
«ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»  ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ……….. 

Σίγουρα   δεν 

 είναι φίλοι μας,  όμορφα και  συμπαθητικά. 

Σίγουρα είναι  

 αχόρταγα, βρώμικα και αρκετά βλαβερά!!! 

Είναι τα σκουλήκια. Οι μικροί επιδρομείς που εμφανίστηκαν στα τέλη του χειμώνα 

και  έφαγαν τα φύλλα από τα φυτά της αυλής μας . Δεν τους είδαμε, δεν τους 

ακούσαμε ,δεν τους καταλάβαμε. Ήταν αόρατοι. Εργάστηκαν πονηρά και αθόρυβα 

και έφτασαν σε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. 

Μασούλησαν και  άνοιξαν όμορφες δαντελωτές τρύπες πάνω  στα φύλλα μας. 

Μάλλον ήθελαν να ασχοληθούμε λιγάκι και μαζί τους…  Είναι και λίγο 

παραμελημένα,  

λίγο παρεξηγημένα ,λίγο αφανή  , οπότε να η ευκαιρία να τα αναζητήσουμε, να 

μάθουμε γι αυτά , να τα βάλουμε στις ζωγραφιές μας , στις συνθέσεις μας, στα  

τραγούδια μας και τέλος ………στη καρδιά μας!!  

Έτσι  λοιπόν ξεκίνησε η κινητοποίηση μας , η ενασχόληση μας με τον κόσμο των 

σκουληκιών μέσα από  οργανωμένες και τυχαίες συναντήσεις των παιδιών  μαζί 

τους… Σύμμαχος σε όλο αυτό η ΦΑΝΤΑΣΙΑ!!!!! 

 

                



 Ο πρώτος ερευνητής με το πολύτιμο εργαλείο- βοηθό στις ανακαλύψεις μας, τον 

μεγεθυντικό φακό. 

 

Ο δεύτερος ……. 

 

 

 



 

Το ενδιαφέρον μεγαλώνει…………. 

 

 

 

Ένα πρώτο  εύρημα…. Δεν πρόκειται για  σκουλήκι! 

 

 



 

Ένα δεύτερο εύρημα …….συγγενής με το σκουλήκι μας! 

 

 

Διαπιστώσμε  ότι  του αρέσει να  βρωμίζει…………. 

 

 

 



 

Το ξαδελφάκι-σαλιγκάρι κερδίζει τις εντυπώσεις….. 

 

 

 

Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα. Η ομάδα ερευνητών εμπλουτίζεται με 

καινούργιους φίλους από τις υπόλοιπες ομάδες του σχολειού μας…. 

 

 

 



 

 

 

 



1η ομάδα ( μεγάλα νήπια) 

Μεγάλη η προσπάθεια αλλά ο ύποπτος δεν βρέθηκε. 

Ας βοηθήσουμε λίγο και οι μεγάλοι. Μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας 

σκουλήκια!! 

 

 

                               



Αν τρυπώσουν και στην αυλή μας τότε θα  δώσουν μεγάλη ικανοποίηση στους 

μικρούς εξερευνητές…. 

 

 

Μαζέψαμε αρκετούς σκώληκες .Ας οργανώσουμε μια μικρή συλλογή για να τους 

παρατηρήσουμε , να τους ταξινομήσουμε και να τους μοιράσουμε…. 

 

 



 

Τα σκουλήκια μας μοιάζουν λίγο με γράμματα. Αυτό το ονοματίζουμε  

«σκουληκογραφή»!! 

 

Η μοιρασιά πρέπει να είναι δίκαιη. Ένα δικό σου, ένα δικό μου , ένα του φίλου 

μας…. 

 

             



 

Έχουμε χρωματίσει μεγάλα χάρτινα φύλλα με ένα μείγμα  νερού και στιγμιαίου 

καφέ. Το αποτέλεσμα είναι ωραία χρυσοκαφέ απόχρωση  και απολαυστική 

μυρωδιά. 

Μέχρι και τα «σκουλήκια» ελκύονται και   πλησιάζουν να μασουλήσουν τα 

φύλλα μας…. 

