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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» 

 

Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. 

 

ΚΟΠΟ: 

 

Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά  όζσλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηνλ ζαιάζζην θόζκν, ηελ ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαζώο θαη  ηε λαπηηιία. 

 

ΣΟΥΟΙ: 

 

1. ΓΝΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  

 Να εμεγνύλ γηαηί πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε ην πεξηβάιινλ  

 Να ζπγθξίλνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηνύλ ηα δηαθνξεηηθά είδε πινίσλ 

πνπ ππάξρνπλ. 

 Να ζπλζέηνπλ ηόζν ηηο γλώζεηο όζν θαη ηα εξεζίζκαηα ηνπο έρνληαο 

σο απώηεξν ζθνπό ηε  δεκηνπξγία πνηεκάησλ γηα ηελ ζάιαζζα. 

 

2. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 Nα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηα απεηινύκελα είδε  ησλ ειιεληθώλ 

ζαιαζζώλ.  

 Να δηεξσηώληαη γηαηί αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη γηα ην ηαμίδη 

πνπ πξαγκαηνπνηεί  ε θάζε ζηαγόλα. 

 

3. ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 Να  ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα ρεηξίδνληαη θαηάιιεια πιηθά  ηόζν 

γηα ηελ θαηαζθεπή αθίζαο όζν θαη  δηάθνξσλ ζαιάζζησλ εηδώλ. 

 Να έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη  ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ αθηώλ θαη 

ζαιαζζώλ ηεο ρώξαο καο. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

1. Project 

2. νκαδηθή 

3. θαηαηγηζκόο ηδεώλ 

4. δξακαηνπνίεζε 

5. επίδεημε πιηθνύ 

6. παηρλίδη 

7. θνπθινζέαηξν 

8. ζπλεξγαζία κε γνλείο 

9. ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα “helmepa junior” 

 

 

 Υπόνορ ςλοποίηζηρ ππογπάμμαηορ: Φεβξνπάξηνο – Μάηνο  2014. 

 



ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ  

 ΛΗΜΝΟ 

Άγιος Δημήτριος, Λήμνος Σ.Κ. 81 400      ΣΗΛ: 22540 61954 / FAX: 22540 61954 

Email: mail@nip-ag-dimitr.les.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: «Δξεπεςνώ ηο Θαλάζζιο Πεπιβάλλον». 

 

1
η 

Γπαζηηπιόηηηα – Ο θαλάζζιορ κόζμορ 

 

Με ηε βνήζεηα πινύζηνπ νπηηθνύ πιηθνύ (αθίζεο, βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο θ.η.ι.) 

θάλακε κε ηα παηδηά κηα κεγάιε εμεξεύλεζε ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ θόζκν ηεο. 

Μηιήζακε ζρεδόλ γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο ηεο ζάιαζζαο από ην πιαγθηόλ κέρξη 

θαη ηηο θάιαηλεο θαη ηνπο θαξραξίεο,πνπ πξαγκαηηθά εληππσζίαζαλ ηα παηδηά. 

πδεηήζακε όινη καδί γηαηί πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε ηε ζάιαζζα θαη ηνλ θόζκν ηεο 

θαη γηαηί δελ πξέπεη εκείο νη άλζξσπνη λα ηελ κνιύλνπκε.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ cd rom ηεο Helmepa Junior 

παίμακε ην παηρλίδη γλώζεσλ πνπ αθνξνύζε ην Θαιάζζην Κόζκν. 

ην ηέινο ηα παηδηά επέιεμαλ λα θηηάμνπλ ηε ζάιαζζα θαη ηνλ θόζκν ηεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αγαπεκέλε ηνπο πιαζηειίλε. 

 

 

2
η
 Γπαζηηπιόηηηα – Απειλούμενα είδη ηυν ελληνικών θαλαζζών 

 

Με ηε βνήζεηα ηεο ζρεηηθήο αθίζαο πνπ βξήθακε από ην πιηθό ηεο Helmepa Junior 

(ρέδην Γξάζεο 2013-2014), ζπδεηήζακε κε ηα παηδηά γηα ηα είδε ησλ ειιεληθώλ 

ζαιαζζώλ πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ.  

