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ΑΕΙΦΟΡΙΑΑΕΙΦΟΡΙΑ

• Η αεηθόνμξ ή βηώζημε ακάπηολε  έπεη ζηόπμ ηεκ μνζμιμγηθή δηαπείνηζε ηςκ θοζηθώκ 
πόνςκ, με ηνόπμ ώζηε κα θαιύπημκηαη μη ακζνώπηκεξ ακάγθεξ ημο πανόκημξ, ηδηαίηενα 

αοηέξ ηςκ θηςπόηενςκ  θμηκςκηθώκ ζηνςμάηςκ θαη ημο Σνίημο Κόζμμο, πςνίξ κα 
οπμκμμεύεηαη ε θάιορε ηςκ ακαγθώκ ημο μέιιμκημξ 

(World Commission on Environment and Development, 1987 RIO) 

(Παγθόζμηα  Γπηηνμπή  γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Ακάπηολε)

«Σμ θμηκό μαξ μέιιμκ»



αεηθμνηθέξαεηθμνηθέξ δνάζεηξ με μδεγό ημ παηπκίδη δνάζεηξ με μδεγό ημ παηπκίδη 



Σμ παηπκίδη απαναίηεημ εθπαηδεοηηθό Σμ παηπκίδη απαναίηεημ εθπαηδεοηηθό 
ενγαιείμ ενγαιείμ 



παηπκίδη θαη πάιη… παηπκίδηπαηπκίδη θαη πάιη… παηπκίδη



Έκα «εοθίκεημ» δείγμα….. Έκα «εοθίκεημ» δείγμα….. 
«Σμ θμοβάνη ηεξ δςήξ»«Σμ θμοβάνη ηεξ δςήξ»

1. Πνμενγαζία γηα ημ ζέμα (αθμνμή -γκςνημία- ζοδήηεζε-ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ από δηάθμνεξ πεγέξ- επελενγαζία 
πιενμθμνηώκ)  ή ( ακαδύμομε ηηξ πνςηανπηθέξ  γκώζεηξ  ηςκ παηδηώκ πάκς ζημ δήηεμα θαη θαηαγνάθμομε  ζοκμπηηθά) 

2. Καηαηγηζμόξ ηδεώκ ακάιμγεξ  με ημ ζέμα. (Με αθμνμή μηα ιέλε π.π. ακαθύθιςζε  ηα παηδηά ιέκε όηη ιέλε ημοξ 
ένπεηαη ζημ μοαιό θαη ηηξ θαηαγνάθμομε )

3. Ομαδμπμίεζε ηςκ ιέλεςκ ζημοξ ηνεηξ ποιώκεξ αεηθμνίαξ (μηθμκμμία, θμηκςκία, πενηβάιιμκ )

4. Δεμημονγία θανηειώκ  θ πνμαηνεηηθή ημπμζέηεζε εηθόκςκ ( θάζε ιέλε θαη θανηέια όπςξ ζα δμύμε 
παναθάης)

5. Χςνηζμόξ ηςκ παηδηώκ ακά δεογάνηα. Σμ έκα παηδί απ’ ημ δεογάνη έπεη θνεμαζμέκμ ημ θανηειάθη 
ζημ ιαημό. Σμ άιιμ θναηάεη έκα πνςμαηηζηό μάιιηκμ θμοβάνη. Κάζε δεογάνη έπεη ημ δηθό ημο 
πνώμα ζημ θμοβάνη. 

6. Όια ηα δεογάνηα ζπεμαηίδμοκ έκα θύθιμ έηζη ώζηε κα βιέπμοκ όια ηα παηδηά ηα θανηειάθηα. 

7. Σμ δεογάνη ζοζθέπηεηαη θαη απμθαζίδεη με πμημ δεογάνη ή δεογάνηα από ηα άιια  (θανηειάθη ή 
θανηειάθηα ) ζοζπεηίδεηαη. Σόηε ημ παηδί πμο έπεη ημ θμοβάνη ζηα πένηα ημο πεγαίκεη ζημ δεογάνη 
(θανηειάθη) θάκεη έκα γύνς ημ θμοβάνη από ηε μέζε ημο παηδημύ πμο έπεη θνεμαζμέκμ ζημ ιαημό 
ημο ημ θανηειάθη θαη επηζηνέθεη ζηε βάζε ημο. Καηόπηκ μπμνεί κα πάεη θάπμο αιιμύ

8. Αοηό γίκεηαη ηαοηόπνμκα από όια ηα δεογάνηα. Σμ απμηέιεζμα είκαη εκηοπςζηαθό. Δεμημονγείηαη 
έκαξ ηζηόξ όπμο ηα παηδηά θαηακμμύκ πιήνςξ ηεκ αιιειμεπίδναζε  θαη αιιειελάνηεζε μεηαλύ 
ηςκ ηνηώκ ποιώκςκ

