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1. Μένουμε στο σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για 
το περιβάλλον (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου) 
 

• Το υλικό στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των 
παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής 
μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την 
προστασία των δικών μας ανθρώπων.  

 
 

Για τους μαθητές του Δημοτικού  
Υλικό για Γονείς  
 
 

Θέμα Αρχείο 

Περιβαλλοντικά πειράματα-παιδαγωγικές, δημιουργικές 
δραστηριότητες, 

 

Περιβαλλοντικές κατασκευές 
 

Περιβαλλοντικά παιχνίδια 
 

Περιβαλλοντικά παραμύθια και βιβλία (e-books) 
 

 

Για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου 

Υλικό για Γονείς 
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http://www.moec.gov.cy/dkpe/yliko_goneis/dimotiki/final_ilektronika_paramythia_kai_vivlia_7_11.pdf


Θέμα Αρχείο 

Πειράματα και μαθησιακές δημιουργικές δραστηριότητες 
 

Περιβαλλοντικές κατασκευές  
 

Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία 
 

Περιβαλλοντικό παιχνίδι 
 

 

 

 

  

  
 

2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ηλεκτρονικά βιβλία 

36 Free E-book για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- 
Online βιβλιοθήκη. Βρείτε και διαβάστε online στην βιβλιοθήκη 

μας, βιβλία για το Περιβάλλον, τη Φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα,  τη Γη 
κλπ. Εκδόσεις χρήσιμες για την Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση (ευαισθητοποίηση και  διαπαιδαγώγηση των παιδιών) από 
γονείς και εκπαιδευτικούς/νηπιαγωγούς.  

• Η επιστροφή 
• Μάνος ο μαύρος κορμοράνος 
• Η φάρμα είναι χάρμα 
• Ένα δώρο για τον Μπιλουλού 
• Από που προέρχεται το γάλα; 
• Ο Φάνης είναι πρωταθλητής 
• Η ελπίδα των Καγιάκος 
• Ο κόσμος καίγεται 
• Μαζί ! Βιβλίο για την βιοποικιλότητα 
• Η οδός Ανθούλας 
• Μια παρέα με καρδιά 
• Το γαλάζιο νησί 
• Όμορφα που είναι τα χελιδόνια 
• Ο σολοµός της Κόκκινης Πηγής 
• Ποιος άλλος μένει εδώ ; 
• Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να τα μάθει όλος ο κόσμος 
• Ελάτε μαζί μου να γνωρίσουμε τα πουλιά της λίμνης 
• Ο Λαγός και η Χελώνα… ταξιδεύουν 
• Θάλασσα – Βιβλίο ασκήσεων 
• Θάλασσα 
• Απεργία στον Κύκλο του Νερού 
• Ο Μπαμπακένιος 
• Ένα παράξενο ταξίδι! 
• Μην κλαις τενεκεδούλα 
• Το δέντρο είναι που βλέπει 
• Το μυστικό της Πειναλόπης 
• Το όνειρο των σκουπιδιών 
• ΖΗΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1209&bitstream=1209_02#page/6/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1187&bitstream=1187_01#page/1/mode/2up
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/farma-xarma-europa-eu
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/doro-mpiloyloy-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/apo-pou-proerxetai-gala-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/fanis-protathlitis-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/elpida-kagiakos-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/kosmos-kaigetai-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/mazi-europa-eu
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/odos-anthoulas-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/parea-me-kardia-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/galazio-nisi-europaeu
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/omorfa-pou-einia-ta-xelidonia
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/solomos-kokkinis-pigis-europa/1
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poios-allos-menei-edo-kpe-kastoria
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/mistika-periballon-europa-eu
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poylia-limnis-kpe-kastoria
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1252&bitstream=1252_01#page/1/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=946&bitstream=946_02#page/1/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=947&bitstream=947_01#page/1/mode/2up
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/apergia/1
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/babakenios
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/parakseno
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/tenekedoula
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/tree
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/peinalopi
https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/skoupidia
https://issuu.com/alexaeleni/docs/zikos-o-lykos-kaleidoscope-publications
http://www.moec.gov.cy/dkpe/yliko_goneis/prodimotiki/final_peiramata_mathisiakes_dimiourgikes_drastiriotites_4_6.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/yliko_goneis/prodimotiki/final_perivallontikes_kataskeves_4_6.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/yliko_goneis/prodimotiki/final_ilektronika_paramythia_kai_vivlia_4_6.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/yliko_goneis/prodimotiki/final_paichnidi_vrisko_ta_zoa_sto_stemma_4_6.pdf


