
Πενηβαιιμκηηθή Ομάδα Γομκαζίμο Πέηναξ



«Γλενεοκώκηαξ 

ηα μμκμπάηηα ηεξ πενημπήξ μαξ»



Πνώηεξ ζοκακηήζεηξ

Παηπκίδηα γκςνημίαξ θαη εμπηζημζύκεξ

 Γπηιμγή ζέμαημξ

 ηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ



Σμ δέκηνμ ηςκ ζηόπςκ



Μειέηε πάνηε

 ημηπεία πμο εκδηαθένμοκ

 Τπόμκεμα - ενμεκεία ζομβόιςκ

Πνμηεηκόμεκεξ δηαδνμμέξ



Οη μαζεηέξ ζογθνόηεζακ 
ενςηεμαημιόγηα γηα 

πνμηεηκόμεκεξ 
δηαδνμμέξ…



…ηα μπμία 
ζομπιήνςζακ 

νςηώκηαξ γμκείξ, 
θίιμοξ, ζογγεκείξ.

Από αοηά έγηκε ε 
επιλογή ηςκ 
δηαδνμμώκ.



Ομάδεξ

 Φοζηθό πενηβάιιμκ (γεςιμγία – ημπίμ – ζέα)

 Ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ (ακζνώπηκα 
δεμημονγήμαηα – πανεμβάζεηξ)

 Υιςνίδα – Πακίδα

 Υανημγνάθμη



Από ημκ πςνηζμό ζε μμάδεξ.



εμεηςμαηάνηα ηςκ μαζεηώκ με ζεμεηώζεηξ από ημοξ 
πενηπάημοξ.



Με ηα ζεμεηςμαηάνηα ζηα πένηα…



ενγηάκη ζηα μμκμπάηηα



1ε δηαδνμμή: Πέηνα-Ληγώκα



Υάνηεξ ζηεκ ανπή ηεξ δηαδνμμήξ



Μάζαμε κα ακαγκςνίδμομε ηηξ ζεμάκζεηξ ηςκ μμκμπαηηώκ. 







Σμ πημ ζεμακηηθό αλημζέαημ ζηε Ληγώκα είκαη μη οδνόμοιμη.



Μοιαύιαθμ θαη βαγέκη



Μοιαύιαθμ θαη οδαηόπονγμξ



Μοιόπεηνα



ημ μοιαύιαθμ δεκ ηνέπεη πηα κενό… αιιά εμείξ!



οκηενεμέκμη πώνμη δηαμμκήξ



Παιηέξ δηαδνμμέξ…



…θαη ζοκηενεμέκα μμκμπάηηα



Ηθαηζηεημγεκή πεηνώμαηα 



ηειμεηδείξ ιάβεξ



Αθμιμοζήζηε ηε ζήμακζε…



…θαη ζα ηα δείηε όια!!!



2ε δηαδνμμή:Μόιοβμξ-Αγία Ρμδμημύ 



Αθήκμομε πίζς μαξ ημκ Μόιοβμ…..



…με θαηεύζοκζε πνμξ 
Βαθεηό...



…..πενκάμε μέζα από πςνάθηα με ιηόδεκηνα….



…ζοδεηάμε γηα ηηξ βημιμγηθέξ θαιιηένγεηεξ πμο 
ζοκακηάμε….



Πενκάμε ημ πμηάμη ημο 
Μμιύβμο…



…θαη θηάκμομε ζηεκ Αγία Ρμδμημύ





Ο Μόιοβμξ όπςξ θαίκεηαη από ηεκ Αγία Ρμδμημύ.



Η πεγή ζηεκ Αγία 
Ρμδμημύ



Σα βνάπηα, εθαηζηεημγεκείξ ζπεμαηηζμμί με εκηοπςζηαθά 
ζπήμαηα.



Ο δνάθμξ θνύβεηαη άναγε εδώ;



Γδώ;



Ή μήπςξ εδώ;!



Απμπώνεζε…





θαη επηζηνμθή ζημκ Μόιοβμ.



3ε δηαδνμμή: Δνόμμξ Μμιύβμο -
Απμιηζςμέκμ



Πάκς από ηεκ παναιία ημο Απμιηζςμέκμο



Σμ απμιηζςμέκμ «μαξ»



Πεηνώμαηα από πονμθιαζηηθά οιηθά



ημ απμιηζςμέκμ δέκηνμ έπμοκ δηαηενεζεί ηα 
μμνθμιμγηθά γκςνίζμαηα ημο λύιμο



Κάζε απμιηζςμέκμ ζημ θιμοβί ημο!



Η παναιία ημο Απμιηζςμέκμο



θη εμείξ…



θαηαγνάθμκηαξ….



θαη θςημγναθίδμκηαξ:



ηα πονμθιαζηηθά 
πεηνώμαηα…



ηηξ μμμνθηέξ ηεξ θύζεξ…



θαη ηα ένγα ηςκ ακζνώπςκ!





4ε δηαδνμμή: Υάιηθαξ - οθαμηά



Καη αοηό ημ μμκμπάηη 
έπεη πανημγνάθεζε…



… ζήμακζε …



…λεθηκάεη από ημ 
θαικηενίμη ημο 
παιημύ Υάιηθα



Φςημγναθίδμκηαξ ημκ παιηό Υάιηθα





Σα εγθαηαιειεημμέκα 
ζπίηηα



Η βνύζε ημο πςνημύ με ηεκ μζςμακηθή επηγναθή





Η ζήμακζε είκαη αθνηβήξ



Πενπαηώκηαξ ζημ 
θαιμγναμμέκμ μμκμπάηη…



Ακηηθνύδμομε ζοκεπώξ ηε μηθναζηαηηθή αθηή 



οθαμηά



Μηα εηθόκα πμο μαξ 
αθμιμοζμύζε όπμο θαη 

πήγαμε…



θμοπίδηα ζηε Ληγώκα



θμοπίδηα ζηεκ Αγία Ρμδμημύ



θμοπίδηα ζημ Απμιηζςμέκμ



θμοπίδηα ζημ Υάιηθα



Μα γηαηί κα βνίζθμομε ζθμοπίδηα πακημύ!!!



Αοηό πμο πέηαλεξ ζα δηαζπαζηεί:

 Κμμμαηάθη πανηί:  1 μήκαξ

 Κμμμαηάθη μαιιί: 1 πνόκμξ

Πιαζηηθή θηάιε: 200 – 250 πνόκηα

 Κμοηάθη ακαροθηηθμύ: 400 πνόκηα!!



Άιιμη θίκδοκμη

Μπαηανίεξ: Σμληθά μέηαιια

 Κμκζενβμθμύηηα:  θίκδοκμξ κα πιεγςζμύκ  
ηα δώα

 Τπμιείμμαηα ηνμθώκ ζημ δνόμμ: Κίκδοκμξ 
γηα πεηκαζμέκα δώα από δηενπόμεκα 
αοημθίκεηα



Γηαηί;;;



Υιςνίδα



Δέκηνα:



Αμογδαιηά (θαη θηζζόξ)



Κοδςκηά



Πεύθμ



Κοπανίζζη



Γιηά



Άγνηα απιαδηά



Κηζζόξ



Θάμκμη



Αζημηβή



Μύνμ ή αβαγηακό



Κνίηαμμ



Βιηζθμύκη νεμαηήζημ



Πόεξ



Ακεμώκα



Κοθιάμηκμ



Πακίδα



Υειώκα



θέρεηξ – Ιδέεξ

Αλημπμίεζε μμκμπαηημύ :
 οκηήνεζε - θαζανηζμόξ

 Υανημγνάθεζε

 ήμακζε

 Πιενμθόνεζε επηζθέπηε

(πηκαθίδεξ, θοιιάδηα, πάνηεξ)

 Κάδμη (θαη ηαθηηθό άδεηαζμά ημοξ!)



Πενηβαιιμκηηθή μμάδα:

Μαζεηέξ Α΄ Γομκαζίμο Πέηναξ

οκημκηζηέξ θαζεγεηέξ:
Μακηώ Βειιέ, Υανάιαμπμξ Κάβμοναξ



Πενπαηήζηε μαδί μαξ!



Ευχαριστούμε πολύ!


