
  

 

Προτεινόμενοι Πόροι 

  «1,2,3…Ανακύκλωσε!» 
 

 

 

 

❖ Γνωρίζω την ανακύκλωση, Ευαγγελία Δεσύπρη, εκδ. Παπαδόπουλος 

❖ Ιστορίες για τα... σκουπίδια, Ελένη Σβορώνου, εκδ. Παπαδόπουλος 

❖ Ανακύκλωση, Neil Morris, εκδ. Σαββάλας 

❖ Μειώστε, ανακυκλώστε, ξαναχρησιμοποιήστε, Nicky Scott, εκδ. Ψύχαλος 

❖ Δωσ’ μου μια δεύτερη ευκαιρία: Ένα παραμύθι για την ανακύκλωση, Χρυσάνθη Καραΐσκου, εκδ. Διάπλαση 

❖ «Σκουπίδια εν δράσει!» ένα βιβλίο για την ανακύκλωση, Λένα Τοξίδου, εκδ. Μίνωας 

❖ Τα απορρίμματα, Jean- François Noblet, εκδ. Πατάκη 

❖ Ανακύκλωση: Με πληροφορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια, Πην. Μωραΐτου, εκδ. Άγκυρα 

❖ Οι σκουπιδοκουβέντες, Φέφη Βαλάρη, εκδ. Σμυρνιωτάκη 

❖ Ξεχωρίζω τα απορρίμματα για να τα ανακυκλώσω: Το πράσινο ελάφι, Jean - René Gombert, εκδ. Modern     

Times 

 

 

 

❖ Το όνειρο των σκουπιδιών – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας 
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/oniro.html 

❖ Μην κλαίς τενεκεδούλα - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας 
               http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/mikles.html 

❖ Στην ιστοσελίδα http://www.deneinaiparamithi.gr/ μπορούμε να βρούμε ένα τρισδιάστατο παραμύθι, για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκεύων. 

❖ Στην ιστοσελίδα http://book2.deneinaiparamithi.gr/#/home μπορούμε να βρούμε ένα διαδραστικό παραμύθι, 
για την ανακύκλωση λαμπτήρων. 

 

 

Προτάσεις για παραμύθια 

 

Προτάσεις για βιβλία 

 

 

http://www.skroutz.gr/books/a.56181.%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B7-%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1.html
http://www.skroutz.gr/books/a.44183.%CE%A3%CE%B2%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7.html
http://www.skroutz.gr/books/a.2776.Morris-Neil.html
http://www.skroutz.gr/books/a.78841.Scott-Nicky.html
http://www.skroutz.gr/books/a.53525.%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7.html
http://www.bigbook.gr/index.php?mode=author&author_id=74004
http://www.bigbook.gr/index.php?mode=author&author_id=85266
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/oniro.html
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/oniro.html
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/mikles.html
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/mikles.html
http://book2.deneinaiparamithi.gr/#/home
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❖ Ανακύκλωση - Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

        στίχοι-μουσική: Σπύρος Λάμπρου το τραγούδι περιέχεται στο cd 

  «αν όλα τα παιδιά της γης»                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=_aMVpHaUx7c 

                                           

❖ Η Μπαλάντα Των Σκουπιδιών - Θανάσης Βέγγος  

        από το δίσκο του 2001 "Τα Μυστικά Του Κήπου" σε μουσική Νίκου Κυπουργού.               

        https://www.youtube.com/watch?v=99mQgtMvnWI#t=38
  

 

 

 

✓ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

✓ Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) 

✓ Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών (Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. )  

✓ Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος  

✓ Ecoelastika 

✓ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης  

✓ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών λιπαντικών  

✓ Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών  

 

 

 

 

 

Φορείς που ασχολούνται με την ανακύκλωση 

 

Προτάσεις για τραγούδια 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aMVpHaUx7c
https://www.youtube.com/watch?v=99mQgtMvnWI#t=38
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CIMBEBYwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.ecorec.gr%2F&ei=g166TdvJDcamhAekha3GBQ&usg=AFQjCNE7HDumgod5utvzs9CqAfpHRNluxw
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→ www.hellenic-recycling.gr/ 

→ www.electrocycle.gr/ 

→ www.anakyklosi.idx.gr 

→ www.minenv.gr/anakyklosi/general.html 

→ www.ecorec.gr 

→ www.go-recycle.gr 

→ www.afis.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδες σχετικές με την ανακύκλωση 

 

 

http://www.hellenic-recycling.gr/
http://www.electrocycle.gr/
http://www.anakyklosi.idx.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general.html
http://www.ecorec.gr/
http://www.go-recycle.gr/
http://www.afis.gr/

