
Οδηγός για τους γονείς 

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  
▪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. Η φύση είναι το σπίτι μας στη Δ΄ Δημοτικού, με 

τις ενότητες: 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).  

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/ 

 

 

Συμπληρώστε μαζί με τα παιδιά σας, 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 

 

 

 

 

και στη συνέχεια μαζί με τα παιδιά σας, φτιάξτε τα δικά σας puzzle με το jigsaw και την 

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

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


συναρμολογήστε τα, επιλέγοντας  τον αριθμό των κομματιών που επιθυμείτε.  Ανεβάστε 

τους συνδέσμους στο κοινόχρηστο padlet. 

 

 

Εικόνα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Τάξης Δημοτικού. 

Επίσης μετά από συζήτηση  γονείς και  παιδιά, συνθέστε κείμενο, που απαντά στο 

ερώτημα: «Τι θα κάνατε, για να μη σπάει η θαλάσσια τροφική αλυσίδα». 

 


