Η πόλη μου το δάσος!
(Πώς λειτουργεί το σύστημα «δάσος»)
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30 λεπτά
Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του οικοσυστήματος.
Να προσεγγίσουν το δάσος μέσα από τη δική τους
καθημερινότητα.
Να παρατηρήσουν τη χλωρίδα, την πανίδα και τους
μικροοργανισμούς που απαντώνται σε ένα δάσος.
Να κατανοήσουν τις λειτουργίες ενός οικοσυστήματος.
Να αντιστοιχήσουν τους χαρακτήρες της πόλης με εκείνες του
δάσους.
Στην ύπαιθρο

Προετοιμασία: Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να καταφέρετε να
μεταφέρετε στους μαθητές σας τον θαυμαστό κόσμο του δάσους και των λειτουργιών
του, προσεγγίζοντας τους μέσα από τον δικό τους κόσμο. H εκφώνηση παρατίθεται
παρακάτω. Μπορείτε να την προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα. Προσπαθήστε
όσο θα αφηγείστε την εμπειρία σας να το κάνετε με μαγεία και ενθουσιασμό. ∆ώστε
στα παιδιά να καταλάβουν ότι αυτή η πόλη είναι θαυμάσια και μοναδική, αλλά κι ότι
εξίσου το δάσος λειτουργεί ακριβώς όπως μια μεγάλη και σύγχρονη πόλη, σαν κι
αυτή που ζουν τα ίδια τα παιδιά.
Πρώτο στάδιο: Αφήστε τα παιδιά να κάνουν μια
σύντομη βόλτα μέσα στο δάσος έτσι ώστε να τους δοθεί
η ευκαιρία να το παρατηρήσουν. ∆εν χρειάζεται να τους
το ζητήσετε, αφήστε
τα ελεύθερα και ρωτήστε
αργότερα τι παρατήρησαν.
Εκφώνηση: ‘Σας αρέσει το δάσος που βρισκόμαστε;’
Αφού σας πουν τη γνώμη τους συνεχίζετε… ‘Πείτε μου τι παρατηρήσατε;’ Τα παιδιά
θ’ αρχίσουν να αναφέρουν ό,τι είδαν (δέντρα, λουλούδια, θάμνους κ.α). Αφήστε τα να
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τελειώσουν. Μη τα διακόπτετε παρά μόνο για να δώσετε το λόγο σε κάποιον άλλον
μαθητή. Όταν τελειώσουν με την περιγραφή τους, τους κοιτάτε με έκπληξη, τους
ζητάτε να κλείσουν τα μάτια τους και αρχίζετε να αφηγείστε:
…’Περίεργο γιατί εγώ συνάντησα μια πόλη. Μια τεράστια πόλη όπου είχε
πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργάτες, μεγάλα σούπερ
μάρκετ με αρκετούς υπαλλήλους. Σ’ αυτά έβρισκες ό,τι τροφή ήθελες, πολλά
φρούτα, καρπούς αλλά και είδη διακόσμησης για το σπίτι. Αυτό που μ’εντυπωσίασε
περισσότερο σ’ αυτή την πόλη ήταν το εργοστάσιο ανακύκλωσης, που κακά τα
ψέματα, σπάνια το συναντάμε στις πόλεις της Ελλάδας. Τέλος είχε και πολλά
κλιματιστικά που ήταν όμως ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον…’
Αφού τελειώσετε με την αφήγηση, δώστε στην πόλη αυτή ένα όνομα κι έπειτα
ρωτήστε τους μαθητές σας. ‘Πιστεύετε ότι αυτή η πόλη έχει σχέση με το δάσος που
είδατε εσείς; Αν ναι, θα θέλατε να κάνουμε την
αντιστοίχηση;’ Αρχίστε λοιπόν αναφέροντας ένα –
ένα αυτά που είπατε νωρίτερα.
Ποιες είναι οι πολυκατοικίες; (π.χ. τα ψηλά δέντρα)
Ποια τα σπίτια;(π.χ. οι θάμνοι) Οι αρχιτέκτονες; Οι
εργάτες; Το εργοστάσιο ανακύκλωσης κ.ο.κ.
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