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 Ο γενικός στόχος του σχεδίου  “Spark the Use of STEAM in Preschool Education”είναι να θέσει τα
θεμέλια για την εφαρμογή και αφομοίωση της προσέγγισης STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts, and Mathematics) στην Προσχολική Εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας γνώσης
και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις
Τέχνες και τα Μαθηματικά κατάλληλα για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής ηλικίας (3-6). 
Το συγκεκριμένο project έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία  (εν
ενεργεία ή μη) την ευκαιρία να βελτιώσουν την κατανόηση της προσέγγισης STEAM  και τις
δραστηριότητες  και συνεπώς να ενισχύσουν την ικανότητά τους να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας. Αναπτύσσοντας ένα σύνολο νέων δραστηριοτήτων STEAM και προσφέροντας τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τις χρησιμοποιήσουν και να τις προσαρμόσουν σε ένα
εκπαιδευτικό πλαίσιο,  θα τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας που θα
στηρίξουν την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 
Διεξήχθη έρευνα μικρής κλίμακας και στις δύο χώρες εταίρους, Ελλάδα και Πορτογαλία, με τη
συμμετοχή 15 εν ενεργεία εκπαιδευτικών Προσχολικής Ηλικίας. Οι περισσότεροι από αυτούς
περιγράφουν την προσέγγιση STEAM ως μια διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση ή ως μια
νέα μέθοδο διδασκαλίας και είναι σε θέση να αναλύσουν το ακρωνύμιο STEAM. Ορισμένοι δε
γνώριζαν για το STEAM ή απλώς το περιέγραψαν ως «ρομποτική».  Επιπροσθέτως  9 στους 15
εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν δραστηριότητες STEAM στην τάξη τους. Ωστόσο, όλοι οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν πως ο λόγος που το STEAM δεν εφαρμόζεται στην τάξη ή οι δυσκολίες
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή είναι κυρίως τρεις: α) έλλειψη εκπαιδευτικών υλικών και
πρακτικών δραστηριοτήτων, β) έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. ρομπότ) και γ) έλλειψη
κατάλληλων γνώσεων και κατάρτισης.  
Αυτές ήταν επίσης οι προτάσεις τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το STEAM στην τάξη τους: α)
εκπαιδευτικά μαθήματα STEAM  και εκπαίδευση δασκάλων, β) εκπαιδευτικό υλικό STEAM για
εύκολες δραστηριότητες STEAM χωρίς ακριβό εξοπλισμό και γ) τεχνολογικό εξοπλισμό αν είναι
δυνατόν.  
Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο του συγκεκριμένου έργου, μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στο
STEAM στην προσχολική εκπαίδευση και τις ανάγκες των εν ενεργεία και με προϋπηρεσία
εκπαιδευτικών αναφορικά με το STEAM  σχεδιάσαμε αυτό το eBook. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε
ένας σύντομος οδηγός STEAM και STEAM δραστηριότητες έτοιμες για εφαρμογή στην τάξη.
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ΒΗΜΑ I. ΠΡΟΒΛΗΜΑ– Προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα που προκύπτει από μια
ιστορία, ένα παραμύθι κτλ. 
ΒΗΜΑ II. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ– Χρησιμοποιούμε επιστημονική έρευνα για άντληση πληροφοριών,
χρησιμοποιούμε την τεχνική brainstorming και την καταγραφή των ιδεών μας
BHMA III. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – κάνουμε το σχεδιασμό μας (προετοιμασία χώρου
και υλικών) και υλοποιούμε το σχεδιασμό. 
BHMA IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ– παρουσιάζουμε  τα τελικά ευρήματα και τους
περιορισμούς.

STEM είναι το ακρωνύμιο για τις Φυσικές επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα
Μαθηματικά, όπως εισήχθη από το NRC στις αρχές της δεκαετίας του 1990. (NRC, 2009).
Περιγράφει όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές πολιτικές ή τα προγράμματα που περιλαμβάνουν μία ή και
περισσότερες αρχές STEAM (Bybee, 2010). Πρόσφατα, οι Τέχνες  εισήχθησαν ως ένας νέος τρόπος να
προωθηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία στο STEM (STEM to STEAM, n.d) διαμορφώνοντας
έναν νέο όρο STEAM που ορίζει πρωτίστως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πρακτικές, το
περιεχόμενο και τις δεξιότητες που προσεγγίζουν τα πεδία STEAM ως ένα (Morrison & Bartlett, B.,
2009).
Σύμφωνα με τον Bryan κ.α. (2016), το STEAM μπορεί να περιγραφεί ως «η διδασκαλία και εκμάθηση
του περιεχομένου και πρακτικών πειθαρχημένης γνώσης συμπεριλαμβάνοντας τις φυσικές επιστήμες
και/ή τα μαθηματικά μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών μηχανικής και μηχανικού σχεδιασμού ή
συναφών τεχνολογιών». 
Στην Προσχολική Εκπαίδευση το πιο "προκλητικό" πεδίο είναι η Μηχανική -"Ε".
Ωστόσο, Η Μηχανική μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με άλλους κλάδους όπως η Γλώσσα και
Λογοτεχνία (Pantoya et al., 2015) αρχικά μέσω μιας διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων (problem
solving), τον Μηχανικό Σχεδιασμό (Engineering Design Process -DP).
Σε αυτό το έργο ακολουθείται ένας Μηχανικός Σχεδιασμός τεσσάρων βημάτων για το σχεδιασμό και
ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων και μαθημάτων STEAM για την προσχολική εκπαίδευση
σύμφωνα τους Ιωάννου και Μουρουζίδου (2021): 
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Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το STEAM;
Επισκεφθείτε  το https://steamit.eun.org/about-the-project/the-framework/  για να μελετήσετε το

