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Εισαγωγικό Σημείωμα 
Το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης 

για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής 

Γονέων και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των 

μικρών ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της 

διασποράς του COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την 

προστασία των δικών μας ανθρώπων.  

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία, η Μονάδα ΕΠΑΑ, προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό από διάφορες πηγές και να το 

οργανώσει με τρόπο απλό, ώστε ο κάθε γονέας να μπορεί να το αξιοποιήσει στο σπίτι, 

δημιουργικά και παραγωγικά. Το υλικό απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-

11 χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα. Δεδομένου ότι είναι εύχρηστο υλικό 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθένα μας ποικιλοτρόπως.  

Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές 

κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες 

παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books). Το υλικό 

είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και ο κάθε γονέας μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες, 

με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών του/τους και τις ειδικές συνθήκες της οικίας τους.  

Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας 

να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας. 

Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!!  

Η κατάσταση που ο πλανήτης βιώνει συλλογικά και η κάθε χώρα ξεχωριστά είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και το δικαίωμα του καθενός μας να έχει 

ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής μπορεί να διασφαλισθεί μόνο αν αντιληφθούμε, εκτιμήσουμε 

και σεβαστούμε τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων και σε συνάρτηση με τη διασφάλιση 

της αειφόρου ανάπτυξης.  

Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής όλοι μας έχουμε ακόμη ένα λόγο παραπάνω να 

αξιοποιήσουμε τον χρόνο του αυτοπεριορισμού μας εποικοδομητικά, ελπίζοντας ότι μέσα από 

αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλουμε στην γενικότερη προσπάθεια για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  

«Η καλή υγεία και ευημερία των πολιτών» ως ο στόχος (3), της στόχων της αειφόρου 

ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα κοινωνικής, 

συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι και η πρόκληση που ο καθένας από εμάς καλείται 

να αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί. Μένουμε λοιπόν σπίτι και αξιοποιούμε τον χρόνο μας 

δημιουργικά, παιδαγωγικά ευχάριστα μαθαίνοντας και δημιουργώντας για το περιβάλλον.  

 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 



Βαθμίδα: Δημοτική Εκπαίδευση                          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία 
Σημείωση: Πολλά από τα προτεινόμενα βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μικρότερες ηλικίες. 
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Μάρτιος 2020 

Τίτλος Η μάχη της Μυρσίνης με την κλιματική αλλαγή 

Σύνδεσμος https://www.medasset.org/wp-content/uploads/2015/11/H-

maxi-tis-Mirsinis-me-tin-klimatiki-allagi-gr.pdf  

Πηγή Ερευνητικό Κέντρο Υφάλων και Τροπικών Δασών 

Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά 

Θέμα Κλιματική αλλαγή 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Η Μυρσίνη, η γεροντότερη πράσινη χελώνα στον μεγάλο 

κοραλλιογενή ύφαλο, αφηγείται στις μικρότερες χελωνίτσες 

την ιστορία των προγόνων της και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι θαλάσσιες χελώνες για να 

επιβιώσουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τίτλος Η λίμνη μας κινδυνεύει! (ebook & audiobook) 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/h-limnh-mas-kindyneyei  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ρύπανση  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Στη λίμνη τίποτα δεν φαινόταν να χαλάει την ευτυχία των 

κατοίκων της. Ο Φούσκας και τα υπόλοιπα ψαράκια 

κολυμπούσαν αμέριμνα και έπαιζαν στα γαλάζια νερά της. Τι 

γίνεται όμως όταν οι άνθρωποι δεν σέβονται το περιβάλλον κι 

ένα σωρό προβλήματα εμφανίζονται; 

Συνοδεύεται από δραστηριότητες και συμβουλές για την 

προστασία του περιβάλλοντος από τη συγγραφέα. 

