1ο Νηπιαγωγείο Μαραθώνα
Εκπαιδευτικοί: Μελισόβα Σοφία
Σπαθιάδου Αθηνά
Χαρατσή Δήμητρα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΣΕΙΣΜΟΙ & ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

Διάρκεια προγράμματος: 3 Μήνες
Χρόνος έναρξης του Προγράμματος: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος:
Η ενημέρωση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια και για τους τρόπους προστασίας από τις
φυσικές καταστροφές.
Στόχοι του προγράμματος:
1. Να διηγούνται/ αφηγούνται/ περιγράφουν/ εξηγούν και να ερμηνεύουν.
2. Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με λέξεις σχετικές με το
θέμα.
3. Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση.
4. Να ακούν και να κατανοούν παραμύθια, οδηγίες και κείμενα, που κάποιος διαβάζει
φωναχτά.
5. Να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον από διαφορετικές πηγές, όπως
αφίσες, έργα τέχνης κ.ο.κ.
6. Να κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας και μεταφοράς
πληροφοριών και να συμμετάσχουν στην δημιουργία έργων (π.χ. αφισών) για την
μεταφορά πληροφοριών στην κοινότητα για την προστασία από φυσικές καταστροφές.
7. Να γράφουν το όνομά τους σε ατομικές εργασίες και ομαδικά έργα.
8. Να αντιγράφουν λέξεις, που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντά τους.
9. Να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα (π.χ. πώς
είναι το εσωτερικό της γης και να ερευνούν την ορθή απάντηση)
10. Να εμπλέκονται σε διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης,
αντιστοίχησης, σειροθέτησης κ.ά.
11. Να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις
12. Να μετρούν (με αυθαίρετες και συμβατικές μονάδες μέτρησης)
13. Να προσεγγίσουν απλές χωροχρονικές έννοιες.
14. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους
15. Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
16. Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης

17. Να ακολουθούν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας
18. Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του
ανθρώπου.
19. Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων
20. Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία.
21. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον.
22. Να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης, των «πειραμάτων» και της περιγραφής
για τη μελέτη υλικών και φαινομένων
23. Να εκφράζονται εικαστικά (ζωγραφική, κολλάζ, να πειραματίζονται με διαφορετικά
υλικά)
24. Να εκφράζονται με ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, με αυτοσχεδιασμό, με μίμηση, με
κουκλοθέατρο κ.ο.κ.
25. Να αναπτύσσουν την κινητικότητά τους
26. Να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα με διάφορους τρόπους.
27. Να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζονται μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις
28. Να μάθουν την χρηστική αξία του υπολογιστή
29. Να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώματός τους μπροστά στον υπολογιστή.
30. Να γνωρίζουν πώς μπορούν να διαμορφώσουν τον χώρο για την αποφυγή ατυχημάτων
σε περίπτωση σεισμού (βαριά αντικείμενα χαμηλά κ.ο.κ.)
31. Να γνωρίζουν τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού και να αποφεύγουν τον
πανικό.

Δραστηριότητες και Δράσεις:
1. Γνωριμία με το εσωτερικό της γης
Οι δράσεις μας ξεκίνησαν με την εξερεύνηση του εσωτερικού της Γης. Οι μαθητές, αφού
εξέφρασαν τις πρωταρχικές τους αντιλήψεις, κλήθηκαν να τις απεικονίσουν εικαστικά, ενώ μετά
το πέρας των δράσεων επανέλαβαν την διαδικασία, ώστε να αξιολογηθούν στην απόκτηση των
διδασκόμενων γνώσεων.

Στην συνέχεια ξεκίνησε η έρευνα, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες, τόσο από σχετικά βιβλία,
όσο και από προεπιλεγμένα videos.

Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό της γης μοιάζει με το αυγό και η πειραματική μας
διαδικασία ξεκίνησε… Βρέθηκαν οι εικόνες και συσχετίστηκαν τα μέρη του εσωτερικού της γης
με αυτά του αυγού, ενώ εντοπίστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές.

Στην συνέχεια το εσωτερικό της γης μας ενέπνευσε με ποικίλους τρόπους…
Φτιάξαμε κατασκευές για να μελετήσουμε το εσωτερικό της γης…

… παίξαμε με μουσική και κάναμε δραματοποιήσεις…

…και απεικονίσαμε τον πλανήτη μας με διαφορετικούς τρόπους (υφάσματα, πλαστελίνες
κ.ο.κ.), γεγονός, που μας βοήθησε να μάθουμε τα ονόματα των τμημάτων του εσωτερικού
της γης.

