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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δραστηριότητες του οδηγού θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής 

απασχόλησης, σε δημοτικά σχολεία των Δήμων Καλαμαριάς και Θέρμης, με στόχο 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών δημοτικού (Α΄ έως ΣΤ΄ τάξη) στο 

θέμα της κλιματικής αλλαγής, τον ρόλο των δασών και την σύνδεση τους με την 

καθημερινή ζωή.  

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε 

χρησιμοποιώντας το, να μπορούν να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδευτούν σε θέματα 

που αφορούν τα δάση και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό 

δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές 

τους δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εκπαιδευτική τους εμπειρία. 
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1. ΤΟ ΕΡΓΟ EYD2015 

1.1 Στόχοι 

Το έργο EYD2015: «Το μέλλον που θέλουμε- Τοπική αυτοδιοίκηση για την αειφόρο 

ανάπτυξη», αφορά στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών με στόχο την 

κατανόηση βιώσιμων τρόπων ζωής συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς 

δράσεων εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο καθώς 

και παρεμβάσεων σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: 

1. Να αποκτήσουν οι Δήμοι βελτιωμένη κατανόηση της σημασίας των διεθνών 

δεσμεύσεων για την ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνοντας και τις 

τοπικές κοινωνίες στην μετα-2015 διαδικασία (τέλος των Στόχων Ανάπτυξης 

Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και αρχή των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης)  

2. Η συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας μέσω της προώθησης της αειφόρου 

ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο  

3. Η συμβολή στην αλλαγή της συμπεριφοράς στην Ευρώπη για μια πιο αειφόρο 

χρήση των πόρων και στην προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας. 

 

1.2. Στάδια υλοποίησης του έργου EYD2015 

Το έργο ΕYD2015 θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Στο Πρώτο Στάδιο θα αναπτυχθεί 

εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο γνωστικό, 

συναισθηματικό, ψυχοκινητικό επίπεδο των μαθητών, ενθαρρύνοντας μέσω μιας 

σειράς εκπαιδευτικών δράσεων, παιχνιδιών – προσομοίωσης και χρησιμοποιώντας 

τα οπτικοαουστικά μέσα, στάσεις και συμπεριφορές που θα είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον που ζουν και δραστηριοποιούνται. 
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Στο Δεύτερο Στάδιο θα εφαρμοστούν οι δραστηριότητες που έχουν παραχθεί, με 

στόχο την προώθηση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής, το ρόλο των δασών και των δράσεων και ενεργειών που μπορούν να 

αναληφθούν για την λύση του προβλήματος. 

 

1.3 Σκοπός 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει σκοπό την ενημέρωση μαθητών και 

εκπαιδευτικών για το πώς το δάσος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, 

τόσο στις αναπτυγμένες αστικές περιοχές της χώρας μας (μετριασμός των 

απαιτήσεων κλιματισμού, αναψυχή) όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου όπου η ζωή 

εξαρτάται άμεσα από τα δάση. Στη συνέχεια μαθαίνουν τις έννοιες της κλιματικής 

αλλαγής, τις επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και το ρόλο των δασών στην 

επίδραση του παγκόσμιου κλίματος. Τέλος, αναλαμβάνουν δράσεις και 

εξοικειώνονται με καθημερινές λύσεις για να συμβάλλουν και οι ίδιοι (μαθητές & 

εκπαιδευτικοί) στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του 

περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων. 

 

1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να έχει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των δασών για την ισορροπία 

του πλανήτη και πόσο επηρεάζουν το κλίμα. 

 Να κατανοήσουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις αλλαγές που 

θα επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών και κατ’ επέκταση και στην 

δική τους. 

 Και τέλος, να διδαχθούν τους τρόπους περιορισμού του φαινομένου και να 

συμμετέχουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό οι 

μαθητές, ως μελλοντικοί ενήλικες, θα έχουν συνηθίσει να αναλαμβάνουν 
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δράση, ξεκινώντας από το σχολείο τους και μεταφέροντας τις εμπειρίες τους 

στην οικογένεια τους και το ευρύτερο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.  

 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Ως κλιματική αλλαγή αναφέρεται η υπερθέρμανση του Πλανήτη που προκαλείται 

από την άνοδο της συγκέντρωσης των αερίων του Θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το σημαντικότερο από αυτά χωρίς να 

παραγνωρίζεται και η συνεισφορά και άλλων αερίων όπως του μεθανίου ή των 

οξειδίων του αζώτου. 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο ορατό πλέον σε όλους με αισθητές 

επιπτώσεις. Παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, συχνές και έντονες καταιγίδες, 

πλημμύρες, αυξημένες ημέρες καύσωνα και περισσότερες πυρκαγιές. 

Σε όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλλει οι αλλαγές χρήσεων γης, λόγω της 

επέκτασης των οικονομικών δραστηριοτήτων και του αστικού χώρου, ο 

κατακερματισμός των δασικών εκτάσεων από τις μεταφορικές υποδομές, η 

υπερεκμετάλλευση των πόρων και η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του πλανήτη παίζουν τα δάση αλληλεπιδρώντας με 

το κλίμα, δρώντας ως αποθήκη CO2 κατά την ανάπτυξή τους και ως πηγή CO2. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται να παρατηρηθούν νέες 

συνευρέσεις ειδών στο χώρο και στο χρόνο και μεγάλης κλίμακας αλλαγές στη 

γεωγραφική εξάπλωση της δασικής βλάστησης. 

