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Αειφόρα οικογένεια εν δράσει…
Πάντα δρω, δεν αδρανώ και τον κορωνοϊό νικώ
Μ’ αειφόρο το σχολειό, γίνομαι πιο δυνατό.
Με χαρά και υπομονή, για όσα φέρνει η ζωή.
Δεν φοβάμαι, προχωρώ και τον κορωνοϊό νικώ…
Με καράβι μου τη γνώση και κουπί το σεβασμό
Μήνυμα φέρνω αειφόρο, ελπιδοφόρο, φωτεινό
στην «πατρίδα τη μεγάλη, τον πλανήτη μας τη ΓΗ.
Μια πυξίδα ζωγραφίζω στου τετραδίου την αρχή
Το ταξίδι ξεκινάω, στου σπιτιού μου την αυλή…
Ημερολόγιο κρατώ για τον κορωνοϊό
που ήρθε νύχτα, πονηρά να ταράξει τα νερά…
Κάθε μέρα καταγράφω, όσα γύρω μου συμβαίνουν
Σαν μικρούλης ψυχολόγος λίγα λέω, πολλά ακούω
κι όλους γύρω μου ρωτώ, με ενδιαφέρον αληθινό:
«Πως τα πας; Είσαι καλά; Έλα να παίξουμε ομαδικά».
Πάντα δρω, δεν αδρανώ και τον κορωνοϊό νικώ …
Μ’ αειφόρο το σχολειό, γίνομαι πιο δυνατό.
Με χαρά και υπομονή, για όσα φέρνει η ζωή.
Δεν φοβάμαι, προχωρώ και τον κορωνοϊό νικώ…
Σύνθεση ποιήματος - συνεπεξεργασία:
Συγγραφική Ομάδα Αειφόρου Σχολείου
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Λίγα λόγια για την Αειφορία
Η Αειφόρος Ανάπτυξη ορίστηκε από την Έκθεση της Επιτροπής Μπρούτλαντ "Το Κοινό μας
Μέλλον", το 1987, ως "η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να
διακυβεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες". Ένας
ακόμη ορισμός είναι εκείνος που αναφέρει ότι Βιώσιμη Ανάπτυξη σημαίνει να βελτιώνεις την
ποιότητα ζωής ζώντας μέσα στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών
συστημάτων. (The World Conservation Strategy, Caring for the Earth, 1990).
Για να το πούμε πιο απλά, η Αειφορία (Αειφόρος Ανάπτυξη) είναι ένας επιθυμητός τρόπος να
έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Δηλαδή, να παίρνουμε από τον πλανήτη όσα
μας χρειάζονται, αλλά να μη καταστρέφονται τα συστήματα υποστήριξης της ζωής, στον
πλανήτη, ώστε και οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ούτως ή άλλως το
περιβάλλον θέτει τα όρια.
Άρα, πρέπει να δούμε «πόσα χρειαζόμαστε». Η επιθυμία δεν ικανοποιείται ποτέ, η ανάγκη
ικανοποιείται. Κι αν τις επιθυμίες μας τις βαφτίζουμε ανάγκες; Ε, τότε ζούμε την σημερινή
κατάσταση που οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες ρυπαίνονται και μολύντονται, το έδαφος
δηλητηριάζεται, τα τροπικά δάση (οι αποθήκες DNA) καταστρέφονται καθημερινά και εκείνα που
αυξάνονται είναι τα καυσαέρια, τα δηλητήρια και τα ψυχοφάρμακα.
Ας μη συμβάλουμε κι εμείς στη συνέχιση αυτής της κατάστασης.
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Επίκαιρες δραστηριότητες για
την τάξη και την οικογένεια

Η Αειφορία στην εποχή του Κορονοϊού
Επίκαιρο Παιδαγωγικό Υλικό

1. Μάσκες, απολυμαντικά και γάντια
Μάσκες, απολυμαντικά και γάντια
Οι προστατευτικές μάσκες, τα γάντια μιας χρήσεως και τα απολυμαντικά με οινόπνευμα, αποτελούν τα κύρια όπλα
για την προστασία μας από την μόλυνση με κορονοϊό. Φυσικά, αντί για απολυμαντικό, όταν είμαστε στο σπίτι, απλώς
πλένουμε (πολύ σχολαστικά....) τα χέρια μας με νερό και σαπούνι.
Καθώς όμως όλα αυτά κοστίζουν χρήματα, καλό είναι να γνωρίζουμε πόσο μας κοστίζουν, ώστε να κάνουμε τη
βέλτιστη δυνατή χρήση τους. Γι αυτό το σκοπό, δημιουργήσαμε τη δραστηριότητα καταγραφής του αριθμού και του
κόστους αυτών των υλικών.
Προσπαθούμε να θυμηθούμε πόσες μάσκες, απολυμαντικά και ζευγάρια γάντια έχουμε χρησιμοποιήσει ως σήμερα.
Καταγράφουμε τους αριθμούς στο Αειφόρο Ημερολόγιο Κορονοϊού (Το κατεβάζουμε-downloading- από την
ιστοσελίδα www.aeiforum.eu. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά). Προσθέτουμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε γάντια,
μάσκες, απολυμαντικά και το κόστος που πληρώσαμε για κάθε είδος. Η τελευταία στήλη μας δίνει αυτόματα το
κοστος των υλικών που αγοράσαμε. Έτσι, με τον απλό αυτό τρόπο, μπορούμε κάθε στιγμή να γνωρίζουμε πόσο μας
κοστίζει ο Κορονοϊός.
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2. Πείραμα: μείωση της σπατάλης νερού στο σπίτι
Γνωρίζετε ότι ο πλανήτης μας εκτός από «Γη» ονομάζεται και «Γαλάζιος Πλανήτης»; Πήρε αυτό το όνομα γιατί το 70%
της επιφάνειάς του καλύπτεται από νερό. Ωστόσο, μόνο το 2,5% δεν είναι αλμυρό. Από το 2,5%, όμως του γλυκού
νερού, μόνο το 1% είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους, γιατί το υπόλοιπο είναι φυλακισμένο σε παγετώνες και
παγόβουνα.
Δυστυχώς, σήμερα εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (βιομηχανία, γεωργία, κτηνοτροφία, αστική χρήση
κ.λπ.) έχει μολυνθεί ή έχει ρυπανθεί μεγάλο μέρος του γλυκού νερού και έτσι για να καλύψουμε τις ανάγκες μας
(πλύσιμο, μαγείρεμα, καλλιέργεια φυτών, βιομηχανία κ.λπ.) όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη έχουμε στη διάθεσή μας
μόνο το 0,007% του γλυκού νερού.
Γνωρίζοντας τα παραπάνω, τι λέτε, είναι σωστό να σπαταλάμε άσκοπα το νερό;
Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα μικρό πείραμα, για να διαπιστώσουμε πόσο νερό σπαταλάμε άσκοπα σε μια καθημερινή
συνήθεια, όπως π.χ. το πλύσιμο των χεριών.
Θα χρειαστείτε:
1. Μια λεκάνη ή ένα μεγάλο μπολ που να χωράει στον νιπτήρα όπου πλένετε τα χέρια σας
2. Ένα νεροπότηρο
Πρώτο βήμα: Τοποθετήστε τη λεκάνη στον νιπτήρα κάτω από τη βρύση και πλύνετε τα χέρια σας για 30
δευτερόλεπτα χωρίς να κλείσετε τη βρύση όταν τα σαπουνίζετε. Μετρήστε πόσα ποτήρια νερό μπορείτε να γεμίσετε
με το νερό που μαζεύτηκε στη λεκάνη σας. Σημειώστε το.
Δεύτερο βήμα: Τοποθετήστε άδεια τη λεκάνη στον νιπτήρα, κάτω από τη βρύση και πλύνετε τα χέρια σας για 30
δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά η βρύση πρέπει να είναι κλειστή την ώρα που σαπουνίζετε τα χέρια σας. Την ανοίγετε
μόνο στην αρχή για να βρέξετε τα χέρια και στο τέλος για να ξεπλύνετε τη σαπουνάδα. Μετρήστε πόσα ποτήρια νερό
γεμίζετε με το νερό, που μαζεύτηκε στη λεκάνη σας. Σημειώστε το κι αυτό.
Τρίτο βήμα: Συγκρίνετε τον αριθμό των ποτηριών που γεμίσατε στο πρώτο και στο δεύτερο σαπούνισμα. Πότε
καταναλώνετε περισσότερο νερό; Πόσα ποτήρια περισσότερο;
Αν υποθέσουμε ότι πλένετε τα χέρια σας 10 φορές την ημέρα:
Α) Πόσα ποτήρια νερό καταναλώνετε χωρίς να κλείνετε τη βρύση όταν σαπουνίζετε τα χέρια;
Β) Πόσα ποτήρια νερό καταναλώνετε κλείνοντας τη βρύση όταν σαπουνίζεται τα χέρια;
Πού θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το νερό, χωρίς να το σπαταλάτε;
Σκεφτείτε λοιπόν μήνες, χρόνια και θα δείτε ότι είναι πολύ νερό. Πού θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το
νερό χωρίς να το σπαταλάτε;
Αξίζει να κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια, τα δόντια, το σώμα μας, τα μαλλιά μας;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίζω την καθαριότητα και την υγιεινή μου κάνοντας οικονομία στο νερό.
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3. Διαγωνισμός: Ποιος έχει τα πιο καθαρά χέρια στο σπίτι;
Τα καθαρά χέρια μας προστατεύουν από τη μετάδοση μικροβίων και ιών, μας κρατούν υγιείς και μας θωρακίζουν
από ιώσεις και άλλες ασθένειες.
Τα μέλη της οικογένειας ή του τμήματος διοργανώνουν διαγωνισμό για το ποιος έχει τα καθαρότερα χέρια.
Βήματα οργάνωσης διαγωνισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι:
1. Ορίζουν ένα συντονιστή και ένα βοηθό συντονιστή. αυτοί θα καταγράφουν στο Ημερολόγιο, πόσες φορές και
πόσο χρόνο (με προσέγγιση 5-10 δευτερολέπτων), κάνει κάθε διαγωνιζόμενος να πλύνει τα χέρια του.
Παράδειγμα πίνακα καταγραφής χρόνου και συχνότητας πλυσίματος των χεριών
Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2020.

Διαγωνιζόμενος
Μαμά Άννα
Μπαμπάς Κώστας
Κόρη Μαρία
Γιος Νίκος
Γιαγιά Λένα

0-10
δευτ.