• Στον λαχανόκηπο με τον παππού και τη γιαγιά 
• Ο Τζικιτζίκ, ο Κρικικρίκ και η παράξενη χορωδία του δάσους 
• Πως φτιάχνεται ένα βιβλίο 
• Ο Πλανήτης εκπέμπει S.O.S. 
• Η σπορά του Ήλιου 
• Το αεράκι και η καμινάδα 
• Η Μυρσίνη και η ροδιά η ευλογημένη 
• Το τετράδιο του ∆άσους : Μια βιωματική μελέτη του Δασικού κόσμου 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ακόμη μια μεγάλη συλλογή με ελεύθερα 
βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την οικολογία. 

 

 

  

3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και παιχνίδια 

Τα περιβαλλοντικά παιχνίδια για παιδιά είναι ένας τρόπος να συνδυαστεί η 
διασκέδαση, η γνωριμία με τη φύση και η γνώση. 
  

Διαδραστικά παιχνίδια: 
• ElectroCity  πρόκειται για ένα    παιχνίδι που επιτρέπει στους παίχτες να 

διοικήσουν τη δική τους εικονική πόλη. Το eco ego  είναι ένα παιχνίδι που 
εξετάζει τις καθημερινές συνήθειες και την  περιβαλλοντική τους επίπτωση. 

• Climate Challenge   Ένα παιχνίδι με κάρτες όπου οι επιλογές των καρτών 
σχετίζονται με ατομικές, τοπικές εθνικές και παγκόσμιες στρατηγικές 
επιλογές.  Χρειάζεται η  βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου για να το παίξει ο 
μαθητής.  

• STOP παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα παιχνίδι για την κλιματική 
αλλαγή.  

• Το ταξίδι της φυγής (13-18 ετών) 
Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων από την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το «ταξίδι της φυγής» είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ένα 
παιχνίδι-ριάλιτι, το οποίο μεταφέρει τον παίκτη σ’ ένα ταξίδι φυγής: από τη στιγμή 
της δίωξης μέχρι την αναζήτηση ασύλου και ασφάλειας. 

 Ο πράσινος Shaun  (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 
Το παιχνίδι «Σον το πρόβατο»  προσπαθεί να μας διδάξει πώς να δημιουργήσουμε ένα 

καθαρότερο, υγιέστερο, βιωσιμότερο μέλλον για τις πόλεις και τον πλανήτη 
μας!  Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί πρέπει να βοηθήσει στο χτίσιμο μιας 
πόλης καινούργιας, με οικολογικές ευαισθησίες για τα αδέσποτα της Μεγάλης 
Πόλης, φροντίζοντας να είναι όλα ευχαριστημένα. Θα πρέπει να διαχειριστεί τους 
πόρους, τα τρόφιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα προβλήματα του φυσικού 
περιβάλλοντος. Το παιδί θα πρέπει να χτίσει τη δική του πόλη μέσα σε δέκα ημέρες, 
όσο λείπει ο αγρότης-νοικοκύρης!  