Δίδακε εηθόλεο θαη βίληεν από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή αιιά θαη από ηα βηβιία 

πνπ ζπγθεληξώζακε ζηε «γσληά ηνπ Θαιάζζηνπ Κόζκνπ» ηνπ λεπηαγσγείνπ καο, νη 

δύν νκάδεο πήξαλ νλόκαηα από ηα 2 είδε ζηα νπνία εζηηάζακε ηελ  έξεπλά καο 

«ΚΑΡΔΣΑ-ΚΑΡΔΣΑ» ε κηα νκάδα θαη «ΜΟΝΑΥΟΤ-ΜΟΝΑΥΟΤ» ε άιιε. 

 

Ζ νκάδα «ΚΑΡΔΣΑ-ΚΑΡΔΣΑ» κέζα από ηελ έξεπλά ηεο αλαθάιπςε όηη νη ρειώλεο 

απεηινύληαη θπξίσο από ηε κόιπλζε ηεο ζάιαζζαο, ηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ, ηα 

ηαρύπινα θαη ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο επεηδή ηηο ηξώλε θαη πεζαίλνπλ από αζθπμία. 

 

Ζ νκάδα «ΜΟΝΑΥΟΤ-ΜΟΝΑΥΟΤ» αλαθάιπςε κέζα από ηελ έξεπλά ηεο όηη νη 

θώθηεο απεηινύληαη θπξίσο από ηα  δίρηπα θαη ηνπο δπλακίηεο ησλ ςαξάδσλ. 

ην ηέινο νη νκάδεο έθηηαμαλ κηα ρειώλα «θαξέηα-θαξέηα» θαη κηα θώθηα 

«κνλάρνπο-κνλάρνπο» κε πιηθά από ηε γσληά ησλ εηθαζηηθώλ. 

3
η
 Γπαζηηπιόηηηα - Ππόζυπο με ππόζυπο με ηη θαλάζζια πύπανζη 

Με ηελ βνήζεηα κηαο κπάιαο πνπ έρνπκε ζην λεπηαγσγείν θαη εηθόλεο πνπ 

βξήθακε ηόζν από ην πιηθό ηεο Ζelmepa όζν θαη από ην ίληεξλεη ζπδεηήζακε γηα 

ηελ ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο, ηηο απεηιέο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ηόζν ζε 

απηήλ όζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Αθνινύζσο, θαη νη 2 νκάδεο παίμακε ην 

παηρλίδη κε ηελ κπάια (θάλακε θύθιν όινη καδί θαη κε ζπλνδεία κνπζηθήο ξίρλακε 
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ηελ κπάια ν έλαο ζηνλ άιινλ. Με ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο ην παηδί πνπ είρε ηελ 

κπάια έπαηξλε κα θαξηέια θαη ηελ θξαηνύζε πίζσ ζηελ πιάηε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

ζπλερηδόηαλ κέρξη λα ηειεηώζνπλ νη θαξηέιεο) Έπεηηα, νη 2 νκάδεο κε ηηο θάξηεο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ θάζηζαλ ζηα ηξαπεδάθηα  θαη ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο γηα απηά πνπ 

απεηθόληδαλ νη εηθόλεο. Σέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ άιιε ηα ζρόιηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο! 

4
η
 Γπαζηηπιόηηηα- Καηαζκεςή αθίζαρ για ηην πύπανζη ηηρ θάλαζζαρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνύ νη 2 νκάδεο απνθάζηζαλ όηη πξέπεη λα 

θάλνπκε θάηη γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ  πξνβιήκαηνο ηεο ξύπαλζεο 

ηεο ζάιαζζαο. Έηζη ινηπόλ, νη νκάδεο θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Να πάκε όινη 

καδί  λα θαζαξίζνπκε ηελ ζάιαζζα θαη λα θηηάμνπκε αθίζεο πνπ λα απνηξέπνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο λα ξίρλνπλ ζθνππίδηα ζηηο αθηέο θαη λα ηηο δηαηεξνύλ θαζαξέο.       