10-20
δευτ.
2

20-25
δευτ.
3

1

Συχνότητα αριθμός
πλυσιμάτων
την ημέρα

25-30
δευτ.
2

8

Μέση
διάρκεια
πλυσίματος
20,625

2. Ορίζουν το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού π.χ. ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, μιας
ημέρας, μιας βδομάδας κ.λπ.
3. Ορίζουν ποιος θα είναι ο νικήτης π.χ. Αυτός που θα πλύνει περισσότερες φορές τα χέρια του; Αυτός που το
πλύσιμο των χεριών του θα διαρκεί περισσότερο χρόνο (κοντά στα 30 δευτερόλεπτα); Ή αυτός που θα πλύνει
περισσότερες φορές και θα χρησιμοποιήσει περισσότερο χρόνο για το πλύσιμο των χεριών του; Αυτό το
αποφασίζει η οικογένεια ή η τάξη.
4. Ορίζουν το βραβείο του νικητή.
5. Αρχίζει ο διαγωνισμός και κάθε φορά που κάποιος πλένει τα χέρια του ο συντονιστής μετρά και καταγράφει στην
αντίστοιχη στήλη του πίνακα το χρόνο που χρειάστηκε. Αν στο διαγωνισμό συμμετέχει και ο συντονιστής το χρόνο
του τον καταγράφει ο βοηθός του. Επίσης , αν ο συντονιστής δεν είναι διαθέσιμος, τον πίνακα συμπληρώνει πάλι ο
βοηθός του.
6. Στο τέλος του διαγωνισμού ανακοινώνεται και ανακηρύσσεται ο νικητής.
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4. Μειώνουμε τη σπατάλη νερού στο σπίτι μας

Πηγή φωτογραφίας: ΕΥΔΑΠ

Παίρνουμε τον τελευταίο λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και σημειώνουμε την τελευταία ένδειξη της κατανάλωσης στο
Ημερολόγιο. Μετά, βρίσκουμε τον μετρητή της ΕΥΔΑΠ που βρίσκεται έξω από το σπίτι, συνήθως στο πεζοδρόμιο.
Κάποιος από την οικογένεια γνωρίζει ποιος είναι ο μετρητής μας και είναι καλό όλοι να τον γνωρίσουν και να
κατανοήσουν το ρόλο του. Παίρνουμε την μέτρηση - ένδειξη του μετρητή (ρολόι της ΕΥΔΑΠ). Από αυτή την ένδειξη,
αφαιρούμε την τελευταία ένδειξη που έχουμε σημειώσει στο Ημερολόγιο και γράφουμε τη διαφορά.
Παρατηρούμε τις αυξομειώσεις. Ο στόχος μας είναι η κατανάλωσή μας να μικραίνει μέχρι που να πάψουμε να
σπαταλάμε πόσιμο νερό, αφού είναι πολύτιμο και το πληρώνουμε αρκετά ακριβά.

5. Μειώνουμε τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας
Παίρνουμε τον προηγούμενο λογαριασμό της ΔΕΗ και βρίσκουμε την τελευταία ένδειξη. Μετρούμε στο ρολόι την
καινούργια και παρακολουθούμε την κατανάλωση μια φορά τη βδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Καταγράφουμε τις
ενδείξεις στο Αειφόρο Ημερολόγιο Κορονοϊού. Κάνουμε σύγκριση και βρίσκουμε αν καταναλώνουμε το ίδιο,
περισσότερο ή λιγότερο. Καταρτίζουμε όλοι μαζί, σε οικογενειακή συγκέντρωση, ένα πλάνο για να μειώσουμε την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφασίζουμε ποια μέτρα θα πάρουμε για το σκοπο αυτό.
Ορισμένες ιδέες:
•
Κλείνουμε τις ηλεκτρικές -ηλεκτρονικές συσκευές και δεν τις αφήνουμε στην αναμονή (standby)
•
Σβήνουμε τα φώτα στα δωμάτια που δεν είναι κανείς
•
Βάζουμε πλυντήριο πιάτων ή ρούχων, όταν αυτά είναι τόσο γεμάτα όσο δίνει μέγιστο ο κατασκευαστής
•
Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες με LED, κ.ά
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6. Επιλέγουμε σωστά - καταναλώνουμε αειφορικά 1/2
Πρώτο βήμα: η προέλευση των προϊόντων.
Για μια εβδομάδα διαβάζουμε και καταγράφουμε από τις συσκευασίες των τροφίμων που αγοράζουμε, τον τόπο
προέλευσή τους, δηλαδή αν είναι από την Ελλάδα (ποια περιοχή) ή αν είναι από μια ξένη χώρα (αν είναι χύμα
ενημερωνόμαστε από τον πωλητή. Εντοπίζουμε τη χώρα παραγωγής των προϊόντων στο google maps ή σε
γεωγραφικό χάρτη.
Δεύτερο βήμα: υπολογισμός της απόστασης.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
Με τον Υπολογιστή Αποστάσεων, στην πιο πάνω σύνδεση, βρίσκουμε καθημερινά τη χιλιομετρική απόσταση από
τη χώρα παραγωγής του προϊόντος, μέχρι το σπίτι μας.
Για παράδειγμα, αν αγοράζαμε κατεψυγμένα μύδια Χιλής (Νότια Αμερική) θα βρίσκαμε την απόσταση με τον
Υπολογιστή Αποστάσεων, όπως φαίνεται στην εικόνα, 12.502 χιλιόμετρα!

Την απόσταση την καταγράφουμε στο Αειφόρο Ημερολόγιο του Κορονοϊού.
Στο τέλος κάθε ημέρας βρίσκουμε το σύνολο της χιλιομετρικής απόστασης που έκαναν τα τρόφιμα που
καταναλώσαμε.
Τρίτο βήμα: συνεισφορά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας
Στο τέλος της εβδομάδας συγκρίνουμε τις συνολικές αποστάσεις που διένυσαν τα τρόφιμά μας ανά ημέρα και
εντοπίζουμε ποια ή ποιες ημέρες τα τρόφιμα που καταναλώσαμε συνεισέφεραν περισσότερο ή λιγότερο στην
αύξηση των καυσαερίων στη ατμόσφαιρα.
Εκτός όμως, από την ρύπανση της ατμόσφαιρας, η καύση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο ντίζελ, βενζίνη,
κηροζίνη, φυσικό αέριο, κάρβουνο-άνθρακας) με την εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (το
αέριο που παγιδεύει τη θερμότητα στη Γη), χειροτερεύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνεται η μέση
θερμοκρασία της Γης (Αλλαγή του κλίματος).
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6. Επιλέγουμε σωστά - καταναλώνουμε αειφορικά 2/2
Τέταρτο βήμα: εμβάθυνση
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών προσαρμόζουμε τις παρακάτω ερωτήσεις και συζητάμε:
• Τι είναι αυτό που κινεί τα αυτοκίνητα, τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα πλοία; Ποιος φυσικός πόρος καταναλώνεται
για τη μεταφορά των τροφίμων με φορτηγά αυτοκίνητα, πλοία ή αεροπλάνα;
• Τι παράγουν τα φορτηγά αυτοκίνητα, πλοία ή αεροπλάνα όταν κινούνται και μεταφέρουν προϊόντα
(εμπορεύματα);
• Ποιες επιπτώσεις έχουν τα καυσαέρια (μέσα στον αέρα που αναπνέουμε) στην υγεία των ανθρώπων και
στο περιβάλλον;
• Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της μεταφοράς των τροφίμων
στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον;
• Μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες όταν διαλέγουμε τα προϊόντα που καταναλώνουμε, ώστε να
έχουμε λιγότερες αρνητικές συνέπειες;
• Αξίζει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας; Αν αξίζει, γιατί αξίζει;
• Ποιες συνήθειές μας είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε;
Χρήσιμες πληροφορίες
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 23,8% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη το 2017
προερχόταν από τις μεταφορές. Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4a.html
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανύει ένα τρόφιμο για να φτάσει στο σπίτι μας, τόσο περισσότερα
καύσιμα καταναλώνονται-καίγονται για τη μεταφορά του, τόσο περισσότερα καυσαέρια εκλύονται στην
ατμόσφαιρα, τόσο περισσότερο με την αγορά του συνεισφέρουμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Πέμπτο και τελικό βήμα: στην πράξη
Αν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε και αξίζει τον κόπο να αλλάξουμε συνήθειες στην επιλογή των
τροφίμων μας, τις επόμενες εβδομάδες κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ ή σε άλλα καταστήματα
τροφίμων, βάζουμε στόχο να διαλέξουμε τρόφιμα με τα οποία θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη χιλιομετρική
απόσταση που διανύουν, μέχρι να φτάσουν στο σπίτι μας. Καλό είναι ο στόχος μας να είναι συγκεκριμένος (π.χ.) θα
μειώσουμε τη χιλιομετρική απόσταση των τροφίμων που καταναλώνουμε κατά 10% ) ώστε να μπορούμε να
ελέγχουμε την πρόοδο των επιλογών μας.
Αν σκεφτούμε ότι η πιο μακρινή απόσταση στη χώρα μας είναι περίπου 900 χιλιόμετρα, ενώ η Κίνα βρίσκεται
περίπου 9000χιλιόμετρα, μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαφορά.
Σημείωση: Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να συμπεριλάβει εκτός από τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που
καταναλώνει μια οικογένεια σε τακτική βάση.
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7. Μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας;
Σκεφτόμαστε και συζητάμε όλη η οικογένεια:
Πόσο συχνά ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ; Βάλτε V
Κάθε μέρα ……
Τρεις φορές την εβδομάδα ……
Μία φορά την εβδομάδα ….
Μία φορά στις δύο εβδομάδες …….

Τι ψωνίζουμε συνήθως;
Βάζουμε σε σειρά όσα ψωνίζουμε αρχίζοντας από όσα θεωρούμε πιο αναγκαία
1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

20.

Τώρα, θα σκεφτούμε και θα συζητήσουμε αν πράγματι χρειαζόμαστε όλα όσα ψωνίζουμε. Ποια δεν μας
είναι και πολύ απαραίτητα; Ποια είναι αυτά που δε θα μας πείραζε και πολύ αν δεν τα αγοράζαμε;
1...............................................
6. ..............................................
2. ..............................................
7. ..............................................
3. ..............................................
8. ..............................................
4. ..............................................
9. ..............................................
5. ..............................................
10..............................................
Ωραία: Κάνουμε τώρα έναν υπολογισμό: Πόσα χρήματα εξοικονομήσαμε από την αποφυγή όχι απαραίτητων
πραγμάτων;......................................Ευρώ!
Πόσα όλο το χρόνο;
Αν αυτά τα χρήματα τα πολλαπλασιάσουμε επί 12, όσοι οι μήνες, πόσα χρήματα συγκεντρώνουμε για τις διακοπές
μας; Για ένα καινούργιο ποδήλατο; Γι ένα ωραίο λάπτοπ;............................. Ευρώ!
Είναι αρκετά, δεν είναι;
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8. Συσκευασίες (αυτές οι χρησιμάχρηστες...)
Σκεφτείτε και συζητείστε τι μπορείτε να κάνετε τις συσκευασίες από τα προϊόντα που αγοράζετε:
……………………………………………...........................................…………………………………..........................................
……………………………………………...........................................…………………………………..........................................

Μίνι διαγωνισμός
Όποιος γράψει την καλύτερη ιδέα για τη μείωση των
άχρηστων συσκευασιών (κάνει ψηφοφορία η οικογένεια)
κερδίζει ... κερδίζει.... κερδίζει...

9. Το παιχνίδι των ξανά....