• Η ζωή της αρκουδίτσας (ΚΑΛΛΙΣΤΩ) 
Η ζωή της Αρκουδίτσας είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τη ζωή της 

αρκούδας και τη σχέση της με τους ανθρώπους. Υλοποιήθηκε για την περιβαλλοντική 
ΜΚΟ Καλλιστώ. Η ιστορία  ξεκινά όταν  μια μικρή αρκουδίτσα, χωρίζεται από τη 
μητέρα της κατά τη διάβαση ενός αυτοκινητόδρομου. Η αρκουδίτσα πρέπει να 
επιβιώσει μόνη της στο δάσος, ξεκινώντας μια μεγάλη περιήγηση για να βρει ξανά τη 

https://issuu.com/alexaeleni/docs/laxanokipos_low
https://issuu.com/alexaeleni/docs/tzikikrik-pdf
https://issuu.com/kedrospbl/docs/20090907_pos_ftiaxnetai_ena_vivlio
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip26/Default.html
https://issuu.com/saita.publications/docs/h_spora_tou_iliou
https://issuu.com/saita.publications/docs/to_aeraki_kai_i_kaminada
https://issuu.com/saita.publications/docs/i_mirsini_kai_i_rodia_i_eulogimeni
https://www.helppost.gr/free/ebooks/tetradio-dasos/
https://www.openbook.gr/category/education/environmental/
https://www.openbook.gr/category/education/environmental/
https://plastelini.xyz/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
http://www.marukin-ad.co.jp/ecoego/ecoego.html
http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/aboutgame.shtml
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
http://www.taxidifygis.org.cy/game_cy.html
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/diapolitismiki/parousiasi_perasmata.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/diapolitismiki/parousiasi_perasmata.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/diapolitismiki/parousiasi_perasmata.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/diapolitismiki/parousiasi_perasmata.pdf
https://www.stopdisastersgame.org/
https://ec.europa.eu/environment/sustainableshaun/game_el.htm
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://legacy.callisto.gr/arkoudi/index.html
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/


μαμά της. Στο δρόμο της θα μάθει πώς να νικά την πείνα και την κούραση, πώς να 
προφυλάσσεται από τον καιρό, ενώ επίσης θα έρθει σε επαφή με ανθρώπους, 
πλησιάζοντας στους οικισμούς και τους δρόμους. Θα τα καταφέρει άραγε, ή θα την 
νικήσουν οι αντιξοότητες; 
Στόχος της εφαρμογής είναι να φέρει τους παίκτες σε επαφή με τον κόσμο της 
αρκούδας και τον τρόπο ζωής των μεγάλων θηλαστικών που χρόνο με το χρόνο 
κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο.  

• Η προστασία του δάσους 
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους 

μαθητές/τριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους όχι μέσα από ένα 
προκατασκευασμένο σύνολο κανόνων και απαγορεύσεων, αλλά αντίστροφα, οι 
όποιοι κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς τους στο δάσος να προκύψουν ως φυσική 
συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σ’ αυτό. Επιδιώκεται οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να μελετούν το δάσος ως ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από το 
σημερινό τρόπο διαχείρισης του δάσους ως αυθεντικά προβλήματα του 
περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζονται και οι ίδιοι. Παράλληλα, καλλιεργούνται οι 
δεξιότητες διαλόγου, κριτικής ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματολογίας κατά 
την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του περιβάλλοντος. 

• Ενεργειακή πόλη 
Είστε έτοιμοι για το μέλλον; Μπορείτε να μάθετε στο EnerCities, ένα παιχνίδι 
για την ενέργεια και την αειφορία. Αρχίζετε με ένα μικρό χωριό και ένα 
κομμάτι γης και μεγαλώνετε την πόλη σας σε μια μητρόπολη 5ου 
επιπέδου. Προσέξτε να ισορροπήσετε τους ανθρώπους, τον πλανήτη και το 
κέρδος σας - και σιγουρευτείτε ότι τροφοδοτείτε την αναπτυσσόμενη πόλη με 
αρκετή ενέργεια. Παρακολουθήστε προσεκτικά τους φυσικούς πόρους σας 
και δαπανήστε σοφά τα χρήματά σας.  

