
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
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ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

 

Υπεύθυνη ομάδα για το Περιβάλλον : 

Καπιδάκης Γιάννης (μαθητής ΣΤ τάξης)  

Καραγεώργος Γεώργιος (μαθητής ΣΤ 

τάξης) 

Πρινιωτάκη Νεφέλη  (μαθήτρια ΣΤ τάξης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΛΕΥΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΥΠΑΣ 

 

Ζει : Στην Αφρική  

Εξαφάνιση: Εξαφάνιση 

λόγω δηλητηρίασης  

Βάρος 5,3 κιλά 

Μήκος: περίπου 72-86  

                   εκατοστά  

  

εκατοστά 

 

 

ΠΥΓΜΑΙΟΣ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Ζει : Στη Λιβερία 

Εξαφάνιση: Για το 

κρέας τους 

Βάρος: 160-260 κιλά   

 Μήκος 150-165  

          εκατοστά 

εκατοστά 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ ΚΑΜΗΛΑ   

 

Ζει : Στην Κίνα   

Εξαφάνιση: Για το κρέας 

τους 

Βάρος 450 – 500 κιλά  

 

 

 

ΑΣΤΡΟΧΕΛΩΝΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 

Ζει : Στη Νότια 

Μαδαγασκάρη 

Εξαφάνιση: Λόγω 

εμπορίου κατοικιδίων 

Βάρος: έως 15 κιλά   

 Μήκος 45 εκατοστά  

          εκατοστά 

εκατοστά 

 

 

ΑΓΡΙΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ ΤΗΣ ΣΟΜΑΛΙΑΣ 

Ζει : Στη Σομαλία 

Εξαφάνιση: Για το 

κρέας τους  

Βάρος:  270 κιλά   

 Μήκος 2 μέτρα 

 

 

ΜΑΪΝΑ ΤΟΥ ΡΟΘΤΣΑΙΛΝΤ 

Ζει : Στην Ινδονησία 

Εξαφάνιση: Λόγω 

εμπορίου κατοικιδίων 

Βάρος:  70- 120 γραμ.   

 Μήκος 25 εκατοστά  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ  

 
 

Ζει : Σε απόμακρες ορεινές 

περιοχές της Ασίας  

Εξαφάνιση: Αποψίλωση των 

δασών, μείωση της τροφής τους,  

ενόχληση από στρατιώτες, 

συναντήσεις με κτηνοτρόφους, 

κυνήγι ως τρόπαιο νίκης ή για 

το εμπόριο της γούνας.  Για το 

κρέας τους  

Βάρος:  περίπου 60 κιλά   

 

ΟΡΥΞ ΝΤΑΜΑ   

 

 

Ζει : Σύνορα ερήμων στη Βόρεια 

Αφρική   

Εξαφάνιση: Κυνήγι, καταστροφή του 

περιβάλλοντος που ζει, μάχη ενάντια 

σε ζώα για το φαγητό. 

Βάρος:  περίπου 200 κιλά   

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΑΚΑΚΟΣ ΣΥΛΒΑΝΟΣ  

 

 

Ζει : Δάση κέδρου ή 

Βελανιδιάς και γκρεμούς 

της Β. Αφρικής. 

Εξαφάνιση: Καταστροφή της 

περιοχής που ζει, παράνομο 

εμπόριο ζώων, ενόχληση από 

τους ανθρώπους, τάισμα 

ανθυγιεινού φαγητού από 

τουρίστες  

Βάρος:  περίπου 12 κιλά   

Υψος : 63 εκατοστά 

 

ΦΑΛΑΚΡΗ ΙΒΙΣ  

 
 

Ζει : Περιοχές χωρίς φυτά 

και με βράχια και 

γκρεμούς της Ασίας. 

Βάρος:  περίπου 1,5 κιλό   

Μήκος : 80 εκατοστά 

 

ΠΙΘΗΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ  

 

 

 

Ζει : Δάση  στο Βόρνεο. 

