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Ανακυκλώνουμε … παίζοντας! 

 

Αυτός είναι ο τίτλος του προγράμματος το οποίο 

παρουσίασαν τα παιδιά της Γ΄ τάξης σε 

μαθήτριες/τές και γονείς την Τετάρτη, 17 

Δεκεμβρίου 2018. 

 
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να  

κάνουν γνωστούς τους στόχους  του συγκεκριμένου 

περιβαλλοντικού προγράμματος, που ήταν: 

1. Να έρθουν σε επαφή με το πρόβλημα της 

διαχείρισης και μείωσης των απορριμμάτων. 

2. Να μάθουν την επαναχρησιμοποίηση των 

αντικειμένων και να αντιληφθούμε τη χρησιμότητά 

της. 

3. Να προσεγγίσουν δημιουργικά την έννοια της 

Ανακύκλωσης. 

4. Να κατανοήσουν την ανάγκη συμμετοχής όλων 

στην προσπάθεια φροντίδας και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

5. Να δουλέψουν ομαδικά, με συλλογικότητα και 

συνεργασία. 

 

Επιπλέον, επιδίωξαν την ευαισθητοποίηση του 

κοινού μέσα από την ενημέρωση για την υπάρχουσα 

κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και πρότειναν 

δημιουργικές λύσεις.  

Μία από αυτές είναι η επανάχρηση  διαφόρων 

υλικών, δεδομένου  ότι  για  τη  διαχείριση  των  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απορριμμάτων, αρκεί να έχουμε στο νου μας τρεις 

βασικούς τρόπους με την εξής σειρά: 

 Μειώνω (Reduce) 

 Ξαναχρησιμοποιώ (reuse) 

 Ανακυκλώνω (recycle) 

Τα παιδιά, με την τέχνη του decoupage, 

μεταμόρφωσαν παλιά γυάλινα βαζάκια σε πανέμορφα 

διακοσμητικά δοχεία. Εργάστηκαν με ζήλο και με 

όρεξη και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! 

Παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο με στόχο να 

μυήσουν τους θεατές στη σωστή και φιλική προς το 

περιβάλλον, συμπεριφορά! Τα παιδιά υποδύθηκαν 

ρόλους αντικειμένων καθημερινής χρήσης 

(εφημερίδα, περιοδικό, μπουκάλι κ.λ.π.), που 

καταλήγουν στον σκουπιδότοπο. Στόχος ήταν να 

κατανοήσουν οι μικροί μαθητές μέσα από τους 

ρόλους τους, ότι όλα όσα πετάμε, δεν είναι 

σκουπίδια. Αρκετά απ΄ αυτά μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να «ξαναζήσουν». 

Και φυσικά όλα αυτά μέσα από ένα απλό θεατρικό 

παιχνίδι, που δίδαξε στα παιδιά την ανακύκλωση 

και αυτά με τη σειρά τους την «δίδαξαν» στους 

μεγάλους. 

 
Επιπλέον, παίξανε κουκλοθέατρο…με 

πρωταγωνιστές τα παιχνίδια τους αλλά…και τον 

ΜΠΟΥΚΑΛΕΝΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ, τον οποίο 

φτιάξανε από επαναχρησιμοποιημένο πλαστικό 

μπουκάλι νερού! Κατάφεραν να πληροφορήσουν και 

να προβληματίσουν τους θεατές σε θέματα 

περιβαλλοντικά αλλά και να τους οδηγήσουν  βήμα-

βήμα στις θεμελιώδεις αξίες της ζωής, όπως την 

Ευγένεια, τη Φιλία και την Αγάπη! Η προσέγγισή 

τους ήταν διαφορετική και συγκίνησε τους θεατές 
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με έναν μοναδικό τρόπο, όπως… μόνο τα παιδιά 

γνωρίζουν. 

Συγχαρητήρια παιδιά!!! 

 

Επιμέλεια άρθρου: Θ. Αραμπατζή, Β. Γεωργαντζιά 

 

Ο πλανήτης γη κινδυνεύει. Γιατί; 

 

Ο πλανήτης Γη κινδυνεύει, γιατί οι άνθρωποι δε 

σέβονται τα φυτά και τα ζώα. Αντιθέτως, πετάνε 

σκουπίδια στους δρόμους και βρωμίζουν το 

περιβάλλον. Η λύση για αυτό το μεγάλο πρόβλημα 

είναι να κάνουμε ανακύκλωση. Γι΄αυτό το λόγο 

υπάρχουν και οι κάδοι ανακύκλωσης. Άλλο 

πρόβλημα είναι τα καυσαέρια. Τα αμάξια που 

έχουμε είναι πολύ επικίνδυνα για τη φύση και για 

το περιβάλλον. Γι΄αυτό προτείνουμε να 

μετακινούμαστε για τις μικρές αποστάσεις με τα 

ποδήλατα και για τις μεγάλες αποστάσεις με τα 

τρένα, τα λεωφορεία και τα ποδήλατα. Άμα 

καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, ο κόσμος μας 

θα σωθεί για πάντα. 

 

Planet Earth is in danger because … 

 

Planet Earth is in danger because people don’t 

respect the plants and the animals.  

On the contrary they throw rubbish on the 

streets and they pollute the environment. 

The solution to this big problem is to recycle. 

This is why there are recycling bins. Another 

problem is the car fumes. 

 
The cars that we have are very dangerous for 

nature and the environment. This is why we 

suggest moving by bicycle especially for closer 

destinations and for longer destinations, we can 

move by train, buses and bicycles. 

If we manage to accomplish all the above our 

planet will be saved forever. 

 

Ε.Πετκάκη, Ε.Νόβα, Α Παπακωνσταντίνου Ε΄2 

Επιμέλεια άρθρου: κ. Ολυμπία Ρίμπα 

 

 
Οι ανακύκλωπες 

 

Είμαστε οι ανακύκλωπες και ήρθαμε εδώ 

να κάνουμε ανακύκλωση για όλων το καλό. 

 

Σας οδηγούμε όλους με το παράδειγμά μας 

να σώσουμε τον κόσμο  απ’ τα απορρίμματά μας. 

 

Στον πράσινο τον κάδο πετάμε τα σκουπίδια 

ενώ στον μπλε μαζεύουμε χαρτιά,γυαλιά, αλουμίνια. 

 

Τα πλαστικά μολύνουνε θάλασσες και ακτές 

γι’ αυτό τα ανακυκλώνουμε καθώς και συσκευές. 

 

Μας λένε ανακύκλωπες. Για άκου και εσύ! 

Και έλα να προσπαθήσουμε να σώσουμε την γη! 

 

Με τα σκουπίδια που πετάς συνήθως στην αυλή 

το περιβάλλον μόλυνες… η φύση θα χαθεί! 

 

Στις 15 του μηνός μαζεύουμε τα λάδια, 

τα μπλε καπάκια είναι για εμάς πολύτιμα πετράδια.   

 

Ανακύκλωπες…Ανακύκλωπες…Ανακύκλωπες!!!!!!!!   

 

Μαρία & Γεωργία Ντιναπόγια, Ελ. Πετκάκη Ε΄2 

 

 