Οι μαθητές διασκέδασαν με το βιβλίο “Ταξίδι στο κέντρο της Γης ή ένας πλανήτης γεμάτος
μυστικά – Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιούλιου Βερν” (Παπαθεοδούλου, 2015) και
ζωγράφισαν την συνέχεια της ιστορίας πριν την ανάγνωση, αλλά και την εκδοχή του
συγγραφέα.

2. Γνωριμία με τα ηφαίστεια και τους σεισμούς.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ηφαίστεια και τους σεισμούς ζητήσαμε βοήθεια από το
Μουσείο Φυσικής ιστορίας Γουλανδρή, που μας έστειλαν την σχετική με το θέμα μουσειοσκευή.
Μέσα στην βαλίτσα οι μαθητές με ενθουσιασμό ανακάλυψαν πετρώματα από τα μέρη του
ηφαιστείου, τα οποία παρατήρησαν και περιεργάστηκαν.

Μέσα από κατάλληλες εικόνες και DVDs οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα μέρη
του ηφαιστείου και τον τρόπο δημιουργίας τους, να δουν υποθαλάσσιες και μη εκρήξεις
ηφαιστείων, αλλά και να μάθουν για το υπερηφαίστειο της Θήρας και τους μύθους που
συνοδεύουν την έκρηξή του.

Έτσι δραματοποιήσαμε τον μύθο του Ήφαιστου και καταγράψαμε εμείς τι θα ζητούσαμε για να
ελευθερώσουμε την Ήρα από τον μαγικό θρόνο – φυλακή…

… παίξαμε με την Χίμαιρα και τον Τάλως με μιμήσεις και tableau vivant…

… και παίρνοντας αφορμή από την Magica De Spell, την μάγισσα της Disney που μένει στους
πρόποδες του Βεζούβιου, φτιάξαμε σε comic τον μύθο του άρματος του Ήλιου, που προκάλεσε
την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας.

Εν συνεχεία παρακολουθήσαμε το video «Μία μέρα στην Πομπηία» (A Day in Pompeii - Fulllength

animation)

από

το

Μουσείο

της

Μελβούρνης

(2009)

(https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc ) και μάθαμε για την ιστορία του ηφαιστείου,
αλλά και για τους ανθρώπους που ακόμη και σήμερα μοιάζουν με αγάλματα στην Πομπηία. Και
φυσικά παίξαμε και ζωγραφίσαμε…

Μάθαμε το Η του Ηφαιστείου και παίξαμε με τις λέξεις, την δουλειά του ηφαιστειολόγου και
φυσικά δημιουργήσαμε στην τάξη μας την γωνιά των ηφαιστείων και κατασκευάσαμε τα δικά
μας ατομικά ηφαίστεια.

Επιπλέον φτιάξαμε ένα ομαδικό ηφαίστειο με πλαστελίνη και πραγματοποιήσαμε μία «έκρηξη».

Οι μύθοι για τους σεισμούς από ολόκληρο τον κόσμο κέντρισαν το ενδιαφέρον μας και έτσι
οδήγησαν στην δημιουργία πολλών δραστηριοτήτων.

Στην συνέχεια μεταμορφωθήκαμε σε επιστήμονες και ερευνήσαμε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε
για τους σεισμούς. Μάθαμε για τις τεκτονικές πλάκες και πώς η κίνησή τους προκαλεί τους
σεισμούς…

… μάθαμε το επίκεντρο και το υπόκεντρο και την κλίμακα Ρίχτερ…

…ενώ διαμορφώσαμε την τάξη μας κατάλληλα, ώστε να προφυλαχτούμε από έναν ενδεχόμενο
σεισμό (οι βιβλιοθήκες βιδώθηκαν στους τοίχους και τα βαριά αντικείμενα τοποθετήθηκαν
χαμηλά), φτιάξαμε ένα σχέδιο αντίδρασης και ορίσαμε ένα σημείο συνάντησης σε ασφαλή χώρο
και φυσικά κάναμε πάρα πολλές ασκήσεις σεισμού (αιφνιδιαστικά και μη).