9. ημ ηέιμξ ζηεκ μιμμέιεηα δηθαημιμγμύκ ηηξ επηιμγέξ ημοξ 



«Σμ θμοβάνη ηεξ δςήξ»



θαη μηα «θαζηζηηθή» παναιιαγή……θαη μηα «θαζηζηηθή» παναιιαγή……

1. Πνμενγαζία γηα ημ ζέμα (αθμνμή -γκςνημία- ζοδήηεζε-ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ από δηάθμνεξ πεγέξ-
επελενγαζία πιενμθμνηώκ)  ή ( ακαδύμομε ηηξ πνςηανπηθέξ  γκώζεηξ  ηςκ παηδηώκ πάκς ζημ δήηεμα θαη 
θαηαγνάθμομε  ζοκμπηηθά) 

2. Καηαηγηζμόξ ηδεώκ ακάιμγεξ ζημ ζέμα. Με αθμνμή μηα ιέλε π.π. ακαθύθιςζε  ηα παηδηά ιέκε όηη ιέλε ημοξ 
ένπεηαη ζημ μοαιό)

3. Ομαδμπμίεζε ηςκ ιέλεςκ ζημοξ ηνεηξ ποιώκεξ αεηθμνίαξ (μηθμκμμία, θμηκςκία, πενηβάιιμκ )

4. Δεμημονγία θανηειώκ  με ανίζμεζε  θ πνμαηνεηηθή ημπμζέηεζε εηθόκςκ . Απαηηεί έλη θανηέιεξ ζε θάζε 
ποιώκα όζμη θαη μη ανηζμμί ημο δανημύ( θάζε ιέλε θαη θανηέια όπςξ ζα δμύμε παναθάης)

5. Σμπμζέηεζε θανηειώκ  ακά μμάδα-ποιώκα ζε εμθακέξ ζεμείμ από όιεξ ηηξ μμάδεξ (δηαπςνηζηηθό έκα 
πνςμαηηζηό θμοβάνη. Πνάζηκμ (πενηβάιιμκ), θόθθηκμ (θμηκςκία), μπιέ (μηθμκμμία))

6. Δηαπςνηζμόξ ηςκ μμάδςκ ηςκ 3 παηδηώκ ζε θάζε μμάδα με εοθάκηαζημ ηνόπμ .

7. Σνία δάνηα ζηα ακηίζημηπα πνώμαηα. Κάζε παηδί έπεη από έκα πνςμαηηζηό δάνη ζηεκ μμάδα  θ ημ νίπκεη. 
Κάζε ανηζμόξ πμο ηοπαίκεη ακηηζημηπεί  ζε μία ιέλε από θάζε ποιώκα.

8. μη ηνεηξ ιέλεηξ πμο ζα πνμθύρμοκ, θαηαγνάθμκηαη ζ’ έκα πανηί. 

9. Αθμύ παίλμοκ όιεξ μη μμάδεξ δίκμομε 10-15 ιεπηά κα γνάρμοκ μηα ηζημνία με ακαθμνά ζηηξ ηνεηξ ιέλεηξ 
θαη θαηόπηκ ηεκ δηαβάδμοκ ζηεκ μιμμέιεηα. ηεκ ηζημνία θοζηθά πνμηείκμοκ θαη ιύζεηξ. 

10. Μπμνμύμε κα πνμπςνήζμομε παναπένα με παηπκίδη νόιςκ με βάζε μηα από ηηξ ηζημνίεξ ή κα δεμημονγήζμομε 
μηα θαηαζθεοή 





Ποιώκεξ αεηθμνίαξΠοιώκεξ αεηθμνίαξ

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ

• 1) Κιημαηηθή αιιαγή

• 2) Βημθαύζημα

• 3) Υεμηθά απόβιεηα

• 4) Γλμηθμκόμεζε 
θοζηθώκ πόνςκ

• 5)Ακαθύθιςζε

• 6) Γπακαπνεζημμπμίεζε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• 1) δμοιεηέξ

• 2) ζοκήζεηεξ θ ζηάζεηξ

• 3) Υ.Τ.Σ.Α.

