
  

Ταξιδιωτικά  Έγγραφα        

Καταστατικού Χάρτη της Γης 

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ                               

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………… 

ΤΑΞΗ: …………………………………………………….. 



 

 

 

 

  

Α. Σεβασμός και φροντίδα για όλα τα ζωντανά πλάσματα      

1. Γνωρίζω και 

σέβομαι 

ανθρώπους, 

ζώα και φυτά 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

2.Συπεριφέρο-

μαι καλά στους 

ανθρώπους, τα 

ζώα και τα φυτά 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

3. Βοηθώ τους 

φίλους και τις 

φίλες μου 

Τι μπορώ να κάνω: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

4. Βοηθώ να 

χαίρονται 

περισσότεροι 

άνθρωποι 

Τι μπορώ να κάνω: 

……………………………………………………………….

….……………………………………………………………

……………………………………………………………….

…………………………………………….. 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 



  

 Β.  Στη ζωή όλα έχουν σχέση μεταξύ τους 

1. Προσέχω και 

φροντίζω όλα 

τα πλάσματα 

γύρω μου 

Τι μπορώ να κάνω: 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………. 

2. Διατηρώ το 

μέρος που ζω 

καθαρό και 

τακτοποιημένο 

3. Σέβομαι όλα 

τα πλάσματα 

που υπάρχουν 

στη γη 

4. Μαθαίνω για 

όλα όσα 

υπάρχουν στον 

κόσμο μας 

Τι μπορώ να κάνω: 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………. 

Τι μπορώ να κάνω: 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………. 

Τι μπορώ να κάνω: 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………. 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 



  

1. Βοηθάω να 

μην είναι 

κανείς 

φτωχός  

Γ.  Όλοι πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται 

2. Μοιράζομαι τα 

πράγματα που 

έχω για να ζούμε 

όλοι καλύτερα 

3. Είμαι ίσος/ίση 

με όλα τα 

κορίτσια και τα 

αγόρια  

4. Υποστηρίζω 

ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι 

ίσοι μεταξύ τους 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 



 

Δ. Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη 

1. Προσπαθώ να 

μη μαλώνει 

κανείς στον τόπο 

που ζω 

2. Μαθαίνω 

περισσότερα 

πράγματα για να 

γίνομαι καλύτερος 

4. Θέλω να 

υπάρχει σε όλον 

τον κόσμο ειρήνη 

και δικαιοσύνη 

3. Φροντίζω και 

σέβομαι όλους 

και όλες γύρω 

μου 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Τι μπορώ να κάνω: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 
Ζωγραφίζω την ιδέα μου 

Ζωγραφίζω την ιδέα μου 