Βάλτε σε χρονολογική σειρά τις παρακάτω έννοιες που έχουν σχέση με τα προϊόντα που αγοράζουμε, με τις
συσκευασίες αυτών των προϊόντων και την τύχη των προϊόντων που τα έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει:

Ανακύκλωση
Ξαναχρησιμοποίηση
Αναστοχασμός
Επισκευή
Ελάττωση - μείωση
Αποφυγή (αγοράς)
Αντικατάσταση (με άλλο προϊόν)
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10. Το παιχνίδι των σημάτων και των σχημάτων 1/2
Καθένας μας παρατηρεί για λίγο τα παρακάτω σήματα.
Στη συνέχεια επιλέγει όσα σχετίζονται, με οποιοδήποτε τρόπο, με την ανακύκλωση.
Μπορούν να συνεργαστούν δύο ή περισσότερα άτομα.

Ελέγξτε, στην επόμενη σελίδα, αν τελικά γνωρίζετε τα σήματα της ανακύκλωσης.
Τι σημαίνει καθένα από τα παραπάνω σήματα;
Το μέλος ή η ομάδα που βρήκε τα περισσότερα σήματα που σχετίζονται
με την ανακύκλωση κερδίζει.

9

10. Το παιχνίδι των σημάτων και των σχημάτων 2/2
Οι σωστές απαντήσεις
Το σύμβολο αυτό, αναγράφεται στα προϊόντα που
είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η
συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα υλικά.

“Green Dot”. Το σύμβολο αυτό δεν σημαίνει ότι η
συσκευασία είναι απαραίτητα ανακυκλώσιμη. Είναι
ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες
και σημαίνει ότι ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές και σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να
ανακυκλωθεί ξεχωριστά.

European Ecolabel. Σύμβολο που δείχνει πως το
προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλικές προς το
περιβάλλον μεθόδους.

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ
και δείχνει πως το προϊόν στο οποίο υπάρχει, έχει
παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Το σύμβολο αυτό αναφέρεται στον τύπο του
πλαστικού που ανακυκλώνεται. Τα μπουκάλια PET ή
πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασία
νερού, αναψυκτικών και ανακυκλώνονται εύκολα.
Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλωση
αλλά είναι μια παράκληση προς τους
συνειδητοποιημένους πολίτες να απορρίπτουν το
προϊόν με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Μπορεί επίσης
να τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει
κάδος απόρριψης αποβλήτων.

10

11. Μένουμε σπίτι και δημιουργούμε
Κάποια αντικείμενα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Δες και σκέψου πώς μπορείς να τα ξαναχρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις κάτι άλλο;

Γυάλινο βαζάκι μαρμελάδας
Ρολό από χαρτί κουζίνας

Πλαστικό μπουκάλι

Δες μερικές ιδέες εδώ και μετά δημούργησε τα δικά σου έργα
επαναχρησιμοποιώντας συσκευασίες ή άλλα υλικά
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12. Κομποστοποίηση στο σπίτι
Ψωνίσαμε με οικολογικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια, με κριτήρια υγείας κτλ, μαγειρέψαμε και φάγαμε.
Όμως μας έμειναν φλούδες, κοτσάνια, υπολείματα φαγητού κ.λπ.
Τι κάνουμε με όλα αυτά; Τα πετάμε στα σκουπίδια; Όχιιιιιιιιιιιιιι
Με αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε να φτιάχνουμε θρεπτικό «φαγητό» για τα φυτά που έχουμε στο σπίτι (στο
μπαλκόνι ή στον κήπο) ώστε να μεγαλώνουν υγιή και γερά.

Ο σκοπός της κομποστοποίησης είναι να μειώσουμε τα σκουπίδια και να μάθουμε ποια από αυτά μπορούν να
γίνουν λίπασμα για τα φυτά, για να το χρησιμοποιήσουμε στον κήπο ή στις γλάστρες που έχουμε στο μπαλκόνι
μας.
Η παρακάτω δραστηριότητα θα μας δείξει με εύκολο τρόπο, σαν παιχνίδι, πώς γίνεται η η μετατροπή οργανικών
υπολλειμάτων (υπολείμματα από τα φαγητά μας) σε οργανικό υλικό (κομπόστ), δηλαδή η επιστροφή των «μη
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων» εκεί απ’ όπου προήλθαν: στο έδαφος. Όχι όμως ως άχρηστό, περιττό υλικό,
θαμμένο σε κάποια χωματερή, αλλά ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό και περιβαλλοντικά ακίνδυνο λίπασμα άριστης
ποιότητας.

Τι σημαίνει, όμως, κομπόστ;

Κομπόστ (τοποθετώ μαζί) ονομάζεται το οργανικό υλικό (λίπασμα) που προέρχεται από την διαδικασία
της ανοργανοποίησης οργανικών υπολειμμάτων, από βακτήρια-αποσυνθέτες. Οι ανθρώπινες ενέργειες
που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης των
οργανικών υπολειμμάτων έχει επικρατήσει να ονομάζεται διεθνώς κομποστοποίηση-composting.
Το κομπόστ είναι ένα προϊόν με μεγάλη γεωργική αξία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα οργανικό
λίπασμα που βελτιώνει το έδαφος. Όταν προστεθεί στην καλλιέργεια δεν ανταγωνίζεται το άζωτο με τα
φυτά και είναι απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές -μυρουδιές. Τα compost περιέχουν συνήθως 2 %
άζωτο, 0,5-1 % φώσφορο και περίπου 2 % κάλιο. Το άζωτο αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο στα φυτά
με αργό ρυθμό.
Πηγή: https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_28.html

12

Γιατί χρειαζόμαστε το κομπόστ;
Το κομπόστ είναι για τα φυτά, ό,τι είναι για μας ένας χυμός φρούτων
γεμάτος βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, που δίνει ενέργεια και
δύναμη στο σώμα μας. Εάν παραμελήσουμε να κάνουμε μια υγιεινή
διατροφή, δεν θα μεγαλώσουμε πολύ καλά, ούτε θα έχουμε καλή υγεία,
έτσι; Τα φυτά μας έχουν τις ίδιες ανάγκες. Χρειάζονται επίσης μια υγιεινή
διατροφή. Το κομπόστ είναι ένα smoothie υγείας για τα φυτά. Παίρνουμε
λοιπόν τα απομεινάρια από τις τροφές και αντί να τα πετάμε, παράγουμε
το κομπόστ, που είναι το προϊόν ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών!

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης κομπόστ:
• Τα φυτά γίνονται πιο ανθεκτικά στις διάφορες ασθένειες.
• Η γεύση και το άρωμα των καρπών είναι καλύτερα.
• Το έδαφος γίνεται πιο αφράτο, πιο πορώδες, δουλεύουν καλύτερα οι μικροοργανισμοί και δεν
κρατάει νερά.
• Η απόδοση των φυτών είναι ίδια με την συμβατική καλλιέργεια.
• Με τη χρήση του κομπόστ μπορούμε να βοηθήσουμε τα εξαντλημένα εδάφη να ξαναγίνουν
πλούσια σε οργανικές ουσίες.
Πηγή: https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_28.html

Τι μπορούμε να κομποστοποιήσουμε;
ΌΛΑ τα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας μας
Εκτός από:
• Υπολείμματα πορτοκαλιών, λεμονιών, μανταρινιών και γενικά όξινων προϊόντων (προκαλούν έντονη δυσοσμία)
• Υπολείμματα μαγειρεμένων φαγητών με αλάτι, λάδι, ξύδι ή λεμόνι (προκαλούν αναερόβια ζύμωση και έκλυση
μεθανίου)
• Ζωικά υπολείμματα (γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι, το εσωτερικό των αυγών, κ.ά.) είτε ψημένα είτε άψητα
• Χαρτιά, σκόνες, περιεχόμενο κάδου ηλεκτρ. σκούπας, πλαστικά, λαστιχάκια της κουζίνας, αποτσίγαρα και γενικά
ό,τι δεν ανήκει στην κατηγορία του οργανικού απορρίμματος.
Πηγή: http://www.15dimotiko.gr

Ο Κύκλος της
κομποστοποίησης

13

13. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κομπόστ;
Η ιδέα είναι πολύ απλή!!!
Χρησιμοποιούμε ένα σακουλάκι πλαστικό με φερμουάρ. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα κομμάτια των υλικών που θα
χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κομποστοποίηση, όπως υπολείμματα από μερικά λαχανικά και κομματάκια από
θήκες αυγών. Βάζουμε σε αναλογία 2:1 "καφέ" και "πράσινα" συστατικά (χαρτοσακούλες του μανάβη, υπολείμματα
λαχανικών). Κόψτε όλα τα υλικά σε πολύ μικρά κομματάκια για να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Κλείνουμε το φερμουάρ από το πλαστικό σακουλάκι, βάζοντας ένα καλαμάκι στην
άκρη για να μπαίνει λίγος αέρας. Προσθέτουμε λίγο νερό (περίπου δύο κουταλιές της
σούπας, έτσι ώστε όλα να μαλακώσουν).

Κομπόστ (τοποθετώ μαζί) ονομάζεται το οργανικό υλικό (λίπασμα) που προέρχεται από την
διαδικασία της ανοργανοποίησης οργανικών υπολειμμάτων, από βακτήρια-αποσυνθέτες. Οι
Αυτό είναι! Τώρα, πρέπει απλώς να το ανακινούμε λίγο καθημερινά, να
ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες
προσθέτουμε
λίγο νερό
όταν χρειάζεται
και να
της
βιοαποδόμησηςπολύ
των οργανικών
υπολειμμάτων
έχει επικρατήσει
να είμαστε
ονομάζεταιυπομονετικοί.
διεθνώς
κομποστοποίηση-composting.
Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ένα (αν και όχι πολύ)

πανέμορφο,
πλούσιο
κομπόστ.
Το κομπόστ είναι ένα προϊόν με
μεγάλη γεωργική
αξία. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα οργανικό
λίπασμα που βελτιώνει το έδαφος. Όταν προστεθεί στην καλλιέργεια δεν ανταγωνίζεται το άζωτο με
τα φυτά και είναι απαλλαγμένο
δυσάρεστες
οσμές
-μυρουδιές.
Τα compost
Πότε θααπό
ξέρουμε
ότι το
κομπόστ
είναι
έτοιμο;περιέχουν συνήθως 2
% άζωτο, 0,5-1 % φώσφορο και περίπου 2 % κάλιο. Το άζωτο αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο στα
Το ώριμο κομπόστ θα μοιάζει με ...φρέσκο χώμα.
φυτά με αργό ρυθμό.

