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Μαθαίνω για το Περιβάλλον με 
παιχνίδια και πειράματαπαιχνίδια και πειράματα



Αυτοσχέδιο φίλτρο νερού

Αφού συζητήσαμε για τη σημασία που έχει να
είναι καθαρό το νερό που πίνουμε, φτιάξαμε το
αυτοσχέδιο φίλτρο νερού για δούμε πώς γίνεται
η επεξεργασία και ο καθαρισμός του.η επεξεργασία και ο καθαρισμός του.









Καθαρισμός της θάλασσας από 
πετρελαιοκηλίδα

Αφού παρακολουθήσαμε κάποια βίντεο με
μεγάλα ναυάγια πετρελαιοφόρων, τη ρύπανση
που προκάλεσαν στους ωκεανούς, τις συνέπειες
για τους ζωντανούς οργανισμούς και τιςγια τους ζωντανούς οργανισμούς και τις
προσπάθειες για τον καθαρισμό των ωκεανών
και των ακτών, πραγματοποιήσαμε το αντίστοιχο
πείραμα.







Η κλιματική αλλαγή απειλεί και 
τους ωκεανούς

Αφού συζητήσαμε σχετικά με το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και για την κλιματική αλλαγή,
παρακολουθήσαμε το σχετικό συνοδευτικό
υλικό. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε τουλικό. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε το
αντίστοιχο πείραμα.







Πώς φτάνει το νερό από τις ρίζες στο 
υπόλοιπο φυτό;

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην
Ανθοκομική Έκθεση της Σκύδρας ο γεωπόνος
που μας μίλησε για τα φυτά μίλησε για το πώς τα
φυτά παίρνουν με τις ρίζες τους νερό από το
έδαφος. Έτσι τέθηκε το ερώτημα: «Πώς το νερόέδαφος. Έτσι τέθηκε το ερώτημα: «Πώς το νερό
αψηφά τη βαρύτητα και ανεβαίνει από τις ρίζες
στο υπόλοιπο φυτό;». Μετά την εξήγηση από
τον γεωπόνο δόθηκε η αφορμή για την
πραγματοποίηση στο σχολείο του αντίστοιχου
πειράματος.









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
Ε΄ τάξης του σχολείου μας αναλάβαμε να
καθαρίσουμε τα πάρκα του χωριού αλλά καικαθαρίσουμε τα πάρκα του χωριού αλλά και
κάποιους κοινόχρηστους χώρους.









Ανακυκλώνω υλικά

Παρακολουθήσαμε προβολή σχετική με τη χρήση
του μπλε κάδου και με τις μονάδες ανακύκλωσης.
Στη συνέχεια κάναμε ανακύκλωση χαρτιού.

Στο χωριό κάνουμε ανακύκλωση, αλλά στην αυλήΣτο χωριό κάνουμε ανακύκλωση, αλλά στην αυλή
του σχολείου δεν υπάρχει μπλε κάδος. Έτσι σε
επίσκεψη της τάξης στο Δημαρχείο της Σκύδρας
παραδώσαμε επιστολή προς τη Δήμαρχο με την
οποία εκτός των άλλων ζητήσαμε να τοποθετηθεί
στην αυλή του σχολείου μας ένας μπλε κάδος.



Επιστολή προς τη Δήμαρχο

Αγαπητή κυρία Δήμαρχε,
Είμαστε οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ριζού και, με αφορμή την επίσκεψή μας στο δημαρχείο, 
αποφασίσαμε να σας παρουσιάζουμε μερικά από τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο χωριό μας και στο σχολείο μας. 
Γυρίσαμε το χωριό και φωτογραφίσαμε αυτά τα προβλήματα για να σας τα παρουσιάσουμε. Κάποια από αυτά είναι:   
• Οι παιδικές χαρές. Πριν από λίγο καιρό ο δήμος έβγαλε τα παιχνίδια από τις παιδικές χαρές του χωριού μας επειδή 

ήταν χαλασμένα. Πότε θα ξαναβάλετε καινούρια παιχνίδια;
• Τα αποδυτήρια του γηπέδου έχουν φθορές από την υγρασία (διαρροή) και πρέπει να επισκευαστούν.
• Στις μπασκέτες του γηπέδου είναι σπασμένα τα ταμπλό και δεν έχουμε άλλες εκτός από του σχολείου για να 

παίξουμε. Θα θέλαμε να τις επιδιορθώσετε.
• Κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι χόρτα και βάτα κι από τις δύο μεριές και πρέπει να καθαριστούν, όπως επίσης και 

κάποια οικόπεδα είναι γεμάτα με χόρτα και καλάμια.
Κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι χόρτα και βάτα κι από τις δύο μεριές και πρέπει να καθαριστούν, όπως επίσης και 
κάποια οικόπεδα είναι γεμάτα με χόρτα και καλάμια.

