στα κοινά της κοινότητας. 

Αλληλεπίδραση 
(Συλλογικότητα, 
σύγκρουση, εξάρ-
τηση) 
Εξουσία 
Σύστηµα 

 

 
Φυτά και ζώα του 

τόπου µου 

Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα ορισµένων ζώ-
ων και ορισµένων φυτών στη ζωή µας. 
Να κατατάσσουν τα φυτά µε βάση ορισµένα µορ-
φολογικά χαρακτηριστικά. 
Να κατατάσσουν τα ζώα µε βάση τον τρόπο πολ-
λαπλασιασµού και τον τόπο που ζουν. 

Σύστηµα 
Ταξινόµηση 
Λειτουργία 

 

Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-

περιβάλλοντος 
 

Ο τόπος όπου ζω 
προστασία του

Να ευαισθητοποιηθούν για την επίδραση των δρα-
στηριοτήτων του ανθρώπου στο φυσικό και το αν-
θρωπογενές περιβάλλον. 
Να εξοικειωθούν µε συµβολικές ή εικονικές αναπα-
ραστάσεις χώρων και µε εξειδικευµένους γεωγρα-

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
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- προστασία του 
τόπου µου 

φικούς όρους. 

 

 
Τροφή και άλλες 
αποθήκες ενέρ-

γειας 
 

Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα πρόσληψης 
τροφής από τον άνθρωπο. 
Να αναπτύσσουν στάσεις και συµπεριφορές θετικές 
για τη διατήρηση της προσωπικής τους υγείας. 
Να εξοικειωθούν µε ήπιες µορφές ενέργειας. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Σύστηµα 

 

 
Επικοινωνία 

 
 

Να διακρίνουν  τους διάφορους τρόπους επικοινω-
νίας  µεταξύ ανθρώπων καθώς και την εξέλιξη τους 
στο χρόνο. 
Να µπορούν να εκφράζονται αξιοποιώντας όλα τα 
µέσα επικοινωνίας. 
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα άτοµα που για 
διάφορους λόγους αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
επικοινωνίας.  

Επικοινωνία 
Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 
 

Μ. Μ.Ε. 
 

Να αποκτήσουν κριτικό πνεύµα στην ανάγνωση 
διαφόρων εντύπων (περιοδικών, εφηµερίδων κτλ.). 

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 

 

 
Κατανάλωση 

 
 

Να διακρίνουν την πραγµατική αξία των προϊόντων 
και τη σηµασία τους για την υγεία τους. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι η τυφλή µίµηση κατανα-
λωτικών προτύπων αποτελεί µια από τις κύριες 
αιτίες της υπερκατανάλωσης. 
Να ξεχωρίζουν προϊόντα που προέρχονται από την 
Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.  

Σύστηµα 
∆ιάσταση  
Επικοινωνία 

 

 
Μεταφορές 
 

Να συνδέσουν τα µέσα µεταφοράς και συγκοινωνί-
ας µε την ικανοποίηση των διάφορων αναγκών του 
ανθρώπου. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τη σηµασία της ασφα-
λούς µετακίνησης και µεταφοράς και τις επιδράσεις 
των µέσων µεταφοράς στη ζωή του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. 

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 

 

 
Πολιτισµός της 
χώρας µας  

Να γνωρίσουν χώρους πολιτισµικής αναφοράς και 
στοιχεία του  πολιτισµού µας από την αρχαιότητα 
έως σήµερα και να αναπτύξουν θετική στάση απέ-
ναντι στην προβολή και διαφύλαξη της εθνικής κλη-
ρονοµιάς.   

Πολιτισµός 
Μεταβολή 
Χώρος - χρόνος 

 

 
Αθλητισµός-
Ολυµπιακή ιδέα 
 

Να διακρίνουν τα ατοµικά από τα οµαδικά αθλήµα-
τα. 
Να γνωρίσουν τη σηµασία και την εξέλιξη των Ολυ-
µπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων.  

Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Αλληλεπίδραση 

∆ 

Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-
περιβάλλοντος 
 
Γεωγραφικά δια-
µερίσµατα της 
Ελλάδας-νοµοί 
του γεωγραφικού 
µας διαµερίσµα-
τος 

Να κατανοήσουν ότι η κοινότητα ή η πόλη τους α-
ποτελούν τµήµα του νοµού και ενός ευρύτερου γε-
ωγραφικού διαµερίσµατος της Ελλάδας. 
Να αναγνωρίσουν τη σχετική θέση των γεωγραφι-
κών διαµερισµάτων στο χάρτη της Ελλάδος. 

Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Χώρος - χρόνος 
Σύστηµα 
 
 

 

 
Οι νοµοί του γεω-
γραφικού µας 
διαµερίσµατος 

Να ξεχωρίζουν σηµαντικές ιστορικές πόλεις και οι-
κισµούς στο νοµό που ανήκουν και να διακρίνουν 
τις νησιωτικές από τις ηπειρωτικές περιοχές της 
χώρας. 
Να αναγνωρίσουν ότι οι χάρτες απεικονίζουν µε 

Χώρος � χρόνος 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Συµβολισµός 
Επικοινωνία 
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συµβολικό τρόπο τη χωρική και χρονική διάσταση 
φαινοµένων και διαδικασιών. 

 

 
Οικοσυστήµατα 
του γεωγραφικού 
µας διαµερίσµα-
τος 

Να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος µε την παρουσία συγκεκριµένων 
φυτών και ζώων. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία της χλωρίδας και της 
πανίδας στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής 
τους. 
Να συσχετίζουν το άνθος και τον καρπό µε την α-
ναπαραγωγή των φυτών. 
Να κατατάσσουν τα ζώα µε βάση συγκεκριµένα χα-
ρακτηριστικά. 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Μεταβολή 

 

 
Προστασία του 
περιβάλλοντος 
 
 

Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που 
αφορούν το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. 
Να γίνουν ικανοί να προτείνουν λύσεις για τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη του τό-
που τους, χωρίς αυτές να επιβαρύνουν τον πλανή-
τη στο µέλλον. 
Να αναπτύξουν τρόπους και δεξιότητες παρέµβα-
σης στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, 
παρέα, σχολείο, γειτονιά, τοπική αυτοδιοίκηση 
κ.λπ.) για την αντιµετώπιση προβληµάτων του ευ-
ρύτερου περιβάλλοντος. 

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Σύστηµα 

 

 
Οικονοµικές δρα-
στηριότητες στον 
τόπο µας 
 

Να συνδέσουν τα επαγγέλµατα µε τα προϊόντα του 
τόπου τους και να γνωρίσουν  τη συµβολή όλων 
των επαγγελµάτων στην  οικονοµία και στον τρόπο 
ζωής της τοπικής κοινωνίας. 
Να εξοικειωθούν µε τις βασικές λειτουργίες της α-
γοράς (προσφορά-ζήτηση 

Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 

 
Μεγάλα έργα 
στον τόπο µας 
 

Να κατανοήσουν τις επιδράσεις των µεγάλων έρ-
γων στη ζωή των ανθρώπων και στο φυσικό περι-
βάλλον. 
Να αναγνωρίσουν τη συµβολή των διαφόρων ε-
παγγελµάτων στην υλοποίηση των µεγάλων έργων 
στον τόπο τους. 

Αλληλεπίδραση  
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 
Σύστηµα 

 

 
Επικοινωνία ενη-
µέρωση και ελεύ-
θερος χρόνος 

Να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική στάση τους 
έναντι των παραδοσιακών µέσων µαζικής επικοι-
νωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος). 
Να έλθουν σε επαφή µε τις νέες τεχνολογίες επικοι-
νωνίας (διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση) και να 
προβληµατιστούν για τις συνέπειές τους στη ζωή 
τους.  

Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση  
Μεταβολή 

 

 
Ο πολιτισµός της 
Ελλάδας και άλ-
λων χωρών 
 
 

Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονοµιά του τό-
που τους και να εκτιµήσουν τη συµβολή της στην 
τοπική κοινωνία. 
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της θρησκείας στη 
ζωή των ανθρώπων. 
Να συγκρίνουν  βασικά στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς τους µε στοιχεία πολιτισµών άλλων 
χωρών-µελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και να 
αντιληφθούν την προσφορά του ελληνικού πνεύµα-
τος στον πολιτισµό.  

Πολιτισµός 
∆ιάσταση  
Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Οµοιότητα-
∆ιαφορά 

 
Ανθρώπινο σώµα 
και άθληση 
 
Αθλητισµός 

Να διακρίνουν τις έννοιες: αθλητισµός-
πρωταθλητισµός, φίλαθλος-οπαδός και να τις συν-
δέσουν µε το φαινόµενο της βίας στους αθλητικούς 
χώρους.

Αλληλεπίδραση 
Μονάδα-Σύνολο 
Επικοινωνία 
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χώρους.  

 

 
Το ανθρώπινο 
σώµα 

Να αναγνωρίζουν τη συνεργασία µυών και οστών 
στη στήριξη και κίνηση των οργανισµών. 
Να υιοθετούν στάσεις που συµβάλλουν στη διατή-
ρηση της καλής υγείας του µυοσκελετικού συστήµα-
τος. 

Σύστηµα 
Αλληλεπίδραση 

 
Άλλες ενότητες 
 
Αναµειγνύοντας 
υλικά 

Να δηµιουργούν απλά µείγµατα και να διαχωρίζουν 
µερικά από αυτά µε απλούς τρόπους. 

Σύστηµα 
Αλληλεπίδραση 

 

 
Θερµότητα και 
υλικά σώµατα 

Να µετρούν τη θερµοκρασία ενός σώµατος. 
Να αποδίδουν τη µεταβολή των καταστάσεων της 
ύλης στη µεταφορά θερµότητας. 
Να προσεγγίσουν την έννοια της διερεύνησης των 
φυσικών φαινοµένων. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Σύστηµα 

 

 
Ο ατµοσφαιρικός 
αέρας 

Να διαπιστώσουν την ύπαρξη του αέρα µε απλά 
πειράµατα. 
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα προστα-
σίας του από τη µόλυνση. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Σύστηµα 

 
 
Το φως 

Να προσεγγίσουν βασικές ιδιότητες του φωτός και 
να κατανοήσουν τη σχέση του µε τη θερµότητα. 

Αλληλεπίδραση 
Μεταβολή 
Σύστηµα 

Α- 
Β- 
Γ- 
∆ 

Ευκαιριακές ενό-
τητες 
 
Εθνικές και τοπι-
κές επέτειοι και 
γιορτές 

Να εκτιµήσουν την αξία των τοπικών, εθνικών, 
θρησκευτικών και πολιτισµικών παραδόσεων. 
Να εκτιµούν και να σέβονται τις παραδόσεις και τις 
αξίες άλλων πολιτισµών. 
Να εκτιµήσουν τη σηµασία των τοπικών πολιτισµι-
κών στοιχείων στην πολιτιστική ανάπτυξη της πα-
τρίδας τους. 

Χώρος-χρόνος 
Παράδοση 
Πολιτισµός 
Επικοινωνία 
Αλληλεπίδραση 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

Εισαγωγή 
Η Μελέτη Περιβάλλοντος συνιστά έναν ενιαίο τοµέα µάθησης µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα, στον 

οποίο ενσωµατώνονται στοιχεία από το φυσικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό, ιστορικό και οι-
κονοµικό περιβάλλον. ∆ιδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου και συγκε-
ντρώνει στοιχεία από εκείνα τα µαθήµατα, που δε διδάσκονται στις τάξεις αυτές. Στο πλαίσιο της Μελέ-
της Περιβάλλοντος, δίνεται έµφαση στους συνδυασµούς, τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις 
µεταξύ του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ώστε να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που 
επιτρέπει την εξοικείωση του µαθητή µε την πολύπλοκη, την πολυδιάστατη και τη συνεχώς µεταβαλ-
λόµενη πραγµατικότητα. 

Η Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσει σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο το οποίο παρέχει δυνατότητες 
για διαθεµατικές προεκτάσεις, στοιχεία από: 
- Τις Φυσικές Επιστήµες (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και τη Γεωγραφία) 
- Τις Κοινωνικές Επιστήµες (Κοινωνιολογία, Οικονοµία, Πολιτικές Επιστήµες) 
- Τα Θρησκευτικά και την Ιστορία. 
 

Επιπλέον, διασυνδέεται µε προγράµµατα και αξιοποιεί την εµπειρία από: 
Tην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την Αγωγή 

Υγείας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε., και τη Σύγχρονη Τεχνολογία. 
Οι άξονες περιεχοµένου της Μελέτης Περιβάλλοντος προκύπτουν από το αντίστοιχο ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

το οποίο έχει συνταχθεί µε βάση τους αντίστοιχους άξονες των επιµέρους ∆.Ε.Π.Π.Σ. (Φυσικών, Κοι-
νωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών), στα πλαίσια µιας διεπιστηµονικής διασύνδεσης, µε διαθεµα-
τικές προεκτάσεις,  των επιµέρους αντικειµένων. 

Οι βασικοί άξονες της Μελέτης Περιβάλλοντος αφορούν: 
i) στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
ii) στο φυσικό περιβάλλον 
iii) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Η προσέγγιση των θεµελιωδών εννοιών δεν περιορίζεται στην απλή εξέταση του ερωτήµατος «τι 

είναι», χαρακτηριστικού της αναλυτικής σκέψης, αλλά, σύµφωνα µε τη συστηµική σκέψη, επεκτείνεται 
και εστιάζει το ενδιαφέρον στη διερεύνηση του «τι κάνει». 

 
1.Ειδικοί σκοποί 

Μέσα από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος επιδιώκεται ο µαθητής: 
Να διαµορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί οµαλά 

στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον του. 
Να καλλιεργήσει την πνευµατική σχέση µε το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς τον άνθρωπό και 

να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους του. 
Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα. 
Να αποκτήσει βασική εµπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και τη Σύγχρονη 

Τεχνολογία. 
Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα. 
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2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

 
ΤΑΞΗ Α΄ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος  
χρόνος) 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες1 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να εξοικειωθούν µε το σχο-
λικό περιβάλλον και να λει-
τουργούν οµαδικά στη σχο-
λική τάξη. 
Να ταξινοµούν αντικείµενα 
του περιβάλλοντός τους. 
Να περιγράψουν την αίθου-
σά τους συγκρίνοντάς την µε 
διπλανές.  
Να ορίζουν τη σχετική θέση 
αντικειµένων ή προσώπων 
στην αίθουσα ως προς στα-
θερά σηµεία αναφοράς. 
Να συγκρίνουν και να περι-
γράφουν τη σχετική θέση 
αντικειµένων χρησιµοποιώ-
ντας τους όρους: πίσω, δί-
πλα, δεξιά, αριστερά. 
Να συσχετίζουν την κίνηση 
µε τη µεταβολή της θέσης. 
Να επισηµαίνουν τις κοινές 
ανάγκες που ικανοποιεί η 
τάξη (µάθηση, σχολική ερ-
γασία, ψυχαγωγία). 
Να παρατηρούν, να κατανο-
ούν και να περιγράφουν την 
οργάνωση και τη λειτουργία 
της τάξης ως οµάδας. 
Να γνωρίζουν και να αποδέ-
χονται τους κανόνες που 
πρέπει να τηρούνται για την 
καλύτερη λειτουργία της τά-
ξης τους ως οµάδας, αλλά 
και για τη λειτουργία µικρό-
τερων οµάδων  µέσα στην 
τάξη.  
Να τηρούν κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στην τάξη. 
Να κατανοούν την έννοια της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
µελών της οµάδας. 

H τάξη µου  
 
Η τάξη µου 
(εξοικείωση µε το περι-
βάλλον της τάξης, σχε-
τικές θέσεις αντικειµέ-
νων) 
 
Η οµάδα της τάξης µου 
(µέλη, κανόνες, ρόλοι, 
αλληλεπιδράσεις  δε-
σµοί, δραστηριότητες) 
∆ραστηριότητες στην 
τάξη 
(µάθηση, σχολική ερ-
γασία, ψυχαγωγία) 
 

(3 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Οργανώνουν δραστηριότητες εξερεύνησης 
της αίθουσας και συνδέουν τις «γωνιές της» 
µε τη χρηστικότητά τους. 
Κάνουν µετρήσεις µε µονάδες µέτρησης δι-
κής τους επινόησης και ταξινοµούν τα αντι-
κείµενα που βρίσκονται στο χώρο της τάξης 
ή του σχολείου, ανάλογα µε το βάρος, το 
ύψος και το µέγεθος (Μαθηµατικά, Γλώσσα). 
Πραγµατοποιούν επίσκεψη σε διπλανή τά-
ξη, παρατηρούν και κάνουν συγκρίσεις µε 
τη δική τους.  
Περιγράφουν τη σχετική θέση αντικειµένων 
στο σπίτι τους, χρησιµοποιώντας τους κα-
τάλληλους όρους. 
Παίζουν χρησιµοποιώντας τους όρους που 
δηλώνουν αρχική θέση και µεταβολή της 
θέσης. 
Αναλαµβάνουν, µεταξύ των άλλων, ρόλους 
παιδιών που δεν τηρούν τους κανόνες λει-
τουργίας της οµάδας και συζητούν τις συ-
νέπειες αυτής της συµπεριφοράς στους υ-
πόλοιπους. Στη συνέχεια παίζουν εναλλα-
κτικά σενάρια µε διαφορετικούς ρόλους ο 
καθένας. 
Αναλαµβάνουν ενεργούς ρόλους, ώστε να 
διατηρείται συνεχώς καθαρό το περιβάλλον 
της τάξης. Συντάσσουν τον κώδικα οικολο-
γικής συµπεριφοράς της τάξης τους. 
Παριστάνουν µε δική τους πρωτοβουλία 
(σχέδια, εικόνες) κανόνες υγιεινής και α-
σφάλειας στο χώρο της τάξης και σχεδιά-
ζουν ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες δραστηριό-
τητες σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Να εξοικειωθούν µε τη λει-
τουργικότητα των χώρων του 
σχολείου 

Το σχολείο µου 
 
Το σχολείο µου 

Εξερευνούν οµαδοσυνεργατικά τους χώ-
ρους του σχολείου, διατυπώνουν υποθέσεις 
για τη λειτουργικότητά  τους, ζωγραφίζουν 
και συνθέτουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις  

                                                 
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες 
διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.  
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Να γνωρίσουν και να τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής, α-
σφαλούς κίνησης και διατή-
ρησης της καθαριότητας στο 
χώρο του σχολείου. 
Να περιγράψουν τη γειτονιά 
του σχολείου.  
Να προσεγγίσουν βασικά 
περιβαλλοντικά ζητήµατα του 
σχολικού και του ευρύτερου 
χώρου. 
Να γνωρίσουν πώς να ενερ-
γήσουν σε περίπτωση σει-
σµού ή πυρκαγιάς και να 
εξοικειωθούν µε την τήρηση 
κανόνων σε έκτακτες κατα-
στάσεις. 
Να συµµετέχουν σε πολιτι-
στικά και κοινωνικά δρώµενα 
(βλ. και ευκαιριακές ενότη-
τες)  

(χώρος, αισθητική του 
χώρου) 
Η ζωή µέσα στο σχο-
λείο 
(σχολική ζωή, βασικά 
µέτρα προστασίας από 
σεισµό και πυρκαγιά, 
τρόποι διαχείρισης α-
πορριµµάτων) 
Εκδηλώσεις στο σχο-
λείο (συµµετοχή του 
σχολείου σε πολιτιστικά 
και κοινωνικά δρώµενα) 

(3 ώρες) 

(κολάζ). (Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή) 
Συζητούν για τους τρόπους διατήρησης της 
καθαριότητας και διαχείρισης των απορριµ-
µάτων στους χώρους του σχολείου και 
προβλέπουν τις επιπτώσεις αρνητικών συ-
µπεριφορών. 
Κάνουν ασκήσεις ετοιµότητας σε περίπτω-
ση σεισµού και πυρκαγιάς και προβλέπουν 
τις συνέπειες της παράλειψης των σχετικών 
κανόνων. 
Προγραµµατίζουν επίσκεψη στο γειτονικό 
σχολείο, το παρατηρούν και το συγκρίνουν 
µε το δικό τους. 
Έρχονται σε επαφή µε τοπικά ήθη και έθιµα 
και υποδύονται σχετικούς ρόλους. 
Κατασκευάζουν µε φυσικά υλικά παραδο-
σιακά οικιακά είδη ή εργαλεία και τα χρησι-
µοποιούν σε σχετικά θεατρικά δρώµενα. 

Να αναγνωρίσουν ότι η οικο-
γένεια µπορεί να έχει διάφο-
ρες µορφές. 
Να διακρίνουν το ρόλο του 
κάθε µέλους της οικογένειας 
και να επιδιώκουν τη δική 
τους συµµετοχή στην ευηµε-
ρία της. 
Να συζητούν µε τους συµ-
µαθητές τους για τις ανάγκες 
που ικανοποιεί η οικογένεια, 
να παρατηρούν και να περι-
γράφουν τη λειτουργία της, 
να αποδέχονται τη σπουδαι-
ότητά της και την αναγκαιό-
τητα της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας των µελών της. 
Να αντιλαµβάνονται ότι η 
οικογένεια (δοµή, αριθµός 
µελών, ρόλοι, κ.λπ.) συσχε-
τίζεται µε το περιβάλλον κα-
θώς και µε τη χρονική περίο-
δο στην οποία αυτή ζει. 
Να διατυπώνουν κανόνες 
που πρέπει να ισχύουν στην 
ενδοοικογενειακή και εξωοι-
κογενειακή ζωή σε σχέση µε 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 

Η οικογένειά µου 
 
Η οικογένεια 
(µορφές οικογένειας και 
λειτουργίες της, ανά-
γκες που καλύπτει η 
οικογένεια, κανόνες, 
ρόλοι) 
Η ζωή µέσα στην 
οικογένεια 
(επικοινωνία µεταξύ 
των µελών της οικογέ-
νειας: η δοµή της και το 
περιβάλλον) 
Οικογενειακή ζωή και 
περιβάλλον  
(αλληλεπίδραση οικο-
γενειακού και φυσικού- 
κοινωνικού περιβάλλο-
ντος, η συµµετοχή της 
οικογένειας στην προ-
στασία του περιβάλλο-
ντος) 

(3 ώρες) 

Ρωτούν τον παππού ή τη γιαγιά η κάποιον 
άλλο ενήλικο για τον τρόπο που ζούσαν οι 
οικογένειες παλιότερα και συζητούν στην 
τάξη για τις οµοιότητες και τις διαφορές µε 
τις σηµερινές µορφές της οικογένειας, τους 
ρόλους των µελών της και τον τρόπο ζωής 
τους. Ζωγραφίζουν µέλη της οικογένειάς 
τους και στοιχεία της καθηµερινής ζωής 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 
Παίζουν παιχνίδια ρόλων σε µια υποθετική 
οικογένεια. Στη συνέχεια συζητούν τη συ-
µπεριφορά των µελών και προτείνουν δια-
φορετικούς τρόπους αντιµετώπισης κά-
ποιας κατάστασης, π.χ. κρίσης. 
Παρακολουθούν και συζητούν  αποσπά-
σµατα από λογοτεχνικά βιβλία που αφο-
ρούν οικογενειακές εκδηλώσεις του τόπου 
τους, αλλά και άλλων τόπων, µε βάση τη 
διαπολιτισµική σύνθεση της τάξης τους. 
Συλλέγουν φωτογραφίες και εικόνες από 
οικογένειες διαφόρων µορφών που προέρ-
χονται από διαφορετικές χρονικές περιό-
δους. Παρατηρούν, κάνουν συγκρίσεις και 
διατυπώνουν συµπεράσµατα. 
Αναλαµβάνουν να προκαλέσουν την ε-
µπλοκή των µελών της οικογένειας τους σε 
δραστηριότητες σχετικές µε την προστασία 
του περιβάλλοντος, π.χ µε τα  απορρίµµατα 
(διαχωρισµός, µείωση όγκου, ανακύκλωση 
απορριµµάτων), τρόπους εξοικονόµησης 
ηλεκτρικής ενέργειας, νερού κ.λπ.). 