Μήκος : 76 εκατοστά 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Πηγές : 1) Βιβλίο Αττικού ζωολογικού Πάρκου 

          2)Επιτραπέζιο παιχνίδι BrainBoy – Ζώα 

3) www.atticapark.com/el/animals/   

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΑΜΑΡΙΝ  

 

 

 

Ζει : Δάση της Βραζιλίας 

Μήκος : 28 εκατοστά 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΑΝΤΕΥΩ ΠΟΙΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ... 

Φαλακρή Ίβις, Όρυξ Ντάμα, Μακάκος Συλβάκος, Πίθηκος με Προβοσκίδα, 

Χρυσό Λιοντάρι Ταμαρίν, Λεοπάρδαλη της Περσίας 

 

 

1) Εξαφανίστηκε σχεδόν  από τη                                                                             

φύση αλλά τελικά το είδος 

σώθηκε 

 

2) Το πιο απειλούμενο ζώο 

στην Μ. Ανατολή 

 

 

3) Το χρώμα του είναι χρυσαφί 

 

 

4) Κατοικεί στα δάση μόνο στο 

Βόρνεο 

 

 

5) Ζουν σε απόμακρες ορεινές 

περιοχές της Ασίας. 

 

 

 

_ ρ _    _ _ _ _ α 

 

 

_ α _ _ _ _ _  _ β_ _ 

 

 

 

Χ_ _ _ _  _ _ _ _ τ _ _ _   

_ _ μ _ _ _ _     

 

 

   _ _ θ _ _ _ _  με _ _ο_ _ _ _ _ _ _ 

 
 

_ _ ο _ _ _ _ _ _ _  της    

_ε_ _ _ _ _  

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 



 

     Τι είναι άραγε το netiquette? 

 

 

 

 

 

 

 

Η  λέξη netiquette είναι ένας 

συνδυασμός των λέξεων «net» 

(που σημαίνει το διαδίκτυο) και 

το «etiquette» (που σημαίνει το 

σύνολο των καθιερωμένων 

κανόνων κόσμιας συμπεριφοράς, 

και ειδικότερα αυτών που 

επικρατούν κατά τη διάρκεια 

επίσημων τελετών).  

Με λίγα λόγια netiquette 

ονομάζεται ένα σύνολο κανόνων 

που ορίζουν την καλή 

συμπεριφορά μεταξύ 2 και 

περισσότερων χρηστών κατά την  

επικοινωνία τους με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Δημιουργήθηκε και 

δημοσιεύτηκε το 1995 από την 

οργάνωση Internet Task Force 

Μηχανικών 

   Κανόνες του netiquette : 

 

 

1)  Στον ηλεκτρονικό κόσμο, 

είναι πολύ πιο δύσκολο να 

κατανοήσουμε την πρόθεση ή 

τον τόνο με τον οποίο μας 

στέλνουν μηνύματα και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε 

παρεξηγήσεις  χωρίς 

πραγματική αιτία  . 

2) Η σωστή γραφή και ακόμα και 

η χρήση των γνωστών «emoji» . 

Είναι ένας κανόνας που μπορεί 

να βοηθήσει στον τόνο του 

μηνύματος . 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Υπεύθυνη ομάδα για την Τεχνολογία : 

Κουρμούσης Ορέστης  (μαθητής ΣΤ τάξης)  

Κρουσταλλίδης Δημήτρης (μαθητής ΣΤ τάξης) 

Μπεράτης Παύλος  (μαθητής ΣΤ τάξης) 

Ντέτσικας Μάριος (μαθητής ΣΤ τάξης) 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Παραδείγματα netiquette 

 Αποφεύγω τη γραφή με 

κεφαλαία γράμματα, στον 

ηλεκτρονικό κόσμο τα 

ισοδυναμούν με φωνές. 

 Προτείνω συγκεκριμένους 

κανόνες στην αρχή κάθε 

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας 

 Σέβομαι τους κανόνες κάθε 

κοινότητας 

 Αποφεύγω τον σχολιασμό 

θεμάτων που δεν είναι 

έγκυρα και αξιόπιστα , 

επειδή οδηγεί σε 

παραπληροφόρησης. 