Έπεηηα, νη 2 νκάδεο ζπγθέληξσζαλ ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαλ θα μεθίλεζαλ λα 

θηηάρλνπλ ηηο  αθίζεο ηνπο. Σέινο. αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη αθίζεο ε θάζε νκάδα 

παξνπζίαζε ζηελ άιιε ην έξγν ηεο! 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: «Μαθαίνυ με πειπάμαηα». 

 

5
η
 Γπαζηηπιόηηηα – Χκεανοί και κλιμαηική αλλαγή. 

Με ηε βνήζεηα  ηεο πδξόγεηνπ ζθαίξαο ηνπ λεπηαγσγείνπ καο, παξαηεξήζακε θαη νη 

δύν νκάδεο πσο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο γεο καο θαιύπηεηαη από ζάιαζζα. 

Γλσξίζακε ηνπο Ωθεαλνύο θαη είδακε εηθόλεο ζην δηαδίθηπν! Δπηπιένλ κάζακε γηα 

ηνπο ηπθώλεο θαη κηιήζακε γηα ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο θαη  γηαηί αλεβαίλεη ε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο! Ακέζσο κεηά, αθνινύζεζε ην ζρεηηθό πείξακα θαη νη δύν 

νκάδεο αλαθάιπςαλ όηη ην πνηήξη κε ην λεξό ήηαλ πην δεζηό από ην άδεην, γηαηί ην 

λεξό θξάηεζε ηε ζεξκόηεηα! 

6
η
 Γπαζηηπιόηηηα -  Ο κύκλορ ηος νεπού. 

Μέζα από εηθόλεο θαη κηθξέο ηζηνξίεο από βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο καο αιιά θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, νη δύν νκάδεο έκαζαλ γηα «ην ηαμίδη ηεο 

κηθξήο ζηαγόλαο» θαη ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ!  Κάλακε ην πείξακα όπσο πεξηγξάθεηαη 

θαη κεηά από ιίγε ώξα νη δύν νκάδεο είδαλ αιεζηλά «ην ηαμίδη ηεο ζηαγόλαο». ην 

ηέινο απνθαζίζακε λα δσγξαθίζνπκε όινη καδί ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. 
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: « Καλλιηέσνηρ για ηο πεπιβάλλον». 

 

7
η
 Γπαζηηπιόηηηα -  Φηιάσνυ καηαζκεςέρ από ¨άσπηζηα ςλικά¨ και ηα εκθέηυ. 

 Αξρηθά κε ηα παηδηά κε ηελ βνήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ (αθίζα, εηθόλεο από ην 

δηαδίθηπν θηι) ζπδεηήζακε όηη κπνξνύκε λα θηηάμνπκε δηάθνξεο θαηαζθεπέο κε 

πιηθά, ηα νπνία ζπλήζσο πεηάκε ζηα ζθνππίδηα. Έηζη ινηπόλ, ζπγθεληξώζακε πιηθά 

όπσο ράξηηλα πηάηα, παη παη, θ.η.ι. θαη απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε  κε απηά ςάξηα, 

θαβνύξηα, κέδνπζεο θαη άιινπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο. Σα παηδηά 

πεηξακαηηζηήθαλ κε ηα ρξώκαηα, δηαζθέδαζαλ ηελ όιε δηαδηθαζία θαη 

εληππσζηάζηεθαλ κε ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο. Οη θαηαζθεπέο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαινθαηξηλήο  γηνξηήο καο. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: « αλπάπυ για ηη γνώζη – Μαθαίνυ για ηη Ναςηιλία». 

 

8
η
 Γπαζηηπιόηηηα – Γιαηί ηα πλοία διαθέποςν μεηαξύ ηοςρ; 

Οη 2 νκάδεο κειέηεζαλ όιν ην πιηθό πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

δηάθνξα είδε πινίσλ, θαζώο θαη εηθόλεο θαη video από ην δηαδίθηπν. Ακέζσο κεηά 

απάληεζαλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:  

1. Ση ηύπνπ πινίν ζα ρξεζηκνπνηνύζακε  ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηε κεηαθνξά: 

α. κηαο νηθνγέλεηαο 5 αηόκσλ κε ην απηνθίλεηό ηνπο από ηνλ Πεηξαηά ζηε Νάμν – 

« Δπηβαηεγό». 