Να αναφέρονται στον τόπο 
καταγωγής των γονέων τους. 
Να περιγράψουν την οικογέ-
νειά τους (δοµή, αριθµό µε-
λών, σειρά γέννησης). 
Να συνδέσουν µεταβολές 
που συµβαίνουν σε πρόσω-

Ο άνθρωπος και ο χρό-
νος  
Η ιστορία της οικογέ-
νειάς µου (τόπος, κατα-
γωγή, γενεαλογικό δέ-
ντρο, σειρά γέννησης) 

Τοποθετούν πάνω σε γραµµή του χρόνου 
οικογενειακές φωτογραφίες (µε χρονολογική 
σειρά) και αναγράφουν τον τόπο καταγωγής 
του κάθε µέλους (Μαθηµατικά, Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή). 
Συγκεντρώνουν στην τάξη προσωπικά τους 
αντικείµενα (παιχνιδάκια, φωτογραφίες 
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που συµβαίνουν σε πρόσω-
πα και πράγµατα της οικογέ-
νειας στην πορεία του χρό-
νου. 
Να χρησιµοποιούν απλούς 
τρόπους µέτρησης του χρό-
νου. 

Η ιστορία µου (χρονική 
αλληλουχία γεγονότων) 
Μετρώ το χρόνο (τρό-
ποι µέτρησης χρόνου) 

(3 ώρες) 

κ.λπ.) και ο καθένας κατατάσσει τα δικά του 
σύµφωνα µε τη χρονική τους σειρά (από 
βρεφική ηλικία µέχρι σήµερα). 
Συζητούν για τις ηµέρες της εβδοµάδας, 
τους µήνες κ.λπ. 

Να περιγράφουν το σπίτι 
τους, το δωµάτιό τους και  
τους υπόλοιπους χώρους 
του. 
Να συζητούν και να εξηγούν 
τη λειτουργικότητα κάθε χώ-
ρου του σπιτιού. 

Το σπίτι µου  
Το σπίτι µου (το δωµά-
τιό µου, άλλοι χώροι 
του σπιτιού) 

(1 ώρα) 

Οι µαθητές ζωγραφίζουν ή  φωτογραφίζουν 
το δωµάτιό τους/ σπίτι τους και «ξεναγούν» 
τους συµµαθητές τους σε αυτό (Αισθητική 
Αγωγή, Γλώσσα). 
Συζητούν για τη λειτουργικότητα κάθε χώ-
ρου του σπιτιού. 

Να παρατηρούν και να περι-
γράφουν τα σπίτια και τους 
κοινωφελείς χώρους της γει-
τονιάς τους. 
Να γνωρίζουν επαγγελµατίες 
της γειτονιάς.  
Να συγκρίνουν τη γειτονιά 
τους µε άλλες γειτονιές (ε-
ποπτικό υλικό) και να διακρί-
νουν οµοιότητες και διαφορές 
που υπάρχουν. 
Να αναγνωρίσουν θετικά 
στοιχεία του περιβάλλοντος 
της γειτονιάς τους. 
Να προσεγγίζουν προβλή-
µατα επιβάρυνσης  του τοπι-
κού περιβάλλοντος. 
Να τηρούν κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στη γειτονιά 
τους. 
 

Η γειτονιά µου 
Η γειτονιά µου (το άτο-
µο και το άµεσο περι-
βάλλον, το περιβάλλον 
γύρω από το σπίτι, κτί-
ρια, κοινωφελείς χώ-
ροι). 
Οι άνθρωποι της γειτο-
νιάς (γείτονες, σχέσεις, 
οι άνθρωποι που µας 
εξυπηρετούν) 
Η ζωή στη γειτονιά 
(βελτίωση συνθηκών 
ζωής, εκδηλώσεις) 
Η γειτονιά και το περι-
βάλλον (φροντίδα του 
άµεσου περιβάλλοντος-
τάξης, σχολείου, σπι-
τιού, γειτονιάς- προ-
βλήµατα του άµεσου 
περιβάλλοντος). 

(4 ώρες) 

Επισκέπτονται, παρατηρούν και ζωγραφί-
ζουν χαρακτηριστικά κτίρια της γειτονιάς. 
∆ηµιουργούν υποθετικά σενάρια, όπως «τι 
θα κάναµε, αν δεν υπήρχε στη γειτονιά ο 
φούρναρης, ο ταχυδρόµος κ.λπ.». Συζητούν 
σχετικά µε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που 
αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων που 
ζουν και εργάζονται στη γειτονιά.  
Επισκέπτονται ένα χώρο (είτε του φυσικού 
περιβάλλοντος, είτε µνηµείο πολιτισµικής 
αναφοράς) στη γειτονιά τους, συζητούν και 
αναλύουν δικές τους ενέργειες για τη διατή-
ρηση ή τη συντήρησή του. 
Εντοπίζουν και αναλύουν ένα συγκεκριµένο 
παράδειγµα επιβάρυνσης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος στη γειτονιά τους (αν υπάρχει), 
προτείνουν λύσεις και τις αποτυπώνουν σε 
αισθητικές δηµιουργίες (Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα). 

Να εξοικειωθούν µε τη διά-
κριση των υλικών σωµάτων 
σε στερεά, υγρά και αέρια. 
Να αναγνωρίσουν ότι τα α-
ντικείµενα καθηµερινής χρή-
σης είναι κατασκευασµένα 
από διαφορετικά υλικά.  

Αντικείµενα από το πε-
ριβάλλον µου 
Το περιβάλλον µου 
(στερεά, υγρά, αέρια) 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν αντικείµενα του περιβάλλοντός 
τους, τα τζάµια του σπιτιού τους (γυαλί), τα 
φύλλα του τετραδίου τους (χαρτί), τη φόρµα 
της γυµναστικής τους (ύφασµα), και ανα-
γνωρίζουν συγκρίνοντάς τα, ότι προέρχο-
νται από διαφορετικά υλικά.  
Κατατάσσουν (π.χ. απαντώντας σε παιχνίδι 
γνώσεων) διάφορα αντικείµενα, ανάλογα µε 
το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένα σε 
στερεά, υγρά και αέρια (Μαθηµατικά, Γλώσ-
σα, Αισθητική Αγωγή). 

Να αναφέρουν εφαρµογές 
της ηλεκτρικής, κυρίως, ε-
νέργειας στην καθηµερινή 
µας ζωή 
Να γνωρίσουν απλούς τρό-
πους εξοικονόµησης της η-
λεκτρικής ενέργειας. 
 
Να κατανοήσουν ορισµένες 
µεταβολές που προκάλεσε η 
ή λ ή έ

Η ενέργεια στη ζωή µας 
Η ενέργεια στη ζωή µας 
(Πρώτη γνωριµία µε την 
ηλεκτρική  ενέργεια) 
Πώς εξοικονοµώ 
ηλεκτρική ενέργεια στο 
σπίτι και στο σχολείο 

(2 ώρες) 

Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά στο σχολείο, 
προτείνοντας τρόπους  εξοικονόµησης ηλε-
κτρικής ενέργειας τόσο στο σπίτι, (π.χ. όχι 
φώτα αναµµένα την ηµέρα, ψυγείο ανοικτό 
άσκοπα κτλ), όσο και στο σχολείο. Αναπα-
ριστούν (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κο-
λάζ), κ.λπ.) έναν κώδικα εξοικονόµησης η-
λεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχο-
λείο (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Αισθητική Αγω-
γή). 
Συζητούν και δηµιουργούν θεατρικά δρώµε-
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χρήση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην εξέλιξη του πολι-
τισµού. 

να µε θέµα τη ζωή των ανθρώπων χωρίς 
/µε τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Να περιγράψουν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του χώρου 
τους (θάλασσα, λίµνη, ποτά-
µι, κάµπος, νησί) χρησιµο-
ποιώντας το κατάλληλο λεξι-
λόγιο και να διαπιστώσουν 
σε αυτά τις συνέπειες της 
ανθρώπινης δραστηριότη-
τας. 
Να κατατάξουν / ταξινοµή-
σουν εικόνες τοπίων ανάλο-
γα µε τα µορφολογικά τους 
χαρακτηριστικά, π.χ. παρα-
θαλάσσιες ή ορεινές περιο-
χές. 
 

Ο τόπος όπου ζω 
 
Ο τόπος που ζω (οικεί-
οι γεωγραφικοί όροι: 
θάλασσα, ποτάµια, λί-
µνες, βουνά κ.λπ.) 
Οι δραστηριότητες των 
ανθρώπων στον τόπο 
που ζω (απλές ανθρώ-
πινες δραστηριότητες 
στο φυσικό περιβάλ-
λον) 

(4 ώρες) 

Συζητούν για τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον 
τους: στη θάλασσα (ψάρεµα, κολύµπι 
κ.λπ.), στη λίµνη, στο ποτάµι, στον κάµπο, 
στο νησί, στο βουνό. 
Αναπαριστούν µε διάφορα απλά υλικά 
(πλαστελίνη, χαρτόνια, κ.α.) χώρους πριν 
και µετά την επέµβαση του ανθρώπου. Επι-
σκέπτονται διάφορους χώρους και παρατη-
ρούν τις ανθρώπινες επεµβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον. Τοποθετούν πινακίδες µε γεω-
γραφικούς όρους (Αισθητική Αγωγή, Γλώσ-
σα). 
Συζητούν παραµύθια στα οποία γίνεται α-
ναφορά σε τόπους πραγµατικούς ή φαντα-
στικούς και τους αναπαριστάνουν εικαστικά. 

Να γνωρίσουν σηµαντικά 
στοιχεία από την τοπική ι-
στορία και τη λαϊκή Παράδο-
ση. 

Ιστορία του τόπου µου 
(2 ώρες) 

Συλλέγουν φωτογραφίες και ρωτούν γονείς 
παππούδες κ.λπ. για τον τόπο που ζουν, 
για τα ήθη και τα έθιµα του, τη λαϊκή παρά-
δοση (τοπικούς ήρωες, θρύλους, ναούς, 
φυσικά µνηµεία κ.λπ.). 

Να αναγνωρίζουν και να ο-
νοµάζουν τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά του ανθρώπι-
νου οργανισµού. 
Να συσχετίζουν τη λειτουρ-
γία ορισµένων αισθητηρίων 
οργάνων µε αντίστοιχες αι-
σθήσεις και να αναφέρουν το 
είδος της πληροφορίας που 
µπορούν να αντλήσουν από 
κάθε αίσθηση. 
Να αναγνωρίζουν τη σηµα-
σία των αισθήσεων για την 
αντίληψη του κόσµου και την 
επικοινωνία µε το περιβάλ-
λον.  
Να γνωρίσουν τις δυσκολίες 
των ατόµων µε ειδικές ανά-
γκες, να καλλιεργούν το σε-
βασµό απέναντί τους και να 
αναπτύξουν τρόπους επικοι-
νωνίας µαζί τους. 
Να αναφέρουν συνήθειες 
που συµβάλλουν στη διατή-
ρηση της υγείας (πλύσιµο 
χεριών κ.ά.). 
Να γνωρίζουν τους κανόνες 
συµπεριφοράς κατά την επί-
σκεψή τους στο γιατρό. 
Να προσδιορίσουν τη λει-
τουργία των δοντιών. 

Γνωρίζω το σώµα µου 
 
Γνωρίζω το σώµα µου 
(εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά του ανθρώπινου 
οργανισµού)  
Γνωρίζω τον κόσµο µε 
τις αισθήσεις (αντίληψη 
του εξωτερικού περι-
βάλλοντος µέσω ορι-
σµένων αισθήσεων και 
αισθητηρίων οργάνων ) 
Οι άλλοι άνθρωποι (ά-
τοµα µε ειδικές ανάγκες 
και χαρίσµατα) 
Η υγεία µου 
(προσωπική υγιεινή, 
καθαριότητα, ο ρόλος 
των δοντιών και η προ-
στασία τους) 

(4 ώρες) 

Σχεδιάζουν το περίγραµµα σώµατος κά-
ποιου συµµαθητή τους σε χαρτί του µέτρου. 
Ζωγραφίζουν τα εξωτερικά του χαρακτηρι-
στικά. Κολλούν χαρτόνια µε την ονοµασία 
των ανθρώπινων χαρακτηριστικών. 
Παίζουν παιχνίδια που αποδεικνύουν τη 
σηµασία των αισθήσεων (π.χ. τυφλόµυγα ή 
παιχνίδια αναγνώρισης ήχων, γεύσεων, ο-
σµών). 
∆ιατυπώνουν κανόνες που αφορούν στην 
υγεία και στην καθαριότητα  
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή). 
Υποθέτουν τι θα τους συνέβαινε, αν δε λει-
τουργούσε κάποια αίσθηση. 
Συζητούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
και τη στάση που πρέπει να έχουν απέναντί 
τους. 
Συζητούν καταστάσεις και δραστηριότητες 
της καθηµερινής ζωής που θέτουν σε κίνδυ-
νο τη λειτουργία των αισθητήριων οργάνων. 
∆ραµατοποίηση µε  θέµα την επίσκεψή τους 
στο γιατρό. 
Αναφέρουν και καταγράφουν υγιεινές συνή-
θειες σχετικά µε τη διατροφή (επιλογή τρο-
φής µε βάση πραγµατικές ανάγκες, αποφυ-
γή διαφηµιζόµενων προϊόντων που βλά-
πτουν την υγεία, πλύσιµο χεριών πριν από 
το φαγητό, καλό µάσηµα της τροφής, κ.ά.). 

Να διακρίνουν βασικές ανά-
γκες που έχουν οι άνθρωποι 

Οι ανάγκες του ανθρώ-
που 

Ασκούνται στην αυτοεξυπηρέτηση (βάζουν 
και βγάζουν το πανωφόρι τους, δένουν τα 
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για ένδυση, τροφή, στέγη, 
κ.λπ. 
Να αναφέρουν συνήθειες 
που συµβάλλουν στην ικα-
νοποίηση ορισµένων ανα-
γκών τους (φαγητό, ύπνος, 
ένδυση καθαριότητα, ψυχα-
γωγία).  
Να αναγνωρίσουν ότι οι βα-
σικές ανάγκες είναι ίδιες για 
όλα τα παιδιά του κόσµου 
και επιπλέον ότι υπάρχουν 
παιδιά στον κόσµο που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να κα-
λύψουν τις βασικές (π.χ. 
διατροφικές) τους ανάγκες.  
 

 
Οι βασικές ανάγκες του 
ανθρώπου  
Οι ιδιαίτερες ανάγκες 
του ανθρώπου 
(Τρόποι ικανοποίησης 
των αναγκών του αν-
θρώπου, Αγωγή υγεί-
ας) 
 

(3 ώρες) 

κορδόνια των παπουτσιών τους, κ.λπ.) και 
αναπαριστούν αισθητικά τις κινήσεις (Αισθη-
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα). 
Τρώνε όλοι µαζί το πρωινό τους στην τάξη 
και συζητούν για τις βασικές τους ανάγκες 
και τις διατροφικές τους συνήθειες. 
Παίζουν σε θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τους 
κανόνες που αφορούν την υγεία και την κα-
θαριότητα. 
Συγκεντρώνουν εικόνες, φωτογραφίες, α-
ποκόµµατα εντύπων κ.λπ. που δείχνουν 
παιδιά τα οποία στερούνται των βασικών 
αγαθών. 
Συζητούν, µε αφορµή κάποιες εικόνες για 
διεθνείς οργανισµούς (UNICEF, ACTION 
AID) που έχουν αναλάβει τη βοήθεια των 
παιδιών αυτών καθώς και για τις δυνατότη-
τες που έχουν τα ίδια τα παιδιά να παρά-
σχουν τη δική τους βοήθεια. 

Να αναγνωρίσουν ότι πολλά 
αγαθά τα προσφέρει άµεσα 
η φύση, ενώ άλλα πρέπει να 
τα παραγάγουν οι άνθρωποι. 
Να αναφέρουν τις  ανάγκες 
τους και να τις συνδέσουν µε 
τα αγαθά που τις ικανο-
ποιούν. 
Να συσχετίσουν διαφηµιζό-
µενα προϊόντα µε την κάλυ-
ψη πραγµατικών αναγκών. 
Να συνδέσουν κάποια  ε-
παγγέλµατα µε την κάλυψη 
συγκεκριµένων αναγκών. 
Να γνωρίσουν παραδοσια-
κούς τρόπους παραγωγής 
διαφόρων αγαθών. 

Αγαθά και κατανάλωση 
 
Αγαθά και ανάγκες 
 
Εργασία και επαγγέλ-
µατα 
 

(3 ώρες) 

Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αγαθών, τις 
αξιοποιούν αισθητικά και συζητούν γι΄ αυτά 
που θεωρούν απαραίτητα για τη ζωή τους. 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή) 
Συζητούν για διάφορα διαφηµιζόµενα προϊ-
όντα και προβληµατίζονται αν καλύπτουν 
πραγµατικές ανάγκες. 
Συζητούν για τα επαγγέλµατα των γονέων 
τους και προβληµατίζονται για την αναγκαι-
ότητα ύπαρξης διάφορων επαγγελµάτων. 
Επισκέπτονται επαγγελµατικούς χώρους µε 
σύγχρονες ή παραδοσιακές εγκαταστάσεις. 
Παρατηρούν και περιγράφουν τα παραγό-
µενα αγαθά, συζητούν για τις ανάγκες που 
καλύπτουν καθώς και τις  οµοιότητες και 
διαφορές στον τρόπο παρασκευής των 
προϊόντων µε σύγχρονο και παραδοσιακό 
τρόπο. 

Να εξοικειωθούν οι µαθητές 
µε βασικά µέσα επικοινωνί-
ας. 
Να εξοικειωθούν µε την «κρι-
τική ανάγνωση» των προ-
γραµµάτων της τηλεόρασης. 
Να αναγνωρίσουν  κάποιους 
κανόνες παρακολούθησης 
της τηλεόρασης (ένταση ή-
χου, κατάλληλη απόσταση, 
διάρκεια και χρονική στιγµή 
παρακολούθησης, παρουσία 
ενηλίκων και συζητήσεις µε 
αυτούς, προϋποθέσεις πα-
ρακολούθησης). 
Να προτείνουν τρόπους δη-
µιουργικής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου τους. 
Να γνωρίσουν παραδοσιακά 
παιχνίδια και να βρουν ο-
µοιότητες και διαφορές µε τα 

Επικοινωνία, ενηµέρω-
ση και ελεύθερος χρό-
νος 
 
Η επικοινωνία άλλοτε 
και σήµερα 
 
Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας 
(αγωγή στα µέσα µαζι-
κής επικοινωνίας) 
Ελεύθερος χρόνος 
Σύγχρονα και παραδο-
σιακά παιχνίδια 

(4 ώρες) 

Συζητούν στην τάξη για βασικά µέσα επικοι-
νωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία 
κ.λπ.). Παίζουν σχετικά παιχνίδια (ρόλων, 
µίµησης κ.λπ.). 
Συζητούν στην τάξη, για τα τηλεοπτικά προ-
γράµµατα και τις διαφηµίσεις που παρακο-
λουθούν. Αξιολογούν και επιλέγουν τους 
σωστούς τρόπους συµπεριφοράς κατά την 
παρακολούθηση της τηλεόρασης. 
 Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό 
πρόγραµµα τηλεόρασης (θεατρικό παιχνίδι). 
Παρατηρούν εικόνες παιδιών που παρου-
σιάζουν ασχολίες παιδιών κατά τον ελεύθε-
ρο χρόνο τους και συζητούν σχετικά. 
Πληροφορούνται από τους ενηλίκους για τα 
παραδοσιακά παιχνίδια  της περιοχής τους 
και παίζουν κάποια από αυτά, αν υπάρχει η 
δυνατότητα. Επίσης  παρατηρούν και εκ-
φράζουν εικαστικά τις οµοιότητες και τις 
διαφορές µεταξύ σύγχρονων και παραδο-
σιακών παιχνιδιών (Γλώσσα, Φυσική Αγω-
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σύγχρονα. 
 

γή, Αισθητική Αγωγή). 

Να ακροώνται και να ανα-
γνωρίζουν ήχους. 
Να αναγνωρίζουν ότι ο ήχος 
περιγράφεται από την έντα-
ση και το ύψος του. 
Να διακρίνουν ήχους και  να 
τους µιµούνται. 

Το ταξίδι του ήχου 
 
Το ταξίδι του ήχου 
(οι διαφορές των ήχων) 

(1 ώρα) 

Παράγουν ήχους µε το σώµα τους, µε αντι-
κείµενα, µε µουσικά όργανα και τους ακρο-
ώνται. 
Ακούν προσεκτικά τον ήχο αδιάβροχου ρο-
λογιού βυθισµένου σε δοχείο µε νερό. 
Μιµούνται ήχους (µικρής και µεγάλης έντα-
σης) καιρικών φαινόµενων (άνεµοι, βροντή, 
βροχής), φωνές ζώων και  ήχους διάφορων 
συσκευών (τηλεφώνου, ξυπνητηριού κ.λπ.)  
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 

Να αποκτήσουν µια πρώτη 
γνωριµία µε τους χώρους 
πολιτισµικής αναφοράς του 
τόπου τους. 
Να έρθουν σε επαφή µε το 
λαϊκό πολιτισµό και την πα-
ράδοσή µας. 

