ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΘΟΣ -ΤΑ
ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΕΝΤΡΩΝ

7-11 ετών
Ομάδες των
4-5 παιδιών
45 minutes

Περιβαλλοντικές Αξίες – Εργασιακό ήθος:
• Ενδυνάμωση της επίγνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος
• Αναγνώριση της σπουδαιότητας των δέντρων και σεβασμός της φύσης.

Λίστα των απαραίτητων υλικών:
• Μεγάλο πλαστικό μπουκάλι (των 2 λίτρων)
• Ψαλίδια
• Ισχυρή κολλητική ταινία
• Χώμα ή φυτόχωμα
• Σπόροι
• Νερό

Εισαγωγή:
Τα δέντρα είναι ζωτικής σημασίας. Ως τα μεγαλύτερα φυτά του πλανήτη, μας δίνουν
οξυγόνο, αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν το χώμα και δίνουν ζωή
στην άγρια ζωή του κόσμου. Επίσης, μας προσφέρουν υλικά για εργαλεία και καταφύγιο.
Χρειαζόμαστε τα δέντρα για να αναπνέουμε... Τα δέντρα απομακρύνουν το διοξείδιο
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ελευθερώνουν οξυγόνο μέσω μιας διαδικασίας που
ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στην πράξη, όλα τα ζωντανά πλάσματα της Γης, χρειάζονται
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Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

Πηγή: προσαρμοσμένο στο: The Global Scout (Ο Παγκόσμιος Πρόσκοπος), Frank Opie.
Maskew Miller Longman (1993)