Δε θα υπάρχουν μεγάλα κομμάτια και υπολείμματα από αυτά που
τοποθετήσαμε μέσα στο πλαστικό σακουλάκι, ενώ συγχρόνως θα έχει σχετικά
ευχάριστη μυρωδιά!!!
Πηγή: https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_28.html

Καλή επιτυχία!
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14. Το παιχνίδι των ερωταπαντήσεων
Παίζεται σε ζευγάρια. Ρωτάει εναλλάξ πότε ο ένας πότε ο άλλος και ο ερωτώμενος απαντάει Σωστό-Λάθος.
Για κάθε σωστή απάντηση παίρνει 2 βαθμούς για κάθε λανθασμένη χάνει 2.
Νικητής είναι όποιος συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Η κομποστοποίηση είναι η μετατροπή των οργανικών υλικών σε ένα σκούρο χώμα.
Αυτό το χώμα το λέμε κομπόστ.
Τα υπολείμματα του φαγητού μας τα ρίχνουμε στον μπλε κάδο.
Τα σκουπίδια, όταν μένουν εκτεθειμένα, αποτελούν εστία μόλυνσης.
Τα απορρίμματα δεν είναι όλα σκουπίδια.
Η επαναχρησιμοποίηση είναι ένας τρόπος να μειώσουμε τα σκουπίδια μας.
Όλα τα σκουπίδια είναι άχρηστα.
Η ανακύκλωση του χαρτιού εξοικονομεί πολύ νερό.
Το χαρτί γίνεται από ξύλο.
Το γυάλινο μπουκάλι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Στον κομποστοποιητή μπορώ να τοποθετήσω μαγειρεμένο φαγητό.
Τις φλούδες των φρούτων και τα υπολείμματα των λαχανικών τα βάζουμε στον κομποστοποιητή.
Η κομποστοποίηση είναι μια μέθοδος να κάνουμε φυσικό λίπασμα.
Κερδίζουμε το ένα τέταρτο του χαρτιού φωτοτυπίας, όταν χρησιμοποιούμε και
στις δύο πλευρές του φύλλου.
Όσο πιο όμορφη η συσκευασία τόσο πιο καλό το προϊόν.
Βοηθάω στη μείωση των σκουπιδιών όταν αγοράζω όσα χρειάζομαι και
επαναχρησιμοποιώ ή ανακυκλώνω τις συσκευασίες.
Στον κομποστοποιητή μπορώ να τοποθετήσω συσκευασία γάλακτος.
Το πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται περισσότερα από 400 χρόνια για να αποσυντεθεί.
Καλύτερη η αγορά νέου πλυντηρίου, παρά η επισκευή του.
Όνομα:.......................................

Όνομα:.......................................

Ερώτηση Νο 1 βαθμός

Ερώτηση Νο 2 βαθμοί

Ερώτηση Νο 3 βαθμοί

Ερώτηση Νο 4 βαθμοί

Ερώτηση Νο 5 βαθμοί

Ερώτηση Νο 6 βαθμοί

Ερώτηση Νο 7 βαθμοί

Ερώτηση Νο 8 βαθμοί

Ερώτηση Νο 9 βαθμοί

Ερώτηση Νο 10 βαθμοί

Ερώτηση Νο 11 βαθμοί

Ερώτηση Νο 12 βαθμοί

Ερώτηση Νο 13 βαθμοί

Ερώτηση Νο 14 βαθμοί

Ερώτηση Νο 15 βαθμοί

Ερώτηση Νο 16 βαθμοί

Ερώτηση Νο 17 βαθμοί

Ερώτηση Νο 18 βαθμοί

Σύνολο βαθμών:

Σύνολο βαθμών:
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15. Ο άνθρωπος κρύβεται, τα ζώα επανέρχονται
Με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν πάρει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, προκειμένου να
εμποδίσουν την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, κυριολεκτικά ερήμωσαν μικρές και μεγάλες πόλεις.
Έτσι, αρκετά ζώα βρήκαν ευκαιρία να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα στους άδειους δρόμους και στις
αυλές. Μια αρκούδα σκαρφάλωσε στον 2ο όροφο πολυκατοικίας σε μια πόλη του εξωτερικού, μια
αλεπού κυκλοφορούσε στο Λονδίνο, ελάφια και άλλα άγρια ζώα βρήκαν χώρο και άνεση μέσα στις
έρημες πόλεις.
Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα, δείτε τις φωτογραφίες, συζητείστε τις ερωτήσεις και αν θέλετε
καταγράψτε ποιες είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες καταστρέφουν τη φύση αλλά
μπορούν επίσης να συνδέονται με την πανδημία του κορονοϊού.
Σκεφτείτε και καταγράψτε προτάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον.
1ο Κείμενο
Ειδήσεις από όλο τον κόσμο μεταδίδουν εικόνες με άγρια ζώα να απολαμβάνουν την ανθρώπινη απουσία.
Με αισθητά μειωμένα τα επίπεδα της ρύπανσης και την ανθρωπογενή δραστηριότητα, σε όλο τον
πλανήτη, «η φύση έχει κάπως ησυχάσει» , αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η υπεύθυνη προγράμματος της
MEDASSET Ελεάνα Τουλουπάκη. «Άγρια ζώα επιστρέφουν σε χώρους που μέχρι πρότινος δεν ήταν
διαθέσιμοι για αυτά, λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. Είδαμε πρόσφατα στην Ελλάδα τα δελφίνια στον
Θερμαϊκό, τα νερά στα κανάλια της Βενετίας να καθαρίζουν, στις ΗΠΑ άγρια ζώα να βγαίνουν από τα δάση
και κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και στον αστικό ιστό», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ
«στην Ινδία πλήθος ατόμων από απειλούμενα είδη θαλάσσιων χελωνών ωοτοκούν επί ώρες ακόμα και την
ημέρα»
Πηγή: Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
2ο Κείμενο
Χρειάστηκαν μόλις μερικές μέρες από την επιβολή του lockdown μέχρι τα κουνέλια να τολμήσουν να
διασχίσουν τους μέχρι πρόσφατα πολύβουους δρόμους του Christchurch της Νέας Ζηλανδίας και
λιγότερο από μία εβδομάδα μέχρι τα πούμα να κατέβουν τις πλαγιές των Άνδεων και να στρατοπεδεύσουν
στο Σαντιάγο, μια από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής. Στη Βαρκελώνη, οι
αγριόχοιροι, έχουν εγκαταλείψει τα προάστια όπου εμφανίζονταν πότε – πότε για χάρη της Diagonal
Avenue, μιας λεωφόρου με οκτώ λωρίδες.
Πηγή: in.gr
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•3ο Κείμενο
“Μια σειρά πρόσφατων άρθρων του διεθνούς Τύπου [1], με αφορμή την πανδημία της νόσου COVID-19
(κορωνοϊός), παραθέτουν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά, η ολοένα αυξανόμενη
απώλεια βιοτόπων και βιοποικιλότητας στον πλανήτη είναι εκείνη που πιθανότατα διευκολύνει τη μεταφορά
παθογόνων για τον άνθρωπο οργανισμών, οδηγώντας σε επιδημίες που στο μέλλον ενδέχεται να γίνουν
ανεξέλεγκτες. Μόνη λύση, η προστασία της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων της… με την ξέφρενη
αποψίλωση των δασών, την αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση, προσφέραμε σε αυτά τα μικρόβια τον
τρόπο να φτάσουν μέχρι το ανθρώπινο σώμα και να προσαρμοστούν σε αυτό. Πολύ απλά, o άνθρωπος έχει
φτάσει πλέον παντού, ακόμα και σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί ποτέ. Έτσι, όλο και
περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι οι συνθήκες για την εξάπλωση νέων ιών και νόσων οφείλεται στην
καταστροφή της βιοποικιλότητας από τον άνθρωπο. «Εισβάλλουμε στα τροπικά δάση και σε άγριους
βιοτόπους, όπου αφθονούν τόσα πολλά είδη φυτών και ζώων –και μέσα στους οργανισμούς αυτών των
πλασμάτων αφθονούν τόσοι πολλοί άγνωστοι ιοί. Κόβουμε τα δέντρα, σκοτώνουμε τα ζώα ή τα βάζουμε σε
κλουβιά και τα στέλνουμε σε αγορές. Διασαλεύουμε την ισορροπία των οικοσυστημάτων και αποσπούμε
τους ιούς από τους φυσικούς ξενιστές τους. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρειάζονται καινούργιο ξενιστή.
Συχνά, ο καινούργιος ξενιστής τους είμαστε εμείς.”
Πηγή: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2035

Τι να κάνουμε, λοιπον;

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να προστατεύσουμε τα διάφορα είδη ζωής και τους βιότοπούς τους;
Προβληματιζόμαστε και συζητάμε όλοι μαζί.

Μπορούμε:
• Να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο αν υπάρχουν στην περιοχή μας σύλλογοι που
ασχολούνται με την προστασία διαφόρων ζώων, πουλιών, δασών, λιμνών, ποταμών, κ.ά. Να
μάθουμε για τις δράσεις τους και σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο
μέλλον.
• Να σκεφτούμε ποια ζώα ζουν στην περιοχή μας και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τα
προστατεύσουμε ώστε να επιβιώσουν και να ζουν με ασφάλεια.
• Να επιλέγουμε τοπικά προϊόντα οικολογικά-βιολογικά και ανακυκλώσιμα.
• Να περιορίσουμε την υπερκατανάλωση προϊόντων και ενέργειας, αφού σχετίζονται με την
εξαφάνιση βιοτόπων και διαφόρων ειδών, καθώς και με την κλιματική αλλαγή.
• Να διατηρήσουμε το κινητό μας και τον υπολογιστή όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο,
χωρίς να πέφτουμε θύματα της μόδας.
• Να προστατεύουμε είδη ζώων ή πουλιών που φωλιάζουν στον κήπο ή την βεράντα μας.
• Να χρησιμοποιούμε οικολογικά απορρυπαντικά φιλικά προς το περιβάλλον, που δεν
ρυπαίνουν τα νερά, το έδαφος και την ατμόσφαιρα.
• Να κάνουμε εξοικονόμηση νερού που είναι απαραίτητο για όλους μας και για τους
υπόλοιπους οργανισμούς στη φύση.
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16. Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ
Το παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε για να παίζεται μέσα στο σπίτι με σκοπό να απασχοληθούν τα παιδιά ευχάριστα και
δημιουργικά, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνουν ερεθίσματα αειφορικού προσανατολισμού. Τα μέρη που επιλέχθηκαν
ως «Σταθμοί» για τις «Αποστολές» (δηλαδή τα μέρη που θα κρύψετε τα χαρτάκια με τις οδηγίες) είναι μέρη που
βρίσκονται λίγο πολύ σε όλα τα σπίτια. Αν κάτι δεν υπάρχει στο σπίτι σας, αφαιρέστε τη σχετική Αποστολή. Οι
Αποστολές εκτός από τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές στην αειφορία, αναπτύσσουν και δεξιότητες των παιδιών,
όπως η κριτική σκέψη, ενώ έχουν διασκεδαστικό χαρακτήρα (π.χ. γλωσσοδέτες).
Ας δούμε πώς παίζεται...