• Τα κάγκελα στη γέφυρα που βρίσκεται στο ποτάμι στο δρόμο προς Σεβαστιανά, είναι χαλασμένα και επικίνδυνα. 
Πρέπει να επισκευαστούν, γιατί περνάνε και παιδιά από κει.   

• Σε πολλά σημεία του χωριού μας υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια και μπάζα και πρέπει να καθαριστούν.
• Στο σχολείο μας πρέπει να φτιαχτεί μια ράμπα για τα ΑμΕΑ.
• Να βαφεί το κτήριο του σχολείου εξωτερικά, τα υπόστεγα, το κιόσκι, τα παγκάκια και οι τραπεζόπαγκοι.
• Πρέπει να φτιαχτούν έξοδοι κινδύνου στο κυρίως κτήριο και στο ημιυπόγειο.
• Θα θέλαμε, τέλος, έναν κάδο ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου.
Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά ελπίζουμε να μπορέσετε να λύσετε κάποια από 
αυτά.

Με εκτίμηση οι μαθητές 
της ΣΤ΄ Τάξης του Δ.Σ. Ριζού



Η απάντηση της Δημάρχου



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΚΟΒΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 

3 ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.

ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ 
ΛΕΚΑΝΗ ΝΕΡΟ…



…ΚΑΙ ΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 

ΕΝΑΜΙΓΜΑ ΠΟΥ ΝΑ 
ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΛΑΣΠΗ. 

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΤΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΤΑΨΙ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝΟΥΜΕ 

ΑΠΟ ΠΑΝΩ….

…ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ 
ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ. 

ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΛΊΓΟ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ.



ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ 

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΤΑ 
ΠΑΝΩ.

ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΩΣΤΕ Η ΣΗΤΑ 

ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ.  

ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, 
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΗΤΑ 

ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ. 



ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 24 ΩΡΕΣ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 

ΤΟ ΝΕΡΟ. 

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 

ΧΑΡΤΙ!



Φωτογραφίζω τη ρύπανση –
Αναφέρω στους αρμόδιους φορείς

Πήραμε τη φωτογραφική μηχανή και βγήκαμε στο χωριό μας
για να φωτογραφίσουμε τη ρύπανση και να τι συναντήσαμε!
Πεταμένα λάστιχα αυτοκίνητων! Στάχτες και μισοκαμένα
σκουπίδια! Σκουπίδια πεταμένα σε οικόπεδα και σε αυλές!
Μέσα στο ποτάμι αλλά και στις όχθες του! Σε κοινοχρήστους
χώρους αλλά και διπλά στα χωράφια!χώρους αλλά και διπλά στα χωράφια!
Αφού κουβεντιάσαμε για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο
περιβάλλον και για τη σημασία της ανακύκλωσης,
εκτυπώσαμε τις φωτογραφίες, γράψαμε μια επιστολή προς την
κ. Δήμαρχο και επισκεφτήκαμε το δημαρχείο. Εκεί, αφού
ξεναγηθήκαμε στις διάφορες υπηρεσίες, παραδώσαμε την
επιστολή μας στο πρωτόκολλο, για να πρωτοκολληθεί και να
παραδοθεί στους αρμόδιους!









Επιστολή προς τη Δήμαρχο

Αγαπητή κυρία Δήμαρχε,
Είμαστε οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ριζού και, με αφορμή την επίσκεψή μας στο δημαρχείο, 
αποφασίσαμε να σας παρουσιάζουμε μερικά από τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο χωριό μας και στο σχολείο μας. 
Γυρίσαμε το χωριό και φωτογραφίσαμε αυτά τα προβλήματα για να σας τα παρουσιάσουμε. Κάποια από αυτά είναι:   
• Οι παιδικές χαρές. Πριν από λίγο καιρό ο δήμος έβγαλε τα παιχνίδια από τις παιδικές χαρές του χωριού μας επειδή 

ήταν χαλασμένα. Πότε θα ξαναβάλετε καινούρια παιχνίδια;
• Τα αποδυτήρια του γηπέδου έχουν φθορές από την υγρασία (διαρροή) και πρέπει να επισκευαστούν.
• Στις μπασκέτες του γηπέδου είναι σπασμένα τα ταμπλό και δεν έχουμε άλλες εκτός από του σχολείου για να 

παίξουμε. Θα θέλαμε να τις επιδιορθώσετε.
• Κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι χόρτα και βάτα κι από τις δύο μεριές και πρέπει να καθαριστούν, όπως επίσης και 

κάποια οικόπεδα είναι γεμάτα με χόρτα και καλάμια.
Κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι χόρτα και βάτα κι από τις δύο μεριές και πρέπει να καθαριστούν, όπως επίσης και 
κάποια οικόπεδα είναι γεμάτα με χόρτα και καλάμια.

