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Τίτλος σεναρίου  για το πρόγραμμα “CONNECT”: 

“Θαλάσσια τροφική αλυσίδα. To μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό”. 

Το πρόβλημα 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως οι ζωντανοί οργανισμοί, και στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, χρειάζονται τροφή. Η πλούσια ποικιλομορφία της ζωής, η «πρωτογενής» 

παραγωγή, η  «πρωτογενής» «δευτερογενής» «τριτογενής» κατανάλωση, το 

φυτοπλαγκτόν, το ζωοπλαγκτόν, το φυτοβένθος, το ζωοβένθος, οι αυτότροφοι και οι 

ετερότροφοι οργανισμοί, η τροφική αλυσίδα(πλέγμα),  τα φυτά, και τα σπονδυλωτά 

και ασπόνδυλα θαλάσσια εξαρτώνται για την επιβίωσή τους, ενώ η διαταραχή κρίκων 

του τροφικού πλέγματος, οδηγεί τους καταναλωτές στην επιλογή άλλων πηγών 

τροφής. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτή είναι η ακολουθία  που υφίσταται στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο  οι επόμενοι οργανισμοί, τρέφονται από τους 

προηγούμενους. Μείωση ή μετακίνηση του πληθυσμού κάποιων ειδών, 

διαταράσσουν την αλυσίδα. Η εξαφάνιση ή η μείωση του πληθυσμού ορισμένων 

ειδών μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη άλλων ειδών και στη διατάραξη της 

ισορροπίας του οικοσυστήματος. 

Εκπαιδευτικό σενάριο Επιστημονικής Δράσης 

Η εξοικείωση με τις οικολογικές τροφικές αλυσίδες(πλέγματα) και η ταξινόμηση των 

θαλάσσιων οργανισμών ανά τροφικό επίπεδο, η κατανόηση των κινδύνων από την 

εξαφάνιση ή τη μείωση του πληθυσμού ορισμένων ειδών με συνέπεια την ανάπτυξη 

άλλων ειδών, προσεγγίζονται στο σενάριο, με την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων: ενεργητικής μάθησης, διαθεματικής, ομάδων εργασίες, βιωματικής 

και διερευνητικής μεθόδου  και της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  Η αξιοποίηση  

πληροφοριών, η βιβλιογραφία, το διαδίκτυο, η επικοινωνία με ειδικούς, οι εικόνες, 

η  επιτόπου παρατήρηση στο πεδίο, η εργαστηριακή δουλειά βοηθούν στην 

πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος. 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ (Sustainable 
Development Goals – SDGs) 

▪Ζωή στο νερό 
▪Αποτροπή οικολογικής καταστροφής  
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▪Εξασφάλιση υγείας και παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων  
▪Απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Στο Αναλυτικό πρόγραμμα και στην ύλη των μαθημάτων των ανώτερων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνονται ενότητες για τις τροφικές αλυσίδες και τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, τόσο στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, όσο και 

στο μάθημα των Φυσικών της  Στ΄ τάξης. Οι σχετικές ενότητες είναι: «Η φύση είναι το 

σπίτι μας», στη Δ΄ Δημοτικού, με τις υποενότητες: Οικοσυστήματα της Ελλάδας, του 

τόπου μας, Θέλουμε θάλασσες καθαρές και  στη Στ΄ Τάξη, οι ενότητες: «Ζώα, 

Οικοσυστήματα». 

Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες  να 

ταξινομούν  διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς ανά τροφικό επίπεδο και να 

γνωρίσουν τη σημασία τους σε μια οικολογική τροφική αλυσίδα (πλέγμα).  

