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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  
 

 Είναι  προσιτό στα νήπια  

 

 Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και να εξερευνήσουμε 

την παραλία, τον κήπο μας, τα δέντρα που βρίσκεται κοντά 

στο σχολείο μας χωρίς να χρειαζόμαστε μακρινές 

μετακινήσεις 

 

 Η ευελιξία του θέματος 



ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ 

 Παρατήρηση των αλλαγών στην παραλία μας κατά 

τη διάρκεια των τεσσάρων εποχών      

 Εποχιακές αλλαγές στα δέντρα και τα φυτά  της 

αυλής μας και του ευρύτερου περιβάλλοντος.  

 Ανθρώπινες δραστηριότητες κάθε εποχής. 

 Κλιματικές αλλαγές. 

 Γιορτές και έθιμα κάθε εποχής. 

 Οι εποχές μέσα από την τέχνη. 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Να αντιληφθούν τις αλλαγές του καιρού και την 

επίδρασή τους στον άνθρωπο. 

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες 

τους. 

Ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον και 

κατανόηση των ευθυνών όλων μας για την προστασία 

του. 

Καλλιέργεια γλώσσας, αισθήσεων, κινητικότητας, 

δημιουργικότητα, έκφραση, συμμετοχή σε συζήτηση, 

ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας  



Συνοπτική αναφορά των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν 

 Επισκέψεις, παρατήρηση.  

 Συλλογή πληροφοριών , εικόνων. 

 Φωτογραφίσεις. 

 Συζητήσεις, παραμύθια ,τραγούδια 

 Παροιμίες, αινίγματα σχετικά με τις εποχές. 

 Σταυρόλεξα- εικονόλεξα- ακροστιχίδες 

 Βιντεοπροβολές  

 Συλλογή υλικών από τη φύση για την δημιουργική 

έκφραση μέσα από την τέχνη 

 Δραματοποιήσεις –παιχνίδια ρόλων 

 Παιχνίδια αφής, ακοής, όσφρησης , κινητικά και 

ομαδικά. 

 Κατασκευές ,ζωγραφική. 



Παρατήρηση πεδίου 
Η Ν.Ποτίδαια το Φθινόπωρο 

Η ομάδα τραβά φωτογραφίες το  
Φθινόπωρο 

Τα φύλλα κιτρινίζουν, αδειάζει η 
παραλία 



Η Ν.Ποτίδαια το Χειμώνα 

Η ομάδα τραβά φωτογραφίες 
τον Χειμώνα 

Τα φύλλα έχουν πέσει, η 
παραλία άδεια 



Η Ν.Ποτίδαια την Άνοιξη 

Η ομάδα τραβά φωτογραφίες 
την Άνοιξη 

Τα φύλλα βγήκαν, η παραλία 
δέχεται τις πρώτες ομπρέλες 



Η Ν.Ποτίδαια το Καλοκαίρι 

Η ομάδα τραβά φωτογραφίες το 
Καλοκαίρι 

Τα στάχυα έτοιμα, η παραλία 
γεμίζει κόσμο 



Αγριολούλουδα στην παραλία 



Γλάροι  και κοχύλια 

 



Παρατηρήσεις χλωρίδας-πανίδας 



Γιορτές και έθιμα κάθε εποχής 

Μέσα από δραστηριότητες και τη ζωή στο νηπιαγωγείο 
γνωρίζουμε τις γιορτές και τα έθιμα σε κάθε εποχή 



Φθινόπωρο 

28 Οκτωβρίου – Εθνική γιορτή 
14 Νοεμβρίου – Το ολοκαύτωμα 
της Κασσάνδρας-Τοπική γιορτή 