• Τα κάγκελα στη γέφυρα που βρίσκεται στο ποτάμι στο δρόμο προς Σεβαστιανά, είναι χαλασμένα και επικίνδυνα. 
Πρέπει να επισκευαστούν, γιατί περνάνε και παιδιά από κει.   

• Σε πολλά σημεία του χωριού μας υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια και μπάζα και πρέπει να καθαριστούν.
• Στο σχολείο μας πρέπει να φτιαχτεί μια ράμπα για τα ΑμΕΑ.
• Να βαφεί το κτήριο του σχολείου εξωτερικά, τα υπόστεγα, το κιόσκι, τα παγκάκια και οι τραπεζόπαγκοι.
• Πρέπει να φτιαχτούν έξοδοι κινδύνου στο κυρίως κτήριο και στο ημιυπόγειο.
• Θα θέλαμε, τέλος, έναν κάδο ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου.
Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά ελπίζουμε να μπορέσετε να λύσετε κάποια από 
αυτά.

Με εκτίμηση οι μαθητές 
της ΣΤ΄ Τάξης του Δ.Σ. Ριζού



Η απάντηση της Δημάρχου



Φυτεύω κήπο ή κάνω δεντροφύτευση

Αφού ενημερωθήκαμε για τα δέντρα που ευδοκιμούν στην
περιοχή μας και επειδή στην αυλή μας έχουμε φυτέψει
διάφορα οπωροφόρα, αποφασίσαμε να φυτέψουμε αυτή τη
φορά ελιές. Τα φυτά τα πηρέ από το φυτώριο ο δάσκαλος κ.
Μιχάλης Συμαιωνίδης. Έτσι ορίσαμε την Τρίτη 21
Φεβρουαρίου τη μέρα για να κάνουμε τη δεντροφύτευση.Φεβρουαρίου τη μέρα για να κάνουμε τη δεντροφύτευση.
Ανοίξαμε λάκκους με το φτυάρι! Ήταν αρκετά δύσκολη
δουλεία γιατί δεν είχαμε ανασκάψει! Κάποιοι άλλοι ετοίμαζαν
τα φυτά και τα τοποθετούσαν στους λάκκους και στη συνέχεια
έστρωναν και πατούσαν το χώμα.
Ελπίζουμε να πιάσουν τα δέντρα που φυτέψαμε και σε μερικά
χρόνια να φάνε οι επόμενοι μαθητές τις ελιές!









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 



Μπήκαμε στην ιστοσελίδα της Greenpeace 
και στείλαμε το μήνυμά μας στον Υπουργό 

περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο.



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, συζητήσαμε την ερμηνεία
τους και ζωγραφίσαμε κάποιες από αυτές.τους και ζωγραφίσαμε κάποιες από αυτές.



Αν δεν κάτσει η πέτρα στη θάλασσα, δε μαλλιάζει.
[Χρειάζεται χρόνος για να πετύχεις κάτι.]

*       *       *
Η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται.

*       *       *
Η θάλασσα έχει πολλά φαρμάκια.

*       *       *
Και στη θάλασσα να σε στείλουν αλάτι ή νερό δε θα βρεις. 

[Είσαι ανίκανος να κάνεις και το πιο εύκολο πράγμα.]
*       *       *

Να μη σ’ ήξερα κυρα-θάλασσα, θα ’ρχόμουν κολυμπώντας.
[Αν δεν ήξερα τους κινδύνους που κρύβεις θάλασσα, θα σε εμπιστευόμουν.]

*       *       **       *       *
Και στη θάλασσα άμμο δε βρίσκει… 

[Είναι άτυχος ή ανίκανος.]
*       *       *

Ή στραβός είν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε…
[Κάτι δεν πάει καλά, κάτι φταίει.]

*       *       *
Σαν την άμμο της θάλασσας…

[Είναι πολλά.]
*       *       *

Σαν χορεύουν τα δελφίνια προκαλούνε τη φουρτούνα… 
[Πρόγνωση]

Κική Πλακίδα, Άννα Σουλεϊμάνι





«Νερό, νερό παντού και ούτε μια σταγόνα να πιούμε.»
Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834, Άγγλος ποιητής & φιλόσοφος

*       *       *
«Στην ήρεμη θάλασσα, όλοι είναι καπεταναίοι.»
[Στα εύκολα όλοι μπορούν να τα καταφέρουν.]

Αγγλική παροιμία
*       *       *

«Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.» 
[Η θάλασσα, η φωτιά και η γυναίκα είναι τα τρία κακά.]
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

*       *       *
«Ένας ωκεανός χωρίς άγνωστα τέρατα θα ήταν ύπνος δίχως όνειρα.» 

