« Περπατώ στο ∆άσος όταν ο Λύκος είναι εκεί »
Λάµπρος Ιωάννης , Αλαµάγκου Παπαδούλα
Εκπαιδευτικοί Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΦΙΣΑΣ
Μονοήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
και στους µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Το πρόγραµµα
υλοποιείται προς το τέλος της σχολικής χρονιάς , κατά τους µήνες Μάιο και Ιούνιο
κυρίως µε νηπιαγωγεία από το νοµό Χαλκιδικής και τους όµορους νοµούς.
Βασική προϋπόθεση συµµετοχής στο πρόγραµµα είναι το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές και
εµπειρίες.
Ο εκπαιδευτικός πριν την επίσκεψη στο ΚΠΕ προετοιµάζει τους µαθητές για τις έννοιες
του δασικού οικοσυστήµατος, για το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν και
συµµετέχει ενεργά κατά την υλοποίηση του.
 Σκοπός του προγράµµατος είναι να προσεγγίσουν τα παιδιά τη φύση µέσα από
συγκεκριµένες δράσεις.
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος είναι :
 να γνωρίσουν οι µαθητές τα φυτά και τα ζώα και γενικά τη βιοποικιλότητα στο
δασικό οικοσύστηµα
 να εργαστούν σε οµάδες
 να γνωρίσουν την ανθρώπινη παρέµβαση µε τα οφέλη και τους κινδύνους που
αυτή προκαλεί στο δάσος
 να ευαισθητοποιηθούν και να αγαπήσουν το περιβάλλον µέσω της βιωµατικής
προσέγγισης
 να εκφραστούν εικαστικά µε όποια µορφή τέχνης
Ροή του προγράµµατος
 Υποδοχή των µαθητών στο Κ.Π.Ε.
 Παιχνίδι γνωριµίας
 Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ
 ∆ρώµενο για την προσέγγιση της χλωρίδας και της πανίδας του Χολοµώντα.
Μέσα από δρώµενο τα παιδιά γνωρίζουν τα φυτά και τα ζώα του Χολοµώντα.
Υλοποίηση του προγράµµατος στο πεδίο- Χολοµώντας




Υποδοχή από τον ξεναγό λύκο. Εκπαιδευτικός ντυµένος λύκος υποδέχεται τα
παιδιά στο φυσικό του περιβάλλον µετά από το κάλεσµα τους µέσα από το
παιχνίδι « Περπατώ, περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ…»
Χωρισµός σε δύο οµάδες.
Περιήγηση σε προεπιλεγµένο περιβαλλοντικό µονοπάτι όπου γίνεται «
ανάγνωση » τοπίου και δραστηριότητες πεδίου.(Παρατήρηση µε κιάλια.
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Μέτρηση ηλικίας δέντρων. Ανακάλυψη των µικροοργανισµών του δασικού
εδάφους).
Ξύπνηµα των αισθήσεων ( αίσθηση ακοής, αφής, γεύσης)
Παιχνίδια ( τροφική αλυσίδα, µίµηση ζώων, σποράκι, κρυµµένος θησαυρός)
Εικαστική έκφραση.Τα παιδιά εκφράζονται εικαστικά σε χαρτί µέτρου
Χρησιµοποιούν µεικτή τεχνική µε τύπωµα διαφόρων υλικών που έχουν
συλλέξει , ζωγραφική ή κολάζ και φτιάχνουν τις δικές τους εικαστικές
συνθέσεις-δηµιουργίες
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