
Ελληνικά, 28.01.2021 

Σήμερα είναι η μέρα των επιλογών! Έχετε να επιλέξετε ποια από τις 

πιο κάτω εργασίες θέλετε να κάνετε. Προσοχή όμως! Πρέπει να κάνετε 

μια από τις δύο, όχι καμία !!! 

➢ Εργασία 1 

➢ Δημιουργία αφίσας 

1ο βήμα 

Μελετήστε τα πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο βήμα 

Διαβάστε το κείμενο για την αφίσα στο Τετράδιο Εργασιών, στην 

άσκηση 5, στη σελίδα 50.  

3ο βήμα 

Δημιουργήστε τη δική σας αφίσα σε καθαρή σελίδα στο τετράδιο «Τα 

απίθανα μολύβια» ή σε δικό σας χαρτί, με θέμα την Ανακύκλωση. 

Σκεφτείτε ένα καλό σύνθημα για να πείσετε τους υπόλοιπους να 

ανακυκλώνουν. Φτιάξτε μια ωραία ζωγραφιά και σημειώστε στο κάτω 

μέρος τον εκδότη: Γ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου Κλήρου. 

 

Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τις δημιουργίες άλλων παιδιών.  

Κάντε «κλικ» πιο κάτω: 
https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/ 

 

 

 

 

 

https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/
https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/
https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/
https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/
https://anagennisi.edu.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-2/


➢ Εργασία 2 

➢ Μικρή μελέτη 

Βρίσκω και καταγράφω με δικά μου λόγια πληροφορίες για την 

ανακύκλωση (τι είναι η ανακύκλωση, ποιες είναι οι ωφέλειες από την 

ανακύκλωση, ποιοι κάδοι υπάρχουν, ποια υλικά ανακυκλώνονται κλπ). 

Μπορείτε να συνοδεύσετε τις πληροφορίες με σχετικά σχέδια ή και 

σχεδιαγράμματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το «εργαλείο» 

3 – 2 – 1 για την εργασία σας (π.χ. 3 ωφέλειες, 2 είδη κάδων, 1 

σπουδαία πληροφορία). Αν έχετε απορία γι’ αυτό το εργαλείο, μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας εξηγήσουμε. Θα 

χαρούμε πολύ ! 

Τη μελέτη μπορείτε να την κάνετε στο τετράδιο «Τα απίθανα μολύβια» 

ή σε δικό σας χαρτί ή ακόμα και στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

Είπαμε, είναι η μέρα των επιλογών σήμερα άρα η επιλογή είναι δική 

σας, 

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες: 

• https://slideplayer.gr/slide/2693343/ 

• https://slideplayer.gr/slide/2916507/ 

• http://www.kalamata.gr/assets/anakyklosi/recycling_guide.htm 

• http://greendot.com.cy/el/koino/giati-na-anakykloso 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Όταν κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ! 

 

 

 

Αυτά είχαμε για σήμερα! Βάλτε τα δυνατά σας! 
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