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Για τα σαλιγκάρια ξέρω ότι….
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Θέλω να µάθω
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Αφετηρία, στόχος, τρόπος
Θέµα: ...............................................................................

Αφετηρία
Τι ξέρω

Στόχος
Τι θέλω να µάθω

Τρόπος
Πώς θα το πετύχω
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Παραδείγµατα «Θέλω να
µάθω……»

• Που ζουν;
• Πόσα χρόνια ζουν; 
• Πόσο µεγάλα µπορεί να γίνουν.  
• Τι τρώνε;
• Βλέπουν; 
• Κοιµούνται;
• Έχουν φωνή;
• Μας ακούν;
• Πώς κάνουν παιδιά; 
• Πώς περπατάνε; 
• Έχουν εχθρούς; 
• Είναι αγόρια και κορίτσια; 
• Γιατί αφήνουν γλίτσα πίσω τους ;



Αφού εργαστούν και µάθουν µπορεί να …..

A.Η γάτα
B.Το σαλιγκάρι

Γ. όργανα µε
ίδια λειτουργία

Θέµα: Συγκρίνω το σαλιγκάρι µε τη γάτα

© I.V.



Επισηµάνσεις
• Μετά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιστρέψετε τα

σαλιγκάρια στη φύση σε περιβάλλον που µπορεί να ζήσουν, δηλαδή να έχει
τροφή, κρυψώνες, νερό. 

• Τα χειριζόµαστε µε σεβασµό όπως κάθε µορφή ζωής. ∆εν τα πιέζουµε ή τα
τρυπάµε µε µυτερά µολύβια για να δούµε πως αντιδρούν, δεν τα σαπουνίζουµε για
να γίνουν καθαρά, δεν τα πνίγουµε γεµίζοντας νερό τη βάση του δοχείου φύλαξης, 
κλπ. Τους προσφέρουµε τροφή, αλλάζουµε την άµµο ή το χώµα στο δοχείο και
καθαρίζουµε το δοχείο που ζουν από τις απεκκρίσεις τους. 

• Για να τα καθαρίσουµε τα βρέχουµε µε νερό της βρύσης και στεγνώνουµε το
κέλυφος µε υγρό πανί. ∆εν ψεκάζουµε το δοχείο που τα φιλοξενούµε µε
καθαριστικά σπρέι, δεν πλένουµε τα δοχείο µε χλωρίνη ή άλλα απορρυπαντικά. 
Το άφθονο νερό αρκεί. 

• ∆εν επιτρέπουµε στα παιδιά να κρατήσουν τα σαλιγκάρια στα χέρια τους. Θα τα
παρακολουθούν µέσα από το διαφανές δοχείο. Αν τα πιάσουν πχ για να
εκτιµήσουν το βάρος τους ή για να δουν πιο καλά τα σχέδια στο κέλυφος θα
πρέπει αµέσως µετά να πλύνουν τα χέρια τους µε νερό και σαπούνι. Τα
σαλιγκάρια δεν προκαλούν ερεθισµούς µε τις εκκρίσεις τους ή στο άγγιγµά τους. 
Απλά προστατεύουµε τα σαλιγκάρια από την περιέργεια των παιδιών. 

• Όλα τα σαλιγκάρια δεν είναι εδώδιµα.   Από τη φύση ως την κουζίνα
παρεµβάλλεται στάδιο ειδικής διατροφής ώστε να είναι «καθαρά» και εύπεπτα. 



Προτάσεις για δραστηριότητες

Παραµύθια
Λαογραφία
Μαγειρική
Ζωγραφική

∆ηµιουργική γραφή
Αγώνες ταχύτητας



Ζωγραφίζω ένα σαλιγκάρι



Ζωγραφίζω το σαλιγκάρι



Ζωγραφίζω το σαλιγκάρι



Μια ιστορία για ένα
χαρούµενο σαλιγκάρι



Γράφω µια ιστορία για ένα
σαλιγκάρι και µια
πεταλούδα







Σαλιγκαροδροµίες



6-8cm

35
-40

cmΑρχική θέση

Γραµµή
τερµατισµού







Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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