πρώτο Ευρωπαϊκό θεωρητικό πλαίσιο για την ενοποιημένη προσέγγιση STEAM.

https://steamit.eun.org/about-the-project/the-framework/
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Αφού μελετήσετε την ιστορία «Το μαγικό μολύβι»
του Zbigniew Czernelecki με τα παιδιά, ρωτήστε
τα αν παρατηρούν ότι ενώ το μαγικό μολύβι
ζωγραφίζει με γκρι χρώμα μετά τα αντικείμενα ή
τα φαγητά έχουν το σωστό χρώμα. Τονίστε το
πρόβλημα πώς το μολύβι έχει όλα τα χρώματα ή
απλώς μερικά που όταν ενωθούν δημιουργούν ένα
νέο χρώμα.

Επιτρέψτε στα παιδιά να εξερευνήσουν το
αποτέλεσμα της μείξης των χρωμάτων. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε πλαστελίνη, μπογιά,
ξυλομπογιές κτλ. Τους δίνετε ένα χαρτί για να
κάνουν τις δοκιμές και ένα «τεχνικό» χαρτί για να
καταχωρήσουν τα ευρήματά τους, στο οποίο
γνωρίζουν πως αν προσθέσουν (+) ένα χρώμα σε
ένα άλλο φτιάχνουν ένα νέο χρώμα/ αποτέλεσμα
(=).

Ανακεφαλαιώστε τα ευρήματα των παιδιών, καταλήγοντας από κοινού στο συμπέρασμα
πως το μολύβι θα χρειαζόταν κόκκινο, μπλε και κίτρινο για να δημιουργήσουν νέα
χρώματα. Συμφωνείστε σε έναν τρόπο να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και
δημιουργήστε μαζί μια τελική παρουσίαση- για παράδειγμα χρησιμοποιώντας 3 λάμπες
που αντιπροσωπεύουν το κάθε χρώμα όπως εξηγείται στο βίντεο The Dad Lab channel στο
You Tube, ελέγχοντας τη βέλτιστη απόσταση ανάμεσα στις λάμπες και τον τοίχο ( ή άλλο
χώρο προβολής) για να εγγυηθείτε τα αποτελέσματα.

Συνοψίστε τα νέα συμπεράσματα για το πώς λειτουργεί η μείξη χρωμάτων ανεξάρτητα από τα υλικά και
την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε (μπορείτε να δώσετε περισσότερα παραδείγματα από άλλες
πηγές). Προετοιμάστε τα παιδιά για μια τελική παρουσίαση στους γονείς ή άλλο κοινό στο σχολικό
περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά φώτα και στοιχεία LEGO για να αφηγηθούν μέρος της
ιστορίας «Το Μαγικό Μολύβι» όπως ένα χρωματιστό θέατρο σκιών.

Watch
the video

Παραμύθι «Το Μαγικό Μολύβι» του Zbigniew Czernlecki (σε βιβλίο ή βίντεο από το You
Tube)
Πλαστελίνη, μπογιά, ξυλομπογιές κτλ.
Φωτοτυπικό χαρτί
Μαρκαδόροι (μπλε, πράσινοι, κόκκινοι)
Φακοί
Κολλητική ταινία
Στοιχεία LEGO
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Αφού παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά την ταινία “A Joy Story: Joy and Heron”
μπορείτε να επικεντρωθείτε στη βάρκα που επιπλέει και να τα ρωτήσετε γιατί επιπλέουν
οι βάρκες. Μιλήστε για τα θαλάσσια σπορ που χρησιμοποιούν βάρκες ή άλλα αντικείμενα
που επιπλέουν και θέστε το ερώτημα πώς πιστεύουν τα παιδιά ότι όλα αυτά επιπλέουν,
προκαλέστε τα να δημιουργήσουν δικές τους βάρκες που επιπλέουν για έναν θαλάσσιο
διαγωνισμό.

Δημιουργήστε ένα χώρο με ένα δοχείο με νερό και διαφορετικά αντικείμενα προσκαλώντας τα παιδιά
να πειραματιστούν στο ποια από αυτά επιπλέουν και ποια όχι. Ακολουθήστε την αναζήτησή και τις
προσπάθειές τους και καταχωρίστε όλα τα αποτελέσματα σε έναν ασπροπίνακα ή πίνακα
παρουσιάσεων. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας κάντε μια δημόσια συζήτηση με τα παιδιά
σχετικά με το ποια αντικείμενα επιπλέουν και γιατί (χάρη στο μέγεθος, βάρος, ποσότητα νερού κτλ)
ζητώντας τους να μετρήσουν τα αντικείμενα αυτά (χρησιμοποιώντας μια μεζούρα) και ζυγίζοντάς τα
(χρησιμοποιώντας μια ζυγαριά). Επίσης συζητήστε πώς το μέγεθος για παράδειγμα δεν επηρεάζει
πάντα (πχ συγκρίνετε μια μικρή λαστιχένια μπάλα με μια μεγαλύτερη).

