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Σκοπός

• Η δράση αποσκοπεί οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αθλητικές 
δραστηριότητες στην φύση και να συνδέσουν έννοιες όπως 

«περιβάλλον», «υγεία», «ποιότητα ζωής», «φυσική 
δραστηριότητα», «ομάδα» ώστε να τους βοηθήσει να 

υιοθετήσουν ένα δια βίου κινητικό τρόπο ζωής, να  καλλιεργήσουν 
την οικολογική τους ευαισθησία και να ενισχύσουν τους ψυχικούς 

δεσμούς μεταξύ τους. 



Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα

➢ Θα γνωρίσουν την υπαίθρια αθλητική αναψυχή (αθλήματα βουνού, 
θάλασσας). 

➢ Θα ενημερωθούν για τα οφέλη της δια βίου άσκησης και τα επιπλέον οφέλη                         
από την άθληση στη φύση. 

➢ Θα μελετήσουν τους κανόνες ασφάλειας της υπαίθριας διαβίωσης. 

➢ Θα κατανοήσουν τη φιλοσοφία της υπαίθριας αναψυχής.

➢ Θα αναπτύξουν τη συνεργασία και τη συνευθύνη μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

➢ Θα μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν και στην υπόλοιπη σχολική 
κοινότητα.

➢ Θα βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις εντός και εκτός σχολείου.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές:



Διδακτική προσέγγιση

➢Μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, βιωματική 
προσέγγιση, συνεργατική μάθηση, εφαρμογή του 

πρακτικού και του στιλ του αυτοελέγχου. 

➢ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτορρύθμιση, 
αυτονομία, ευχαρίστηση και ικανοποίηση των 

μαθητών από τις δραστηριότητες. 

➢Παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό ΦΑ στους 
μαθητές που την χρειάζονται, αξιοποίηση θετικής και 

ενισχυτικής ανατροφοδότησης.



Αξιολόγηση Δράσης

➢ Παρατήρηση και διαμορφωτική αξιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό ΦΑ, με σκοπό την παροχή ανατροφοδότησης 
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

➢ Ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές 
και το αντίστροφο.

➢ Αξιολόγηση των ομαδικών εργασιών των μαθητών.

Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης
αξιοποιήθηκαν :



Υπαίθριες 
Αθλητικές 
Δραστηριότητες
Ομάδα: Ερμής Κ., Βαρβάρα Κ., Νεφέλη Κ.,

Ισαβέλλα Λ., Δημήτρης Κ.

Έτος: 2021-2022



ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ



Εισαγωγή
Οι υπαίθριες δραστηριότητες 

παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή μας.

Βελτιώνουν τη φυσική μας 
κατάσταση ενώ παράλληλα 

διασκεδάζουμε.

Η παρουσίαση αυτή εστιάζει 
στις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο 

βουνό ή στο δάσος.



Αναρρίχηση
Η αναρρίχηση είναι μία 

δραστηριότητα, κατά την 
οποία ο άνθρωπος 

χρησιμοποιεί το σώμα του με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ανέβει 

ψηλότερα σε στερεές 
επιφάνειες. Στα πλαίσια 
αυτής της δράσης, δεν 

χρησιμοποιούνται 
μηχανοκίνητα μέσα και η 

κίνηση παράγεται 
αποκλειστικά και μόνο από 
τις φυσικές δυνάμεις και τις 
ικανότητες του ανθρώπου.



Τα είδη της αναρρίχησης

Ελεύθερη λέγεται ηαναρρίχηση, 
κατά την οποία ο βασικός
εξοπλισμός χρησιμοποιείται για
την ασφάλειά μας σεπερίπτωση 
πτώσης και όχι για προώθηση.

Τεχνητή λέγεται η αναρρίχηση, 
όταν ο βασικός εξοπλισμός 
χρησιμοποιείται για ασφάλεια 
και για προώθηση.

Αναρρίχηση βράχου, χιονιού, 
πάγου, μικτή.