 

 

https://www.medasset.org/wp-content/uploads/2015/11/H-maxi-tis-Mirsinis-me-tin-klimatiki-allagi-gr.pdf
https://www.medasset.org/wp-content/uploads/2015/11/H-maxi-tis-Mirsinis-me-tin-klimatiki-allagi-gr.pdf
https://www.ebooks4greeks.gr/h-limnh-mas-kindyneyei
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Τίτλος «52 βήματα για μια πιο ‘πράσινη’ πόλη» 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/52-vimata-gia-mia-pio-prasini-poli/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Αστικό περιβάλλον 

Ηλικία 7-10 

Περιγραφή Ελπίζω οι συμβουλές που ακολουθούν να σας βοηθήσουν να 

ανακαλύψετε αυτόν τον θησαυρό. Υπάρχει κάτι για τον καθένα 

—από το να τρώμε τοπικά προϊόντα, όταν είναι η εποχή τους, 

μέχρι το να μαθαίνουμε περισσότερα για τον κόσμο γύρω μας 

και να βοηθάμε τη φύση να “ανακυκλώνει”. 

 

Τίτλος Όμορφα που είνα τα χελιδόνια! 

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/omorfa-pou-einia-ta-

xelidonia  

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Επιπτώσεις στην πανίδα από την καταστροφή του περιβάλλοντος 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Τα χελιδόνια κατά τη μετανάστευσή τους αντιμετωπίζουν 

προβλήματα επιβίωσης λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος 

από τον άνθρωπο. 

 

Τίτλος Το δέντρο που έδινε 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=UmZulvbllPU 

Πηγή Youtube 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Σχέση ανθρώπου - φύσης 

Ηλικία 7 - 9 

Περιγραφή Μια υπέροχη ιστορία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. 

Απολαύστε το με τα παιδιά σας και μοιραστείτε μαζί τους δικές σας 

αναμνήσεις με τη φύση. 

https://www.openbook.gr/52-vimata-gia-mia-pio-prasini-poli/
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/omorfa-pou-einia-ta-xelidonia
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/omorfa-pou-einia-ta-xelidonia
https://www.youtube.com/watch?v=UmZulvbllPU
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Τίτλος Η φάρμα είναι χάρμα 

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/farma-xarma-europa-eu  

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Παραγωγή και κατανάλωση 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Ο Νικόλας πηγαίνει να μείνει με συγγενείς του σε ένα αγρόκτημα. 

Εκεί, βλέπει πώς παράγεται το φαγητό που τρώμε. Το αγρόκτημα 

βγάζει λαχανικά, γάλα, τυρί, γιαούρτι, σιτάρι για να φτιάξουμε ψωμί, 

και πολλά άλλα. Επίσης, ο Νικόλας παρακολουθεί πώς ο Φλος, ο 

σκύλος, μαζεύει τα πρόβατα για το κούρεμα. Το μαλλί θα 

χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε ρούχα και χαλιά. 

 

 

Τίτλος Η Δρακοφιλίτσα (ebook & audiobook) 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/h-drakofilitsa  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Πυρκαγιά - Αξίες 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Όλα ξεκίνησαν από ένα στοίχημα. Τα δέντρα έβαλαν στοίχημα 

μαζί με τον Βοριά ότι δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι ο 

ισχυρότερος. Ο Βοριάς, όμως, πονηρά σκεφτόμενος, ζήτησε τη 

βοήθεια της φωτιάς. Το δάσος κάηκε αλλά κατάφερε ο Βοριάς να 

αρπάξει ένα μικρό σποράκι αγριοτριανταφυλλιάς για να το σώσει. 

Τι τον συμβούλεψε η νεράιδα του δάσους; Θα μπορέσει να 

μεγαλώσει;  

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/farma-xarma-europa-eu
https://www.ebooks4greeks.gr/h-drakofilitsa
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Τίτλος Το μυστικό της Πειναλόπης 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/to-mystiko-tis-peinalopis/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Οικολογία  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Πανικός επικρατούσε σε όλη τη χώρα και όλοι έψαχναν έναν 

τρόπο να την εξοντώσουν. Αυτό όμως φάνταζε ακατόρθωτο? Οι 

επιστήμονες και όλοι οι σοφοί της χώρας ένωσαν τις δυνάμεις 

τους και προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα όπλο για να τη σκοτώσει. 