 Απέχω από τη μετάδοση 

ψεύτικων  ειδήσεων  (fake 

news) 

Το netiquette βοηθάει στην καλή 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

μέσω διαδικτύου. 

 

Πηγή www.saferinternet.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ηλεκτρονική σου 

επικοινωνία  

ΣΚΕΨΟΥ 

αυτό που σκέφτεσαι να 

γράψεις , είναι ... 

Αληθινό; 

Βοηθητικό; 

Eνθαρρυντικό; 

Απαραίτητο; 

Ευγενικό;  

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Βρίσκω τις παρακάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο 

(κάθετα,οριζόντια, διαγώνια με κανονική και αντίστροφη φορά) 
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  ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ! 

 

 

 

 

 

 

  Συνηθίζουμε να λέμε πως η 

φύση είναι το «σπίτι μας». Πρέπει 

να φροντίζουμε το περιβάλλον που 

ζούμε όχι μόνο για εμάς αλλά και 

για τους υπόλοιπους ανθρώπους 

γύρω μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

της φύσης . Ο καθένας από εμάς 

μπορεί να κάνει μικρές πράξεις 

που βοηθούν πολύ. Κάποιοι από 

αυτούς τους τρόπους είναι: 

 Να έχουμε διαφορετικές 

σακούλες για την 

ανακύκλωση και τα 

απορρίμματα. 

 Εάν δούμε  ξεχειλισμένους 

κάδους σκουπιδιών να 

καλέσουμε τον δήμο για να 

βοηθήσει ( τηλέφωνο δήμου 

Αθηναίων: 210 5277000). 

 Μπορούμε να μειώσουμε την 

αγορά εμφιαλωμένων 

πλαστικών μπουκαλιών και 

να δοκιμάσουμε την χρήση 

πολλών χρήσεων. 

 Καλό είναι να αποφεύγουμε 

την χρήση πλαστικής 

σακούλας αντικαθιστώντας 

την με πάνινη πολλών 

χρήσεων που μπορούμε να  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Υπεύθυνη ομάδα για το Περιβάλλον : 

Κορωναίου  Ροζάννα (μαθήτρια  ΣΤ τάξης)  

Κουρμούση Πολίνα  (μαθήτρια  ΣΤ τάξης)  

Σούκα Άρτεμις  (μαθήτρια  ΣΤ τάξης)  
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φτιάξουμε και εμείς μόνοι μας 

παίρνοντας μια μαξιλαροθήκη και 

ράβοντας πάνω της δύο χερούλια. 

Προτιμότερο είναι εάν δούμε στο 

δρόμο σκουπίδια να τα βάλουμε 

στον κοντινότερο αντίστοιχο κάδο 

παρά να τα αφήσουμε κάτω.  

       Το χαρτί μικρότερου 

μεγέθους από Α4 δεν 

ανακυκλώνεται, αντιθέτως 

θεωρείται μέρος των 

απορριμμάτων. Παρόλο που το 

χαρτί είναι πιο οικολογικό από το 

πλαστικό δεν πρέπει να το 

σπαταλάμε διότι φτιάχνεται από 

δέντρα τα οποία κόβονται. 

       Πολλοί άνθρωποι αυτούς 

τους τρόπους αντιμετώπισης τους 

θεωρούν ανούσιους στην 

εφαρμογή, σε αυτό το κομμάτι 

μπορείτε να  

 

ΠΗΓΕΣ 

        www.citycampus.gr  

www.wwf.gr 

www.eea.europa.eu 

 

 

 

 

μας εμπιστευτείτε γιατί όχι μόνο 

ανούσιοι δεν είναι αλλά  

πάρα πολύ σημαντικοί για να 

καταφέρουμε εμείς η νέα γενιά 

να ζήσουμε τη σωστή ζωή στο 

σωστό περιβάλλον. Τώρα μπορεί 

να αναρωτηθείτε « και να τα 

κάνουμε αυτά δεν θα βοηθήσει ο 

ένας απέναντι στους τόσους, και 

σε αυτό έχετε δίκιο αλλά αν έστω 

και αυτός ο ένας τα διαδώσει 

αυτά που λέμε αυτός ο ένας θα 

γίνουν πολλοί. 

