
Ο πλανήτης Γη είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μας 
σπίτι αλλά δεν το φροντίζουμε και τόσο 

καλά. Ανακάλυψε τι κάνουμε λάθος  
και με ποιους τρόπους μπορούμε 

να ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
κοιτάζοντας πίσω από τα κινούμενα μέρη 

αυτού του διαδραστικού βιβλίου.
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ΒΟΗΘΕΙΑ!

Να ζεις οικολογικά

ΜΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ 

Όχι στα  

πλαστικά μιας 

χρήσης

Μάζεψε τα 
σκουπίδια

ΚΙ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ!
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     Α
ΕΡΑΣ

Ο πλανήτης περιβάλλετα
ι από ένα

 

μείγμα πολύ σημαντικών αερίων, 

γνωστό ως ατμοσφαιρικός αέρας.

Ο ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ
Ο πλανήτης Γη είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μέρος  

που γνωρίζουμε σε ολόκληρο το σύμπαν 
όπου ΖΟΥΝ φυτά και ζώα. Κι αυτό διότι έχει  

τις κατάλληλες συνθήκες για ζωή.

    ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Η Γη αποκαλείται και «πλανήτης 
Χρυσομαλλούσα», γιατί δεν είναι  
ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα. 

Έχει την ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ!
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    ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είτε είναι ξηρά ή θάλασσα,  

όχθη ποταμού ή κορυφή βουνού, όλοι 

χρειαζόμαστε ένα μέρος να ΖΗΣΟΥΜΕ.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ  

ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΗ  
ΕΙΝΑΙ…

Στην Αφροδίτη 
επικρατεί υψηλή 
θερμοκρασία. Θα 
καιγόσουν εδώ!

Ένα από τα είδη ζώων 
που ευημερούν  

κυρίως στη Γη  
είναι…

Η Γη είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΠΙΤΙ μας, αλλά δεν  
το φροντίζουμε και τόσο καλά. Διάβασε παρακάτω 

να μάθεις τι κάνουμε λάθος και τι μπορούμε  
να αλλάξουμε.

Τα έμβια όντα 
χρειάζονται νερό και 

αέρα για να ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ.

Τα ζώα και τα φυτά 
έχουν προσαρμοστεί 

να ζουν σε ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΥΣ μέρη.

Μάθε για τη ΓΕΩΡΓΙΑ 
και την ΤΡΟΦΗ στις 
σελίδες 10 και 11.

Ο πλανήτης μας μπορεί 
να παραμείνει 

θερμός χάρη  
στον αέρα που  
τον περιβάλλει.

Τα 3/4 του πλανήτη μας
 

καλύπτονται από νερό.
Μάθε περισσότερα  
για τα ΦΥΤΑ και  

τα ΖΩΑ στις σελίδες  
6 και 7.

Μάθε περισσότερα 
για το ΝΕΡΟ στις 
σελίδες 5, 8 και 9.
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Όλοι χρειαζόμαστε  
ένα στοιχείο από  

τον ατμοσφαιρικό αέρα,  
το ΟΞΥΓΟΝΟ. 
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Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε σήμερα κάνει  
κακό στον πλανήτη μας και ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ τη ζωή μας.

7x

Οι άνθρωποι παράγουν  
αυτή την ενέργεια  
καίγοντας ορυκτά  

καύσιμα. Υπάρχουν τρία  
διαφορετικά είδη…

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες  
αλλάζουν τα μοτίβα του καιρού,  

με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ακραίος. 

Αυτό αποκαλείται κλιματική αλλαγή.

Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΧΕΔΟΝ 

7 φορές 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ σε
σκουπίδια  
ΕΤΗΣΙΩΣ.

Ήξερες ότι απαιτούνται  
2.700 λίτρα νερού  
για να παραχθεί μόνο 
1 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ  
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ;

Η ζωή μας 
βασίζεται στη 
χρήση ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ από 
τον πλανήτη.

Τι συμβαίνει  
στα σκουπίδια 

μας; 

Επίσης, δημιουργούμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ απ’ όσα μπορεί να 

αντέξει ο πλανήτης μας.

Πώς μπορείς 

να βοηθήσεις 

ΕΣΥ; 

Τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ είναι ότι μπορούμε να ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ τον πλανήτη μας 
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ τον τρόπο ζωής μας και αναλαμβάνοντας θετική δράση.

Αντί για τα ορυκτά καύσιμα  
προτιμάμε την  

ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Σε αυτό το βιβλίο μπορείς να βρεις προτάσεις 
για πράγματα που μπορείς να κάνεις εσύ  

ώστε να βοηθήσεις τη Γη. Θα τα βρεις  
στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ στη σελίδα 16.

Μπορούμε να παράγουμε 

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ και να 

αγοράζουμε ΛΙΓΟΤΕΡΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Βοηθώντας τον πλανήτη μας, 
βοηθάμε επίσης τα ΦΥΤΑ  

και τα ΖΩΑ!

Σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν 
περισσότερα από τον πλανήτη  

από όσα αυτός μπορεί να 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ.

18°C
Τα πράγματα με  

τα οποία οι άνθρωποι 
μολύνουν τον πλανήτη 

αποκαλούνται 
ΡΥΠΑΝΣΗ.

Πολλές εφευρέσεις τα τελευταία διακόσια χρόνια χρειάζονται ισχύ, γνω
στή ως ενέργεια, για να λειτουργήσουν.
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ΦΥΣΙΚΟ  
ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΝΕΡΟ

ηλεκτρικό φως

φούρνοι

αυτοκίνητα αε ροπλάνα

πολλ
ές συσκευές

δέντρα
χώμα

νε ρό

μέταλλα αέρας

ζώα βράχοι

φυτά

Βρίσκονται όλα  
στο υπέδαφος. 

4 5

Τα αέρια  
του θερμοκηπίου 

οδηγούν σε 
υπερθέρμανση του 

πλανήτη.

αέρ
ιο τ

ου θε
ρμοκηπίου…
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Ο πλανήτης Γη είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μας 
σπίτι αλλά δεν το φροντίζουμε και τόσο 

καλά. Ανακάλυψε τι κάνουμε λάθος  
και με ποιους τρόπους μπορούμε 

να ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
κοιτάζοντας πίσω από τα κινούμενα μέρη 

αυτού του διαδραστικού βιβλίου.
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