Πολιτισµός του τόπου 
µας 
Χώροι πολιτισµού 
(µουσεία, πινακοθήκες, 
θέατρα κ.λπ.)  
Πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις (προβολές, καλλι-
τεχνικές παραστάσεις 
κ.λπ.) 
Λαϊκή παράδοση (ήθη 
και έθιµα, τραγούδια, 
παροιµίες, αινίγµατα, 
θρύλοι, διηγήσεις) 

(4 ώρες) 

Σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγµατο-
ποιούν επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής 
αναφοράς. 
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κατά 
περίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό πολιτισµό 
και την παράδοση και οργανώνουν έκθεση 
µε τα στοιχεία αυτά (Γλώσσα, Αισθητική Α-
γωγή). 

Να αναγνωρίσουν τη σπου-
δαιότητα της σωµατικής ά-
σκησης, κυρίως για την υγεί-
α. 
Να συµµετάσχουν σε αθλη-
τικές δραστηριότητες του 
σχολείου τους. 
Να διακρίνουν και να αποδέ-
χονται την ανάγκη τήρησης 
κανόνων. 

Ο αθλητισµός στο σχο-
λείο µας 
Αθλητικές δραστηριότη-
τες στο σχολείο 
Κανόνες και αθλήµατα  

(2 ώρες) 

Παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις του 
σχολείου τους. 
∆ιοργανώνουν και συµµετέχουν σε αγώνες 
τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες αθλητών και 
αθληµάτων, τις οµαδοποιούν, εργάζονται σε 
οµάδες και δηµιουργούν καρτεπικολλήσεις 
(κολάζ) στην τάξη. 

Φυσικό περιβάλλον 
Να αναγνωρίζουν, να ονο-
µάζουν και να περιγράφουν 
γνωστά φυτά της περιοχής 
τους. 
Να αναγνωρίζουν και να ο-
νοµάζουν τα βασικά µέρη 
ενός φυτού (ρίζα, βλαστός, 
άνθη). 
Να διακρίνουν βασικές ο-
µοιότητες και διαφορές ως 
προς τη µορφολογία των 
φυτών. 
Να αναγνωρίζουν τις τέσσε-
ρις εποχές και τις µεταβολές 
που συµβαίνουν κυρίως 
στον κόσµο των φυτών 
(φυλλοβόλα και αειθαλή). 
Να αναγνωρίσουν φυτά στον 
κήπο, στο περιβόλι, στον 

Φυτά και ζώα 
 
Φυτά της περιοχής µου 
(µέρη φυτού: ρίζα, 
βλαστός, άνθη) 
 
 
 
Οι εποχές και τα φυτά 
(προσαρµογή των φυ-
τών στις εποχές και στο 
φυσικό περιβάλλον) 
 
 
 
 

Επισκέπτονται τον κήπο του σχολείου ή το 
κοντινό πάρκο, καταγράφουν και ζωγραφί-
ζουν τα φυτά και δηµιουργούν οµαδικές 
συνθέσεις. Συζητούν στην τάξη σχετικά µε 
τις παρατηρήσεις τους (π.χ. ποιο δέντρο 
έχει τον υψηλότερο κορµό, ποιο φυτό έχει τα 
µεγαλύτερα / µικρότερα φύλλα κ.λπ.) 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 
Συγκεντρώνουν εικόνες και δηµιουργούν 
καρτεπικολλήσεις (κολάζ) µε θέµα τις τέσ-
σερις εποχές όπου εµφανίζονται οι οµοιότη-
τες και οι διαφορές τους. 
Συλλέγουν εικόνες φυτών ή τα ζωγραφίζουν 
στην τάξη και εργάζονται σε οµάδες ταξινο-
µώντας τα σε κατηγορίες.  
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αγρό, στο δάσος, κάνοντας 
βασικές ταξινοµήσεις. 

(2 ώρες) 

Να αναγνωρίζουν, να ονο-
µάζουν και να περιγράφουν 
γνωστά ζώα της περιοχής 
τους. 
Να αναγνωρίζουν τα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά ενός 
ζώου (πόδια, κεφάλι, ουρά). 

 
Ζώα της περιοχής µου  
(εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά ζώων: κεφάλι, 
πόδια, ουρά κ.ά.) 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν και περιγράφουν ζώα του τό-
που τους. Συλλέγουν φωτογραφίες, έντυπα, 
εκτυπώσεις υπολογιστή κλπ. 
Κατασκευάζουν µε χαρτόνι µεγάλα ζώα 
(ψάρι, πτηνό, ερπετό κ.ά.) επάνω στα οποία 
κολλούν τις ονοµασίες των εξωτερικών τους 
χαρακτηριστικών. 
Παίζουν παιχνίδια που προϋποθέτουν ανά-
λυση και σύνθεση των µερών του ζώου. 

Να διακρίνουν τις οµοιότητες 
και τις διαφορές των ζώων 
σε ό,τι αφορά τον τρόπο κί-
νησής τους (πτήση, κολύµ-
βηση, βάδισµα, κ.λπ.). 
Να διακρίνουν τα ζώα σε 
άγρια και κατοικίδια, ανάλο-
γα µε τη συµπεριφορά που 
εµφανίζουν και το πού ζουν. 

Οικογένειες ζώων 
(διάκριση οικείων ζώων 
στους µαθητές ως 
προς: τον τρόπο κίνη-
σης, τη συµπεριφορά 
και τον τόπο στον ο-
ποίο ζουν) 
Τα ζώα και το περιβάλ-
λον τους (προσαρµογή 
των ζώων στο περι-
βάλλον τους) 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν εικόνες  και ταξινοµούν τα ζώα 
σε οµάδες ανάλογα µε τον τρόπο που κι-
νούνται και τον τόπο στον οποίο ζουν. 
∆ηµιουργούν οµαδικές συνθέσεις (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 
Εκτελούν θεατρικό δρώµενο σχετικό µε πα-
ραµύθι που έχει ως θέµα τα ζώα και το πε-
ριβάλλον τους. 
 

Να χρησιµοποιήσουν απλά 
εργαλεία ή τα χέρια τους 
προκειµένου να περιποιη-
θούν ένα φυτό ή ένα ζώο. 
Να ευαισθητοποιηθούν για 
ζώα και φυτά που απειλού-
νται µε εξαφάνιση. 

Ο άνθρωπος, τα ζώα 
και τα φυτά (φροντίδα 
φυτών και ζώων, ζώα 
και φυτά απειλούµενα 
µε εξαφάνιση, περιβαλ-
λοντική αγωγή και εκ-
παίδευση) 

(1 ώρα) 

Συζητούν σχετικά µε τον τρόπο που οι άν-
θρωποι φροντίζουν και περιποιούνται τα 
ζώα και τα φυτά. 
Ρωτούν τους γονείς τους και συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικά µε τα ζώα και τα φυτά 
που απειλούνται µε εξαφάνιση. Παρουσιά-
ζουν τις πληροφορίες τους µε διάφορους 
τρόπους. 

Να περιγράφουν την εναλ-
λαγή της ηµέρας από τη νύ-
χτα. 
 Να γνωρίζουν ότι κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας ο ήλιος 
βρίσκεται σε διαφορετικές 
θέσεις στον ουρανό και να  
περιγράφουν το φαινόµενο. 
Να γνωρίσουν το στοιχειώδη 
προσανατολισµό (ανατολή - 
δύση) στο χώρο τους. 
Να συνδέσουν τον προσανα-
τολισµό και τη διαφορετική 
θέση του ήλιου µε απλές έν-
νοιες του χρόνου (πρωί, µε-
σηµέρι, βράδυ, µέρα, νύχτα). 
Να γνωρίσουν ότι ο ήλιος 
εκπέµπει φως και θερµαίνει 
το έδαφος, το νερό και τον 
αέρα και να αναγνωρίσουν 
τη σχέση του µε τη ζωή. 
Να γνωρίσουν τις βλαβερές 
συνέπειες της υπερβολικής 
έκθεσής τους στον ήλιο.  

Ήλιος, αλλαγή ηµέρας 
και νύχτας 
 
Ο ήλιος, η µέρα και η 
νύκτα 
(ανατολή - πρωί, µε-
σουράνηµα - µεσηµέρι, 
δύση - βράδυ, στοι-
χειώδης προσανατολι-
σµός στο χώρο) 
 
Ο ήλιος και η ζωή 
(ο ήλιος πηγή ενέρ-
γειας, θερµότητας και 
φωτός, αγωγή υγείας) 

(2 ώρες) 
 
 
 

Ζωγραφίζουν τον ήλιο σε διαφορετικές θέ-
σεις σε σχέση µε τα σηµεία του ορίζοντα και 
χρησιµοποιούν απλές χρονικές έννοιες 
(πρωί, µεσηµέρι, βράδυ) (Γλώσσα, Αισθητι-
κή Αγωγή, Μαθηµατικά). 
∆ιαβάζουν ή ακούν λογοτεχνικά αποσπά-
σµατα που αναφέρονται  στην ηµέρα και 
στη νύχτα και απεικονίζουν µε όποιον εικα-
στικό τρόπο θέλουν τις εντυπώσεις τους. 
Παρατηρούν, περιγράφουν και ερµηνεύουν 
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τις εποχές (αθλητικές δρα-
στηριότητες - κολύµβηση, χειµερινά σπορ - 
γεωργικές καλλιέργειες). 
Κάνουν υποθέσεις για το αν θα υπήρχε ζωή 
χωρίς τον ήλιο και πως θα ήταν αυτή. 
Περιγράφουν τρόπους (µε θεατρικό παιχνίδι 
κ.λπ.), τους οποίους ο άνθρωπος χρησιµο-
ποιεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας, για να 
προσαρµοστεί στη µεταβολή της θερµο-
κρασίας ή του ηλιακού φωτός (γυαλιά ηλίου, 
καπέλα, φορά επιπλέον ρούχα όταν η θερ-
µοκρασία µειώνεται). 
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Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2 
 

Θέµα: Ήλιος, αλλαγή µέρας και νύχτας: Επιλέγουν, οργανώνουν και εκτελούν οµαδικά θεατρικά 
δρώµενα για να αναπαραστήσουν διάφορες δραστηριότητες δικές τους, των γονέων τους ή / και 
των παππούδων τους που συνδέονται µε τις διαφορετικές θέσεις του ήλιου. Θεµελιώδεις δια-
θεµατικές έννοιες: Χώρος � χρόνος, µεταβολή, οµοιότητα � διαφορά κ.λπ. Προεκτάσεις στα  
Εικαστικά, στη Γλώσσα, στη Φυσική Αγωγή. 

Θέµα: Ο τόπος µου (Η γειτονιά µου, το σχολείο µου): Οµαδική εργασία για την αναπαράσταση του 
τόπου τους στην οποία αναγράφονται σε χαρτόνι οι βασικοί όροι (θάλασσα, βουνό κ.λπ.), ο α-
ριθµός π.χ. των δένδρων, των κτιρίων κ.λπ. Μπορούν να γίνουν δυο αναπαραστάσεις για δυο 
γειτονικούς τόπους ή για τον τόπο τους, σήµερα και στο παρελθόν. Θεµελιώδεις διαθεµατικές 
έννοιες: Χώρος � χρόνος, µεταβολή,  οµοιότητα � διαφορά κ.λπ. Προεκτάσεις στα  Εικαστικά,  
στη Γλώσσα, στα Μαθηµατικά. 

Θέµα: Επαγγέλµατα: Εργάζονται οµαδοσυνεργατικά, επιλέγουν και αναπαριστούν ως οµαδικό δρώ-
µενο ένα επάγγελµα, το οποίο καλούνται οι άλλοι µαθητές να µαντέψουν (γράφοντάς το και στον 
πίνακα)  και να σχολιάσουν. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Οµοιότητα � διαφορά, αλλη-
λεπίδραση κ.λπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά,  στη Γλώσσα, στα Μαθηµατικά. 

Θέµα: Πολιτισµός (επίσκεψη σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς): Οι µαθητές σχεδιάζουν, οργα-
νώνουν και υλοποιούν πολιτιστική διαδροµή σε τρία στάδια: προετοιµασία πριν την επίσκεψη, 
ενέργειες κατά την επίσκεψη, εργασία στο πεδίο, επεξεργασία και διαχείριση του υλικού µετά την 
επίσκεψη. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, επικοινωνία, οµοιότητα � διαφορά, 
αλληλεπίδραση κ.λπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στα Μαθηµατικά. 

 
ΤΑΞΗ Β΄ 

 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
(διατιθέµενος χρόνος) Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να προσδιορίσουν τη θέση της 
αίθουσάς τους σε σχέση µε τις 
άλλες αίθουσες του σχολείου. 
Να περιγράψουν τους χώρους 
που βρίσκονται κοντά στο 
σχολείο. 
Να εντοπίσουν τα προβλήµατα 
επιβάρυνσης του περιβάλλο-
ντος του σχολείου τους. Να 
προσδιορίσουν τι µπορούν να 
κάνουν για την αντιµετώπισή 
τους. 
Να ευαισθητοποιηθούν για τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν και να αποδεχτούν τη 
διαφορετικότητά τους.  

Το σχολείο µου 
 
Το σχολείο µου 
(Χώροι, σχετική θέση, 
απεικόνιση)  
Το περιβάλλον του σχο-
λείου µου 
(Φροντίδα περιβάλλοντος 
του σχολείου) 
Οι συµµαθητές µου 
(Μαθητές µε ειδικές ανά-
γκες, Αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας) 

 (5 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Κατασκευάζουν µακέτα του σχολείου µε 
υλικά που επιλέγουν οι ίδιοι (κουτάκια, 
ξυλαράκια, χαρτόνια, κ.λπ.) µε τη βοή-
θεια του εκπαιδευτικού. (Αισθητική Α-
γωγή, Μαθηµατικά) 
Συζητούν για τη φροντίδα του περιβάλ-
λοντος του σχολείου τους και προτεί-
νουν σχετικές δραστηριότητες. Γρά-
φουν γράµµα στο διευθυντή µε τις πα-
ρατηρήσεις τους. 
Παρατηρούν αν οι χώροι του σχολείου 
τους µπορούν να εξυπηρετήσουν άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες και ζητούν πα-
ρεµβάσεις όπου χρειάζεται. 
 

Να συσχετίσουν τα γενικά  
χαρακτηριστικά της γειτονιάς 
τους µε αυτά της ευρύτερης 
κοινότητας. 
Να εντοπίσουν τους χώρους 
στη συνοικία ή στο χωριό τους 
που στεγάζουν βασικές υπη-
ρεσίες σχετικές µε τη διοίκηση, 

Η συνοικία / το χωριό µου 
(η κοινότητά µου) 
 
Η συνοικία µου 
(Συσχετισµός της γειτο-
νιάς µε την κοινότητα, 
Υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λ )

Επισκέπτονται και καταγράφουν τους 
χώρους στους οποίους στεγάζονται 
βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε 
τη διοίκηση της κοινότητας. Συζητούν 
τη σηµασία των υπηρεσιών αυτών για 
τη ζωή µας. ∆ηµιουργούν υποθετικά 
σενάρια για το πώς θα ήταν η ζωή µας 
χωρίς αυτές τις υπηρεσίες. Αποτυπώ-

ό έ έ
                                                 
2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «εν-
δεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και α-
νταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ.  
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την ασφάλεια, την υγεία, την 
επικοινωνία και τον πολιτισµό. 
 Να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
για τη ζωή στην κοινότητα 
(δρόµοι, πάρκα, πλατείες) και 
να εντοπίσουν τα προβλήµατα 
που σχετίζονται µε την απου-
σία ή την κακή λειτουργία των 
αντίστοιχων υπηρεσιών (κα-
θαριότητα, ύδρευση, φωτισµός 
δρόµων, φανάρια κυκλοφορί-
ας). 
Να συγκρίνουν τη γειτονιά του 
παρελθόντος µε αυτήν του 
παρόντος. 
Να αναλύσουν και να περι-
γράψουν βασικές διαφορές 
ανάµεσα στην πόλη και το χω-
ριό.  
Να κατανοήσουν την ύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισµικά, α-
τόµων στην κοινωνία. 
Να µάθουν να αντιµετωπίζουν 
µε σεβασµό τις ιδιαιτερότητες 
των συνανθρώπων τους. 
Να αναζητήσουν πληροφορίες 
σχετικά µε το ναό της συνοικί-
ας/χωριού και να εκτιµήσουν 
τη σηµασία των θρησκευτικών 
εκδηλώσεων. 
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για 
τη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής στη συνοικία /χωριό. 
Να επισηµάνουν την ανάγκη 
προστασίας του φυσικού και 
του ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος και τη σηµασία της 
συµβολής των ανθρώπων στη 
σωστή διαχείρισή του. 

λειας) 
Οικογένειες και κτίρια στη 
συνοικία µου 
(Η γειτονιά µου χθες και 
σήµερα, ∆ιαφορά πόλης � 
χωριού, Οικογένειες από 
άλλες χώρες στη συνοικία 
µου, στο χωριό µου, στη 
πόλη µου) 
Ο ναός της συνοικίας µου 
(Nαοί, θρησκευτικές εκδη-
λώσεις) 
Τα πράσινο στην περιοχή 
µου 
 (Αναζήτηση και προστα-
σία των «πράσινων πε-
ριοχών» στις γειτονιές των 
µαθητών) 
 

(8 ώρες) 

νουν σε χαρτόνι τη σχέση της οικογέ-
νειάς τους µε τις υπηρεσίες αυτές 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μαθηµατι-
κά). 
Γράφουν γράµµα στο δήµαρχο ή στον 
πρόεδρο της κοινότητας µε τις προτά-
σεις τους σχετικά µε τα µέτρα βελτίω-
σης που απαιτούνται και προϋποθέ-
τουν τη δική του παρέµβαση.  
Αναζητούν και συγκεντρώνουν παλιές 
και νέες φωτογραφίες της γειτονιάς 
τους ή της κοινότητας και αναζητούν τις 
οµοιότητες, τις διαφορές και τις βασικές 
µεταβολές που έχουν συµβεί στην πο-
ρεία του χρόνου. Οργανώνουν έκθεση 
µε τίτλο «Η γειτονιά µου χθες και σήµε-
ρα» . 
Παρατηρούν κατάλληλα επιλεγµένες 
φωτογραφίες χωριού και πόλης, εντο-
πίζουν και συζητούν τις  διαφορές τους.  
Συλλέγουν στοιχεία σχετικά µε τα ήθη 
και έθιµα των «οικογενειών των συµ-
µαθητών από άλλες χώρες». 
Αναζητούν και αναφέρουν στοιχεία 
σχετικά µε τη ζωή του αγίου στον οποίο 
είναι αφιερωµένος ο ναός της 
συνοικίας/ χωριού (πολιούχος) καθώς 
και  µε τις εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται στο ναό και 
διερευνούν τις δυνατότητες συµµετοχής 
τους σ� αυτές. «Υιοθετούν» ένα µικρό χώρο (κήπο ή 
πάρκο) και τον φροντίζουν, αφού πρώ-
τα προγραµµατίσουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται να γίνουν. 
Εργάζονται σε οµάδες και συντάσσουν 
κώδικα οικολογικής συµπεριφοράς στο 
σχολείο και στη συνοικία. Φροντίζουν 
ώστε οι οικογένειές τους και οι αρµό-
διες αρχές της συνοικίας/χωριού τους 
να ενηµερωθούν για το σχετικό κώδικα.  

Φυσικό περιβάλλον 
Να αναγνωρίζουν ότι το σπέρ-
µα αποτελεί πρωταρχική µορ-
φή ζωής ενός φυτικού οργανι-
σµού. 
 Να περιγράψουν τη διαδικα-
σία ανάπτυξης ενός φυτού 
χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
λεξιλόγιο. 
Να αναγνωρίσουν την επίδρα-
ση διάφορων παραγόντων κα-
θώς και των µεταβολών τους 
στην ανάπτυξη των φυτών.  
 

Τα φυτά και τα ζώα του 
τόπου µου 
 
Ανάπτυξη φυτού 
Τα φυτά και το περιβάλ-
λον 
(Παράγοντες που επηρεά-
ζουν την ανάπτυξη των 
φυτών: φως, νερό, αέρας, 
θρεπτικά συστατικά) 
 

Συλλέγουν σπέρµατα και παρατηρούν 
τη µορφή και τη σύστασή τους.  
Φυτεύουν (σπέρνουν) σπέρµατα χαρα-
κτηριστικών φυτών. Παρατηρούν, ση-
µειώνουν και ζωγραφίζουν την πορεία 
της ανάπτυξής τους. Εργάζονται σε 
οµάδες και κάνουν πειράµατα, µετα-
βάλλοντας κάποιον από τους παράγο-
ντες που επηρεάζει την ανάπτυξη των 
φυτών και καταγράφουν τις παρατηρή-
σεις τους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αι-
σθητικά Αγωγή). 
Αναζητούν, διαβάζουν ή και 
ανακοινώνουν / διηγούνται παραµύθια, 
ποιήµατα κ.λπ. σχετικά µε την 
ανάπτυξη των φυτών (π.χ. «Ο Τζακ και 
η φασολιά»). Να περιγράψουν την πορεία Ζώα Αναζητούν και συγκεντρώνουν 
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ανάπτυξης ενός ζώου. 
Να γνωρίσουν το σηµαντικό 
ρόλο των γονέων στην ανά-
πτυξη των µικρών ζώων. 
Να γνωρίσουν την επίδραση 
των παραγόντων του περιβάλ-
λοντος (τροφή, θερµοκρασία, 
νερό, χώρος, φωλιά κ.λπ.) 
στην  ανάπτυξη των ζώων. 
Να ταξινοµήσουν τους ζωικούς 
οργανισµούς µε κριτήριο τα 
εξωτερικά τους χαρακτηριστι-
κά: είδος άκρων (πόδια, φτερά, 
πτερύγια), κάλυψη σώµατος 
(τρίχες, λέπια, φτερά, φολίδες, 
όστρακο, κέλυφος). 
Να συσχετίσουν τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά των ζώων µε 
τις ανάγκες προστασίας, κίνη-
σης και προσαρµογής στο πε-
ριβάλλον τους. 
Να διακρίνουν ζώα µε διαφο-
ρετικές διατροφικές συνήθειες 
(φυτοφάγα-σαρκοφάγα). 

