
Η κάθε μας μέρα να είναι 

χαρούμενη και διαφορετική !



                    ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Λίλα η αλεπού μαζί με  το Θωμά, μέσα από τις περιπέτειες τους, ανακαλύπτουν  
τρία  μυστικά για το περιβάλλον.

 Ποιά είναι η κοινή αποστολή όλων των ανθρώπων για το περιβάλλον ; 
 Ποιά είναι τα τρία μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να γνωρίζουμε 

όλοι; 

Διαβάστε το βιβλίο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 
http://blogs.sch.gr/3dimmosch/files/2020/05/ΜΥΣΤΙΚΑ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-1.pdf

  Αφού μάθαμε κάποιους κινδύνους για το περιβάλλον, ήρθε η ώρα να 
μάθουμε κι έναν τρόπο για να το προστατεύσουμε… την Ανακύκλωση. Τι 
είναι ανακύκλωση; Ανακύκλωση είναι η διαδικασία δημιουργίας νέων 
προϊόντων από ένα προϊόν που έχει εξυπηρετήσει τον αρχικό σκοπό του. Οι 
περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τους μπλε κάδους όπου ανακυκλώνουμε 
χάρτινες, γυάλινες, μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες. Τι γνωρίζουμε 
όμως για τους κόκκινους κάδους ανακύκλωσης;

Ανακαλύψτε τα διαβάζοντας. Έπειτα ζωγραφίστε και γράψτε τις ιδέες σας για το 
πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον.  

http://blogs.sch.gr/3dimmosch/files/2020/05/%CE%9C%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D-1.pdf


-Εσύ ήξερες για τους κόκκινους κάδους ανακύκλωσης  ρούχων και 
παπουτσιών;

 Μία πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος Αθηναίων αυτές 
τις μέρες είναι να αυξήσει τους κόκκινους κάδους στους δρόμους της 
Αθήνας κατά 30%! Σε αυτούς τους κάδους μπορούμε να 
ανακυκλώνουμε μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια.
Όσοι από εσάς επιθυμείτε, μπορείτε να αφήνετε στα συγκεκριμένα 
«κόκκινα» σημεία τα οποία είναι απλωμένα σε πολλές περιοχές της 
Αθήνας:

 Καθαρά Ρούχα (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά)
 Ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά)
 Λευκά είδη (όπως μαξιλάρια, σεντόνια κλπ)
 Αξεσουάρ (όπως ζώνες, τσάντες κλπ)

 Σε τι χρησιμεύουν όμως τα ρούχα που συγκεντρώνονται;
- Εκείνα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση προσφέρονται 

δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δηλαδή σε άτομα τα 
οποία έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

- Χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν βασικές ανάγκες σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές 
(σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές).

- Τα ρούχα τα οποία δε μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, 
ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, 
μονωτικού και άλλου υλικού. 

- Από τα παλιά ρούχα μπορούν επίσης να φτιαχτούν φόρμες 
εργασίας και υλικό για ηχομόνωση και θερμομόνωση. 

 Με την κίνηση αυτή θα βοηθήσουμε όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και 
κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας. Εάν λοιπόν 
έχετε ρούχα τα οποία δε φοράτε πλέον, είτε επειδή δεν σας κάνουν 
πια είτε επειδή δεν σας αρέσουν, μην τα κρατάτε άλλο στη ντουλάπα 
σας! Ανακυκλώστε τα! 

Με αφορμή την παραπάνω πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων δείτε και ένα 
ωραίο εκπαιδευτικό βιντεάκι για την ανακύκλωση!



https://safeyoutube.net/w/kftD

Και στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι 
ανακύκλωσης που περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την 
ανακύκλωση ενός γυάλινου μπουκαλιού!

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/599

Να και ένα ωραίο τραγουδάκι για την ανακύκλωση!

https://safeyoutube.net/w/LftD

Η Άνοιξη…

 είναι ο τρόπος του Θεού να πει : «πάμε άλλη μια φορά!».

Η Άνοιξη είναι η εποχή που μας δημιουργεί το συναίσθημα της 
Αναγέννησης, της Νέας αρχής, είναι η μικρή γλυκιά κόρη του 
Χρόνου...

Τέσσερις εποχές ο χρόνος κι αν δεν ήταν συναρπαστικές όλες, ο Vivaldi δεν θα 

ονόμαζε έτσι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά αριστουργήματα…Τέσσερις οι εποχές 

και κάθε μια από αυτές συμπληρώνει μια μαγική αλυσίδα εικόνων και αισθήσεων. 

https://safeyoutube.net/w/kftD
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/599
https://safeyoutube.net/w/LftD


Κυρίαρχα είναι τα χρώματα στη φύση γύρω μας, χρώματα και αίσθηση που αλλάζουν 

πάντα τη διάθεση μας, περνούν τα μηνύματα τους… Άλλες φορές μας ενισχύουν 

συναισθηματικά κι άλλες νιώθουμε να μας αποδυναμώνουν.