Χειμώνας 
Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά   

 Στολίζουμε το δέντρο Λέμε τα κάλαντα 



Περιμένοντας τον Αϊ-Βασίλη 
Φτιάχνουμε βασιλόπιτα 



Αποκριές 
• Ντυνόμαστε καρναβάλια και 

παίζουμε παιχνίδια  

• Την Τσικνοπέμπτη ψήνουμε 
νοστιμιές 

• Γιορτάζουμε την Καθαρή 
Δευτέρα όπου πετάμε τον 
χαρταετό 



Άνοιξη 

 Γιορτάζουμε την εθνική 
επέτειο της 25ης Μαρτίου, με 
ποιήματα και παραδοσιακούς 
χορούς, καταθέσεις 
στεφανιών και παρελάσεις 

 

 Έθιμα του Πάσχα 

 

 Γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά 

 

 Γιορτάζουμε την μέρα της 
μητέρας 



 
Πάσχα 
 Βάφουμε αυγά- ετοιμάζουμε 

δώρα για τη νονά 

  Τα λαζαράκια 

 Ετοιμάζουμε λαμπάδες 

  Φτιάχνουμε τσουρέκια 

 Στολίζουμε τον επιτάφιο 

 Το βράδυ της Ανάστασης 
τσουγκρίζουμε τα αυγά  

 Την Κυριακή του Πάσχα 
ψήνουμε το αρνί 
 



Επισκέψεις – Παρατηρήσεις-
Συγκρίσεις- συλλογή 
αποτελεσμάτων 

Μετά από την 
ολοκλήρωση των 
επισκέψεων και την 
συλλογή των 
φωτογραφιών, 
συζητούμε για τα 
αποτελέσματα της 
έρευνας και τα 
καταγράφουμε 

  
ΦΦΦθινόπωρο 

Καλοκαίρι Άνοιξη 

Χειμώνας 



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

• Τα φύλλα 
κιτρινίζουν και 
πέφτουν 

• Η παραλία 
αδειάζει 

• Οι γεωργοί 
οργώνουν τα 
χωράφια και 
μαζεύουμε τις 
ελιές 

• Φεύγουν τα 
χελιδόνια 

• Γιορτάζουμε την 
28η Οκτωβρίου 
και το 
ολοκαύτωμα 
της Κασσάνδρας 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

• Τα φύλλα έχουν 
πέσει και τα 
δέντρα έμειναν 
χωρίς φύλλα 

• Ο ουρανός 
γεμίζει πιο 
πολλά σύννεφα 

• Η θάλασσα 
αγριεύει 

• Κάνει κρύο 
ανάβουμε τα 
τζάκια 

• Γιορτάζουμε τα 
Χριστούγεννα  

 

ΑΝΟΙΞΗ 

• Στα δέντρα αρχίζουν 
να βγαίνουν τα 
φύλλα 

• Ανθίζουν τα δέντρα 

• Έρχονται τα 
χελιδόνια 

• Γιορτάζουμε τις 
Αποκριές την 25 
Μαρτίου και το 
Πάσχα 

• Γιορτάζει η μητέρα 

• Η γη γεμίζει 
λουλούδια και 
έντομα 

• Στην παραλία 
μπαίνουν οι 
ξαπλώστρες 

• Φυτεύουμε 
λουλούδια 

• Ανοίγουν τα μαγαζιά 
στην παραλία 

• Ο ουρανός γίνεται 
πιο γαλανός 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

• Τα δέντρα γεμίζουν 
καρπούς 

• Αρχίζουν οι ζέστες 

• Η παραλία γεμίζει 
κόσμο 

• Τα στάχυα έχουν 
κιτρινίσει και είναι 
έτοιμα για θερισμό 

• Κλείνουν τα σχολεία 

 



Παιχνίδια ρόλων- 
κινητικά 
• Γινόμαστε εποχές- 

μήνες και χορεύουμε 
στους ήχους της 
μουσικής του Βιβάλντι 
«οι 4 εποχές» 

 



Δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης 

Εικονόλεξα 



Ακροστιχίδες 
 



Ντόμινο λέξεων και εικόνων 



Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 

Ω Β Υ Γ Α Ζ Θ Λ Ψ 

Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο 

Ε Φ Ψ Π Μ Α Β Ο Μ 

Β Μ Α Ν Ο Ι Ξ Η Θ 

Ι Η Ω Χ Ζ Ρ Η Ν Ο 

Ψ Ω Β Ν Μ Κ Λ Φ Π 

Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ Ι 

Οι κρυμμένες λέξεις: 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ -ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ -ΑΝΟΙΞΗ  - ΧΕΙΜΩΝΑΣ  



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Κατασκευές 



Ζωγραφική 
Δημιουργούμε την αφίσα του κάθε μήνα με τη λεζάντα 
του. 