Ανάπτυξη ενός ζώου (Πα-
ράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του: τροφή, 
νερό, αέρας). 
 
Είδη ζώων 
(Ανάπτυξη ζώντων οργα-
νισµών, ∆ιάκριση ζωικών 
οργανισµών ως προς τα 
εξωτερικά µορφολογικά 
χαρακτηριστικά (είδος ά-
κρων, κάλυψη του σώµα-
τος) και τις διατροφικές 
τους  συνή-
θειες(φυτοφάγα, σαρκο-
φάγα). 
 
Τα ζώα και το περιβάλλον 
(Προσαρµογή ζώων στο 
περιβάλλον). 
 

(8 ώρες) 

φοριακό υλικό σχετικά µε την τροφή και 
την ανάπτυξη των ζώων σε σχέςη µε το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
Παρατηρούν φωτογραφίες ζώων και 
εντοπίζουν τις ανάγκες  τις οποίες κα-
λύπτουν τα βασικά εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά τους. 
Εργάζονται σε οµάδες αναζητώντας και 
συγκεντρώνοντας φωτογραφίες, εικό-
νες, αντίγραφα έργων που αναπαρι-
στάνουν ζώα και συνθέτουν καρτεπι-
κολλήσεις (κολάζ). 
Ζωγραφίζουν διάφορα ζώα και συνθέ-
τουν οµαδικά καρτεπικολλήσεις (κο-
λάζ), δηµιουργώντας µια ιστορία που 
συνδέει όλα τα ζώα που απεικονίζει η 
καρτεπικόλληση (κολάζ). 
Οργανώνουν θεατρικό δρώµενο (κοι-
νωνία ζώων µε κανόνες, ρόλους κ.λπ.). 

Να εντοπίζουν τις πολύ βασι-
κές διαφορές µεταξύ εµβίων 
και αβίων. 
Να εντοπίζουν τις πιο γνωστές 
ιδιότητες των καταστάσεων της 
ύλης (ρευστότητα, σκληρότητα, 
κ.λπ.). 
Να περιγράψουν τρόπους ή 
διαδικασίες (θέρµανση, ψύξη, 
ανάµιξη, πίεση, κάµψη κ.λπ.) 
µε τις οποίες είναι δυνατόν να 
µεταβληθούν ορισµένες ιδιότη-
τες των υλικών σωµάτων. 
 

Έµβια και άβια 
 
(∆ιαφορές έµβιων και α-
βίων, Ιδιότητες καταστά-
σεων της ύλης, Μεταβολές 
στις ιδιότητες των υλικών 
σωµάτων, Μεταβολή στη 
φυσική κατάσταση). 
 

(1 ώρα) 
 

Συζητούν για τις βασικές διαφορές (π.χ. 
τροφή) µεταξύ εµβίων και αβίων. 
Συγκρίνουν και οµαδοποιούν υλικά από 
την καθηµερινή ζωή µε κριτήριο ορι-
σµένες ιδιότητές τους και συσχετίζουν 
τις ιδιότητες αυτές µε τη χρήση των υλι-
κών. Αποτυπώνουν τις συσχετίσεις µε 
αισθητικές δηµιουργίες (Μαθηµατικά, 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 
Κάνουν πειράµατα µελετώντας το σχή-
µα που παίρνουν τα υγρά ανάλογα µε 
τα δοχεία που χρησιµοποιούνται ή τα 
δοχεία που τα περιέχουν. 
Παρατηρούν τη µεταβολή στη φυσική 
κατάσταση ενός κοµµατιού πάγου και 
περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 
έγινε η µεταβολή. 

Να περιγράφουν οι µαθητές 
τον κύκλο και τις µορφές του 
νερού στη φύση (νερό, υδρα-
τµοί, σύννεφα, βροχή, χιόνι, 
πάγος) και να συνδέουν τις 
µορφές αυτές µε τις µεταβολές 
της φυσικής κατάστασης του 
νερού. 
Να συσχετίσουν τις εποχικές 
µεταβολές του καιρού µε µετα-
βολές στη φύση και στις δρα-
στηριότητες των ανθρώπων 
στον τόπο τους και αλλού. 
Να αναγνωρίσουν τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν σε 
άλλους τόπους, εντοπίζοντας 
τα ιδιαίτερα καιρικά φαινόµενα 
που τους χαρακτηρίζουν, κα-

Κύκλος του νερού  
Καιρός 
 
Κύκλος του νερού 
Ο καιρός και οι εποχές 
(Καιρός, εποχές, ασχολί-
ες) 
 
Ο καιρός σε άλλους τό-
πους 
(Καιρικές συνθήκες σε 
άλλους τόπους) 
 
Κατοικία και περιβάλλον 

Ζωγραφίζουν το ταξίδι µιας σταγόνας. 
Συζητούν στην τάξη πώς ο καιρός ε-
πηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. 
∆ηµιουργούν θεατρικά δρώµενα ή ει-
καστικά έργα που να παρουσιάζουν 
την επίδραση των εποχικών µεταβολών 
του καιρού στη ζωή των ανθρώπων 
του χωριού και της πόλης.  
Συγκεντρώνουν αποκόµµατα από 
εφηµερίδες, φωτογραφίες, βιβλία και 
κείµενα που παρουσιάζουν τον καιρό 
σε άλλους τόπους. Καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά µε τις 
οµοιότητες και τις διαφορές και τις 
εκφράζουν εικαστικά (ζωγραφική, 
κολλάζ, θεατρικό δρώµενο κ.ά.). 
Παρακολουθούν βίντεο για τον καιρό 
άλλ ό ζ ύ
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θώς και ορισµένες οµοιότητες 
και διαφορές µε τις καιρικές 
συνθήκες του τόπου τους. 
Να κατανοήσουν ότι το περι-
βάλλον καθορίζει τη µορφή της 
κατοικίας. 
Να συσχετίσουν τη µορφή της 
κατοικίας µε τις φυσικές συν-
θήκες κάθε περιοχής (π.χ. στέ-
γη µε κεραµίδια σε περιοχές µε 
πολλά χιόνια, επίπεδη στέγη 
σε περιοχές µε ήπιες κλιµατι-
κές συνθήκες). 
Να παρατηρήσουν την επί-
δραση της παραδοσιακής αρχι-
τεκτονικής και της λαϊκής τέ-
χνης  στην κατασκευή των 
κατοικιών.  

(Καιρικές συνθήκες και 
κατοικία, Σύγχρονες επι-
δράσεις της παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής και της 
λαϊκής τέχνης) 
 

(4 ώρες) 

σε άλλους τόπους και συζητούν για τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων που 
ζουν κάτω από αυτές τις καιρικές συν-
θήκες. 
Παρατηρούν φωτογραφίες που απεικο-
νίζουν διάφορες µορφές κατοικίας (ι-
γκλού, καλύβα ιθαγενών Αφρικής, τυ-
πικό σπίτι εύκρατης περιοχής) και σχο-
λιάζουν τα υλικά κατασκευής τους κά-
νοντας συσχετίσεις µε τον καιρό και τις 
ασχολίες των κατοίκων (Γλώσσα, Αι-
σθητική Αγωγή). 
Επισκέπτονται αντιπροσωπευτικά κτί-
ρια, δηµόσια και ιδιωτικά, παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής και παρατηρούν τα 
χαρακτηριστικά τους στοιχεία. 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Να γνωρίζουν φυτά και ζώα 
που ζουν σε διάφορους βιότο-
πους στην περιοχή τους (βου-
νό, λίµνη κ.λπ.) 
Να αναγνωρίσουν τις µεταβο-
λές που υφίστανται οι βιότοποι 
αυτοί από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, καθώς και τις 
επιπτώσεις της στο οικοσύ-
στηµα. 

Ο τόπος όπου ζω 
Οι βιότοποι στην περιοχή 
µου (Οι ζωντανοί οργανι-
σµοί στους βιότοπους της 
περιοχής µου) 
Τα ζώα και ο τόπος που 
ζουν (Η ανθρώπινη πα-
ρέµβαση στους βιότοπους 
του τόπου µου) 
Οι άνθρωποι 

(6 ώρες) 

Επισκέπτονται χαρακτηριστικούς βιό-
τοπους στον τόπο τους. Παρατηρούν, 
περιγράφουν, ζωγραφίζουν και φωτο-
γραφίζουν φυτά και ζώα που συνα-
ντούν σ� αυτούς (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή). 
Παρατηρούν και συζητούν  πιθανές 
µεταβολές που διαπιστώνουν στους 
βιότοπους που επιςκέπτονται, καθώς 
και τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστή-
µατα. ∆ιατυπώνουν υποθέσεις για ε-
ναλλακτικές συµπεριφορές. 

Να εξοικειωθούν µε τον προ-
σανατολισµό στο χώρο µε βά-
ση τα τέσσερα σηµεία του ορί-
ζοντα. 
Να εξοικειωθούν µε τον ορισµό 
της θέσης τους σε σχέση µε 
την ανατολή και τη δύση του 
ήλιου. 

Ο προσανατολισµός 
Ο προσανατολισµός (Ανα-
τολή, δύση, βορράς, νό-
τος, Πώς προσανατολίζο-
µαι, Προσανατολισµός ως 
προς σηµεία αναφοράς) 

(1 ώρα) 

Παίζουν παιχνίδια προσανατολισµού 
στην αυλή του σχολείου 
(Φυσική Αγωγή). 
Προσανατολίζονται στο φυσικό τους 
περιβάλλον µε πρακτικούς τρόπους 
(π.χ. µε τη βοήθεια του ιερού των εκ-
κλησιών). 

Να περιγράφουν τα στάδια της 
ανάπτυξης, της ωρίµανσης και 
της γήρανσης του ανθρώπου. 
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
του ρόλου των γονέων, της 
οικογένειας και γενικά των ενη-
λίκων στη ζωή ενός παιδιού. 
Να συνδέσουν βασικές χρονι-
κές έννοιες µε τη δική τους 
βιολογική εξέλιξη και γενικότε-
ρα µε τον κύκλο ζωής του αν-
θρώπου. 
 Να γνωρίσουν τρόπους µέ-
τρησης του χρόνου. 
Να παρατηρήσουν τις 
µεταβολές που συντελούνται 
στο περιβάλλον στην πορεία 
του χρόνου 

Κύκλος ζωής και χρόνος 
 
Κύκλος ζωής του ανθρώ-
που 
(Γέννηση, ανάπτυξη, ωρί-
µανση, γήρανση, Γραµµή 
του χρόνου, Χρονική αλ-
ληλουχία) 
Μετρώ το χρόνο 
 

(2 ώρες) 

Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετικά µε 
την ανάπτυξη ενός παιδιού. Συγκε-
ντρώνουν δικές τους φωτογραφίες από 
τη βρεφική τους ηλικία και τις τοποθε-
τούν στη γραµµή του  χρόνου συζητώ-
ντας τις διαφορές που παρατηρούν 
(π.χ. στο ύψος τους, στις δεξιότητές 
τους κ.λπ.), καθώς και για τις αλλαγές 
στα ενδιαφέροντά τους, µε την πάροδο 
του χρόνου (Μαθηµατικά, Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή). 
Παίζουν Παιχνίδια (θεατρικά, επιτραπέ-
ζια) µε τους µήνες, τις ηµέρες, ώρες 
κ.λπ. 
Συλλέγουν φωτογραφίες από διαφορε-
τικές χρονικές στιγµές και παρατηρούν 
τις µεταβολές σε συγκεκριµένα παρα-
δείγµατα (π.χ. πρόσωπα, κτίρια κ.λπ.) 
του άµεσου και έµµεσου περιβάλλο-
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 ντός τους. 

Να αναγνωρίσουν µέσα µετα-
φοράς αγαθών και να τα οµα-
δοποιήσουν (ξηρά, θάλασσα, 
αέρας). 
Να διακρίνουν τα µέσα µετα-
φοράς αγαθών από τα µέσα 
µετακίνησης ανθρώπων (συ-
γκοινωνίες). 
Να αναγνωρίσουν την ανάγκη 
της µεταφοράς των αγαθών 
από τον τόπο παραγωγής 
στον τόπο κατανάλωσής τους. 
Να εξοικειωθούν µε βασικούς 
κανόνες του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας που αφορούν 
τους πεζούς. 

Μεταφορές 
 
Μέσα µεταφοράς σε ξηρά, 
αέρα και θάλασσα 
(Μεταφορές και  συγκοι-
νωνίες, Μεταφορά των 
αγαθών) 
Κυκλοφοριακή αγωγή  
 

(2 ώρες) 

∆ηµιουργούν οµαδικές καρτεπικολλή-
σεις (κολάζ) µε τα µέσα µεταφοράς στα 
οποία αναγράφουν την ονοµασία τους. 
Περιγράφουν τη διαδοχική µεταφορά 
ενός προϊόντος από το χωράφι στην 
κεντρική αγορά, στο µανάβη, στο σπίτι. 
Περιγράφουν τα µέσα µετακίνησης που 
χρησιµοποιούν οι ίδιοι και οι γονείς 
τους. 
Παίζουν παιχνίδια σχετικά µε τον τρόπο 
που πρέπει να κυκλοφορούν στο δρό-
µο οι πεζοί και τα αυτοκίνητα ακολου-
θώντας σήµατα που έχουν ζωγραφίσει. 
Επισκέπτονται πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής αν υπάρχει δυνατότητα (Αισθη-
τική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα). 

Να αναγνωρίσουν βασικές κοι-
νές ανάγκες των ανθρώπων 
(ατοµικές, τοπικές, παγκό-
σµιες) ως ατόµων και ως µε-
λών της κοινότητας. 
Να αναγνωρίζουν τα πλεονε-
κτήµατα της κοινωνικής ζωής 
(οικογενειακής, κοινοτικής). 
Να κατανοήσουν ότι οι άν-
θρωποι ζουν σε οµάδες προ-
κειµένου να καλύψουν τις ανά-
γκες τους.  

Οι ανάγκες του ανθρώπου 
 
Ζωή σε κοινωνικές οµά-
δες. (Γιατί οι άνθρωποι 
προτιµούν να ζουν σε ο-
µάδες, Ατοµική / κοινωνι-
κή ζωή και κάλυψη ανα-
γκών, Αλληλεπίδραση) 
 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν τη ζωή µιας οικογένειας 
που ζει κάπου µόνη της (λ.χ. σε ένα 
µικρό νησί) και σχολιάζουν τις δυσκολί-
ες που θα αντιµετωπίσει (π.χ. σε περί-
πτωση ασθένειας ή ανάγκης προµή-
θειας ειδών που δεν είναι σε θέση να 
παράγει η ίδια).  
∆ηµιουργούν οµαδοσυνεργατικά υπο-
θετικό σενάριο για τη ζωή ενός ναυα-
γού (µέσα κάλυψης των βασικών ανα-
γκών του και πιθανές αλλαγές του τρό-
που σκέψης, συµπεριφοράς και συνθη-
κών διαβίωσής του)(Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή). 

Να εξοικειωθούν µε διάφορες 
µορφές ενέργειας. 
Να περιγράψουν τρόπους µε 
τους οποίους χρησιµοποιείται 
η κίνηση του νερού και του 
αέρα στην παραγωγή διάφο-
ρων µορφών ενέργειας [ηλε-
κτρική, κινητική (υδρόµυλοι, 
ανεµόµυλοι)]. 
 

Η ενέργεια στη ζωή µας 
 
Η ενέργεια στη ζωή µας 
(Αιολική ενέργεια � Ενέρ-
γεια του νερού, Η κίνηση 
του νερού και του αέρα) 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν τη λειτουργία του υδρο-
στρόβιλου (σε πείραµα επίδειξης). 
Κατασκευάζουν ανεµόµυλο, παρατη-
ρούν και σχολιάζουν τη λειτουργία του. 
Επισκέπτονται, αν υπάρχει στην περιο-
χή τους, αιολικό πάρκο (Γλώσσα, Τε-
χνολογία). 
Συζητούν για τα πλεονεκτήµατα της 
αιολικής ενέργειας σε σχέση µε άλλες 
µορφές ενέργειας όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Να εξοικειωθούν µε την «κριτι-
κή ανάγνωση» των προγραµ-
µάτων των Μ. Μ .Ε. και κυρίως 
των εντύπων και του ραδιοφώ-
νου. 
Να αναγνωρίσουν την 
αναγκαιότητα ύπαρξης 
κάποιων κανόνων 
παρακολούθησης του 
ραδιοφώνου (ένταση ήχου, 
διάρκεια και χρονική στιγµή 
παρακολούθησης, παρουσία 
ενηλίκων και συζητήσεις µε 
αυτούς, προϋποθέσεις 
παρακολούθησης). Να αποκτήσουν την ικανότητα 
να εκφράζονται µπροστά σε 

Επικοινωνία και ενηµέρω-
ση 
 
Μέσα µαζικής ενηµέρω-
σης (Μ.Μ.Ε.) 
(Αγωγή στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης) 
Ο ελεύθερος χρόνος και η 
επικοινωνία 
(Έκφραση σκέψεων και 
συναισθηµάτων, 
Αλληλεπίδραση µε το 
«κοινό», Ελεύθερος 
χρόνος) (2 ώρες) 

Οργανώνουν σε οµάδες ένα υποθετικό 
ραδιοφωνικό πρόγραµµα (θεατρικό 
παιχνίδι), Συζητούν στην τάξη για τα 
ραδιοφωνικά προγράµµατα, τις διαφη-
µίςεις που παρακολουθούν, συζητούν 
και επιλέγουν τους σωστούς τρόπους 
συµπεριφοράς. 
Παίζουν παιχνίδια έκφρασης, π.χ. το 
παιχνίδι του δηµοσιογράφου (θεατρικό 
δρώµενο). 
Παίζουν παιχνίδια ρόλων όπου κά-
ποιος παρουσιάζει κάτι (ένα παραµύθι, 
ένα περιοδικό κ.λπ) και το κοινό έχει 
διαφορετικές αντιδράσεις κάθε φορά 
(σιωπηλό, αδιάφορο, ανήσυχο, προσε-
κτικό κ.ά.). Συζητούν τα συναισθήµατα 
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άλλους. Να παρατηρήσουν 
πώς επιδρούν στην έκφραση 
ενός ατόµου οι αντιδράσεις 
των  άλλων. 
Να συνδέσουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε δηµιουργικές και 
γενικότερα µε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  

 
 

τους και την αντίδρασή τους στις αλλα-
γές του κοινού. Στη συνέχεια αλλάζουν 
τη διάταξη του χώρου και δοκιµάζουν 
ξανά τις παρουσιάσεις τους, σχολιάζο-
ντας πότε ένοιωσαν καλύτερα, χειρότε-
ρα κ.λπ. (Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 

Να γνωρίσουν καλύτερα τους 
χώρους πολιτισµικής αναφο-
ράς στην ευρύτερη περιοχή. 
Να γνωρίσουν τοπικούς ήρω-
ες, πολιούχους ή τοπικούς αγί-
ους. 
Να έρθουν σε επαφή µε το 
λαϊκό πολιτισµό και την Παρά-
δοση της ευρύτερης περιοχής 
 

Πολιτισµός στην ευρύτερη 
περιοχή 
Ο πολιτισµός µας (Χώροι 
πολιτισµικής αναφοράς, 
Λαϊκός πολιτισµός και πα-
ράδοση). 
 

(4 ώρες) 

Επισκέπτονται χώρους πολιτισµικής 
αναφοράς π.χ. βυζαντινές εκκλησίες, 
µουσεία κ.λπ. 
 Συγκεντρώνουν στην τάξη προγράµ-
µατα παιδικών παραστάσεων ή έντυπα 
µε ανάλογες κριτικές. Συζητούν και επι-
λέγουν παράσταση. 
Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κα-
τά περίπτωση, στοιχεία από το λαϊκό 
πολιτισµό και την παράδοση µας (Αι-
σθητική Αγωγή, Γλώσσα). 

 
Να αναγνωρίσουν τη σπουδαι-
ότητα της άσκησης για τη σω-
µατική και την πνευµατική τους 
ανάπτυξη. 
Να προσεγγίσουν το πνεύµα 
των Ολυµπιακών Αγώνων και 
να γνωρίσουν βασικά στοιχεία 
τους. 
Να συνδέσουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους µε δηµιουργικές και 
γενικότερα µε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Αθλητισµός και ψυχαγω-
γία 
Ο αθλητισµός και οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες 
(Σηµασία του αθλητισµού, 
Αγαπηµένα αθλήµατα, 
Ολυµπιακοί αγώνες 
Ψυχαγωγία και ελεύθερος 
χρόνος 
(Σύνδεση ελεύθερου χρό-
νου µε τις δηµιουργικές 
δραστηριότητες και τον 
αθλητισµό, Χώροι για δη-
µιουργικές δραστηριότη-
τες) 

(2 ώρες) 

Συζητούν για τη σηµασία του αθλητι-
σµού και τα θετικά του αποτελέσµατα. 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες από α-
γαπηµένα τους αθλήµατα και αθλητές 
(π.χ. Έλληνες Ολυµπιονίκες) και συν-
θέτουν οµαδικές καρτεπικολλήσεις  (κο-
λάζ) για  κάθε άθληµα (Φυσική Αγωγή, 
Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα). 
Κατασκευάζουν στον ελεύθερο χρόνο 
τους ένα παιγνίδι ατοµικό ή οµαδικό και 
το φέρνουν στην τάξη. 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για χώ-
ρους ψυχαγωγίας και άθλησης που 
υπάρχουν στον οικισµό τους. Επισκέ-
πτονται και χρησιµοποιούν τους χώ-
ρους αυτούς. Καταγράφουν τις εντυ-
πώσεις και τα συµπεράσµατά τους. 

 
 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 

 
Θέµα: Πολιτισµός: Επισκέπτονται εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής. Παρατηρούν και καταγράφουν 

οµοιότητες και διαφορές ως προς την κατασκευή και το περιβάλλον τους. Αναζητούν πληροφο-
ρίες για το βίο του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωµένος ο ναός. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έν-
νοιες: χώρος- χρόνος, οµοιότητα � διαφορά, επικοινωνία, πολιτισµός. Προεκτάσεις στην Ιστο-
ρία, στα Θρησκευτικά, στην Αισθητική Αγωγή, στην Γεωγραφία, στη Γλώσσα. 

