
Λίστα των απαραίτητων υλικών:
•  Ένα σετ από εικονογραφημένες κάρτες με κείμενα και εικόνες για: το καθαρό νερό, το 
βρώμικο νερό, το καθαρό έδαφος – το βρώμικο έδαφος, τον καθαρό αέρα – τον βρώμικο 
αέρα και κάρτες κειμένου: ατμοσφαιρική ρύπανση – ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση του 
εδάφους – ρύπανση του εδάφους, ρύπανση του νερού – ρύπανση του νερού, ηχορύπανση 
- ηχορύπανση, ραδιενεργή ρύπανση – ραδιενεργή ρύπανση
• 110 ενημερωτικά έντυπα με την εικόνα από το σύνδεσμο https://www.colourbox.com/vec-
tor/you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212 
• 10 πλαστικά μπουκάλια νερού
• Ψαλίδια, κόλλα, χρώματα, πινέλα, ανεξίτηλοι μαρκαδόροι
• Ένα μαγνητικό πίνακα ή οποιοδήποτε είδος πίνακα
• Δύο φύλλα χαρτί για κάθε ομάδα
• Φυτόχωμα

ΡΥΠΑΝΣΗ 7-11 ετών

Ομάδα των 
10 παιδιών

45 λεπτά

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
• Αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ρύπανσης
• Αναγνωρίζουν τα πραγματικά βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος για τη μείωση της 
ρύπανσης
• Αναπτύξουν καλές κινητικές ικανότητες με τη δημιουργία της δικιάς τους γλάστρας



1. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να φτιάξει εκ των προτέρων το σετ καρτών που θα 
απεικονίζουν τα διάφορα είδη ρύπανσης. 

2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθετε σε κύκλο μαζί με τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό 
που παρουσιάζει το παιχνίδι μνήμης: πρέπει να βρουν είτε το αντίθετο ζευγάρι της 
κάρτας (σκοτεινός αέρας – καθαρός αέρας) είτε όμοιες κάρτες (ατμοσφαιρική ρύπανση – 
ατμοσφαιρική ρύπανση). Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός βάζει όλες τις κάρτες στο δάπεδο, 
τα παιδιά ξεκινάνε το παιχνίδι μνήμης. Όταν θα βρουν ένα ζευγάρι, βάζουν τις κάρτες 
στον μαγνητικό πίνακα. 

3. Όταν το παιχνίδι ολοκληρωθεί, τα παιδιά κοιτάνε τις κάρτες και προσδιορίζουν όλα 
μαζί, τους βασικούς τύπους ρύπανσης.

4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το brainstorming και ζητάει από τα παιδιά 
να πουν τι μπορούν να κάνουν με στόχο τη μείωση της ρύπανσης: τη χρήση γυάλινων 
μπουκαλιών, την αγορά οικολογικών προϊόντων, το περπάτημα ή το ποδήλατο, το σβήσιμο 
των φώτων, των υπολογιστών, των τηλεοράσεων όταν δεν χρησιμοποιούνται. Τα παιδιά 
χωρίζονται σε δύο ομάδες και πρέπει να ζωγραφίσουν ένα σπίτι και να γράψουν τις βασικές 
ενέργειες: σβήστε τα φώτα, σβήστε τους υπολογιστές, μπορούν να ζωγραφίσουν ένα 
ποδήλατο έξω από το σπίτι, κυρίως εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν τα ίδια. 
Έπειτα, οι ομάδες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν το σπίτι τους και τα αναφερόμενα 
βήματα για τη μείωση της ρύπανσης. Οι δύο ομάδες συγκρίνουν τις ζωγραφιές.

5. Μετά από αυτό, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μοιράζει τις εικόνες που απεικονίζουν τα 
πραγματικά βήματα για να σώσουμε τη Γη. Τα παιδιά σημειώνουν εκείνες τις ενέργειες 
που μπορούν να πραγματοποιήσουν.  https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-
earth-ecology-infographics-vector-31407212

6. Θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση για το ΧΥΤΑ στην Cateura, https://www.
youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw , σταματώντας το βίντεο στα 0.16  δευτερόλεπτα. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν διάφορα σκουπίδια, να πουν τι βλέπουν, πως 
φαντάζονται τη ζωή σε ένα τέτοιο χωριό. Έπειτα, βλέπουν όλο το βίντεο. 

7. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός τους εξηγεί τα 3 πρέπει: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, 
Ανακύκλωση και δίνει έμφαση στην κεντρική ιδέα του βίντεο: Ο κόσμος μας στέλνει 
σκουπίδια, εμείς του επιστρέφουμε μουσική. Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός παίζει 
ξανά το βίντεο. Η εργασία των παιδιών είναι να αναγνωρίσουν τα επαναχρησιμοποιημένα 
αντικείμενα: δοχεία λαδιού, ξύλο, πιρούνια, σχοινιά κ.τ.λ.

8. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ανακοινώνει ότι θα φτιάξουν κάτι παρόμοιο, θα 
μετατρέψουν ένα μεταχειρισμένο πλαστικό μπουκάλι σε γλάστρα, παρόμοια με την 
παρακάτω φωτογραφία  https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-
infographics-vector-31407212

9. Κόβουν τα μπουκάλια, τα βάφουν με διάφορα χρώματα, τα προσωποποιούν 
ζωγραφίζοντας μάτια και στόμα, αυτιά, τα γεμίζουν με φυτόχωμα και είτε φυτεύουν 
λουλούδια σε αυτά ή βάζουν σπόρους. 

10. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια έκθεση των νέων αντικειμένων που έφτιαξαν 
από επαναχρησιμοποιημένα μπουκάλια. 

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ψαλίδια.  




