Παιχνίδι γνώσης: Μεσοστιχίδες του περιβάλλοντος της Ναυτιλίας
Λύσε τις παρακάτω µεσοστιχίδες και δηµιούργησε τις δικές σου για το
περιβάλλον και τη Ναυτιλία.

1. _ _ _ _ _ _ _ Π _ _ _
2.
__Ε_____
3.
__Ρ_
4.
___Ι_
5.
____Β_______
6.
___Α__
7.
__Λ____
8.
_Λ____
9.
____Ο__
10.
___Ν
1.

Αέρια του /.. - υπεύθυνα για την κλιµατική αλλαγή

2.

Για την παραγωγή της καταναλώνουµε τους πόρους της Γης

3.

Πολύτιµο για τη ζωή αγαθό

4.

Φάρµακο που παίρνουµε από τη θάλασσα

5.

Είναι η λίµνη Κερκίνη και το ∆έλτα του Έβρου

6.

Υγρά απόβλητα

7.

Θαλάσσιο θηλαστικό µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης

8.

Μορφή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον

9.

Το 30% περίπου προέρχεται από τη στεριά και το υπόλοιπο από τη
θάλασσα

10. Μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία

Λύση:
1. Θερµοκηπίου, 2. Ενέργεια, 3. Νερό, 4. Ιώδιο, 5. Υγροβιότοποι, 6. Λύµατα, 7. ∆ελφίνι, 8. Ηλιακή, 9. Οξυγόνο. 10. Όζον

1.
____Ν____
2.
_____Α_____
3.
__Υ___
4.
___Τ______
5.
___Ι______
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Λ _ _ _
7.
___Ι__
8.
______Α__
1. Ήρεµη θάλασσα.
2. Η αστυνοµία της θάλασσας.
3. Το πίσω µέρος του πλοίου.
4. Ναυτικός χάρτης µε στοιχεία για τις ακτές και τα λιµάνια.
5. Παράθυρο πλοίου.
6. Πλοίο που µεταφέρει υγρά φορτία χύµα (π.χ πετρέλαιο, χηµικά κ.α.).
7. Όργανο προσανατολισµού στη γέφυρα του πλοίου.
8. Αδιάβροχη στολή για ναυτικούς, ψαράδες και ιστιοπλόους.

Λύση:
1. Μπουνάτσα, 2. Λιµεναρχείο, 3. Πρύµνη, 4. Πορτολάνος, 5. Φινιστρίνι, 6. ∆εξαµενόπλοιο, 7. Πυξίδα, 8. Νιτσεράδα

(Μελέτησε τις παρακάτω λέξεις που χρησιµοποιούν οι ναυτικοί και
χρησιµοποιήσε τις για να φτιάξεις τις δικές σου µεσοστιχίδες)
ΓΑΡΜΠΗΣ: Ο νοτιοδυτικός άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΕΞΑΛΑ: Μέρη του πλοίου που είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ΚΑΒΟΣ: Χοντρό σχοινί µε το οποίο δένεται το πλοίο στις δέστρες της
προκυµαίας.
ΚΟΜΒΟΥΣ: Σε αυτούς µετράται η ταχύτητα ενός πλοίου.
ΚΟΥΚΕΤΑ: Κρεβάτι πλοίου.
ΛΕΒΑΝΤΕΣ: Ο ανατολικός άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΜΑΪΣΤΡΟΣ: Ο βορειοδυτικός άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΜΑΛΟΥΠΑ: Τα φύκια που µαζεύονται στα ύφαλα των πλοίων και προκαλούν
µείωση της ταχύτητάς του.
ΜΕΛΤΕΜΙ: Ο καλοκαιρινός βοριάς του Αιγαίου.
ΜΠΟΥΡΙΝΙ: Ξαφνική κακοκαιρία.
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ: Αλλιώς η πυξίδα.
ΟΡΤΣΑ: Παράγγελµα, ώστε να αποκτήσει το πλοίο αντίθετη προς τον άνεµο
πορεία.
ΌΣΤΡΙΑ: Ο νότιος άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΠΛΩΡΗ: Το µπροστινό µέρος του πλοίου.
ΡΟΤΑ: Η πορεία του πλοίου.
ΣΟΡΟΚΟΣ: Ο νοτιοανατολικός άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ: Ο βόρειος άνεµος στη ναυτική γλώσσα.
ΥΦΑΛΑ: Μέρη του πλοίου που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ΦΟΥΝΤΑΡΩ: Ρίχνω άγκυρα.

