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∆ραστηριότητες

• Οι στόχοι µας για το 2015
• Η γριά καλή και οι δώδεκα µήνες.
• ∆ώδεκα µήνες αθλητές ( τραγούδι)
• ∆ραµατοποίηση του τραγουδιού.
• Καρτελάκια µε τα ονόµατα των µηνών.
• Γραφή ονόµατος του µήνα που µας αρέσει.
• Παροιµία (φύλλο εργασίας)
• Φύλλο εργασίας ( τάισε τους πιγκουίνους)
• Αλκυονίδες ηµέρες (ο µύθος της Αλκυόνης), µέτρηση θερµοκρασίας.
• Το νερό παγώνει1
• Ζώα σε χειµερία νάρκη.
• Οι Τρεις Ιεράρχες.



♆ȉ

Τα παιδιά έφτιαξαν από ένα ανθρωπάκι στο καπελάκι
έγραψα αυτό που µου λέγανε τα παιδιά: Ο στόχος τους για

το 2015
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Οι στόχοι µας για το 2015

• Θέλω να κάνω πράγµατα µε την οικογένειά µου. Γεωργία Π.
• Θέλω να πάρω ένα σκυλάκι. Σπύρος
• Θέλω να πάρω µία γατούλα. Παύλος
• Θέλω να µάθω γράµµατα. Άννα- Μαρία
• Θέλω να φτιάχνω ωραία πράγµατα. ∆ηµήτρης
• Θέλω να παίζω στον υπολογιστή. Μαίρη
• Θέλω να φτιάχνω φιγούρες Καραγκιόζη. Λάµπρος
• Θέλω να µάθω γράµµατα. Σοφία
• Θέλω να φτιάξω µια νταλίκα. Γιώργος
• Θέλω να γίνω καλό παιδί. Σταύρος
• Θέλω να µάθω υπολογιστή. Εύη
• Θέλω να φτιάχνω ανθρωπάκια. Χρήστος
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Σε όσους µήνες έχουν ρο µπάνιο µε ζεστό νερό
τα νήπια συνέχισαν 1.

όσοι µήνες δεν έχουν ρο µπάνιο στον ωκεανό.
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Παροιµία: «Σε όσους µήνες έχουν ρο µπάνιο µε ζεστό νερό»

Τα νήπια κολλούν τα ονόµατα των µηνών κάτω από το ντους ή στη
θάλασσα µε το δελφίνι.
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Τάισε ψαράκια τους πιγκουίνους1
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Οι θησαυροί µας 1..



Ιατρείο ζώων



∆ιαµορφώσαµε µια γωνιά σε ιατρείο ζώων. Ένα παιδάκι
ετοιµάζει χαρτάκια µε αριθµούς για να περιµένουν στη

σειρά1. 
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Τα ζωάκια µε τα αφεντικά τους
περιµένουν στη σειρά11
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Οι γιατροί περιµένουν τα ζωάκια, 
στο ιατρείο.
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Ένας χιονάνθρωπος στην πόρτα µας
.

Κατασκευάστηκε µε:

• αφρώδες υλικό συσκευασίας

• κουκουνάρια

• πλαστικά καπάκια

• µεταλλικά καπάκια

• ξυλάκια. 
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Ζώα σε χειµερία νάρκη.
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Μελέτη περίπτωσης

Η πρώτη νεκρή αρκούδα του 2015 “θύµα” τροχαίου και κλιµατικής αλλαγής



摆ǚ

Μια ενήλικη αρκούδα που σκοτώθηκε τη ∆ευτέρα στις 6 το πρωί σε επαρχιακό
δρόµο δίπλα από τον κάθετο άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, στα όρια των
νοµών Κοζάνης και Καστοριάς, ήταν το πρώτο θύµα τροχαίου ατυχήµατος
για το 2015.

Η άτυχη αρκούδα κατάφερε να συρθεί για περίπου 100 µέτρα παρόλο που
λόγω της σύγκρουσης µε το αυτοκίνητο έσπασε το δεξί χέρι και πόδι!

Εκπρόσωπος της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης (ΟΑΕ) του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, που
ειδοποιήθηκε από την τροχαία, έφτασε στο σηµείο του ατυχήµατος και
εντόπισε ζωντανό το χτυπηµένο ζώο. ∆υστυχώς, όµως, η αρκούδα
κατέληξε κι ενώ κτηνίατρος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ βρισκόταν καθ' οδόν.

Το περιστατικό δείχνει ότι η αρκούδα δεν είχε φωλιάσει ακόµα για το χειµέριο
ύπνο λόγω των υψηλών για την εποχή αυτή θερµοκρασιών. Για το λόγο
αυτό ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στο
επαρχιακό δίκτυο σε περιοχές που ζουν αρκούδες, να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο οδηγός του οχήµατος τραυµατίστηκε, ευτυχώς
ελαφρά, και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο.

πηγή: econews.gr
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1ο στάδιο

Αφήγηση της ιστορίας.
2ο στάδιο

Συζήτηση και εντοπισµός των χαρακτήρων που αναφέρονται στην ιστορία.
(Η αρκούδα, ο κτηνίατρος, ο οδηγός, τροχαία).
3ο στάδιο

Εκφράζουν τις ιδέες τους σχετικά µε το πρόβληµα που παρουσιάζεται στην περίπτωση. 
(Ένα αυτοκίνητο χτύπησε µια αρκούδα. Οι περισσότεροι έριξαν το φταίξιµο στην

αρκούδα1. 
Είπαν : η αρκούδα έπρεπε να προσέχει, να ακούσει το αυτοκίνητο και να φύγει, ήταν

«µεθυσµένη».
Ο Γιώργος είπε: η αρκούδα είναι κακιά, «αν ήµουν εκεί θα την χτυπούσα», 

ο Λάµπρος και ο Παύλος είπαν ότι κάνει ζέστη και ξύπνησε ( σήµερα και εµείς ζεσταθήκανε
και βγήκανε έξω), άλλο

είπε ότι η αρκούδα πεινούσε.
Ένας είπε ότι το αυτοκίνητο έτρεχε πάρα πολύ και δεν την είδε..)
4ο στάδιο

Προτάσεις για δράση.
Θα τη φέρναµε στο ιατρείο µας να την σώσουµε11..
Τα αυτοκίνητα δεν πρέπει να τρέχουν11
Να στείλουµε ασθενοφόρο1
Να την πάµε στο νοσοκοµείο1..

Η Σοφία ρώτησε: αν έζησε11.
Ο Παύλος είπε: ότι στην Κοζάνη πηγαίνει ο µπαµπάς του
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Μια αρκούδα ξύπνησε και έχασε το δρόµο της βοήθησέ
την να βρει τη φωλιά της για να συνεχίσει τον ύπνο της11
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H αρκούδα ξύπνησε από τον ύπνο και πεινάει βοήθησέ την
να φτάσει στο ψαράκι1..
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Οι Τρεις Ιεράρχες
30 Ιανουαρίου