[Αν όλα ήταν εύκολα, δεν θα είχαν αξία.]
John Steinbeck, 1902-1968, Αμερικανός συγγραφέας, Νόμπελ 1962

*       *       *
«Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα.»
[Η θάλασσα είναι πηγή δεινών για τον άνθρωπο.]

Μάριος Παπαδόπουλος, Χρήστος Φαντίδης





«Τα ’κανες θάλασσα…» 
[Τα μπέρδεψες τελείως, απέτυχες.]

*       *       *
«Έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι.» 

[Έζησε πολλά χρόνια στη θάλασσα (ως ναυτικός), γνωρίζει πολύ καλά τη θάλασσα, είναι έμπειρος 
ναυτικός.]

*       *       *
«Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα!» 

[Ο ορίζοντας μιας θάλασσας, που δεν περιορίζει το μάτι, που το στέλνει ακόμα πιο μακριά από όσο 
βλέπει, αυτός είναι ο οδηγός κάθε ελεύθερου ανθρώπου.]

Charles Baudelaire, 1821-1867, Γάλλος ποιητής
*       *       *

«Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό: ιδρώτας, δάκρυα, ή η θάλασσα.»«Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό: ιδρώτας, δάκρυα, ή η θάλασσα.»
[Σωματική κόπωση, ψυχική εκτόνωση και πνευματικό ταξίδι, με τη σειρά αναφοράς τους, τα θεραπεύουν 

όλα.]
Karen Blixen, 1885-1962, Δανέζα συγγραφέας

*       *       *
«Όλοι βρίζουν την θάλασσαν, ενώ πταίει ο άνεμος.»

[Ο άνεμος σηκώνει τα κύματα, ταράζει τα καράβια, πολεμάει τους ναυτικούς και η θάλασσα υποκύπτει 
σε κάθε οργισμένη του δύναμη.]

Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Έλληνας γνωμικογράφος

Ιωάννα Παρασκευαΐδου, Γιώργος Σιδηρόπουλος





«Μέγα το της θαλάσσης κράτος.» (αρχαίο γνωμικό)
[Η κυριαρχία στη θάλασσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα.]

*       *       *
«Θάλασσα κλύζει πάντα τ’ ανθρώπων κακά.» (αρχαίο γνωμικό)

[Η θάλασσα ξεπλένει όλα τα κακά των ανθρώπων.]
*       *       *

«Πιστόν γη, άπιστον θάλασσα.» (αρχαίο γνωμικό)
[Ασφαλής είναι η στεριά, επικίνδυνη η θάλασσα.]

*       *       **       *       *
«Ει μη θάλαττα ην, πάντων αγριώτατον ζώων και αναιδέστατον

άνθρωπος.» (αρχαίο γνωμικό)
[Αν δεν ήταν η θάλασσα, ο άνθρωπος θα ήταν το πιο άγριο και αγροίκο ζώο.]

*       *       *
«Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα.» (αρχαίο γνωμικό)

[Η θάλασσα είναι πηγή δεινών για τον άνθρωπο.]

Ηλίας Ηλιάδης, Ράνια Σελίδου





«Ο έρωτας είναι σαν την θάλασσα. Χίλιοι την χαίρονται, ένας την πληρώνει.»
[Πολλοί χαίρονται τον έρωτα και τη θάλασσα, αλλά ένας πληγώνεται (από τον 

έρωτα) ή «χάνεται» (στη θάλασσα).]
Ντίνος Χριστιανόπουλος, 1931-, Ποιητής

*       *       *
Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι χάσαμε τα κουτάλια…

[Αδυνατούμε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις…. π.χ. οι γέροι.]
*       *       *

«Όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα το βρει στ’ αλάτι.»
[Όποιος κάνει κακό, δεν μπορεί παρά να του ανταποδοθεί.][Όποιος κάνει κακό, δεν μπορεί παρά να του ανταποδοθεί.]

*       *       *
Η θάλασσα κι ο αχάριστος ποτέ τους δε χορταίνουν.

*       *       *
Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω του 

κουκιά του μαγειρεύει. 
[Όποιος επιδιώκει σκοτούρες, τον περιμένουν δυσκολίες, ατυχίες.]

Κωνσταντίνα Καραμπουγιούκη, Νικολέτα Κυμπίρη, Ευτυχία Σγουρέλη







Φτιάχνω την ΑΒ του πλοίου και της 
θάλασσας

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









«Καλλιτέχνης» για το 
περιβάλλονπεριβάλλον



Ο θαλάσσιος κόσμος

Συζητήσαμε στην τάξη για τους οργανισμούς
που συναντάμε στη θάλασσα, τη σημασία τους
για το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας
τους (ιδιαίτερα εκείνων που κινδυνεύουν).τους (ιδιαίτερα εκείνων που κινδυνεύουν).
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.











ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ!