Η Πειναλόπη, το τέρας, δεν άφηνε τίποτα όρθιο στο πέρασμά της, 

ώσπου μια μέρα απέκτησε αναπάντεχα ένα φίλο. Και τότε όλα 

άλλαξαν? 

 

Τίτλος Ενωμένοι μπορούμε – Διαλεκτούλα μια άξια κατσικούλα 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/enwmenoi-mporoume/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Αξίες 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Πρόκειται για μια διδακτική, καλαίσθητη, εικονογραφημένη 

έκδοση που η συγγραφέας του βιβλίου Ειρήνη Ανδρουλάκη οδηγεί 

τα παιδιά σε ένα βιωματικό «ταξίδι» στο κόσμο των ζώων με 

κεντρικό σημείο αναφοράς την «Διαλεκτούλα την άξια 

κατσικούλα» όπου μέσα από τη ζωή και την δράση των ζώων 

αναδεικνύεται η αλληλεγγύη, η ενότητα, η αξιοσύνη, η 

διαφορετικότητα που αποτελούν χρήσιμα μηνύματα και 

παρακαταθήκες για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους 

μικρούς αναγνώστες. 

 

https://www.openbook.gr/to-mystiko-tis-peinalopis/
https://www.openbook.gr/enwmenoi-mporoume/
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Τίτλος Πού πας χελωνάκι; 

Σύνδεσμος http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip34/Default.html 

Πηγή http://www.mikrosanagnostis.gr  

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Θαλάσσιες Χελώνες 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Ακούγοντας την ιστορία της χελώνας Άννυ γνωρίζουμε τους 

κινδύνους που διατρέχουν οι θαλάσσιες χελώνες. Παράλληλα 

αναδεικνύεται η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων προστασίας των 

χελωνών από τους ανθρώπους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε 

και άλλα βίντεο για τις θαλάσσιες χελώνες και να φτιάξετε τις δικές 

σας ζωγραφιές εμπνευσμένες από αυτές. 

 

 

 

Τίτλος Η μικρή γοργόνα πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι; 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=4sMoWL3ICz4 

Πηγή Youtube 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Καταναλωτικές Συνήθειες - Διαχείριση απορριμμάτων 

Ηλικία 7- 9 

Περιγραφή Ακούστε την ιστορία της μικρής γοργόνας, η οποία βαρέθηκε να 

ζει στο σκουπιδονήσι της και αποφασίζει να ανέβει στη στεριά για 

να ενημερώσει τους ανθρώπους και να τους πείσει να μην 

παράγουν πολλά σκουπίδια. Συζητήστε με τα παιδιά σας ποιες 

συμβουλές της μικρής γοργόνας μπορείτε να υιοθετήσετε στον 

τρόπο ζωής σας ώστε να συμβάλλετε στην κατάλληλη διαχείριση 

των απορριμμάτων. 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip34/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=4sMoWL3ICz4


Βαθμίδα: Δημοτική Εκπαίδευση                          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία 
Σημείωση: Πολλά από τα προτεινόμενα βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μικρότερες ηλικίες. 

 

  7 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη  

Μάρτιος 2020 

Τίτλος Απεργία στον κύκλο του νερού 

Σύνδεσμος https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/apergia  

Πηγή ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Κύκλος του νερού – Ρύπανση  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Οι σταγόνες του νερού παρουσιάζουν το ταξίδι τους μέσα  στον 

κύκλο του νερού. Απεργούν όταν το νερό ρυπαίνεται από τα 

λύματα των πόλεων και των εργοστασίων και προτείνουν λύσεις 

καθαρισμού του νερού. 