 
 

 
1. Οδηγός εκπαιδευτικού 

Ενδεικτικοί στόχοι: Οι μαθητές/τριες: Nα γνωρίσουν έννοιες: «πρωτογενής» 
παραγωγή, «πρωτογενής» «δευτερογενής» «τριτογενής» κατανάλωση, 
φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, φυτοβένθος, ζωοβένθος, αυτότροφοι και ετερότροφοι 
οργανισμοί, τροφική αλυσίδα(πλέγμα), επιστημονικά ονόματα θαλάσσιων ζώων 
(σπονδυλωτά και ασπόνδυλα) και φυτών, περιπτώσεις διαταραχής  της τροφικής 
αλυσίδας, κλπ, με τη χρήση πληροφοριών, βιβλιογραφία, διαδίκτυο, επικοινωνία με 
ειδικούς, εικόνες, επιτόπου παρατήρηση στο πεδίο, εργαστηριακή δουλειά. 
Νοιάζομαι: Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ομάδες  με 
τον τρόπο που θα επιλέξει, καθώς θα χρειαστεί τα παιδιά να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά. Π.χ με κάρτες κάνσον διαφορετικού χρώματος, με φωτογραφίες 
σχετικές με το θέμα ή παρακολούθηση video. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ακόλουθο, 
https://youtu.be/mlk20BAj-Rg,  στο οποίο εκτός από ψάρια υπάρχουν και 
ασπόνδυλα (καβούρια, γαρίδες, χταπόδια, αχινοί, κτλ) και με την επιφύλαξη για 
κάποια περιβάλλοντα που φαίνονται και δεν είναι μεσογειακά, για να πάρουν οι 
ομάδες ονόματα των θαλάσσιων ειδών. 
Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει  τη   φράση «θαλάσσια τροφική αλυσίδα -πλέγμα» και 
ζητά από τους/τις μαθητές/τριες  να πουν τι τους έρχεται  στο μυαλό ακούγοντάς τη. 
(ιδεοθύελλα ή     brainstorming). Ο/η εκπαιδευτικός  καταγράφει στον πίνακα στην δια 
ζώσης διδασκαλία, ηλεκτρονικά στην εξ αποστάσεως (π.χ. whiteboard στη webex). 
Με κεντρική έννοια τον όρο «θαλάσσια τροφική αλυσίδα- (πλέγμα) το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό» διαμορφώνεται ένας εννοιολογικός χάρτης (mind map), για το 
υπό διαπραγμάτευση θέμα. Τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους  για την 
θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, γνωρίζουν θαλάσσια είδη που ζουν τις ελληνικές 
θάλασσες, τις διατροφικές τους συνήθειες, τους βιοτόπους τους και αν είναι 
απειλούμενα ή εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια (ξενικά είδη).  Κάνουν κατάλογο 
των οργανισμών που βρίσκονται στο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που τους δίνεται  
και συζητώντας μεταξύ τους  καταλήγουν σε ποια τάξη παραγωγής θα κατατάξουν 
κάθε οργανισμό. 

https://youtu.be/mlk20BAj-Rg


 Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στην αρχή βίντεο προβληματισμού: 
  https://youtu.be/RMS0M_IIO2k 
 

Μαθαίνω: Στη συνέχεια αναθέτει δραστηριότητες στις ομάδες από τα σχολικά εγχειρίδια και 

από  υλικό  με εργαλεία web2. https://youtu.be/mlk20BAj-Rg εικόνες από τη google με θέμα 

ψάρια ή τροφικές αλυσίδες ψαριών Τροφική Αλυσίδα (helmepacadets.gr) και πιθανούς 

κινδύνους. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-

Dimotikou_html-empl/index3_9.html 

 

Από τα Φυσικά Στ΄ Δημοτικού: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2011/Fysika_ST-

Dimotikou_html-empl/index_5.html 

Η προσέγγιση της θεματικής απαιτεί ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών, εργασία σε 

ομάδες, βιωματικότητα, διαθεματικότητα και διερευνητική μάθηση. Για την αξιοποίησή του 

σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, προτείνεται  για τη σύγχρονη επικοινωνία η πλατφόρμα 

scisco webex και για την ασύγχρονη η e-class ή η e-me, στις οποίες οι μαθητές και οι 

μαθήτριες είναι μέλη μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 

Στα πλαίσια της διαθεματικότητας αξιοποιείται  και το έργο του Ευγένιου Τριβιζά: Η πολύ 

λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα. Εκτός από την ορολογία που υπάρχει στο ποίημα, 

γίνεται σύνδεση και με την ανεπανόρθωτη καταστροφή που προκαλούν στο θαλάσσιο 

περιβάλλον οι ανθρώπινες δραστηριότητες όταν στοχεύουν  σε εφήμερο κέρδος.  

