
ΚΠΕ Λαυρίου

Ειρινθ Μιχαθλίδου



Αυτόσ ο κιποσ, ο μικρόσ ο Μζγασ!!!

Μονοιμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
άρχιςε να υλοποιείται πιλοτικά το ςχολικό 
ζτοσ 2019-2020.

Απευκφνεται ςτισ τάξεισ: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
Δθμοτικοφ  και Α΄ Β΄ Γυμναςίου



Σκοπόσ του προγράμματοσ

Να αποτελζςει  ο ςχολικόσ κιποσ 

εργαλείο  αξιοποίθςθσ 

ςτθν εκπαίδευςθ για τθν αειφορία.



Στόχοι του προγράμματοσ

Να παρατθριςουν οι μακθτζσ τον φυςικό κόςμο (φυτά, ηώα, 
ζντομα, ζδαφοσ κλπ) που κρφβει ζνασ κιποσ.

Να ζλκουν ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ

Να αναγνωρίςουν τα φυτά του κιπου και να αντιλθφκοφν τον 
τρόπο επιλογισ τουσ (ςφνδεςθ με τθν κλιματικι αλλαγι).

Να κατανοιςουν τον τρόπο καταςκευισ ενόσ κιπου .

Να ςυνειδθτοποιιςουν τον κρίςιμο ρόλο του νεροφ (ποςότθτα, 
ποιότθτα)



Στόχοι του προγράμματοσ

Να απολαφςουν τθν περιιγθςθ ςτο ςφνολο του κιπου ι ακόμθ 
και εςτιάηοντασ ςε κάποιεσ  γωνιζσ του.

Να αιςκανκοφν δθμιουργικοί εκτελώντασ απλζσ εργαςίεσ 
κθπουρικισ.

Να βιώςουν τον χώρο του κιπου ωσ ζναν ανοιχτό χώρο 
βιωματικισ εκπαίδευςθσ που μπορεί να αγγίξει πολλά πεδία 
μάκθςθσ (βιολογία, μακθματικά , γλώςςα κλπ).

Να αγαπιςουν τον φυςικό κόςμο μζςω του κιπου και να 
αναπτφξουν ςτάςθ εναρμονιςμζνθ με αυτόν.



Πορεία του προγράμματοσ

Ειςαγωγικι παρουςίαςθ

Κλίμα

Νερό

Ζδαφοσ

Εποχζσ

Φυςικι χλωρίδα

Άνκρωποι και κιποσ

Αιςκθτικι

Επιλογι φυτών

Φροντίδα κιπου

Κομπόςτ

Οργάνωςθ εργαςιών

Γνωριμία κι ενςωμάτωςθ

Οργάνωςθ του χώρου

Χρώματα και ςχιματα



Χωριςμόσ ςε ομάδεσ 

Κάκε ομάδα ςε άλλο παρτζρι του κιπου





Μζτρθςθ των διαςτάςεων του παρτεριοφ και 
αποτφπωςθ του ςχεδίου ςε χαρτί.

Εργαλεία Ντοςιζ , ςχζδιο, μολφβι, χάρακασ, 
μετροταινία



Παρατιρθςθ και καταγραφι  τθσ κατάςταςθσ του 
παρτεριοφ

Φυτά, ζντομα, ηώα, ζδαφοσ, κ.λπ.
Μεγεκυντικοί φακοί 

εντομοςκόπια, φτιαράκια



Αναγνώριςθ των φυτών  με τθ βοικεια 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ.

Καρτζλεσ με φωτογραφίεσ των δζντρων και κάμνων κυρίωσ



Παρατιρθςθ των 
χαρακτθριςτικών των 

φυτών

Μζτρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ ςτο1 τ.μ.



Καταςκευι φυτολογίου



Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του παρτεριοφ

Εντοπιςμόσ προβλθμάτων



Προτάςεισ από κάκε ομάδα με ςτόχο τθν 
βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του παρτεριοφ.



Κθπουρικζσ εργαςίεσ

φυτεφςεισ  ςτον κιπο ςε φυτώριο 



Φυτεφςεισ φκινοπωρινζσ

Με αρωματικά κυρίωσ Και λίγα καλλωπιςτικά



Γνωριμία με το κομπόςτ



Γλωςςικό παιχνίδι ςτον κιπο

Καταιγιςμόσ λζξεων και δθμιουργία προτάςεων

Φωτογραφίεσ : Δ. Δράκοσ,  Κ. Σαπουντηάκθ 2ο Δθμοτικό Σχολείο Λαυρίου



Κθπουρικζσ εργαςίεσ ανάλογα τθν εποχι και τθν 
θλικία των μακθτών

Ξεβοτάνιςμα

Κλάδεμα

Στιριξθ αναρριχώμενων

Πότιςμα - ποτιςτικό

Ψζκαςμα με βιολογικά ςκευάςματα

Λίπανςθ , χριςθ κομπόςτ

Συλλογι ςπόρων 

Σπορά

Φυτεφςεισ (ανοιξιάτικζσ, φκινοπωρινζσ , μεταφυτεφςεισ) κλπ.



Άλλεσ δραςτθριότθτεσ

Ποίθςθ ςτο χώρο, παιχνίδι αναηιτθςθσ των ςτίχων.

Ανάγνωςθ κειμζνων ςε μια ιςυχθ γωνιά 

Παιχνίδια αιςκιςεων 

Ηωγραφικι



Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ!

Σασ περιμζνουμε!!!!


