
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΖΟΟΜ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας 6 παιδικοί σταθμοί από τους Δήμους Θερμαϊκού, 

Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη συμμετείχαν στην υλοποίηση 

της παγκόσμιας δραστηριότητας ΖΟΟΜ παιδιά σε κίνηση με στόχο τη προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας και τη προστασία του κλίματος.  

Συνολικά 196 παιδιά πήραν μέρος στη δραστηριότητα και  συγκέντρωσαν 823 πράσινες 

πατούσες για κάθε διαδρομή που έκαναν εντός μίας εβδομάδας με τα πόδια, μαζί με τους 

γονείς τους, αφήνοντας το αυτοκίνητο στο σπίτι. Οι πρώιμες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, 

κάτω των έξι ετών, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων  

συμπεριφορών και ένα εξαιρετικό μέσο επίδρασης στη συμπεριφορά των γονέων. 

Οι δάσκαλοι και τα παιδιά μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως ζωγραφική 

και χειροτεχνία, το θέατρο και το παραμύθι έμαθαν για τις επιπτώσεις των καυσαερίων των 

αυτοκινήτων στο περιβάλλον και το κλίμα, για τις μετακινήσεις των παιδιών από το σπίτι 

στο σχολείο σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως και το πώς η ζωή των παιδιών αυτών, αλλά 

και πολλών ζώων, εξαρτάται άμεσα από το κλίμα. Τέλος συζήτησαν για το τι επιθυμούν να 

αλλάξει στις πόλεις τους. Τα παιδιά ζήτησαν ασφαλέστερες και περισσότερες διαδρομές για 

να πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο και χώρους εξωσχολικών δραστηριοτήτων  όπου 

μπορούν να συναντούν τους φίλους τους και να κάνουν ποδήλατο. Κάποιοι μαθητές 

δημιούργησαν συνθήματα, πλακάτ και τραγούδια για τη προστασία του κλίματος και του 

περιβάλλοντος!  

SUMMARY OF THE IMPLEMENTATION OF THE ZOOM ACTIVITY IN KINDERGARTENS OF 

EASTERN THESSALONIKI- NOVEMBER 2015  

During one week 6 kindergartens from the Municipalities of Kalamaria, Thermi, Thermaikos, 

Pilea Hortiatis and Thessaloniki participated in the implementation of activity ZOOM Kids on 

the move in order to promote sustainable mobility and climate protection. 

 

A total of 196 children took part in the activity and gathered 823 green footprints for every 

journey they made by foot within one week, leaving the car at home. Children’s early 

childhood experiences, below six years old, is a critical time for forming certain behaviors 

and an excellent means of affecting their parents behaviors too.  

 

Teachers and children through a series of educational methods, such as painting and crafts, 

theater and storytelling learned about the impacts of car fumes on the environment and 

climate, alternative ways of transport, the journey of children from home to school in 

developing countries and how the lives of these children, and many animals there depend 

directly on the climate. Finally they discussed how they wish to change their own cities for 

the better, and asked for more and safer paths to go on foot to school and more spaces for 

their extracurricular activities where they can meet friends and bike. Some pupils created 

slogans, placards and songs for climate protection! 



ΔΗΜΑΡΑΚΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – Dimarakios Kindergarten of 

Michaniona, Municipality of Thermaikos (29 October- 6 November)  

 

Greek: Το τμήμα προ-νηπίων (4-5 χρονών) του παιδικού σταθμού Δημαράκειος 

Μηχανιώνας συμμετείχε στην δραστηριότητα ΖΟΟΜ- παιδιά σε κίνηση με 25 παιδιά. Κατά 

τη διάρκεια μίας εβδομάδας όλα τα παιδιά μαζί μάζεψαν 140 πατούσες-αυτοκόλλητα 

κάνοντας τις διαδρομές τους προς και από το σχολείο αλλά και τις εξωσχολικές τους 

δραστηριότητες με τα πόδια και αφήνοντας το αυτοκίνητο σπίτι.  

Τα παιδιά μέσα από συζήτηση, εργασίες, φωτογραφίες και χειροτεχνία έμαθαν για τα 

καυσαέρια των αυτοκινήτων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και άρα το κλίμα και για 

την κλιματική αλλαγή, το λιώσιμο των πάγων και τις συνέπειες σε ζώα και ανθρώπους σε 

άλλες ηπείρους.  Συζήτησαν πως η αλλαγή του κλίματος έχει επηρεάσει την δικιά τους 

καθημερινότητα με κάποιες από τις πιο καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων χρόνων. 