Αξιοποιείται επίσης η παροιμία «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», για την καθημερινή ζωή, 

ενώ διαβάζουν και το  σχετικό ποίημα του Δ.  Καμπούρογλους, διαθέσιμο και εδώ: 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=169&cat_id=6  

 

https://youtu.be/RMS0M_IIO2k
https://youtu.be/mlk20BAj-Rg
https://www.helmepacadets.gr/gr/marine-environment/food-chain
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-empl/index3_9.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-empl/index3_9.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2011/Fysika_ST-Dimotikou_html-empl/index_5.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2011/Fysika_ST-Dimotikou_html-empl/index_5.html
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=169&cat_id=6


 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-

empl/index1_04.html 

Τέλος, προτείνουν τα παιδιά τρόπους για αποφυγή διάσπασης της θαλάσσιας τροφικής 

αλυσίδας(πλέγματος). 

Στην ολοκλήρωση της δράσης τα παιδιά συμπληρώνουν ρουμπρίκα: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index1_04.html


Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Θαλάσσια 

τροφική αλυσίδα. To 

μεγάλο ψάρι τρώει το 

μικρό». 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΛΙΓΟ  ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΗΤΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ;      

ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΑΤΕ;      

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ; 

     

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΤΕ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ; 

     

Και επιλέγονται γνωστικές ασκήσεις αξιολόγησης από αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Η 

αξιολόγηση είναι  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου διαγνωστική και  

διαμορφωτική και στο τέλος τελική. Καλό είναι να αξιοποιηθεί και το portfolio του μαθητή. 

Δρω: Τα παιδιά τυπώνουν φυλλάδια με θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες, επισκέπτονται 

εργαστήρια ΕΛΚΕΘΕ, μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, Ενυδρείο Κρήτης, καλούν τους/τις 

αρμόδιους/ες στην τάξη. Συνθέτουν τα δικά τους ppt ή βίντεο, επισκέπτονται παραλίες και 

αναζητούν σε αυτές  ή σε δείγμα θαλάσσιου νερού-ιζήματος ή με τη βοήθεια υποβρύχιου 

τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ (ROV), είδη τα οποία αποτελούν διαφορετικούς κρίκους της 

τροφικής αλυσίδας.  Γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη θαλάσσιων οργανισμών. Γνωρίζουν τους 

λόγους που διαταράσσονται οι θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες. Αξιοποιούν πλούσιο υλικό 

σχετικά με το θέμα. Δίνονται στις  ομάδες μαθητών  κατάλογοι με οργανισμούς (με έντυπο ή 

ηλεκτρονικό υλικό) και με πληροφορίες για τη διατροφή,  τους οποίους και καλούνται να 

ταξινομήσουν ανά τάξη παραγωγής /κατανάλωσης σχηματίζοντας έτσι μια οικολογική 

πυραμίδα. Προτείνουν τρόπους αλλαγής συμπεριφορών για τη μη διαταραχή των τροφικών 

αλυσίδων. 

Η διάχυση της δράσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με εσπερίδα για τους γονείς και με 

ανάρτηση στον ιστότοπο του σχολείου. 

