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Να διαμορφώσει μια οικολογική 
συνείδηση στα παιδιά, αντιμετωπίζοντάς 
τα ως ενήλικες  

  
Είναι σημαντικό να τα διδάξουμε από 
μικρή ηλικία ότι μαζί ενωμένοι μπορούμε 
να καταφέρουμε περισσότερα, να τα 
καταφέρουμε καλύτερα και να πάμε 
ακόμα πιο μακριά.. 
 
 



Οικολογικά 
προβλήματα ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα : 

    ονομάζονται οι διαταραχές 
στη γήινη βιόσφαιρα και 
στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες 
συνηθίζεται να αποδίδονται 
στην ανθρώπινη δραστηριότητα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82


  Στον βαθμό που τα 
οικολογικά προβλήματα 
απειλούν την επιβίωση 
ενός πληθυσμού, οδηγούν 
σε μία      

 
οικολογική κρίση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82




https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
















  
 

 

 
η γεωργία με τα λιπάσματα 

 η βιομηχανία με τα απόβλητα 
 οι κατοικίες με τα λύματα 
τα φυτοφάρμακα 
τα ζιζανιοκτόνα 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα 
κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να έχει 
μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου 
νερού και να καθίστανται οι 
θάλασσες λιγότερο κατάλληλες για 
την υδρόβια ζωή.  

  

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από 
την υπερεντατική αλιεία. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1








 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της 

ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν τις 
επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

 • Να μάθουν για τις κυριότερες πηγές 
ρύπανσης του νερού.  

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η 
ρύπανση δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι.  

• Να αντιληφθούν ότι είναι πολλοί οι 
παράγοντες, που παρεμβαίνουν στην εμφάνιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία 
είναι  αλληλένδετα μεταξύ τους.  





 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ 
 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΜΑΣ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ  ΝΕΡΟ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ. 

      

ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΘΕΙ Η ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 



 ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ 

 

 ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ 

 

 ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΝ 

 

 ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 























Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
 

           Ως αφόρμηση όταν θελήσουμε να 
ασχοληθούμε με την μόλυνση του θαλάσσιου 
πλούτου  

 

   εάν τεθεί το θέμα της ρύπανσης από τα παιδιά, 
να μας πουν ελεύθερα τις σκέψεις τους 



Μπορεί να δουλευτεί μέσα στην τάξη με 
διάφορους τρόπους, όπως εσείς γνωρίζετε… 

 

 Να  διαβαστεί αφήνοντας τα παιδιά να το 
ζωγραφίσουν 

 Να το αφηγηθούν  

 Να φτιάξουν αφίσες και να τις τοιχοκολλήσουν 

 Να το δραματοποιήσουν και να αποτελέσει ένα 
σκετσάκι για την καλοκαιρινή γιορτή 

  Να ενημερώσουν για το πρόβλημα που 
υπάρχει σε κάποιο κοντινό άτομο 



 Να γνωρίσουν είδη ψαριών 

 

 Να μιλήσουμε για παραβολές και θαύματα του 
Χριστού, σχετικά με το νερό κ τα ψάρια 

 

 Να γνωρίσουν περιστατικά από την Παλαιά 
Διαθήκη π.χ. Νώε, Ιωνάς κ.α. 

 

  Να επισκεφθούν ψαράδικα 

 

 Να δημιουργήσουν ποιηματάκια, τραγούδια 

 

 



 Να δουλέψουμε τα συναισθήματα 

 

 Να φέρει το καθένα πληροφορίες για το ψαράκι 
που προτιμά 

 

 Να δούνε σχετικούς πίνακες ζωγραφικής 

 

 Να διαμελίσουν ένα ψάρι, να δουν το εσωτερικό 
του 

 





 

 Εικαστικές δραστηριότητες 
 

   Υλικό που θα συγκεντρώσουν τα παιδιά 

    Επισκέψεις 
 

 Δραματοποιήσεις 
 

 Αλλαγές της ιστοριούλας –διαφορετικό τέλος, 
άλλο ξεκίνημα, αλλαγή στην πορεία της 
ιστορίας 
 

 Κουκλοθέατρο 
 
 

 



Δραματοποίηση, με πανό που να κουνιέται και 
ντυμένα με στολές που θα φτιάξουν 

Να το μελοποιήσουμε 

Να μιλήσουμε για κύκλο νερού, έννοιες όπως 
εξάτμιση, υγροποίηση 

 

 

 

 











    ΝΕΡΟ   ΞΗΡΑΣΙΑ 










