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«Το δέντρο που φυτέψαμε». «Το δέντρο που έδινε». 

Η ιστορία ενός δέντρου

Συντονισμός Α΄ τάξεις 



Α΄ τάξη
• Ακρόαση του τραγουδιού «Το δέντρο που φυτέψαμε». Δίνεται το 

τραγούδι στα παιδιά σε έντυπη μορφή και τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν τις λέξεις που λείπουν από αυτό καθώς ακούν το 
τραγούδι. 

• Δημιουργία με βάση το τραγούδι. Σε κάθε τμήμα θα δοθούν 4 δέντρα σε 
μέγεθος A3. Κάθε δέντρο θα έχει διαφορετική θεματολογία με βάση το 
τραγούδι (ένα με λουλούδια, ένα με πουλιά, ένα με θαλασσινά και ένα με 
άγρια ζώα). Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα θα 
αναλάβει ένα θέμα (π.χ. μια ομάδα θα κάνει τα θαλασσινά). Κάθε παιδί 
της ομάδας θα πάρει μια λευκή κόλλα (Α5) και πάνω θα σχεδιάσει και θα 
κόψει το δικό του ζώο ή λουλούδι ανάλογα με την ομάδα στην οποία 
βρίσκεται. Κάθε ομάδα θα χρωματίσει το δικό της δέντρο και θα κολλήσει 
πάνω τα ζώα ή λουλούδια που έχει ετοιμάσει. 



Το δέντρο που φυτέψαμε

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου κήπου τη γωνιά

μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε πουλιά

Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες, γιασεμιά
μαργαρίτες, ρόδα, ανθίζουν στα κλαριά.

Μας κοροϊδεύει αυτός,
κι αντί για τα πουλιά

μας αραδιάζει
λουλούδια με φτερά!

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου κήπου τη γωνιά

μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε πουλιά

Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργοί
καραβίδες, στρείδια, γαρίδες κι αστακοί.

Μα πού τα βρήκε αυτός,
τόσα θαλασσινά

και μες στον κήπο
θα φτιάξει κακαβιά!

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου κήπου τη γωνιά

μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε πουλιά.

Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά
αντιλόπες, ζέβρες, αρκούδες κι ερπετά.

Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά,
κι έφτιαξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά!

Ραταρατα ραταρατα ραταρατα ραραρα

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου κήπου τη γωνιά

μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε πουλιά

Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετοί
πελαργοί, κοτσύφια και τσαλαπετεινοί.

Ναι, τώρα μάλιστα, μας μίλησε σωστά
και κελαηδούνε στο δέντρο τα πουλιά!



Το δέντρο που φυτέψαμε

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου ……………. τη γωνιά
μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε ……………….

………………….., κρίνα, πανσέδες, γιασεμιά
μαργαρίτες, ρόδα, ανθίζουν στα κλαριά.

Μας κοροϊδεύει αυτός,
κι αντί για τα πουλιά

μας αραδιάζει
λουλούδια με φτερά!

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου …………… τη γωνιά
μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε ………………..

Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργοί
καραβίδες, στρείδια, γαρίδες κι αστακοί.

Μα πού τα βρήκε αυτός,
τόσα θαλασσινά

και μες στον κήπο
θα φτιάξει κακαβιά!

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου …………… τη γωνιά
μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε ……………….

………………., τίγρεις, λιοντάρια τρομερά
αντιλόπες, ………………., αρκούδες κι ερπετά.

Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά,
κι έφτιαξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά!

Ραταρατα ραταρατα ραταρατα ραραρα

Το δέντρο που φυτέψαμε
στου …………….. τη γωνιά
μεγάλωσε κι απάνω του
φωλιάζουνε ………………..

………………., αηδόνια, σπουργίτια κι αετοί
πελαργοί, κοτσύφια και τσαλαπετεινοί.

Ναι, τώρα μάλιστα, μας μίλησε σωστά
και κελαηδούνε στο ……………… τα πουλιά!

Ραταρατα ραταρατα ραταρατα ραραρα































Β΄ τάξη
• Προβολή της ταινίας «Το δέντρο που έδινε» και συζήτηση.

