
Η κ. Φαντασία εμπνέεται από τα καλούδια της φύσης! 
(Έργο τέχνης) 

Πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» –Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Α.Γ. Λεβέντη, Ι.Σ. Λάτση και Μποδοσάκη 

καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης. 
 

ΗΛΙΚΙΑ:              6-10. 
ΕΠΟΧΗ:              Φ, Χ, Α, Κ. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ:          1 ώρα 
ΥΛΙΚΑ:                ό,τι υπάρχει στο δάσος. 
ΣΤΟΧΟΙ:            Να  εξοικειωθούν  οι μαθητές με το φυσικό περιβάλλον. 

Να γνωρίσουν καλύτερα τα πιο γνωστά δέντρα και τους  
θάμνους της περιοχής. 
Να ασκηθούν  στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση και την 
καλλιτεχνική εργασία. 
Να δημιουργηθεί  κλίμα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 
δασκάλου και μαθητών. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:   Σε κοντινό πάρκο ή δάσος 
 
 

Περιγραφή: Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες 5-6 ατόμων. Φροντίστε κάθε 
ομάδα να επιλέξει ένα όνομα που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον. 
Αφήστε τις ομάδες να περιηγηθούν μέσα στο δάσος (καλό είναι κάθε ομάδα να 
συνοδεύεται από έναν δάσκαλο) για να εξοικειωθούν με τον χώρο και τα 
στοιχεία που απαρτίζουν το φυσικό περιβάλλον. Όταν επιστρέψουν από τη 
βόλτα τους, ζητήστε τους να φτιάξουν ένα έργο τέχνης χρησιμοποιώντας 
υλικά που θα βρουν στο δάσος (προσοχή: μόνο ξερά και πεσμένα στο έδαφος). 
Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά μπορεί να είναι φυσικά αλλά μπορεί να είναι και 
υλικά που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί (π.χ. σκουπίδια). 
∆ώστε σε κάθε ομάδα περίπου είκοσι λεπτά για να ολοκληρώσει το έργο της. 
Ο χώρος έκθεσης του έργου μπορεί να διαφέρει (π.χ. πάνω σε δέντρο, στο 
έδαφος ή σε τραπέζι αν υπάρχει). Κάθε ομάδα δίνει ένα όνομα στο έργο της 
και το παρουσιάζει. Εξηγεί τι υλικά χρησιμοποίησαν κι αν είναι δυνατόν,  
τα αναγνωρίζει κιόλας. 
 

Θέματα προς συζήτηση: Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις για την 
ποιότητα των υλικών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για το έργο 
τους. Αν δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση, αν βρήκαν υλικά που δεν 
θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο δάσος κ.α., τι τους ενέπνευσε να 
χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα υλικά. Τέλος τα παιδιά μπορούν να 
φωτογραφίσουν το έργο τους και να το παρουσιάσουν σε κάποια εκδήλωση 
του σχολείου. 
Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη δραστηριότητα στην αρχή ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος στη φύση, σαν δραστηριότητα γνωριμίας με το 
δάσος ή εναλλακτικά στο τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση που την 
εφαρμόσετε στο τέλος, σας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσετε τους 
μαθητές σας αλλά και γενικότερα το πρόγραμμα σας στο πεδίο ζητώντας τους 
να παρουσιάσουν ονομαστικά τα είδη φυτών που χρησιμοποίησαν για τη 
δημιουργία του έργου τους. 


