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Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς δημιουργούς των 230 ομαδικών έργων που λάβαμε για τον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής! Τα έργα που διακρίθηκαν στις 2 κατηγορίες είναι:
Κατηγορία 5-7 ετών και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Α’ Βραβείο
14ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας
Ομάδες 2557(Ν)-2558(Ν)-2559(Ν)

Β’ Βραβείο
Νηπιαγωγείο Κορησσίας Κέας
Ομάδες 2644(Ν)-2681(Ν)-2694(Ν)

Γ’ Βραβείο
13ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας
Ομάδες 2766(Ν)-2767(Ν)

Κατηγορία 8-12 ετών

Α’ Βραβείο
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής
Δ’ Τάξη, Ομάδα 3086(Β)

Β’ Βραβείο
4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Δ’ Τάξη, Ομάδα 2996(Β)

Γ’ Βραβείο
Δημοτικό Σχολείο Λουτροχωρίου
Πέλλας, Ε’ & Στ’ Τάξεις, Ομάδα 436(Ε)

Δραστηριότητες Ομάδων
Μαθητές της Ομάδας 2011(Γ), Στ‛ Τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Φούρκας Κασσανδρινού επηρεασμένοι από
το πρόβλημα των πλαστικών που αντιμετωπίζουν οι
θάλασσες, έφτιαξαν μία αφίσα με τίτλο «Μην πνίγεις τη
ζωή στο πλαστικό, δείξε στη θάλασσα σεβασμό!», για να
ευαισθητοποιήσουν την τοπική τους κοινωνία.
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Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Παιδιά μέλη των Ομάδων 2618(Ν)2619(Ν) του Νηπιαγωγείου
Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου και
των Ομάδων 2658(Ν)-2659(Ν)2665(Ν)-2666(Ν) του 2ου
Νηπιαγωγείου Σαπών, απεικόνισαν
σε έργα τους τον Κύκλο του Νερού
και στόλισαν την αίθουσα της Τάξης
τους!

Νηπιαγωγείο
Αγ. Δημητρίου
Ζακύνθου

2ο Νηπιαγωγείο Σαπών

Οι μικροί εθελοντές της Ομάδας 2722(Ν) του
Νηπιαγωγείου Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης
έφτιαξαν κολάζ με τις υδάτινες ζώνες,
χρησιμοποιώντας όλο και πιο σκοτεινά χρώματα
καθώς η θάλασσα βαθαίνει.
Από το 10ο Δημοτικό Σχολείο
Γιαννιτσών, στο οποίο
δραστηριοποιούνται οι Ομάδες
2124(Α)-2125(Α), λάβαμε 2
ζωγραφιές με πλοία του μέλλοντος.
Το ένα λειτουργεί με τη ενέργεια που
του δίνει ο αέρας και το άλλο με την
ενέργεια του ήλιου. Καλοτάξιδα!
Γιορτάζοντας τις «Ημέρες Θάλασσας
2019» του Δήμου Πειραιά, νήπια
του 14ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας με
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς
τους, πραγματοποίησαν εθελοντικό
καθαρισμό της παραλίας Φρεαττύδα.

Νηπιαγωγείο
Μαΐστρου
Αλεξανδρούπολης

10ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

14ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας

Η γωνιά της Γνώσης
Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο τεύχος, τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο
γιορτάζονται πολλές Παγκόσμιες Ημέρες που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τον πλανήτη μας!
Παρακάτω αναφέρουμε λίγα λόγια για τις σημαντικές αυτές μέρες, μαζί με ένα διασκεδαστικό κουίζ
για την Παγκόσμια Ημέρα Πιγκουίνων!
Ημέρα της Γης, 22 Απριλίου
To θέμα της Ημέρας της Γης για το 2019, «Προστατέψτε τα είδη μας Protect our Species» έχει άμεση σχέση με τη βιοποικιλότητα του πλανήτη
και στοχεύει στην ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας για το πρόβλημα της
εξαφάνισης των ειδών και τις επιπτώσεις του στη ζωή μας.
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Παιδική HELMEPA

Στην ιστοσελίδα της Παιδικής HELMEPA (https://helmepajunior.wordpress.com/2019/04/19/575/)
υπάρχει αναλυτικό κείμενο για όποιον θέλει να διαβάσει περισσότερες πληροφορίες.