β. 10.000 παηρληδηώλ από ηελ Κίλα ζηελ Διιάδα – «Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ». 

γ. 50.000 ηόλσλ ζηηάξη από ηε Γαιιία ζηελ Διιάδα – «Μεηαθνξάο  μεξνύ, ρύκα 

θνξηίνπ». 

δ. 200.000 ηόλσλ αξγνύ πεηξειαίνπ από ηνλ Πεξζηθό θόιπν ζηελ Ηαπσλία – 

«Γεμακελόπινην». 

2. Ση ηύπνπο πινίσλ ζπλαληάκε θπξίσο ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο θαη ηα ιηκάληα, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εηζαγσγέο, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο ρώξαο 

καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνύ;  

«Δκπνξηθά θνξηεγά όισλ ησλ ηύπσλ, δεμακελόπινηα, αιηεπηηθά, επηβαηεγά, 

ηνπξηζηηθά θξνπαδηεξόπινηα θαζώο θαη πινία ηνπ πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ πνπ 

πξνθπιάζζνπλ ηα ειιεληθά  ζαιάζζηα ζύλνξα». Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο νη νκάδεο ηηο άληιεζαλ από ηελ ηζηνζειίδα 

www.marinetraffic.com/ais/ όπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, έςαμαλ θαη 

http://www.marinetraffic.com/ais/
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εληόπηζαλ ηη είδε πινίσλ θηλνύληαλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Λήκλνπ. Λόγσ 

ηνπ όηη πνιύ θνληά ζηε Λήκλν βξίζθεηαη έλα θνκβηθό ζεκείν γεσγξαθηθά, έλα 

«εκπνξηθό» θαη όρη κόλν πέξαζκα πνιιώλ πινίσλ, ν Διιήζπνληνο, νη 2 νκάδεο 

πξαγκαηηθά ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ πνζόηεηα αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ πινίσλ 

πνπ πεξλάλε από ηελ ρώξα καο, πόζν κάιινλ από ηόζν θνληά από ην λεζί ηεο 

Λήκλνπ. Δπηπιένλ απηό έγηλε αθνξκή λα ςάμνπκε όινη καδί ζην ράξηε από πνην 

ζεκείν ηνπ λεζηνύ ζα κπνξνύζακε λα δνύκε όια απηά ηα πινία θαη θαηαιήμακε 

ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: Πιάθα (παξαιία Πιάθαο), Παλαγηά (παξαιία 

Κνινθύζη), Λίκλε Αιπθή, Καιιηόπε (παξαιία Κέξνο). 

 

 

 

      ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: « Καλλιηέσνηρ για ηο πεπιβάλλον». 

 

9
η
 Γπαζηηπιόηηηα - Γημιοςπγώ έπγα με θςζικά ςλικά 

Αξρηθά, νη 2 νκάδεο ησλ  παηδηώλ κε ηελ βνήζεηα δηάθνξσλ εξγαιείσλ 

(θνπβαδάθηα, θηπαξάθηα θ.η.ι.) ζπγθέληξσζαλ θπζηθά πιηθά από ην ηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ (π.ρ ρόξηα, θύιια, πέηξεο, κηθξά θιαδάθηα, θνπθνπλάξηα θ.α). 

Αθνινύζσο ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο ζπδήηεζαλ ηη θαηαζθεπή κπνξνύλ λα 

θηηάμνπλ κε ηα πιηθά απηά. Ζ πξώηε επέιεμε λα θαηαζθεπάζεη έλα θαξάβη θαη ε 

δεύηεξε ηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο. Έπεηηα, κε ηελ βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

νινθιήξσζαλ ηα έξγα ηνπο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε έθζεζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: « αλπάπυ για ηην γνώζη – Μαθαίνυ για ηη   

ναςηιλία» 

     10
η
 Γπαζηηπιόηηηα – Δπίζκετη ζηο Ναςηικό Μοςζείο ηηρ πεπιοσήρ 

   ηηο 09 Μαΐνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνγξακκαηηζκέλε καο επίζθεςε ζην 

«Μνπζείν Ναπηηθήο παξάδνζεο θαη πνγγαιηείαο» ζηε Νέα Κνύηαιε Λήκλνπ. ηελ 

επίζθεςε ζπκκεηείραλ θαη νη δύν νκάδεο, καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ξεθηλήζακε ηελ 

εκέξα καο κε ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππεύζπλνπ θ. 