Οι δράσεις μας ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων
του Τμήματος Γεωλογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί εκτός από
τα φαντασμαγορικά πετρώματα και ορυκτά που ανακαλύψαμε και τις χρήσεις τους στην
καθημερινή μας ζωή, μπορέσαμε να δούμε ηφαιστειακά πετρώματα και οβίδες, να
παρακολουθήσουμε μία έκρηξη ηφαιστείου...

… αλλά και να φτιάξουμε και ονομάσουμε το δικό μας πέτρωμα…

… και τέλος να μεταμορφωθούμε σε χρυσοθήρες και να αναζητήσουμε τα πολύτιμα πετρώματα
στις όχθες του ποταμιού.

Αξιολόγηση Προγράμματος:
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αυτοαξιολογηθούν, μέσω των δράσεων και του Portfolio του
εκάστοτε μαθητή, αλλά και με τις ίδιες μεθόδους αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον η επίσκεψη στο Μουσείο Πετρωμάτων, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκε στο τέλος
του προγράμματος βοήθησε στην αξιολόγηση των μαθητών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
πρόγραμμα του Μουσείου αυτού είναι ιδιαιτέρως αξιόλογο και πλήρες και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για την έναρξη του προγράμματος, ενώ συνίσταται στους
συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα καθώς το πρόγραμμα είναι οικονομικό και έχει
πληθώρα δραστηριοτήτων και εξαιρετικών δράσεων, φιλικό προσωπικό και έναν υπέροχο
ασφαλή χώρο για το πρωινό γεύμα σε εσωτερική αυλή με ξύλινα παγκάκια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό το οποίο εμπεριέχεται μέσα στην Μουσειοσκευή του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή είναι για παιδιά δημοτικού και κατά συνέπεια δεν
μπορούν τα τετράδια μαθητή να χρησιμοποιηθούν στα νήπια. Εντούτοις ο ενθουσιασμός των
παιδιών, από το γεγονός ότι έπιασαν στα χέρια τους πετρώματα λάβας ήταν τόσο μεγάλος, που
αξίζει ο δανεισμός και η δημιουργία δράσεων κατάλληλων για την ηλικιακή ομάδα.
Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσπάθειά μας αυτή στηρίχθηκε από τους γονείς, οι
οποίοι με προθυμία δημιούργησαν αντίστοιχα σχέδια δράσης στο σπίτι για την περίπτωση
σεισμού, αλλά και από τον δήμο Μαραθώνα, που μας βοήθησε με την αναδιαμόρφωση του
χώρου μας. Τέλος εξαιρετική βοήθεια μας παρείχε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κ. Βέρα Βορύλλα, η οποία εκτός από πληθώρα εκπαιδευτικού
υλικού που μας δάνεισε, ήταν διαθέσιμη σε κάθε δυσκολία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
των δράσεών μας.
Εκπαιδευτικό υλικό/βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε:
Βιβλία (ενδεικτικά):
1. Μέσα στο Ηφαίστειο
2. Αζδάρ
3. Ο Φυσικός μας κόσμος «Ηφαίστεια και σεισμοί»
4. Ο Φυσικός μας κόσμος «Καμουφλάζ»
5. Θαυμαστός κόσμος Πέτρες και ορυκτά
6. Θαυμαστός κόσμος Ηφαίστειο
7. Θαυμαστός κόσμος Γη
8. Η Γη χορεύει
9. Ταξίδι με τη χρονομηχανή σε ένα σεισμό
10. Ταξίδι στο κέντρο της γης – Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιούλιου Βερν
Μουσειοσκευή:
1. Τα ηφαίστεια της Ελλάδας – Μουσείο Γουλανδρή
Βιβλιογραφικό Υλικό:
1. Σεισμοί και Ηφαίστεια για την πρώιμη σχολική ηλικία – Ένα πρόγραμμα για παιδιά
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. (RACCE – Raising earthquake Awareness
& Copying Children’s Emotions).
Ανακτήθηκε από:
http://racce.nhmc.uoc.gr/files/items/9/940/odigies_balitsas_ell_web.pdf
2. Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πανεπιστημίου
Πατρών: «Η προσέγγιση γεωλογικών φαινομένων στο Νηπιαγωγείο: Οι ιδέες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια» (Χαχλιουτάκη,
2014).
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8291/3/Nimertis_Chachlioutaki%
28teeapi%29.pdf