Η Άνοιξη είναι η εποχή που μας δημιουργεί το συναίσθημα της Αναγέννησης, της 

Νέας αρχής, είναι η μικρή γλυκιά κόρη του Χρόνου... Μέσα από τον άχρωμο χειμώνα 

έρχεται να διαδεχτεί και να γεμίσει την πλάση χρώμα. Μετά τα ψυχρά χρώματα που 

κυριαρχούν γύρω, αλλάζει την παλέτα και ζωγραφίζει με χρώματα ζεστά, που 

γαληνεύουν την ψυχή… Μέσα από την παγωνιά που έφερε στη φύση την 

«καταστροφή» έρχεται να ξαναγεννήσει καθετί νεκρό με το ζεστό άγγιγμα της… Από 

το σκοτάδι της συννεφιάς περνάμε στο Φως του Ήλιου, ενός Ήλιου που ζεσταίνει το 

σώμα και τις ψυχές μας…

Μάρτης κι είναι η στιγμή να πούμε αντίο στο γκρίζο του χειμώνα και να 

καλωσορίσουμε το ροζ της Άνοιξης που φέρνει την Ελπίδα. 

Μια Ελπίδα που έχουμε όλοι τόση ανάγκη στις μέρες μας… 

Δεν είναι τυχαίο που η Άνοιξη συμβολίζει τη νεότητα, το παιχνίδισμα….

Η Ζωή είναι πάντα Άνοιξη! Κάθε στιγμή μπορεί να ανθίσει το λουλούδι της για τον 

καθένα από εμάς… 

«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις φτιάχνεις!» Οδυσσέας Ελύτης…

https://safeYouTube.net/w/6ruD

Ας γεμίσουμε τη μέρα μας με όμορφα μουσικά ακούσματα 
που μας δημιουργούν συναισθήματα  Άνοιξης

https://safeyoutube.net/w/6ruD


Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου - Να Η Άνοιξη
Μουσική: Γερμανική Μελωδία

Στίχοι: Aγγελική Καψάσκη
Άλμπουμ: "Τραγουδάκια Για Την άνοιξη"

Στίχοι:

Να η Άνοιξη πάλι
Που μας ήρθε παιδιά

με τα ωραία λουλούδια
που ανθού στα κλαδιά.

Τραλαλα…

Όλη η πλάση φαντάζει 
Όμορφη ζωγραφιά

Τα πουλάκια λαλούνε 
πάνω ‘κει στα κλαδιά.

                                                    Τραλαλα…

Le Quatre saisons: Le 
Printemps

https://safeYouTube.net/w/fv
uD

Τα κάλαντα της άνοιξης

https://safeYouTube.net/w/TwuD

Η άνοιξη
https://safeYouTube.net/w/DyuD

https://safeyoutube.net/w/fvuD
https://safeyoutube.net/w/fvuD
https://safeyoutube.net/w/TwuD
https://safeyoutube.net/w/DyuD


Τρεις διασκεδαστικές ιδέες 

1.  Άκουσε ένα τραγούδι και παίξε παντομίμα με τους στίχους ή 
δημιούργησε μια χορογραφία.

 Το βουνό-Σωκράτης Μάλαμας
 Ο παγωτατζής- Σοφία Παπάζογλου 
 Για πού για πού- Χορωδία Ζηρίδη
 Τα επτά ποταμάκια- Ελευθερία Αρβανιτάκη 

2. Διαβάστε παραμύθια από  την 
Αφρική.

https://safeyoutube.net/w/yxsD
https://safeyoutube.net/w/yysD
%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1%2520%CE%96%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7-
https://safeyoutube.net/w/1zsD
https://blogs.sch.gr/biblioteca1dimsykewn/files/2020/03/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/biblioteca1dimsykewn/files/2020/03/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/biblioteca1dimsykewn/files/2020/03/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82.pdf


3. Ηφαίστειο στο σπίτι
Θα χρειαστείς:

 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα
 Μισό μπουκάλι ξύδι
 Ένα ποτήρι πλαστικό
 Ένα σκληρό χαρτόνι
 Χαρτοταινία

Παίρνουμε το σκληρό χαρτόνι και βάζουμε, πάνω στο κέντρο του, το πλαστικό 
ποτήρι. Ξεκινάμε να στερεώνουμε το ποτήρι πάνω στο χαρτόνι, βάζοντας κομμάτια 
ταινίας από το στόμιο μέχρι το χαρτόνι, το ένα δίπλα στο άλλο.

Αφού στερεώσουμε καλά το ποτήρι, μπορούμε να το χρωματίσουμε. Ρίχνουμε τη 
σόδα μέσα στο ποτήρι. Όταν είμαστε έτοιμοι, ρίχνουμε το ξύδι…

Τι παρατηρείτε;

Προσοχή! Το πείραμα γίνεται μαζί με τους γονείς μας για να μη λερώσουμε!

Περιμένουμε τις ιδέες και τις όμορφες δημιουργίες σας στα παρακάτω e-mails:
Καραμολέγκου Θάλεια: k6thalini@yahoo.gr  
Ζερζεμπόκου Θάλεια: zerzempo@gmail.com
Ποζίδου Ηλέκτρα: electrapoz@gmail.com

Ρούτση Βίκυ:bikirou83@gmail.com

Κάβουρα Δώρα: dora-ka@hotmail.com

mailto:k6thalini@yahoo.gr
mailto:zerzempo@gmail.com
mailto:electrapoz@gmail.com
mailto:bikirou83@gmail.com
mailto:dora-ka@hotmail.com

