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Μαθαίνω για το Περιβάλλον με 
παιχνίδια και πειράματαπαιχνίδια και πειράματα



Αυτοσχέδιο φίλτρο νερού

Μιλήσαμε με τους μαθητές για την αξία του
νερού για την ρύπανση εξ αιτίας των ανθρώπων
και τρόπους καθαρισμού. Φτιάξαμε αυτοσχέδιο
φίλτρο νερού για δούμε πώς γίνεται οφίλτρο νερού για δούμε πώς γίνεται ο
καθαρισμός του.









Καθαρισμός της θάλασσας από 
πετρελαιοκηλίδα

Αφού συζητήσαμε τους τρόπους μεταφοράς του
πετρελαίου είδαμε βίντεο θαλάσσια ατυχήματα
και ναυάγια πετρελαιοφόρων, καταλήξαμε στις
συνέπειες για τους ζωντανούς οργανισμούς καισυνέπειες για τους ζωντανούς οργανισμούς και
τρόπους για τον καθαρισμό των ωκεανών και
των ακτών, πραγματοποιήσαμε αντίστοιχο
πείραμα.







Η κλιματική αλλαγή απειλεί και 
τους ωκεανούς

Συζητήσαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
για την κλιματική αλλαγή και παρακολουθήσαμε
σχετικό βίντεο. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε
το αντίστοιχο πείραμα.το αντίστοιχο πείραμα.







Πώς φτάνει το νερό από τις ρίζες στο 
υπόλοιπο φυτό;

Επισπευτήκαμε την Ανθοκομική Έκθεση της
Σκύδρας όπου ο γεωπόνος μας μίλησε για τα
φυτά και για το πώς τα φυτά παίρνουν με τις
ρίζες τους νερό από το έδαφος. Έτσι στηνρίζες τους νερό από το έδαφος. Έτσι στην
ερώτηση των μαθητών : «Πώς το νερό ανεβαίνει
από τις ρίζες στο υπόλοιπο φυτό;».
Πραγματοποιήσαμε αντίστοιχο πείραμα







Από τη θεωρία στην πράξη



Καθαρίζω την αυλή του σχολείου 
μας, το δάσος ή το πάρκο

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας
καθαρισμού σε συνεργασία με τους μαθητές της
ΣΤ τάξης του σχολείου μας προσπαθήσαμε να
καθαρίσουμε τα πάρκα του χωριού αλλά καικαθαρίσουμε τα πάρκα του χωριού αλλά και
κάποιους κοινόχρηστους χώρους.









Ανακυκλώνω υλικά

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής
ανακυκλώσαμε υλικό (παλαιές εφημερίδες στην
τάξη) δημιουργώντας πολτό και στη συνέχεια
την πρώτη ύλη και μορφοποίηση χαρτιού.την πρώτη ύλη και μορφοποίηση χαρτιού.



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 















Φωτογραφίζω τη ρύπανση –
Αναφέρω στους αρμόδιους φορείς

Σε συνεργασία με την ΣΤ΄ τάξη του σχολείου
μας βγήκαμε περιοδεία στο χωριό
προσπαθώντας να εντοπίσουμε εστίες ρύπανσης
από σκουπίδια. Αυτό που έκανε εντύπωση είναιαπό σκουπίδια. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι
το ότι τα παιδιά δεν πίστευαν ότι υπήρχαν τόσοι
χώροι οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε ρυπογόνες
εστίες μολύνσεως στο χωριό τους. Στη συνέχεια
φωτογραφίσαμε τους χώρους και αναφέραμε το
αποτέλεσμα στις αρχές









Φυτεύω κήπο ή κάνω δεντροφύτευση

Μετά από περιοδεία στον κάμπο του χωριού
ενημερώθηκαν τα παιδιά για τις καλλιέργειες του
τόπου τους. Στα πλαίσια της δραστηριότητας
αυτής αποφασίσαμε να κάνουμε δεντροφύτευση
στο σχολείοστο σχολείο
Ανοίξαμε λάκκους με το φτυάρι! Κάποιοι άλλοι
ετοίμαζαν τα φυτά και τα τοποθετούσαν στους
λάκκους και στη συνέχεια έστρωναν και
πατούσαν το χώμα.









Ενημερώνω τους γύρω μου



Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Περιορίζουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να θερμάνουμε σπίτι μας. Δεν είναι ανάγκη να

κυκλοφορούμε με το φανελάκι. Μπορούμε να φορέσουμε ένα πουλόβερ.

• Το χειμώνα κλίνουμε τα παράθυρα στους χώρους που θερμαίνουμε, για να μη ρέει η θερμότητα προς το
περιβάλλον.

• Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έχει το ίδιο μέγεθος με το μαγειρικό σκεύος όχι μεγαλύτερο.

• Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ηλεκτρικό, αφού ο ηλιακός λειτουργεί με θερμότητα από
ανανεώσιμη πηγή.

• Κλείνουμε την βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, για να μην σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε• Κλείνουμε την βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, για να μην σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε
θερμάνει.

• Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στην μπανιέρα για να μην σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε θερμάνει.

• Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν, όταν φεύγουμε από το δωμάτιο.

• Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή παρά μόνο για όσο είναι απαραίτητο.

• Χρησιμοποιούμε, όποτε είναι δυνατό, το ποδήλατο για τις μετακινήσεις μας αντί για το αυτοκίνητο.

• Πλένουμε στο πλυντήριο σε όσο πιο χαμηλή θερμοκρασία τα ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα για να
μη θερμαίνουμε άσκοπα νερό.



Στέλνω το μήνυμά μου
Οι θάλασσές μας έχουν μετατραπεί σε
τεράστιες χωματερές! Περίπου 8 εκατομμύρια
τόνοι πλαστικού καταλήγουν σε αυτές κάθε
χρόνο. Οι σακούλες, τα μπουκάλια, τα
μαχαιροπήρουνα και πολλά άλλα πλαστικά
μίας χρήσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά
καταλήγουν στον κάδο σκουπιδιών. Δεν
διασπώνται εύκολα, μένουν στο περιβάλλον
για δεκαετίες και εισβάλλουν στην τροφική

αλυσίδα.

ΤΩΡΑ είναι η κατάλληλη ευκαιρία ναΤΩΡΑ είναι η κατάλληλη ευκαιρία να
ζητήσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Σωκράτη Φάμελλο, να δράσει ενάντια στη
ρύπανση από πλαστικά. Είναι επείγον γιατί
αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι υπουργοί
αναθεωρούν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τα
απορρίμματα και είναι αυτοί που μπορούν να
κάνουν τη διαφορά, αφού η Ευρώπη είναι 2η
σε παραγωγή πλαστικού παγκοσμίως!
Απαίτησε από τον Υπουργό να προστατέψει
τις θάλασσές μας από τα ρυπογόνα
πλαστικά.

Greenpeace Ελλάδα 



Διανέμω ενημερωτικό υλικό της HELMEPA, 
αλλά και τον Δεκάλογο του περιβάλλοντος 

Την Τρίτη 6 Ιουνίου και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος που
γιορτάστηκε την προηγούμενη μέρα, βγήκαμε
στο χωριό για να μοιράσουμε το ενημερωτικόστο χωριό για να μοιράσουμε το ενημερωτικό
υλικό της HELMEPA αλλά και τον Δεκάλογο
του Περιβάλλοντος που είχαμε φτιάξει σε
προηγούμενη δράση μας.







«Σαλπάρω» για τη γνώση –
Μαθαίνω για τη ΝαυτιλίαΜαθαίνω για τη Ναυτιλία



Βρίσκω παροιμίες και γνωμικά για 
τη θάλασσα και τη ναυτιλία

Αναζητήσαμε παροιμίες και γνωμικά που έχουν
σχέση με τη θάλασσα, και συζητήσαμε την
ερμηνεία τουςερμηνεία τους





Φτιάχνω την ΑΒ της θάλασσας

Αναζητήσαμε λέξεις που να αρχίζουν από κάθε 
γράμμα της αλφαβήτας και που να έχουν σχέση 
με τη θάλασσα. Στη συνέχεια φτιάξαμε μια 
αφίσα με την ΑΒ της θάλασσας. αφίσα με την ΑΒ της θάλασσας. 





«Καλλιτέχνης» για το 
περιβάλλονπεριβάλλον



Ο θαλάσσιος κόσμος

Μιλήσαμε για τα θαλάσσια είδη που 
κινδυνεύουν και για το τι πρέπει να κάνουμε για 
να τα προστατέψουμε. 

Πήραμε μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πήραμε μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής της Παιδικής HELMEPA με θέμαΑ
«Τι πλούσιος που είναι ο βυθός, θαλάσσιος 
κόσμος μαγικός!».







Δημιουργώ έργα με «άχρηστα» 
υλικά

Χρησιμοποιώντας «άχρηστα» υλικά 
κατασκευάσαμε ένα ενυδρείο πουλιά και 
ανθρώπινες μορφές με αλουμινόχαρτο.







ΤΕΛΟΣ