Οδηγίες
o Εκτυπώστε το αρχείο με τις «Αποστολές» που θα βρείτε παρακάτω και κόψτε τις με ψαλίδι (αν δεν έχετε
εκτυπωτή μπορείτε να τις αντιγράψετε σε μικρά χαρτάκια).
o Απομακρύνετε τα παιδιά και κρύβετε την κάθε «Αποστολή» στην αντίστοιχη κρυψώνα (ακολουθήστε τις οδηγίες
παρακάτω βλ. Δομή, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της οργάνωσης). Δηλαδή, σε κάθε κρυψώνα (Σταθμό)
θα κρύβετε την Αποστολή της επόμενης.
o Η πρώτη «Αποστολή» δίνεται στα παιδιά απευθείας, ενώ στη συνέχεια πρέπει να οδηγηθούν στο ανάλογο μέρος
για να βρουν την επόμενη «Αποστολή».
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου (απλά θα τους διαβάζετε εσείς τις Αποστολές).
Σε κάθε Αποστολή μπορείτε να συζητάτε για το θέμα που κρύβει: εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, διαχείριση
απορριμμάτων, μόλυνση της ατμόσφαιρας, υγεινή διατροφή, νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο κ.λπ.
Η τελική αποστολή πριν την αποκάλυψη του «θησαυρού» είναι επίσης σημαντική: αναπτύσσουμε τη δεξιότητα των
παιδιών να εντοπίζουν τα θετικά στον άλλον και να σκέφτονται πάντα με θετικό τρόπο!
Για «θησαυρό» σας έχουμε ετοιμάσει μία ηθική επιβράβευση: ένα Βραβείο Αειφορίας! μπορείτε να το εκτυπώσετε
και να του δώσετε μορφή βραβείου (τυλίξτε και δέστε το με κορδέλα!). Μπορείτε όμως να σκεφτείτε και άλλους
θησαυρούς: μια κατασκευή από άχρηστα υλικά (π.χ. μια μολυβοθήκη), μία βόλτα στη φύση κ.λπ.!
Ενθαρρύνετε τα μεγαλύτερα παιδιά να προσθέσουν επιπλέον αποστολές στο κυνήγι για να το συνεχίσετε την
επόμενη μέρα!
Καλή επιτυχία!

Θυμίζουμε ...
Στο Παράρτημα θα βρείτε το Βραβείο Αειφορίας (σελ. 29), το σχεδιάγραμμα για τη Δομή του
Παιχνιδιού (σελ. 33 και 35) και τις Αποστολές (σελ. 37 και 39). Θα εκτυπώσετε τις σελίδες ‘’Το Παιχνίδι
του Κρυμμένου Θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ’‘ και τις Αποστολές. Κόψτε τις Αποστολές για να τις κρύψετε στα
ανάλογα μέρη (Σταθμούς).
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17. Ομαδική ζωγραφική
Ζωγραφίζουμε όλοι μαζί. Κάνουμε ένα ζωγραφικό πορτρέτο της οικογένειας.
Μπορείτε να ζωγραφίσετε σκηνές από την κοινή ζωή σας και να τις αντιπαραβάλετε, συζητώντας για τον
τρόπο που αποτύπωσε καθένας την οικογένεια στο χαρτί. Πίσω από τις ζωγραφιές γράψτε τα συναισθήματά
σας. Τι νιώθετε εσείς, πώς νομίζετε πως νιώθουν οι άλλοι; Συγκρίνετε τις ζωγραφιές και συζητείστε αν
καθένας μάντεψε σωστά τα συναισθήματα των άλλων.
Τέλος σκεφτείτε και μιλήστε για δραστηριότητες που σας δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα. π.χ
περίπατος στο πάρκο, ποδήλατο με τους φίλους, βόλτα με το σκύλο μου, κολύμπι στη θάλασσα. Στη
συνέχεια μπορείτε να ζωγραφίσετε μία από τις σκηνές αυτές. Εκθέστε τις ζωγραφιές σας σε ένα σημείο του
σπιτιού.
Εναλλακτικά, καθένας ζωγραφίζει ένα άλλο μέλος της οικογένειας, όποιο θέλει. Μετά συνενώνουν τις
ζωγραφιές τους σε ένα ενιαίο πίνακα κι έτσι δημιουργείται ένα ομαδικό πορτρέτο της οικογένειας. Το ίδιο
μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη, για ένα ομαδικό πορτρέτο της τάξης.

19

18. Οικογενειακό ημερολόγιο καραντίνας.
Κρατήστε ημερολόγιο με τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά σας, ως ατόμων και ως οικογένειας. Τι είναι
πολύ ωραίο που είστε όλοι μαζί; Τι θα σας λείψει όταν τελειώσει η πανδημία; Πόσο κοντά σας έφερε ο κορονοϊός. Τι
σας δυσκόλεψε; Πώς το ξεπεράσατε;

Νιώθω έντονα συναισθήματα.
Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα:
Στην είσοδο του σπιτιού σας βάλτε ένα μεγάλο χαρτί και χωρίστε το σε δυο μέρη. Στο κάτω μέρος ζωγραφίστε δυο
καπέλα ανάποδα. Ένα καπέλο γκρι και ένα κόκκινο. Στην πλευρά του γκρι θα γράφουν όλα τα μέλη της οικογένειας
τα συναισθήματα που τους προκαλούν δυσφορία ή ενόχληση. Στην πλευρά του κόκκινου θα γράφουν τις
καταστάσεις που τους προκαλούν χαρά κι ευχαρίστηση. Στο τέλος της ημέρας διαλέγουν ένα συναίσθημα θετικό και
ένα αρνητικό. Τα συζητούν, τα αναλύουν, προτείνουν λύσεις, επιβεβαιώνονται, παίρνουν δύναμη, νιώθουν αποδοχή,
είναι χαρούμενοι και αισιόδοξοι.

Στο σχολείο έχουμε μάθει πως όλα τα προβλήματα έχουν αιτίες,
λύσεις και συνέπειες.
Συζητείστε στην οικογένεια, τι γνωρίζει κάθε μέλος για το πρόβλημα της πανδημίας. Γνωρίζετε τις αιτίες
πουτην προκάλεσαν; Σύμφωνα με όλα όσα ζείτε πραγματικά εξαιτίας της αναγκαστικής παραμονής μέσα
στο σπίτι ως μέτρο προφύλαξης από τον κορωνοϊό, συζητείστε τις απόψεις σας για τις συνέπειες στην υγεία,
την οικονομία, τον πολιτισμό. Πώς σκέφτεστε ότι θα είναι το επόμενο διάστημα, όταν θα αρχίσουμε να
επανερχόμαστε στην κανονικότητα; Τι θα είναι ίδιο και τι διαφορετικό και τι θα θέλατε εσείς να είναι ίδιο και
τι διαφορετικό;
Σχεδιάστε ένα παιχνίδι ρόλων που μπορεί να παίξει όλη η οικογένεια με τίτλο «Ημέρες κορονοϊού». Φτιάξτε
το δικό σας σενάριο με θέμα την καθημερινή ζωή σε μια γειτονιά, όπου οι άνθρωποι πρέπει να
προστατευθούν από τον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν και να εξυπηρετηθούν.
Πιθανοί ρόλοι: γιατρός, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια, καθαριστής, απλοί πολίτες, εκπαιδευτικός,
μαθητής/τρια, υπάλληλος σούπερ μάρκετ, φούρναρης, πωλητής λαϊκής αγοράς, αγρότης, δήμαρχος.
Αλλάξτε ρόλους. Πάρε εσύ τον ρόλο του μπαμπά ή της μαμάς που πρέπει να προστατέψει τα παιδιά
του/της και οι γονείς ας γίνουν τα παιδιά. Τι θα πείτε ως γονείς στα παιδιά σας για να τα προστατέψετε;

«Όταν έχω την υγειά μου, έχω τον κόσμο όλο», είπε ο σοφός λαός
μας.
Συμπλήρωσε τη φράση αυτή με σκέψεις δικές σου και της οικογένειάς σου.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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19. Δικαιώματα και υποχρεώσεις: όλοι μαζί!
Στις ακόλουθες καρτέλες αποτυπώνονται ορισμένα από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δημιουργήστε ένα
κύκλο και μοιράστε τις σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας (μπορείτε να τις εκτυπώσετε ή να τις
δημιουργήσετε εσείς). Διαλέξτε από ένα διαφορετικό χρώμα στυλό και σημειώστε στην πίσω όψη μία
καθημερινή σας επιλογή, αυτή την ιδιαίτερη περίοδο του κορονοϊού, με την οποία προστατεύετε εσείς
(συμπεριφορά ή ενέργεια) το δικαίωμα που περιγράφεται στην καρτέλα σας.
Όταν όλοι είναι έτοιμοι δώστε την καρτέλα σας δεξιόστροφα στο επόμενο μέλος της οικογένειας για να
συμπληρώσει με τη σειρά του ώστε, όλοι σταδιακά με δώσουν το στίγμα τους σε κάθε καρτέλα. Στη συνέχεια
ένα μέλος της οικογένειας ας διαβάσει δυνατά όλες τις αποτυπωμένες ενέργειες. Ποιες άλλες προτάσεις
έχετε να κάνετε ώστε το συγκεκριμένο δικαίωμα να διασφαλίζεται στην οικογένειά σας, δεδομένων των
νέων συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω του κορονοϊού;
Μπορείτε να ανακαλέσετε νέες γνώσεις και εμπειρίες που αποκομίσατε από τις προηγούμενες
δραστηριότητες και να προκαλέσετε με τη φράση: «Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε;» ή «Με βάση τις
δραστηριότητες που κάναμε μαζί, με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί;»
Συμπληρώστε τις νέες ιδέες που θα ακουστούν από όλα τα μέλη πίσω από κάθε καρτέλα, με βάση το
δικαίωμα που ενισχύουν, με διαφορετικό χρώμα στυλό και μπείτε στην πράξη! Μετά από μία εβδομάδα
συζητήστε τα αποτελέσματα. Μήπως, τελικά, οι υποχρεώσεις στο σπίτι δεν είναι τόσο κουραστικές αλλά
ένας ευχάριστος τρόπος για να απολαμβάνουμε τα δικαιώματά μας;

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ

...και άλλες καρτέλες με Ανθρώπινα Δικαιώματα

Θυμίζουμε ...
Στο Παράρτημα (σελ. 41 και 43) θα βρείτε αρκετές καρτέλες με ορισμένα από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Κόψτες τες προσεκτικά.
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20. Παιχνίδι «Παίρνω θέση στη γραμμή»
Αυτό είναι ένα παιχνίδι κίνησης για όλη την οικογένεια αλλά και για μια ολόκληρη τάξη.
Η βασική ιδέα του παιχνιδιού είναι να πάρει ο καθένας μας θέση ανάμεσα σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία, με κάποιο
κριτήριο.
Οι παίκτες θα πρέπει να σταθούν όρθιοι και να πάρουν θέση στη γραμμή ανεπηρέαστοι από το που στέκονται οι
υπόλοιποι. Δεν είναι θέμα παρέας και φιλίας, αλλά αξιών και κριτηρίων. Στα άκρα βρίσκονται δυο αντιδιαμετρικά
αντίθετες απόψεις (π.χ. ποτέ /πάντα) ή διαφορετικές απόψεις.