 

 

 

Τίτλος Η Μυρσίνη και η ροδιά η ευλογημένη (ebook & audiobook) 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/h-myrsinh-kai-h-rodia-h-

eyloghmenh  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Πυρκαγιά - Αξίες 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Το όμορφο χωριό, στολιδάκι κάτω από το χαμόγελο του Ήλιου, 

έδινε ζωή στους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, μέχρι που ένας 

ανυπέρβλητος εχθρός ξεχύθηκε κατακόκκινος από θυμό και ζήλια 

και κατέστρεψε όλη αυτή την ομορφιά. Τι κατέστρεψε τελικά; Η 

Μυρσίνη, η ροδιά και το καναρινάκι τι απέγιναν; 

https://issuu.com/kpe-kalamatas/docs/apergia
https://www.ebooks4greeks.gr/h-myrsinh-kai-h-rodia-h-eyloghmenh
https://www.ebooks4greeks.gr/h-myrsinh-kai-h-rodia-h-eyloghmenh
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Τίτλος Ελάτε μαζί μου …να γνωρίσουμε τα πουλιά της Λίμνης 

Σύνδεσμος https://issuu.com/kpe_kastorias/docs/lake_birds 

Πηγή ΚΠΕ Καστοριάς http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Βιοποικιλότητα 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Διαβάστε αυτή την όμορφη ιστορία και γνωρίστε ποια πουλιά ζουν 

στην όμορφη λίμνη της Καστοριάς. Μπορείτε ακολούθως να 

ζωγραφίσετε τα πουλιά που σας έκαναν περισσότερο εντύπωση. 

 

 

Τίτλος Ένα λιοντάρι με πυρετό μαθαίνει να μην είναι κακό (ebook & 

audiobook) 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/ena-liontari-me-pyreto-mathainei-

na-mhn-einai-kako  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Αξίες  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Τι γίνεται όταν ένα μικροσκοπικό περιπλανώμενο κουνούπι 

μεταφέρει το συνάχι του στον –μέχρι εκείνη τη στιγμή- ακλόνητο 

βασιλιά των ζώων; Ένας απλός πυρετός θα οδηγήσει το αγέρωχο 

λιοντάρι σε μία από τις βασικές αρχές της ζωής: η αγάπη και ο 

σεβασμός είναι αδύνατο να συνυπάρξουν με το φόβο… 

https://issuu.com/kpe_kastorias/docs/lake_birds
https://www.ebooks4greeks.gr/ena-liontari-me-pyreto-mathainei-na-mhn-einai-kako
https://www.ebooks4greeks.gr/ena-liontari-me-pyreto-mathainei-na-mhn-einai-kako
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Τίτλος Ο κόσμος καίγεται   

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/kosmos-kaigetai-europa 

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Κλιματική αλλαγή – Πυρκαγιά  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Το βιβλίο αυτό εξηγεί τα αίτια και τα αποτελέσματα της κλιματικής 

αλλαγής μέσα από την ιστορία ενός αγοριού που βοηθά τους 

πυροσβέστες να σβήσουν μια πυρκαγιά στο δάσος και να σώσουν 

τη φίλη του τη Λίλα την αλεπού. 

 

 

 

Τίτλος «Η οδός Ανθούλας» 

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/odos-anthoulas-europa  

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το μεγάλο 

κυκλοφοριακό φόρτο στις πόλεις και από τις επιζήμιες συνήθειες 

οδήγησης αποτελεί το θέμα του εν λόγω βιβλίου. Η Ανθούλα και ο 

Τομ άθελά τους μπλέκουν σε μια περιπέτεια στην επικίνδυνη και 

συνωστισμένη οδό Μπελάδων και έτσι μαθαίνουν για τους 

κινδύνους που κρύβει η οδική κυκλοφορία για το περιβάλλον και 

την προσωπική τους ασφάλεια. 