Τα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντικά, η Ελλάδα, ως μεσογειακή 

χώρα, προβλέπεται να είναι από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης της αύξησης της 

θερμοκρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων σε περιοχές που ήδη 

υποφέρουν από λειψυδρία.  

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών ξεκινώντας από την παιδική 

ηλικία είναι επιβεβλημένη μια που τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά 
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οφέλη είναι πολλά. Αν θέλαμε να τα περιγράψουμε ανά ομάδα θα είχαμε τα 

παρακάτω: 

Περιβαλλοντικά οφέλη δασών: 

- Καθαρός αέρας: όλα τα μέρη των δέντρων εισπνέουν διοξείδιο του άνθρακα 

και εκπνέουν οξυγόνο 

- Νερά: φιλτράρισμα ρύπων, συγκράτηση νερού και πρόληψη κατά των 

πλημμυρών, συλλογή νερού και διανομή κατά τη διάρκεια του χρόνου για 

πρόληψη κατά της ξηρασίας  

- Βιοποικιλότητα: Τα δάση παρέχουν ενδιαιτήματα για τα φυτά και τα ζώα, 

και είναι σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Οικονομικά οφέλη δασών: 

- Τα δάση είναι πηγή χρήσιμων προϊόντων όπως ξυλεία, χαρτοπολτός, χαρτί, 

κοντραπλακέ κ.α. 

- Τα δάση αποτελούν πηγή για μη ξυλώδη προϊόντα όπως φάρμακα, τρόφιμα, 

γούνες κ.α. 

- Τα δάση παρέχουν ύλη και για τη παραγωγή ενέργειας, όπως καυσόξυλα, 

πέλλετ και άλλα βιοκαύσιμα 

- Τα δάση είναι πηγή εργασίας σε τομείς πολύ σημαντικούς για την οικονομία 

όπως είναι ο τουρισμός και η αναψυχή, η παραγωγή ξυλείας, η κτηνοτροφία 

και η δασοκομία 

Κοινωνικά οφέλη δασών: 

- Τα δάση αποτελούν τόπους εκπαίδευσης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

αναψυχής που όλοι απολαμβάνουμε (π.χ. πεζοπορία, ορειβασία, ψάρεμα, 

κυνήγι κ.α.) 

- Είναι πηγή ηρεμίας και καθαρού αέρα, σημαντικά για την υγεία των 

ανθρώπων 

- Έχουν ιστορική αξία καθώς πολύ πολιτισμοί και κοινωνίες κατάφεραν να 

αναπτυχθούν χάρη σε αυτά και τα οφέλη που τους παρείχαν.  
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3. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΙΤΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ   

Τα προτεινόμενα παιχνίδια-δραστηριότητες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα εργαλεία μάθησης που είναι συμβατά για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 χρονών. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμόσουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της 

τάξης τους, στις δραστηριότητες του οδηγού είτε χρησιμοποιώντας τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες, είτε να αναπτύσσοντας δικές τους. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη την ολιστική προσέγγιση της μάθησης και ανάπτυξης των 

παιδιών, για την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας προσανατολισμένης στην 

αειφορία. 

Η ανάπτυξη της αειφορίας είναι ζήτημα πολιτισμού και περιλαμβάνει την αλλαγή 

των σχέσεων μας με τους άλλους και με το φυσικό κόσμο. Απαιτεί την αναγνώριση 

της σχέσης αλληλεξάρτησης του ανθρώπινου και του φυσικού περιβάλλοντος και τη 

συνειδητοποίηση ότι αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι κανένας κοινωνικός, οικονομικός, 

πολιτικός ή περιβαλλοντικός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί σε βάρος του άλλου. 

Συνεπώς, η εκπαίδευση, προκείμενου να εξυπηρετήσει το στόχο της αλλαγής του 

συστήματος αξιών, στάσεων και σχημάτων συμπεριφορών των πολιτών, προς την 

κατεύθυνση της αειφορίας, οφείλει να υιοθετήσει μια σύγχρονη ολιστική οπτική της 

μάθησης, ως δυναμικής αλλαγής και δημιουργίας ενεργών πολιτών που γνωρίζουν 

τρόπους συνεργασίας για την δόμηση και συνεξέλιξη αειφόρων κοινωνιών. 

Επομένως η ολιστική προσέγγιση στοχεύει στα παρακάτω στάδια ανάπτυξης: 

• Της ικανότητας των παιδιών να συνδέουν λειτουργικά διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία, κατανοώντας τη πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση 

των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. 

• Της ικανότητας να συνεργάζονται δημιουργικά στη δόμηση της γνώσης. 

• Της κριτικής σκέψης και διάθεσης για έρευνα και δράση. 
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• Της γνώσης και συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

• Της αυτενέργειας και κατανόησης της σχέσης, της θέσης και ευθύνης του 

ατόμου στην ευρύτερη κοινότητα. 