• Ενεργειακό αποτύπωμα DISASTERS  Παιχνίδι προσομοίωσης φυσικών 
καταστροφών.  

• Darfur is  dying  παιχνίδι για τα ζητήματα των χωρών της Αφρικής όπως η 
έλειψη νερού.  

• “Ayiti” The cost of life   Ένα παιχνίδι που εξετάζει την Εκπαίδευση  και όχι 
μόνο ως ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα παιχνίδι για την κλιματική 
αλλαγή.  

• Το ταξίδι της φυγής (13-18 ετών) 
Παίζοντας αυτό το ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορείτε να μάθετε ποιο είναι το 
ενεργειακό σας αποτύπωμα, δηλαδή πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές σας συνήθειες που σχετίζονται με 
την κατανάλωση ενέργειας. Ακολουθήστε τα βελάκια που σας οδηγούν από 
δωμάτιο σε δωμάτιο και «κάντε κλικ» πάνω στα χεράκια που εμφανίζονται 
στις διάφορες συσκευές. Στο τέλος θα έχετε μια ενδεικτική εικόνα για το 
πόση ενέργεια καταναλώνετε και σε πόσες εκπομπές CO2 αντιστοιχεί αυτή η 
κατανάλωση. Επίσης, θα δείτε συμβουλές για το πως θα μπορούσατε να 
αποφύγετε ένα μέρος αυτών των εκπομπών CO2 και ταυτόχρονα να 
εξοικονομήσετε ενέργεια, και χρήματα.  

• Το σχολείο της ενέργειας  

https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/index.html
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://paladinstudios.com/enercities/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
http://www.wwf.gr/footprint/flash.php
https://www.stopdisastersgame.org/
http://www.gamesforchange.org/game/darfur-is-dying/
https://ayiti.globalkids.org/game/
http://www.taxidifygis.org.cy/game_cy.html
https://www.ifa.gr/webapp/mission.html


Το βράδυ στην Ενεργειούπολη όλα είναι ήρεμα. Όμως η ζωή δεν σταματά με 
τη δύση του ήλιου! Οι κάτοικοι είναι απασχολημένοι με τις 
καθημερινές δουλειές τους και καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Όμως 
ξέχασαν ότι είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να την σπαταλούμε!   

• Φτιάξε μια βιώσιμη πόλη - Climate Action 
 Ενώνω τα κομμάτια του παζλ και φτιάχνω μια βιώσιμη πόλη.  

• Κουίζ για την εξοικονόμηση ενέργειας 
Ένα διαδραστικό κουίζ για την ενέργεια που σχεδιάστηκε από Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.  

• Ξεκίνα το ταξίδι σου – Παιχνίδι των ψαρικών (WWF) 
Παίξε το «παιχνίδι των ψαρικών» του WWF και μάθε ποιο είναι το δικό σου 
ανθρακικό αποτύπωμα! Το νέο διαδικτυακό παιχνίδι του WWF σχετικά με τις 
επιπτώσεις των καταναλωτικών μας επιλογών σε ψαρικά για το κλίμα, 
αναπτύχθηκε από το WWF Αυστρίας στο πλαίσιο της εκστρατείας FishForward 
(https://www.fishforward.eu/el/). Στόχος του παιχνιδιού είναι να ενημερώσει 
και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τον αντίκτυπο που έχουν οι 
διατροφικές τους συνήθειες στο περιβάλλον και το κλίμα, προκειμένου να 
κινητοποιηθούν και να αναλάβουν ενεργό δράση, κάνοντας πιο υπεύθυνες 
επιλογές στα ψάρια και θαλασσινά της προτίμησής τους.  
  