Θέµα: Ο κύκλος του νερού: Χωρίζονται σε οµάδες και κάθε µια ζωγραφίζει ένα τοπίο ή ένα φαινόµε-
νο που έχει σχέση µε κάποια µορφή του νερού στη φύση. Γίνεται σύνδεση των επιµέρους εικό-
νων σε ένα ενιαίο σύνολο, είτε οργανώνεται έκθεση των επιµέρους εργασιών τους. Θεµελιώδεις 
διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος � χρόνος, Σύστηµα, µεταβολή, ισορροπία κλπ. 
Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στις Φυσικές Επιστήµες. 

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας:Αναπαριστούν µε κατασκευές ή ζωγραφική την διαδικασία 
παραγωγής ενός καταναλωτικού προϊόντος (π.χ. ψωµί, πορτοκαλάδα, λάδι, ύφασµα). 
Χρησιµοποιώντας κατάλληλες πρώτες ύλες και ενέργεια που προέρχεται από την κίνηση του 
νερού ή του αέρα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος � χρόνος, 
µεταβολή. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Φυσική, στην Τεχνολογία. 
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ΤΑΞΗ Γ΄  
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος  
χρόνος) 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Οι µαθητές επιδιώκεται να: 
Να κατανοήσουν τους λόγους 
που οδηγούν τους ανθρώπους 
να οργανώνονται σε κοινότητες 
και τη σηµασία των κανόνων για 
την εύρυθµη λειτουργία τους. 
Να εντοπίσουν σχέσεις αλληλε-
πίδρασης ανάµεσα στα µέλη µιας 
κοινότητας και να αναγνωρίσουν 
το σηµαντικό ρόλο των ανθρώ-
πων που εργάζονται για το κοινό 
καλό. 

Γιατί ζούµε σε κοινό-
τητες 
Οι κοινότητες και οι 
ανάγκες του ανθρώ-
που (Ανάγκες που 
εξυπηρετεί η κοινότη-
τα) 
Σχέσεις και συνεργα-
σίες στην κοινότητα 
(Σχέσεις επικοινωνί-
ας, συνεργασίας, αλ-
ληλεπίδρασης, αλλη-
λεγγύης ανάµεσα 
στους ανθρώπους 
µιας κοινότητας) 

(2 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Εκτελούν παιχνίδια ρόλων που να εκφρά-
ζουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµε-
σα στους κατοίκους του χωριού ή της πό-
λης τους. 
Συζητούν για το πώς φτάνει το νερό ή το 
ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι τους.  

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη 
λύση των τοπικών προβληµά-
των. 
Να αναφέρουν τα όργανα τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και τον τρόπο 
εκλογής τους. 
Να προσεγγίσουν την έννοια της 
συµµετοχής των δηµοτών στη 
λύση των προβληµάτων που 
αφορούν το άµεσο περιβάλλον 
τους και να αναφέρουν τρόπους 
µε τους οποίους µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αυτή η συµµε-
τοχή (σύλλογοι, φορείς κ.λπ.). 

∆ήµοι, κοινότητες και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(Πώς αποφασίζουν 
για τα κοινά οι άν-
θρωποι σε ένα χωριό 
ή σε µια πόλη, Οργά-
νωση κοινότητας και 
όργανα τοπικής αυ-
τοδιοίκησης/ δήµος 
(Τ.Α.). 
Συµµετοχή στην το-
πική αυτοδιοίκηση 
(∆ιαδικασία ανάδειξης 
οργάνων Τ.Α., Βασι-
κές αρµοδιότητες 
Τ.Α., Τρόποι συµµε-
τοχής του δηµότη 
στην Τ.Α., Προβλή-
µατα στον οικισµό) 

(3 ώρες) 

Οργανώνουν παιχνίδι ρόλων σχετικά µε 
την εκλογή ενός οργάνου αυτοδιοίκησης 
(π.χ. εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία ένα 
µαθητή µε κάποια αρµοδιότητα). 
Συζητούν πώς γίνεται ο καθαρισµός των 
δρόµων, ο φωτισµός τους, η αποκοµιδή 
απορριµµάτων κ.λπ. και αποτυπώνουν σε 
χαρτί τις βασικές δραστηριότητες της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης (Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή). 
«Συνεδριάζουν» στην τάξη, αναφέρουν 
µερικά από τα προβλήµατα του οικισµού 
τους, τα ιεραρχούν και προτείνουν λύσεις. 

Φυσικό περιβάλλον 
Να παρατηρήσουν  ορισµένα 
φυτά του τόπου τους (ελιά, φα-
σολιά, αµπέλι, δηµητριακά), τους 
καρπούς τους και τους τρόπους 
καλλιέργειάς τους και να 
αναγνωρίσουν τη σηµασία τους 
στην καθηµερινή διατροφή. 
Να κατανοήσουν τη 
σπουδαιότητα ορισµένων φυτών 
στη ζωή του ανθρώπου. 
 
 
 

Φυτά και ζώα του 
τόπου µου 
 
Τα φυτά και ο άνθρω-
πος 
(Χαρακτηριστικά των 
φυτών που 
καλλιεργούνται στον 
τόπο µας, Η 
σπουδαιότητα των 
φυτών στη ζωή του 
ανθρώπου)  

Συνθετικές εργασίες για χαρακτηριστικά 
φυτά του τόπου (π.χ. συλλογές των φυτι-
κών προϊόντων, η σπουδαιότητα του ελαι-
όλαδου κ.ο.κ.) (Αισθητική Αγωγή, Τεχνο-
λογία). 
Καταγράφουν παραδοσιακά φαγητά ή 
φαγητά µε δηµητριακά και όσπρια (π.χ. 
φασολάδα, φακές). 
Συγκεντρώνουν στην τάξη εικόνες (ή επι-
σκέπτονται αντίστοιχους χώρους) σχετι-
κές µε την καλλιέργεια των χωραφιών ή 
µε τα διάφορα στάδια συλλογής και επε-
ξεργασίας των καρπών. Οµαδοποιούν τις 
εικόνες αυτές σύµφωνα µε τις εποχές του 
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χρόνου. 
Να διακρίνουν και να περιγρά-
φουν βασικές οµοιότητες και δια-
φορές µεταξύ των φυτών. 
Να κατανοήσουν ότι τα φυτά 
διαµορφώνουν τα χαρακτηριστι-
κά τους ανάλογα µε τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος στο οποίο 
φύονται. 
Να αναγνωρίσουν το ρόλο της 
ρίζας και να διακρίνουν τα 
διαφορετικά είδη.  
 
 

Είδη φυτών 
(∆ιάκριση φυτών µε 
βάση εξωτερικά µορ-
φολογικά χαρακτηρι-
στικά: µορφή βλα-
στού, υφή και σχήµα 
φύλλων, είδη βλα-
στού) 
Τα φυτά και το περι-
βάλλον τους  
(Προσαρµογή φυτών, 
Είδη ριζών, Η σηµα-
σία της ρίζας) 
 

Συλλέγουν φύλλα διαφορετικών φυτών. 
Παρατηρούν τις διαφορές τους ως προς 
το σχήµα, τα νεύρα, το πάχος, κ.λπ. 
Συγκρίνουν φυτά µε διαφορετικά µορφο-
λογικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το 
Περιβάλλον τους (π.χ. πλάτανος, κάκτος). 
Κατασκευάζουν το δικό τους δέντρο µε 
τυπώµατα φύλλων. 
Παρατηρούν ρίζες φυτών και τις ταξινο-
µούν ως προς τη µορφολογία τους. Ανα-
φέρουν κάποιες από τις ρίζες που χρησι-
µοποιούνται στη διατροφή. 
Χρωµατίζουν νερό και αφήνουν ένα φυτό 
µε τις ρίζες του µέσα στο διάλυµα. Εξά-
γουν συµπεράσµατα για το ρόλο της ρί-
ζας. 

Να αναγνωρίσουν χαρακτηριστι-
κά κατοικίδια ζώα του τόπου 
τους και τα προϊόντα που δίνουν 
στον άνθρωπο. 
 
 

Κατοικίδια ζώα του 
τόπου µου 
 
 

Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηρι-
στικά ζώα του τόπου τους και δηµιουρ-
γούν συνθέσεις µε τα προϊόντα που αυτά 
δίνουν στον άνθρωπο.  
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες σχετικά µε 
την εκτροφή ζώων και συζητούν µε έναν 
κτηνοτρόφο (όπου αυτό είναι δυνατό) για 
τις απαιτήσεις του επαγγέλµατός του. 

Να γνωρίσουν  µέσα από συγκε-
κριµένα παραδείγµατα τον τρόπο 
γέννησης ορισµένων ζώων και 
να αναγνωρίσουν ότι τα µικρά 
των ζώων µοιάζουν στους γονείς 
τους. 
Να ταξινοµήσουν ζώα  ως προς 
τον τρόπο που πολλαπλασιάζο-
νται (ωοτόκα, ζωοτόκα, ωοζωο-
τόκα). 

Αναπαραγωγή των 
ζώων (Τρόποι ανα-
παραγωγής  χαρα-
κτηριστικών ζωικών 
οργανισµών: ωοτόκα, 
ζωοτόκα) 
 
 
 

Παρακολουθούν βιντεoταινία και βλέπουν 
φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη γέν-
νηση ορισµένων µικρών ζώων (λ.χ. γά-
τας, κότας, βατράχου, πεταλούδας) και τα 
πρώτα βήµατά τους στη ζωή. Συζητούν 
για τις οµοιότητες και διαφορές που πα-
ρουσιάζουν σε σχέση µε τους γονείς τους. 
Συγκρίνουν τις πρώτες µέρες από τη ζωή 
ενός ζώου και ενός µωρού.  
Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν εικό-
νες ζώων ανάλογα µε τον τρόπο που α-
ναπαράγονται. 

Να αναγνωρίσουν και να ταξινο-
µήσουν ζώα ως προς το περι-
βάλλον στο οποίο ζουν (χερσαία, 
υδρόβια). 
Να κατανοήσουν ότι τα ζώα (ό-
πως και τα φυτά) προσαρµόζο-
νται στο περιβάλλον στο οποίο 
ζουν προκειµένου να επιβιώ-
σουν. 
 

Τα ζώα και το περι-
βάλλον τους 
(∆ιάκριση των ζωι-
κών οργανισµών ως 
προς το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν: χερ-
σαία, υδρόβια, Προ-
σαρµογή των ζώων 
στο περιβάλλον) 
 

(10 ώρες) 

Εργάζονται οµαδικά και ταξινοµούν εικό-
νες ζώων ανάλογα µε το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν. 
Συζητούν και αναλύουν τους τρόπους µε 
τους οποίους τα ζώα προσαρµόζονται 
στο περιβάλλον τους (π.χ. η αρκούδα πέ-
φτει το χειµώνα σε χειµερία νάρκη, γιατί η 
τροφή που είναι διαθέσιµη δεν µπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες της). 
Συλλέγουν µύθους και παραδόσεις για τα 
ζώα. Εργάζονται οµαδικά και επιλέγουν 
ένα µύθο µε ζώα που τον αποδίδουν θεα-
τρικά (Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, 
Αισθητική Αγωγή). 

Αλληλεπίδρση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Να διακρίνουν οι µαθητές στο 
δικό τους χώρο τα έργα της φύ-
σης από τα έργα του ανθρώπου, 
καθώς και τις σχέσεις αλληλεπί-
δρασης ανθρώπου και περιβάλ-
λοντος.  

Ο τόπος όπου ζω 
 
Το περιβάλλον  
(Φυσικό και 
ανθρωπογενές 

Μετακινούνται και µελετούν επιτόπου 
στοιχεία από το φυσικό τους περιβάλλον 
και τις ανθρώπινες παρεµβάσεις σε αυτό. 
Εντοπίζουν και αναλύουν συγκεκριµένο 
πρόβληµα του χώρου που µελετούν και 
προτείνουν λύσεις ή αναλαµβάνουν δρά-
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Να εντοπίσουν τα θετικά και τα 
αρνητικά σηµεία από την αν-
θρώπινη παρέµβαση στο χώρο 
που µελετούν και να αναφέρουν 
ενέργειες που θα πρέπει να γί-
νουν, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα 
του τόπου τους. 

πογενές περιβάλλον) 
Προστασία του τοπι-
κού περιβάλλοντος 
 

(5 ώρες) 
 

προτείνουν λύσεις ή αναλαµβάνουν δρά-
σεις (επίσκεψη ή επιστολή στο δήµαρχο, 
προτάσεις για βελτιωτική παρέµβαση στο 
χώρο, εκστρατεία αποµάκρυνσης απορ-
ριµµάτων, ενηµέρωση της τοπικής κοινω-
νίας για τα προβλήµατα που διαπιστώ-
νουν και τις πιθανές λύσεις τους κ.λπ.) 
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 

Να κατανοήσουν ότι οι χάρτες 
είναι συµβολικές αναπαραστά-
σεις του πραγµατικού χώρου. 
Να εξοικειωθούν µε συµβολικές 
ή εικονικές αναπαραστάσεις χώ-
ρων και µε εξειδικευµένους γεω-
γραφικούς όρους. 
Να αναγνωρίσουν και να περι-
γράψουν το φυσικό περιβάλλον 
άλλων τόπων (έρηµος, ζούγκλα 
κ.λπ.) 

Ο γεωγραφικός χώ-
ρος 
 
Αναπαραστάσεις του 
χώρου (Xάρτες, 
προπλάσµατα) 
 

(2 ώρες) 

Παρατηρούν έναν απλό χάρτη και ανα-
γνωρίζουν χαρακτηριστικά σύµβολα απει-
κόνισης των στοιχείων του. 
Σχεδιάζουν έναν απλό χάρτη χρησιµο-
ποιώντας δικά τους σύµβολα. 
Κατασκευάζουν µε εύπλαστα υλικά προ-
πλάσµατα φανταστικών τοπίων, ορίζουν 
τα στοιχεία τους και τοποθετούν πινακίδες 
πάνω σ� αυτά (π.χ. ορεινή περιοχή - βου-
νό � πρόποδες, πλαγιές, κορυφή κ.λπ.) 
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή). 

Να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
της τροφής για την επιβίωση του 
ανθρώπου. 
Να γνωρίσουν βασικές «αποθή-
κες» ενέργειας. 
 Να κατανοήσουν, ότι η 
αποθηκευµένη ενέργεια 
µετατρέπεται σε άλλη µορφή, 
όταν συµβούν µεταβολές στην 
ύλη µέσα στην οποία 
περικλείεται (τα καύσιµα 
καίγονται, η τροφή διασπάται 
κ.λπ.). Να εντοπίσουν και να περιγρά-
ψουν την αλληλεπίδραση των 
οργανισµών στη φύση: ζώα-
φυτά, άνθρωπος-φυτά ή ζώα. 
Να προσεγγίσουν την έννοια της 
ήπιας µορφής ενέργειας µέσα 
από παραδείγµατα και δραστη-
ριότητες που σχετίζονται µε α-
ποθήκευση ενέργειας (π.χ. ηλια-
κός θερµοσίφωνας). 

Τροφή και άλλες 
αποθήκες ενέργειας 
 
 
Τροφή και ενέργεια 
 
«Αποθήκες» ενέρ-
γειας 
(Μετατροπή ενέρ-
γειας, ήπιες µορφές 
ενέργειας 
 
 

(2 ώρες) 
 
 

Συγκεντρώνουν στην τάξη και ταξινοµούν 
έντυπο υλικό µε τροφές που τρώει ο άν-
θρωπος. Συζητούν, µέσα από παραδείγ-
µατα, για τις βασικές «αποθήκες» ενέρ-
γειας: τρόφιµα, καύσιµα, µπαταρίες κ.λπ.  
∆ιαπιστώνουν, µέσα από δραστηριότητες 
ή παραδείγµατα, ότι η αποθηκευµένη ε-
νέργεια µετατρέπεται σε άλλη µορφή (τα 
καύσιµα καίγονται, η τροφή διασπάται 
κλπ.). 
Κατασκευάζουν µια πυραµίδα που ξεκινά-
ει από τα φυτά και καταλήγει στον άνθρω-
πο ή παριστάνουν µε όποιον τρόπο επι-
θυµούν µια τροφική αλυσίδα (έδαφος, φυ-
τά, ζώα, άνθρωποι) (Αισθητική Αγωγή, 
Μαθηµατικά) 
Κατασκευάζουν απλό κύκλωµα µε µπα-
ταρία, καλώδια, ηλεκτρικό κινητήρα (ανε-
µιστηράκι) ή λαµπάκι και παρατηρούν ότι 
η µπαταρία είναι «αποθήκη» ενέργειας η 
οποία µετασχηµατίζεται.  
Συζητούν, µέσα από παραδείγµατα, για 
τις ήπιες µορφές ενέργειας (ηλιακή, κ.λπ.) 
και οργανώνουν  δραστηριότητες αξιο-
ποίησής της (π.χ. δηµιουργία βιολογικού 
λιπάσµατος στο σχολείο). 

Να αναγνωρίσουν ότι τα αγαθά 
ικανοποιούν ανάγκες του αν-
θρώπου και διακρίνονται σε υλι-
κά και µη υλικά. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία της 
εργασίας για την ικανοποίηση 
των ανθρώπινων αναγκών. 
 
Να αναγνωρίσουν την ισότητα 
των δύο φύλων και στον επαγ-
γελµατικό χώρο. 
Να αναγνωρίσουν το δικαίωµα 
προστασίας των παιδιών από 

Ανάγκες και αγαθά  
 
Η εργασία και οι ανά-
γκες του ανθρώπου 
Οι γυναίκες, τα παιδιά 
και η εργασία 
(Εργασία και ισότητα 
δύο φύλων, παιδιά 
και εργασία) 
 

(4 ώρες) 

Συζητούν για συγκεκριµένα υλικά ή µη 
υλικά αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες 
του ανθρώπου (π.χ. φαγητό, ανάγνωση 
ενός βιβλίου ή  θέαση ενός έργου τέχνης) 
(Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή). 
Εξετάζουν διάφορα προϊόντα (αγροτικά - 
βιοµηχανικά), τα ταξινοµούν και συζητούν 
σχετικά  µε την παραγωγή τους µε τη 
βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών. 
Συζητούν για την παιδική εργασία (παιδιά 
φαναριών) στη χώρα µας  και σε άλλες 
χώρες. 
Παρατηρούν το χάρτη των δικαιωµάτων 

δ ύ UNICEF ίζ
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την εκµετάλλευση της εργασίας 
τους.  

του παιδιού της UNICEF και εντοπίζουν 
το σηµείο που αναφέρεται στην παιδική 
εργασία. 

Να αναγνωρίσουν την 
αναγκαιότητα της επικοινωνίας  
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι 
σε άτοµα που, για διάφορους 
λόγους, αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα επικοινωνίας. 
Να προσεγγίσουν βαςικούς «κα-
νόνες» επικοινωνίας (λεκτικής 
και µη λεκτικής). 

Επικοινωνία 
 
Οι άνθρωποι 
επικοινωνούν 
(Αναγκαιότητα της 
επικοινωνίας, Άν-
θρωποι µε ειδικές 
ικανότητες και ανα-
πηρίες, Έκφραση 
συναισθηµάτων) 
 

Με θεατρικό δρώµενο αποδίδουν περι-
πτώσεις επικοινωνίας από την καθηµερινή 
ζωή (Αισθητική Αγωγή. Γλώσσα).  
Συζητούν για τα προβλήµατα επικοινωνί-
ας ορισµένων ανθρώπων λόγω της κατά-
στασης που βρίσκονται  (πολύ µικρή ή 
πολύ µεγάλη ηλικία, φυσικά µειονεκτήµα-
τα ή αναπηρίες). Εξάγουν συµπεράσµατα 
για το πώς πρέπει να τους αντιµετωπί-
ζουν οι άλλοι. 
Παίζουν οµαδικά παιχνίδια που τους πα-
ρακινούν  να εκφράζουν τα συναισθήµατά 
τους µπροστά σε άλλους. 

Να διακρίνουν τρόπους και µέσα 
επικοινωνίας που χρησιµοποιούν 
οι άνθρωποι στην άµεςη επικοι-
νωνία τους. 
Να κατανοούν τη βαθύτερη ση-
µασία των κωδίκων, λεκτικών και 
µη λεκτικών, στην καθηµερινή 
ζωή. 
Να εκτιµήσουν την ανάγκη συνε-
χούς επαφής µεταξύ των αν-
θρώπων όλου του κόσµου. 

Τρόποι επικοινωνίας 
των ανθρώπων 
 
 
 

(3 ώρες) 

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν µε τους 
συµµαθητές τους χρησιµοποιώντας µη 
λεκτικούς κώδικες (νοήµατα, µορφασµούς 
κ.λπ.) και µη λεκτικούς κώδικες. 
Εξάγουν συµπεράσµατα για τη σηµασία 
της γλώσσας (και της νοηµατικής γλώσ-
σας για τους κωφούς) ως µέσου επικοι-
νωνίας και δηµιουργίας.   
Εργάζονται οµαδικά και δηµιουργούν µε 
το αλφάβητο της νοηµατικής γλώσσας. 
Κάνουν υποθέσεις και συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας 
των ζώων που ζουν σε οµάδες.  

Να διακρίνουν µέσα επικοινωνί-
ας από απόσταση. 
Να παρατηρήσουν τη µεταβολή 
των µέσων επικοινωνίας από 
απόσταση στο πέρασµα του 
χρόνου. 
Να αξιολογήσουν τη σηµασία 
των σύγχρονων µέσων επικοι-
νωνίας στην καθηµερινή ζωή και 
να ασκηθούν στη σωστή χρήση 
τους. 

Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.)  
Τα µέσα ενηµέρωσης 
και επικοινωνίας από 
απόσταση, άλλοτε και 
τώρα 

 (3 ώρες) 

Με υποθετικό σενάριο προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν µε κάποιο συγγενή ή 
φίλο που βρίσκεται σε άλλη πόλη και κα-
ταγράφουν τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να το πετύχουν αυτό σήµερα, 
αξιολογούν και επιλέγουν, κατά περίπτω-
ση, τον προσφορότερο. 
Κάνουν το ίδιο υποθέτοντας ότι ζουν σε 
παλαιότερες εποχές και αναζητούν τρό-
πους επικοινωνίας από απόσταση (φρυ-
κτωρίες, τύµπανα, έφιπποι αγγελιαφόροι, 
ταχυδροµικά περιστέρια κ.λπ.). 
Περιγράφουν το «ταξίδι» µιας επιστολής. 

