
Νηπιαγωγείο Πιπεριάς Πέλλας 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Μπεγλοπούλου Μαρία (ΠΕ60) 

Πραγματοποιούμε δράσεις STEAM (Science Technology, Engineer, Art 
and Mathmatics), εξοικειωνόμαστε με τις μετρήσεις μεγεθών, 
κάνουμε διατάξεις, μαθαίνουμε μαθηματικές ορολογίες και 

εκπαιδευόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το σεισμό! 

Στα πλαίσια της θεματικής "Το χωριό μου" περιηγούμαστε εικονικά στο χωριό μας, την 

Πιπεριά Πέλλας, μέσω του google maps, παρατηρούμε τα κτίρια, βρίσκουμε τα σπίτια μας 
και αποφασίζουμε να φτιάξουμε τα δικά μας κτίρια-σπίτια 

Εισαγωγική δραστηριότητα: Τα παιδιά κατασκευάζουν κτίρια με τα σώματά τους σε 
ζευγάρια και σε τετράδες. Συνεργάζονται για να φτιάξουν το πιο χαμηλό κτίριο, το πιο 
ψηλό, συγκρίνουν τις "κατασκευές" τους και αιτιολογούν τις απαντήσεις τους. "Το δικό μας 
είναι πιο ψηλό γιατί είμαστε πιο ψηλοί". Στόχος της δράσης: Να κινητοποιήσει τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

 

Κυρίως δραστηριότητα:  

α) τα παιδιά ασχολούνται με κουτιά διαφόρων μεγεθών. Τα παρατηρούν, κατονομάζουν τις 
επιφάνειες, τις πλευρές, τα μεγέθη. Πειραματίζονται ελεύθερα με την κατασκευή κτιρίων - 
πύργων χρησιμοποιώντας τα κουτιά,  

β) χωρίζονται σε ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι παίρνει δύο κουτιά διαφορετικού μεγέθους 
με τα οποία θα πρέπει να κατασκευάσει ένα κτίριο. Κάνουν δοκιμές τοποθετώντας τα 
κουτιά σε διάφορους συνδυασμούς το ένα πάνω ή δίπλα στο άλλο και φτιάχνουν το πιο 
χαμηλό κτίριο, το πιο ψηλό, το μεσαίο κατονομάζοντάς τα.  

γ) η ίδια δραστηριότητα επαναλαμβάνεται με τρία κουτιά. Οι συνδυασμοί που προκύπτουν 
είναι περισσότεροι. Τα παιδιά καλούνται να σημειώσουν με κάποιο τρόπο τις δημιουργίες 
τους (ζωγραφική ή φωτογραφίες) και επιλέγουν τη φωτογράφιση. Σε όλη τη διάρκεια της 
δραστηριότητας ενθαρρύνονται να περιγράφουν τι κάνουν. 
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Προέκταση: χρήση του οικοδομικού υλικού για την κατασκευή κτιρίων - πύργων 

 

Κλείσιμο της δραστηριότητας: Στην παρεούλα γίνεται ανασκόπηση της δράσης, βλέπουμε 
τις κατασκευές τους στον Η/Υ και τα παιδιά ενθαρρύνονται να τις παρουσιάσουν. Γίνεται 
χρήση των κατάλληλων μαθηματικών ορολογιών και τα παιδιά επισημοποιούν τις γνώσεις 
τους και εξοικειώνονται με τις ορολογίες. 

  

Ακολουθεί η θεματική προσέγγιση του Σεισμού  

Με αφορμή και τον καταστροφικό σεισμό της Σάμου παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το 
σεισμό και  στη διεύθυνση: http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html βρίσκουμε 
πληροφορίες και παίζουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια για το σεισμό 

Χρησιμοποιούμε υλικά όπως: χαρτόνια συσκευασίας, γλωσσοπίεστρα, ξυλάκια για 
σουβλάκι, καλαμάκια, χαρτοταινία, κατασκευάζουμε κτίρια, «δοκιμάζουμε τις αντοχές τους 
στο σεισμό» και καταγράφουμε την ένταση του σεισμού στο δικό μας σεισμογράφο 
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Κλικ στο: https://youtu.be/-LN-IlmMmFY για να δείτε την προσομοίωση σεισμού και την 
καταγραφή του στο δικό μας σεισμογράφο 

Δραστηριότητα αντιμετώπισης σεισμού 

Φανταζόμαστε  ότι στο χωριό μας μόλις έγινε ένας τεράστιος σεισμός Αυτή η καταστροφή 
οδήγησε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αφού προκλήθηκαν κατολισθήσεις, 
αποκλείστηκαν δρόμοι και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν τους 
κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης, τι είδους οχήματα πρέπει να 
στείλουν και πώς πρέπει να τα σχεδιάσουν και να τα κατασκευάσουν; 

Στόχος δραστηριότητας: Να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τη σημασία ενός καλά 
μελετημένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για χρήση μετά από μια μεγάλη καταστροφή. 
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Σενάριο της δραστηριότητας: Φανταζόμαστε ότι υπήρξε ένας μεγάλος σεισμός στο χωριό 
μας. Με μέτρηση 8.0 στην κλίμακα Richter, προκάλεσε σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Ξέσπασε φωτιά σε ένα διώροφο κτίριο. Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο 
κτίριο και ξέσπασε πυρκαγιά. Ο δρόμος προς το κτίριο είναι καλυμμένος με ερείπια και 
υπάρχει επίσης ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο που μπλοκάρει το δρόμο. 

Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν οχήματα από Lego (ή 
ισοδύναμα δομικά μέρη) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται μετά τον σεισμό. 

Πρέπει να δώσουν λύσεις στα εξής ζητήματα: 

 Τι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε τα ερείπια στο δρόμο 
μπροστά από το κτίριο που καίγεται; Μπουλντόζα ή γκρέιντερ. Κλικ στο: 
https://youtu.be/-oZ0SInBxFo 

 Τι τύπο οχήματος θα χρειαστείτε για να απομακρύνετε το κατεστραμμένο 
αυτοκίνητο που εμποδίζει το δρόμο; Ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό 

 Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους ανθρώπους στο κτίριο που καίγεται, 
δηλαδή τι είδους όχημα θα χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε εκεί; Ένα 
πυροσβεστικό όχημα 

 Πώς θα φτάσετε στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί ψηλά στο κτίριο; Με μια 
σκάλα. Κλικ στο: https://youtu.be/fQ5Bql6Du7w 

Τα παιδιά εργάζονται σε ζευγάρια καθώς σχεδιάζουν τα οχήματά τους, ανταλλάσσουν 
ιδέες και συνεργάζονται. 

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκε προγραμματισμένη άσκηση σεισμού. Τα παιδιά 
εκπαιδεύτηκαν να αντιδρούν κατάλληλα σε περίπτωση σεισμού στο σχολείο 

(Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα: 2-10/11/2020) 

#STEAMIT_project 

Η δράση αναρτήθηκε στο: https://blogs.sch.gr/mabeglopou/2020/11/10/stem-sto-
nipiagogeio/ 
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