 

 

Τα φύλλα έχουν  τρύπες για να διευκολύνουν τη πρόσβαση σε κάθε καινούργιο 

επισκέπτη και για να φιλοξενήσουν  αυτά που θα επινοήσουμε και θα 

ζωγραφίσουμε.Κάπως έτσι  ξεκινάει η παρέμβαση μας….. 

                 



 

 

 

Τα φύλλα μας γέμισαν με πεινασμένους σκώληκες…. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

 

 

 

 

 



Ας δοκιμάσουμε να πλάσουμε με τις πλαστελίνες μας σκουλήκια. Ίσως μοιάζουν 

περισσότερο με αληθινά!!  

 

 

                                             

 

 

 

 



 

Έτοιμα. Τα προσθέτουμε στα έργα μας και ολοκληρώνουμε τη σύνθεση μας. 

 

 

Μέσα από τη μικρή μας αυτή διαδρομή γεννήθηκε και η έμμετρη ιστορία του 

«Σκώληκα Ερμή». Τα παιδιά χάρηκαν την αφήγηση, χωρίστηκαν σε ομάδες και 

την εμψύχωσαν.  



2η ομάδα ( μικρά νήπια) 

Οι υπόλοιποι  φίλοι μας, που βοήθησαν στην εξερεύνηση στην αυλή βρήκαν το 

δικό τους τρόπο να ασχοληθούν με τα σκουλήκια. 

Έβαψαν τα φύλλα χρησιμοποιώντας σφουγγάρι. 

  

 

 

 

 

              



  Έφτιαξαν σκουλήκια από πηλό.                          

     

 

Τα χρωμάτισαν. 

 

 

 

 



 

Τα έβαλαν πάνω στο αγαπημένο τους φύλλο. 

 

                              

 

Ένα από αυτά έκανε και μεγάλες ζημιές! Πώς του άρεσε να τρυπώνει και το μήλο 

να δαγκώνει! Φάε εδώ  και  φάε εκεί , πέρνα από δω πέρνα από κει…. 

 

                                       

 

 



 

Ωραία ιδέα για εμψύχωση και παιγνίδι……                                 

 

                              

Μέσα στο γλαστράκι της  αμυγδαλιάς τρύπωσε  άλλο ένα. Με λίγο σκάψιμο, 

ανακάτωμα και τύχη, θα βρεθεί. Ας δοθεί και ένα μικρό παράγγελμα .Θα 

βοηθήσει. 

«Μέσα σε τούτο το γλαστράκι 

κρύφτηκε κάποιο σκουληκάκι, 

ψάξε βρες με το ξυλάκι 

μη και φάει το λουλουδάκι…» 

         



                               

                                  Νάτα !!! Είναι δύο.        

                                 

 

 

 



    Τα σκουλήκια «πρέπει» να «συρθούν» . Ώρα για  κίνηση μετά μουσικής…. ΤΟ 

ΣΚΟΛΟΥΚΟΥΙΝ είναι το κατάλληλο τραγούδι! (Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιώργος 

Χατζηπιερής «Τεμπέλης δράκος», 

https://www.youtube.com/watch?v=tQSf_38K_Hc ) 

                         

Τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Τα σκουλήκια αρχίζουν να αποκτούν συναισθήματα 

δικά μας , ανθρώπινα. Κάποιος λόγος θα υπάρχει γι αυτό! 

                               

 

Μάλλον μας ευχαριστούν που τα βάλαμε στη παρέα μας….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQSf_38K_Hc


Μικρό σημείωμα 

Θα ήταν καλό ,να μάθουμε περισσότερα για τα σκουλήκια μας εξερευνώντας τον 

ιδιαίτερο κόσμο τους…. 

*Τα σκουλήκια της γης και η αποσύνθεση…… 

*Το πράσινο σκουλήκι , καταστροφέας της καλλιέργειας…. 

*Το σκουλήκι ως δόλωμα για μικρά και μεγάλα ψάρια. 