        Όπως αναφέραμε 

προηγουμένως θα ήταν καλό 

αυτές τις πληροφορίες που 

μάθατε  σήμερα να τις 

μεταφέρετε σε φίλους, συγγενείς 

κ.τ.λ. 

 

ΓΙΝΕ ΕΣΥ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ 

ΘΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ! 

 

                                 

           

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Βρίσκω τις παρακάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο 

(κάθετα,οριζόντια, διαγώνια με κανονική και αντίστροφη φορά) 
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ                          

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Πλησιάζουν Χριστούγεννα! Όμως 

έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι 

τα έθιμα των γιορτών αυτών σε 

άλλες χώρες;  

Ας κάνουμε παρέα ένα νοητό 

ταξίδι από χώρα σε χώρα για να 

μάθουμε τι συνηθίζεται να κάνουν 

και να τρώνε τις μέρες των 

γιορτών εκεί. 

ΕΥΡΩΠΗ  

Στην Ιταλία αντί για τον Αϊ – 

Βασίλη έχουν την καλή μάγισσα 

Μπεφάνα που πετάει με την 

μαγική σκούπα της και αφήνει 

δώρα στα καλά 

παιδιά, ενώ στα άτακτα παιδιά 

αφήνει ένα σακί κάρβουνα. Το 

παραδοσιακό γλύκισμα των 

Χριστουγέννων στη Ιταλία είναι το 

πανετόνε πασπαλισμένο με ζάχαρη 

άχνη.  

 

Στην Ισπανία έχουν το έθιμο του 

CagaTio. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

Έθιμα, φαγητά και ταινίες των Χριστουγέννων από όλο τον 

κόσμο  

Υπεύθυνη ομάδα για την Επικαιρότητα 

Γιακαλή Ηλέκτρα (μαθήτρια ΣΤ) 

 Μακρίδη Ελένη (μαθήτρια ΣΤ)  

Παλαιολόγου Λητώ (μαθήτρια Ε) 
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Σ΄ 

ένα κούτσουρο ζωγραφίζουν μια 

χαμογελαστή φατσούλα και το 

στερεώνουν σε τέσσερα ξύλινα 

πόδια. Το σκεπάζουν με μια μικρή 

κουβέρτα και από τις 8 έως τις 24 

Δεκεμβρίου τα παιδιά το 

«ταΐζουν» με φλούδες πορτοκαλιού. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων 

το χτυπούν τραγουδώντας για 

ν΄αποβάλλει τα δώρα τους. Το 

φαγητό που τρώνε τα 

Χριστούγεννα είναι τάπας και στην 

αλλαγή της χρονιάς σταφύλια. 

Στην Γερμανία στολίζουν τα δέντρα 

τους με ψεύτικες πίκλες. Αυτές τις 

κρύβουν οι γονείς στο 

δέντρο και όποιο παιδί 

τις βρει πρώτο παίρνει 

ένα ξεχωριστό δώρο. 

Παραδοσιακό 

Χριστουγεννιάτικο 

φαγητό είναι η ψητή 

χήνα (Weihnachtsgans) με 

κόκκινο λάχανο (Rotkohl) και 

μπαλάκια από τριμμένη πατάτα 

(Klösse). 

Στην Αυστρία εκτός από τον Άι  

Βασίλη 

έχουν και 

τον 

Κράμπους, 

έναν βοηθό 

του. Αυτός 

λοιπόν, 

σύμφωνα 

με την παράδοση, βρίσκει τα 

άτακτα παιδιά και τα βάζει σ΄ ένα 

ξύλινο καλάθι που κουβαλάει στην 

πλάτη του. Το παραδοσιακό γεύμα 

των Χριστουγέννων είναι η χήνα. 