Τα βήματα του παιχνιδιού:
Η τάξη ή η οικογένεια αποφασίζει για ποιο θέμα θα παίξει και διατυπώνονται οι δυο αντίθετες
/διαφορετικές απόψεις. Γράφουμε κάθε μια από αυτές σε ένα χαρτί και το κολλάμε στις δύο απέναντι
πλευρές ενός δωματίου ή στις δυο άκρες του μπαλκονιού (που θα καθορίζουν τα δυο άκρα της
γραμμής), ώστε να μπορεί να διαβάσει από μακριά ο καθένας κάθε πρόταση που είναι γραμμένη στα
δύο χαρτιά.
Παίρνουμε ένα λεπτό για να σκεφτούμε και στη συνέχεια ο καθένας τοποθετείται πάνω στη γραμμή
δηλαδή στέκεται στη θέση που αντιστοιχεί στις απόψεις του. Στο παράδειγμα, αν δεν αγοράζει ποτέ
τοπικά προϊόντα πηγαίνει στη μια άκρη εκεί που είναι το χαρτί που γράφει «Ποτέ τοπικά προϊόντα». Αν,
αντίθετα αγοράζει πάντα και μόνο τοπικά προϊόντα, πηγαίνει στην αντίθετη άκρη, εκεί που είναι το χαρτί
«Πάντα τοπικά προϊόντα». Στο ενδιάμεσο στέκονται όσοι έχουν μια ενδιάμεση στάση πλησιάζοντας, ίσως,
σε μια από τις δυο άκρες.
Όταν καταλήξουμε και σταθούμε στη θέση μας ο καθένας, εξηγεί την επιλογή του.
Ακολουθεί συζήτηση για τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά των τοπικών προϊόντων και το παιχνίδι μπορεί να
επαναληφθεί, ώστε κάποιος να αλλάξει θέση, αν το επιθυμεί, αφού έχει ακούσει τα επιχειρήματα των
υπολοίπων.

Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί πολλές φορές με πολλές και
διαφορετικές απόψεις.
Η συζήτηση που ακολουθεί μπορεί να βοηθήσει σε αλλαγές
στάσεων και συμπεριφοράς.
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Παραδείγματα αντίθετων
- διαφορετικών απόψεων
Υπενθυμίζουμε: το παιχνίδι παίζεται για το πρώτο ζευγάρι απόψεων και επαναλαμβάνεται για τα επόμενα

Η μάσκα μας προστατεύτει αποτελεσματικά από τον κορονοϊό /Η μάσκα δεν προστατεύει
καθόλου από τον κορονοϊό.
Πλένω πάντα σχολαστικά τα χέρια μου /Δεν πλένω ποτέ σχολαστικά τα χέρια μου.
Δεν υπάρχει λόγος να κλείνω τη βρύση όταν πλένω τα χέρια μου /Υπάρχει σοβαρός λόγος να
κλείνω πάντα τη βρύση όταν πλένω τα χέρια μου.
Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να κρατάω απόσταση 1,5 μ. από κάθε συνάνθρωπό μου ή φίλο μου /
Υπάρχει σοβαρός λόγος να κρατάω απόσταση 1,5 μ. από κάθε συνάνθρωπό μου ή φίλο μου.
Η τιμή ενός απολυμαντικού χεριών αποτελεί μοναδικό κριτήριο επιλογής του /Η ποιότητα ή η
σύσταση του απολυμαντικού χεριών αποτελεί μοναδικό κριτήριο επιλογής του.
Είναι σωστό μέτρο που έκλεισε η αγορά εξαιτίας του κορονοϊού /Είναι λανθασμένο μέτρο το
κλείσιμο της αγοράς εξαιτίας του κορονοϊού.
Η πανδημία του κορονοϊού είναι ένα ψέμμα. Μια απλή γρίπη είναι /Η πανδημία του κορονοϊού
είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Δεν χάλασε ο κόσμος να πεθάνουν και μερικοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αρκεί να μη
καταστραφεί η οικονομία /Έχουμε ηθική υποχρέωση να προστατέψουμε τις ζωές όλων.
Η ατομική ευθύνη καλλιεργείται με την παιδεία /Η ατομική ευθύνη δεν καλλιεργείται με την
παιδεία αλλά επιβάλλεται.
...
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21. Το «ΦΙΔΑΚΙ» του Κορονοϊού

Στόχοι του παιχνιδιού:
• Να αξιοποιηθεί με δημιουργικό και ωφέλιμο τρόπο ο ελεύθερος χρόνος της οικογένειας.
• Να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις ως προς την προστασία του περιβάλλοντος στον καιρό της
υγειονομικής κρίσης από τα παιδιά και την οικογένεια.
• Να υιοθετηθούν συμπεριφορές από όλα τα μέλη της οικογένειας που αφενός να συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση πόρων και αφετέρου να προστατεύουν το περιβάλλον.
• Να αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με καθιερωμένες λειτουργίες και διαδικασίες στην οικογένεια (ψώνια,
μαγείρεμα, καθαριότητα, κ.ά.), που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν προς θετικές κατευθύνσεις, σε ότι αφορά
την υγιεινή, την οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Κανόνες του παιχνιδιού
Το ταμπλό του παιχνιδιού αποτελείται από 100 τετράγωνα, αριθμημένα από το ένα ως το 100. Σκοπός του παιχνιδιού
είναι να φτάσει κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο τετράγωνο Νo 100, ξεκινώντας από το τετράγωνο Νo 1. Οι
παίκτες πρέπει να έχουν από ένα πιόνι (οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Τα πιόνια πρέπει
να έχουν διαφορετικό χρώμα. Χρειάζεται επίσης ένα ζάρι.
Το παιχνίδι παίζεται από 2 - 5 παίκτες και ο καθένας διαλέγει ένα πιόνι. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, οι παίκτες ρίχνουν
το ζάρι με τυχαία σειρά. Όποιος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται η
οριστική σειρά ριξίματος του ζαριού. Οι υπόλοιποι παίκτες ρίχνουν με την σειρά τους το ζάρι και προχωρούν τόσα
τετράγωνα όσα και ο αριθμός του ζαριού. Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά σκάλες και φίδια: Αν
σταματήσει στην αρχή μιας σκάλας, τραβάει μια κάρτα από τη στοίβα με τις κάρτες ερωτήσεων. Αν απαντήσει σωστά
στην ερώτηση ή εκτελέσει το καθήκον που υποδεικνύεται στην κάρτα, τότε σκαρφαλώνει και φτάνει στο τετράγωνο
όπου τελειώνει η σκάλα. Αν, αντίστοιχα, σταματήσει στο κεφάλι ενός φιδιού, τότε το πεινασμένο φίδι καταπίνει το
πιόνι και αυτό καταλήγει στο τετράγωνο όπου βρίσκεται η ουρά του φιδιού. Ωστόσο, έχει μια ευκαιρία να σωθεί:
τραβάει μια κάρτα και αν απαντήσει σωστά στην ερώτηση ή εκτελέσει το καθήκον που αναφέρεται στην κάρτα, τότε
μένει στη θέση του το πιόνι. Δύο ή και περισσότερα πιόνια μπορούν να σταματήσουν στο ίδιο τετράγωνο.
Οι σωστές απαντήσεις υπάρχουν σε χωριστό κείμενο (Παράρτημα σελ. 61 και 62), ωστόσο, δίνεται η ευκαιρία να γίνει
συζήτηση περί της ορθότητας των απαντήσεων.
Όταν κάποιος από τους παίκτες αρχίζει να πλησιάζει το τέρμα πρέπει να φέρει στο ζάρι ακριβώς τον αριθμό που θα
τον οδηγήσει στο τετράγωνο Νo 100 και όχι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, αν ένας παίκτης βρίσκεται στο Νo 96 πρέπει
να φέρει στο ζάρι τον αριθμό 4, γιατί αλλιώς θα φτάσει στο 100 αλλά μετά θα οπισθοχωρήσει. Αν φέρει, δηλαδή, 5 θα
φτάσει στο 100 και θα πάει πίσω ένα τετράγωνο.
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ΥΛΙΚΑ:
Ταμπλό, Ζάρι, Πιόνια και Κάρτες ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ταμπλό

Ζάρι

4 Πιόνια

ΚΑΡΤΕΣ

Θυμίζουμε ...
Στο Παράρτημα θα βρείτε για το ΦΙΔΑΚΙ:
- το Ταμπλό (σελ. 45 και 46) για να το τυπώσετε σε χαρτί Α3
- αρκετές Κάρτες ερωτήσεων (σελ. 47, 49, 51, 53, 55, 57 και 59), κόψτες τες προσεκτικά και
- Ενδεικτικές Απαντήσεις στις Κάρτες ερωτήσεων (σελ. 61 και 62).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η Αειφορία στην εποχή του Κορονοϊού
Επίκαιρο Παιδαγωγικό Υλικό

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Κάνουμε υπεύθυνες επιλογές για εμάς, τους άλλους και το
περιβάλλον!
Απονέμεται στον/στην
…………………………………………………….....................................
Για τις εξαιρετικές επιδόσεις τ....... στην προσπάθεια της οικογένειας να
ζήσει με τις αρχές και τις αξίες της Αειφορίας:

Σεβασμός
Αλληλλεγύη
Φροντίδα
Αγάπη
Ολιγάρκεια
Δημοκρατία
Υποστήριξη
Ειρήνη
Κατανόηση
Συνεργασία

2. Απαντήσεις στο παιχνίδι των Ερωταπαντήσεων
(σελ. 15)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σ
Λ
Σ
Σ
Σ
Λ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Λ
Λ
Σ
Λ
Σ
Λ
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3. Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ
ΔΟΜΗ #1
1. Συντηρεί τα φαγητά, τα κρατά φρέσκα για
διαστήματα μακρά. Την πόρτα μην κρατάς για
πολλή ώρα ανοιχτή, γιατί χάνεται ενέργεια
πολλή!!

Δώστε την πρώτη
αποστολή απευθείας
στα παιδιά

2. Αναπνέει, τον αέρα καθαρίζει και οξυγόνο μας χαρίζει!

Ψυγείο
(κρύψτε
εδώ την
επόμενη
αποστολή)

Βοήθεια: Είναι πράσινο και χρειάζεται ήλιο!

3. Τα χέρια σου, τα δόντια σου πλένεις με αυτό, μα πρόσεχε μην το
σπαταλάς γιατί είναι το πιο πολύτιμο αγαθό!