Αναγνωρίζοντας τις διαφορές ανάμεσα στα αντικείμενα που επιπλέουν και σε κείνα που δεν
επιπλέουν, προσκαλέστε τα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους βάρκα για το διαγωνισμό
χρησιμοποιώντας πλαστελίνη. Καθοδηγήστε τα στη διαδικασία να δημιουργήσουν και να ελέγξουν τις
βάρκες τους στο δοχείο νερού, καθώς η πλαστελίνη μπορεί να επιπλεύσει μόνο αν έχει το σωστό
σχήμα. Δώστε τους χώρο και χρόνο να ανακατέψουν τα χρώματα της πλαστελίνης, προσθέστε λεπτά
ξυλαράκια ή οδοντογλυφίδες και μικρά κομμάτια χαρτιού για να δημιουργηθεί ένα όμορφο
ιστιοπλοϊκό καραβάκι. 

Watch
the video

Η ταινία “A Joy Story: Joy and Heron” της Kyra Buschor, Constantin Paeplow, Kenneth Kuan 
Πλαστικό δοχείο και νερό.
Διάφορα αντικείμενα που επιπλέουν και που δεν επιπλέουν.
Μεζούρα και ζυγαριά.
Πλαστελίνη, λεπτά ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες, χαρτιά.
Κινητό με μετρητή χρόνου.

Ζητήστε τη βοήθειά τους για τη διακόσμηση του δοχείου νερού για το διαγωνισμό των καραβιών από
πλαστελίνη. Ένα ένα κάθε παιδί πρέπει να βάλει το βαρκάκι του στο νερό και να φυσήξει ώστε αυτό να
φτάσει στην απέναντι πλευρά του δοχείου γρηγορότερα. Για κάθε γύρο, ο χρόνος της διαδρομής
μετριέται με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου με το μετρητή χρόνου. Ο πιο γρήγορος κερδίζει!
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Διαβάζοντας την ιστορία “Big Friends” των Linda Sarah και Benji Davis, μπορείτε να συστήσετε ένα
παιδί στην τάξη και/ή τη σπουδαιότητα της φιλίας. Ρωτήστε τα παιδιά τι σημαίνει γι΄ αυτά να έχουν
φίλους, τι λέξεις τους έρχονται στο μυαλό. Ρωτήστε τα παιδιά ποιο στοιχείο είχαν οι τρεις φίλοι από το
βιβλίο για να παίξουν- ένα χαρτόκουτο. Και προσκαλέστε τα να ξαναχτίσουν ένα για την τάξη.

Αποφασίστε με τα παιδιά πώς θα διακοσμήσετε το χαρτόκουτο (πχ για να γίνει πειρατικό πλοίο, ένα
κάστρο, ένα αμάξι κτλ- μπορείτε να βρείτε πολλές οδηγίες διαδικτυακά). Κάντε ένα σχέδιο πάνω στον
ασπροπίνακα ή στον πίνακα παρουσιάσεων, με τις προτάσεις των παιδιών για το ποια στοιχεία είναι
μέρος του project για να συμπεριληφθούν πάνω στο χαρτόκουτο. Συμφωνήστε με τα παιδιά ποιοι θα
είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του κάθε μέρους/ στοιχείου του project προκαλώντας τα να μετρήσουν
τα βήματα/ στοιχεία που απαιτούνται και μοιράστε τη δουλειά ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.

Υποστηρίξτε τα παιδιά να χτίσουν το δικό τους προσωποποιημένο χαρτόκουτο για την τάξη. Όταν είναι
εφικτό, ενθαρρύνετέ τους να συμμετέχουν στη μέτρηση και συγκόλληση για να εξασκήσουν τις
μαθηματικές δεξιότητες και να κατανοήσουν τα διαφορετικά μέρη μιας κατασκευής. Κατά τη
διαδικασία και/ ή στο τέλος εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όταν τα παιδιά μετακινούν το χαρτόκουτο (πχ
με ένα παιδί μέσα σ΄ αυτό και το άλλο να το τραβάει) να τραβήξετε την προσοχή τους και να μιλήσετε
για την κίνηση και δύναμη- τη διαφορά ανάμεσα στη μετακίνηση του κουτιού χωρίς αντικείμενα και
παιδιά μέσα και όταν το κουτί είναι πιο βαρύ. Τη διαφορά στην ταχύτητα κίνηση αν το κουτί είναι
βαρύτερο ή όχι.

“Big Friends” της Linda Sarah & Benji Davies (βιβλίο ή βίντεο από το You Tube που αφηγείται
την ιστορία)
Χαρτόκουτο, μεζούρα, κόλλα κτλ
Κινητό για λήψη φωτογραφιών και εκτυπωτής.