Στην Ολλανδία μαζί με 

τον Άι– Βασίλη 

περιμένουν και τον  

Zwarte Piet (Μαύρος 

Πιτ), έναν βοηθό του που 

σημειώνει σ΄ ένα μεγάλο βιβλίο 

ό,τι έκανε κάθε παιδί τη χρονιά 

που πέρασε. Όσα παιδιά ήταν 

άτακτα τα βάζει σ΄ ένα μεγάλο 

σάκο και τα στέλνει στην Ισπανία 

για ένα χρόνο για μάθουν να 
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συμπεριφέρονται σωστά. Αυτό το 

έθιμο πλέον θεωρείται ρατσιστικό. 

Στην Ουαλία έχουν το έθιμο να 

περιφέρουν στους 

δρόμους τραγουδώντας ένα 

στολισμένο κρανίο αλόγου, αυτό 

πιστεύουν ότι φέρνει καλή τύχη. 

Στη 

Σουηδία 

κάθε χρόνο 

στην αρχή 

των 

Χριστουγέν

νων 

τοποθετού

ν μια πελώρια κατσίκα από άχυρο 

σε μια πλατεία. Την φρουρούν 

γιατί  κάποιοι πάνε να την 

κάψουν ενώ δεν πρέπει. Για να 

φτιαχτεί αυτή η κατσίκα 

χρειάζονται 1.000 ώρες εργασίας 

και κοστίζει πολύ ακριβά. Τα 

φαγητά που τρώνε είναι χοιρομέρι, 

ζελέ από γουρουνοπόδαρα, lutfisk 

(παστό ψάρι) και χυλό ρυζιού που 

λέγεται Risgrynsgröt.    

Στην Ουκρανία στολίζουν τα 

δέντρα τους με ψεύτικους ιστούς 

αράχνης για καλή τύχη 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

Στον Καναδά ο Αϊ – Βασίλης έχει 

τον δικό του ταχυδρομικό κώδικα: 

HOH OHO. Τις μέρες των γιορτών 

στον Καναδά πίνουν egg nog, ένα 

ρόφημα που έχει αυγό. 

Στην Γουατεμάλα τον Δεκέμβριο 

κάνουν καθαριότητα στα σπίτια 

τους και σε κάθε γειτονιά 

μαζεύουν σ΄ ένα σημείο τα 

σκουπίδια. Πάνω τους τοποθετούν 

ένα άγαλμα διαβόλου και του 

βάζουν φωτιά και το καίνε για να 

ξεφορτωθούν τα κακά πνεύματα 

και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά. 
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Στην Αργεντινή την Πρωτοχρονιά 

οι κάτοικοι αφήνουν στον ουρανό 

φαναράκια που ανεβαίνουν προς τα 

πάνω και φωτίζουν τον ουρανό. Το 

παραδοσιακό φαγητό  των γιορτών 

στην Αργεντινή είναι το vitello 

tonnato, δηλαδή φέτες μοσχαρίσιου 

κρέατος με σάλτσα τόνου από 

πάνω. 

Κι αν λόγω του κορονοϊού δεν 

μπορούμε να ταξιδέψουμε εύκολα 

και να επισκεφθούμε τις χώρες 

αυτές τίποτα δεν μας εμποδίζει 

από το απολαύσουμε τις γιορτές 

παρέα με τους αγαπημένους μας 

παρακολουθώντας τις παρακάτω 

χριστουγεννιάτικες ταινίες: 

1.Ο Γκιντς 

2.Μόνος στο σπίτι 

3.Το πολικό εξ πρές 

4.Κλάους Το μυστικό των 

Χριστουγέννων 

5.Jingle jangle Μαγικά 

Χριστούγεννα 

6.Ο Άγιος Βασίλης μου 

7.Το Ξωτικό των Χριστουγέννων 

8.Μίκη Μια φορά κι έναν καιρό 

9.Οι πέντε θρίλοι 

 

 

    Πηγές:   

    www.tfcmagazine.com 

   www.argiro.gr 

    www.aspaonline.gr 
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Βρίσκω τις παρακάτω λέξεις στο κρυπτόλεξο 

(κάθετα,οριζόντια, διαγώνια με κανονική και αντίστροφη φορά) 
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