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Στο σχολείο της φύσης
Φυλλάδιο για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση



Λίγα λόγια για το φυλλάδιο
Σκοπός του εντύπου είναι να βοηθήσει στη γνωριμία των μαθητών με
τους υγροτόπους.

Περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

• σελίδες για τον εκπαιδευτικό,
• φωτογραφικό υλικό,
• σελίδες για τους μαθητές. Οι μαθητές αρχικά, χρωματίζουν τις

επικεφαλίδες των σελίδων και στη συνέχεια ασχολούνται με την
εργασία.

Η δομή του εντύπου επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν
επιμέρους θέματα που εύκολα μπορούν να ενταχθούν στο ωρολόγιο
πρόγραμμα ή να διαμορφώσουν ετήσιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.



υγρότοποι
Υγρότοποι είναι περιοχές που κατακλύζονται από νερό είτε μόνιμα είτε προσωρινά. 

Τα νερά των υγροτόπων μπορεί να είναι γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά και ακόμα τα
νερά μπορεί να ρέουν ή να είναι στάσιμα. 

Επίσης, υγρότοπος είναι και μια περιοχή που καλύπτεται από θαλασσινό νερό όταν
όμως το βάθος του κατά την άμπωτη δεν είναι μεγαλύτερο από τα 6 μέτρα. 

Στους υγρότοπους περιλαμβάνονται:

• οι βάλτοι

• οι λιμνοθάλασσες

• τα λασποτόπια

• οι όχθες και οι εκβολές των ποταμών

• οι αλυκές

και άλλα



τι μας προσφέρουν οι υγρότοποι
• Δίνουν νερό για ύδρευση, άρδευση και εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά

• Προστατεύουν από τις πλημμύρες (μειώνουν την ορμητικότητα των
χειμάρρων, συγκρατούν τα φερτά υλικά)

• Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα

• Αποθηκεύουν και ελευθερώνουν θερμότητα (προστατεύουν από καύσωνες και
παγετούς)

• Παράγουν ψάρια, προσφέρουν τροφή σε αγροτικά ζώα, προσφέρουν τροφή και
χώρους φωλιάσματος σε άγρια ζώα

• Προσφέρουν εύφορη γη για καλλιέργειες

• Τα φυτά των βάλτων (ψαθιά, καλάμια) απορροφούν από το νερό διάφορους ρύπους
και έτσι βελτιώνουν την ποιότητά του

• Αναψυχή - Εκπαίδευση - Έρευνα

• Συντηρούν μεγάλο αριθμό φυτών και ζώων που βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ
τους

• γύρω από τους υγρότοπους αναπτύσσεται ιδιαίτερος πολιτισμός, μυθολογία, ιστορία, 
τέχνες



Απειλές για τους υγροτόπους:

• αποξηράνσεις (στην Ελλάδα αποξηράνθηκε το 60% των
υγροτόπων από το 1920 έως σήμερα) 

• ρύπανση από απόβλητα (βιομηχανικά, αστικά, γεωργικά)
• υπερεκμετάλλευση πόρων, που συνήθως αφορούν σε

αμμοληψίες, εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, υλοτομία
• μείωση των υγροτοπικών εκτάσεων εξαιτίας της οικιστικής

ανάπτυξης, του τουρισμού, της αναψυχής, της επέκτασης
γεωργικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων

• Δημιουργία φραγμάτων και δικτύων άρδευσης που
μεταβάλλουν την υδρολογική ισορροπία



το αλάτι
• Επίσκεψη σε χώρο αλυκών
• Ενημέρωση μαθητών για τον τρόπο παραγωγής του
αλατιού

• Εργασίες ομάδων μαθητών:
- το αλάτι στο σώμα μας
- πού χρησιμοποιούμε αλάτι
- τα πουλιά στις αλυκές
- φωτογραφίζουμε τις αλυκές
- τα επαγγέλματα των εργαζομένων στις αλυκές

(επιλογή εργασίας από εκπαιδευτικό & μαθητές)



Τα πουλιά των υγροτόπων

Υδρόβια: Τα πουλιά που κινούνται κολυμπώντας στο νερό. 
έχουν αδιάβροχο, πυκνό φτέρωμα, μακρύ λαιμό, στενές
φτερούγες και κοντά πόδια. 

Παρυδάτια: τα πουλιά με μακριά πόδια και μακρύ λαιμό που
τρέφονται σε ρηχά νερά (εκεί που το βάθος του νερού δεν
ξεπερνάει το ύψος των ποδιών)

Τα παιδιά παρατηρούν υδρόβια και παρυδάτια πουλιά –
μαθαίνουν τα ονόματά τους



Χαρακτηριστικά φυτά των
υγροτόπων

Συζήτηση για:

• λειτουργία των φυτών των υγροτόπων (κυρίως ψαθιών
και καλαμιών) ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού του νερού.

• χρήση των φυτών σε εφαρμογές (γεωργία, αλιεία, 
οικοδομή, κλπ.)

Επίσκεψη σε εργαστήριο καλαθοποιίας.

Τα παιδιά συλλέγουν ψαθιά και καλάμια και δημιουργούν. 



Επαγγέλματα σχετικά με το
φυσικό περιβάλλον

Συζήτηση για διάφορα επαγγέλματα που σχετίζονται με το φυσικό
περιβάλλον.
Ο μαθητής διαλέγει το δικό του επάγγελμα και το περιγράφει
(προφορικά ή γραπτά).