Βρύση

4. Συνήθως την έχεις στην αναμονή, μα μόνο νά ΄ξερες πόση ενέργεια
χρειάζεται αυτή.
Βοήθεια: «Στην αναμονή» σημαίνει ότι περιμένει να λειτουργήσει…

5. Το χειμώνα μας ζεσταίνει, μα καπνός στον ουρανό ανεβαίνει. Ξέρεις
πώς ονομάζεται ο καπνός αυτός;
CO2 Διοξείδιο του άνθρακα

Καλοριφέρ
ή Σόμπα ή
Τζάκι

Φυτό
(π.χ. μια
γλάστρα στο
μπαλκόνι)

Τηλεόραση
(συζητείστε ότι οι
συσκευές σε
αναμονή ή οι
φορτιστές στην
πρίζα σπαταλούν
ενέργεια)

6. Νομίζεις ότι είναι άχρηστα μα άμα τα πετάξεις, ενέργεια πολλή θα
χάσεις!
Υ.Γ. Ξέρεις τι είναι η ανακύκλωση;

Σκουπίδια (εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να συζητήσετε για το
πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ή να ανακυκλώσουμε
άχρηστα πράγματα)
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3. Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ
ΔΟΜΗ # 2

7. Πίτα, σπανακόπιτα, σπανακολαδόπιτα. Πες το αν μπορείς και σκέψου
που θα μπορούσε να ψήνεται αυτή.
Υ.Γ. Το σπανάκι είναι πολύ υγιεινή τροφή. Μπορείς να αναφέρεις άλλη
μία;

Φούρνος

8. Πάτα τους αριθμούς να ακούσεις μια φωνή, να δεις άμα
χρειάζονται βοήθεια αυτοί!
Υ.Γ. Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη!

Τηλέφωνο

9. Πόδια έχει, πλάτη έχει, κεφάλι δεν έχει. Τι είναι;
Υ.Γ. Ακόμα και αν χαλάσει, στον δρόμο δε θα φτάσει! Θα την
μετατρέψουμε σε….

Καρέκλα

10. Συγχαρητήρια! Βρήκες το θησαυρό! Για να τον πάρεις πρέπει να
πεις μια θετική σκέψη για κάθε μέλος της οικογένειας!

Γονείς, μπορείτε να ετοιμάσετε και να
δώσετε το παρακάτω βραβείο αειφορίας!
(επόμενη σελίδα)
Συγχαρητήρια σε όλους!
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4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ της Δραστηριότητας 16
Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ 1/2
1. Συντηρεί τα φαγητά, τα
κρατά φρέσκα για διαστήματα
μακρά. Την πόρτα μην κρατάς
για πολλή ώρα ανοιχτή, γιατί
χάνεται ενέργεια πολλή!!

3. Τα χέρια σου, τα δόντια σου
πλένεις με αυτό, μα πρόσεχε
μην το σπαταλάς γιατί είναι το
πιο πολύτιμο αγαθό!

5. Το χειμώνα μας ζεσταίνει, μα
καπνός στον ουρανό ανεβαίνει.
Ξέρεις πώς ονομάζεται ο
καπνός αυτός;

7. Πίτα, σπανακόπιτα,
σπανακολαδόπιτα. Πες το αν
μπορείς και σκέψου που θα
μπορούσε να ψήνεται αυτή.
Υ.Γ. Το σπανάκι είναι πολύ
υγιεινή τροφή. Μπορείς να
αναφέρεις άλλη μία;

2. Αναπνέει, τον αέρα
καθαρίζει και οξυγόνο μας
χαρίζει!
Βοήθεια: Είναι πράσινο και
χρειάζεται ήλιο!
4. Συνήθως την έχεις στην
αναμονή, μα μόνο να ΄ξερες
πόση ενέργεια χρειάζεται αυτή.
Βοήθεια: «Στην αναμονή»
σημαίνει ότι περιμένει να
λειτουργήσει…

6. Νομίζεις ότι είναι άχρηστα μα
άμα τα πετάξεις, ενέργεια πολλή
θα χάσεις!
Υ.Γ. Ξέρεις τι είναι η
ανακύκλωση;

8. Πάτα τους αριθμούς να
ακούσεις μια φωνή, να δεις άμα
χρειάζονται βοήθεια αυτοί!
Υ.Γ. Δεν ξεχνάμε τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη!
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4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ της Δραστηριότητας 16
Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο ΣΠΙΤΙ 2/2
9. Πόδια έχει, πλάτη έχει, κεφάλι
δεν έχει. Τι είναι;

10. Συγχαρητήρια! Βρήκες το
θησαυρό!

Υ.Γ. Ακόμα και αν χαλάσει, στον
δρόμο δε θα φτάσει! Θα την
μετατρέψουμε σε….
(πείτε μια ιδέα! )

Για να τον πάρεις πρέπει να
πεις μια θετική σκέψη για κάθε
μέλος της οικογένειας!
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4. ΚΑΡΤΈΛΕΣ Δραστηριότητας 19
Δικαιώματα και υποχρεώσεις: όλοι μαζί!

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΖΩΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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4. ΚΑΡΤΈΛΕΣ Δραστηριότητας 19
Δικαιώματα και υποχρεώσεις: όλοι μαζί!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Κάρτες ερωτήσεων
1. Πες στην παρέα 4 δημιουργικά
πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε
μέσα στο σπίτι όλη η οικογένεια.

6. Ποια από τις δυο είναι απλωμένη σε
πάρα πολλές χώρες: η επιδημία ή η
πανδημία;

2. Κατέβηκες από το μετρό/λεωφορείο και
πήγες στο σπίτι. Μπήκες στο μπάνιο για
να κάνεις ντους και να λούσεις τα μαλλιά
σου. Όση ώρα κάνεις το μπάνιο σου τι
πρέπει να αποφύγεις για να
εξοικονομήσεις το πόσιμο νερό που
ξοδεύουμε όλοι στο μπάνιο;

7. Μάθε πότε επισκευάσατε για τελευταία
φορά τον ηλιακό σας θερμοσίφωνα.
Γράψε εδώ την ημερομηνία..../.../....... Αν
έχουν περάσει περισσότερα από 3 χρόνια,
έχασες.

3. Ανάφερε 3 συμπτώματα που
δημιουργεί ο ιός στον άνθρωπο; Για να
βοηθηθείς, μπες στην ιστοσελίδα του
ΕΟΔΥ

8. Πρέπει να πεις 3 τρόπους για να
μειώσεις την ηλεκτρική ενέργεια που
καταναλώνετε στο σπίτι.

4. Από ποια χώρα, από ποια πόλη και πότε
ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού;

9. Τελείωσες τις εργασίες που σου έβαλε ο
δάσκαλός σου στον υπολογιστή και πήγες
για περπάτημα χωρίς να τον
απενεργοποιήσεις. Τι λάθος έκανες;

5. Λοιπόν. Πάρε ένα δοχείο από την κουζίνα που έχει
χαραγμένη πάνω του τη χωρητικότητα (όγκο).
Πήγαινε στον νιπτήρα που πλένεις τα χέρια σου.
Άνοιξέ την τόσο όσο την έχεις ανοικτή όσο πλένεις τα
χέρια σου. Άφησέ την να τρέξει στο δοχείο για 30
δευτερόλεπτα. Γράψε τον όγκο του νερού που έτρεξε
από τη βρύση. Πώς μπορείς να καταναλώσεις την
επόμενη φορά πολύ λιγότερο νερό για το πλύσιμο
των χεριών σου (πάντα για 30 δευτερόλεπτα;

10. Πριν καθίσεις να φας έπλυνες τα χέρια
πολύ προσεκτικά για 30 δευτερόλεπτα. Τι
πρέπει να κάνεις για να αποφύγεις τη
σπατάλη νερού;
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
11. Πώς μειώνουμε την κατανάλωση
μπαταρίας στο κινητό;

16. Πήρες τα ψώνια από το
σουπερμάρκετ. Σαπούνισες τα πολύ
καλά πριν τα τοποθετήσεις στο ψυγείο.
Τα ξέβγαλες με καθαρό νερό και μ’ αυτό
το νερό (πώς το χρησιμοποίησες; ).

12. Στάθηκες μπροστά από το ψυγείο
με την πόρτα του ανοιχτή για αρκετά
λεπτά χωρίς να αποφασίζεις τι να
πάρεις από αυτό. Ποιο είναι το λάθος;

17. Έριξες τις ανακυκλώσιμες
συσκευασίες στον μπλε κάδο, ύστερα
έβγαλες προσεκτικά την
προστατευτική μάσκα και την πέταξες
στον κάδο............................ (χρώμα
κάδου)

13. Πέταξες τη μάσκα στον δρόμο!!! Τι
πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το
κάνεις, προκειμένου να επανορθώσεις;

18. Έριξες τις ανακυκλώσιμες
συσκευασίες στον μπλε κάδο, ύστερα
έβγαλες προσεκτικά τα γάντια μιας
χρήσης και τα πέταξες στον κάδο
......................... (χρώμα)

14. Να πεις τρία πράγματα που δεν
πρέπει να βάζεις στον κομποστοποιητή

19. Πώς μειώνουμε την κατανάλωση
νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στο
πλυντήριο πιάτων;

15. Μόλις γύρισες από τη βόλτα σου με το
σκυλάκι έβγαλες τα παπούτσια σου πριν
μπεις στο σπίτι και έπλυνες τα χέρια σου
πολύ σχολαστικά για ...... δευτερόλεπτα.

20. Συναντάς τον καλύτερο σου φίλο μετά
από σχεδόν 2 μήνες εγκλεισμού. Πώς τον
χαιρετάς;
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
21. Θέλεις να αγοράσεις ένα καινούργιο
πλυντήριο ρούχων. Ποιο κριτήριο
αγοράς έχει σχέση με την
εξοικονόμηση ενέργειας;

26. Πες 2 θετικές αλλαγές για το
περιβάλλον, από την πανδημία του
κορονοϊού;

22. Αερίζεις πολύ καλά το σπίτι για να
αποφύγεις την έκθεσή σου σε
μολυσματικούς ιούς. Αν κάνει κρύο το
αερίζεις τις ................. ώρες της ημέρας
και αν κάνει ζέστη το αερίζεις τις
................... ώρες, ώστε να περιορίσεις
την κατανάλωση ενέργειας για
θέρμανση ή ψύξη.

27. Κινδυνεύουν το ίδιο τα ζώα
συντροφιάς από τον κορονοϊό, όσο
κινδυνεύουμε κι εμείς οι άνθρωποι;

23. Έριξες τις ανακυκλώσιμες
συσκευασίες στον κάδο και ύστερα
έβγαλες προσεκτικά την
προστατευτική μάσκα την πέταξες και
αυτή στον κάδο.

28. Πότε ήταν η τελευταία μεγάλη
πανδημία, πριν την σημερινή;

24. Ανάφερε δύο ηλεκτρικές συσκευές
του σπιτιού, χωρίς τις οποίες μπορούμε
να ζήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα.

29. Πες τρία πράγματα που μπορείς να
βάλεις στον κομποστοποιητή.

25. Ποια είναι η απόσταση ασφαλείας που
πρέπει να έχουμε με άλλους ανθρώπους
γύρω μας; (δεν ισχύει για τα μέλη της
οικογένειας που είναι υγιή)

30. Πες τρεις τρόπους για να
εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους.

4
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
31. Πες δύο τρόπους εξοικονόμησης
νερού.

36. Ποια είναι τα δύο πιο βασικά μέτρα
προφύλαξης από τον κορονοϊό;

32. Χρησιμοποιείς τον υπολογιστή
37. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Γουχάν;
πολλές ώρες αυτήν την περίοδο. Πες 2
τρόπους για να μειώσεις την
κατανάλωση ρεύματος στον υπολογιστή
σου.