Να εξοικειωθούν µε την «κριτική 
ανάγνωση» των ενηµερωτικών 
ψυχαγωγικών εντύπων. 
Να προβληµατιστούν και να α-
ναγνωρίσουν την αξία της σω-
στής, έγκυρης αλλά και πολυφω-
νικής ενηµέρωσης. 

Εφηµερίδες περιοδι-
κά 
Έντυπα και ενηµέ-
ρωση 
 

(3 ώρες) 

Συγκεντρώνουν στην τάξη αγαπηµένα 
τους περιοδικά, επιλέγουν οµαδικά ένα 
άρθρο και το παρουσιάζουν στους συµ-
µαθητές τους. 
Καταγράφουν τίτλους εφηµερίδων και 
περιοδικών που γνωρίζουν και συζητούν 
για την ποικιλία και την πολυφωνία της 
ενηµέρωσης. 
∆ηµιουργούν τη δική τους εφηµερίδα µε 
θέµατα που ενδιαφέρουν τους ίδιους και 
τους συµµαθητές τους (Γλώσσα, 
Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Θρησκευτικά). 

Να αναγνωρίσουν ότι η κατανά-
λωση είναι αναπόσπαστο µέρος 
της καθηµερινής ζωής των αν-
θρώπων και να τη διακρίνουν 

Κατανάλωση 
 
Κατανάλωση και υ-

άλ

Παρουσιάζουν παραδείγµατα κατανάλω-
σης από την καθηµερινή ζωή (διατροφή, 
ένδυση, κ.ά.) και προβληµατίζονται για 
αντίστοιχα παραδείγµατα υπερκατάλω-
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από την υπερκατανάλωση.  
Να προβληµατιστούν για το ρόλο 
της διαφήµισης στην υπερκατα-
νάλωση και να αποκτήσουν κρι-
τική στάση απέναντι στα διαφη-
µιστικά µηνύµατα και τα κατανα-
λωτικά πρότυπα (τηλεοπτική 
αγωγή). 
Να γνωρίσουν, µαζί µε τα δικά 
µας, τα προϊόντα που προέρχο-
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι κυ-
κλοφορούν προϊόντα που µπορεί 
να προκαλέσουν βλάβη στην 
υγεία τους και διακρίνουν στη 
συσκευασία των προϊόντων τα 
επιβλαβή συστατικά. 
Να αναγνωρίσουν βασικά διεθνή 
σύµβολα που προειδοποιούν για 
τη χρήση και την επικινδυνότητα 
υγρών και στερεών. 

περκατανάλωση 
Κατανάλωση και 
διαφήµιση 
(Ο ρόλος της διαφή-
µισης, προϊόντα από 
την Ε.Ε., προδιαγρα-
φές προϊόντων, προ-
στασία καταναλωτή). 

 (3 ώρες) 

σης. 
Καταγράφουν 10 προϊόντα που θα ήθε-
λαν να αγοράσουν και εξετάζουν αν κα-
λύπτουν τις πραγµατικές τους ανάγκες. 
Παρατηρούν στο χάρτη που τους δίνεται 
τις χώρες της Ε.Ε. και ερευνούν ποια 
προϊόντα από αυτά που αγοράζει η οικο-
γένεια τους προέρχονται από την Ε .Ε  και 
ποια όχι. Κάνουν έρευνα σχετικά µε τους 
κανόνες συσκευασίας και τυποποίησης 
των Τροφίµων που προέρχονται από την 
Ε.Ε., αναζητώντας κοινά στοιχεία και 
σύµβολα στη συσκευασία των προϊόντων 
αυτών. 
Συγκεντρώνουν στην τάξη συσκευασίες 
γνωστών τους προϊόντων, διαβάζουν τα 
συστατικά τους, εντοπίζουν ηµεροµηνίες 
παραγωγής � λήξεως, τα επιβλαβή συ-
στατικά που περιέχουν και τα διεθνή σύµ-
βολα που αναγράφονται (Γλώσσα, Μαθη-
µατικά). 

Να συνδέσουν την παρουσία 
συγκοινωνιακών και µεταφορι-
κών δικτύων µε την κάλυψη συ-
γκεκριµένων αναγκών των αν-
θρώπων. 
Να καταγράψουν τα κύρια µέσα 
µεταφοράς ανθρώπων και αγα-
θών. 
Να εντοπίσουν ορισµένα από τα 
προβλήµατα που δηµιουργεί η 
υπερανάπτυξη των µέσων µετα-
φοράς. 
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία 
τήρησης κανόνων ασφαλούς 
µετακίνησης και µεταφοράς. 
Να συνδέσουν τις µεταφορές µε 
την κατανάλωση ενέργειας, τη 
ρύπανση και να προβληµατι-
στούν για την αναγκαιότητα όλων 
των µεταφορών. 

Μεταφορές 
 
Η αναγκαιότητα των 
µεταφορών  
 

(2 ώρες) 
 

Εξετάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου σε µια 
πόλη ή σε ένα χωριό και τα µέρη που εί-
ναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί καθη-
µερινά για τις διάφορες ανάγκες του. 
Προβληµατίζονται για την αναγκαιότητα 
των συγκοινωνιών και τις συνέπειες της 
έλλειψής τους. 
Συζητούν για την ασφαλή χρήση των µέ-
σων µετακίνησης, γράφουν και ζωγραφί-
ζουν τους σχετικούς κανόνες τους οποί-
ους θα πρέπει να τηρούν. ∆ηµιουργούν 
διαφηµιστικά µηνύµατα και αφίσες (Γλώσ-
σα, Αισθητική Αγωγή). 
Συγκεντρώνουν και αναλύουν παραδείγ-
µατα που αποδεικνύουν ότι η υπερανά-
πτυξη των µέσων µεταφοράς προκαλεί 
προβλήµατα (νέφος, κυκλοφοριακό). 

Να έρθουν σε επαφή µε στοιχεία 
του αρχαίου αλλά και του λαϊκού 
µας πολιτισµού. 
Να γνωρίσουν χώρους πολιτι-
σµικής αναφοράς (αρχαιολογι-
κούς χώρους, µουσεία λαϊκής 
τέχνης κ.λπ.)  
 

Πολιτισµός της χώρας 
µας 
Πολιτισµός της χώ-
ρας µας 
(Κλασική αρχαιότητα 
και λαϊκός πολιτι-
σµός) 

(4 ώρες) 

Συγκεντρώνουν και αναπαριστάνουν στοι-
χεία από τον το λαϊκό πολιτισµό (ήθη, έθι-
µα, παροιµίες, αινίγµατα, θρύλους, διηγή-
σεις) (Ιστορία, Γλώσσα, Θρησκευτικά, 
Αισθητική Αγωγή). 
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για παιδικές 
Παραστάσεις τις αναλύουν και επιλέγουν 
την παράσταση που θα ήθελαν να παρα-
κολουθήσουν. 

Να συγκρίνουν τα ατοµικά µε τα 
οµαδικά αθλήµατα και να 
εντοπίζουν τις διαφορές µεταξύ 
τους. Να γνωρίσουν την ιστορία και 
την εξέλιξη των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 
Να γνωρίσουν την ιστορία και 
την εξέλιξη των  Παραολυµπια-

Αθλητισµός -
Ολυµπιακή ιδέα 
Ατοµικά και οµαδικά 
αθλήµατα 
Ολυµπιακή ιδέα 
(Ολυµπιακοί και πα-
ραολυµπιακοί Αγώ-
νες)

∆ιακρίνουν τα ατοµικά αθλήµατα (επίδειξη 
προσωπικής ικανότητας) από τα οµαδικά 
(µάθηµα συνεργασίας µεταξύ πολλών 
ανθρώπων). 
Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και ταξινο-
µούν πληροφορίες για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες (αρχαία και σύγχρονη ιστορία), 
καθώς και για τους Παραολυµπιακούς 
(Ι ί Γλώ Φ ή Α ή)



 397 

κών Αγώνων. νες) 
(2 ώρες) 

(Ιστορία, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή). 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 
Θέµα: Πολιτισµός: Οργανώνουν επισκέψεις σε Μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους και αξιοποιούν τις 

εµπειρίες και τις πληροφορίες που συλλέγουν π.χ. δηµιουργούν µε ζωγραφική, κεραµική κ.λπ. 
(π.χ. εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους). Θεµελιώδεις 
διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Αλληλεπίδραση, Χώρος � χρόνος, Επικοινωνία, Οµοιότητα 
� διαφορά κλπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στην Ιστορία, στην Τεχνολογία. 

Θέµα: Οι µεταφορές: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές: 1) αποτυπώνουν σε χαρτί (ζωγραφική, 
καρτεπικόλληση (κολάζ) διάφορες συνθέσεις µε θέµα τα µέσα µεταφοράς, τη σχέση µας µε αυ-
τά, την ιστορική τους εξέλιξη κ.ά. 2) παρουσιάζουν δρώµενα µε τις εµπειρίες τους σε διαφορετι-
κά µέσα µεταφοράς. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος � χρόνος, Επικοινωνία, Μετα-
βολή, οµοιότητα � διαφορά κλπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στην Ιστορία. 

Θέµα: Η εργασία: Οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες και δηµιουργούν µε ζωγραφική, µουσική ή 
θεατρικά δρώµενα εργασίες/ συνθέσεις που έχουν σχέση µε τα επαγγέλµατα και την καθηµερινή 
ζωή. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, Χώρος � Χρόνος, Μεταβολή, Μονά-
δα � Σύνολο, Σύστηµα. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Μουσική, στη Γλώσσα, στην Ιστορία. 

Θέµα: Η Ενέργεια στη ζωή µας: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές δραµατοποιούν ή συνθέτουν 
εργασίες (ζωγραφική, καρτεπικόλληση (κολάζ)) µε θέµα µια µορφή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρισµός) 
στην καθηµερινή τους ζωή και παρουσιάζουν τις διαφορές που θα είχε η καθηµερινότητά τους 
χωρίς αυτήν. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος � Χρόνος,  Μεταβολή, Οµοιότητα � 
διαφορά κ.λπ. Προεκτάσεις στα εικαστικά, στην Ιστορία, στη Γλώσσα, στη Φυσική, στις Νέες 
Τεχνολογίες. 

 
 
 

ΤΑΞΗ ∆΄ 
 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος 
χρόνος) 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να κατανοήσουν ότι το γεω-
γραφικό διαµέρισµα αποτελεί 
τµήµα της χώρας το οποίο έχει 
προσδιοριστεί µε γεωγραφικά 
κυρίως κριτήρια. 
Να αναγνωρίσουν στο χάρτη 
της Ελλάδας τα γεωγραφικά 
διαµερίσµατά της, να ορίσουν 
τη σχετική τους θέση ως προς 
το γεωγραφικό διαµέρισµα στο 
οποίο ζουν και να εντοπίσουν 
βασικά γεωγραφικά χαρακτη-
ριστικά σχετικά µε το περιβάλ-
λον τους. 
Να κατανοήσουν τις έννοιες 
ηπειρωτικό και νησιωτικό 
διαµέρισµα και να 
προσδιορίσουν τις οµοιότητες 
και διαφορές τους. 

Γεωγραφικά διαµερί-
σµατα της Ελλάδας 
 
Γεωγραφικά διαµερί-
σµατα της Ελλάδας 
 
 
 

(3 ώρες) 

Οι µαθητές: 
Παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας, διακρί-
νουν το δικό τους και τα άλλα γεωγραφικά 
διαµερίσµατα, τα ονοµάζουν, ορίζουν τη 
σχετική τους θέση, αναφέρουν και παρου-
σιάζουν µε διάφορους τρόπους τα κυριότε-
ρα στοιχεία της διαφοροποίησής τους ως 
προς στο διαµέρισµα στο οποίο ζουν. ∆ια-
πιστώνουν την επίδραση των γεωγραφικών 
και ιστορικών στοιχείων στη διαµόρφωση 
των γεωγραφικών διαµερισµάτων (Θρη-
σκευτικά, Ιστορία, Γλώσσα, Μαθηµατικά)  
Παρατηρούν το γεωµορφολογικό χάρτη της 
Ελλάδας και αναζητούν και καταγράφουν 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των ηπει-
ρωτικών και των νησιωτικών γεωγραφικών 
διαµερισµάτων.  
Απεικονίζουν γραφικά και αναπαριστούν 
ανάγλυφα (µε πηλό, πλαστελίνη, γύψο, 
κ.λπ.) το γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο 
ανήκουν.  

Να αναγνωρίσουν στο χάρτη 
το δικό τους νοµό και να περι-
γράψουν τη σχετική θέση του. 

Οι νοµοί του γεωγρα-
φικού µας διαµερί-
σµατος 

Παρατηρούν το χάρτη του γεωγραφικού 
τους διαµερίσµατος, ονοµάζουν τους νο-
µούς του και προςδιορίζουν τη γεωγραφική 
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Να αναγνωρίσουν τους άλλους 
νοµούς του γεωγραφικού δια-
µερίσµατος στο οποίο ζουν και 
να ορίσουν τη σχετική τους 
θέση ως προς το δικό τους 
νοµό.  
Να καταγράψουν τις σηµαντι-
κές πόλεις και τους χαρακτηρι-
στικούς οικισµούς του νοµού 
τους. 
 

 
Οι νοµοί του γεω-
γραφικού µας διαµε-
ρίσµατος 
 
 

(3 ώρες) 

θέση του δικού τους νοµού.  
Καταγράφουν τις πρωτεύουσες των νοµών 
του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος. 
Καταγράφουν παλαιότερες ονοµασίες (αν 
υπάρχουν) των πόλεων, βουνών, ποταµών, 
κ.λπ. που ανήκουν στο γεωγραφικό τους 
διαµέρισµα και τις συγκρίνουν µε τις σύγ-
χρονες ονοµασίες. Οργανώνουν σχετικά 
παιχνίδια γνώσεων (Ιστορία, Γλώσσα, θρη-
σκευτικά). 

Να γνωρίσουν οικοσυστήµατα 
της περιοχής τους. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία 
της χλωρίδας και της πανίδας 
στη ζωή (επαγγελµατική κ.λπ.) 
των ανθρώπων της περιοχής 
τους.  
 
 

Οικοσυστήµατα του 
γεωγραφικού µας 
διαµερίσµατος  
 
Φυτά και ζώα του 
γεωγραφικού µας 
διαµερίσµατος και της 
Ελλάδας 
 

(2 ώρες) 
 
 

Με τη µεθοδολογία της µελέτης πεδίου και 
των περιβαλλοντικών µονοπατιών προσεγ-
γίζουν ένα οικοσύστηµα της περιοχής τους, 
παρατηρούν και περιγράφουν τα χαρακτη-
ριστικά στοιχεία του οικοσυστήµατος, τη λει-
τουργία του και κάνουν υποθέσεις για τις 
αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του και τους 
παράγοντες που θα προκαλούσαν διαταρα-
χή στη ισορροπία του καθώς και για τις επι-
πτώσεις της διαταραχής αυτής(Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Ιστορία). 
Συγκεντρώνουν φωτογραφίες για τη χλωρί-
δα και την πανίδα του γεωγραφικού τους 
διαµερίσµατος και συζητούν για τη σχέση 
τους µε το γεωγραφικό του ανάγλυφο. 

Να αναγνωρίζουν και να  ονο-
µάζουν τα µέρη του καρπού 
και του άνθους σε χαρακτηρι-
στικά φυτά της     περιοχής 
τους. 
Να περιγράφουν χαρακτηρι-
στικούς καρπούς     και άνθη 
και να αναγνωρίσουν τη σηµα-
σία τους στην αναπαραγωγή 
των φυτών. 
Να διακρίνουν τα διαφορετικά 
σπέρµατα που έχουν διάφορα 
φυτά, να κάνουν βασικές ταξι-
νοµήσεις και να αναγνωρίζουν 
το ρόλο των σπερµάτων στην 
αναπαραγωγή των φυτών. 

Άνθος και καρπός 
 
(∆ιάκριση άνθους �
καρπού, Κύκλος ζω-
ής των φυτών: επικο-
νίαση, παραγωγή 
σπερµάτων, αναπα-
ραγωγή, ∆ιάκριση 
χαρακτηριστικών φυ-
τών της περιοχής 
τους µε βάση τους 
καρπούς και τα 
σπέρµατα). 
 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στην τάξη άνθη και καρ-
πούς από την Περιοχή τους και µαθαίνουν 
τα µέρη από τα οποία αποτελούνται. 
Αντιστοιχίζουν τη διαδικασία αναπαραγω-
γής (άνθη, επικονίαση, γονιµοποίηση) µε 
κατάλληλες εικόνες.  Εντοπίζουν τα σπέρ-
µατα σε διάφορους καρπούς. 
Παρατηρούν τις κοτυληδόνες σε βρεγµένα 
σπέρµατα. Σε πίνακα συλλέγουν και ταξινο-
µούν τις παρατηρήσεις τους (µονοκοτυλή-
δονα- σιτάρι, καλαµπόκι, ρύζι/δικοτυλήδονα 
- φασόλι, κουκί, φακή, κ.λπ). ∆ηµιουργούν 
συνθέσεις µε σπέρµατα (π.χ. ψηφιδωτά) 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 

Να διακρίνουν και να ταξινο-
µούν τα ζώα στις δύο βασικές 
κατηγορίες, σπονδυλωτά και 
ασπόνδυλα. 
Να γνωρίσουν τη ζωή χαρα-
κτηριστικών ασπόνδυλων (µέ-
λισσα).  
 

Ασπόνδυλα και 
σπονδυλωτά 
(∆ιάκριση των ζώων 
σε ασπόνδυλα και 
σπονδυλωτά, Τρό-
πος ζωής χαρακτηρι-
στικών ασπόνδυλων) 
 

(1 ώρα) 

Αναζητούν, συλλέγουν και ταξινοµούν φω-
τογραφίες ζώων στις δύο οµάδες (σπονδυ-
λωτά, ασπόνδυλα). 
Αναζητούν και συγκεντρώνουν στοιχεία που 
αναφέρονται στη ζωή των µελισσών στην 
Κυψέλη. 
Παρακολουθούν βιντεοταινία σχετική µε τη 
διαδικασία παραγωγής µελιού και την 
θρεπτική του αξία και συζητούν σχετικά. 
Οργανώνουν θεατρικό δρώµενο 
(µελισσοκόµος) (Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Τεχνολογία, Θεατρική Αγωγή). 

Να εντοπίζουν προβλήµατα 
του ευρύτερου φυσικού περι-
βάλλοντος. 
Να αξιολογήσουν τις δράσεις 
που µπορούν να αναπτύξουν

Προστασία  φυσικού 
περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική επι-
βάρυνση και µέτρα 
προστασίας περιβάλ-

Συλλέγουν στοιχεία, αναλαµβάνουν δράσεις 
(µελέτη πεδίου, περιβαλλοντικά µονοπάτια, 
επίλυση προβλήµατος κ.λπ.) για την αντιµε-
τώπιση προβληµάτων του ευρύτερου περι-
βάλλοντος (απορρίµµατα, ανακύκλωση, ρύ-
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που µπορούν να αναπτύξουν, 
ώστε να προστατέψουν το πε-
ριβάλλον. 
Να γνωρίσουν τα ζώα που 
βρίσκονται υπό προστασία 
στον τόπο µας, καθώς και τα 
µέτρα προστασίας τους. 

προστασίας περιβάλ-
λοντος 
∆ράσεις για την προ-
στασία  του ευρύτε-
ρου φυσικού περι-
βάλλοντος  
Ζώα που απειλούνται 
µε εξαφάνιση. 

(8 ώρες) 

πανση αέρα-νερού-εδάφους, πυρκαγιές, 
καταστροφή δασών κ.λπ.) και αξιολογούν τα 
αποτελέσµατα των ενεργειών τους (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή). 
Αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη γνω-
ριµία και την προστασία ζώων που απει-
λούνται µε εξαφάνιση. 

Να κατανοήσουν τη σύνδεση 
των προϊόντων του τόπου τους 
(αγροτικά, ορυκτά, βιοµηχανι-
κά κ.λπ.) µε τα αντίστοιχα ε-
παγγέλµατα, παρακολουθώ-
ντας τα στη διαχρονική τους 
πορεία. 
Να αναλύσουν και να αναφέ-
ρουν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα  κάθε τρόπου 
ζωής (αστικού - αγροτικού). Να 
εντοπίσουν τις οµοιότητες και 
τις διαφορές µεταξύ των επαγ-
γελµάτων που ασκούνται στο 
αστικό και το αγροτικό περι-
βάλλον. 
Να κατανοήσουν τη χρησιµό-
τητα όλων των  επαγγελµάτων 
στη λειτουργία του κοινωνικού 
συνόλου. 
Να αποκτήσουν ακόµη µεγα-
λύτερη εξοικείωση µε τις συ-
ναλλαγές και µε  βασικές λει-
τουργίες της αγοράς. 

Οικονοµικές δραστη-
ριότητες στον τόπο 
µας 
 
Η παραγωγή στον 
τόπο µας 
(Σύνδεση παραγωγής 
µε τον τρόπο ζωής) 
 
Επαγγέλµατα και α-
σχολίες των κατοίκων  
(Εικονικές συναλλα-
γές)  
 

(5 ώρες) 
 

Κατά οµάδες συγκεντρώνουν και αναλύουν 
στοιχεία για τους παραγωγικούς τοµείς του 
τόπου τους (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία 
κ.λπ.) και τα συνδέουν µε τα γεωµορφολο-
γικά χαρακτηριστικά του. Συζητούν για τη 
εξέλιξη της παραγωγικής δραστηριότητας 
του τόπου τους. 
Συλλέγουν πληροφορίες για ορισµένα χα-
ρακτηριστικά επαγγέλµατα τόσο του αγροτι-
κού όσο και του αστικού περιβάλλοντος, π.χ 
χειριστής γεωργικού µηχανήµατος και οδη-
γός τρόλεϋ. 
Καταγράφουν τις ασχολίες των κατοίκων 
στον τόπο τους, καθώς και τα παραδοσιακά 
επαγγέλµατα Παίζουν σχετικό θεατρικό 
δρώµενο(Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητική Αγω-
γή). 
Με εικονικά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα, 
κάνουν εικονικές συναλλαγές µέσα από 
παιχνίδια ρόλων (έµποροι, καταναλωτές 
κτλ). 