*Μερικά τραγούδια για σκουλήκια: 

 «Σκουλήκι», Μελωδόνια https://www.youtube.com/watch?v=DudiVNJ6OwI 

 «Το τραγούδι του Σκούλη»https://www.youtube.com/watch?v=weOd2gvHm0E 

*Οι εντυπώσεις, τα σχόλια  μέσα  από ενδιαφέρουσες  φωτογραφίες τους. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DudiVNJ6OwI
https://www.youtube.com/watch?v=weOd2gvHm0E


 

*Οι γλωσσοδέτες όπως η γνωστή σκουληκομυρμηγκότρυπα αλλά και τα σκου-

ληκοσπιτομαγειρέματα  και άλλα πολλά που θα επιμεληθεί  η φαντασία μας. 

*Αυτοσχέδια  κείμενα, ποιήματα, τραγούδια όπως το πάθημα του σκώληκα του 

Ερμή που θα μας οδηγήσουν σε παιγνίδια ρόλων ,κίνησης και γενικότερης 

δημιουργικής έκφρασης. Χρησιμοποιούμε για να εμπνευστούμε και να δράσουμε 

μουσική, διάφορες τεχνικές αφήγησης, μουσικά όργανα, υφάσματα, κορδόνια,  

εικόνες και διάφορα αξεσουάρ  δημιουργώντας έτσι ένα όμορφο-παραγωγικό  

περιβάλλον έκφρασης.   

  « Ο ΣΚΩΛΗΚΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ» 

-Σέρνεται στη γη 

σηκώνει το κορμί. 

Τεντώνει τη κεραία  

φύλλο σαν δει. 

Πως  το μασουλάει 

ο σκούληκας ο Ερμής 

                                   -Στρίβει δεξιά,  

                                    στρίβει αριστερά 

                                    Εχθρό μπροστά του βλέπει 

                                    με μάτια λαμπερά! 

                                    Τρέχει να τρυπώσει 

                                    στα χώματα γοργά! 



-Ποπο πανικός 

τρομάρα ξαφνικά. 

Το μεγάλο ράμφος 

το πιάνει δυνατά! 

Μία κοτσυφίνα  

τον τραβολογά!! 

                                  «Άσε με κυρά μου 

                                   ζαλίζομαι πολύ, 

                                   το ύψος δεν αντέχω 

                                   πέτα με στη γη! 

                                   και φίλο δεν θα κάνω 

                                   κανένα εγώ πουλί!!» 

«Έκανες ζημιά 

στα φύλλα τα μωρά 

τώρα θα πληρώσεις 

δεν τη γλιτώνεις πια! 

Αμέσως θα σε φάω 

σε κάνω μια μπουκιά!» 

                                     «Αχ καλή μου φίλη 

                                      συγνώμη σου ζητώ. 

                                      Δεν ήξερα , δεν έμαθα 

                                      ποιο είναι το σωστό!! 

                                      Μικρό σκουλήκι είμαι 

                                       και λίγο…….  βλαβερό!! 

«Άντε στη χαρίζω 

σε αφήνω μαλακά 



πάνω στο φύλλο 

μη κάνεις πονηριά!!» 

 Μα το σκουλήκι αρχίζει 

να μασουλά γερά!!! 

                                     -Θυμώνει η κοτσυφίνα 

                                      πετάει χαμηλά. 

                                      Και το σκουλήκι κάνει  

                                      αμέσως μια χαψιά!! 

                                     «Σκουλήκι μου ας πρόσεχες 

                                       κοιμήσου στη κοιλιά!!!» 

                                                                  

 

 

 

                       Τελικό συμπέρασμα 

                         «Τα σκουλήκια είναι  ΚΑΙ συμπαθητικά!!!» 

                                                                               

 

                                   Επιμέλεια παρουσίασης για τα μεγάλα νήπια :Άννα Στάση 

                                   Επιμέλεια παρουσίασης για τα μικρά νήπια: Κουτσαβλή Σοφία 

                                   Παιδαγωγοί που συνεργάστηκαν για τις δράσεις: Άννα Στάση, Πάγγου Νίκη,  

                                    Κουτσαβλή Σοφία, Μπαρτσίλα Μαρία.                                

                                    Έμμετρη ιστορία «Ο κότσυφας ο Ερμής»: Άννα Στάση 

                                                                                                                                   

                                                                                                                    1ος -5ος Δ.Π.Σ. ΒΥΡΩΝΑ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