Μνζρνβάθε Ησάλλε, ν νπνίνο θαη καο μελάγεζε ζην πνιύ όκνξθν κνπζείν ηεο Ν. 

Κνύηαιεο, κάζακε γηα ηελ παξαδνζηαθή αιηεία ηεο πεξηνρήο, είδακε παιηά εξγαιεία 

αιηείαο θαη θνλζεξβνπνίεζεο αιηεπκάησλ, παιηέο ζηνιέο δπηώλ θαη εμνπιηζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ πξηλ ρξόληα γηα ηηο αιηεπηηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη θπξίσο γηα ηελ 

ζπνγγαιηεία, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ζηελ πεξηνρή. Δίδακε δηάθνξνπο 

ηύπνπο ζθνπγγαξηώλ, καθέηεο αιηεπηηθώλ ζθνπγγαξάδηθσλ θαη ελπδξείν. Δπηπιένλ, 

είδακε δηάθνξνπο ακθνξείο πνπ είραλ βξεζεί ζηνλ βπζό ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη πνπ 

ζπληεξεηέο έξγσλ ηέρλεο είραλ επηζθεπάζεη, κε απνηέιεζκα λα ζσζνύλ κέρξη θαη 

ζήκεξα θαη λα ππάξρνπλ σο εθζέκαηα ζην κνπζείν απηό. 

Σέινο ηα παηδηά θαη ησλ δύν νκάδσλ έθηηαμαλ ζε ραξηόλη  κηα δσγξαθηά 

απεηθνλίδνληαο ηηο εληππώζεηο ηνπο από ηελ επίζθεςή καο ζην κνπζείν.  
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ηε ζπλέρεηα ηεο εθδξνκήο καο επηζθεθηήθακε θαη ην ιεγόκελν κνλαδηθό 

«ζθνπγγαξάδηθν» ηεο Ν. Κνύηαιεο, όπνπ καδί κε ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο 

είδακε δηάθνξα είδε ζθνπγγαξηώλ, ρξνλνινγίαο έσο θαη 80 εηώλ! Αθόκε είδακε 

δηάθνξα είδε αιηεπκάησλ ζε κνξθή  κπξειόθ, θνζκεκάησλ, δηαθνζκεηηθώλ ρώξνπ 

θ.η.ι. όπνπ καο έθαλαλ ηδηαίηεξε εληύπσζε. Έλα δηάιιεηκα ζηελ γεηηνληθή παηδηθή 

ραξά ήηαλ όηη πξέπεη γηα ηα παηδηά αιιά…θαη γηα ηνπο κεγάινπο! Σέινο θάλακε κηα 

βόιηα ζην ιηκαλάθη ηεο πεξηνρήο θαη ζην θαξλάγην θαη αθνινύζεζε δηάιιεηκα γηα 

θνιαηζηό γηα ηα παηδηά θαη γηα θαθέ γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

Δπηζηξέςακε ζην λεπηαγσγείν κε πνιύ όκνξθεο εληππώζεηο. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: «Αναλαμβάνυ δπάζη». 

11
η
 δπαζηηπιόηηηα – Γιανέμυ ηο ενημεπυηικό ςλικό ηηρ Helmepa 

Δπηζθεθηήθακε ην γεηηνληθό Γεκνηηθό ζρνιείν θαη αθηζνθνιιήζακε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ αθίζεο ηεο Helmepa, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ παηδηώλ κε ζέκα ηελ θαζαξηόηεηα ζηηο αθηέο, ζηηο 

παξαιίεο θαη ζηε ζάιαζζα, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη απηέο ζην λεζί ηεο Λήκλνπ θαη όρη 

κόλν. Σέινο ζε γνλείο πνπ έρνπλ θαηαζηήκαηα ζην ρσξηό, δώζακε αθίζεο θαη ηνπο 

δεηήζακε λα ηηο θνιιήζνπλ ζε εκθαλή ζεκεία ώζηε λα ελεκεξσζεί θαη άιινο θόζκνο 

από ην ρσξηό. 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: « Καλλιηέσνηρ για ηο πεπιβάλλον» 

12
η
 δπαζηηπιόηηηα – Γπάθυ  ποιήμαηα-ηπαγούδια-παπαμύθια 

Θαιαζζηλά πνηεκαηάθηα, από ηηο δύν νκάδεο,  «Καξέηα-Καξέηα» θαη                    

«Μνλάρνπο-Μνλάρνπο».  