 

 

  

4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Μουσική 
 

Αρχικά, τα μουσικά κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για συζήτηση, 
προβληματισμό κι ευαισθητοποίηση. Εκτός από τραγούδια, είναι και οι ήχοι από το 
περιβάλλον, όπως για παράδειγμα το τραγούδι των φαλαινών, οι ήχοι της πόλης και 
των εργοστασίων. Επιπλέον τρόπος είναι η κατασκευή μουσικών οργάνων με απλά 
υλικά. Η χρησιμοποίηση, ή καλύτερα, η επαναχρησιμοποίηση υλικών βοηθάει τα 
παιδιά να έρθουν κοντά σε έννοιες, όπως η ανακύκλωση και ο σεβασμός στο 
περιβάλλον. 

  

Τραγούδια και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

• Δάσος “Ο Ρομπέν των καμένων δασών” 
• Καταστροφή της φύσης “Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης” 
• Κήπος “Ο Κηπουρός” Παύλος Παυλίδης 
• Κήπος “Ο Κηπουρός” Βαγγέλης Γερμανός 
• Περιβόλι “Για ιδές περβόλιν όμορφο” 
• Νερό “Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό” 
• Νερό “Βοσκαδουράκι αμούστακο” 
• Νερό “Βάλια Κάλντα” 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας “Το ηλιακό λεωφορείο” 
• Άγρια ζώα – Αιχμαλωσία ζώων “Το χρυσό κλουβί” 
• Άγρια ζώα “Σε ψηλό βουνό” 
• Φύση “Ερωτόκριτος” 
• Φύση “Ν΄αγαπάς” 

http://www.climateaction.gr/games/puzzle/puzzle.html
https://www.kpe-thess.gr/wp-content/uploads/adobe_captivate_uploads/quizEnergy2/index.html
https://www.wwf-finprint.org/gr
https://www.fishforward.eu/el/
https://youtu.be/J0LfizgysKc
https://youtu.be/lImBKj9KV0k
https://youtu.be/ASns-OeaPn0
https://youtu.be/LVNoyWNt9Ys
https://youtu.be/EbxpOEPFYOc
https://youtu.be/CFfTuVTuHlw
https://youtu.be/R4eLCmAj46g
https://youtu.be/JyduKt-tX8c
https://youtu.be/fZ83beMSz18
https://youtu.be/Av60IRKXtRo
https://youtu.be/88jHkmuNTH4
https://youtu.be/UwDomxyoFgU
https://youtu.be/eaAsmncdJoM


• Φύση “Μάνα Γη” 
• Εμπορευματοποίηση της φύσης “Βαθιά πληγή” 
• Φύση και κοινωνία “Strange fruit” 
• Κίνδυνοι τεχνολογίας “In the year 2525” 
• Ενεργός πολίτης “People have the power” 
• Ανθρώπινα δικαιώματα “Blowin’ in the wind” 
• Ανθρώπινα δικαιώματα “Pride” 
• Άστεγοι “Another day in paradaise” 
• Μη βία “Fragile” 
• Πυρηνική ενέργεια “London calling” 
• Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή “Beds are burning” 
• Ζιζανιοκτόνα – Μέλισσες “To bee or not to bee” 

Ήχοι και Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Τέσσερις εποχές, Αντόνιο Βιβάλντι 
• Λίμνη των κύκνων, Τσαϊκόφσκι 
• Το πέταγμα της μέλισσας, Κόρσακοφ 

  

Μουσική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ιδέες και Υλικό για δραστηριότητες  
(από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου – Χανίων) 

• Στον οδηγό αυτό συμπεριλαμβάνονται τραγούδια, στίχοι και δραστηριότητες 
βασισμένες στα μουσικά κομμάτια. Επίσης, μπορείτε να βρείτε οδηγίες και 
ιδέες για κατασκευή μουσικών οργάνων. Ένα υλικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για 
να δείτε την έκδοση πατήστε εδώ 

 
 

  

