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1.1 Παιχνίδι πέντε σταθμών γρίφων
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://sustainablesamothraki.net/el/project/δράση-κομποστοποίησης

1.2 Πράκτορες του πλανήτη
Εκπαιδευτικό Υλικό:
http://planetagents.org/el/δράσεις/η-αποστολή-σώστε-τον-πλανήτηαπό-τα-σκουπίδια-διαθέσιμη-σε-όλους
Ηλεκτρονικές δράσεις online δωρεάν: http://planetagents.org/el/γίνεπράκτορας
Αίτηση για να επισκεφτούνε τη σχολική τάξη:
http://planetagents.org/el/για-μεγάλους
Δημιουργία τραγουδιού και βίντεο
Παράδειγμα: https://www.youtube.com/watch?v=stXtnR47fkο

1.3 Η συνταγή!
Tι χρειάζεται για να γίνει κομποστοποίηση. Τι μπαίνει στο κάδο για κομπόστ. Σε ποιες
αναλογίες.
Φυλλάδια με αναγραμματισμούς, ξεδιάλεγμα σε πίνακες και αντιστοίχιση και “βρες τη
λέξη” για επανάληψη.
Παιχνίδι με μπάλα, πιάσε' το και πες κάτι που κομποστοποιούμε.

1.4 Χώμα για μεσημεριανό!
Για να γνωρίσουν τα παιδιά οτι το φαγητό μας προέρχεται από το χώμα, και πόσο
σημαντική είναι η ποιότητα του χώματος.
Τα παιδιά αναλύουν ότι έφαγαν για μεσημεριανό και ακολουθούν την τροφική αλυσίδα
π.χ. Φάγαμε κατσίκι, που έφαγε χόρτο που φύτρωσε στο χώμα. Η πρόκληση είναι να βρουν
κάτι που δεν βγήκε από το χώμα.
1/2 ώρα για το στήσιμο και 15 λεπτά η παρακολούθηση, 1 ή 2 φορές την εβδομάδα,
παρακολούθηση για 2-4 εβδομάδες.

1.5 Μύκητες και βακτήρια
Τα παιδιά παρακολουθούν και συγκρίνουν την ανάπτυξή τους υπό διαφορετικές συνθήκες
για να καταλάβουν το ρόλο τους στην διαδικασία της αποσύνθεσης.
Πείραμα με μπανάνες, ψωμί , μαγιά κτλ σε πλαστικές σακούλες σε διαφορετικά μέρη.

Φυλλάδια για καταγραφή παρατηρήσεων.

1.6 Κομπόστ στις γλάστρες
Για να δούμε αν το κομπόστ έχει επίδραση στο πως φυτρώνει και μεγαλώνει ένα φυτό.
Πείραμα με διάφορες αναλογίες χώμα με κομπόστ, με φυλλάδια παρακολούθησης.
45 λεπτά στήσιμο και μετά παρακολούθηση.

1.7 Κενά αέρος στο χώμα.
Τα παιδιά θα καταλάβουν ότι υπάρχει και αέρας στο χώμα για να αναπνέουν τα σκουλήκια,
κτλ.
Πείραμα με χώμα και νερό σε ποτήρια
45 λεπτά με 1 ώρα.
Καλύτερα την άνοιξη!

1.8 Ζωντανό χώμα, ένα μικρό τετράγωνο.
Για να δουν τα παιδιά πόση ζωή υπάρχει στο χώμα
Παρατήρηση σε ένα κομμάτι γης, όπως είναι, μετά σκάβουν και σημειώνουν/ζωγραφίζουν
ότι ζωντανό βλέπουν. Εδώ είναι ευκαιρία να μάθουν για τα διαφορετικά είδη χώματος
(αμμώδη, αργιλώδη, κλπ.) και τα χαρακτηριστικά τους.

1.9 Σπαζοκεφαλιές
Δημιουργία σπαζοκεφαλιών σχετικά με τη κομποστοποίηση και τη δράση στη Σαμοθράκη
Πληροφορίες για υλικό θα βρείτε εδώ:
• Ενημερωτικό φυλλάδιο: http://sustainable-samothraki.net/el/project/δράσηκομποστοποίησης
• http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/greentips/blog/49948/
• http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/Composting.pdf
Δημιουργήστε φύλλα εργασίας δωρεάν στην ιστοσελίδα:
https://quickworksheets.net/generators/
1.9.1 Ακροστοιχίδα
1.9.2 Δημιουργία word find
1.9.3 Δημιουργία ερωτηματολογίου για Σωστό ή Λάθος
H τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένα δευτερόλεπτα στη
διάθεσή της για να απαντήσει με Σωστό ή Λάθος στην ερώτηση. Προτείνεται χρονόμετρο
online σε εμφανή οθόνη και καταγραφή πόντων στο ίδιο πρόγραμμα.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
• Τα σκουπίδια στη Σαμοθράκη αφού μπούνε στους γκρι κάδους, εξατμίζονται. Λ
• Το κουτάκι του αναψυκτικού μπορεί να κομποστοποιηθεί. Λ
• Τα μαγειρεμένα λαχανικά, προτιμάμε να τα κομποστοποιούμε. Λ
• Σε ακραίες θερμοκρασίες (καύσωνας, παγετώνας) είναι καλό να καλύψουμε το
κομποστοποιητή Σ
• Η ιδανική υγρασία που χρειάζεται ο κομποστοποιητής είναι 40-60%. Σ

•
•
•

Οι γεωσκώληκες κάνουν ανασκαφές στο χώμα, βοηθώντας στον αερισμό και
κάνοντας το χώμα πιο ανάλαφρο. Σ
Μπορώ να παράγω κομπόστ και μόνος μου σε λάκκο στο χώμα. Σ
Οι γεωσκώληκες τρέφονται με ζωντανή ύλη. Λ

1.10 Πείραμα / κατασκευή κομποστοποιητή μικρής κλίμακας
για εσωτερικό χώρο σε μπουκάλι
1.11 Κατασκευή ξύλινου κομποστοποιητή με τη τάξη!
Οδηγίες στο link:
http://www.dafni.net.gr/gr/archives/files/ekpaideftiko.pdf

1.12
Δημιουργία αφίσας με κολλάζ από
μαθητές με το διαχωρισμό των
απορριμμάτων

Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων,
δημιουργία αφίσας με τους τρεις κάδους δηλ. .ανακύκλωσης, μικτών
απορριμμάτων και κομποστοποίησης, δημιουργία λίστας με τις εικόνες
τι θα πρέπει να καταλήγει σε ποιον κάδο
Άλλη αφίσσα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι με λίστα ποια οργανικά
απορρίμματα χρησιμοποιούμε για προσθήκη άνθρακα και αζώτου.

1.13 Εξερεύνηση στη τάξη και στο σχολείο
Οι μαθητές καταγράφουνε τι βρίσκουνε στους σχολικούς κάδους για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και ανακοινώνουνε στους συμμαθητές τους αν γίνεται καλή χρήση των κάδων

1.14 Βιβλία με εκπαιδευτικές δράσεις
Dropbox link για τα κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια ή αναζητήστε τα δωρεάν στο
διαδίκτυο:
https://www.dropbox.com/sh/h8bem33p1byr5mz/AABDtNKc9UTkWPOwnXko_e02a?dl=0