Σα παηδηά ζπγθεληξσκέλα  ζηε γσληά ηεο Helmepa θαη ηεο ζάιαζζαο, παίξλνληαο 

εξεζίζκαηα από όια όζα είρακε εθεί (εηθόλεο, αθίζεο, εξγαζίεο, βηβιία) θαη κε ηε βνήζεηα 

δηάθνξσλ  ιέμεσλ, όπσο θαξαβάθη – γιάξνο – βπζόο – ζθνππίδηα, πξνζπάζεζαλ ζηηο νκάδεο 

ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα θηηάμνπλ κηθξά πνηεκαηάθηα. ην ηέινο, 

δσγξάθηζε ε θάζε νκάδα ην πνίεκά ηεο  θαη ην αλάξηεζε ζην πίλαθα καδί κε ηηο ππόινηπεο 

θαηαζθεπέο θαη δεκηνπξγίεο. 
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Ομάδα «Καπέηα-Καπέηα» 

 

«ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΚΑΙ ΒΤΘΟ» 

 

ην θύκα, όκνξθα ηαμηδεύεη ην κηθξό θαξαβάθη 

θαη ν θάβνπξαο θαη ν αζηαθόο, από ηνλ βπζό 

ηνπ ιέλε «Καιό ηαμηδάθη». 

 

Γελ ζέινπλ ζθνππίδηα, βξσκηέο θαη αθαζαξζίεο, 

γηαηί ραιάλε ηα ζθνπγγάξηα, ιεξώλεηαη ε ακκνπδηά  

θαη θιαίλε νη αζηεξίεο. 

 

 

 

 

Ομάδα «Μονάσοςρ-Μονάσοςρ» 

 

«ΟΥΙ ΚΟΤΠΙΓΙΑ» 

 

Όρη ζθνππίδηα, όρη πιαζηηθά 

ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο, γηαηί ιππνύληαη  

νη ρειώλεο θαη νη θώθηεο πνπ δνύλε ζε απηέο. 

 

Ο γιάξνο βιέπεη από ςειά, όπνηνλ  

πεηάεη ζθνππίδηα θαη πιαζηηθά. 

 Γξήγνξα πεηάεη ρακειά,  

θαη ιέεη: 

 «Ο θάδνο ζθνππηδηώλ παηδηά  

δελ είλαη  θαη ηόζν καθξηά».  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΔ 

 Τιηθό ηεο Helmepa Junior (έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθό). 

 «Παηδηθά Μνλνπάηηα – Πνηήκαηα γηα παηδηά», Δηξήλε Μαζηνξνπνύινπ-

Ναππιηώηε, Αζήλα 2003. 

 «Καινθαίξη – Δπνρηαθέο θαηαζθεπέο», Διηζάβεη Γεξκαλνύ -  Δθδόζεηο 

Νηνπληνύκε. 

 «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – Έλαο πξαθηηθόο νδεγόο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε» - 

Δθδόζεηο ΔΡΔΤΝΖΣΔ. 

 «Ο Κόζκνο ηεο Θάιαζζαο», εγθπθινπαίδεηα – Δθδόζεηο αββάιαο. 

 «Καξραξίεο» - Δθδόζεηο Γ. Αμησηέιιε θαη ία Δ.Π.Δ. 

 «Σα Εώα θαη ηα Μέξε όπνπ δνπλ» - Δθδόζεηο Γ. Αμησηέιιε θαη ία Δ.Π.Δ. 

 «Διιάο Άλσζελ – Αηγαίν» θσηνγξαθηθό πεξηνδηθό – Δθδόζεηο Μίιεηνο. 

ΙΣΟΔΛΙΓΔ 

 www.helmepajunior.gr 

 www.diktyothalassa.wordpress.com 

 www.archipelago.gr 
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