
Οικολογική Ημερίδα – Πράσινη Μέρα  
Τρίτη 24/2/15 

 
Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί φοράνε κάτι πράσινο 

(φανέλα, καπελάκι, κοτσίδα, αξεσουάρ κτλ) 
 
7:45 – 8:00 Συγκέντρωση 
- Επεξήγηση στους μαθητές για το πρόγραμμα της πράσινης μέρας. 
- Ανακήρυξη της νικήτριας τάξης στο διαγωνισμό ενέργειας. 
 
8:00 - 9:05  
Οι μαθητές στις τάξεις τους μιλούν για την ενέργεια και για την προσπάθεια 
όλων μας να διατηρήσουμε την αειφορία του τόπου.   
Εισηγήσεις:  

 Κείμενα από τα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων: 
- «Ο τελευταίος ιππόκαμπος» (ανθολόγιο Α΄-Β΄) 
- «Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ» (ανθολόγιο Γ΄-Δ΄) 
- «Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος» (ανθολόγιο Γ΄-Δ΄) 
- «Ο εφιάλτης της Περσοφόνης» (ανθολόγιο Γ΄-Δ΄) 

 Οικολογικά Παραμύθια:  
- «Ο Φλόππυ και ο αέρας» 
- «Το δέντρο που έδινε» 

 Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος για προβληματισμό των 
παιδιών, στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 
http://ecoguru.panda.org/#/intro 
http://calc.zerofootprint.net/ 

 Μπορεί να προβληθούν οι παρουσιάσεις που έχουν δοθεί για την 
ενέργεια. 

 Βιβλιαράκια για την ενέργεια που έχουν φωτοτυπηθεί. 
 
9:05-9:25 Διάλειμμα 
 
9:30 – 12:20 (3η – 6η περίοδος): Οικολογικοί Σταθμοί 
Οι μαθητές σχηματίζουν 8 ομάδες των 20-22 παιδιών. Η κάθε ομάδα έχει 
παιδιά από όλα τα τμήματα. Οι ομάδες θα είναι αριθμημένες από το 1 μέχρι 
το 8 και θα φοράνε ετικέτα με τον αριθμό της ομάδας τους για να ξεχωρίζουν. 
Ο κάθε σταθμός διαρκεί 20 λεπτά. Οι ομάδες θα παρακολουθήσουν εκ 
περιτροπής όλους τους σταθμούς.  
 
12:20 – 12:30 Διάλειμμα  
 
12:30 – 1:05: Δεντροφύτευση 
 
 
 

http://ecoguru.panda.org/#/intro
http://calc.zerofootprint.net/


 
 

   
Χρό
νος 

 
Περιγραφή σταθμού 

Υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός 

 
Αίθουσα 

1  
20’ 

Παιχνίδι ερωτήσεων στον υπολογιστή (ppt) και 
σύντομο βίντεο με λάθη σχετικά με τον 

ηλεκτρισμό 

Ελένη Σ. Η/Υ 

2  
20’ 

Δημιουργία ομαδικού πανό με σύνθημα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας 

Δώρα,  
Χριστιάνα 

Μπροστά 
στην είσοδο 

3  
20’ 

Δημιουργία τριών ομαδικών έργων ζωγραφικής  
με ανακυκλώσιμα υλικά για εξωραϊσμό του 

σχολείου 

Γεωργία Π. 
Γεωργία Αχ. 

Τέχνη  

4  
20’ 

Διδασκαλία οικολογικού τραγουδιού (ή 
συγγραφή στίχων για συγκεκριμένη μελωδία) 

Λευτέρης Μουσική 

5  
20’ 

Αφήγηση και δραματοποίηση οικολογικού 
παραμυθιού – διαλόγων  

κ. Δέσπω 
Χρύσω 

Β΄1 

6  
20’ 

Πείραμα σχετικά με τις μετατροπές ενέργειας 
και μελέτη αυτοκινήτων που κινούνται με την 

ηλιακή ενέργεια 

Ελένη Ιερ. Κιόσκι  

7  
20’ 

 
Κατασκευή ανεμόμυλου /σελιδοδείχτη 

Φλώρια 
Ιφιγένεια 

Β΄2 

8  
20’ 

 
Παρασκευή λεμονάδας  

Μαριάννα 
Παναγιώτα 

 

Γραφείο 
δασκάλων 