Να κατανοήσουν και να αξιο-
λογήσουν τη σηµασία  των 
µεγάλων έργων  στη ζωή των 
ανθρώπων. Να εξαγάγουν  
συµπεράσµατα για τις πιθανές 
αρνητικές συνέπειες κάποιων 
έργων στο περιβάλλον τους. 
Να αναγνωρίσουν και να οµα-
δοποιήσουν µεγάλα έργα που 
έχουν γίνει στο νοµό τους (οδι-
κό δίκτυο, γέφυρες, λιµάνια, 
αεροδρόµια, τεχνητές λίµνες, 
φράγµατα, ζεύξεις, σήραγγες, 
µετρό κ.ά.). 
Να διαπιστώσουν τη συµβολή 
µεγάλης µερίδας επαγγελµα-
τιών διάφορων ειδικοτήτων  
στην επίτευξη έργων µεγάλης 
εµβέλειας. 

Μεγάλα έργα στον 
τόπο µας 
 
Μεγάλα έργα στον 
τόπο µας 
 

(4 ώρες) 

Συλλέγουν φωτογραφίες, σύγχρονες και 
παλαιότερες, µε µεγάλα έργα που έχουν 
γίνει στο νοµό τους. Αξιολογούν τη σηµασία 
τους (π.χ. «Το φράγµα και το εργοστάσιο 
της ∆ΕΗ στην περιοχή µας έχουν µεγάλη 
σηµασία, γιατί προσφέρουν εργασία σε εκα-
τοντάδες ανθρώπους») (Γλώσσα, Ιστορία, 
Αισθητική Αγωγή). 
∆ιακρίνουν και αναφέρουν πιθανές αρνητι-
κές συνέπειες των µεγάλων έργων στην 
ευρύτερη περιοχή και στο γεωγραφικό τους 
διαµέρισµα και προτείνουν µέτρα για την 
αντιµετώπισή τους(στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων τους). 

Να αποκτήσουν µεγαλύτερη 
εξοικείωση µε τις χώρες της 
Ε.Ε. µέσα από την ευαισθητο-
ποίηση στη διαφορετικότητα 
των γλωσσικών και των πολι-
τιστικών στοιχείων. 

Επικοινωνία και 
ενηµέρωση 
 
Οι διάφορες γλώσσες  
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

Παρατηρούν στο χάρτη της Ευρώπης τη 
λέξη π.χ. «γεια σου», γραµµένη, όπως α-
κριβώς τη λέει  ένας µαθητής από κάθε χώ-
ρα της Ένωσης στη µητρική του γλώσσα,  
φορώντας την εθνική του ενδυµασία.  
Επισκέπτονται εγκαταστάσεις τοπικών εφη-
µερίδων ραδιοφωνικών σταθµών περιοδι
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Να διευρύνουν τη µελέτη και 
την επαφή τους, µε τα Μ.Μ.Ε., 
και να εξασκηθούν στην κριτική 
ανάγνωση τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών προγραµµάτων, 
εφηµερίδων και περιοδικών. 
Να προβληµατιστούν και να 
κατανοήσουν τη σηµασία της 
σωστής, έγκυρης αλλά και πο-
λυφωνικής ενηµέρωσης. 
Να έρθουν σε επαφή και µε 
άλλες µορφές ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας (δορυφορική τη-
λεόραση, διαδίκτυο) και να 
προβληµατιστούν για τα πλεο-
νεκτήµατα και τα µειονεκτήµα-
τά τους. 
Να προτείνουν τρόπους ενη-
µέρωσης που να καλύπτουν 
τις δικές τους µορφωτικές και 
ψυχαγωγικές ανάγκες. 

 
(4 ώρες) 

 
Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας 
(Μ.Μ.Ε.) (Περιοδικά,. Εφηµε-
ρίδες, βιβλία, Τηλεο-
πτικές και ραδιοφω-
νικές εκποµπές) 
 

(4 ώρες) 
 
Νέες τεχνολογίες, 
∆ιαδίκτυο 
 

(2 ώρες) 

µερίδων, ραδιοφωνικών σταθµών, περιοδι-
κών και συζητούν µε τους ειδικούς. Κάνουν 
την κριτική και τις προτάσεις τους για τα 
αφιερώµατα στα παιδιά.  
Στέλνουν τις δικές τους ανταποκρίσεις σε 
θέµατα άµεσου ενδιαφέροντός. 
Συζητούν στην τάξη για το αγαπηµένο τους 
ηλεκτρονικό παιχνίδι.  
Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για άντληση 
πληροφοριών. ∆ηµιουργούν δική τους σελί-
δα και χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό τους 
ταχυδροµείο προκειµένου να λαµβάνουν και 
να στέλνουν τα µηνύµατά τους. 
Συζητούν, επεξεργάζονται οµαδικά και πα-
ρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειο-
νεκτήµατα των Μ. Μ. Ε..  
Παίζουν παιχνίδια ρόλων, παρουσιάζοντας 
για παράδειγµα ειδήσεις σε διάφορα Μ. Μ. 
Ε. κ.λπ. 

Να γνωρίσουν την πολιτιστική 
κληρονοµιά της Ελλάδας και 
βασικά στοιχεία από την 
κληρονοµιά άλλων χωρών της 
Ευρώπης κυρίως. 
Να γνωρίσουν την Παράδοση 
και µέσα από συγκρίσεις να 
κατανοήσουν, τη σηµασία των 
µεταβολών οι οποίες επηρέα-
σαν τη διαµόρφωσή της. 
Να έρθουν σε επαφή µε τα 
θρησκευτικά µνηµεία και να 
εντοπίσουν σηµασία και τη 
διασύνδεσή τους µε τη ζωή της 
τοπικής κοινωνίας. 
Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισµών και 
να εντοπίζουν βασικές οµοιό-
τητες και διαφορές. 
 
 

Πολιτισµός της Ελλά-
δας και άλλων χω-
ρών 
 
Χώροι πολιτισµικής 
αναφοράς 
 
Χώρος, χρόνος και 
πολιτισµός 
 

(6 ώρες) 

Πραγµατοποιούν επισκέψεις (έχοντας κάνει 
την κατάλληλη προετοιµασία) σε χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  
Ετοιµάζουν οµαδικά το δικό τους έντυπο για 
την πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας και 
της Ευρώπης. 
(Γλώσσα, Ιστορία, Αισθητικά Αγωγή) 
Συλλέγουν πληροφορίες για τις ενδυµατο-
λογικές συνήθειες των ανθρώπων µιας συ-
γκεκριµένης χρονικής περιόδου σε διάφορες 
χώρες της Ευρώπης και τη συγκρίνουν µε 
τη σηµερινή. (π.χ  φορεσιές της Περιόδου 
του �21, του Μεσαίωνα και χαρακτηριστικά 
δείγµατα σύγχρονης ενδυµασίας) 
Επισκέπτονται θρησκευτικά µνηµεία του 
τόπου τους και αναζητούν στοιχεία σχετικά 
µε τη σχέση των µνηµείων αυτών µε την 
τοπική κοινωνία.  
Οργανώνουν εκδηλώσεις για την αναβίωση 
ηθών, εθίµων εορτών κ.λπ. από την Ελλάδα 
και άλλες χώρες (ιδιαίτερα από τις χώρες 
από τις οποίες πιθανόν να υπάρχουν µαθη-
τές στο σχολείο) 

Ανθρώπινο σώµα και άθληση 
Να διακρίνουν την έννοια του 
αθλητισµού από τον πρωτα-
θλητισµό. 
Να διακρίνουν την έννοια του 
φιλάθλου από την έννοια του 
οπαδού. Να προβληµατιστούν 
για το φαινόµενο της βίας 
στους αθλητικούς χώρους. 

Αθλητισµός 
 
Αθλητισµός (Φίλα-
θλος και οπαδός, Η 
βία στους αθλητικούς 
χώρους) 

(1 ώρα) 

Συλλέγουν άρθρα από εφηµερίδες που α-
ναφέρονται στον τρόπο ζωής διαφόρων 
πρωταθλητών (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική 
Αγωγή). 
Συλλέγουν πληροφορίες για χαρακτηριστικά 
γεγονότα βίας στους αθλητικούς χώρους 
που συνέβησαν στο παρελθόν και 
καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα. 

Να αναγνωρίσουν τη 
χρησιµότητα των οστών για τη 
στήριξη του σώµατος, την 
κίνηση, την προστασία των 
ευαίσθητων οργάνων και για τη 

Το ανθρώπινο σώµα  
 
Το ανθρώπινο σώµα 
 

Παρατηρούν τον ανθρώπινο σκελετό και τον 
απεικονίζουν. 
Παίζουν µε εικόνες που δείχνουν εσφαλµέ-
νες και ορθές στάσεις σώµατος.  
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τουργία και εµφάνιση του σώ-
µατος. 
Να ονοµάσουν τα κύρια µέρη 
του ανθρώπινου σκελετού. 
Να κατανοήσουν ότι η κίνηση 
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας 
οστών και µυών.  
Να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν µε συνήθειες που συµ-
βάλλουν στη διατήρηση της 
καλής κατάστασης του µυο-
σκελετικού συστήµατος και να 
αναγνωρίσουν το ρόλο της 
άθλησης σ� αυτό. 

(Γνωρίζω το σώµα 
µου, Η κίνηση στον 
άνθρωπο)  
Αγωγή υγείας  
 

(2 ώρες) 

Μαθαίνουν από κάποιον ειδικό τι πρέπει να 
κάνουν για την καλή υγεία των οστών τους. 
Παρατηρούν τις κινήσεις που κάνουν οι µύ-
ες τους, όταν συστέλλονται και όταν είναι 
χαλαροί. 
Καταγράφουν καταστάσεις και δραστηριότη-
τες της καθηµερινής ζωής που συµβάλλουν 
στην καλή κατάσταση του µυοσκελετικού 
συστήµατος. Παίζουν θεατρικό Παιχνίδι σχε-
τικά µε τις σωστές στάσεις του σώµατος 
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή). 

Άλλες ενότητες 
Να δηµιουργούν µίγµατα µε 
ανάµιξη και ανάδευση δύο ή 
τριών υλικών. 
Να διακρίνουν αν ένα υλικό 
διαλύεται στο νερό ή όχι. 
Να παρασκευάζουν τουλάχι-
στον δύο διαφορετικά µίγµατα 
συνδυάζοντας διαφορετικά 
τρία υλικά (π.χ. Α-Β, Α-Γ). 

Αναµιγνύοντας υλικά 
 
∆ηµιουργία µιγµάτων 
 

Χρησιµοποιούν τρία είδη οσπρίων και φτιά-
χνουν µίγµατα µε όλους τους δυνατούς συν-
δυασµούς (Μαθηµατικά). 
Σε τρία ποτήρια µε νερό προσθέτουν αντί-
στοιχα µικρές ποσότητες από ζάχαρη, φω-
τιστικό οινόπνευµα και λάδι. Αναδεύουν και 
παρατηρούν το αποτέλεσµα. 

Να διαχωρίζουν µίγµατα στα 
συστατικά τους µε διαλογή, 
κοσκίνισµα, µαγνήτιση και διή-
θηση. 

∆ιαχωρισµός µιγµά-
των 
 
(∆ιαλογή, Κοσκίνι-
σµα, Μαγνήτιση, ∆ιή-
θηση) 
 

(3 ώρες) 

Εκτελούν απλά πειράµατα διαχωρισµού 
µιγµάτων.  
∆ιαχωρίζουν µε διαλογή τα συστατικά ενός 
µίγµατος οσπρίων. 
∆ιαχωρίζουν µε κοσκίνισµα ένα µίγµα από 
σουσάµι και σιµιγδάλι. 
∆ιαχωρίζουν µε µαγνήτιση τα συστατικά 
ενός µίγµατος που αποτελείται από σίδηρο 
και κάποιο άλλο υλικό που δεν µαγνητίζεται. 
∆ιαχωρίζουν µε διήθηση µίγµα νερού και 
κιµωλίας. 

Να κατανοήσουν ότι οι ενδεί-
ξεις του θερµοµέτρου είναι τι-
µές θερµοκρασίας. 
Να µετρήσουν τη θερµοκρασία 
ενός σώµατος µε το θερµόµε-
τρο και να εκφράσουν τη µέ-
τρηση αυτή χρησιµοποιώντας 
την κατάλληλη µονάδα (βαθµοί 
Κελσίου). 

Θερµοκρασία και 
θερµότητα 
 
Θερµότητα και υλικά 
σώµατα 

 

Κάνουν απλά πειράµατα προκειµένου να 
συσχετίσουν το θερµό µε την υψηλή θερµο-
κρασία και το ψυχρό µε τη χαµηλή θερµο-
κρασία. 
Μετρούν τη θερµοκρασία ποσότητας νερού, 
πριν και µετά τη θέρµανσή του, µε χρήση 
θερµοµέτρου κλίµακας Κελσίου. 

Να συσχετίσουν τη µεταφορά 
θερµότητας µε ορισµένες µε-
ταβολές των καταστάσεων της 
ύλης. 

Μεταβολές καταστά-
σεων της ύλης (πή-
ξη�τήξη, εξάτµιση, 
βρασµός � υγροποί-
ηση)  

(2 ώρες) 

Κάνουν απλά πειράµατα και παρατηρήσεις 
σχετικά µε την πήξη του νερού, την τήξη 
πάγου, την εξάτµιση του οινοπνεύµατος, το 
βρασµό του νερού, την υγροποίηση των 
υδρατµών. 

Να διαπιστώσουν την ύπαρξη 
του αέρα στην ατµόσφαιρα, 
στο νερό και στο έδαφος µε 
περιγραφή και εκτέλεση α-
πλών πειραµάτων. 
 

Ατµοσφαιρικός αέρας 
 
Ατµοσφαιρικός αέρας 
(Η ύπαρξη του ατµο-
σφαιρικού αέρα: 

Σε µια λεκάνη µε νερό βυθίζουν ένα ανε-
στραµµένο ποτήρι στον πάτο του οποίου 
έχουν κολλήσει ένα βαµβάκι. Εξάγουν τα 
σχετικά συµπεράσµατα.  
Χρησιµοποιούν πλαστική σύριγγα από την 
οποία έχουν αφαιρέσει τη βελόνα. Σπρώ-
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Γύρω µας  
Στο νερό 
Στο έδαφος) 
 

(1 ώρα) 

χνουν το έµβολο κρατώντας µε το δάκτυλό 
τους κλειστό το στόµιο της σύριγγας. 
Αφήνουν ένα ποτήρι µε νερό ακίνητο για µια 
ώρα και παρατηρούν τις φυσαλίδες που 
δηµιουργούνται στα εσωτερικά τοιχώµατα. 
Γεµίζουν ένα πλαστικό ποτήρι που έχει µι-
κρές τρύπες στον πυθµένα του µε χώµα. Το 
αναστρέφουν µέσα σε µια λεκάνη µε νερό, 
έτσι ώστε να µη χυθεί το περιεχόµενό του 
και παρατηρούν τις φυσαλίδες που εξέρχο-
νται από τις µικρές τρύπες. 

Να γνωρίσουν βασικές ιδιότη-
τες του φωτός.  
 
Να κατανοήσουν ότι τα περισ-
σότερα αντικείµενα που εκπέ-
µπουν φως εκπέµπουν και 
θερµότητα.  

Το φως  
 
 
Φως και θερµότητα 
 

(1 ώρα) 
 

Χρησιµοποιούν υλικά καθηµερινής χρήσης, 
εξετάζουν τη διαφάνειά τους µε φακό ή 
προβολέα και τα ταξινοµούν σε διαφανή, 
ηµιδιαφανή και αδιαφανή (Μαθηµατικά, 
Γλώσσα). 
Παρατηρούν ότι τα περισσότερα αντικείµενα 
που εκπέµπουν φως εκπέµπουν και θερµό-
τητα (ήλιος, κερί, λαµπτήρας πυρακτώσε-
ως). 

 
 

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 
Θέµα: Ζωή και τέχνη: Οι µαθητές παρακολουθούν βιντεοταινία, cd rom, συλλέγουν πληροφορίες από 

βιβλία που αφορούν την ζωή και την τέχνη (π.χ. στην Αρχαία Ελλάδα). ∆ηµιουργούν µε ζωγρα-
φική, κατασκευές (π.χ. µακέτα), θεατρικά δρώµενα εµπνευσµένα από µια ιστορική περίοδο. Θε-
µελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος � χρόνος, Επικοινωνία, Οµοιότητα � 
διαφορά, σύστηµα κλπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στην Ιστορία, στις Νέες Τε-
χνολογίες. 

Θέµα: Μουσική και επικοινωνία: Οι µαθητές γνωρίζουν διαφορετικά είδη Ελληνικής µουσικής (π.χ. 
Βυζαντινή, δηµοτικά τραγούδια κλπ.) και χορού όπως και µουσική και χορούς άλλων Εθνών (µε 
τη χρήση cd, βιντεοταινιών και του internet). Αποτυπώνουν σε χαρτί (ζωγραφική και καρτεπι-
κόλληση (κολάζ)) π.χ τα µουσικά όργανα. Μαθαίνουν χορούς και τραγούδια. Θεµελιώδεις δια-
θεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος � χρόνος, Επικοινωνία, Οµοιότητα � διαφορά. Προ-
εκτάσεις στη Γλώσσα, στη Μουσική, στην Ιστορία, στις Νέες Τεχνολογίες, στις Ξένες Γλώσσες, 
στη Μουσική. 

Θέµα: Το Μουσικοκινητικό ταξίδι: Εργάζονται οµαδικά και οργανώνουν τη συλλογή τραγουδιών  
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν τα γεωγραφικά της διαµερίσµατα και οµα-
δοποιούν τους χορούς και τα τραγούδια ανάλογα. Παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους σε 
εκδήλωση. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, 
Χώρος � χρόνος, Οµοιότητα � διαφορά κλπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στην 
Ιστορία, στις Νέες Τεχνολογίες. 

Θέµα: Χώρος και χρόνος: Οµαδικές εργασίες όπου οι µαθητές παρουσιάζουν (φωτογραφία, ζωγρα-
φική, καρτεπικόλληση (κολάζ)) παλιά και καινούργια κτίρια, δηµόσια και ιδιωτικά του τόπου τους 
ή άλλων πολιτισµών ή Εποχών. ∆ραµατοποιούν ανθρώπινες συµπεριφορές που συµβαίνουν σε 
διαφορετικά κτίσµατα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος � χρόνος, 
Οµοιότητα � διαφορά, Σύστηµα κλπ. Προεκτάσεις στα Εικαστικά, στη Γλώσσα, στην Ιστορία, 
στις Νέες Τεχνολογίες. 

 
Eυκαιριακές ενότητες 

 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν θέµατα που µπορούν να αποτελούν χωριστές ενότητες και να ε-

ντάσσονται από τον εκπαιδευτικό στη Μελέτη Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη φύση τους αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε σχολείο. 

 
Τέτοια θέµατα µπορούν να είναι: 
1. Επίκαιρα, δηλαδή έκτακτα φυσικά γεγονότα (έκλειψη ηλίου, σεισµοί, κ.ά.), γεγονότα από τη ζωή 

του σχολείου (π.χ. υποδοχή νέων µαθητών, εκδηλώσεις αλληλεγγύης, επιτεύγµατα µαθητών στον α-
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θλητικό ή άλλο τοµέα κ.λπ.), της κοινότητας (π.χ. εγκαίνια σχολείου, υδραγωγείου, κ.λπ.), την εθνική 
ζωή και από τη διεθνή επικαιρότητα (π.χ. επιστηµονικά επιτεύγµατα µε παγκόσµια σηµασία, φυσικά 
φαινόµενα, κ.λπ.). 

2. Εορταστικές εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα, δηλαδή, θρησκευτικές (Πάσχα, Χριστούγεννα, 
Πολιούχος Άγιος, κ.λπ.), εθνικές (εθνικές επέτειοι, κ.λπ.), κοινωνικές (ηµέρα της Γυναίκας, ηµέρα της 
Οικογένειας, κ.λπ.), πολιτιστικές (εικαστικά γεγονότα, κ.λπ.). 

3. Εποχικά, δηλαδή θέµατα που έχουν σχέση µε τις εποχές και τις ασχολίες των ανθρώπων, αν 
και αυτά τα θέµατα στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν ενταχθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. 

Το περιεχόµενο, οι στόχοι και οι δραστηριότητες αυτών των ενοτήτων παραµένουν ανοιχτοί και 
καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ίδιο το διδάσκοντα µέσα στο πνεύµα και στις επιδιώξεις του 
Προγράµµατος Σπουδών και στο πλαίσιο των αντιληπτικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των µαθη-
τών. Έχουν προβλεφθεί 10-15 ώρες ετήσια για τις ευκαιριακές ενότητες κατά τάξη. Ο δάσκαλος θα 
πρέπει να αξιοποιεί, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης του, εορταστικές (άλλωστε θεωρεί-
ται δεδοµένη η συµµετοχή του σχολείου σε εκδηλώσεις εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα), όσο και 
εποχικές και επίκαιρες ενότητες. Επισηµαίνεται ότι τα θέµατα των ενοτήτων αυτών προσφέρονται σαν 
µια ευκαιρία για σύνδεση του µαθήµατος µε άλλα γνωστικά αντικείµενα ή για επέκταση, αξιοποίηση και 
εφαρµογή σχετικών γνώσεων από άλλες ενότητες του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

Η µεθοδολογική προσέγγιση παραµένει η ίδια και θα πρέπει και µέσα από τη διδασκαλία αυτών 
των ενοτήτων να δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει , να ερµηνεύει, να κάνει 
υποθέσεις, να συστηµατοποιεί, να καταλήγει σε συµπεράσµατα, να εφαρµόζει τις γνώσεις του, να 
προτείνει λύσεις σε προβλήµατα και να συµµετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις και γενικότερα στην κοινω-
νική και πολιτιστική ζωή του τόπου του. 

 
Κατάλογος Ευκαιριακών ενοτήτων 

 
Επίκαιρες 

 
Γεγονότα από 
τη ζωή του 
σχολείου 

 
Υποδοχή πρωτοετών - τέλος σχολικής χρονιάς - άλλες τελετές µε 
σχολικό περιεχόµενο. 
Εκπαιδευτικές εκδροµές, επισκέψεις (επίσκεψη σε µια έκθεση, 
αεροδρόµιο, κ.λπ.). 
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης (έρανος, εθελοντική εργασία, επίσκεψη 
σε άτοµα που υποφέρουν, κ.λπ.). 
Παρακολούθηση ειδικών µορφωτικών ή ψυχαγωγικών παραστά-
σεων (προβολή ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, κ.λπ.). 
Ενδιαφέρουσες ατοµικές δραστηριότητες - εντυπώσεις (ταξίδι, πε-
ριπέτεια, συλλογή, κ.λπ.). 
Μέτρα προστασίας και πρόνοιας (εµβολιασµοί, απολυµάνσεις 
κ.λπ.). 
Οργάνωση αθλητικοψυχαγωγικών εκδηλώσεων (ορειβασία κ.λπ.). 