❖Μοναχική ή σχοινοσυντροφιά



Ο Εξοπλισμός

❖Η «ζώνη μέσης» ή αλλιώς «μποντριέ»

❖Κράνος

❖Ένα ή και δύο δυναμικά σχοινιά

❖Ειδικά αναρριχητικά παπούτσια

❖Καραμπίνερ

❖Σετάκια ασφάλισης στις πλακέτες 
του βράχου και κάθε άλλο βοήθημα 
ασφάλισης στον βράχο

❖Βύσματα" ή "ασφάλειες.

❖Κουβαδάκι ασφάλισης

❖Θήτα, ασφάλισης

❖Οχτάρι ή καταβατήρας

❖Ρεβέρσο

❖Ιμάντες ή λανιέρες, με διάφορα μήκη, 
και πάχη

❖Σάκκος μαγνησίας σε σκόνη

❖Καρυδάκια

Ο εξοπλισμός για αναρρίχηση αποτελείται από:



Κανόνες ασφάλειας

Κατά την αναρρίχηση υπάρχουν κίνδυνοι είτε γίνεται
σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους .

Θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας και να 
τα χρησιμοποιούμε σωστά.

Πριν αρχίσουμε την δραστηριότητα θα πρέπει να ζεσταίνουμε 
όλα τα σημεία του σώματός μας δηλαδή χέρια, πόδια και κορμό 
ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί κατά την διάρκεια 
της άσκησης.

Είναι σημαντικό να μην κάνουμε αναρρίχηση μόνοι μας διότι
είναι πιθανό να αποκλειστούμε σε κάποιο βράχο ή βουνό. Σε 
δύσκολη κατάσταση ένας φίλος είναι πολύ χρήσιμος.



ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ



Ποδηλασία

➢Η ποδηλασία είναι μια αθλητική δραστηριότητα από τις 
πιο δημοφιλείς στον κόσμο. 

➢Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποτελεί η δυνατότητά της
να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις 
όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. 

➢Για να επιτευχθεί η μετακίνηση του ασκούμενου ή 
αναβάτη στην ποδηλασία, το μέσο που χρησιμοποιείται 
είναι το γνωστό σε όλους ποδήλατο.



Εξοπλισμός-κανόνες ασφαλείας

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος 
εξοπλισμός, το μόνο που 

χρειάζεστε είναι ένα ζευγάρι 
αθλητικά παπούτσια, μια 

άνετη ενδυμασία και βέβαια 
ένα ποδήλατο.

Απαραίτητο το κράνος και οι 
επιγονατίδες ώστε να 

έχουμε μια ασφαλέστερη 
και πιο ευχάριστη βόλτα με 

το ποδήλατο μας.

Μετά την δύση του ηλίου 
για να κάνει κάποιος 

ποδηλασία θα πρέπει να 
έχει ένα άσπρο φως 

μπροστά και ένα κόκκινο 
φως στο πίσω μέρος του 

ποδηλάτου.

Είναι καλό να αποφεύγουμε
να ασκούμαστε μόνοι μας 

ώστε σε περίπτωση 
τραυματισμού να υπάρχει 
άτομο να μας βοηθήσει.





ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ



Ορειβασία

Η ορειβασία είναι άθλημα του βουνού.

Οι ορειβάτες περπατούν στα βουνά και τους λόφους για να περάσουν
όμορφα και δραστήρια τον χρόνο τους, να εξερευνήσουν, να ασκηθούν, να
ξεκουραστούν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν κ.α.

Η ορειβασία έκανε την εμφάνιση της στους αρχαίους χρόνους.
Σήμερα έχει αλλάξει η τεχνική, ο εξοπλισμός μέχρι και η ενδυμασία. 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με την μορφολογία, τον όγκο 
και το ύψος του βουνού καθώς και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν: η 
απλή, η δύσκολη και ο αλπινισμός.



Τα είδη ορειβασίας

Η απλή ορειβασία ορίζεται ως η ανάβαση σε ένα μέσο ή
ψηλό βουνό, από σημεία που χαρακτηρίζονται βατά και 
χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, δύσκολες 
τεχνικές ή ακριβός εξοπλισμός.