 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα περιβαλλοντικά παιχνίδια εντάσσονται στο πλαίσιο δημιουργικών 

δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, καθώς επιδιώκουν να προσφέρουν 

στους μαθητές, στον εκπαιδευτικό, πρακτικά βιωματικά εφόδια για το περιβάλλον 

τους, τον περίγυρό τους, αλλά και για ό,τι συνεισφέρει σε μια καλύτερη ποιότητα 

ζωής. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες, επιδιώκεται να αποτελέσουν τη διαδικασία 

μάθησης και το εργαλείο ζύμωσης των παιδιών με τα σημερινά περιβαλλοντικά 

ζητήματα καθώς και της ανάδειξης της τοπικής περιβαλλοντικής προβληματικής, 

αλλά και της ευαισθητοποίησης όλων, για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, 

δραστηριοποιούμαστε. 

Δημιουργώντας και συμμετέχοντας τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς, παίζουν 

χρησιμοποιώντας το μυαλό τους, τις αισθήσεις και το σώμα τους, προσπαθώντας με 

αυτό τον τρόπο να εφοδιάσουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες με τα 

απαραίτητα εκείνα εφόδια, με τα οποία όχι μόνο θα ενημερωθούν και θα 

ευαισθητοποιηθούν, αλλά και σταδιακά θα αποκτήσουν άποψη, στάσεις και 

συμπεριφορές για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

4.1 Μεθοδολογία 

4.1 .1 Βιωματική μάθηση 

Ως βασικό εργαλείο των παρακάτω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

χρησιμοποιείται η βιωματική μάθηση η οποία συγκροτείται γύρω από τη σχέση 

εμπειρίας - εκπαίδευσης. Απόρροια της ιδέας αυτής είναι η επιδίωξη της άμεσης 
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επαφής των διδασκόμενων ατόμων (των παιδιών σχολικής ηλικίας) με την 

πραγματικότητα που καλούνται να μελετήσουν. Απαιτεί την απευθείας εμπλοκή με 

το αντικείμενο της μάθησης, τη φυσική συνάντηση μαζί του, τη συμμετοχή σε 

ενέργειες σε σχέση με αυτό και όχι απλές σκέψεις ή συλλογισμούς για το τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε με αυτό. 

 

4.1.2 Μορφές βιωματικής μάθησης 

Μπορεί να είναι: 

 διερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία των 

παιδιών, όπως αναζήτηση, επεξεργασία των πληροφοριών και παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων, 

 καταιγισμός ιδεών, 

 επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος με κατάλληλη προετοιμασία πριν, 

καταγραφή κατά τη διάρκεια και επεξεργασία μετά των δεδομένων που 

συλλέχτηκαν, 

 μορφές εκπαιδευτικού δράματος, 

 παιχνιδιών ρόλων, 

 αναπαραστάσεις κοινωνικών γεγονότων, 

 συζητήσεις / αντιπαραθέσεις, 

 δημιουργική έκφραση μέσα από την τέχνη(π.χ. χειροτεχνίες, κολάζ, στάμπες 

κ.α.), την λεκτική έκφραση και τέλος, 

 Παιχνίδια παρατήρησης. 

 

4.2. Διδακτικό υλικό 

4.2.1. Ενότητα 1: «Μάθε τα βασικά!» 

Υλικό για δασκάλους:  
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 Οφέλη Δασών, περιβαλλοντικά, οικονομικά κοινωνικά, υλικό για την 

εισαγωγή στο θέμα θα βρείτε (κεφάλαιο 2) 

 Διάρκεια (εκτός δραστηριοτήτων) : 1 διδακτική ώρα, 

 Διάρκεια ανά φύλλο εργασίας : 1 διδακτική ώρα, 

 

 

 

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες – φύλλα εργασίας σχετικά με 

την ενότητα. 

 

  

Δραστηριότητες για παιδιά – Φύλλα εργασίας: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να μάθουν τα παιδιά τα ζώα και τα φυτά του δάσους 

 

Διαδικασία: 

Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν και να ζωγραφίσουν μόνο τα φυτά και 

τα ζώα του δάσους. Ξεκινήστε μια συζήτηση για αυτά και ακούστε τις 

απόψεις των παιδιών. Επίσης, ρωτήστε τα αν έχουν επισκεφτεί κάποιο 

δάσος και αν έχουν δει κάποια από τα ζώα και φυτά που τους δείξατε (Α΄ 

έως Γ΄ Δημοτικού).  

  

Υλικά: 

Μαρκαδόροι, 

προτυπωμένη 

εικόνα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή οι μικροί μαθητές με τη έννοια του δάσους 

και της χρησιμότητας του. 

 

Διαδικασία: 

Ζητήστε από τους μαθητές όλοι μαζί να ζωγραφίσουν ένα δάσος. 

Ενθαρρύνετε τους να ζωγραφίσουν φυτά και δέντρα σε διάφορα μεγέθη 

καθώς και τα οφέλη (καθαρό νερό, γαλάζιος ουρανός, χαρτί κ.α.) που έχετε 

συζητήσει. Κρεμάστε την ζωγραφιά των μαθητών στην τάξη. (Α΄ έως Γ΄ 

Δημοτικού). 