Δημιουργήστε τις εικόνες των φίλων του βιβλίου με τα παιδιά. Παρουσιάστε τις εικόνες του βιβλίου ξανά
και ζητήστε τους να συμπεριφερθούν όπως στο βιβλίο- είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν αξεσουάρ και
να βγάλουν το υποκριτικό ταλέντο από μέσα τους. Ζητήστε από τα παιδιά να βγάλουν φωτογραφίες με
τη χρήση τάμπλετ ή κινητού και βάλτε φίλτρα με καρτούν ή εικονογράφησης ούτως ώστε να μοιάζουν με
τις φιγούρες του βιβλίου. Τυπώστε τα και εκθέστε τις φωτογραφίες κοντά στο χαρτόκουτο.
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Αφού διαβάσετε τη ιστορία “The
Gruffalo” συζητήστε με τα παιδιά τα
βασικά συμπεράσματα (μέθοδος
επίλυσης προβλημάτων και
δημιουργικότητα για να ξεγελάσουν
τα αρπακτικά). Προσκαλέστε τα να
χτίσουν ένα σπίτι για το ποντίκι για
να ζήσει με ασφάλεια με την
οικογένειά του.

Αποφασίστε με τα παιδιά πώς θα χτίσετε και θα
διακοσμήσετε το σπίτι του ποντικιού (πχ. με ξύλο και
στρώματα από φυτά) και αφιερώστε χρόνο να εξερευνήσετε
το περιβάλλον που ζει το ποντίκι. Εξερευνήστε τα υλικά που
απαιτούνται και τα μέτρα που πρέπει να πάρετε για να
χτίσετε μια στέρεα και ασφαλή κατασκευή για το ποντίκι.
Συμφωνήστε με τα παιδιά ποιος θα είναι υπεύθυνος για κάθε
μέρος του project, παρακινώντας τα να μετρήσουν τα
βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Υποστηρίξτε τα παιδιά να χτίσουν ένα σπίτι για το ποντίκι συγκεντρώνοντας τις ιδέες τους και
σχεδιάζοντας ένα μοντέλο που θα ακολουθήσουν. Εξερευνήστε πώς τα ξυλαράκια ταιριάζουν μεταξύ
τους, πόσα θα χρειαστείτε, πόσο ψηλή μπορεί να είναι η κατασκευή πριν πέσει, πώς να
χρησιμοποιήσουν τη ζύμη, το χώμα, φυτά για να σταθεροποιήσουν την κατασκευή. Ξεκινήστε
αφήνοντας τα παιδιά να πειραματιστούν και να χτίσουν μοντέλα του σπιτιού και παρουσιάστε τις έννοιες
της βαρύτητας και των δυνάμεων. Αφήστε τα παιδιά να διακοσμήσουν το σπίτι του ποντικιού τονίζοντας
τα στοιχεία της φύσης που συνθέτουν το φυσικό χώρο του. Δημιουργήστε ένα σχέδιο για χάρτινες
κούκλες των ζώων στην ιστορία για την τελική παρουσίαση του έργου.

Προετοιμάστε τις χάρτινες κούκλες των ζώων και αφηγηθείτε ξανά την ιστορία, ηχογραφήστε τη
δραστηριότητα αυτή με ένα smartphone/ tabletγια να έχετε τη δική σας ιστορία “The Gruffalo” σε
βίντεο.

“The Gruffalo” της Julia Donaldson (βιβλίο ή βίντεο από το You Tube που αφηγείται την
ιστορία.
Φωτοτυπικό χαρτί.
Κόλλα, νήμα.
Χάρτινες κούκλες.
Smartphone/tablet.
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Αφού παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους “Coin Operated” συζητήστε με τα παιδιά
τη σημασία των στόχων και των ονείρων και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα πετύχουμε.
Μαζί με τα παιδιά, δώστε ταυτότητα σε έναν κοινό στόχο που θα ήθελαν να πετύχουν στα
πλαίσια της τάξης )πχ. Ένα νέο παιγνίδι ή βιβλίο). Πώς μπορούν να βγάλουν τα
απαιτούμενα χρήματα; Παρουσιάστε μια δραστηριότητα φτιάχνοντας ένα σταντ για
λεμονάδα για να τα βοηθήσετε να πετύχουν το στόχο τους.

Αποφασίστε από κοινού με τα παιδιά πώς θα φτιάξετε το σταντ για τις λεμονάδες και διακοσμήστε το.
Στον ασπροπίνακα ή τον πίνακα παρουσιάσεων που θα έχετε διαθέσιμο συγκεντρώστε τις προτάσεις
των παιδιών (πχ: πόσο μεγάλο, πόσο σταθερό θα είναι, υλικά και μέτρα που απαιτούνται) και
σχεδιάστε ένα μοντέλο. Αποφασίστε μαζί μια συνταγή για λεμονάδες- υπάρχουν πολλές συνταγές στο
διαδίκτυο για να ακολουθήσετε.