2. Yποστήριξη από επιστήμονες. Το διδακτικό σενάριο υποστηρίζεται από το ΕΛΚΕΘΕ 

Κρήτης(CRETAquarium-Θαλασσόκοσμος) και τους επιστήμονες που είναι ειδικοί στη 

θεματική. Με παρεμβάσεις των ειδικών για μαθητές/τριες στην τάξη, με την αξιοποίηση του 



αυτοκινούμενου εργαστηρίου του ΕΛΚΕΘΕ, σχετικά με τις τροφικές αλυσίδες των θαλάσσιων 

ειδών,  και με επισκέψεις  μετά από προγραμματισμό  στους χώρους του  ενυδρείου Κρήτης 

(CRETAquarium)  που έχουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, για να απαντηθούν  

ερωτήματα και να γίνουν δράσεις και στο πεδίο. 

3. Δραστηριότητες, φύλλα εργασιών:  

 Σχηματισμός τροφικών αλυσίδων με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο(cmap tools). 

 

 Δείγμα αλυσίδας από το αποθετήριο Κάλλιπος 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4687/1/Chapter_04_Dasenakis.pdf 

 

 Διαδραστικές προσεγγίσεις, όπως π.χ.: Θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες (sch.gr) 

  Γράψε τους λόγους που μπορεί να διαταράξουν την θαλάσσια τροφική αλυσίδα. 

 Συμπλήρωσε την πυραμίδα της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας επιλέγοντας τα 

θαλάσσια ζώα από τον κατάλογο: 

 

Φυτοπλαγκτόν 

Φώκια 

Ζωοπλαγκτόν 

Γαρίδα 

Ποσειδώνια 

Μύδια 

Σφουγγάρια 

Φάλαινα 

 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4687/1/Chapter_04_Dasenakis.pdf
http://users.sch.gr/eikaragi/alisides2.htm


 

 

 

 

 
 

 

● Λύνουν σταυρόλεξα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και φτιάχνουν και δικά τους 
με το crosswordlabs, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. (Μαρτίνου, Σ. 2021). Ενδεικτικό 
σταυρόλεξο που δημιουργήσαμε για τα είδη της θάλασσας είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://crosswordlabs.com/view/2021-10-09-262 

 

 

 

Λύσε το σταυρόλεξο  ηλεκτρονικά, ή σε έντυπη μορφή: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ - Crossword Labs 

https://crosswordlabs.com/view/2021-10-09-262


ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ 

 

 
 

Across 

4. ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΕ ΠΛΟΚΑΜΙΑ 

6. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΩΟ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

8. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΣΤΕΡΙ 

10. ΕΧΕΙ ΟΧΤΩ ΠΛΟΚΑΜΙΑ 

11. ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

100 ΧΡΟΝΙΑ 

12. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΞΙΦΟΣ 
 

    

Down 

1. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΣ 

2. ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 

3. ΑΛΟΓΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

5. ΜΕΛΑΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ 

7. ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

9. ΕΧΕΙ ΜΑΥΡΑ ΑΓΚΑΘΙΑ 
 

 

 

 

 

 

Οι σωστές απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό: 

ΦΑΛΑΙΝΑ    ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΩΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΧΤΑΠΟΔΙ    ΕΧΕΙ ΟΧΤΩ ΠΛΟΚΑΜΙΑ 



ΜΕΔΟΥΣΑ    ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΕ ΠΛΟΚΑΜΙΑ 

ΑΝΕΜΩΝΗ    ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΣ 

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΛΟΓΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΧΙΝΟΣ     ΕΧΕΙ ΜΑΥΡΑ ΑΓΚΑΘΙΑ 

ΣΟΥΠΙΑ     ΜΕΛΑΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΞΙΦΙΑΣ     ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΞΙΦΟΣ 

ΔΕΛΦΙΝΙ    ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ   ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΣΤΕΡΙ 

 

 

● Γνωρίζεις τα ψάρια που βρίσκονται στο πιάτο; Ονόμασέ τα και φτιάξε μια τροφική 

αλυσίδα που να τα συμπεριλαμβάνει. 