Ζωγραφίζουν ποιήματα και 
παραμύθια 

Ιστορίες για τους μήνες Ποιήματα 



Φυτεύουμε βολβούς και μελετούμε την 
ανάπτυξη τους   



Διαπολιτισμικότητα 

Γονείς αλλοδαπών γραφούν στη γλώσσα τους 
τις τέσσερις εποχές  

 



ΤΠΕ στην εκπαίδευση • Διεύθυνση ιστοσελίδων με τις δραστηριότητες 
μας 

• Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιας blog 

 
• Χρήση της ψηφιακής μηχανής 

• Βλέπουμε μια παρουσίαση ( 
PowerPoint) στον υπολογιστή με 
θέμα πίνακες ζωγραφικής για κάθε 
εποχή 

• Δημιουργία του δικού μας 
PowerPoint με τις φωτογραφίες που 
τράβηξε η ομάδα για κάθε εποχή 

• Δημιουργία ψηφιακού σταυρόλεξου 
με θέμα τις εποχές, με το λογισμικό 
hot potatoes 

• Ζωγραφίσουμε στο περιβάλλον του 
υπολογιστή τις 4 εποχές 

• Ανέβασμα δραστηριοτήτων και στην 
ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας 

http://vickyargyropoulou.blogspot.gr/
http://vickyargyropoulou.blogspot.gr/
http://vickyargyropoulou.blogspot.gr/
http://vickyargyropoulou.blogspot.gr/


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Η αξιολόγηση μας βασίστηκε : 
• Στις εμπειρίες τις οποίες πρόσφερε 
• Στη συμμετοχή των παιδιών 
• Στο ενδιαφέρον και την προσοχή που έδειξαν τα παιδιά 
• Στη διάθεση και ικανότητα των παιδιών για συνεργασία, κριτική σκέψη    
και ανάληψη πρωτοβουλιών 
 
      Τα παιδιά εργάστηκαν, ανάπτυξαν πρωτοβουλίες, εμπλούτισαν το λεξιλόγιο 
τους και τις γνώσεις τους, καλλιέργησαν τις δεξιότητες τους. 
     Η συνεργασία με τους γονείς ήταν ικανοποιητική και βοήθησε στην 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 
    Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση θεατρικής παράστασης:  
«Ο χρόνος και οι 4 εποχές», με την έκθεση φωτογραφικού υλικού και την 
παράδοση στα παιδιά του φακέλου με τις εργασίες τους . 
Δυσκολίες εμφανίστηκαν στη δημιουργία ομάδων και στην συμμετοχή 
περισσότερων γονέων. 



Παράσταση λήξης- Οι 4 εποχές 



Βιβλία που χρησιμοποιήσαμε κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος 

• Περιοδικό « Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, εκδόσεις Δίπτυχο 
• Ανθολόγιο Νηπιαγωγείου 
• Αινίγματα- Παροιμίες και φράσεις , εκδ.Κίρκη 
• Έθιμα και παιχνιδίσματα, εκδ.Δίπτυχο 
•  Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει, εκδ.Χαρταετός 
• Λούλι το παγόβουνο. Εκδ.Ορίζοντες 
• Ιστορία του νερού, εκδ. Σύγχρονη εποχή 
• Ιστορίες με τους 12 μήνες, εκδ.Πατάκη 
• Ελληνική και ξένη μυθολογία,  εκδ. Στρατίκη 
• Ελληνική μυθολογία με δραστηριότητες για παιδιά, εκδ. 

Βάρφη 
 