33. Πώς μεταδίδεται ο ιός της γρίπης
και ο νέος κορονοϊός;

38. Υπάρχουν πιγκουίνοι στον Βόρειο
Πόλο;

34. Πόσες μέρες περνούν από την
μόλυνση ενός ανθρώπου από τον
κορονοϊό, μέχρι να εμφανιστούν τα
πρώτα συμπτώματα;

39. Μπορούν να ζήσουν αρκούδες στην
Ανταρκτική;

35. Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για τον
κορονοϊό;

40. Κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι αλλάζει
ο καιρός καθημερινά σε κάθε μέρος της
Γης. Σωστό ή Λάθος;
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
41. Η μάσκα του Ζορό μας προστατεύει
από τον κορονοϊό; Ναι; Όχι; Γιατί;

46, Ποιο ζώο είναι συγγενικό με το
λιοντάρι; Η γάτα, ο σκύλος, η αρκούδα;

42. Ποιο από τα τρία είναι αρπακτικό
πουλί; Το περιστέρι, η μπεκάτσα, η
γερακίνα;

47. Ποιος από τους τρεις είναι
ανανεώσιμος πόρος; Ο λιγνίτης, η
βενζίνη, ο άνεμος.

43. Ποια γλώσσα είναι μητρική για τους
περισσότερους ανθρώπους;
Αγγλικά, Ισπανικά, Κινεζικά.

48. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο της
στεριάς σε όγκο και βάρος;

44. Ποιο νησί είναι το μεγαλύτερο της
χώρας μας; Η Εύβοια, η Κρήτη ή η
Λέσβος;

49. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο της
θάλασσας; Είναι ψάρι ή θηλαστικό;

45. Ποια σκυλάκια έχουν καλύτερη υγεία;
Τα καθαρόαιμα ή τα ημίαιμα;

50. Ποιος παράγει περισσότερο οξυγόνο
για την ατμόσφαιρα; Το δάσος του
Αμαζονίου ή οι ωκεανοί;
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
51. Ποια έχει πιο μεγάλο μήκος: η
διώρυγα της Κορίνθου ή η διώρυγα του
Σουέζ;

56. Ποιο μνημείο είναι αρχαιότερο; Ο
Παρθενώνας ή η Πυραμίδα του Χέοπα;

52. Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να
πλένουμε τα δόντια μας;

57. Σε ποια πόλη τα νερά της θάλασσας
πηγαίνουν 6 ώρες προς το βορρά και
άλλες 6 προς το νότο;

53. Πόσες είναι οι ανθρώπινες φυλές;

58. Ποιος ήταν γιος του Φίλιππου,
βασιλιά της Μακεδονίας;

54. Σε ποια πόλη και χώρα βρίσκεται ο
Πύργος του Άιφελ;

59. Τι είναι αυτό που νοστιμίζει το τραπέζι
μας και το παίρνουμε και από το
υπέδαφος;

55. Το Κολοσσαίο σε ποια πόλη και χώρα
βρίσκεται; Τι σημαίνει το όνομά του;

60. Ποιο νησί υπάρχει ανάμεσα στα
Κύθηρα και στην Κρήτη;
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
61. Ποιο δεν είναι μέρος της
Μεσογειακής διατροφής; Η ντομάτα, τα
χορταρικά, το σνίτσελ

62. Ποιο αστρονομικό φαινόμενο
έχουμε στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο;

4
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4 Κάρτες ερωτήσεων-Απαντήσεων της Δραστηριότητας 21
1/2
1. ..Φτιάχνουμε αντικείμενα και παιχνίδια
από ανακυκλώσιμα υλικά. /Καθαρίσουμε
συνεργατικά το σπίτι /Μαγειρεύουμε ένα
ωραίο φαγητό / Περιποιούμαστε τις
γλάστρες και τα φυτά στον κήπο
3. … Υψηλός πυρετός / Ξηρός βήχας /Πόνος
στα κόκκαλα και στις αρθρώσεις
/Δύσπνοια / Πονοκέφαλος, κ.ά.
5. …Πρέπει να κρατάμε κλειστή τη βρύση
όση ώρα πλενόμαστε. Την ανοίγουμε στην
αρχή και στο τέλος
7. … Γράψε εδώ την ημερομηνία....................
Αν έχουν περάσει περισσότερα από 3
χρόνια, έχασες.

9. …Κατανάλωσες-σπατάλησες ηλεκτρική
ενέργεια χωρίς λόγο.
11. …Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα
13. …Η μάσκα μπορεί να μολύνει άλλους
ανθρώπους. Φοράμε γάντι, την πιάνουμε
με προσοχή και την πετάμε στον πράσινο
κάδο. Βγάζουμε το γάντι με μεγάλη
προσοχή.
15. …30 Δευτερα
17. ...Πράσινο κάδο
19. …Το βάζουμε σε λειτουργία μόνο όταν
είναι πλήρες
21. …Η ενεργειακή κλάση του, που πρέπει να
είναι τουλάχιστον Α+
23. …Α. Μπλε
Β. πράσινο
25. …Ενάμιση μέτρο

27. …Όχι, τα ζώα πρακτικά δεν κινδυνεύουν
να πεθάνουν από τον ιό.
29. … τσόφλια αυγών / φλούδες φρούτων και
λαχανικών / ψωμί / φακελάκια τσαγιού
/καφέ /
Δημητριακά /φυτικά υπολείμματα (φύλλα,
/ λαδιά και άνθη, κοπές από τον
χλοοτάπητα, ξερά φύλλα) /χαρτιά (που να
μην έχουν λερωθεί με λάδια) /άχυρο ή
πριονίδι /τρίχες /κοπριά

2. …Η βρύση παραμένει κλειστή και την
ανοίγουμε μόνο στην αρχή και στο τέλος όταν
ξεπλενόμαστε
4. … Ξεκίνησε από την πόλη Γουχάν της Κίνας,
στο τέλος Δεκεμβρίου 2019
6. …Είναι η πανδημία που μπορεί να εξαπλωθεί
σε όλο τον κόσμο
8. …-Κλείνουμε τα φώτα στα δωμάτια που δεν
είμαστε μέσα /-Βάζουμε πλυντήριο μόνο όταν
είναι πλήρως γεμάτο / -Κλείνουμε τις συσκευές
και δεν τις αφήνουμε στο stand by /Χαμηλώνουμε την θερμοκρασία στον
ηλεκτρικό θερμοσίφωνα στους 600
10. …Πρέπει να κρατάμε κλειστή τη βρύση όση
ώρα πλενόμαστε. Την ανοίγουμε στην αρχή και
στο τέλος
12. …Όταν αφήνουμε ανοικτή την πόρτα του
ψυγείου, για να αναπληρωθεί η χαμένη ψύξη,
θα σπαταληθεί ηλεκτρική ενέργεια.
14. …-Πορτοκάλια, λεμόνια / -Μαγειρεμένα
φαγητά με λίπη /-Χαρτιά με χρωματιστά
τοξικά μελάνια/ -Λάδια
16. …Πότισα τα λουλούδια και τα φυτά
18. …Πράσινο κάδο
20. …Χωρίς επαφή, από απόσταση τουλάχιστον
ενάμιση μέτρου
22. …Α. Ζεστές
Β. Κρύες
24. …-Βραστήρας νερού / -Ηλεκτρικό μαχαίρι/ Ηλεκτρικός λεμονοστύφτης /-Ηλεκτρική
τσαγιέρα
26. …-Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης /Μείωση του θορύβου στις πόλεις /-Μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων /-Μείωση της τιμής
των πετρελαιοειδών
28. …Πριν έναν αιώνα. Το 1918-1919 και
σκότωσε 50εκ. ανθρώπους
30. … -Μειώνουμε τη χρήση αυτοκινήτου /Μειώνουμε την σπατάλη ενέργειας και νερού
στο σπίτι καις τη βιομηχανία / -Μειώνουμε την
κατανάλωση μη απαραίτητων υλικών /Μονώνουμε τα κτήρια / -Αξιοποιούμε τον
σιδηρόδρομο /-Αποφεύγουμε τα αεροπορικά
ταξίδια όταν μπορούμε να πάμε με τρένο
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4 Κάρτες ερωτήσεων-Απαντήσεων της Δραστηριότητας 21
2/2
1. …-Πλένω φρούτα λαχανικά σε λεκάνη /Κάνω ντους αντί για μπάνιο /-Βάζω ένα
τούβλο ή μια σακούλα με νερό στο
καζανάκι /-Βάζω πλυντήριο μόνο όταν
γεμίσει ο κάδος
3. … Μεταδίδεται: -με σταγονίδια που
εκτοξεύονται από το στόμα ή τη μύτη μας.
/-με την χειραψία /-με την αγκαλιά (αν δε
φοράμε μάσκα ή γάντια) / - με το σάλιο ή
το φτάρνισμα
5. … Είναι η αποφυγή της μόλυνσης, διότι
δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία
7. … Βρίσκεται στην Ασία και η χώρα είναι η
Κίνα
9. …Ναι, μπορούν να ζήσουν, αλλά δεν
μπορούν να φτάσουν ως εκεί, εκτός αν τις
πάμε εμείς

62

2. …-Μείωση της φωτεινότητας / -Τον κλείνουμε
όταν δεν τον χρειαζόμαστε

4. …Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 5-7
μέρες αργότερα

6. … -Κρατάμε απόσταση /-Δεν μπαίνουμε σε
κλειστό χώρο με πολλά άτομα / -Όταν
προβλέπεται φοράμε μάσκα ή και γάντια
8. …Όχι, διότι δεν μπορούν να διασχίσουν την
τροπική ζώνη και να ταξιδέψουν στον βορά
10. …Λάθος. Ο καιρός μπορεί να αλλάζει
καθημερινά, αλλά το κλίμα θέλει δεκαετίες ή
αιώνες για να αλλάξει.

11. …Όχι, διότι καλύπτει μέρος μόνο του
προσώπου χωρίς να καλύπτει, στόμα και
μύτη
13. …Τα Κινέζικα διότι μιλιέται από
περισσότερους από 1,3 δις ανθρώπους
15. …Τα ημίαιμα
17. …Ο άνεμος
19. …Η μπλε φάλαινα και είναι θηλαστικό
21. …Του Σουέζ (χωρίζει Ασία -Αφρική)

12. …Η γερακίνα

23. …Η λευκή, η μαύρη και η κίτρινη
25. …Βρίσκεται στη Ρώμη της Ιταλίας και
σημαίνει τεράστιο
27. …Στη Χαλκίδα, στον Πορθμό του Ευρίπου
29. …Το αλάτι και από τα αλατωρυχεία
31. …Το σνίτσελ

24.
26.

14. …Η Κρήτη
16.
18.
20.
22.

28.
30.
32.

…Η γάτα
…Ο ελέφαντας
…Οι ωκεανοί
…Μετά από κάθε κύριο γεύμα και μετά από
κατανάλωση γλυκών
…Στο Παρίσι, πρωτεύουσα της Γαλλίας
…Η πυραμίδα του Χέοπα (πριν από το 2000
Π.Χ)
…Ο Μέγας Αλέξανδρος
…Τα Αντικύθηρα
…Την Εαρινή ισημερία