Παγκόσμια Ημέρα Πιγκουίνων, 25 Απριλίου
Κάθε χρόνο, στις 25 Απριλίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα
Πιγκουίνων. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία να
ανανεώσουμε τις γνώσεις μας και να ευαισθητοποιηθούμε για
την προστασία των χαριτωμένων αυτών πλασμάτων με το αστείο
βάδισμα. Ένας ευχάριστος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι το
παρακάτω κουίζ, οι σωστές απαντήσεις του οποίου καθώς και
επεξήγηση υπάρχουν στο τέλος της εφημερίδας!
1. Οι πιγκουίνοι συγκαταλέγονται στα:
Α. Θηλαστικά
Β. Πτηνά
Γ. Ερπετά
2. Πού κατοικούν οι πιγκουίνοι;
Α. Στο Νότιο Ημισφαίριο και κοντά στον Ισημερινό
Β. Στο Βόρειο Πόλο
3. Πόσα είδη πιγκουίνων υπάρχουν;
Α. 10-13
Β. 15-17
Γ. 17-19
4. Ποιο από τα παρακάτω είδη πιγκουίνων
είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος;
Α. Ο Αυτοκρατορικός Πιγκουίνος
Β. Ο Μπλε Πιγκουίνος
Γ. Ο Αφρικανικός Πιγκουίνος
5. Με τι τρέφονται οι πιγκουίνοι;
Α. Με γαρίδες, ψάρια, καλαμάρια και σουπιές
Β. Με κριλ, γαύρο και σαρδέλες
Γ. Με όλα τα παραπάνω
6. Ποιο είδος είναι το γρηγορότερο στο κολύμπι;
Α. Ο Κιτρινομάτης Πιγκουίνος της Νέας Ζηλανδίας
Β. Ο Μακαρόνι Πιγκουίνος
Γ. Ο Πιγκουίνος Γκεντού
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Έργο των Ομάδων 2618(Ν)-2619(Ν)
Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου Ζακύνθου

www.helmepajunior.gr

Παγκόσμια Ημέρα Τόνου, 2 Μαΐου
Σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί η αλιεία του τόνου σε βιώσιμα
επίπεδα, καθώς λόγω αυξημένης ζήτησης υπάρχει κίνδυνος να
εξαντληθούν τα αποθέματά του, η 2η Μαΐου ορίστηκε το 2016
ως Παγκόσμια Ημέρα Τόνου από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρακάτω
μπορείτε να βρείτε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τόνο,
ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μέρα έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο:
https://helmepajunior.wordpress.com/2019/05/02/παγκόσμια-ημέρα-τόνου-2019/
-

Υπάρχουν 40 είδη τόνου.
Αναζητούν την τροφή τους μέχρι τα 1.000 μέτρα βάθος.
Μπορούν να διασχίσουν τον Ατλαντικό σε 30 ημέρες με ταχύτητα 25 χλμ/ώρα.
Ο θηλυκός τόνος απελευθερώνει 30 εκ. αυγά, από τα οποία μόνο τα 2 θα φτάσουν στην
ενηλικίωση!

Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας, 22 Μαΐου
Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της Διεθνούς Ημέρας Βιοποικιλότητας στις 22 Μαΐου, με
θέμα «Η βιοποικιλότητα, το φαγητό μας, η υγεία μας – Our Biodiversity, Our Food, Our
Health» επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα ως θεμέλιο λίθο για τη διατροφή και την υγεία μας
και στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης για την εξάρτηση μας από τα υγιή οικοσυστήματα.
Η βιοποικιλότητα είναι ένας παγκόσμιος πλούτος με ανεκτίμητη αξία και η διατήρησή της θα
πρέπει να είναι κύριο μέλημα της ανθρωπότητας, αφού ουσιαστικά είναι επένδυση για το μέλλον
μας. Προσφέρει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά όπως, μεταξύ άλλων, τροφή, οξυγόνο,
φάρμακα, πρώτες ύλες, φιλτράρει τον αέρα και το νερό, στηρίζει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την
αλιεία, τον οικοτουρισμό, ρυθμίζει το κλίμα και μετριάζει την κλιματική αλλαγή.
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αφορά την «Ατμοσφαιρική Ρύπανση»
και θέλει να παροτρύνει τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, τις κοινότητες αλλά και τα μεμονωμένα
άτομα να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και τις «πράσινες»
τεχνολογίες, ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα του αέρα σε όλο τον κόσμο.
Μερικές ανησυχητικές πληροφορίες που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση μπορείτε να
διαβάσετε παρακάτω:
- Το 92% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δεν αναπνέουν καθαρό αέρα.
- Η ατμοσφαιρική ρύπανση κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 5 τρισεκατομμύρια δολάρια
ετησίως για κοινωνική πρόνοια.
- Η ρύπανση του εδάφους από το όζον αναμένεται να μειώσει τις αποδόσεις των
βασικών καλλιεργειών κατά 26% μέχρι το 2030.
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Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, 8 Ιουνίου
Την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, άνθρωποι σε όλο τον «Γαλάζιο
Πλανήτη» γιορτάζουν και τιμούν τους ωκεανούς, που μας προσφέρουν
φαγητό, φάρμακα, οξυγόνο, νερό, διασκέδαση, πρώτες ύλες από
το θαλάσσιο υπέδαφος αλλά και ενέργεια, μεταφορές και εμπόριο,
διασκέδαση, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι ρυθμίζουν και το κλίμα του
πλανήτη!
Το θέμα του 2019 «Φύλο και Ωκεανός – Gender and the Ocean» έχει σαν στόχο την προώθηση
της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, όπως η θαλάσσια
επιστημονική έρευνα , η αλιεία , η εργασία στη θάλασσα κ.α.
Γιορτάστε κι εσείς τη σημαντική αυτή μέρα, δείχνοντας την εκτίμησή σας για τις θάλασσες και τους
ωκεανούς του πλανήτη, πραγματοποιώντας ένα εθελοντικό καθαρισμό μιας κοντινής σας ακτής,
οποιαδήποτε μέρα του καλοκαιριού!

Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας, 16 Ιουνίου
Οι χελώνες που κατοικούν στον πλανήτη πολύ πριν τον
άνθρωπο, είναι σύμβολο της σοφίας και της μακροβιότητας και
η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν επιζήσουν από την εποχή των
δεινοσαύρων, αλλά τώρα κινδυνεύουν με εξαφάνιση, κυρίως
λόγω της ανθρώπινης αδιαφορίας.
Κύριες απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες είναι:
- Η κατάποση απορριμμάτων και κυρίως πλαστικών, όπως οι σακούλες
- Η εμπλοκή τους σε αλιευτικά δίχτυα και οι συγκρούσεις με σκάφη
- Η υποβάθμιση και η καταστροφή των βιότοπων αναπαραγωγής και των θέσεων ωοτοκίας από
λουόμενους
- Τα τεχνητά φώτα στις παραλίες που αποπροσανατολίζουν τόσο τις ενήλικες θηλυκές όταν
βγαίνουν να γεννήσουν, όσο και τα νεογνά που προσπαθούν να φθάσουν στη θάλασσα
- Η κλιματική αλλαγή και η μεταβολή των οικοσυστημάτων
- Η πετρελαϊκή ρύπανση
Σωστές απαντήσεις και επεξήγηση ΚΟΥΙΖ Πιγκουίνων
1.Β Οι πιγκουίνοι είναι θαλάσσια πουλιά που όμως δεν μπορούν να πετάξουν. Αντίθετα, είναι
πολύ καλοί κολυμβητές και περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κάτω από το νερό
ψάχνοντας για τροφή.
2.Α Οι πιγκουίνοι ζουν στο Νότιο Ημισφαίριο, με μεγάλους πληθυσμούς να εμφανίζονται σε
παγωμένες περιοχές όπως η Ανταρκτική, αλλά και σε περιοχές της Νότιας Αυστραλίας, της
Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Αφρικής και ακόμη σε θερμές, όπως τα Νησιά Γκαλαπάγκος
που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό.
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3.Γ Παρόλο που ο καταγεγραμμένος αριθμός των ειδών τους έχει αποτελέσει θέμα διαφωνίας
ανάμεσα στους επιστήμονες, συμφωνούν ότι κυμαίνεται μεταξύ 17 και 19.
4.Α Ο μεγαλύτερος πιγκουίνος είναι ο Αυτοκρατορικός, με μέσο ύψος 1,1 μέτρα και μέσο βάρος 35
κιλά και ο μικρότερος είναι ο Μπλε Πιγκουίνος με ύψος 40 εκατοστά και βάρος 1 κιλό.
5.Γ Οι πιγκουίνοι τρέφονται με θαλασσινά. Εκτός των άλλων, τρέφονται με κριλ, γαύρο και
σαρδέλες, τα αποθέματα των οποίων τα τελευταία χρόνια μειώνονται συνεχώς λόγω
υπεραλίευσης τους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την επιβίωση των πιγκουίνων. Η αλιεία
γαύρου και σαρδέλας στο Κέιπ Τάουν συνέβαλε στη μείωση κατά 69% του πληθυσμού
του Αφρικανικού Πιγκουίνου μεταξύ 2001 και του 2013, ενώ η αλιεία κριλ στο Νότιο
Ωκεανό αυξάνεται συνεχώς λόγω της μεγάλης ζήτησης ωμέγα-3 λιπαρών για δημιουργία
συμπληρωμάτων διατροφής.
6.Γ Ο πιο γρήγορος κολυμβητής είναι ο Πιγκουίνος Γκεντού και μπορεί να φτάσει τα 36 χλμ. την
ώρα!
____________________

Η εποχή που όλοι
περιμέναμε, έφτασε!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Ιδιοκτήτης:
Εκδότης:
Δ/νση Σύνταξης:
Σύνταξη:
Σχεδιασμός:

HELMEPA
Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
Κριστιάνα Πρεκεζέ
Δημήτρης Καζάς - Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κωνσταντίνος Ανδρεάδης
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Δ/νση:
Τηλ.:
Φαξ:
Internet:
E-mail:

Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
210 9343088, 210 9341233
210 9407327
www.helmepajunior.gr
helmepajunior@helmepajunior.gr

