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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ

1η ΔραστηριOτητα

Ανακυκλώνω!

Στόχοι: 
Να διερευνήσετε τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με αντικείμενα που μπορούν να ανα-
κυκλωθούν και έχουμε όλοι στο σπίτι.

Ηλικιακή Ομάδα: 
Νηπιαγωγείο 

Χρόνος: 
20-30 λεπτά

Υλικά:
 ( Ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να φέρουν οι εκπαιδευτικοί από το σπίτι ή να 

ζητηθεί από τα παιδιά (ενδεικτικός κατάλογος παρατίθεται παρακάτω), προτείνεται 
να υπάρχουν τόσα ανακυκλώσιμα υλικά όσοι και μαθητές

 ( 4 κούτες (πχ από χαρτί εκτύπωσης για την κατασκευή των κάδων)
 ( Χαρτόνια, (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, γαλάζιο)
 ( Μαρκαδόρους, 
 ( Ψαλίδι, 
 ( Κόλλα 

Διαδικασία:

 ( Ξεκινήστε συζήτηση σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες 
ερωτήσεις ως οδηγό.
• Ποια υλικά ανακυκλώνουμε;
•  Ποιες είναι οι ιδιότητες κάθε υλικού; (πχ το χαρτί τσαλακώνεται και σκίζεται, το 

γυαλί σπάει,  το αλουμίνιο είναι σκληρό και αδιαφανές, το πλαστικό μπορεί να 
είναι και σκληρό και μαλακό άλλα δεν σκίζεται -κόβεται εύκολα) 

 ( Έπειτα τοποθετήστε τους κάδους των ανακυκλώσιμων υλικών μαζί σε εμφανή ση-
μείο (κόκκινος για το αλουμίνιο, μπλε για το χαρτί, κίτρινος για το γυαλί και γαλάζιο 
για το πλαστικό) 

 ( Σκορπίστε τα ανακυκλώσιμα υλικά στην τάξη 
 ( Ζητήστε από τους μαθητές με την σειρά να  διαλέξουν ένα υλικό 
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 ( Μόλις το επιλέξουν θα πρέπει να πουν τι είναι, από τι υλικό είναι φτιαγμένο και σε 
ποιόν κάδο μπαίνει

 ( Ενθαρρύνεται τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους το υλικό
 ( Όταν τοποθετήσουν το υλικό στο κάδο παίρνει σειρά άλλος μαθητής
 ( Έπειτα μπορείτε να πάτε όλοι μαζί και να τοποθετήσετε τα ανακυκλώσιμα στους 

κάδους της γειτονιά σας.

Ανακυκλώσιμα αντικείμενα
Κουτάκια αλουμινίου, αλουμινόχαρτο (καθαρό), πλαστικά μπουκάλια νερού, τετράδια, 
χαρτόνι, γυάλινα μπουκάλια και βάζα, καφέ χάρτινες σακούλες, περιοδικά/καταλόγους, 
εφημερίδες, δοχεία σάλτσας (τοματοπελτέ), κουτιά δημητριακών, συσκευασίες ζυμα-
ρικών και όσπριων, συσκευασίες από σαμπουάν, αφρόλουτρα, γυάλινο μπουκάλι από 
βαλσάμικο ξύδι κτλ
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2h ΔραστηριΟτητα

Επαναχρησιμοποιώ!

Στόχοι: 
Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να επαναχρησιμοποιούν αντικείμενα. Να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους σχετικά με αντικείμενα  τις προτεραιότητες στην διαχείριση των απορριμ-
μάτων. 

Ηλικιακή Ομάδα: 
Νηπιαγωγείο 

Χρόνος: 
15-20  λεπτά

Υλικά: 
 ( Κάρτα με το γυάλινο βάζο (μία για κάθε μαθητή)
 ( Μαρκαδόρους

Διαδικασία:

 ( Ξεκινήστε συζήτηση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιώντας τις ακό-
λουθες ερωτήσεις ως οδηγό.
• Αν είχαμε ένα βάζο με μαρμελάδα τι θα μπορούσαμε να το κάνουμε όταν τελείω-

νε η μαρμελάδα;
•  Με αφορμή απαντήσεις όπως να το ανακυκλώναμε, να τονίσουμε ότι η ανακύ-

κλωση απαιτεί χρήματα, προσπάθεια και ενέργεια για να γίνει 
•  Κατευθύνουμε την συζήτηση προς την επαναχρησιμοποίηση και δίνουμε παρα-

δείγματα όπως να βάλουμε σε αυτό κάποιο άλλο υλικό ή να το μετατρέψουμε σε 
διακοσμητικό αντικείμενο πχ.

 ( Έπειτα μοιράστε στους μαθητές τις κάρτες με το γυάλινο βάζο και ζητήστε τους να 
ζωγραφίσουν σε τι θα ήθελαν να το μετατρέψουν

 ( Στο τέλος ζητήστε από τα παιδιά να εξηγήσουν τις ιδέες τους 
 ( Και να σκεφτούν και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιή-

σουμε
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1ο Φύλλο εργασίας
Αντιστοίχισε το κάθε υλικό με τον σωστό κάδο

ΚΑΔΟΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΔΟΣ
ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΑΔΟΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΔΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΔΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΔΟΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΩΝ

ΚΑΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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2ο Φύλλο εργασίας
Το παζλ της ανακύκλωσης κόψε την εικόνα και βάλε στην σωστή σειρά 
τα κομμάτια για να σχηματίσεις την εικόνα που βλέπεις δίπλα.   

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
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ΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙΓΥΑΛΙ

ΓΥΑΛΙ
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ΧΑΡΤΙΧΑΡΤΙΧΑΡΤΙΧΑΡΤΙΧΑΡΤΙ

ΧΑΡΤΙ
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ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ



6ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Κόμβος Εγνατίας

Τ.Κ. 50 100 - Τ.Θ. 155

Τ 24610 45531 - 24610 45533
F 24610 45532

  info@diadyma.gr
www.diadyma.gr