Υποστηρίξτε τα παιδιά ώστε να χτίσουν και να διακοσμήσουν το σταντ για λεμονάδες και να
προετοιμάσουν τη συνταγή για λεμονάδα. Όταν είναι δυνατό, εμπλέξτε τους στη διαδικασία των
μετρήσεων για το σταντ και τις ποσότητες νερού, χυμού λεμονιού και της ζάχαρης που χρειάζονται.
Αφήστε τα παιδιά να δοκιμάσουν τη λεμονάδα στα διαφορετικά στάδια παρασκευής και να
εξερευνήσουν και να συγκρίνουν την οξύτητα του χυμού λεμονιού συγκριτικά με το νερό.Αυτή η
διαδικασία θα τους δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουν τις δεξιότητές τους στις φυσικές επιστήμες και
τα μαθηματικά. Αποφασίστε την τιμή της λεμονάδας (πχ 0,50 ευρώ) και βοηθήστε να παιδιά να
μετρήσουν πόσα νομίσματα χρειάζονται για να φτάσουν το στόχο τους.

Watch
the video

Η ταινία “Coin Operator” του Nicholas Arioli (2017).
Υλικά για να δημιουργήσετε ένα σταντ λεμονάδας (τραπέζι, σημαία κτλ).
Νερό, ζάχαρη και λεμόνια, δοσομετρητές.
Νομίσματα.
Smartphone, tablet.

Υποστηρίξτε τα παιδιά να βιντεοσκοπήσουν ένα μικρό διαφημιστικό σποτ για το σταντ λεμονάδας
χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet και μοιραστείτε το με τους γονείς. Βάλτε το σταντ σε έναν
κοινόχρηστο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά θα κάνουν την πλήρη διακόσμηση για να προσελκύσουν
τους πελάτες (πχ. Γονείς, παππούδες, εκπαιδευτικούς) και πουλήστε αρκετή ποσότητα ώστε να
φτάσετε το στόχο σας).
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Αφού παρακολουθήσετε την ταινία “Holla
Llamigo” με τα παιδιά, εξερευνήστε τη
σημασία της χρήσης πινιάτας για τους
εορτασμούς στις χώρες της Λατινικής
Αμερικής. Αποφασίστε να κάνετε μια γιορτή
στην τάξη και προσκαλέστε τα παιδιά να
φτιάξουν μια πινιάτα.

Δημιουργήστε ένα χώρο εργασίας για
τη δραστηριότητα καθώς μπορεί να
λερώσουν! Αποφασίστε με τα παιδιά
πώς να φτιάξουν την πινιάτα και τι
υλικά θα χρειαστείτε (μπαλόνι,
αλεύρι, νερό, εφημερίδα, μπογιά,
κορδόνι, ξύλα, καραμέλες ή
αυτοκόλλητα). Προετοιμάστε έναν
πίνακα παρουσιάσεων/ ασπροπίνακα
προκειμένου να συλλέξετε τις
προτάσεις των παιδιών για τα μέτρα
για κάθε υλικό και πώς θα
διακοσμήσετε την πινιάτα. Μιλήστε
για τη σημασία της δύναμης της
κίνησης που απαιτείται για να ανοίξει
η πινιάτα από τη στιγμή που θα είναι
έτοιμη.

Υποστηρίξτε τα παιδιά να φτιάξουν μια πινιάτα. Όποτε είναι
δυνατό βάλτε τα να μετρήσουν τα κοψίματα του χαρτιού και
τις ποσότητες του νερού και του αλευριού για να ετοιμάσουν
την πάστα που θα καλύψει το φουσκωμένο μπαλόνι.
Εξηγήστε την ανάγκη να αφήσετε την πάστα να στεγνώσει
(το μπαλόνι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία στρώματα
πάστας) και να σκληρύνει καθώς επίσης και το ρόλο της
αμυλώδους κόλλας που δημιουργήθηκε από την ανάμειξη
νερού, κομματιών χαρτιού και άλευρου. Σε ανοιχτό χώρο
αποφασίστε πού θα κρεμάσετε την πινιάτα,
χρησιμοποιώντας σκοινί. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να
μετρήσετε την καλύτερη απόσταση από το έδαφος που θα
βάλετε την πινιάτα και εξερευνήστε τις διαφορετικές
κινήσεις που γίνονται όταν τη χτυπάτε με ένα ξύλο.
Βοηθήστε τα παιδιά να διακοσμήσουν την πινιάτα και
διαλέξτε τι κεράσματα θα βάλετε μέσα. 

Watch
the video

Η ταινία “Holla Llamigo” των Charlie Parisi και Christina Chang (2015).
Μπαλόνι, αλεύρι, νερό, εφημερίδες, μπογιά, σκοινί, ξύλο, καραμέλες, αυτοκόλλητα κτλ.
Χαρτιά και μεζούρες.
Smartphone/ tablet.

Τελειώστε διακοσμώντας το χώρο
για τη γιορτή όπου θα ανοιχτεί η
πινιάτα. Τραβήξτε βίντεο με
smartphone ή tablet έτσι ώστε η
τάξη να μπορεί να ξαναθυμηθεί τη
χαρούμενη γιορτή και να τη
μοιραστεί με τους γονείς!
Σημείωση: μπορείτε να φτιάξετε
παραπάνω από μια πινιάτα και να
κάνετε διαγωνισμό.

Watch
the video
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Πριν παρακολουθήσετε/ διαβάσετε
την ταινία/ παραμύθι “ Τα τρία μικρά
γουρουνάκια και ο κακός λύκος» με τα
παιδιά, έχουμε την πρόκλησή μας.
Χρειάζεται να χτίσουμε το δικό μας
σπίτι για να αποφύγουμε το λύκο!

