
7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης
Mαθαίνω την κομποστοποίηση 
παρέα με το γαιοσκώληκα!



Ένα νέο παιχνίδι ξεκινά…



…στο 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης



Πώς γίνεται η κομποστοποίηση!!!!
Που θα μας βοηθήσει να μάθουμε



Στην πίσω πλευρά των εικόνων με τις τροφές που δεν τρώει ο 
γαιοσκώληκας γράφουμε αριθμούς.

Υλικά: πιόνια εικόνες τροφών ζάρι



Ελάτε να μάθουμε παίζοντας
Τι αγαπάει να «τρώει» ο 
γαιοσκώληκας.

Ποιες τροφές θα μεταμορφώσει σε  
λίπασμα!



Το παιχνίδι μέσα στην τάξη
Φτιάξαμε το ομοίωμά του πάνω στη 
μοκέτα με χαρτοταινία.

Βρήκαμε εικόνες από διάφορες 
τροφές στο διαδίκτυο και τις 
πλαστικοποιήσαμε



Τα πιόνια για το 
παιχνίδι του 
γαιοσκώληκα

Τα παιδιά ζωγράφισαν τις 
φιγούρες τους και τις κόλλησαν 
πάνω σε άχρηστα ρολά 
υφασμάτων. Αρχικά είχαμε 
χρησιμοποιήσει βαμμένα ρολά 
υγείας!



Πώς παίζεται το παιχνίδι
Τοποθετούμε όλα τα φαγητά στα 
ανάμεσα στις ορθογώνιες γραμμές.

Οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Παίζει με 
τη σειρά ο μεγαλύτερος αριθμός.



Πώς παίζεται το παιχνίδι
Ο παίκτης κινεί το πιόνι του τόσα 
ορθογώνια όσα λέει το ζάρι.

Αν στο ορθογώνιο που θα φτάσει βρει 
τροφή που τρώει ο γαιοσκώληκας, 
την παίρνει.



Πώς παίζεται το παιχνίδι
• Αν συναντήσει τροφή που δεν 
τρώει, την αφήνει στη θέση 
της και μετακινείται τόσα 
βήματα πίσω, όσα λέει ο 
αριθμός στην πίσω πλευρά της 
εικόνας.

• Κερδίζει ο παίκτης που θα 
φτάσει πρώτος στο στόμα του 
γαιοσκώληκα και θα έχει πάρει 
τις περισσότερες τροφές.

• Στο τέλος έχουν μείνει μόνο οι 
τροφές που δεν «τρώει» ο 
γαιοσκώληκας, έτσι τα παιδιά 
μαθαίνουν τι μπαίνει μέσα στον 
κάδο κομποστοποίησης!!!

Ουπς! Γαλακτομικά δεν τρώω με τίποτα… 
Πήγαινε 3 βήματα πίσω!



Ο γαιοσκώληκας ενθουσίασε τόσο πολύ!

Που έγινε το αγαπημένο μας παιχνίδι 
στην τάξη και στην αυλή μας! 

Εκτός από τη χαρά και τη 
διασκέδαση κάνουμε 
μαθηματικά, ανάγνωση, μελέτη 
περιβάλλοντος, επικοινωνούμε 
και συνεργαζόμαστε!



Τώρα μαμά δεν θα τα ξαναμπερδέψεις!



Κι εμείς με  
ανυπομονησία 
περιμένουμε το 
πρώτο μας 
λίπασμα για τα 
φυτά του κήπου 
μας!



Σκέψου διαφορετικά… 

σκέψου ΟΙΚΟλογικά!

7Ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης


