
 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ιδέες και προτάσεις για το θέμα 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

 Τι είναι τα σκουπίδια; Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα σκουπίδια. 

 Ποια από τα σκουπίδια μας μπορούμε να ανακυκλώσουμε; Κατηγορίες (χαρτί, γυαλί, 

πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες) 

 Τι είναι ανακύκλωση; 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δίνουν σε γονείς και γείτονες, 

ώστε να επεξεργαστούμε μετά τις απαντήσεις και να δούμε τι γνωρίζει ο κόσμος για την 

ανακύκλωση. 

Παραδείγματα ερωτήσεων στις οποίες μπορείτε μαζί με τα παιδιά να δώσετε απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής για να κυκλώσει το κοινό: 

 Πού πετάμε τα σκουπίδια μας;.  

 Πώς ονομάζεται το μέρος, που πετιούνται τα σκουπίδια μετά την περισυλλογή; 

 Τι είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος; 

 Ανακυκλώνω σημαίνει… 

 Ποιο είναι το σύμβολο της ανακύκλωσης; 

 Τι ανακυκλώνουμε;. 

 Τι χρώμα έχουν οι κάδοι ανακύκλωσης; 

 Οι μπαταρίες ανακυκλώνονται; 

 

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Να φτιάξουν την δική τους αφίσα για να ευαισθητοποιήσουν την οικογένειά τους. 

 Να φτιάξουν έργα τέχνης από «σκουπίδια» ή να φτιάξουν ψηφιδωτά από κομματάκια 

περιοδικών και εφημερίδων.Στο τέλος της χρονιάς μπορούν να οργανώσουν μια έκθεση και να 

παρουσιάσουν τα έργα τέχνης που έφτιαξαν. 

 Να φτιάξουν τις δικές τους πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους. 

 Να ζωγραφίσουν το σήμα της ανακύκλωσης και να φτιάξουμε τις ζωγραφιές τους ως σουπλά 

χρησιμοποιώντας πλαστικοποίηση. 

 Ανακύκλωση παραμυθιών: Από παλιά και κατεστραμμένα παραμύθια τα παιδιά φτιάχνουν 

καινούρια δικά τους παραμύθια. Κόβουμε εικόνες, φτιάχνουμε νέες ιστορίες και τις κολλάμε 

σε ένα παλιό τετράδιο. 

 Κατασκευάζουμε μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χάρτινα ποτηράκια μιας 

χρήσης) 

 



 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 Να παίξουν παιχνίδι με ανακυκλώσιμα υλικά:  με ρολά από χαρτιά υγείας να στήνουν 

πυργάκια και με μια μπάλα να προσπαθούν να ρίξουν όσα περισσότερα μπορούν.  

 Παιχνίδι memory με εικόνες από ανακυκλώσιμα υλικά 
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