Στηρίξτε τα παιδιά να συζητήσουν για τα υλικά που θα
χρειαστούν προκειμένου να φτιάξουν το τέλειο σπίτι για να
προστατεύσουν τα τρία μικρά γουρουνάκια! Σε ένα μεγάλο
κομμάτι χαρτιού ή σε ασπροπίνακα γράψτε τις ιδέες τους.
Στηρίξτε τη διαδικτυακή τους αναζήτηση για τα κτίρια, τα
δυνατά κτίρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στο
χτίσιμο. Μαγνητοσκοπήστε τις ιδέες τους με το δικό τους
τρόπο (σχέδια) και καταγράψτε τις νέες τους ιδέες!

Χωρίστε τα παιδιά σε μικρές ομάδες και δώστε τους διαθέσιμο υλικό από την τάξη:
1.Τα παιδιά σχεδιάζουν το σπίτι που θα χτίσουν για τα τρία μικρά γουρουνάκια (σχέδιο).
2.Τα παιδιά κατασκευάζουν το κτίριο με όποια διαθέσιμα υλικά υπάρχουν (ξύλινα τουβλάκια,
πλαστικά τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτόνια, ανακυκλώσιμα υλικά (συσκευασίες),
πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ).
3.Ζητήστε από τα παιδιά να μαγνητοσκοπήσουν τα κτίριά τους χρησιμοποιώντας tablet/ smartphone.
4.Οι εκπαιδευτικοί κάνουν τους κακούς λύκους και προσπαθούν να καταστρέψουν τα κτίρια. Αν αυτό
τους είναι εύκολο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βάλουν ένα νέο πρόβλημα στο προσκήνιο (πχ σεισμό)
για να τεστάρουν τα κτίριά τους.

Τα παιδιά βελτιώνουν τα σχέδιά τους και παρουσιάζουν τις τελικές τους λύσεις. Επίσης μοιράζονται τις
μαγνητοσκοπήσεις και τις φωτογραφίες για τα κτίρια με smartphone/ tablet.
Τέλος, βλέπουν την ταινία/ παραμύθι.

Τα τρία μικρά γουρουνάκια (του Disney) σε ταινία ή βιβλίο.
Tablet. Computer, smartphone.
Χαρτιά, ξυλομπογιές.
Υλικά για το χτίσιμο (ξύλινα και πλαστικά τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτόνια,
ανακυκλώσιμο υλικό, όπως συσκευασίες, πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ).
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Όλοι ξέρουμε την ιστορία για τη χελώνα και το
λαγό…. Αλλά ποιος είναι ο πιο γρήγορος στο
δάσος; (συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων).

Πώς μπορούμε να βρούμε το πιο γρήγορο ζώο;
Γράψτε τις ιδέες που θα μοιραστούν τα παιδιά.
Ποιος είναι ο γρηγορότερος; Γιατί;
Εισάγετε την έννοια της ταχύτητας. Η ταχύτητα
ορίζεται ως η απόσταση που καλύπτεται ανά
μονάδα μέτρησης του χρόνου (ταχύτητα =
απόσταση/ χρόνο).
Με απλά λόγια: Μπορούμε να τρέξουμε μια
απόσταση για να δούμε ποιος είναι ο
γρηγορότερος.

Οργανώστε έναν αγώνα ταχύτητας ανάμεσα σε
παιδιά και ανάμεσα σε ζώα. Το κάθε παιδί θα
αναπαραστήσει  ένα ζώο. Προσκαλέστε τα παιδιά
να ψάξουν πληροφορίες για τα ζώα και τα
χαρακτηριστικά τους μέσω διαδικτύου ή
διαθέσιμων βιβλίων και βοηθήστε τα σε αυτή τη
δραστηριότητα. Τα παιδιά δημιουργούν-
σχεδιάζουν τη δική τους εκδοχή ζώων.
Φτιάξτε ομάδες των δύο παιδιών:
1.Από ένα κοινό σημείο εκκίνησης σε ένα κοινό
σημείο τερματισμού ( γρηγορότερος είναι αυτός
που ολοκληρώνει την κούρσα σε λιγότερο χρόνο)
και καταγράψτε τους χρόνους.
2.Από ένα κοινό σημείο εκκίνησης για
συγκεκριμένο χρόνο (πχ 4 δευτερόλεπτα)
(γρηγορότερος είναι όποιος καλύψει μεγαλύτερη
απόσταση στον ίδιο χρόνο) και μετρήστε τις
αποστάσεις.

Τα παιδιά καταγράφουν τα δεδομένα τους και
παρουσιάζουν την ταχύτητα- σκορ. Τέλος,
αποφασίστε μαζί ποιος είναι ο γρηγορότερος και
δικαιολογήστε τα τελικά αποτελέσματα και τα
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί.

«Η χελώνα και ο Λαγός» του Αισώπου (βιβλίο ή You Tube)
Tablet/ Computer/ Smartphone.
Χρονομετρητής, μέτρο.
Χαρτιά.
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Σε ένα μικρό χωριό, όχι μακριά
από εδώ, ένας αγρότης
αντιμετωπίζει μια μεγάλη
πρόκληση. Το ποτάμι έχει
υπερχειλίσει στις όχθες μετά από
μια ξαφνική νεροποντή. Αλλά ο
αγρότης πρέπει να περάσει
απέναντι. Ο αγρότης χρειάζεται
μια μόνιμη λύση για να αποφεύγει
τέτοια προβλήματα. 