 

  

Υλικά: 

Χαρτί του μέτρου, 

μαρκαδόροι 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή οι μικροί μαθητές με τη έννοια του δάσους και των 

ωφελειών που προσφέρει στον άνθρωπο. 

 

Διαδικασία: 

Ρωτήστε τα παιδιά για τα οφέλη του δάσους και ενθαρρύνετε τους να σκεφτούν το 

ευρύ φάσμα χρησιμότητας του: περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό π.χ. το 

δάσος λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό αμβλύνοντας τις ακραίες θερμοκρασίες, 

κάνοντας ανακύκλωση το χαρτί σώζουμε δέντρα & χρήματα, τα δάση μας 

προσφέρουν οξυγόνο που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε . Συγκεντρώστε τις απόψεις 

τους σε χαρτί, (όλες οι ηλικίες, στις μικρές ηλικίες βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί). 

 

  

Υλικά: 

Πίνακας, 

μαρκαδόροι. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να μάθουν τα παιδιά τα δασικά προϊόντα και τα δέντρα από τα οποία προέρχονται. 

 

Διαδικασία: 

Ζητήστε από τους μαθητές να αντιστοιχήσουν τα προϊόντα με τα δέντρα. (Δ΄ έως ΣΤ΄ 

Δημοτικού). 

  

Υλικά: 

Μολύβια, λίστα με 

προϊόντα -δασικό 

είδος. 
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Χαρτί 

 

Ρίγανη φυτό 

 

Κάστανα 

 

Δέντρο 

 

Αγριοφράουλες 

 

Καστανιά 

 

Ρίγανη 

 

Λουλούδια 

 

Ξύλινο κουτί 

 

Πεύκο 

 

Καφές κόκκοι 

 

Μανιτάρια 

 

Μέλι 

 

Καφές θάμνος 

 

Μανιτάρια 

 

Αγριοφραουλιά 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να μάθουν τα παιδιά τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνε στην καθημερινότητα 

τους και κατασκευάζονται από ξύλο, δηλαδή από δασικά είδη.  

Διαδικασία: 

Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες. Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν και να 

ζωγραφίσουν στην παρακάτω εικόνα τα αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί από 

ξύλο. Συζητήστε μαζί τους τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν τα δάση; (Δ΄ έως ΣΤ΄ 

Δημοτικού).  

Υλικά: 

Μαρκαδόροι, 

προτυπωμένη 

εικόνα.  
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4.2.2. Ενότητα 2: «Μάθε τις επιπτώσεις!» 

Υλικό για δασκάλους:  

 Διάρκεια (εκτός δραστηριοτήτων) : 1 διδακτική ώρα 

 Διάρκεια ανά φύλλο εργασίας: 1διδακτική ώρα 

Δάση και κλιματική αλλαγή  

Κλιματική αλλαγή:  

- Η Γη περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα αέρα που ονομάζεται 

ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα δρα ως ασπίδα προστασίας για τη Γη, που 

επιτρέπει να υπάρχει ζωή. Χωρίς αυτήν, θα καιγόμασταν από την έντονη 

θερμότητα του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας ή θα παγώσαμε από τις 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα.  

- Περισσότερα από τα τρία τέταρτα της ατμόσφαιρας αποτελείται από άζωτο 

και το υπόλοιπο είναι οξυγόνο. Μόνο 1% είναι ένα μίγμα διοξειδίου του 

άνθρακα, υδρατμών και όζοντος. Τα αέρια αυτά απορροφούν τη θερμότητα 

(υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τη Γη) και ακτινοβολούν 

κάποια πίσω προς την επιφάνεια της Γης. Αυτά τα αέρια ονομάζονται αέρια 

του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

- Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα αέρια στην ατμόσφαιρα που 

συμβάλλει στις αλλαγές στη θερμοκρασία της Γης. Σχεδόν οκτώ 

δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα μας κάθε χρόνο - κυρίως μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων 

και την αύξηση της αποψίλωσης των δασών στις τροπικές περιοχές της γης. 

- Η καύση ορυκτών καυσίμων, η αποψίλωση των δασών στις τροπικές 

περιοχές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν επίσης αυξήσεις 

σε άλλα ατμοσφαιρικά αέρια του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και το 

υποξείδιο του αζώτου.  

- Καθώς η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας με τα αέρια του θερμοκηπίου 

γίνεται πιο πυκνή, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης αυξάνεται. Η 

συνέπεια είναι μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα της γης. 
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- Κλίμα ονομάζεται η μέση καιρική κατάσταση ή καλύτερα ο μέσος καιρός 

μιας περιοχής όπως προκύπτει μετά από εξέταση σε βάθος χρόνου. Καιρός 

είναι η ημερήσια βραχυπρόθεσμη κατάσταση της ατμόσφαιρας μας, όπως 

π.χ., η βροχή, το χιόνι, ο άνεμος, η λιακάδα, το κρύο κτλ.  

- Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι οι αυξήσεις των ατμοσφαιρικών 

συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσουν σε 

περιφερειακές και παγκόσμιες αλλαγές στο κλίμα που σχετίζονται με 

αλλαγές  όπως η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, η μειωμένη 

βροχόπτωση, η μειωμένη υγρασία του εδάφους και η άνοδος της στάθμης 

της θάλασσας. 

- Αυτές οι αλλαγές του κλίματος μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές 

στα φυσικά συστήματα και τη ζωή των ανθρώπων  

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

- Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τα αποθέματα νερού που είναι 

αποθηκευμένα στους παγετώνες και στις χιονισμένες περιοχές θα μειωθούν 

προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις ανθρώπους. 

- Το 20% με 30% όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη θα 

αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C. 

- Σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, και κυρίως σε ξηρές και τροπικές 

περιοχές, ακόμα και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας της τάξης των 1°C - 

2°C, αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο λιμών. 

- Μετά το 2080 πολλά εκατομμύρια ανθρώπων αναμένεται να επηρεαστούν 

από πλημμύρες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους εξαιτίας της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας κάθε χρόνο. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, καθώς και περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό 

υψόμετρο με περιορισμένες ικανότητες προσαρμογής. 
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Δάση και κλιματική αλλαγή 

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δάση και οι ωκεανοί μαζί απορροφούν περίπου το 

60% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν 

από την καύση των ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών. 

- Τα δάση αποθηκεύουν προσωρινά άνθρακα στα φύλλα, τα κλαδιά τις ρίζες 

και το χώμα τους. Τα προϊόντα ξύλου αποθηκεύουν άνθρακα για όλη την 

διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

- Τα δέντρα αφαιρούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και να το 

χρησιμοποιούν για να παράγουν σάκχαρα για την ανάπτυξη τους. Καθώς ένα 

δέντρο μεγαλώνει, ο άνθρακας αποθηκεύεται στα φύλλα, τα κλαδιά, στον 

ξυλώδη βλαστό, και στο χώμα γύρω από το δέντρο. 

- Τα δέντρα αντικαθιστούν το διοξείδιο του άνθρακα που λαμβάνουν από τον 

αέρα με οξυγόνο το οποίο απελευθερώνεται μέσω των φύλλων ή βελόνων 

τους. Για κάθε ένα τετραγωνικό μέτρο ανάπτυξης των δένδρων (περίπου το 

μέγεθος μιας κολώνας ΔΕΗ), ένα δέντρο απορροφά περίπου ένα τόνο 

διοξειδίου του άνθρακα, ενώ επιστρέφεις 0,7 τόνους οξυγόνου. 

- Περίπου το μισό βάρος ενός ξύλου είναι αποθηκευμένος άνθρακας. Αυτός ο  

άνθρακας παραμένει στο ξύλο, ακόμη και αν κοπεί από το δέντρο. 

Απελευθερώνεται μόνο εάν το δέντρο ή το ξύλο ή το χαρτί των προϊόντων 

που παράγονται από αυτό καεί ή αποσυντεθεί.  

- Τα δέντρα απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα όταν είναι νέα. 

- Δύο στρατηγικές υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Η 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η προσαρμογή και 

η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

 

 

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες σχετικές με την ενότητα: 

  

Δραστηριότητες για παιδιά – Φύλλα εργασίας: 

 



 Το μέλλον που θέλουμε – Τοπική αυτοδιοίκηση για την αειφόρο ανάπτυξη                                                        25 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

 

 

 

 

 

Στόχος: 

Να μάθουν τα παιδιά τι είναι η κλιματική αλλαγή και να αναγνωρίζουν τα 

αποτελέσματα της.  

Διαδικασία: 

Σε ποιες από τις παρακάτω εικόνες είναι ορατή η κλιματική αλλαγή; Αναγνωρίστε τα 

αίτια και τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής (όλες οι ηλικίες) 

   

   

   

 

Υλικά: 

Μολύβι, 

προτυπωμένη εικόνα  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

 

 

 

 

 

Στόχος: Να μαθαίνουν οι μικροί μαθητές μέσα από μικρές ιστορίες και 

φωτογραφίες, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην καθημερινή ζωή 

παιδιών και ζώων όλων των ηπείρων.  

Διαδικασία: 

Διαβάζουμε τις ιστορίες και γίνεται συζήτηση για τις ιστορίες που παρακολούθησαν 

(βλέπε «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ»). Μπορούμε να τα παρακινήσουμε να γράψουν ή να 

ζωγραφίσουν αυτό που τους έκανε περισσότερο εντύπωση. Ακόμα θα μπορούσαν 

να γράψουν μια δική τους ιστορία που θα την παρουσιάσουν στα υπόλοιπα παιδιά 

(όλες οι ηλικίες).  

  

Υλικά: 

Υπολογιστής projector, 

Προαιρετικά:  Μολύβι, 

Χαρτί 
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Κάνουμε στάσεις σε ένα συμβολικό ταξίδι για το κλίμα γύρω από τη Γη.  

Καλώς ήρθατε στο λεωφορείο της κλιματικής αλλαγής!  

Βάλτε τις ζώνες σας! Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε!  

Με την ταχύτητα της σκέψης θα κάνουμε ένα ταξίδι σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Θα κάνουμε 6 στάσεις σε διαφορετικές ηπείρους και θα μάθουμε πολλά 

ενδιαφέροντα πράγματα!  