 

Γεγονότα από 
τη ζωή της κοι-
νότητας 

Γιορτές και πανηγύρια - πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Εγκαίνια κοινωφελών έργων (καινούργιος ναός, µουσείο, παιδική 
χαρά κ.λπ.). 
Κλείσιµο εργοστασίων, επιχειρήσεων. 
Εµφάνιση έντονων κοινωνικών προβληµάτων (ανεργία, ρατσιστι-
κές εκδηλώσεις, κ.λπ.). 
Προβλήµατα που δηµιουργούνται µετά από θεοµηνίες (καταστρο-
φή σοδειάς, περιουσιών, κ.λπ.). 
Επίσκεψη σηµαντικών προσώπων (πρωθυπουργός, αρχηγός ξέ-
νου κράτους, νοµάρχης, αρχιεπίσκοπος, κ.λπ.) 
∆ωρεές ή παραχωρήσεις στην κοινότητα ή στο σχολείο. 
Οργάνωση επιστηµονικών και ενηµερωτικών εκδηλώσεων 

 

Γεγονότα από 
τη ζωή του λα-
ού µας 

Τοπικά επεισόδια (διαδηλώσεις, διαµαρτυρίες, απεργίες, κ.ά.). 
Εκλογές. 
Ανακάλυψη πλουτοπαραγωγικών πηγών. 
Έρευνα, εκδηλώσεις αλληλεγγύης γενικότερου ενδιαφέροντος. 

 Γεγονότα από Κατακτήσεις της επιστήµης (δορυφόροι, διαστηµικά ταξίδια, άλλες 
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τη ζωή της αν-
θρωπότητας 

τεχνολογικές επιτεύξεις, ανακαλύψεις στην ιατρική, κ.λπ.) 
Πολεµικές συγκρούσεις µε αποτελέσµατα που επηρεάζουν τη ζωή 
και το περιβάλλον ολόκληρου του πλανήτη. 

 Έκτακτα φυσι-
κά φαινόµενα 
και προβλήµα-
τα 

Ουράνια και άλλα φαινόµενα (εκλείψεις ηλίου ή σελήνης, ουράνιο 
τόξο, κ.λπ.). 
Γεωλογικές µεταβολές (σεισµοί, πληµµύρες, θύελλες, κατολισθή-
σεις, κ.λπ.) 
Οικολογικά και άλλα φαινόµενα (ρύπανση ατµόσφαιρας, θάλασ-
σας, υγροτόπων, αποξηράνσεις, κ.λπ.) 
Μύθοι σχετικοί µε φυσικά φαινόµενα (ο Αίολος, ο Φαέθων, ο Ε-
γκέλαδος, κ.λπ.). 

Εορταστικές 
εκδηλώσεις 

Θρησκευτικές 
γιορτές και εκ-
δηλώσεις 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. 
Των Τριών Ιεραρχών. 
Της Αποκριάς και της Καθαρής ∆ευτέρας. 
Εορτή του Πάσχα. 
Γιορτές αγίων  

 Εθνικές γιορτές 
και εκδηλώσεις 

28η Οκτωβρίου 1940. 
25η Μαρτίου 1821. 
Η γιορτή της σηµαίας. 
Η γιορτή του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστασης. 
 

 Τοπικές γιορτές 
και εκδηλώσεις 
(θρησκευτικές 
και εθνικές) 

Ο πολιούχος της κοινότητας. 
Τοπικά πανηγύρια. 
Επέτειος ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων της περιοχής 
(µνήµη πεσόντων, αγίων, περιφορά εικόνων, µνήµη ηρώων, 
κ.λπ.). 
Ανέγερση µνηµείου, ναού, κ.λπ. 

 Κοινωνικές, 
πολιτιστικές και 
άλλες εκδηλώ-
σεις τοπικής και 
διεθνούς σηµα-
σίας 

Η Παγκόσµια ηµέρα Υγείας. 
Η ηµέρα του πράσινου. 
Η γιορτή της µητέρας και του πατέρα. 
Η ηµέρα του παιδιού. 
Η εβδοµάδα πρόληψης ατυχηµάτων. 
Εκδηλώσεις µε κοινωνικό πολιτιστικό και οικονοµικό χαρακτήρα 
(γιορτή κρασιού, µελιτζάνας, κ.λπ.). 
Η ηµέρα της οικογένειας. 
Η ηµέρα της γυναίκας. 
Η ηµέρα κατά των ναρκωτικών. 
Η ηµέρα κατά του Aids. 
Η ηµέρα των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Εποχικές  Η φύση που αλλάζει. 
Συγκοµιδή καρπών και σχετικές ασχολίες (θερισµός, τρύγος, µά-
ζεµα ελιάς, κρασί, λάδι). 
Μετακινήσεις - Μετοικήσεις. 
Γιορταστικές εκδηλώσεις και αναψυχή. 
Αναβίωση τοπικών ηθών και εθίµων. 
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3. Προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις 
 
Κατά το σχεδιασµό των διδακτικών δραστηριοτήτων και ενεργειών θα πρέπει να λαµβάνονται υ-

πόψη:  
το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης του µαθητή, 
οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες του, 
οι ψυχοκοινωνικές και συναισθηµατικές ανάγκες του, 
το είδος και ο βαθµός δυσκολίας των αντικειµένων για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
οι ιδιαιτερότητες του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 
Το µάθηµα «Η Μελέτη Περιβάλλοντος» έχει θεµατική και µεθοδολογική αυτοτέλεια. Η διδακτική 

προσέγγιση πρέπει να γίνεται µε ερευνητικές και ανακαλυπτικές µεθόδους - µέσα κυρίως από βιωµα-
τικές προσεγγίσεις- µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή, σε όλα τα στάδια, η ενεργός συµµετοχή του µαθη-
τή. 

Η µεθοδολογία θα πρέπει να προβλέπει και να περιλαµβάνει εναλλακτικούς τρόπους οικοδόµησης 
της γνώσης, µε την αξιοποίηση όλων των µέσων για την επίτευξη του σκοπού της διδασκαλίας του µα-
θήµατος και των επιµέρους στόχων. 

Στο πλαίσιο µιας παιδείας αλληλοαποδοχής και µη αποκλεισµού η µεθοδολογία θα πρέπει να 
προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόµενο του µαθήµατος σε όλους τους µαθητές, ανε-
ξαρτήτως φυσικών, νοητικών, ψυχικών ιδιαιτεροτήτων και να δίνει σε όλους τους µαθητές ευκαιρίες 
επιτυχίας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του µαθητή επαναπροσδιορίζεται µέσα από το διαθεµατικό και 
βιωµατικό χαρακτήρα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, αφού εκπαιδευτικός και µαθητής λειτουργούν 
ως συνεργάτες και συνερευνητές. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία της γνώσης 
αλλά υποκινεί την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, γίνεται διευκολυντής της οµάδας, υποβοηθά και κα-
θοδηγεί την ερευνητική δραστηριότητα ενθαρρύνοντας και δραστηριοποιώντας όλους τους µαθητές 
ώστε να γίνουν οι ίδιοι δηµιουργοί της νέας γνώσης  και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η µέθοδος και τα µέσα διδασκαλίας πρέπει να εναρµονίζονται µε 
τη διδασκόµενη ύλη.  

Σε κάθε ενότητα θα προτείνονται ποικίλες δραστηριότητες, µε τις οποίες τα επιµέρους θέµατα της 
ίδιας ή διαφορετικών ενοτήτων θα παρουσιάζονται συνθετικά και διαθεµατικά, όπου υπάρχει η δυνατό-
τητα. 

Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις κατάλληλες κάθε φορά 
δραστηριότητες µε τις οποίες θα προσεγγίζουν την κάθε θεµατική. 

Τα είδη των δραστηριοτήτων που προτείνονται στη Μελέτη Περιβάλλοντος ενδεικτικά είναι: 
− Παρατήρηση, περιγραφή, ερµηνεία της λειτουργίας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
− Έρευνα για τη διαπίστωση ενός προβλήµατος και αναζήτηση προτάσεων και λύσεων για την αντι-

µετώπισή του  
− Επισκόπηση απόψεων 
− Συλλογή πληροφοριών από ειδικούς 
− Ολοκληρωµένα σχέδια εργασίας (projects) 
− Μελέτη περίπτωσης. 
− Παιχνίδια ρόλων  
− ∆ραστηριότητες προσοµοίωσης 
− ∆ραµατοποιήσεις και θεατρικά παιχνίδια 
− Εργασία σε οµάδες 
− Αξιοποίηση πηγών και µέσων απόκτησης γνώσης (βιβλιοθήκες Η/Υ, εργαστήρια, πληροφορίες 
από ειδικούς) 

− Οργανωµένες εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον 
− Μετακίνηση και επιτόπου µελέτη των στοιχείων του περιβάλλοντος 
− Εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδροµές, επισκέψεις, Μουσειακή Εκπαίδευση κ.λπ.) 
− ∆ράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση µε την τοπική κοινωνία 
− Συµµετοχή των µαθητών σε τοπικά αλλά και διεθνή δίκτυα πληροφοριών και προγραµµάτων 
− Αξιοποίηση όλων των µορφών της Τέχνης  

 
4. Μέσα διδασκαλίας 
 
Τα µέσα διδασκαλίας πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων που τέ-

θηκαν παραπάνω. ∆ιδακτικά εγχειρίδια, αλλά και άλλα διδακτικά υλικά για το µαθητή βοηθούν τον 
προβληµατισµό, την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και την απόκτηση σφαιρικής αντίληψης τόσο για το 
φυσικό όσο και για το κοινωνικό περιβάλλον. 
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Το πρόσθετο διδακτικό υλικό µπορεί να είναι κάθε µέσο που παρέχεται στο σχολείο, όπως:  
Βιβλία (από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ή των µαθητών) 
∆ιαφάνειες  
Βιντεοταινίες, µαγνητοταινίες 
Χάρτες, άτλαντες, υδρόγειος σφαίρα 
Μακέτες 
Προπλάσµατα 
Λογισµικό για τους Η/Υ  
Παιδαγωγικό υλικό από το διαδίκτυο 
Υλικό από τα Μ.Μ.Ε.  
Έργα τέχνης (εικαστικά, µουσικά, κ.λπ) 
Αφίσες. 
 
5. Αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας κάθε αντικειµένου. Για µια ολοκλη-

ρωµένη αξιολόγηση είναι αναγκαίο να καθορίζεται: τι αξιολογείται, πώς αξιολογείται, για ποιο σκοπό 
αξιολογείται, ποιος αξιολογεί. Η θεµατική και µεθοδολογική προσέγγιση του µαθήµατος «Μελέτη του 
Περιβάλλοντος» ευνοεί τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης, όπως είναι οι διαδικα-
σίες κατάκτησης της γνώσης µε βιωµατικό κυρίως τρόπο και ιδιαίτερα τα σχέδια εργασίας στα οποία 
παρέχεται η δυνατότητα µελέτης ενός θέµατος από διαφορετικές επιστηµονικές προοπτικές µε έµφαση 
στην αξιοποίηση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών της διαθεµατικής προσέγγισης. 

 
 
 
 
6. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού  
 
Η δηµιουργία διδακτικού υλικού για τη Μελέτη Περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 
∆ιδακτικό υλικό για τον Μαθητή 
Βιβλίο του Μαθητή: 
Γενικές προδιαγραφές 
Τα βιβλία του Μαθητή για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος θα πρέπει να 

ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές για τα βιβλία και επί πλέον να εξασφαλίζουν: 
α. Ως προς το περιεχόµενο 
Έµφαση στους συσχετισµούς, στους συνδυασµούς και στις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και στη συνεχή αλληλεπίδραση και στη διαρκή µεταβολή και 
εξέλιξή τους.  

Επιστηµονική εγκυρότητα και αξιοπιστία, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν τις επιστηµονικές γνώ-
σεις αυτούσιες αλλά µε τη µορφή της διδάξιµης ύλης, κυρίως µέσα από δραστηριότητες. Έτσι θα γίνο-
νται ευκολότερα αντιληπτές κάποιες δύσκολες έννοιες. 

Προτεινόµενες δραστηριότητες οι οποίες θα υποκινούν τους µαθητές να συζητούν για τα διάφορα 
θέµατα, να παρατηρούν, να περιγράφουν να αξιολογούν και να ερµηνεύουν. 

∆ραστηριότητες που θα απαιτούν πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα εξασφαλίζεται είτε 
από σχετική έρευνα των µαθητών είτε θα περιλαµβάνεται στο εποπτικό υλικό. 

∆ραστηριότητες που θα προωθούν την κοινωνικοποίηση των µαθητών.  
Την ανταπόκριση στις πολύπλοκες ανάγκες του πλουραλιστικού και διαπολιτισµικού χαρακτήρα 

της σύγχρονης κοινωνίας. 
β. Ως προς τη διάθρωση και τη διάταξη της ύλης: 
Κατάλληλη διάρθρωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια στο περιεχόµενο. 
∆ηµιουργία ερεθισµάτων για την αξιοποίηση άλλων πρόσθετων πηγών πληροφόρησης ώστε να 

οδηγείται ο µαθητής στην αυτενεργό µάθηση. 
∆ιευκόλυνση της µάθησης και της απόκτησης νέων γνώσεων, που αντιστοιχούν στην ηλικία των 

µαθητών, µε ευχάριστο και κατά το δυνατό βιωµατικό τρόπο. 
∆ιευκόλυνση και προώθηση της διαθεµατικής προσέγγισης, µε παράλληλη εξασφάλιση της συνο-

χής των µαθηµάτων σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο. 
γ. Ως προς τη διδακτική µεθοδολογία: 
Προσέγγιση των εννοιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών σύµφωνη µε τη µεθοδολογία που προ-

βλέπεται τόσο από το ∆.Ε.Π.Π.Σ όσο και από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης Περι-
βάλλοντος. Προώθηση, δηλαδή, κατά το δυνατό, της βιωµατικής � επικοινωνιακής µεθόδου και των 
συνθετικών � δηµιουργικών εργασιών (projects), είτε ολοκληρωµένων είτε, αν δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα, µεµονωµένων σταδίων αυτών. 
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Μεθοδική και ευρηµατική διάχυση της Τέχνης σε όσες ενότητες προσφέρονται.  
δ. Ως προς την παρουσίαση τους: 
Να είναι ευχάριστα, ελκυστικά, φιλικά προς το µαθητή και να παρουσιάζουν µε τον ευκολότερο 

δυνατό τρόπο σύνθετες έννοιες. 
Ειδικές προδιαγραφές 
Στα βιβλία του µαθητή θα πρέπει: 
Να ακολουθούνται σταθερά µοτίβα για την παρουσίαση των διαφόρων ενοτήτων. 
Να χρησιµοποιούνται τίτλοι και υπότιτλοι που να αναδεικνύουν µε σαφήνεια τις κεντρικές ιδέες του 

κειµένου. 
Να διατάσσεται το κείµενο µε τρόπο ο οποίος να στηρίζει τη βιωµατική διαδικασία µάθησης. 
Να υπάρχει λεξιλόγιο στο τέλος κάθε µαθήµατος µε τις σχετικές έννοιες, το οποίο θα παρουσιάζε-

ται σε χρωµατιστό πλαίσιο, µε ενδεικτικές χρήσεις των λέξεων ή φράσεων. 
Να υπάρχει πλούσια, σύγχρονη και ποιοτική εικονογράφηση (σκίτσα, έργα τέχνης, φωτογραφικό 

υλικό και συνδυασµός αυτών τα οποία θα συνοδεύουν τα σύντοµα κείµενα. 
Το µέγεθος των εικόνων να είναι τέτοιο, ώστε αυτές να είναι ευκρινείς µε ζωηρά χρώµατα για να 

διευκολύνεται έτσι τη µάθηση. 
Κάτω από τις εικόνες να υπάρχουν πάντα λεζάντες. 
Να περιλαµβάνει σύγχρονο και ελκυστικό φωτογραφικό υλικό. Φωτογραφικό υλικό και εικονογρά-

φηση πρέπει να καλύπτουν στις πρώτες δύο τάξεις το 70-95% κάθε σελίδας, ενώ στις Γ΄ και ∆΄ τάξεις 
τουλάχιστον το 50%. 

Σε κάθε ενότητα να παρουσιάζονται, σε ξεχωριστό πλαίσιο, οι λέξεις κλειδιά και οι νέοι όροι (όπου 
και όταν χρειάζονται) µε διαφορετική γραµµατοσειρά από το υπόλοιπο κείµενο. 

Το µέγεθος των τυπογραφικών χαρακτήρων του βιβλίου και το ύψος του διάστιχου να είναι συµ-
βατά µε την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. 

Η οικογένεια των χαρακτήρων που χρησιµοποιείται να είναι ευανάγνωστη και η διαβάθµιση του 
µεγέθους των χαρακτήρων στους υπέρτιτλους, τίτλους και υπότιτλους να είναι ορθολογική. 

Η χρήση στοιχείων εντυπωσιασµού (διαφορετικά και έντονα χρώµατα, πλάγια, έντονα γράµµατα 
κ.λπ.) να γίνεται µε φειδώ και µε κριτήριο την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών 

Οι λέξεις «κλειδιά» και οι νέοι όροι να γράφονται σε γραµµατοσειρά comics, µεγέθους συµβατού 
µε την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται το βιβλίο.  

Τα βιβλία θα πρέπει να έχουν µέγεθος 150 -170 σελίδες. 
Η χρησιµοποιούµενη γλώσσα πρέπει να είναι η κοινή νεοελληνική. 
Τετράδιο εργασιών. 
Το Τετράδιο Εργασιών πρέπει να περιέχει φύλλα δραστηριοτήτων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε 

ενότητα που επεξεργάζεται στην τάξη, να έχει µέγεθος 58x86 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
Ο.Ε.∆.Β) και να µην ξεπερνά τις 50 σελίδες. 

Οι δραστηριότητες που θα περιλαµβάνονται σ� αυτό θα πρέπει να είναι συµβατές µε τη µεθοδολο-
γία, έτσι όπως παρουσιάζεται τόσο στο ∆.Ε.Π.Π.Σ όσο και στο Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος και να είναι διαφόρων τύπων όπως: ∆ηµιουργικότητας, Αναζήτησης και επεξεργασίας 
πληροφοριών, Κριτικής σκέψης, Εφαρµογής. 

Φάκελος µε φύλλα αξιολόγησης: 
Τα φύλλα αξιολόγησης απευθύνονται στο µαθητή.  
Το περιεχόµενό τους θα πρέπει να είναι συµβατό µε τη µεθοδολογία και την αξιολόγηση, έτσι ό-

πως προβλέπεται να γίνεται, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος και να 
αξιοποιεί ποικίλες τεχνικές. 

Τα φύλλα αξιολόγησης θα πρέπει να έχουν µέγεθος 58x86 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
Ο.Ε.∆.Β) και να καλύπτουν όλες τις ενότητες του βιβλίου του µαθητή. Κάθε φύλλο αξιολόγησης θα 
πρέπει να είναι µέχρι 2 σελίδες. 

∆ιδακτικό υλικό για τον ∆άσκαλο 
Βιβλίο του ∆ασκάλου 
Θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
Εισαγωγικό κείµενο µε γενικές πληροφορίες για τη δοµή και την οργάνωση της ύλης στο βιβλίο 

του µαθητή. 
Εισαγωγικό κείµενο για τη φιλοσοφία του µαθήµατος και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων που 

προτείνονται (διαθεµατικότητα, σχέδια προγραµµάτων, projects κλπ.). 
Εισαγωγικό κείµενο (στόχοι, µεθοδολογία κ.λπ.) για κάθε ενότητα του βιβλίου του µαθητή. 
Προτεινόµενες δραστηριότητες, πέραν του βιβλίου και του τετραδίου εργασιών, µε έµφαση στη 

διαθεµατικότητα και προτεινόµενα ολοκληρωµένα σχέδια εργασίας. 
Θέµατα που προσφέρονται για περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία. 
∆ιευκρινίσεις σε όποια σηµεία χρειάζεται για τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 
Οδηγίες και προτάσεις για τη αξιοποίηση του εποπτικού υλικού. 
Οδηγίες και προτάσεις για την οργάνωση όλων των ειδών των επισκέψεων (επεξεργασία πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά την επίσκεψη). 
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Οδηγίες και προτάσεις για την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και παρουσίαση δράσεων µαθη-
τών στην τοπική κοινωνία. 

Τα βιβλία θα πρέπει να έχουν µέγεθος 58x86 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ο.Ε.∆.Β). 
Η χρησιµοποιούµενη γλώσσα πρέπει να είναι η κοινή νεοελληνική 
Πρόσθετο πληροφοριακό υλικό για το δάσκαλο, όπου θα περιλαµβάνονται κατάλογοι µε προτει-

νόµενες ηλεκτρονικές και ταχυδροµικές διευθύνσεις (µουσεία, οργανώσεις, υπηρεσίες κ.λπ.) που 
µπορούν να υποστηρίξουν και να εµπλουτίσουν το µάθηµα.  

 
Εποπτικό υλικό:  
Τα βιβλία πρέπει να συνοδεύονται από εποπτικό υλικό που θα είναι στη διάθεση του εκπαιδευτι-

κού και θα περιλαµβάνει: 
Εκπαιδευτικό λογισµικό (ανάπτυξη βασικών ενοτήτων), παιδαγωγικό υλικό από το διαδίκτυο, υλι-

κό από τα Μ.Μ.Ε. έργα τέχνης, διαφάνειες και αφίσες µε φωτογραφικό υλικό, βιντεοταινίες, βιβλία µε 
σχετικό πληροφοριακό υλικό, κασέτες µουσικής, λογοτεχνικές αναφορές, χάρτες, προπλάσµατα. 

Κατάλογο µε πληροφορίες (π.χ. ταχυδροµικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.ά.) απ΄ όπου µπορεί 
να αντληθεί πρόσθετο χρήσιµο υλικό. 

 
 