 

 

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/kosmos-kaigetai-europa
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/odos-anthoulas-europa
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Τίτλος Ποιος άλλος μένει εδώ; 

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poios-allos-menei-edo-kpe-

kastoria  

Πηγή ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Χλωρίδα - Πανίδα 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Ο σκίουρος νόμιζε ότι όλο το δέντρο είναι το δικό του σπίτι. Δε 

γνώριζε ότι στο ίδιο δέντρο μπορεί να ζουν ή να το επισκέπτονται 

κι άλλα ζώα. Αποφάσισε να ανακαλύψει ποιος άλλος μένει στο 

δέντρο του. Από που όμως θα πρωτοξεκινήσει; Το δέντρο έχει 

τόσα διαφορετικά μέρη. 

 

Τίτλος Το γαλάζιο νησί 

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/galazio-nisi-europaeu  

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Βιοποικιλότητα  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Το βιβλίο αυτό δείχνει τη ζημιά που προκαλεί η καταστροφή και η 

παράνομη αλιεία κοραλλιών στα τροπικά νησιά. Τα παιδιά 

μαθαίνουν να εκτιμούν τη βιοποικιλότητα του κοραλλιογενούς 

φράγματος και πώς να ελέγχουν αν τα κοράλλια που αγοράζουν 

έχουν αλιευτεί παράνομα. 

 

 

 

 

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poios-allos-menei-edo-kpe-kastoria
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/poios-allos-menei-edo-kpe-kastoria
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/galazio-nisi-europaeu
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Τίτλος Ο Ηλίας στο χωριό του μπαρμπα-€υρούλη (ebook & audiobook) 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/o-hlias-sto-xwrio-tou-mparmpa-

eyroulh  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Υπέρκατανάλωση  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά θα μάθουν την αξία που έχουν 

τα χρήματα, ειδικά σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Θα 

κατανοήσουν πως η υπερκατανάλωση δεν ταιριάζει στις εποχές 

που διανύουμε. Θα μάθουν πως για να αποκτήσεις κάτι, πρέπει να 

αφιερώσεις χρόνο και κόπο. Τα χρήματα δεν είναι για να τα 

ξοδεύουμε αλόγιστα αλλά πρέπει να τα αποταμιεύουμε και να τα 

χρησιμοποιούμε για να αποκτάμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε. 

 

 

Τίτλος «Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να τα μάθει όλος ο 

κόσμος» 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/mystika-gia-to-perivallon-pou-prepei-

na-ta-mathei-olos-o-kosmos/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Περιβάλλον  

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Ο ήλιος ανατέλλει στο σκουπιδαριό της Μερλινούπολης. 

Ακούγεται ένας µικρός θόρυβος. Η Λίλα, η αλεπού ανοίγει τ΄ αυτιά 

της. Προσπαθεί να καταλάβει. Όχι, δεν είναι ο θόρυβος ενός 

πουλιού. Ο θόρυβος ξανακούγεται. Βγαίνει από εκείνο εκεί το 

έπιπλο. Η Λίλα πλησιάζει. Η πόρτα του επίπλου είναι µισάνοιχτη. 

Από το έπιπλο βγαίνει ένα µικρό παπουτσάκι. Η Λίλα φοβάται. 

Μετά, ένα πόδι. Η Λίλα αναρωτιέται. Το µικρό πόδι γίνεται ένα 

παιδάκι. Oooo… Σιγά-σιγά, η Λίλα πλησιάζει. 

 

 

 

 

https://www.ebooks4greeks.gr/o-hlias-sto-xwrio-tou-mparmpa-eyroulh
https://www.ebooks4greeks.gr/o-hlias-sto-xwrio-tou-mparmpa-eyroulh
https://www.openbook.gr/mystika-gia-to-perivallon-pou-prepei-na-ta-mathei-olos-o-kosmos/
https://www.openbook.gr/mystika-gia-to-perivallon-pou-prepei-na-ta-mathei-olos-o-kosmos/
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Τίτλος «Ο Φειδίας στην Εγνατία οδό: Μια οικολογική ιστορία για 

παιδιά και όχι μόνο…» 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/o-feidias-stin-egnatia-odo/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Μία ιστορία για τον Φειδία ένα μικρό φιδάκι που ξεκίνησε το 

