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Πρόγραμμα βασισμένο στη 
 «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία»  
και τη 
 «Διερευνητική Διδασκαλία και Μάθηση» 
 η οποία έχει θέμα  



       
 
 1. την αποικοδόμηση  ως βιολογική 
διαδικασία  όπου εξασφαλίζει την φυσική 
ανακύκλωση υλικών οργανικής 
προέλευσης και  
 
2.   την ανακύκλωση ως καθημερινή 
πρακτική που συμβάλλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος 
  
 



Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για ένα παιδί ηλικίας 
7 και 3 παιδιά ηλικίας 8 ετών. 

  
Αφόρμηση  

 
Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος στάθηκε μία παλιά τηλεόραση που 
τοποθετήθηκε  στον μπλε κάδο  



Αρχικά ανιχνεύσαμε τις «αυθόρμητες  ιδέες» των 
παιδιών για το τι συμβαίνει στα σκουπίδια 
 
1.όταν φεύγουν από τον κάδο του σπιτιού  
2.την «τύχη» των τεχνικών υλικών  
3.την «τύχη» των φυσικών υλικών 
 



Ανίχνευση 
Ιδέες των παιδιών για τα σκουπίδια 

   Καταιγισμός ιδεών – ερωτήματα:  

Τι πετάτε στα σκουπίδια του σπιτιού 
σας; 

  Όταν γεμίσουμε μια σακούλα στο σπίτι 
τι την κάνουμε; 

  Που πάνε τα σκουπίδια; 

 

 



Τι γνώριζαν τα παιδιά... 

 Δεν αναφέρθηκαν στο δια χωρισμό των σκουπιδιών, 

ωστόσο ήταν γνωστές κάποιες λέξεις, χωρίς να 

διευκρινίζεται το περιεχόμενό τους. 

  Γνώριζαν: την ανακύκλωση, την χωματερή, τους δύο 

κάδους τον μπλε-τον πράσινο. 

  είχαν πολύ συγκεχυμένες απόψεις  για το τι 

συμβαίνει στις χωματερές (τα σκουπίδια λερώνονται, 

γεμίζουν νερό, πηγαίνουν στη θάλασσα, γίνονται 

λάσπη). 



Οργάνωση  προγράμματος 

Χωρίσαμε το πρόγραμμά  μας σε δύο μέρη 

 

 Την αποικοδόμηση που περιλαμβάνει την 
εισαγωγή της ιδέας ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες 
σκουπιδιών και η διερεύνηση του τι συμβαίνει 
στις δύο παραπάνω κατηγορίες όταν μπαίνουν 
μέσα στο χώμα  

 Την ανακύκλωση, την σύνδεση των διαφορετικών 
κατηγοριών σκουπιδιών με τους διαφορετικούς 
κάδους   και την σκοπιμότητα της. 



Διδακτικοί στόχοι για το 1ο μέρος 
«Αποικοδόμηση» 
 Να διαπιστώσουν τα παιδιά μέσα από το εμπειρικό 

έλεγχο ότι τα σκουπίδια που είναι φυσικά υλικά 
«λιώνουν» γίνονται τροφή για κάποια μικρά ζωάκια τα 
οποία μπορούμε να τα δούμε ή και δεν μπορούμε με 
γυμνό μάτι, ενώ τα τεχνικά υλικά όπως πλαστικό, 
γυαλί, αλουμίνιο μένουν «όπως τα βάζουμε». 

 Να μπορούν να εξηγούν αυτή τη διαφοροποίηση 
επικαλούμενα την αδυναμία δράσης βιολογικών 
παραγόντων πχ. Κανένα μικρό ζωάκι δεν μπορεί να 
καταναλώσει το πλαστικό ή το αλουμίνιο  ως τροφή. 

 Να μπορούν να αναγνωρίσουν την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από τη συσσώρευση τους στο χώμα. 



Διδακτικοί στόχοι για το 2ο μέρος 
«Ανακύκλωση» 
 Να μάθουν τα παιδιά ότι τα σκουπίδια του μπλε 

κάδου μετά την απομάκρυνσή τους από το 
σκουπιδιάρη πηγαίνουν στο εργοστάσιο όπου 
γίνονται καινούρια.  