Η δύσκολη ορειβασία είναι η ανάβαση σε ένα μέσο ή 
ψηλό βουνό, ακολουθώντας όμως πιο περίπλοκες 
διαδρομές, οι οποίες απαιτούν τεχνική και εργαλεία.

Ο αλπινισμός είναι η ανάβαση σε βουνά αντίστοιχου 
υψομέτρου και δυσκολίας όπως στις Άλπεις.

Στα βουνά αυτά παρατηρούνται ιδιαίτερα
επικίνδυνες μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες
και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και συγκεκριμένος εξοπ
λισμός .



Ο Εξοπλισμός

Κιάλια

Μαχαίρια &
πολυεργαλεία

Μπατόν

Πρώτες
βοήθειες

ΠυξίδεςΣακίδια

Σφυρίχτρες

Φακοί

Χάρτες



Κανόνες ασφάλειας

Στην ορειβασία απαιτείται καλή προθέρμανση. 

Υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμού, ιδιαίτερα στους ώμους 
γιατί ασκείται μεγάλη πίεση και στα πέλματα που είναι η βάση 
στήριξης για το σώμα.

Η ορειβασία σε μεγάλο υψόμετρο θα πρέπει να αποφευχθεί 
από τους υψοφοβικούς και τους ακροφοβικούς.

Είναι σημαντικό, να μην είμαστε μόνοι μας ώστε να υπάρχει 
βοήθεια αν συμβεί κάτι διότι και η επικοινωνία σε ένα τόσο 
δυσεύρετο και δύσβατο μέρος θα είναι αρκετά δύσκολη.



Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%

BD%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B7

http://www.mountain-sports.gr/climbing/

https://www.fireservice.gr/el/-/paroche-odegion-se-atoma-pou-pragmatopoioun-oreibasia-kai-oreine-pezoporia

https://www.cdc.gr/oreivasia/

http://www.eooa.gr/?page_id=303

http://www.eooa.gr/wp-content/uploads/2010/07/peri_oreivasias.pdf

https://www.bestrong.org.gr/el/health/fitness/exercise_and_activity/aerobicsactivities/bicycle/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1

https://hellenic-cycling.gr/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.mountain-sports.gr/climbing/
https://www.fireservice.gr/el/-/paroche-odegion-se-atoma-pou-pragmatopoioun-oreibasia-kai-oreine-pezoporia
https://www.cdc.gr/oreivasia/
http://www.eooa.gr/?page_id=303
http://www.eooa.gr/wp-content/uploads/2010/07/peri_oreivasias.pdf
https://www.bestrong.org.gr/el/health/fitness/exercise_and_activity/aerobicsactivities/bicycle/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://hellenic-cycling.gr/


Κολύμβηση

Υπάρχουν τέσσερα είδη κολύμβησης: η πεταλούδα (butterfly),
το ύπτιο (backstroke ), το πρόσθιο (breaststroke) και το ελεύθερο 

(freestyle).

Tο κολύμπι έχει αποδειχτεί ως μια πολύ καλή μορφή άσκησης διότι:

Η επαφή με το νερό αυξάνει την ευλυγισία και μειώνει τον πόνο σε μυς, αρθρώσεις, τένοντες.
Οι μύες μας δυναμώνουν καθώς πάνω από τα 2/3 των μυών του σώματος δουλεύουν κατά την 

διάρκεια της συγκεκριμένης άσκησης.

Βελτιώνεται ο συγχρονισμός του σώματος καθώς όλο το σώμα λειτουργεί συγχρονισμένα.



Κολύμβηση

Η κολύμβηση είναι ένα από τα πιο αρχαία 
αθλήματα που υπάρχουν και μια από τις 
πρώτες δραστηριότητες που δοκίμασε ο 
άνθρωπος. Μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα το 
κολύμπι ήταν πολύ σημαντικό και θεωρούταν 
ντροπή να μην ξέρει κάποιος να κολυμπάει.

Για να κολυμπήσει κανείς δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερος εξοπλισμός. Ένα μαγιό και ειδικά 
γυαλάκια για να μην μπαίνει το νερό στο 
ματιά είναι το μόνο που χρειάζεται κάποιος 
για να κολυμπήσει.