μεγάλο του ταξίδι από την Ρώμη στην Ελλάδα με στόχο να φέρει 

ένα άγαλμα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ο μικρός 

Φειδίας αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες στο ταξίδι του κυρίως 

λόγων της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον… 

 

Τίτλος Ο στεναγμός της θάλασσας 

Σύνδεσμος https://www.ebooks4greeks.gr/o-stenagmos-ths-thalassas  

Πηγή Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ρύπανση θαλασσών 

Ηλικία 7-10 

Περιγραφή Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε στα βαθιά αλμυρά νερά μια 

όμορφη κοπέλα που την έλεγαν Θάλασσα. Πότε πότε ανέβαινε 

στην επιφάνεια του νερού για να μιλήσει με τον Ήλιο, που ζέσταινε 

τα νερά και τους έδινε ζωή. Όμως, ένα πρωινό, όταν όλοι ξύπνησαν 

δεν έβλεπαν πια ο ένας τον άλλον. Μια περίεργη μυρωδιά 

πλανιόταν παντού. Τα νερά είχαν σκοτεινιάσει και δεν ήταν 

λαμπερά όπως πριν. Τα πράγματα ήταν σοβαρά. Ποιος είχε κάνει 

άραγε αυτό το κακό; Τα πλάσματα των αλμυρών νερών έπρεπε να 

το μάθουν για να σώσουν τη Θάλασσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openbook.gr/o-feidias-stin-egnatia-odo/
https://www.ebooks4greeks.gr/o-stenagmos-ths-thalassas
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Τίτλος Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=atDCjF2ofYg&feature=youtu.be 

Πηγή ΚΠΕ Καστοριάς http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Λιμναίο Οικοσύστημα 

Ηλικία 7- 9 

Περιγραφή Το υπέροχο αυτό παραμύθι εξηγεί με απλό τρόπο τον υδρολογικό 

κύκλο του νερού σε ένα λιμναίο οικοσύστημα.    

 

Τίτλος Το δέντρο είναι που βλέπει 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/to-dentro-einai-poy-vlepei/ 

Πηγή Ανοικτή βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Περιβάλλον 

Ηλικία 7-9 

Περιγραφή Μέσα σε έναν ξερό τόπο χωρίς ανθρώπους ζει ένα μικρό δεντράκι 

το οποίο ένιωθε απέραντη μοναξιά. Ο άνεμος πήρε το παράπονο 

του δέντρου σε θάλασσες και στεριές για να φτάσει στους 

ανθρώπους… 

 

 

Τίτλος Μαζί!  

Σύνδεσμος https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/mazi-europa-eu  

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Βιοποικιλότητα – Προστατευόμενες περιοχές 

Ηλικία 7-10 

Περιγραφή Το βιβλίο χρησιμοποιεί ως παράδειγμα μια κοιλάδα για να 

εξηγήσει τη βιοποικιλότητα και το δίκτυο των προστατευόμενων 

ζωνών, Natura 2000. Ο Τομ εξερευνά την κοιλάδα μαζί με έναν 

ηλικιωμένο και τον δήμαρχο. Θαυμάζουν την ομορφιά της και 

αποφασίζουν να την κάνουν προσιτή στον οικοτουρισμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=atDCjF2ofYg&feature=youtu.be
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/
https://www.openbook.gr/to-dentro-einai-poy-vlepei/
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/mazi-europa-eu
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Τίτλος Η ελπίδα των Καγιάκος 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/i-elpida-twn-kagiakos/  

Πηγή Ανοικτή Βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Τροπικά δάση  

Ηλικία 7-10 

Περιγραφή Τι όμορφο, το τροπικό δάσος ! Και πόσο όμορφη, αυτή η τεράστια 

πράσινη έκταση ! Από το δάσος ανεβαίνουν φωνές πουλιών. 

Χάνονται στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού. Μέσα στο καλάθι 

του αερόστατου που έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ο Τομ 

και η Λίλα γουρλώνουν τα μάτια μαγεμένοι. Η Φλώρα, η καλύτερή 

τους φίλη, τους κάλεσε να συναντήσουν τους Καγιάκος. Οι 

Καγιάκος κατοικούν στο δάσος. Είναι μακρινά ξαδέλφια της μαμάς 

της Φλώρας. 