    Μπλε κάδος – απορριμματοφόρο – εργοστάσιο 
ανακύκλωσης. 

 Να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης ως τρόπου αντιμετώπισης  του 
περιβαλλοντικού προβλήματος των σκουπιδιών.  



 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
για το 1ο μέρος  



1η δραστηριότητα 
« Το καλάθι της τάξης και οι δύο κατηγορίες 
σκουπιδιών» 

  Ερώτημα προς διερεύνηση «Τι πετάμε στο καλάθι 
της τάξης».  

  Τρόποι διερεύνησης : παρατήρηση (τι περιέχει  το 
καλάθι) και μετά κατηγοριοποίηση (φυσικές 
τροφές, και συσκευασίες)  

 Αδειάζουμε πάνω στο τραπέζι το καλάθι (αφού 
φροντίσουμε να υπάρχουν μέσα υπολείμματα 
τροφών αλλά και συσκευασίες αλουμινίου, 
πλαστικά καπάκια, συσκευασίες από κρουασάν 
κτλ.) και ζητάμε από τα παιδιά να χωρίσουν τα 
σκουπίδια σε κατηγορίες…. 









2η δραστηριότητα 
Η τύχη των σκουπιδιών στο χώμα 

 

   Ερώτημα προς διερεύνηση  Τι γίνονται τα 
σκουπίδια όταν  θάβονται στο χώμα. 

 Τρόποι διερεύνησης Συζήτηση , καταιγισμός 
ιδεών.  

   (μικραίνουν, βρωμίζουν, σαπίζουν, γεμίζουν νερό, 
γίνονται λάσπη). 

 



3η δραστηριότητα  
«Σχεδιασμός και εφαρμογή εμπειρικού 
ελέγχου.» 

 Ερώτημα προς διερεύνηση:  πως μπορούμε να 
διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στα σκουπίδια;  

 Τρόποι διερεύνησης : συζήτηση – σχεδιασμός 
εμπειρικού ελέγχου  και διεξαγωγή εμπειρικού 
ελέγχου (συγκριτική παρατήρηση για 4 
εβδομάδες).  

    Τι  θα μπορούσαμε να κάνουμε για να 
διαπιστώσουμε τι θα συμβεί σε ένα κουτάκι 
αναψυκτικού που θα βρεθεί στη χωματερή, σε μία 
φλούδα μπανάνας, σε ένα πλαστικό καπάκι…. 



Οργάνωση εμπειρικού ελέγχου 

   Σε 6 διαφορετικά γλαστράκια θάβουμε σκουπίδια που 
συγκεντρώσαμε από το καλάθι της τάξης όπως  
φλούδα μπανάνας, μαρούλι, ψωμί, άνοιγμα από το 
κουτάκι αναψυκτικού, καπάκι, και συσκευασία 
κρουασάν.  Στην συνέχεια τοποθετούμε φωτογραφία 
έξω από κάθε γλαστράκι, το ποτίζουμε ώστε να μην 
ξεραθεί το χώμα και αποφασίζουμε να τα ανοίξουμε 
σε μία εβδομάδα και να παρατηρήσουμε τι αλλαγές θα 
συμβούν. Την διαδικασία αυτή θα την επαναλάβουμε 
για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες. Ορίσαμε την 
Τετάρτη ως ημέρα παρατήρησης.  











 
Μετά από παρατήρηση  τεσσάρων εβδομάδων και καταγραφή των 
αποτελεσμάτων κάθε φορά με ζωγραφική και φωτογράφιση 
καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα για την εξέλιξη των 

σκουπιδιών.  
 

 Η φλούδα μπανάνας, το μαρούλι και το ψωμί 
εξαφανίστηκαν έγιναν τροφή για μικρά ζωάκια ή 
έγιναν λάσπη ή χώμα..  

 Σε αντίθεση με το άνοιγμα του αναψυκτικού, το 
πλαστικό καπάκι και τη συσκευασία του κρουασάν 
που δεν έπαθαν τίποτα … είναι όπως τα βάλαμε.. 
δεν λιώνουν.. μένουν και βρωμίζουν το 
περιβάλλον.. το κάνουν άσχημο ήταν κάποια από 
τα σχόλια και τα συμπεράσματα των παιδιών. 

