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Θεματική Ενότητα Προγράμματα Εκπαιδευτική Βαθμίδα 2Πεδία-Παρατηρήσεις – Σημειώσεις 

 
 
 
 
 
 

 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

 

Η χλωρίδα και η πανίδα του Κάβο Γκρέκο 
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή μονοπάτι της φύσης 
«Αφροδίτη» 

Μελετώντας τα πουλιά Δημοτική (Γ’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή εκδρομικός χώρος Αγίων 
Αναργύρων  
 
Η δακτυλίδωση μπορεί να γίνεται μετά από 
συνεννόηση με την Παιδαγωγική Ομάδα. 
 

Οι φτερωτοί επισκέπτες της λίμνης Ορόκλινης 
 

Δημοτική (Γ’-Στ’) 

Πεδία: Λίμνη Ορόκλινης 
 
Η μετάβαση στη λίμνη Ορόκλινης γίνεται με 
το σχολικό λεωφορείο.  
 

 
1  ¨Όλα τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε Κέντρο του Δικτύου, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Μονάδας ΕΠΑΑ 
https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/,  την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος. 
2 Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγεται και με βάση το περιεχόμενό του οι δραστηριότητες στο πεδίο διαφοροποιούνται.  

       

 

https://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/


Γνωρίζουμε τον κόσμο των εντόμων 
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή μονοπάτι της φύσης 
«Αφροδίτη» 
 

Οι πράσινοι θησαυροί του Κάβο Γκρέκο  
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή μονοπάτι της φύσης 
«Αφροδίτη» 

Μελετούμε το περιβάλλον 
μέσα από τις αισθήσεις μας  

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή μονοπάτι της φύσης 
«Αφροδίτη» 

Εξερευνώντας το δέντρο της ζωής Δημοτική (Ε’-Στ’) 

Πεδία: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» ή μονοπάτι της φύσης 
«Αφροδίτη» ή/και παραλία «Άμμος του 
Καμπούρη» 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θαλασσινές περιπέτειες 
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Παραλία «Άμμος του Καμπούρη» ή 
παραλία «Κόννος» 
 
Η μετάβαση στην παραλία γίνεται με το 
σχολικό λεωφορείο. Το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής προς την παραλία "Άμμος του 
Καμπούρη" είναι χωματόδρομος (100 μ.), 
προσβάσιμος με λεωφορείο. 
 

Γνωρίζουμε τη θάλασσα 
μέσα από τις αισθήσεις μας 

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Παραλία «Άμμος του Καμπούρη» ή 
παραλία «Κόννος» 
 
Η μετάβαση στην παραλία γίνεται με το 
σχολικό λεωφορείο. Το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής προς την παραλία "Άμμος του 
Καμπούρη" είναι χωματόδρομος (100 μ.), 
προσβάσιμος με λεωφορείο. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Η ζωή του ψαρά Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: Λιμανάκι Αγίας Νάπας 
 
Η μετάβαση στο λιμανάκι Αγίας Νάπας 
γίνεται με το σχολικό λεωφορείο. 
 

Προσέχουμε τη θάλασσα σαν τα μάτια μας 
 

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδία: Παραλία «Άμμος του Καμπούρη» ή 
παραλία «Κόννος» ή παραλία «Αγίας 
Τριάδας» 
 
Η μετάβαση στην παραλία γίνεται με το 
σχολικό λεωφορείο. Το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής προς την παραλία "Άμμος του 
Καμπούρη" είναι χωματόδρομος (100 μ.), 
προσβάσιμος με λεωφορείο. 
 

Η μαγεία των κοχυλιών 
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: Παραλία «Άμμος του Καμπούρη»  
 
Η μετάβαση στην παραλία γίνεται με το 
σχολικό λεωφορείο. Το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής προς την παραλία "Άμμος του 
Καμπούρη" είναι χωματόδρομος (100 μ.), 
προσβάσιμος με λεωφορείο. 
 

Η 
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΑΒΟ 
ΓΚΡΕΚΟ 

Νάνοι ιπποπόταμοι 
στη γεω-όμορφη περιοχή του Κάβο Γκρέκο 

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: Πάρκο Γλυπτικής (Αγία Νάπα) 
 
Η μετάβαση στο Πάρκο Γλυπτικής γίνεται 
με το σχολικό λεωφορείο. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 
 

Καλλιέργειες στα χωριά με το κόκκινο χώμα Δημοτική (Γ’-Στ’) 

Πεδία: Καλλιεργημένες εκτάσεις στην 
περιοχή του Κάβο Γκρέκο 
 
Η μετάβαση στο πεδίο γίνεται με το σχολικό 
λεωφορείο. 
 



Οι περιπέτειες της πατάτας:  
Από το χωράφι στο πιάτο μας  

 
Δημοτική (Γ’-Στ’) 

Πεδία: Καλλιέργειες πατατών στην περιοχή 
του Κάβο Γκρέκο 
 
Η μετάβαση στο πεδίο γίνεται με το σχολικό 
λεωφορείο. 
 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ένας/Μια τουρίστας/τουρίστρια στο Κάβο 
Γκρέκο 

Δημοτική (Γ’-Στ’) 

Πεδία: Αξιοθέατα του Κάβο Γκρέκο 
(Καμάρα του Κόρακα, εκκλησία Αγίων 
Αναργύρων) 
 
Η ξενάγηση στο Κάβο Γκρέκο γίνεται με το 
σχολικό λεωφορείο.   
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι μικροί/μικρές μετεωρολόγοι 
Προδημοτική, 

Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: Μονοπάτι της φύσης «Κόννοι - Άγιοι 
Ανάργυροι» 
 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Ένα κατάλληλο σπίτι 
για τον τετράποδο φίλο μου 

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: ΚΠΕ Κάβο Γκέκο 
 

Τα δικαιώματα των ζώων συντροφιάς 
και οι υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών/ιδιοκτητριών 

Προδημοτική, 
Δημοτική (Α’-Στ’) 

Πεδίο: ΚΠΕ Κάβο Γκέκο 
 

 