 

 

Τίτλος Φαντάσου και ζωγράφισε ένα καλύτερο περιβάλλον μαζί με τον 

Τομ 

Σύνδεσμος https://www.openbook.gr/fantasou-kai-zwgrafise-ena-kalytero-

perivallon-mazi-me-ton-tom/  

Πηγή Ανοικτή βιβλιοθήκη 

Γλώσσα Ελληνικά  

Θέμα Περιβάλλον 

Ηλικία 7-10 

Περιγραφή Ένα βιβλίο στο οποίο τα κάθε παιδί φτιάχνει τη δική του ζωγραφιά 

σε δοσμένα σενάρια που έχουν να κάνουν με την καταστροφή 

αλλά και τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

https://www.openbook.gr/i-elpida-twn-kagiakos/
https://www.openbook.gr/fantasou-kai-zwgrafise-ena-kalytero-perivallon-mazi-me-ton-tom/
https://www.openbook.gr/fantasou-kai-zwgrafise-ena-kalytero-perivallon-mazi-me-ton-tom/
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Τίτλος Το Χαμόγελο της Σεμέλης 

Σύνδεσμος https://www.facebook.com/mouseioparamithiou/videos/58194721

5735934/?epa=SEARCH_BOX 

Πηγή Σελίδα Facebook Μουσείο Παραμυθιού 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ανθρώπινες ανάγκες – Σύγχρονος τρόπος ζωής 

Ηλικία 7- 11 

Περιγραφή Απολαύστε με τα παιδιά σας τη συγγραφέα Μαρίνα Μιχαηλίδου – 

Καδή να διαβάζει το παραμύθι της «Το χαμόγελο της Σεμέλης». 

Ακολουθείστε την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, της Σεμέλης, η 

οποία προβληματίζεται και προσπαθεί να κατανοήσει τι κάνει τους 

ανθρώπους πραγματικά ευτυχισμένους.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος Ο πλανήτης εκπέμπει S.O.S 

Σύνδεσμος http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip26/Default.html 

Πηγή http://www.mikrosanagnostis.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Περιβαλλοντικά Προβλήματα 

Ηλικία 7 - 11 

Περιγραφή Ακούστε την ιστορία του εννιάχρονου Ορφέα, ο οποίος 

τρομαγμένος με αυτά που συμβαίνουν γύρω του αποφασίζει να 

μαζέψει πληροφορίες και να «αφουγκραστεί» τα μηνύματα που 

στέλνει η  φύση στους ανθρώπους. Μέσα από την ιστορία αυτή 

γνωρίζουμε μερικά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα του 

πλανήτη μας και συνειδητοποιούμε την ατομική μας ευθύνη. 

 

https://www.facebook.com/mouseioparamithiou/videos/581947215735934/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/mouseioparamithiou/videos/581947215735934/?epa=SEARCH_BOX
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip26/Default.html
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Μάρτιος 2020 

Τίτλος «Η λίμνη» 

Σύνδεσμος http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oro

klini/paramythi_limni_oroklinis.pdf 

Πηγή Εκπαιδευτικό υλικό – Πρόγραμμα Life Oroklini 

Συγγραφέας: Μαρίνα Μιχαηλίδου Καδή 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Η σημασία, οι απειλές που αντιμετωπίζει ο υγροβιότοπος της λίμνης 

Ορόκλινης και η ανάγκη προστασίας του. 

Ηλικία 7-11 

Προτεινόμενη χρήση Μπορείτε, αφού διαβάσετε το παραμύθι, να συζητήσετε για την πλοκή 

του παραμυθιού, τους ήρωες και να συμπληρώσετε σχετικές 

δραστηριότητες που βρίσκονται στο βιβλίο «Λίμνη Ορόκλινης: 

Εκπαιδευτικές Προτάσεις για τη Δημοτική Εκπαίδευση», σελ. 117-130. 