 



    Και σ’ αυτό το σημείο μπαίνει ο προβληματισμός 
«Μήπως δεν πρέπει να πηγαίνουν όλα τα 
σκουπίδια στο χώμα και να πηγαίνουν μόνο αυτά 
που αποτελούν τροφή για τα μικρά ζωάκια… και 
ξεκινάμε το δεύτερο μέρος του προγράμματος την 
ανακύκλωση και την αναγκαιότητά της για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 



Εκπαιδευτικές  δραστηριότητες 
για το 2ο μέρος.  
  
 



Δυο κατηγορίες σκουπιδιών … δύο 
κάδοι… 
 Ερώτημα προς διερεύνηση πόσοι κάδοι 

υπάρχουν; είναι όλοι οι κάδοι ίδιοι; Γιατί 
υπάρχουν διαφορετικοί κάδοι; μήπως μας 
βοηθούν σε κάτι; τι βάζουμε στους πράσινους και 
τι στους μπλε κάδους; 

 Τρόποι διερεύνησης Εντοπισμός διαφορετικών 
κάδων στην αυλή του σχολείου, συζήτηση, χρήση 
εποπτικού υλικού. Καθαριότητα με γάντια στην 
αυλή.  





Που καταλήγουν τα σκουπίδια του 
μπλε κάδου 
 Ερώτημα προς διερεύνηση που πηγαίνει και 

αδειάζει το φορτηγό της ανακύκλωσης τα 
σκουπίδια που συλλέγει  από τους μπλε κάδους; 

 Τρόποι διερεύνησης κουκλοθέατρο, αφήγηση του       
παραμυθιού   «Οι περιπέτειες του Σώτου 
Μαζέβου» (Αναστασία         Δημητρίου, Εκδ. 
Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης & Ανακύκλωσης) 





Ας κατασκευάσουμε τους δικούς 
μας κάδους. 
 Ερώτημα προς διερεύνηση  πόσες ομάδες  

μπορούμε  να δημιουργήσουμε αν αδειάσουμε έναν 
κάδο ανακύκλωσης; 

 Τρόποι διερεύνησης συζήτηση για τα υλικά 
αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό. Κατασκευή τριών 
κάδων και διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων 
υλικών. 



Φύλλα εργασίας για 
ανατροφοδότηση 

Τοποθετώ τα 
σκουπίδια στον κάδο 

που ανήκουν 



ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ 
ΛΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΛΙΩΝΟΥΝ  ΌΤΑΝ 
ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΜΑ 





Επαναχρησιμοποίηση υλικών 

 Ερώτημα  Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα 
ανακυκλώσιμα υλικά; 

 Τρόπος  κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, 
κουκλοθέατρο μα τις κατασκευές που δημιουργήσαμε, 
συζήτηση. 

     Τα παιδιά επεξεργάζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά  που 
συγκεντρώθηκαν και προτείνουν ιδέες για την αξιοποίηση τους. 
Βλέπουν στον υπολογιστή κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά και 
προτείνουν με τι θέλουν να ασχοληθούμε. Ακολουθεί συζήτηση για 
την επαναχρησιμοποίηση υλικών γενικότερα. (Πλένουμε καλά τις 
άδειες συσκευασίες πριν τις πετάξουμε στα ανακυκλώσιμα ή τις 
επαναχρησιμοποιήσουμε,   χρησιμοποιούμε το χαρτί Α4 και από τις 
δύο πλευρές, πλένουμε καλά και επαναχρησιμοποιούμε τα γυάλινα 
βάζα,  τα κουτιά των παπουτσιών μπορούν να φιλοξενήσουν μικρά 
αγαπημένα παιχνίδια όπως playmobil).  





  Τέλος ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα παίρνοντας 
μέρος στο εθελοντικό πρόγραμμα «let’s do it 
Greece» οπού τα παιδιά διασκέδασαν στην 
αυλή του σχολείου φυτεύοντας λουλούδια σε 
γλάστρες που τα ίδια κατασκεύασαν,  και 
δημιουργώντας με ανακυκλώσιμα υλικά που τα 
ίδια συγκέντρωσαν μικρά αναμνηστικά για τα 
οποία ήταν πολύ υπερήφανα.  













Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


