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Εισαγωγικό σημείωμα

το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου με τον τίτλο Οικολογικές διακοπές για όλο το 

χρόνο _ Νηπιαγωγείο έχει γραφτεί σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά Προγράμματα σπου-

δών, τις σύγχρονες θεωρίες Ψυχοπαιδαγωγικής και Ψυχοκοινωνιολογίας αλλά και την 

ανάγκη για συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Πρόκειται για το πρώτο μιας σειράς βιβλίων διακοπών για το Νηπιαγωγείο και το Δημο-

τικό, που στόχο έχει α) να συντροφέψει το παιδί ευχάριστα όλη τη διάρκεια του χρόνου: 

τα σαββατοκύριακα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι και β) να αποτελέσει 

εναλλακτική πρόταση, έτσι ώστε το παιδί να παίξει,  να νιώσει ελεύθερο και να αξιοποιήσει 

ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του.

Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια γονιών 

και εκπαιδευτικών.  Έτσι, απευθύνεται α) σε αυτούς που θέλουν να είναι τα παιδιά τους προετοι-

μασμένα κατά τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο, β) σε όσους θέλουν τα παιδιά τους να απασχο-

λούνται δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους και γ) σε εκείνους που πιστεύουν ότι τα παιδιά 

τους χρειάζονται επιπλέον ασκήσεις επανάληψης, εμπέδωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών 

τους. επίσης, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται απευθύνονται και σε αριστερόχειρες.

σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των γονιών πρέπει να είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντι-

κός, οι Οικολογικές διακοπές για όλο το χρόνο _ Νηπιαγωγείο να αξιοποιούνται κυρίως 

ως παιχνίδι, προκειμένου το παιδί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, να γνωρί-

σει τον εαυτό του, να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να ωριμάσει και τελικά να διαμορφώσει 

ολόπλευρα την προσωπικότητά του.

το βιβλίο αυτό κατανέμεται σε 12 θεματικές ενότητες, που καλύπτουν όλο το φάσμα 

των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών αυτής της ηλικίας. Κάθε εκπαιδευτική 

ενότητα προσεγγίζει και ένα επί μέρους οικολογικό ζήτημα, για το οποίο περισσότερες 

πληροφορίες μπορείς να βρεις στις ιστοσελίδες που προτείνονται. στις δράσεις που εμπε-

ριέχονται την ξενάγηση ανέλαβαν ήρωες από το ζωικό βασίλειο που κινδυνεύουν με εξα-

φάνιση. Η χελώνα Καρέτα-Καρέτα με το όνομα Κάρα, ο Μπακού, το καφέ αρκουδάκι, ο 

Ακύλας, ο βασιλαετός, και τα παιδιά  Ίωνας και Έλια.

τέλος, οι επιμέρους δραστηριότητες στοχεύουν στην αισθητική απόλαυση, στην όξυνση του 

νου, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημο-

σύνης. ειδικότερα, εισάγουν το παιδί στο προγλωσσικό και προμαθηματικό στάδιο και μέσω 

των διαθεματικών προσεγγίσεων στοχεύουν στη φωνολογική ετοιμότητα, στην καλλιέργεια 

της καλλιτεχνικής έκφρασης και της φιλαναγνωσίας, στην υιοθέτηση συμπεριφορών κοινω-

νικής αλληλεγγύης και αγωγής υγείας και φυσικά στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.

οι συγγραφείς
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Θα την αφήσουμε να καταστραφεί;

Στο 
χέρι μας είναι να τη σώσουμε. Για να ζήσουν

Γιατί να είμαστε όλοι εμείς υπεύθυνοι για την εξαφάνισ
ή το

υς
;

ή το
υςυςυ

;

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Πριν από κάμποσα χρόνια, όλα τα πλάσματα της Γης, τα ζώα, 

τα ψάρια, τα πουλιά, μαζί τους και οι άνθρωποι ζούσαν 

το καθένα στο δικό του φυσικό βασίλειο.

Όμως, αυτό έχει αλλάξει στις μέρες μας. Η ισορροπία κινδυνεύει 

να χαθεί. Δυστυχώς, δάση καίγονται ή γίνονται οικόπεδα, ρυπαίνονται 

τα νερά των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών, ο αέρας 

μολύνεται και αρκετά ζώα απειλούνται με εξαφάνιση. Η Γη κινδυνεύει!

και ανάμεσά τους 
ευτυχισμένοι οι άνθρωποι!

στο πράσινο του δάσους 
το καφέ αρκουδάκι,

στον καταγάλανο ουρανό
 ο βασιλαετός,

στο γαλάζιο της θάλασσας
η χελώνα Καρέτα-Καρέτα,

η Έλια

η χελώνα Καρέτα-Καρέτα,

η Κάρα o Ακύλας

και ανάμεσά τους 

στο πράσινο του δάσους 
το καφέ αρκουδάκι,

o Μπακού
ΓιΓιΓ ατί ναναν

ευτυχισμένοι οι άνθρωποι!