1. Ευρώπη  

Γεια σας! Με λένε Κατερίνα και μου αρέσει να κάνω σκι στα βουνά της Αυστρίας. 

Τώρα τελευταία όμως δεν έχει πολύ χιόνι το χειμώνα. Ίσα μου φτάνει για να χτίσω 

ένα χιονάνθρωπο! Η γιαγιά μου είπε ότι όταν ήταν παιδί πολλές φορές δεν πήγαινε 

στο σχολείο γιατί είχε χιονίσει τόσο πολύ που δε μπορούσαν να προχωρήσουν στον 

δρόμο!  

Ο μπαμπάς μου είπε τις προάλλες ότι το χιόνι διαρκεί στις κορυφές των βουνών για 

λίγες εβδομάδες μόνο. Και θα χιονίζει όλο και λιγότερο αν δεν προστατεύουμε το 

κλίμα.  

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
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2. Ανταρκτική  

Η ανταρκτική είναι το σπίτι του πιγκουίνου. Πολλοί λίγοι άνθρωποι ζουν εκεί και 

είναι συνήθως επιστήμονες. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πιγκουίνοι 

χρειάζονται τους πάγους τις ανταρκτικής για να ξεκουράζονται από το κολύμπι στη 

θάλασσα και να αποφεύγουν άλλα ζώα που τους επιτίθενται.  

Επειδή το κλίμα αλλάζει οι πάγοι λιώνουν πολύ γρήγορα και παρασύρονται από τη 

θάλασσα. Πολλές φορές οι γονείς πιγκουίνοι φεύγουν για να βρουν τροφή και όταν 

επιστρέφουν οι πάγοι έχουν μετακινηθεί και δε μπορούν να βρουν τα πιγκουινάκια 

τους.  

Αν δε προστατεύσουμε το κλίμα και το νερό της θάλασσας ζεσταθεί ακόμα 

περισσότερο, θα λιώσει τους πάγους και οι πιγκουίνοι θα μείνουν χωρίς σπίτι.  
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3. Αφρική  
 
Γεια σας! Το όνομά μου είναι ‘Kiki’. Είμαι από τη φυλή των Μασάι στην Αφρική. Ζω 

σε ένα μικρό χωριό από καλύβες που τις χτίζουμε από λάσπη και κοπριά αγελάδας! 

Έχουμε λίγες κατσίκες και μερικά πρόβατα. Τα αδέρφια μου φροντίζουν τα ζώα μας 

δίνοντάς τους τροφή και νερό. Για να βρουν νερό πολλές φορές πρέπει να 

περπατήσουν πολύ μακριά για να βρουν πηγές. Καμιά φορά πάω και εγώ με τη 

μητέρα μου για να μεταφέρουμε νερό από μακρινές πηγές. Κουβαλάμε τους 

κουβάδες με το νερό πάνω στα κεφάλια μας!  

Το νερό στην πηγή του χωριού μας έχει στερέψει και τω ζώα μας διψάνε. Ο 

μπαμπάς μου είναι πολύ στενοχωρημένος για αυτό, γιατί τα ζώα μας είναι ότι 

έχουμε. Η γη μας είναι πολύ ξερή για να φυτέψουμε λαχανικά και φρούτα. Λόγω τις 

κλιματικής αλλαγής κάποιες χρονιές περνάνε πολλοί μήνες μέχρι να βρέξει. 
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4. Νότια Ασία  

Καμιά φορά το χαρτί υγείας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τα τροπικά δάση 

της Νότιας Ασίας. Ο ουρακοτάγκος της φωτογραφίας ζει σε αυτό το δάσος.  

Τα δέντρα, εκτός από χαρτί, μας προσφέρουν και καθαρό αέρα. Επίσης συγκρατούν 

μεγάλες ποσότητες νερού στις ρίζες τους κάτω από το έδαφος. Άρα είναι πολύ 

σημαντικά για το περιβάλλον και τη ζωή μας.  

Στην Ινδονησία πάρα πολλά δέντρα έχουν κοπεί παράνομα για να παράγουν χαρτί 

υγείας που το πουλούν σε χώρες της Ευρώπης. 
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5. Αυστραλία  

Γεια σας με λένε Κάιλ και ζω στην πόλη Μπρισμπέιν στην Αυστραλία. Μου αρέσει 

να πηγαίνω με το ποδήλατο στο σχολείο για να με φυσάει ο αέρας και να βλέπω 

πολλά όμορφα πράγματα στο δρόμο. Στην Αυστραλία το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη, 

μέχρι και 40 βαθμούς κελσίου! Στην τάξη μας έχουμε κλιματιστικό αλλά 

καταναλώνει πολύ ενέργεια.  

Τα τελευταία χρόνια η θερμοκρασία ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Λόγω της 

ζέστης και της ξηρασίας ξεκινούν πολλές δασικές πυρκαγιές. Μία χρονιά μάλιστα 

είχαμε 7 δασικές πυρκαγιές γύρω από την πόλη μου την ίδια μέρα! Κάποια σπίτια 

έξω από την πόλη και κοντά στο δάσος καταστράφηκαν.  