5. Ντοκιμαντέρ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 

• Παρακολουθήστε ντοκιμαντέρ με τα παιδιά και ανακαλύψτε παρέα 
περισσότερες πληροφορίες για τα ζώα και τα φυτά. Για να δείτε τη λίστα των 
ντοκιμαντέρ με όλα τα ζώα πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  Disney – Ο 
μαγικός κόσμος των ζώων playlist   

• H Ενέργεια των Ανθρώπων  
Συνοδεύουμε τη Dana καθώς συναντάει ανθρώπους που έχουν αποφασίσει 
να χρησιμοποιήσουν μόνο πράσινη ενέργεια ή τουλάχιστον προσπαθούν γι 
αυτό… 

• Αλχημιστές Σκουπιδιών 
Μια ομάδα από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα 
σκουπίδια ως πρώτη ύλη για να τα «αναβαθμίσουν» σε υπέροχα 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

• Η Γεωθερμία .. είναι κουλ 
Ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ευρώπη που εξακολουθεί να 

λειτουργεί, βρίσκεται στο Braine-le-Comte, μια μικρή βελγική πόλη 40 χιλιόμετρα 
νότια-δυτικά των Βρυξελλών. Από φέτος, θα φιλοξενεί ένα από τα πιο ενεργειακά 
αποδοτικά κτίρια στη χώρα! Όταν η παλιά τεχνολογία συναντά τη σύγχρονη, οι δύο 

https://youtu.be/K-bZNMmtdb8
https://youtu.be/mXNPvRexz00
https://youtu.be/Web007rzSOI
https://youtu.be/WhNM2K8cmU8
https://youtu.be/pPR-HyGj2d0
https://youtu.be/3l4nVByCL44
https://youtu.be/LHcP4MWABGY
https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI
https://youtu.be/lB6a-iD6ZOY
https://youtu.be/EfK-WX2pa8c
https://youtu.be/ejorQVy3m8E
https://youtu.be/4PPb0Siiag4
https://youtu.be/GRxofEmo3HA
https://youtu.be/0rZeuI3J2gg
https://youtu.be/LUxKVlkxYtM
http://kpe-vamou.chan.sch.gr/
https://drive.google.com/file/d/0B64lU0vEhYL4M2ZabTFtSEczS0k/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfopop1Ige7nAT9mTYqfP8cAEK6xQ0eA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfopop1Ige7nAT9mTYqfP8cAEK6xQ0eA
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/718
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/716
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/720


μηχανικοί που είναι επιφορτισμένοι με το έργο, μας αφηγούνται τα πάντα για αυτή 
την ιστορία επιστροφής από το μέλλον. 

• Άδειες Μπαταρίες 
Με αφορμή το μεγάλο αριθμό από μπαταρίες που καταναλώνονται, ένας νεαρός φοιτητής 

έρχεται με μια έξυπνη λύση που θα βοηθήσει το περιβάλλον, αλλά θα μπορούσε 
επίσης να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

• Δεν υπάρχει αειφορία χωρίς μετρήσεις 
Η Loccioni, μια ιταλική εταιρεία που επιχειρεί να συνδυάσει την άνεση, την 
τεχνολογία, την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, 
δημιούργησε το «Leaf House», ένα κτίριο με μηδενικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, χτισμένο σε αρμονία με το περιβάλλον γύρω του, μέσω του 
οποίου επιτυγχάνει ενεργειακή αυτάρκεια. 

• Αεικίνητο Νερό 
Τα παιδιά σε μια θερινή κατασκήνωση είχαν λίγες επιλογές όσον αφορά την 
πρόσβασή τους σε νερό: ή να κουβαλήσουν το νερό, σε όλη τη διαδρομή, από 
το κοντινό ρυάκι, ή να το μεταφέρουν με φορτηγό. Τελικά επέλεξαν να 
χρησιμοποιήσουν μια ειδική αντλία που μπορεί να ανεβάσει το νερό χωρίς 
καμία άλλη ενέργεια πέρα από εκείνη που παράγει η ίδια η ροή του. 
 