Πηγές

• https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_polo

• https://el.m.wikipedia.org/wiki/Κολύμβηση

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_polo
https://el.m.wikipedia.org/wiki/Κολύμβηση


Συμμετέχοντες: 
Κ. Μαρίζα, Κ. Αναστασία, Κ. Ειρήνη, Κ. Όλγα, Κ. Μαρία 
Μαγδαληνή, Λ. Στεφανία Ήρα, Λ. Όλγα

Τμήμα: Β2

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Μποντού

Οδηγός καλής συμπεριφοράς 
προς το περιβάλλον



Εισαγωγή

Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας επομένως είναι 
πολύ σημαντικό να σεβόμαστε το περιβάλλον για να 
διατηρήσουμε την κατοικία μας

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
αθλούνται έξω στο ύπαιθρο, κυρίως για να έρθουν σε 
επαφή με το φυσικό περιβάλλον

Για να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε και 
κατ’ επέκταση να αθλούμαστε στο φυσικό περιβάλλον 
πρέπει να το διατηρούμε καθαρό και να το 
προστατεύουμε!



1ος τρόπος

Για να μετακινηθούμε στο σημείο άσκησης χρησιμοποιούμε 
ποδήλατο αντί για το αυτοκίνητό μας! 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων 
προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας κυρίως στο αναπνευστικό μας 
σύστημα αλλά βλάπτει και πολλούς άλλους οργανισμούς στη φύση.

Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται συμβάλλει στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη ενώ το διοξείδιο του θείου είναι 
υπεύθυνο για την όξινη βροχή που απειλεί τα αρχαιολογικά μνημεία.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το ποδήλατο είναι ένα 
μέσο μετακίνησης φιλικό προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί μια άριστη μορφή άσκησης.



2ος τρόπος 

Ουσιαστικά είναι σαν να μην σεβόμαστε τους χώρους και τους 
ασκούμενους που τους χρησιμοποιούν.

Η ρύπανση των χώρων είναι επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία 
μας αλλά και την υγεία των συναθλητών μας καθώς δεν είμαστε οι 

μόνοι που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.

Όταν αθλούμαστε δεν πρέπει να αφήνουμε τα απορρίμματα μας 
στους χώρους άθλησης (γυμναστήρια, στάδια, ανοιχτοί χώροι 

προπόνησης, κτλ.), στα πάρκα και στα άλση ή στα δάση. Εκτός από 
επιβλαβές προς το περιβάλλον είναι και ηθικά λάθος η συγκεκριμένη 

κίνηση. 



3ος τρόπος 

➢ Στις μέρες μας, όπου και να πάμε, βρίσκουμε παντού 
σκουπίδια. Δεν είναι κρίμα όμως πηγαίνοντας μία 
χαλαρωτική βόλτα στη φύση, δίπλα σε ένα όμορφο 
λουλούδι, να είναι πεταμένο ένα πλαστικό μπουκάλι;

➢ Είναι γεγονός ότι η διαδικασία συλλογής σκουπιδιών είναι
δύσκολη, διότι κάθε μέρα τα σκουπίδια 
πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ωστόσο το  
μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μας κόστιζε τίποτα να 
μαζέψουμε το πλαστικό κεσεδάκι που βρίσκεται δίπλα στο 
παγκάκι που καθόμαστε ή την σακούλα που έχει πιαστεί 
στα κλαδιά ενός δέντρου.

➢ Αν όλοι βοηθήσουμε, θα κάνουμε την μεγάλη διαφορά!!!

Όταν βλέπουμε παρατημένα σκουπίδια, τα μαζεύουμε!



4ος τρόπος 

Είναι σημαντικό κατά τη 
διάρκεια της άθλησης 

μας στην ύπαιθρο να μην 
ενοχλούμε και βλάπτουμε

τα ζώα που ζουν εκεί. 

Για παράδειγμα 
αποφεύγουμε να παίζουμε 
πετοσφαίριση επί άμμου 

(Beach volleyball) σε 
παραλίες όπου οι 

θαλάσσιες χελώνες 
χρησιμοποιούν για την 

διαδικασία της 
αναπαραγωγής τους. 