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oro

klini/ekpaideftikes_protaseis_limni_oroklinis.pdf 

 

Τίτλος «Στον λαχανόκηπο με τον παππού και τη γιαγιά»   

Σύνδεσμος https://issuu.com/alexaeleni/docs/laxanokipos_low  

Πηγή Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Δημιουργία λαχανόκηπου 

Ηλικία 7-11 

Περιγραφή Ένα παιδί της πόλης ανακαλύπτει τη χαρά του να καλλιεργείς και να 

τρως τα δικά σου λαχανικά! 

 

Τίτλος Ξένοι στο Αιγαίο 

Σύνδεσμος http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip39/Default.html 

Πηγή http://www.mikrosanagnostis.gr 

Γλώσσα Ελληνικά; 

Θέμα Μετανάστευση – Περιβαλλοντικοί Πρόσφυγες 

Ηλικία 7 - 11 

Περιγραφή Ακούστε με τα παιδιά σας την ιστορία δύο καινούριων φίλων που 

προσπαθούν να φτιάξουν τη νέα τους ζωή μακριά από την πατρίδα τους.  

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oroklini/paramythi_limni_oroklinis.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oroklini/paramythi_limni_oroklinis.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oroklini/ekpaideftikes_protaseis_limni_oroklinis.pdf
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/ekpaideftiki_valitsa_oroklini/ekpaideftikes_protaseis_limni_oroklinis.pdf
https://issuu.com/alexaeleni/docs/laxanokipos_low
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip39/Default.html
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Τίτλος Ανακύκλωση συσκευών – Δεν είναι παραμύθι 1 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=xIrR-2Uw4ms 

Πηγή http://www.deneinaiparamithi.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ανακύκλωση  

Ηλικία 7-11 

Περιγραφή Μια φανταστική ιστορία για την πραγματική αξία της 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

Τίτλος Ανακύκλωση λαμπτήρων – Δεν είναι παραμύθι 2 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=Zr7bu9skmoc 

Πηγή http://www.deneinaiparamithi.gr 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Ανακύκλωση  

Ηλικία 7-11 

Περιγραφή Μέσα από μια απολαυστική και διδακτική ιστορία γίνεται μια 

προσπάθεια για να μας ευαισθητοποιήσει όλους σχετικά με 

την ανακύκλωση λαμπτήρων. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zr7bu9skmoc
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Τίτλος Ένα παραμύθι για το περιβάλλον 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=mSWnl_Vuanc 

Πηγή 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 

Στ΄2 – 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας 

(Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2011) 

Γλώσσα Ελληνικά 

Θέμα Περιβάλλον  

Ηλικία 7-11 

Περιγραφή Το παραμύθι, μέσα από τα μάτια των παιδιών, περιγράφει 

τα προβλήματα που επιφέρει στον πλανήτη μας ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής μας και παρουσιάζει τις επιπτώσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αφήνοντας όμως ανοιχτή την πόρτα για 

την ελπίδα. 

 

Τίτλος Η πτήση των γερανών 

Σύνδεσμος https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/cranes/pri

nted_publication_en.htm 

Πηγή Eπίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γλώσσα  Eλληνικά και άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Θέμα Μετανάστευση των πουλιών 

Ηλικία 10-11 

Περιγραφή Το δημοσίευμα αυτό παραθέτει συναρπαστικές πληροφορίες 

για την αποδημία των πουλιών της Ευρώπης, τη 

βιοποικιλότητα και ιδέες για όσα μπορούν να κάνουν τα ίδια 

τα παιδιά ώστε να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον. 

Περιλαμβάνει επίσης ένα «λεύκωμα» γραμμένο από τις 

παρατηρήσεις των ίδιων των παιδιών, το οποίο προσκαλεί 

τους νεαρούς αναγνώστες να συμβάλουν κι εκείνοι. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSWnl_Vuanc
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/cranes/printed_publication_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/cranes/printed_publication_en.htm