Το μότο της εβδομάδας ήταν : το αυτοκίνητο ξεχνώ το περιβάλλον αγαπώ. Τα παιδιά 

έβγαλαν δελτίο τύπου το οποίο πήγαν στους γονείς τους ότι για μία εβδομάδα πρέπει να 

αφήσουν το αυτοκίνητο σπίτι.  

Στο τέλος της εβδομάδας έκοψαν και ζωγράφισαν το αποτύπωμά τους με σχέδια που 

υποδηλώνουν ένα καθαρό περιβάλλον και τον πλανήτη μας-το σπίτι μας με μηνύματα για 

τη προστασία του.  

English: The preschool class (4-5 years old) of kindergarten Dimarakeios Michanionas 

participated in the activity ZOOM- children on the move, with 25 children. During one week 

all the children gathered together 140 footprints making journeys to and from school and 

extracurricular activities on foot, leaving the car at home. 

Children through discussion, tasks, photos and crafts learned how car gases affect the 

atmosphere and hence climate and about climate change, the melting of the ice in the North 

Pole and the effects this has on animals and humans on other continents. They discussed 

how climate change has affected their own everyday life with some of the most devastating 

floods in recent years. The motto of the week was: forget you have a car - love the 

environment. The children produced a press release and took it home to their parents 

informing them that for a week they should leave the car at home. 

At the end of the week they cut and painted their footprint with drawings that indicate a 

clean environment.  



 

Τα παιδιά που πήραν μέρος με τα πιστοποιητικά τους- Group picture of the class that took 

place in the ZOOM campaign  

 

Χειροτεχνία ο πλανήτης γη- το σπίτι μας – Crafts: Our planet- our home 



 

Τα παιδιά έβγαλαν δελτίο τύπου και το πήγαν σπίτι στους γονείς τους το οποίο έλεγε: 

Έκτακτη είδηση- η ΓΗ κινδυνεύει. Να περπατάμε και να πηγαίνουμε βόλτα με το ποδήλατο 

για να μην λερώνουμε το αέρα. Children produced this press release, which they took home 

to their parents. It says: Breaking news!!! Our earth is in danger!!! We better walk and ride 

our bicycles to not pollute the air.   

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μάζεψαν αυτοκόλλητα για κάθε διαδρομή που 

έκανα με τα πόδια με τα ποδήλατα και με το λεωφορείο. Each child got a green sticker 

every time they didn’t use the car to go somewhere.  



 

Τα παιδιά ζωγράφισαν ένα ποδήλατο. Children drew a bicycle  

 

Τα παιδιά συζήτησαν για τα προβλήματα που προκαλούν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων 

και για άλλα μέσα μετακίνησης που μπορούν να χρησιμοποιούν όπως τα λεωφορεία, τα 

ποδήλατα και τα πόδια τους! Το μότο της εβδομάδας ήταν: Το αυτοκίνητο ξεχνώ το 

περιβάλλον αγαπώ . Children discussed with their teachers about the negative impacts of 

car gases and about other friendlier means of transport they can use such as busses, bicycles 

and their feet! The motto of the week was: I forget I have a car – I love the environment  



 

Τα παιδιά ζωγράφισαν ένα χαρούμενο πλανήτη γη χωρίς καυσαέρια. Η επιγραφή λέει 

αγαπώ τη γη . Children drew a happy clean planet. The sign says ‘I love the earth’  

 

Τα παιδιά μέσα από μια σειρά φωτογραφιών έμαθαν για τα μέσα μετακίνησης σε άλλες 

ηπείρους και για τη ζωή των παιδιών εκεί και πώς επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. 

Children learned about means of transport in other continents and how dependent the 

children and their families are from climatic conditions there. Then they discussed how 

climate change has affected their own lives in their city.  



 

 

Τα παιδιά έκοψαν και ζωγράφισαν το αποτύπωμα της πατούσας τους. Children drew and 

cut out their footprints.  

 

 

 

 

 



ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΗΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – Kindergarten Bilios Stegi of 

Municipality of Kalamaria ( 2 – 9 November)  

 

Greek: Η Μπίλλειος Στέγη συμμετείχε στη δραστηριότητα ΖΟΟΜ- παιδιά σε κίνηση με 3 

τμήματα, 1 τμήμα προνηπίων 4-5 χρονών  με 25 παιδιά και αλλά 50 παιδιά 3-4 χρονών. 

Συνολικά 75 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα και 

τη κλιματική αλλαγή κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας και μάζεψαν 124 πράσινες 

πατούσες.  