Θα ήταν καλό να 
χρησιμοποιούμε χώρους 

ειδικά κατασκευασμένους
για το υπαίθριο άθλημα 

μας, ώστε να είμαστε 
σίγουροι πως δεν 

ενοχλούμε κανένα ζωντανό 
οργανισμό. 



5ος τρόπος 
Προσέχουμε τη βλάστηση και τον χώρο που αξιοποιούμε

Σωστή επιλογή χώρων άθλησης

• Είναι πολύ σημαντικό όταν αθλούμαστε υπαίθρια 
να προσέχουμε τον χώρο που αξιοποιούμε. 
Συγκεκριμένα, αθλούμενοι σε δημόσιο χώρο, 
είμαστε υπεύθυνοι για τη σωστή διατήρηση του. 

• Πολύ σημαντική είναι η σωστή επιλογή του χώρου 
στον οποίο θα αθληθούμε. Όταν αθλούμαστε σε 
χώρο με φυτά προσέχουμε ιδιαίτερα να μην τα 
καταστρέψουμε. Όχι μόνο για το δικό μας καλό, 
αλλά και για το καλό του ίδιου του περιβάλλοντος. 

• Επιλέγουμε χώρους κατάλληλους για χρήση. Δεν
αθλούμαστε σε απομακρυσμενους τόπους στους 
οποίους δεν υπάρχουν σωστές συνθήκες άθλησης 
για να μη βλάψουμε το περιβάλλον και τον εαυτό 
μας.



6ος τρόπος 
Το πλαστικό είναι μια χημική καινοτομία από την δεκαετία του 1950 όπου 
μια ανακάλυψη στην μελέτη των πολυμερών επέτρεψε τη μαζική παραγωγή  
σε χαμηλό κόστος. Έκτοτε, περίπου 8,3 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
έχουν παραχθεί παγκοσμίως. Μόλις το 16% όμως των παγκόσμιων
πλαστικών σε ολόκληρο τον κόσμο ανακυκλώνεται. Η μεγάλη πλειονότητα 
παραμένει στο περιβάλλον ως απορρίμματα τα οποία στην καλύτερη 
περίπτωση συλλέγονται σε χωματερές. Το πλαστικό είναι παντού. Και 
ολοένα και περισσότερο καταλήγει εκεί όπου δεν ανήκει, όπως για 
παράδειγμα ως μικροπλαστικό στο χιόνι, άρα και στο νερό που πίνουμε ή 
στα στομάχια των ψαριών. Ο χρυσός κανόνας θα ήταν να βλέπουμε το 
πλαστικό όχι ως ένα προϊόν που πετάμε μετά τη χρήση του αλλά ως έναν 
πολύτιμο και εξαντλήσιμο πόρο.

Στην καθημερινή μας ζωή, θα πρέπει να στοχεύουμε να χρησιμοποιούμε το 
πλαστικό όσο γίνεται περισσότερες φορές και για περισσότερο χρόνο, και να 
το επιστρέφουμε στη συνέχεια στον κύκλο της πρώτης ύλης. Ως
καταναλωτές, θα πρέπει επίσης να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τη 
χρήση πλαστικού όπου αυτό είναι δυνατό. Δεν είναι εφικτό να 
εξαλείψουμε πλήρως τη χρήση πλαστικών, καθώς αντικείμενα της 
καθημερινής μας ζωής όπως τα κινητά εξαρτώνται από το πλαστικό. 
Μπορούμε όμως να επιλέγουμε γυάλινα μπουκάλια ή θερμός αντί για 
πλαστικά για το νερό και τον καφέ μας και αυτό πραγματικά θα κάνει μεγάλη 
διαφορά!



7ος τρόπος

Κάθε χρόνο η χώρα μας υποφέρει από πολλές καταστροφές στο περιβάλλον 
κυρίως από πυρκαγιές.

Οι συνέπειες των πυρκαγιών δεν είναι μόνο η καταστροφή κτιρίων και 
τραυματισμοί ανθρώπων άλλα διάφορα είδη ζώων που ζουν στο δάσος ή σε 
βουνά χάνουν το σπίτι τους ή ακόμα και τη ζωή τους. 