Πώς μπορεί ο αγρότης να περάσει το ποτάμι; Ποιος είναι ο πιο
ασφαλής τρόπος να διασχίσει το ποτάμι; Τι θα γίνει αν
χρειάζεται μια μόνιμη λύση; Αν δεν ξέρει να κολυμπά; Αν
χρειάζεται να διασχίσει το ποτάμι με το τρακτέρ; Τι μπορεί να
δημιουργήσει ή να κατασκευάσει; Υποστηρίξτε τα παιδιά στο να
εκφράσουν τις ιδέες τους και καταγράψτε τις ιδέες τους στον
πίνακα. Μια βάρκα μπορεί να είναι λύση αλλά τι θα γίνει αν
χρειάζεται το τρακτέρ; Χρειάζεται μια γέφυρα. Τι χρειαζόμαστε
για να φτιάξουμε μια γέφυρα;

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τα παιδιά να ψάξουν για διάφορες γέφυρες στον κόσμο (πχ γέφυρες σε
Brooklyn,Νέα Υόρκη, Ponte Vecchio, Φλωρεντία, Ιταλία, Golden Gate Bridge, στο Σαν Φρανσίσκο,
Καλιφόρνια και παραδοσιακές όπως στην Άρτα, Ελλάδα). Οι γέφυρες μπορούν να κατασκευαστούν με
διάφορα υλικά (πχ σίδερο, ξύλο, πέτρες κτλ.). Τα παιδιά σε μικρές ομάδες σχεδιάζουν τις δικές τους
γέφυρες και χτίζουν τα δικά τους μοντέλα και τα χτίζουν με διαθέσιμα υλικά στην τάξη ( χαρτόνια, ξύλινα
τουβλάκια, lego κτλ.). Τα παιδιά ελέγχουν τις γέφυρες κάτω από διάφορες συνθήκες με τη βοήθεια των
δασκάλων (πχ βαριά οχήματα- παιγνίδια, δυνατούς ανέμους, σεισμούς κτλ.). Τα παιδιά καταγράφουν τα
τεστ στα tablet τους. 

Τα παιδιά αναλύουν τα αποτελέσματά τους και κάνουν προτάσεις βελτίωσης.
Τέλος, όλη η τάξη μαζί οργανώνει και σχεδιάζει την καλύτερη γέφυρα και τη στέλνει μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αγρότη. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά σε αυτή τη
δραστηριότητα.

Tablet/ computer/ smartphone
Χαρτιά, ξυλομπογιές.
Υλικά για να χτίσουν τη γέφυρα ( ξύλινα τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτόνια,
ανακυκλώσιμο υλικό -συσκευασίες- πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ)
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Από την αρχαιότητα έως σήμερα, ο Πειραιάς και
το Πόρτο ήταν σημαντικά λιμάνια για εμπόριο και
μεταφορά. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλα τα
καράβια… Χρειάζεται να χτίσουμε νέα καράβια
για την Ελλάδα και την Πορτογαλία! Τι
χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτή την
πρόκληση.

Τι γνωρίζουμε για τα καράβια; Από τι είναι
φτιάχνονται τα καράβια; Τι είδους καράβια
ξέρουμε; Είναι το υλικό σημαντικό; Υποστηρίξτε
τα παιδιά στην αναζήτηση διαφορετικών ειδών
καραβιών στο πέρασμα των χρόνων. Σταδιακά
παρουσιάστε και διερευνήστε τις ιδέες τους για τα
σχέδια που έχουν αναφορικά με τη βύθιση και την
επίπλευση!

Προσκαλέστε τα παιδιά να σχεδιάσουν τις δικές τους βάρκες σε ομάδες των δύο (2). Παρέχετε
διαφορετικά υλικά για κάθε ομάδα παιδιών (πχ πλαστικό, ξύλο, χαρτί, πλαστελίνη, πέτρες, κόλλα,
ταινία κτλ).
Βοηθήστε τα παιδιά να τεστάρουν τις βάρκες σε ένα μικρό δοχείο γεμάτο με νερό. Μαγνητοσκοπήστε τα
αποτελέσματα και ποιες βάρκες βυθίζονται και ποιες επιπλέουν με τη χρήση κινητού ή τάμπλετ.
Βοηθήστε τα παιδιά ατομικά να συμπληρώσουν ένα φυλλάδιο παρατηρήσεων/ ρεκόρ.

Τα παιδιά αναλύουν τα αποτελέσματά τους και αποφασίζουν ποιο είναι το καλύτερο υλικό για να
χτίσουν νέες βάρκες. Τέλος όλη η τάξη μαζί σχεδιάζει και χτίζει μια νέα βάρκα για τα λιμάνια του
Πειραιά και του Πόρτο. Μαγνητοσκοπήστε την τελική κατασκευή με κινητό ή τάμπλετ.

