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ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210-9959250-1 www.kpea.gr  email: acee@otenet.gr 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό στην αρχική του μορφή δημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε από τις πρώτες Παιδαγωγικές 

Ομάδες του ΚΠΕ Αργυρούπολης. Ψηφιοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επανεκδόθηκε με τροποποιήσεις από την 

Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ τον Ιούνιο του 2013. 

http://www.kpea.gr/


 



 



 



 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Μην επιβαρύνετε άλλο τη 

θάλασσα. Χρησιμοποιείστε 

απορρυπαντικά φιλικά προς 

το περιβάλλον 

Μην αφήνετε τα σκουπίδια σας 

στην παραλία γιατί καταλήγουν 

στη θάλασσα και μας πνίγουν 

Οι αμμόλοφοι και τα ξεβρασμένα 

φύλλα ποσειδωνίας είναι σημαντικοί 

βιότοποι. Μην τους καταστρέφετε. 

Προσέχετε πού απλώνετε τις 

πετσέτες σας και πού στήνετε 

τις ομπρέλες σας. Μπορεί να 

καταστρέψετε τα αυγά μου. 

Μην ψαρεύετε την εποχή 

της αναπαραγωγής μας και 

μην καταστρέφετε το γόνο 

μας. 

Προστατέψτε μας 

κινδυνεύουμε με 

εξαφάνιση 



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Μεγάλη θάλασσα που βρέχει την Ελλάδα 

2. Ένας ωκεανός 

3. Βορειοδυτικός άνεμος στη γλώσσα των 

ναυτικών 

4. Ένας  τρόπος ψαρέματος 

5. Είδος πλαγκτόν 

6. Δουλεύουν στη θάλασσα 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Βρίσκουμε πολλά από αυτά στην παραλία 

2. Κινδυνεύουν με εξαφάνιση 

3. Στη Μεσόγειο οι Ελληνικές… έχουν το 

μεγαλύτερο μήκος 

4. Ταξιδεύουν στις θάλασσες 

5. Βοήθησαν πολύ τα θαλασσινά ταξίδια πριν 

την ανακάλυψη του ατμού 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

 Χρωμάτισε τα κομμάτια με μια κουκίδα με γκρίζο χρώμα και τα 

κομμάτια  με δύο κουκίδες με γαλάζιο. Θα δεις αγαπημένα 

θηλαστικά της θάλασσας. 

Βρες ποιός τρώει τι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Αστικά λύματα : Υγρά απόβλητα που παράγονται από οικιστικές 
περιοχές. 

Αφρόδιχτα: Δίκτυα μεγάλου μήκους που κρέμονται σαν κουρτίνες και 
φτάνουν σε βάθος 20 m, δημιουργώντας τεράστια αδιαπέραστα τείχη 
για τα ψάρια. 

Βένθος : Οργανισμοί που ζουν μέσα, επάνω ή σε συνάφεια με το βυθό. 

 Βιοσυσσώρευση :Η διαδικασία συγκέντρωσης τοξικών και επιβλαβών 
ουσιών (μη βιοδιασπώμενων) από το ένα επίπεδο της τροφικής 
πυραμίδας στο άλλο. 

Γαστερόποδα: Φυτοφάγα κατά κανόνα μαλάκια που αποτελούνται 
κυρίως από γαστέρα (κοιλιά) και πόδα. 

Ευτροφισμός: Φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνονται υπερβολικά οι 
θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί από τις μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων 
και απορρυπαντικών  που χύνονται στις θάλασσες. 

Ευφωτική ζώνη :Το βάθος μέχρι το οποίο φτάνουν οι ηλιακές ακτίνες 
και είναι δυνατή η φωτοσύνθεση.  

Καταναλωτές :Οι ζωικοί οργανισμοί που παίρνουν την τροφή τους 
έτοιμη είτε από τα φυτά  είτε από άλλα ζώα. 

Κεφαλόποδα : Σαρκοφάγα μαλάκια που αποτελούνται κυρίως από 
κεφάλι και πόδια.  