Στην Ανατολική Αυστραλία, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πλέον βρέχει πολύ 

σπάνια. Λόγω της ξηρασίας στην πόλη που ζω απαγορεύεται να πλένουμε το 

αυτοκίνητό μας στην αυλή. Το γκαζόν απαγορεύεται να το ποτίζουμε τελείως. Το 

κάθε σπίτι έχει μετρητή κατανάλωσης νερού και δικαιούται να καταναλώνει 140 

λίτρα νερό την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ξοδέψω μόνο τέσσερα λεπτά για 

να κάνω μπάνιο για να μας περισσέψει νερό για την τουαλέτα, το πλυντήριο πιάτων 

και όλα τα άλλα. Τέσσερα λεπτά δεν είναι πολύ. 
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6. Αρκτική  

Η Αρκτική είναι το βασίλειο της πολικής αρκούδας. Το χειμώνα η πολική αρκούδα 

ζει πάνω σε κομμάτια πάγου που επιπλέουν στη θάλασσα. Για να τραφεί κυνηγάει 

φώκιες! Το καλοκαίρι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να βρει αλλού σπίτι 

γιατί ο πάγος λιώνει. Έτσι καταφεύγει στην ξηρά όπου δε μπορεί να βρει φώκιες για 

να τραφεί.  

Ακόμα και το χειμώνα, επειδή ο πάγος είναι πλέον πολύ λεπτός και δε μπορεί να 

συγκρατήσει το βάρος της, σπάει. Αν οι επιστήμονες που έχουν προβλέψει ότι όλος 

ο πάγος της αρκτικής θα λιώσει μέχρι το τέλος του αιώνα μας βγουν αληθινοί, τότε 

δεν θα υπάρχουν πλέον πολικές αρκούδες…..  

Αυτό ήταν! Φτάσαμε στο Παρίσι στην Πρωτεύουσα της Γαλλίας. Πολιτικοί από όλο 

τον κόσμο θα συναντηθούν εδώ τον Δεκέμβριο για να συζητήσουν τι μπορεί να 

κάνει η κάθε χώρα για να προστατεύσει το περιβάλλον και το κλίμα μας.  

Για αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης 

για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και το κλίμα. 
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4.2.3. Ενότητα 3: «Γίνε μέρος της λύσης!» 

 

Υλικό για δασκάλους:  

 Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εκτός δραστηριοτήτων). 

 Διάρκεια ανά φύλλο εργασίας: 1διδακτική ώρα. 

 

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι το κλειδί για την επίλυση 

της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Κατά κύριο λόγο τα αέρια αυτά εισέρχονται 

στην ατμόσφαιρα όταν οι άνθρωποι καίνε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο για 

την παραγωγή ενέργειας. Όλοι μας χρησιμοποιούμε ενέργεια, άρα ο καθένας μας 

μπορεί να είναι μέρος της λύσης! 

Τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να γίνουμε μέρος της λύσης; 

- Επιλέγουμε μορφές ενέργειας από καθαρές ανανεώσιμες πηγές όπως ο 

ήλιος και ο άνεμος ή από την καύση βιομάζας. 

- Εξοικονομούμε ενέργεια έτσι ώστε λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα να 

εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα – σβήνουμε τα φώτα όταν φεύγουμε από ένα 

δωμάτιο, και βγάζουμε τις ηλεκτρικές μας συσκευές από τη πρίζα όταν 

φεύγουμε από το σπίτι για μεγάλα διαστήματα. 

- Χρησιμοποιούμε καθαρά μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις μας, 

επιλέγουμε το ποδήλατο, το λεωφορείο ή τα πόδια μας!! Και αφήνουμε το 

αυτοκίνητο στο σπίτι. 

- Η κατανάλωση νερού ξοδεύει ενέργεια – δεν υπερκαταναλώνουμε το νερό 

και δεν αφήνουμε τις βρύσες να τρέχουν όταν π.χ. πλένουμε τα δόντια μας ή 

κάνουμε μπάνιο. 

- Μειώνοντας τα απορρίμματα μας μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας για 

την διαχείρισή τους. Επαναχρησιμοποιούμε παλιά αντικείμενα ή τα 

ανακυκλώνουμε. 
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- Επιλέγουμε τοπικά προϊόντα!! Όσο πιο μεγάλο το ταξίδι που κάνει το 

φαγητό σας για να φτάσει σε εσάς τόσο περισσότερες οι εκπομπές αερίων 

που παράγονται κατά τη μεταφορά τους. Αγοράστε τρόφιμα που 

καλλιεργούνται τοπικά. 

- Φυτεύουμε δέντρα για να βελτιώσουμε το μικροκλίμα και να 

απορροφήσουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα  

- Μίλα στους φίλους και την οικογένεια σου για τη κλιματική αλλαγή και τι 

μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε μέρος της λύσης!  

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει ήδη. Βλέπουμε κάποιες από τις επιπτώσεις σήμερα, 

και θα ζήσουμε περισσότερα στο μέλλον. Γι 'αυτό και πρέπει να προετοιμαστούμε 

και να σχεδιάσουμε για τις αλλαγές που γνωρίζουμε ότι έρχονται. 