Τάμπλετ/ κομπιούτερ/ κινητά
Χαρτιά, ξυλομπογιές
Υλικά για να χτίσουν βάρκες (ξύλινα ή πλαστικά τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτόνια,
ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ)
Πλαστικό δοχείο και νερό.
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Οι καταπέλτες ήταν ένα ισχυρό εργαλείο για
Έλληνες και Πορτογάλους. Ο Διονύσιος ο
μεγάλος, ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε έναν
καταπέλτη. Ο ξύλινος καταπέλτης μπροστά από
την είσοδο της πόλης Όμπιντος ήταν ένα από τα 7
θαύματα της Πορτογαλίας. Ας κατασκευάσουμε
ένα νέο καταπέλτη για την Ελλάδα και την
Πορτογαλία.

Τι γνωρίζουμε για τους καταπέλτες; Πώς
μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν ξύλινο καταπέλτη;  
Τι είδους καταπέλτες γνωρίζουμε; Ποιες δυνάμεις
της φυσικής είναι παρούσες στους καταπέλτες;
Υποστηρίξτε τα παιδιά να ψάξουν διάφορα είδη
καταπελτών μέσα από το πέρασμα των χρόνων
και από διάφορες χώρες. Σταδιακά παρουσιάστε
και διερευνήστε τις ιδέες των παιδιών για τις
δυνάμεις στην Επιστήμη της φυσικής.

Προσκαλέστε τα παιδιά να σχεδιάσουν τους
δικούς τους καταπέλτες σε μικρές ομάδες.
Παρέχετε διαφορετικά υλικά για κάθε ομάδα
(πχ πλαστικό, ξύλο, χαρτί, λαστιχάκια, ξύλινα
κυβάκια, κόλλα, αυτοκόλλητη ταινία κτλ).
Παρέχετε μια πλατφόρμα δοκιμών για τους
καταπέλτες και ξεκινήστε ένα διάλογο για τα
αποτελέσματα των κατασκευών. Βοηθήστε τα
παιδιά να συμπληρώσουν ένα φύλλο με τα υλικά
της κατασκευής των καταπελτών και τα στάδιά
της, ατομικά.

Τα παιδιά αναλύουν τα αποτελέσματα και
αποφασίζουν το καλύτερο υλικό για να
κατασκευάσουν έναν καταπέλτη σε ομάδες. Η
τάξη μαζί χτίζει έναν καταπέλτη και με την
υποστήριξη του εκπαιδευτικού συντάσσει τις
οδηγίες για να κατασκευαστεί ένα μοντέλο
καταπέλτη για τον Πειραιά και την Πορτογαλία.

Τάμπλετ / κομπιούτερ / κινητά
Χαρτιά και ξυλομπογιές
Υλικά για να χτιστούν οι καταπέλτες (ξύλινα και πλαστικά τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος,
χαρτόνια, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ).
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Οι μηχανικοί σχεδιάζουν κατασκευές, από γέφυρες και κτίρια μέχρι ράγες τρένων και τρενάκια λούνα
παρκ! Τα τρία μικρά γουρουνάκια προσπαθούν να κάνουν μια κατασκευή για να το απολαύσουν. Ας τα
βοηθήσουμε να σχεδιάσουν το δικό τους τρενάκι. Πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε;

Τι γνωρίζουμε για τα τρενάκια; Πού μπορούμε να τα βρούμε; Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα
τρενάκι; Ποιες δυνάμεις της φυσικής είναι παρούσες; Υποστηρίξτε τα παιδιά να ψάξουν διαφορετικούς
τύπους από τρενάκια σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκπαιδευτικοί διερευνούν τις ιδέες τους για
τις δυνάμεις των φυσικών επιστημών που επιδρούν στα τρενάκια.

Προσκαλέστε τα παιδιά να σχεδιάσουν το δικό τους τρενάκι σε μικρές ομάδες. Παρέχετε διαφορετικά
υλικά για κάθε ομάδα ( πχ ξύλινα τουβλάκια, ρολά από χαρτί υγείας, λαστιχάκια, ξύλινα κυβάκια, μικρά
αφρώδη μπαλάκια, κόλλα, αυτοκόλλητη ταινία κτλ). Παρέχετε μια πλατφόρμα για δοκιμές για τα
τρενάκια τους και ξεκινήστε μια συζήτηση για τα αποτελέσματα των κατασκευών. Βοηθήστε τα παιδιά
να συμπληρώσουν ένα φυλλάδιο με τα υλικά και τα στάδια της κατασκευής του roller coaster.

Τάμπλετ/ κομπιούτερ / κινητά 
Χαρτιά και ξυλομπογιές.
Υλικά για να χτίσουν το τρενάκι ( ξύλινα και πλαστικά τουβλάκια, χαρτί περιτυλίγματος,
χαρτόνια, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, πλαστελίνη, καλαμάκια κτλ)

Τα παιδιά αναλύουν τα αποτελέσματα και αποφασίζουν για το καλύτερο υλικό για να χτίσουν ένα
τρενάκι σε μικρές ομάδες. Η τάξη μαζί χτίζει ένα τρενάκι και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
συμπληρώνουν τις οδηγίες για την κατασκευή ενός μοντέλου roller coaster για τον Πειραιά και την
Πορτογαλία.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ένα έργο Erasmus+ 

που αναπτύχθηκε από τον Kokoro Association & το 54ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

για εσένα!
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