Επιστήμονας ή ερευνητής (βιολόγος, γεωπόνος, περιβαλλοντολόγος, εκπαιδευτικός, 
κτηνίατρος, ιχθυολόγος, ιχθυοπαθολόγος κλπ.), 
οικοξεναγός, 
λογοτέχνης, 
ψαράς, 
ναυπηγός, 
φωτογράφος – ζωγράφος - κινηματογραφιστής της άγριας ζωής, 
βιοκαλλιεργητής, 
ξενοδόχος, 
κατασκευαστής (αλιευτικά εργαλεία, καλάθια) κλπ



βββ άάά λλλ τττ οοο ςςς



λιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσα



ΠοτάμιΠοτάμιΠοτάμι καικαικαι λιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσα



αλυκέςαλυκέςαλυκές



υδρόβιαυδρόβιαυδρόβια πουλιάπουλιάπουλιά



ΠαρυδάτιαΠαρυδάτιαΠαρυδάτια πουλιάπουλιάπουλιά



ΨαθιάΨαθιάΨαθιά καικαικαι καλάμιακαλάμιακαλάμια



ΠωςΠωςΠως δημιουργήθηκεδημιουργήθηκεδημιουργήθηκε ηηη
λιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσα ΜεσολογγίουΜεσολογγίουΜεσολογγίου

Τα δύο ποτάμια, ο Ε_ _ _ _ς και ο Α _ _ _ _ _ς εδώ και αιώνες μετέφεραν

με τα νερά τους πέτρες, άμμο και λάσπη μέχρι τις εκβολές τους. Από εκεί, τα

ρεύματα του Π _ _ _ _ _ _ _ ύ κόλπου και τα κύματα τα έσπρωχναν πιο

βόρεια και έτσι δημιουργήθηκε ένα ρηχό μέρος της θάλασσας που

ονομάζεται λ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Μ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Με την άμμο φτιάχτηκαν και μακρόστενα νησάκια που χωρίζουν τη

λιμνοθάλασσα από τον Πατραϊκό κόλπο και την προστατεύουν από τα

κύματα.  



ΤαΤαΤα ψάριαψάριαψάρια δενδενδεν ζουνζουνζουν όληόληόλη τητητη ζωήζωήζωή
τουςτουςτους στηστηστη λιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσα

Επειδή η λιμνοθάλασσα είναι ρηχή, την άνοιξη ζεσταίνεται πιο γρήγορα

από τη θάλασσα και αναπτύσσονται στο νερό της διάφοροι οργανισμοί

που αποτελούν τροφή για τα ψάρια. Ακόμα, επειδή είναι κλειστή, το

καλοκαίρι το νερό της εξ _ _ _ _ _ _ _ _ _  και γίνεται πιο αλμ_ _ _  ενώ

το χειμώνα με τις βροχές γίνεται πιο γλυκό από της θάλασσας.

Τα ψ _ _ _ _  μπαίνουν στη λιμνοθάλασσα την ά _ _ _ _ _  και φεύγουν

για τη θάλασσα όταν θέλουν να γεννήσουν τα αυγά τους ή όταν το νερό

κρ _ _ _ _ _.



ΠώςΠώςΠώς ψαρεύουνψαρεύουνψαρεύουν οιοιοι ψαράδεςψαράδεςψαράδες τηςτηςτης
λιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσας;;;

Αντιστοίχισε τις φωτογραφίες με τις λέξεις
(βάλε αριθμό στις φωτογραφίες)

1. διβάρι

2. Παραγάδι

3. Σταφνοκάρι

4. Πυροφάνι



ΤαΤαΤα ψάριαψάριαψάρια τηςτηςτης λιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσας
Παρατήρησε τα ψάρια και βρες τις διαφορές στο χρώμα, το
σχήμα του σώματος, της ουράς και των πτερυγίων τους

τσιπούρα

χέλι

γοβιός

λαβράκι

κέφαλος



ΓαΐτεςΓαΐτεςΓαΐτες καικαικαι πελάδεςπελάδεςπελάδες:::
οιοιοι βάρκεςβάρκεςβάρκες καικαικαι τατατα σπίτιασπίτιασπίτια τωντωντων
ψαράδωνψαράδωνψαράδων τηςτηςτης λιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσαςλιμνοθάλασσας
Συζήτησε με τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας.

Ζωγράφισε τις βάρκες, τα σπίτια ή και τα εργαλεία των
ψαράδων.

Γράψε για τις βάρκες και τα σπίτια των ψαράδων της
λιμνοθάλασσας
ή
φαντάσου ότι έζησες μια εβδομάδα μαζί με τους ψαράδες
και γράφεις στο ημερολόγιό σου.



ΠουλιάΠουλιάΠουλιά τωντωντων υγροτόπωνυγροτόπωνυγροτόπων

Αντιστοίχισε τις
φωτογραφίες με τα
ονόματα των
πουλιών

1. Ερωδιός (ή τσικνιάς)

2. Φλαμίγκο (ή

Φοινικόπτερο)

3. Τουρλίδα

4. Φαλαρίδα

5. Αβοκέτα

6. Καλαμοκανάς

7. Αλκυόνα



ΓράψεΓράψεΓράψε έναέναένα γράμμαγράμμαγράμμα

Διάλεξε ένα θέμα για το γράμμα σου.

• περιγράφω σε ένα φίλο τους υγρότοπους
• ενημερώνω τον Υπουργό Περιβάλλοντος ή
το Δήμαρχο για τα προβλήματα των
υγροτόπων.

• περιγράφω τι θα έκανα για τους
υγροτόπους αν ήμουν Υπουργός
Περιβάλλοντος


