
Σίηλξπ: O λαςαμόκηπξπ ζηξ ζςξλείξ! 

 

Θεμαηική πεοιξςή: Φρζικό Πεοιβάλλξμ 

Διάοκεια: 1 δίςνε ζοκάκηεζε 

Λένειπ κλειδιά: Καιιηένγεηα ιαπακηθώκ, δηαηνμθηθή 

αοηάνθεηα, ζπμιηθόξ θήπμξ, ζπμνά, 

θιάδεμα, πόηηζμα. 

Ηλικιακό επίπεδξ: Εκήιηθεξ έγθιεηζημη ημο 2μο ΣΔΕ 

Τνηθάιςκ 

 

ΚΟΠΟ  

Να πνμβιεμαηηζημύκ μη 

εθπαηδεοόμεκμη γηα ηε ζπέζε ημο 

ακζνώπμο με ημ θοζηθό 

&θμηκςκηθό ημο πενηβάιιμκ, κα 

εοαηζζεημπμηεζμύκ γηα ημ 

πνόβιεμα ηεξ μηθμκμμηθήξ 

ιηηόηεηαξ πμο ακηημεηςπίδεη ημ 

θμηκςκηθό ημοξ πενηβάιιμκ θαη κα 

ζομβάιιμοκ ζηε γεκηθή 

πνμζπάζεηα δηαπείνηζήξ ημο, 

θαζώξ ζα δναζηενημπμημύκηαη 

ζηεκ θαηεύζοκζε δεμημονγίαξ 

ζπμιηθμύ ιαπακόθεπμο. 

 

ΣΟΧΟΙ 

1. Να θαηαγνάρμοκ μη εθπαηδεοόμεκμη ηηξ απόρεηξ 

ημοξ, με βάζε ηεκ εμπεηνία ημοξ, ζπεηηθά με ηηξ 

έκκμηεξ: θαιιηένγεηα ιαπακηθώκ, δηαηνμθηθή 

αοηάνθεηα, ζπμιηθόξ θήπμξ, ζπμνά, θιάδεμα, 

πόηηζμα. 

2. Να εκζαννοκζμύκ μη εθπαηδεοόμεκμη κα 

εμπιαθμύκ ζημ θύηεμα, κα γκςνίζμοκ ηα μένε ημο 

θοημύ, κα μάζμοκ θάης από πμηεξ ζοκζήθεξ 

θοηνώκεη έκα θοηό, κα πνμζέπμοκ θαη κα 

θνμκηίδμοκ ημκ ιαπακόθεπμ θαη ηα οπόιμηπα 

ιμοιμύδηα πμο ζα θοηέρμομε.  

3. Να εκεμενςζμύκ θαη κα εοαηζζεημπμηεζμύκ 

ζπεηηθά με ηεκ αλία ηεξ θαιιηένγεηαξ ιαπακηθώκ. 

4. Να δεμημονγήζμοκ μη εθπαηδεοόμεκμη ζπμιηθό 

ιαπακόθεπμ. 

 

 

 

 



5. Να δμοκ ηεκ πνμζπάζεηα ημοξ κα 

απμδίδεη θανπμύξ θαη κα ζοιιέλμοκ 

αοημύξ ημοξ θανπμύξ γηα κα ημοξ 

γεοημύκ. 

6. Να μάζμοκ κα θνμκηίδμοκ,  κα 

δηδαπζμύκ ηεκ οπεοζοκόηεηα, κα 

ζοκενγαζημύκ ανμμκηθά, κα 

ροπαγςγεζμύκ. 

 

ΔΡΑΗ 

Φύηεοζε μηθνώκ θοηώκ ζημκ πνμαύιημ πώνμ ημο ζπμιείμο 

θαη ζπόνμοξ ανςμαηηθώκ θοηώκ ζε μηθνά γιαζηνάθηα. 

Ανπηθά ζε πανηένη ηεξ αοιήξ ημο ζπμιείμο ζθαιίζαμε ημ 

πώμα γηα κα μαιαθώζεη. 

Φοηέραμε: 

 ζπόνμοξ νόθαξ, 

  2 νίδεξ (μηθνά θοηά) κημμαηηάξ μηκη, 

  4 νίδεξ πηπενίηζεξ θαη 2 νίδεξ θμιμθοζηάξ. 

 

Πμηίζαμε ηα θοηά θαη έθημηε μη εθπαηδεοόμεκμη θνμκηίδμοκ 

κα δηαηενείηαη ημ πώμα ογνό. Ήδε εμθακίζηεθακ μη πνώημη 

θανπμί. Σηηξ κημμαηηέξ πνεηάζηεθακ ιεπηά ζηενίγμαηα γηα κα βμεζήζμοκ ημ θοηό κα 

ακαπηοπζεί ζςζηά. 

Επηπιέμκ ζε μηθνά γιαζηνάθηα μη εθπαηδεοόμεκμη ημπμζέηεζακ πώμα θαη ιίγμοξ 

ζπόνμοξ από βαζηιηθό θαη δοόζμμ επηθακεηαθά. Πόηηζακ με πνμζμπή ημοξ ζπόνμοξ 

έςξ κα εμθακηζημύκ μη πνώηεξ θύηνεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επηζεμαίκεηαη όηη ε ίδηα ε ύπανλε ημο ζπμιηθμύ ιαπακόθεπμο ζε θμηκή ζέα πνμξ 

όιμοξ ιεηημονγεί ςξ πανάδεηγμα θαιήξ πναθηηθήξ πνμξ μίμεζε. 

 

 

Η εθπαηδεοηηθόξ  

 

Δαμηακίδμο Μαίνε 