• Χρωμάτισμα του παραμυθιού «Το δέντρο που έδινε». (Κάθε παιδί 
αναλαμβάνει να χρωματίσει από μια σελίδα. Υπάρχουν και επιπλέον 
σελίδες για παιδιά που μπορεί να τελειώσουν γρήγορα.) Το 
βιβλιαράκι μπορεί να μείνει στη βιβλιοθήκη της τάξης ή να 
αναρτηθεί στην πινακίδα.

• Δημιουργική εργασία «Αν ήσουν η μηλιά σε ποιον θα έδινες και τι 
με αγάπη;» (φύλλο εργασίας με βάση το παραμύθι).  









• Όνομα:…………………………………………… Τάξη:…………………    Ημερομηνία: ……………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..

Εδώ μπορείς να το σχεδιάσεις:

Δημιουργική Εργασία

Αν ήσουν η μηλιά τι θα έδινες και σε ποιον με αγάπη;

































Γ΄ τάξη
• Προβολή φιλμάκια:   «Δέντρο που μιλάει» και «Η χρησιμότητα των 

δέντρων 2» και ακολουθεί συζήτηση

• Δημιουργική εργασία: Φύλλο εργασίας «Αν τα δέντρα μιλούσαν» με βάση 
τα φιλμάκια.

• Κατασκευή: Δέντρα με παλάμη για κορμό και καρδούλες για φύλλα. Κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει μια εποχή του χρόνου. Σκιαγραφούν το χέρι τους το 
χρωματίζουν σε καφέ αποχρώσεις και το κόβουν. Στη συνέχεια 
ζωγραφίζουν καρδούλες και τις χρωματίζουν στο χρώμα της εποχής που 
έχει αναλάβει η κάθε ομάδα (μια ομάδα χειμώνας, μια ομάδα άνοιξη, μια 
ομάδα καλοκαίρι και μια φθινόπωρο). Τα τελειωμένα δεντράκια της τάξης 
μπορούν να κολληθούν σε μεγάλο χαρτόνι και να αναρτηθούν στην 
πινακίδα της τάξης.









Δ΄ τάξη
• Προβολή παρουσιάσεων: «Οφέλη δέντρων» και «Τα δέντρα»

• Κατασκευή Πατουσόδεντρο: Κάθε παιδί χρωματίζει και κόβει την 
πατούσα που θα του δοθεί. Στη συνέχεια σε μια κόλλα χαρτί 
σχεδιάζει το αποτύπωμα της παλάμης του και το χρωματίζει με 
όποια χρώματα θέλει. Πάνω στις πατούσες και στις παλάμες 
γράφουν μια ωφέλεια των δέντρων. Με τις πατούσες φτιάχνουμε 
τον κορμό και τα κλαδιά των δέντρων και με τις παλάμες τα φύλλα 
τους (δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο πατουσόδεντρο που μπορεί να 
αναρτηθεί στην τάξη). 

• Παιχνίδι γνώσεων.

























Ε΄ τάξη
• Ανάγνωση κειμένου: Η ιστορία ενός δέντρου

• Δημιουργική Εργασία: Δώσε μια δική σου συνέχεια στην ιστορία

• Εικονογράφηση της ιστορίας: Χωρίζουμε το κείμενο σε σκηνές και 
τα παιδιά ατομικά ή σε μικρές ομάδες εικονογραφούν την ιστορία 
(Κάθε παιδί ή κάθε δυάδα αναλαμβάνει μια σκηνή).  Αν υπάρχει 
χρόνος μπορείτε να παίξετε και το παιχνίδι γνώσεων.

















Στ΄ τάξη

• Ανάγνωση κειμένου: Η ιστορία ενός δέντρου

• Δημιουργική Εργασία: Ο μονόλογος του δέντρου

• Κόμικς: Χωρίζουμε το κείμενο σε σκηνές και τα παιδιά ατομικά ή σε 
μικρές ομάδες φτιάχνουν κόμικς για την ιστορία. 

• Σημείωση: Αν υπάρχει χρόνος μπορείτε να παίξετε και το παιχνίδι 
γνώσεων.




