 

  Ευαισθητοποίηση 

6. Ευαισθητοποίηση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα 

• Διατροφή και πλανήτης Εκπαιδευτικό Υλικό WWF «Υγιή παιδιά, υγιής 
πλανήτης»  
Γνώριζες ότι οι τροφές που καταναλώνουμε επηρεάζουν άμεσα την υγεία μας 
αλλά και το περιβάλλον που ζούμε; Πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες 
διατροφικές επιλογές και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν 
υγιέστερο πλανήτη;  
Στο πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» του WWF Ελλάς προσφέρονται 
μια σειρά από απλές και πρακτικές λύσεις για όλους. Ξεναγηθείτε στην 
ιστοσελίδα και μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να μεγαλώσετε υγιή παιδιά 
σε έναν υγιή πλανήτη. Μην ξεχνάτε ότι το μέλλον των παιδιών μας περνάει 
από το πιάτο τους. Για να δείτε όλο το υλικό πατήστε στον ακόλουθο 
σύνδεσμο https://food.wwf.gr/  

• Ειρήνη– Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (5-8 ετών) 
Η  Ειρήνη είναι  ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι 
της. Στην αρχή  βιώνει την  ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να 
βρει  προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο πιο απίθανο μέρος. 
Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο από την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για  παιδιά 5-8 ετών και  έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μέσα στην τάξη θέματα όπως 
η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι πολιτισμικές διαφορές. 
Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» διαρκεί 7 λεπτά και συνοδεύεται από 
σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς. 

• ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΓΟΝΟΥΛΗ (ΕΥΔΑΠ) 
Ο Σταγονούλης είναι ο μικρότερος εργαζόμενος της ΕΥΔΑΠ και ο υπεύθυνος 
του περιβαλλοντικού προγράμματος για το νερό. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/715
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/721?locale=el
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/717
http://photodentro.edu.gr/video/simple-search?newQuery=yes&query=%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://vimeo.com/235226846
https://vimeo.com/235226846
https://food.wwf.gr/
https://www.unhcr.org/gr/eirini


Είναι ο καλύτερος φίλος των παιδιών που επισκέπτονται την ΕΥΔΑΠ και τα 
βοηθά να μάθουν μαζί για το περιβάλλον και το πολύτιμο αγαθό μας, το νερό. 
Μαζί του βλέπουμε τη διαδρομή και την ιστορία του νερού από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Σταγονούλης διαθέτει: ένα βιβλίο για το 
περιβάλλον,το νερό και τον κύκλο του, καθώς και την ύδρευση στην Αθήνα 
από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.  

Παρέα με τον Σταγονούλη 1   
Παρέα με τον Σταγονούλη 2 

Σταγονούλης – Βιβλίο  
Το Ταξίδι του Σταγονούλη – Ιστορία και δραστηριότητες για τον 
μαθητή  
Τετράδιο εργασίας για τον μαθητή  

• ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΚΑΛΛΙΣΤΩ) 
Εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει αφενός στην κατανόηση της αναγκαιότητας 
για τη διατήρηση της άγριας ζωής και φύσης και αφετέρου στην καλλιέργεια 
του εθελοντισμού σε δράσεις για την προστασία των ελληνικών δασών. 

Γνωριμία με τα άγρια ζώα και  παιχνίδια  
Μαθαίνοντας τα άγρια ζώα και δραστηριότητες 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Πηγή: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/BIBLIO%20STAGONOULHS_new_1_site.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/stagonoulis.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/axinos.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/axinos.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/tetradio_ergasion_stagonouli.pdf
https://www.callisto.gr/sites/www.callisto.gr/files/downloads/paidiko_fylladio.pdf
https://www.callisto.gr/sites/www.callisto.gr/files/downloads/ma8ainontas_ta_zwa_tou_dasous.pdf
http://politistika-g-athinas.blogspot.com/
http://politistika-g-athinas.blogspot.com/