Τεράστιες εκτάσεις με δέντρα χάνονται και γεμίζουν στάχτη. Σύννεφα καπνού 
και στάχτης πνίγουν τις κοντινές περιοχές ενώ άλλες αναγκάζονται να 
εκκενωθούν. 

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών χρειάζονται χρόνια για να διορθωθούν και πολύ 
κόπο από τη φύση και τον άνθρωπο. Για αυτό προσέξτε να μην είστε εσείς αυτοί 
που θα προκαλέστε μια τόσο τεράστια καταστροφή στη φύση μας. 

Αποφεύγετε επικίνδυνες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά 
στο περιβάλλον, όπως να πετάτε τα αναμμένα τσιγάρα στο έδαφος ή να βάζετε 
μικρές φωτιές νομίζοντας ότι την έχετε υπό έλεγχο.



8ος τρόπος
Αποφεύγουμε την ηχορύπανση! Ακούμε μουσική                

και διασκεδάζουμε χωρίς να ενοχλούμε!

Ένα ευρύ φάσμα ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων 

εντόμων, βατράχων, 
πουλιών και νυχτερίδων, 
βασίζονται σε ήχους για 
πολλές λειτουργίες τους.

Η ηχορύπανση μπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα 

ενός ζώου να προσελκύσει 
έναν σύντροφο, να 
επικοινωνήσει, να 

κατευθυνθεί, να βρει τροφή 
ή να αποφύγει αρπακτικά.

Επηρεάζοντας λοιπόν την 
άγρια ζωή, η ηχορύπανση 

μπορεί να αποτελέσει 
απειλή για την επιβίωση 
ευάλωτων οργανισμών. 

Θα ήταν καλό κατά την άσκηση 
και τη διασκέδασή μας, για να 

ακούσουμε μουσική να φοράμε 
ακουστικά ώστε να μην 

ενοχλούμε τους οργανισμούς 
που βρίσκονται γύρω μας.



9ος τρόπος

Είναι σημαντικό, όταν έχουμε μαζί 
μας κατοικίδιο, να μαζεύουμε τα 

περιττώματα που μπορεί να 
αφήσει και να μην το αφήνουμε να 

κυκλοφορεί χωρίς λουρί. Η 
συλλογή των ακαθαρσιών του

κατοικίδιου μας είναι σημαντική, 
για την καθαριότητα των αθλητικών 

χώρων άρα και στην υγεία των
ασκουμένων. 

Τα κατοικίδια πρέπει να 
κυκλοφορούν στους

χώρους άθλησης δεμένα 
με λουρί ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να 
επιτεθούν σε κάποιο 
άτομο ή να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο των 

αφεντικών τους.



10ος τρόπος

➢ Καθώς ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού όπου 
τα σκουπίδια συνεχώς αυξάνονται, δεν αρκεί μόνο να τα 
πετάμε σε κάδους. Είναι σημαντικό να κάνουμε σωστή 
διαλογή των απορριμμάτων μας δηλαδή ανακύκλωση.

➢ Θα πρέπει να γνωρίζουμε από πριν ποια είναι τα 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά και σε ποιον κάδο 
ανακύκλωσης αντιστοιχεί το καθένα. 

➢ Αν κατά την διάρκεια της υπαίθριας άθλησης τελειώσει 
το νερό και έχει μείνει το πλαστικό μπουκαλάκι, θα 
πρέπει να το πετάξουμε στον πλησιέστερο μπλε κάδο 
ανακύκλωσης.

Κάνουμε σωστή διαλογή των απορριμμάτων μας -
Ανακύκλωση



Μπορούμε εύκολα και τηρώντας κάποιους κανόνες να 
συνδυάσουμε την ευχαρίστηση της άθλησής μας στην 
ύπαιθρο με την προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης που μας έχει χαρίσει τόσα πολλά. Ας δείξουμε 

ανθρωπιά και ας φροντίσουμε την ασφάλεια 
όλου του κόσμου!

Ας προβληματιστούμε
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