Μαλάκια:  Οργανισμοί με μαλακό σώμα, που προστατεύονται από 
σκληρό κέλυφος.   

Μεσοπελαγική ζώνη : Ζώνη όπου ζουν κυρίως φυτοφάγοι θαλάσσιοι 
οργανισμοί ή οργανισμοί που τρέφονται από πλαγκτόν. 

Μηχανότρατες : Δίχτυα σαν χωνιά που σέρνονται στο βυθό με τη 
βοήθεια μηχανισμού και παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. 

Μόλυνση : Η προσθήκη παθογόνων μικροοργανισμών στα νερά που 
προκαλούν διάφορες ασθένειες. 

Νηκτό: Οργανισμοί που κολυμπούν αρκετά δυνατά και έχουν αυτόνομη 
μετακίνηση στο περιβάλλον τους. 

Παραγωγοί: Οι φυτικοί οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν. 

Πλαγκτόν : Τα μικροσκοπικά φυτά και ζώα που δεν μπορούν να κινηθούν 
μόνα τους, αλλά παρασύρονται από τις κινήσεις του νερού και τα 
θαλάσσια ρεύματα. 

Ποσειδωνίες : Φυτά των θαλασσών που οξυγονώνουν το νερό και 
σχηματίζουν τεράστια λιβάδια, καταφύγια πολλών θαλάσσιων ειδών. 

Ρύπανση: Η επιβάρυνση της θάλασσας με ουσίες, που μπορεί να 
προκαλέσουν διαταραχή στο οικοσύστημα. 

Τροφική αλυσίδα : Αλυσίδα θαλάσσιων οργανισμών, όπου κάθε 
οργανισμός συνδέεται τροφικά με τους άλλους. 

Υφαλοκρηπίδα : Η περιοχή που καλύπτεται από ρηχή θάλασσα (100 – 
200 m) με μικρή κλίση πυθμένα (περίπου 1.7 %). 

Φωτοσύνθεση : Ο μηχανισμός δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας από τα 
φυτά για την παραγωγή τροφής. 

 



 

  

 Φροντίζουμε να διατηρηθούν οι παραλίες στη φυσική τους  μορφή. Όχι στο 

μπάζωμα και στο χτίσιμο. 

 Προστατεύουμε τους σχηματισμούς της παραλίας (αμμοθίνες, βράχια,…). 

Χρειάστηκαν αιώνες να γίνουν και είναι σημαντικοί βιότοποι. 

 Μαζεύουμε τα σκουπίδια μας από την παραλία. Διαφορετικά θα 

καταλήξουν στη θάλασσα. 

 Προσέχουμε που απλώνουμε τις πετσέτες μας και που στήνουμε τις 

ομπρέλες μας. Εκεί ζουν φυτά και ζώα της ακτής. 

 Αφήνουμε στη θέση τους τα ξεβρασμένα φύλλα ποσειδωνίας, ή ακόμα και 

τα άδεια κοχύλια. Μπορούν να γίνουν κατοικία άλλων ζώων. 

 Συμμετέχουμε στις δράσεις για προστασία των απειλούμενων ειδών της 

ακτής και της θάλασσας (κρινάκι, χελώνα caretta-caretta, φώκια, κ.λ.π.) 

 Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά φιλικά προς το περιβάλλον για να 

συμβάλλουμε στη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας. Ναι στους 

σταθμούς βιολογικού καθαρισμού. 

 Δεν ψαρεύουμε το γόνο. Όχι στη δυναμίτιδα και στις ανεμότρατες. 

 Προτιμάμε θαλάσσια αθλήματα χωρίς μηχανήματα. Όχι στα σκούτερ και 

στο ψαροντούφεκο. Ναι στα κουπιά, στα πανιά, στη μάσκα και στα 

βατραχοπέδιλα.  

 Γνωρίζουμε, σεβόμαστε, αγαπάμε και προστατεύουμε το γαλάζιο πλανήτη 

που είναι το μεγάλο μας σπίτι. 


