
Δ/νση Α’/θμιας & Β’/θμιας
Εκπ/σης Β’ Αθήνας

 

 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ: ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ   

 

     Περπατώ εις το … Άλσος, αναζητώ, ανακαλύπτω κι ερμηνεύω 

1. Παρατήρησε και κατάγραψε  τα είδη χλωρίδας και πανίδας που συναντάς στη 
διαδρομή σου. 

• Από ποια «σημάδια»  τα αναγνώρισες; 

                     

                Χλωρίδα                Πανίδα 

 

 

 

 

 

 

 

2. Προσφορά μελισσών… και εντόμων 

• Ο Αϊνστάϊν είπε: «Αν λείψουν οι μέλισσες, ο άνθρωπος δεν έχει πάνω από 4 
χρόνια ζωής». Γιατί  άραγε; 

 

• Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μαζικοί θάνατοι μελισσών κυρίως στην 
Αμερική και Καναδά αλλά και σε άλλη μέρη. Ποιοι φαντάζεσαι ότι μπορεί να 
είναι οι λόγοι; 

 

 

Σημείωση: Οι μέλισσες ζουν στον πλανήτη εδώ και 80 εκατομμύρια χρόνια. Ο 
άνθρωπος εδώ και τρία εκατομμύρια χρόνια.  

 
Το υλικό αυτό σχεδιάστηκε από τη Δ/νση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας (τις 

Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαριάννα Χατζημιχαήλ, Σοφία Καινούργιου, Χριστίνα 
Παπαζήση) σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του WWF Ελλάς. 



Το υλικό αυτό σχεδιάστηκε από τη Δ/νση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας (τις 
Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαριάννα Χατζημιχαήλ, Σοφία Καινούργιου, Χριστίνα 

Παπαζήση) σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του WWF Ελλάς. 

3. Ποια χρώματα επικρατούν στα άνθη των αγριολούλουδων; Αν σκεφτείς ποιος τα 
βοηθάει να αναπαραχθούν και θυμηθείς τον κ. ∆αρβίνο, μήπως μπορείς να βρεις μια 
ιστορία συνεξέλιξης; 

 

 

4. Στο Άλσος συναντάμε συχνά ξύλινη πινακίδα που προειδοποιεί για κίνδυνο 
πυρκαγιάς.  

• Ποια εποχή υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιάς και γιατί; 

 

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον αποτρέψουμε; 

 

• Υπάρχουν κάποια μέσα για την γρήγορη αντιμετώπιση; 

 

 

5. Στο Άλσος έχουν εύκολη πρόσβαση και τα ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες).  

• Ποιες  υποδομές έχουν προβλεφθεί γι αυτό; 

 

 

6. Κάπου στη διαδρομή υπάρχουν μεγάλα τετράγωνα πλαίσια με χώμα χωρίς πολύ 
βάθος.   

• Μπορείς να μαντέψεις τη χρήση τους; 

 

• Τι θα πρότεινες για να δηλώνεται σαφέστερα η χρησιμότητά τους; 

 

 

7. Σημείωσε τα μέτρα που παρατηρείς να υπάρχουν για την ασφάλεια και τη διαχείριση  
των διάφορων χώρων του Άλσους.   

 

 



Το υλικό αυτό σχεδιάστηκε από τη Δ/νση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας (τις 
Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαριάννα Χατζημιχαήλ, Σοφία Καινούργιου, Χριστίνα 

Παπαζήση) σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του WWF Ελλάς. 

8. Καθώς περιδιαβαίνεις το άλσος, παρατήρησε τους επισκέπτες.  

• Ποιοι είναι οι χρήστες του χώρου;  

 

• Πόσο καλά ανταποκρίνεται το άλσος στο δικαίωμα των πολιτών στην απόλαυση 
ελεύθερων χώρων πρασίνου;  

 

• Μήπως διακρίνεις κάποια συγκρουόμενα συμφέροντα; 

 

• Ποιες δυνάμεις και δεξιότητες λειτούργησαν ώστε να έχει η Αθήνα αυτόν τον 
ωραίο χώρο πρασίνου; 

 

• Ποιες προτάσεις θα είχες να κάνεις για το Αττικό Άλσος και τους ελεύθερους 
χώρους πρασίνου της πόλης;  


	ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ: ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ  