- Καθώς οι βροχοπτώσεις γίνονται πιο σφοδρές, φυτεύουμε δέντρα για την 

καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία.  

- Καθώς η Γη θερμαίνεται, το επίπεδο της θάλασσας ανεβαίνει, επειδή το 

θερμότερο νερό καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από ό, τι το κρύο νερό. 

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως θερμική διαστολή. Το λιώσιμο των 

πάγων επιδεινώνει το πρόβλημα με την προσθήκη ακόμη περισσότερου 

νερού στους ωκεανούς, ανεβάζοντας έτσι τη στάθμη της θάλασσας. Είναι 

λοιπόν λογικό να αναμένεται η διάβρωση του εδάφους των παράκτιων 

περιοχών. Για αυτό φυτεύουμε δέντρα για αντιπλημμυρική προστασία, δε 

χτίζουμε σπίτια πολύ κοντά στη θάλασσα, βελτιώνουμε τα αποχετευτικά 

συστήματα. Ενημερωνόμαστε για τα σχέδια εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης 

του δήμου μας.  

- Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή 

αναμένεται να αυξήσουν την ποσότητα της υγρασίας που εξατμίζεται από τη 

γη και το νερό, δημιουργώντας περισσότερη ξηρασία και αυξάνοντας τις 

πιθανότητες για περισσότερες δασικές πυρκαγιές τους θερμούς μήνες. 

Εξοικονομούμαι το νερό και φυτεύουμε δέντρα και φυτά που είναι 

ανθεκτικά σε συνθήκες ξηρασίας. Δεν αφήνουμε ποτέ αναμμένες φωτιές σε 
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πάρκα και δάση και δεν πετούμε απορρίμματα που μπορούν να γίνουν 

εστίες πυρκαγιάς όπως το γυαλί.  

- Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη μόλυνση του αέρα, τα αλλεργιογόνα 

και τα μικρόβια εξαπλώνονται πιο εύκολα. Επισκεπτόμαστε πάρκα τους 

ζεστούς μήνες όπου το μικροκλίμα είναι καλύτερο, κάνουμε τα απαραίτητα 

εμβόλια και εφοδιαζόμαστε με αντικουνουπικά, πίνουμε πολλά υγρά.  

- Παρόλο που τα φυτά και τα ζώα προσαρμόζονται στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος, οι αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή γίνονται με 

τόσο γοργό ρυθμό που δεν προλαβαίνουν όλα τα φυτά και τα ζώα να 

προσαρμοστούν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις προμήθειες τροφίμων και 

νερού σε πολλές αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου. 

Προστατεύουμε τα δάση και τα οικοσυστήματα της περιοχής μας και 

ενημερωνόμαστε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.  

 

 

 

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες σχετικές με την ενότητα 

  

Δραστηριότητες για παιδιά – Φύλλα εργασίας: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: Τα παιδιά παίζοντας μαθαίνουν απλούς τρόπους για να προστατέψουν το 

περιβάλλον και να αναλάβουν δράση για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.  

Διαδικασία: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ξεκινάνε το παιχνίδι. Ρίχνοντας το ζάρι 

κινούνται, κάθε φορά σταματάνε σε ένα κουτάκι που αναγράφει μια φιλική ή 

αρνητική ως προς το περιβάλλον ενέργεια, ανάλογα με το τι αναγράφει το κουτάκι 

προχωράνε μπροστά ή πίσω, το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποια ομάδα φτάσει 

πρώτη. (όλες οι ηλικίες).  

 

 

Υλικά: 

Παιχνίδι (φιδάκι). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: Τα παιδιά μαθαίνουν για το μεγάλο ταξίδι που κάνει η συσκευασμένη 

πορτοκαλάδα, το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε σχέση με την φυσική 

πορτοκαλάδα που μπορούμε να στύψουμε στο σπίτι από τοπικά πορτοκάλια και τις 

επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον.  

Διαδικασία: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και πάνω σε χαρτί του μέτρου ζωγραφίζουν (με 

λέξει και εικόνες) πως φαντάζονται ότι παράγεται η πορτοκαλάδα. Όταν τελειώσουν 

τους παρουσιάζεται, εικόνα 1 ποιο είναι αυτό το ταξίδι, στην συνέχεια 

παροτρύνουμε τα παιδιά να ανιχνεύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν για το 

περιβάλλον. (Δ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού). 

 

Υλικά: 

Χαρτί μέτρου, 

μαρκαδόροι, 

προτυπωμένη εικόνα , 

παγκόσμιος χάρτης. 
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Εικόνα 1
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τα οπτικοαουστικά μέσα για τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τον επιβαρυντικό ρόλο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και τις λύσεις και τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν για να 

περιοριστεί η επιβλαβής ανθρώπινη συμπεριφορά.  

Διαδικασία: 

Τα παιδιά παρακολουθούν τα βίντεο και ακολουθεί συζήτηση με ερωτοαπαντήσεις 

για να λυθούν απορίες και να δημιουργηθούν προβληματισμοί (Δ΄ έως ΣΤ΄ 

Δημοτικού). 

 

 

 

 

  

Υλικά: 

Βίντεο της 

εκπαιδευτικής 

τηλεόρασης 
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