το καφέ αρκουδάκι,το καφέ αρκουδάκι,

o Ίωνας
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Θα την αφήσουμε να καταστραφεί;

Στο 
χέρι μας είναι να τη σώσουμε. Για να ζήσουν

Γιατί να είμαστε όλοι εμείς υπεύθυνοι για την εξαφάνισ
ή το

υς
;

Ορίστε; Όλοι οι άνθρωποι 
είναι υπεύθυνοι; Δε νομίζω πως 

φταίνε τα παιδιά. Μα ούτε και όλοι 
οι μεγάλοι. Η μητέρα μου λέει πως 

ακόμη δεν έχει χαθεί η ελπίδα.

Όμως προσοχή! Πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου. Σε κάθε δράση υπάρχουν διάφορα εμπόδια 
και όλοι μας, ζώα και άνθρωποι, μπλέκουμε σε απίθανες περιπέτειες. 

Από σένα εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε. 
Με κάθε ολοκληρωμένη δράση, εκτός από τη σωτηρία της Γης, κερδίζεις και ένα βραβείο.

Σαν τους καλούς μας 
φίλους, τον Ίωνα 

και την Έλια.

Στις δράσεις που ακολουθούν 
και αποτελούνται από επί μέρους δραστηριότητες 
όχι μόνο θα γνωρίσεις τους ανθρώπους εκείνους 

που με τις ενέργειές τους οδηγούν τη Γη κι εμάς, τα ζώα, 
στην καταστροφή αλλά κι όσους φροντίζουν 

για τη σωτηρία μας.

Στη διπλανή Κάρτα Μέλους μην

ξεχάσεις ν
α κολλήσεις τ

η φωτογραφία

σου και να γράψεις τ
ο όνομά σου.

Θα είναι το εισιτήριό σου για να
συμμετέχεις κι εσύ στη σωτηρία

του Πλανήτη μας.

κάρτα μέλους

και όλοι μας, ζώα και άνθρωποι, μπλέκουμε σε απίθανες περιπέτει
Από σένα εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε. 

Με κάθε ολοκληρωμένη δράση, εκτός από τη σωτηρία της Γης, κερδίζεις και ένα βραβείο.

Στη διπλανή Κάρτα Μέλους μην

ξεχάσεις ν
α κολλήσεις τ

η φωτογραφία

σου και να γράψεις τ
ο όνομά σου.

Θα είναι το εισιτήριό σου για να
συμμετέχεις κι εσύ στη σωτηρία

του Πλανήτη μας.

κάρτα μέλους

SOS
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ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ

ΔΡ
ΑΣ

Η 1η
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ΓΝΩΡΙΖΩ

ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜ
ΑΙ

ΔΡ
ΑΣ

Η 1η
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12
Αν θέλεις, σχεδίασε με τη βοήθεια 
κάποιου μεγάλου το περίγραμμα 

του σώματός σου και σε χαρτί του μέτρου.12
Αν θέλεις, σχεδίασε με τη βοήθεια 
κάποιου μεγάλου το περίγραμμα 

του σώματός σου και σε χαρτί του μέτρου.

Ξέρεις, είμαι πολύ περίεργος 
να μάθω πώς είναι ο Ίωνας. Θα με βοηθήσεις 

να ενώσουμε τις διακεκομμένες γραμμές στον καθρέφτη 
και να σχηματίσουμε το είδωλό του; Στη συνέχεια, 

έλα να του βάλουμε λίγο χρώμα 
για να γίνει όμορφος.

και να σχηματίσουμε το είδωλό του; Στη συνέχεια, 
έλα να του βάλουμε λίγο χρώμα 

για να γίνει όμορφος.

Στο διπλανό πλαίσιο μπορείς κι εσύ 

να ζωγραφίσεις τον εαυτό σου.
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ΔΡΑΣΗ 1η:
ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 13

Παζλ με 
τα μέλη

 

του σώ
ματος

Το ήξερες αυτό;
Υπάρχουν ψαλίδια

και για αριστερόχειρες.

Ο εικονογράφος κύριος Θεοχάρης 
δεν πρόλαβε να ζωγραφίσει την Έλια, 

αλλά σχημάτισε μόνο το περίγραμμα του 
σώματός της. Για να το ζωντανέψεις, κόψε 

από περιοδικά ένα κεφάλι, το θώρακα, 
χέρια και πόδια και κόλλησέ τα 

στο παρακάτω περίγραμμα.

Μπορείς να κάνεις, 
σε παρακαλώ, το ίδιο και για 
τον Ίωνα, που παραπονιέται; 
Έχεις την άδειά μου να του 
δώσεις όποια μορφή θέλεις.
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14

Δείχνω όπως νιώθω.

Από τον ουρανό ψηλά που πετάω 
βλέπω τα πάντα. Δάση να καίγονται, ρεματιές 

γεμάτες σκουπίδια, ποτάμια που έχουν στερέψει, ακτές 
καθαρές αλλά και τον Μπακού να παίζει στο παχύ χορτάρι. 

Άραγε πώς νιώθουν ο Ίωνας και η Έλια με όλα αυτά 
που γίνονται; Θα το μάθεις, αν ενώσεις τα πρόσωπά τους 

με τις λέξεις που ταιριάζουν 
στην έκφρασή τους.

14

●  χαρά

●  θυμός

●  φόβος

●  αηδία
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