• 4) Τγεία

• 5) Πμιηηηθή δηαπείνηζεξ  

• 6) Απμννίμμαηα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• 1) Γλμηθμκόμεζε 
εκένγεηαξ

• 2) Γπηπεηνεμαηηθόηεηα

• 3) Αλημπμίεζε οιηθώκ 

• 4) οκεηαηνηζμόξ

• 5) Γλμηθμκόμεζε  
πνεμάηςκ

• 6) Γμπόνημ πνώηςκ 
οιώκ 

Οι λέξειρ (έννοιερ) αςτέρ πποέκςψαν από  

επεξεπγασία με μαθητέρ Β/Θμιαρ



Εκδεηθηηθά θάπμηεξ θανηέιεξ Εκδεηθηηθά θάπμηεξ θανηέιεξ 
από ημοξ ηνεηξ ποιώκεξαπό ημοξ ηνεηξ ποιώκεξ



ημ θηδάθηημ θηδάθη



ημ θηδάθη ημ θηδάθη 

• Έπμομε ζπεδηάζεη έκα θηδάθη θάης ζημ πάηςμα. Χςνηζμέκμ ζε ηόζα μένε ακάιμγα με ηα 
θανηειάθηα πμο έπμομε ζηα πένηα μαξ θαη πμιιά παναπάκς.

• Σμπμζεημύμε ηα θανηειάθηα με θεκά δηαζηήμαηα ακάμεζά ημοξ. 

• Ακάιμγα με ημ ζέμα μαξ, π.π ημ θμμπόζη ή ακαθύθιςζε, έπμομε δύμ εηδώκ θανηέιεξ. Αοηέξ πμο 
επηβναβεύμοκ ημκ παίθηε θαη ημκ βμεζμύκ κα πνμπςνήζεη θαη αοηέξ πμο ημκ ηημςνμύκ θαη πάεη 
πίζς.  Π.π. γηα ημ θμμπόζη μη θανηέιεξ πμο δείπκμοκ πμηα οιηθά μπαίκμοκ ζημ θμμπόζη
επηβναβεύμοκ θαη μ παίπηεξ πάεη μπνμζηά ηόζα θμοηάθηα όζα ιέεη ημ θανηειάθη θαη ακηίζηνμθα  
όζα δεκ μπαίκμοκ ηημςνμύκ θαη μ παίπηεξ πάεη πίζς ηόζα θμοηάθηα όζα ιέεη ημ θανηειάθη από 
πίζς. Σμ ίδημ θαη γηα θάπμημ άιιμ ζέμα.

• Έπμομε δύμ πηόκηα π.π μπμοθαιάθηα κενμύ με πνςμαηηζμέκμ κενό ζε πνάζηκμ θαη θόθθηκμ πνώμα 
θαη δύμ δάνηα  πάνηηκα μεγάια ζηα δύμ αοηά πνώμαηα πμο ακηηζημηπμύκ ζηηξ δύμ μμάδεξ. 

• Χςνίδμομε ηα παηδηά με εοθάκηαζημ ηνόπμ ζε δύμ μμάδεξ θαη ημ παηπκίδη ανπίδεη. Ξεθηκά ε μμάδα 
πμο ζα θένεη ημκ μεγαιύηενμ ανηζμό ζημ δάνη. 

• Κάζε θμνά παίδεη θαη έκα παηδί από ηεκ θάζε μμάδα ώζηε κα ζομμεηέπμοκ όια. Ρίπκεη ημ δάνη θαη 
με ημκ ανηζμό πμο ζα θένεη πνμπςνά ακάιμγα. Ακ ζημ ζεμείμ πμο ζηαμάηεζε οπάνπεη θανηειάθη 
ημ ζεθώκεη δηαβάδεη ηη γνάθεη από πίζς θαη πνάηηεη ακαιόγςξ. Η μμάδα πμο ζα θηάζεη πνώηε 
ζημ ηένμα είκαη ε κηθήηνηα



Ο Ο ζθμοιμθμύεξζθμοιμθμύεξ



Εκδεηθηηθά θάπμηεξ θανηέιεξΕκδεηθηηθά θάπμηεξ θανηέιεξ

Σσγταρηηήρια 

δημιούργηζες 

κομπόζη. Έβαλες 

ζάπια θρούηα  κ 

λατανικά. Πήγαινε 

μπροζηά 4 κοσηάκια 

Σσγταρηηήρια 

δημιούργηζες 

κομπόζη. Έβαλες 

κομμένα κλαδιά. 

Πήγαινε μπροζηά 2 

κοσηάκια 

Λσπάμαι. Έβαλες 

λάδια και λίπη ζηο 

κομπόζη και ηο 

τάλαζες . Πήγαινε 

πίζω 3 ηεηράγωνα 

Λσπάμαι. Έβαλες 

άρρωζηα θσηά ζηο 

κομπόζη και ηο 

τάλαζες . Πήγαινε 

πίζω 6 ηεηράγωνα



Γοπανηζημύμε γηα Γοπανηζημύμε γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ!ηεκ πνμζμπή ζαξ!