 

 

 

Μαγιάσης, Ν.,Νεκρή φύση με ψάρια | Europeana 

 

4. Οδηγός για τους γονείς 

 
Οι γονείς, ενημερώνονται για τη δράση, συμμετέχουν στην τεχνική υποστήριξη των μαθητών 

κατά τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, δηλαδή στη λειτουργία των πλατφορμών, 

την ανάγνωση οδηγιών για τις εργασίες, την εμπρόθεσμη ανάρτηση εργασιών στην 

πλατφόρμα, τη λειτουργία του μικροφώνου  κλπ. Αντιμετωπίζουν εγκαίρως τις  δυσκολίες 

προσβασιμότητας στο διαδίκτυο και επανασύνδεσης σε περίπτωση προβλήματος. Απαντούν 

σε ερωτήσεις που γίνονται στοχευμένα προς αυτούς από τα παιδιά σχετικά με το θέμα (π.χ. 



ονομασίες ψαριών, αναγνώριση και ταξινόμησή τους, άμυνα,  τροφική αλυσίδα, λόγοι 

διάσπασης της τροφικής αλυσίδας, κλπ).  

Παρακολουθούν τις ενημερωτικές δράσεις που προγραμματίζονται από τους/τις 

επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης(CRETAquarium-Θαλασσόκοσμος)  για μαθητές/τριες και 

γονείς και εξοικειώνονται με τη θεματική. Αν έχουν επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο, 

π.χ. ψαράδες, βιολόγοι, προσκαλούνται και συμμετέχουν ενεργά και λόγω της υπηρεσιακής 

τους θέσης ή του επαγγέλματος. Φροντίζουν για τη διάχυση της δράσης των μαθητών στην 

ευρύτερη κοινότητα.  

Στους γονείς  δίνεται επίσης ο κατάλογος που ακολουθεί για να σημειώσουν μαζί με τα 

παιδιά τους, θαλάσσια είδη που γνωρίζουν και να φτιάξουν δυο διαφορετικές τροφικές 

αλυσίδες με επιλογές δικές τους και να τις αναρτήσουν σε ένα κοινόχρηστο padlet.  

 

https://www.openbook.gr/psaria-tis-mesogeiou/ 

 

 

Συμπληρώνουν μαζί με τα παιδιά τους, τα δωρεάν puzzle από το jigsaw: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b8d602c63aa  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=163fa410363c 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=163a2b826a66 

 

https://www.openbook.gr/psaria-tis-mesogeiou/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b8d602c63aa
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=163fa410363c
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=163a2b826a66


 

 

 

και στη συνέχεια μαζί με τα παιδιά τους, φτιάχνουν τα δικά τους puzzle με το jigsaw και την 

ακόλουθη εικόνα, αλλά και με τις τροφικές αλυσίδες που  δημιούργησαν  και τα 

συναρμολογούν, επιλέγοντας  τον αριθμό των κομματιών που επιθυμούν.  Ανεβάζουν τους 

συνδέσμους στο κοινόχρηστο padlet. 

 

 

Εικόνα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Τάξης Δημοτικού. 

Επίσης μετά από συζήτηση οι γονείς και τα παιδιά τους, συνθέτουν κείμενο, που απαντά 

στο ερώτημα: «Τι θα έκαναν για να μη σπάει η θαλάσσια τροφική αλυσίδα». 

 

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία 

Θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες (sch.gr) 

Τροφική Αλυσίδα (helmepacadets.gr) 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4687/1/Chapter_04_Dasenakis.pdf 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10772 

https://crosswordlabs.com/view/2020-12-05-115 

http://users.sch.gr/eikaragi/alisides2.htm
https://www.helmepacadets.gr/gr/marine-environment/food-chain
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4687/1/Chapter_04_Dasenakis.pdf
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10772
https://crosswordlabs.com/view/2020-12-05-115


https://www.openbook.gr/to-paidi-tis-thalassas/ 

https://youtu.be/6yD3rf0zdeg 

https://youtu.be/uSszagF035c 

https://www.openbook.gr/psaria-tis-mesogeiou/ 

https://youtu.be/mlk20BAj-Rg 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4687/1/Chapter_04_Dasenakis.pdf 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=169&cat_id=6  
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