
 

 

 
δρω - Δραστηριότητες στη Φύση 

 

Η δρω – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ διοργανώνει προγράμματα 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε μαθητές Α/βάθμιας εκπαίδευσης σε Αθήνα και Ναύπακτο.  

 

Α. Περιβαλλοντικά προγράμματα  

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κύκλος του νερού, ανακύκλωση, οι ιδιότητες του νερού, 

δέντρα και φυτά, μέλισσες-μέλι) 

 

Συγκεκριμένες θεματολογίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

1. Σώστε τον πλανήτη Γη 
Τα παιδιά συνεργάζονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Αντικαθιστούν  τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας με ανανεώσιμες και ισορροπούν τη ζυγαριά του πλανήτη.  
[Για μαθητές Γ, Δ, Ε, ΣΤ] 

1. Ο Κύκλος του νερού 
Ομαδική δράση, έρευνα, πειράματα, διασκέδαση. Τα εκπαιδευτικά μηνύματα του κύκλου του νερού 
χαράσσονται ως εμπειρία στη μνήμη των παιδιών. [Για μαθητές  Δ, Ε, ΣΤ] 

2. Ανακύκλωση 
Προσωπική ευθύνη, σκέφτομαι & ενεργώ, άχρηστο για μένα – θησαυρός για κάποιον άλλο, 
χαρτοπολτός & δημιουργία ανακυκλωμένου χαρτιού. [Για μαθητές Γ,Δ , Ε, ΣΤ] 

3. Δέντρα 
Τα παιδιά εξερευνούν τα δέντρα, τις χρησιμότητές τους και αναγνωρίζουν τα προϊόντα τους. 
Συγκρίνουν δέντρα και φύλλα. Ποια ζώα χρειάζονται τα δέντρα και γιατί;  
[Για μαθητές νηπιαγωγείου] 

4. Νερό & Ιδιότητες 

Το νερό και οι ιδιότητές του, γίνονται αντικείμενο έρευνας από τα παιδιά. Με τη χρήση των 

αισθήσεών τους, εργαλείων και μεθόδων, το εξερευνούν. Προσαρμοσμένο ανά τάξη. 

[Για μαθητές νηπιαγωγείου, Α, Β, Γ] 
5. Φυτά – Δέντρα 

Μετρήσεις, συγκρίσεις, ζωντανοί οργανισμοί, φύτεμα, φυτολόγιο και πολλές άλλες δράσεις στην 
πλούσια φύση του Εθνικού Κήπου. Προσαρμοσμένο ανά τάξη. [Για μαθητές Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ] 

6. Μέλισσες-Μέλι 

Τα παιδιά βιώνουν με τις ίδιες τις αισθήσεις τους το «θαύμα της μέλισσας». Η κυψέλη, τα 

εργαλεία του μελισσοκόμου, η δομημένη κοινωνία των μελισσών, γευσιγνωσία μελιού, 

κατασκευή κεριού από κηρήθρα (ατομικό αναμνηστικό). Προσαρμοσμένο ανά τάξη. 

[Για μαθητές νηπιαγωγείου, Α, Β, Γ] 
 

Β. Υπαίθριες δραστηριότητες 

(Προσανατολισμός, παρατήρηση, επίδειξη και αναγνώριση φυσικών υλικών, πετρώματα, 

πεζοπορία, τοξοβολία) 

 

Συγκεκριμένες θεματολογίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

1. Τα Ίχνη του Δάσους 
Έρευνα, δράση, συνεργασία, παρατήρηση! Δράσεις επίδειξης & αναγνώρισης φυσικών υλικών 
(φτερά, κόκκαλα, κέρατα κ.α.), ήχοι & μυρωδιές του δάσους, φωλιά πουλιών, ίχνη από πατήματα 
ζώων (αναμνηστικό τμήματος).  Προσαρμοσμένο ανά τάξη.  

[Για μαθητές Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ] 
2. Νο2  Ίχνη του Δάσους 

Ημέρα δράσης & ανακάλυψης της φύσης: καμουφλάζ ζώων και ερπετών, ίχνη τροφής στο δάσος, 
πετρώματα αλλά και πείραμα ενεργοποίησης ηφαιστείου! [Για μαθητές Γ, Δ, Ε, ΣΤ] 



 

 

3. Γύρω από την Ακρόπολη 
Μηνύματα και αναγνώριση σημαδιών είναι τα ερεθίσματα της εξερεύνησης. Ένα ζωντανό κυνήγι 
του “πριν” και του “τώρα”, προσφέρει στα παιδιά διασκέδαση και ανακάλυψη.  
[Για μαθητές Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ] 

 
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 1,45’ - 2 ώρες.  
 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της “δρω” είναι βιωματικά, είναι σχεδιασμένα ώστε οι μαθητές να 
αποκτούν γνώσεις, να καλλιεργούν αξίες, να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους 
σκέψη, να ανακαλύπτουν, να διασκεδάζουν και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και την 
πρακτική.  
 
Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μαθητές:  
 

 γνωρίζουν, βλέπουν και έρχονται σε επαφή με εργαλεία (παραδοσιακά ή/και επιστημονικά) 

 χρησιμοποιούν επιστημονικά όργανα εργαστηρίων και μετρήσεων 

 δημιουργούν ατομικά έργα τέχνης και τα παίρνουν μαζί τους ως αναμνηστικό 

 εξοικειώνονται με έννοιες και αξίες 

 αποκτούν γνώσεις και πρωτόγνωρες εμπειρίες 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρω στην ιστοσελίδα: www.dro.gr   

Αθήνα 

Τηλέφωνα: 210 3232518-9 

fax: 210 3316755 

e-mail: child@dro.gr 

 

Ναύπακτος 
Τηλέφωνο & fax: 26340 27987 

 

http://www.dro.gr/
mailto:child@dro.gr

