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Εζληθό Θεκαηηθό Δίθηπν
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Κέληξν  Πεξηβαιινληηθήο  Εθπαίδεπζεο
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Πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο

Εθπαίδεπζεο

Παηδηθή HELMEPA - Θάιαζζα



Εμεξεπλώ ην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ

 1. Ο Θαιάζζηνο θόζκνο

 2. Απεηινύκελα είδε ησλ ειιεληθώλ ζαιαζζώλ

 3. Πξόζσπν κε πξόζσπν κε ηελ ζαιάζζηα 

ξύπαλζε

 4. Η κεζνζηηρίδα ηνπ πεξηβάιινληνο



Ο Θαιάζζηνο θόζκνο





Απεηινύκελα είδε ησλ ειιεληθώλ 

ζαιαζζώλ



Πξόζσπν κε πξόζσπν κε ηελ 

ζαιάζζηα ξύπαλζε





Η κεζνζηηρίδα ηνπ 

πεξηβάιινληνο







Μαζαίλσ κε πεηξάκαηα

 5. Ωθεαλνί θαη Κιηκαηηθή αιιαγή

 6. Ο θύθινο ηνπ λεξνύ

 7. Άκα ζάςσ ηα ζθνππίδηα κνπ εμαθαλίδνληαη;

 8. Καζαξηζκόο ηεο ζάιαζζαο από 

πεηξειαηνθειίδα



Ωθεαλνί θαη Κιηκαηηθή αιιαγή



Ο θύθινο ηνπ λεξνύ







Άκα ζάςσ ηα ζθνππίδηα κνπ 

εμαθαλίδνληαη;

22 Απξηιίνπ - Ηκέξα ηεο Γεο





Καζαξηζκόο ηεο ζάιαζζαο από 

πεηξειαηνθειίδα







Αλαιακβάλσ Δξάζε
 9. Αλαθπθιώλσ Τιηθά

 10. Φπηεύσ θπηά - θήπν 

ζην Νεπηαγσγείν

 11. Καζαξίδσ εζεινληηθά ηελ αθηή θαη ηελ 
πηνζεηώ

 12. ηέιλσ ην κήλπκα κνπ γηα ηελ Ηκέξα 
Πεξηβάιινληνο  θαη  Ωθεαλώλ

 13. Δηαλέκσ ην ελεκεξσηηθό πιηθό ηεο 
HELMEPA



Αλαθπθιώλσ Τιηθά

 Γωνία Ανακύκλωσης στο Νηπιαγωγείο



πγθέληξσζε πιαζηηθώλ θαπαθηώλ





Πιαζηηθό - Υαξηί



Γπαιί - Μέηαιιν



Αλαθύθισζε κπαηαξηώλ







Αλαθύθισζε Λακπηήξεο



Κηλεηά - Αμεζνπάξ



Μπαηαξίεο θηλεηώλ - Μειάληα



Φπηεύσ θήπν ή θάλσ δελδξνθύηεπζε





Καζαξίδσ εζεινληηθά ηελ αθηή θαη ηελ 

πηνζεηώ









ηέιλσ ην κήλπκα κνπ γηα ηελ Ηκέξα 

Πεξηβάιινληνο  θαη  Ωθεαλώλ







Δηαλέκσ ην ελεκεξσηηθό πιηθό ηεο 

HELMEPA



αιπάξσ γηα ηε Γλώζε-Μαζαίλσ γηα 

ηε Ναπηηιία

 14. Γηαηί ηα πινία δηαθέξoπλ κεηαμύ ηνπο

 15. Επηθνηλσλώ κε θώδηθα ζεκάησλ

 16. Παίξλσ ζπλέληεπμε απν Ναπηηθό

 17. Καηαζθεπάδσ ην δηθό κνπ πινίν

 18. Ο θάξνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία



Γηαηί ηα πινία δηαθέξoπλ κεηαμύ ηνπο











Επηθνηλσλώ κε θώδηθα ζεκάησλ





Παίξλσ ζπλέληεπμε από Ναπηηθό





Καηαζθεπάδσ ην δηθό κνπ πινίν







Ο θάξνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία





Καιιηηέρλεο γηα ην πεξηβάιινλ

 19. Δεκηνπξγώ έξγα κε θπζηθά πιηθά

 20. Φηηάρλσ θαηαζθεπέο από άρξεζηα πιηθά θαη 

ηα εθζέησ

 21. Γξάθσ ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, παξακύζηα

 22. Φηηάρλσ έληππα κε ζρέδηα γεινηνγξαθίεο κε 

ζαιάζζηα είδε



Δεκηνπξγώ έξγα κε θπζηθά πιηθά





Ο πεηξαηήο  Μπαξκπαξόζα 

(Κνθθηλνγέλεο)



Υξηζηνπγελληάηηθν  Καξάβη







Οκαδηθή Φάξνο









Φηηάρλσ θαηαζθεπέο από άρξεζηα 

πιηθά θαη ηα εθζέησ







Γξάθσ ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, 

παξακύζηα





Φηηάρλσ έληππα κε ζρέδηα 

γεινηνγξαθίεο κε ζαιάζζηα είδε






