Τα παιδιά συζήτησαν με τις δασκάλες τους για τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες και έμαθαν πως μπορούν να μετακινούνται με φιλικότερα προς το περιβάλλον 

μέσα για τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες τους. Έφτιαξαν χειροτεχνίες με 

ποδήλατα και άλλα μέσα μεταφοράς. Τέλος τα παιδιά σχεδίασαν το αποτύπωμα τους και 

έκαναν μία ομαδική χειροτεχνία κολλώντας τα πατουσάκια γύρω από ένα καθαρό πλανήτη, 

δηλώνοντας έτσι πως περπατώντας συμβάλλουν σε ένα  καθαρό περιβάλλον. Τα υπόλοιπα 

πατουσάκια των παιδιών κολλήθηκαν στους διαδρόμους του σχολείου για να υπενθυμίζουν 

σε όλα τα παιδιά ότι προτιμούμε να περπατάμε παρά να παίρνουμε το αυτοκίνητο.  

English: This kindergarten participated in the Zoom activity with 3 classes, one of preschool 

children with 25 pupils and another two classes of smaller children with 50 pupils. A total of 

75 children participated in the activities on sustainable mobility and climate change during 

one week and gathered 124 green footprints. The children discussed with their teachers 

about public transport in Greece and other countries and learned how to move with more 

environmentally friendly means of transport for their everyday activities. They made crafts 

with bikes and other means of transport to familiarise themselves with them. Finally the 

children designed their footprint and stuck it on a clean planet, thus indicating that walking 

contributes to a clean environment. The rest of the children’s footprints were glued all over 

the kindergarten hallways to remind all children, parents and staff to prefer to walk rather 

than take the car. 

 



 

Τα παιδιά σχεδίασαν και ζωγράφισαν τις πατούσες τους και τις κόλλησαν γύρω από το 

πλανήτη γη και στους διαδρόμους του παιδικού σταθμού με το μήνυμα : Εμείς θα σώσουμε 

τη γη περπατώντας. Children cut out and drew their footprints and stuck then around planet 

earth and in the schools hallways with the message: We will save the earth by walking … 

 

 



 

Συνολικά τα παιδιά μάζεψαν 124 πράσινες πατούσες για διαδρομές που κάνα μέσα στην 

εβδομάδα με τα πόδια ενώ πολλές φορές προτίμησαν το ποδήλατο και το λεωφορείο μαζί 

με τους γονείς τους. In total children gathered 124 green footprints for each time within a 

week that they and their parents walked and didn’t take the car. In many cases children and 

parents also took the bus and the bicycle.  

 

Τα παιδιά έμαθαν για φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς μέσα από εργασίες 

ζωγραφικής και σταυρόλεξα. Children learned about environmentally friendly means of 

transport through painting and crosswords.  



 

Χειροτεχνία με ποδήλατα με το μήνυμα ‘Εμείς θα σώσουμε τη γη με το ποδήλατο και 

πατώντας γερά στα πόδια μας’.  Children’s craft with bicycles around a clean planet with the 

message: We will save the earth by ...bicycle … and by ‘pressing firmly on our feet’ (Greek 

saying that means having strong foundations)  

 



Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας – Municipal Kindergarten of Pilea (2-9 November)  

Greek: 28 παιδιά από την τάξη προ-νηπίων του Δημοτικού παιδικού σταθμού Πυλαίας 

πήραν μέρος στη δραστηριότητα ΖΟΟΜ παιδιά σε κίνηση  και συνέλεξαν κατά τη διάρκεια 

μίας εβδομάδας 135 πατούσες.  

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συμμετείχαν σε μία σειρά από διαδραστικές 

δραστηριότητες μαθαίνοντας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και πως τα αυτοκίνητα 

συμβάλλουν σε αυτό όπως επίσης και για τη κλιματική αλλαγή και τα ζώα που κινδυνεύουν 

από αυτή.  Τέλος μέσα από φωτογραφίες γνώρισαν τη καθημερινότητα παιδιών από άλλες 

ηπείρους και τι κάνουν τα παιδιά εκεί για τη προστασία του κλίματος.   

English: 28 children from pre-school class of the municipal kindergarten of Pilea took part in 

the activity ZOOM – children on the move and collected during one week 135 green 

footprints. 

During the week they participated in a series of interactive activities learning about global 

warming and how the cars contribute to this. They also learned about animals at risk of 

extinction due to climate change. Finally through pictures they got acquainted with the 

everyday life of children from other continents and what do children do there for protecting 

the climate. 

Ομαδική φωτογραφία τάξης που συμμετείχε στην δραστηριότητα- Group photograph of the 

children that took place in the activity  

 



 

Τα παιδιά ζωγράφισαν τα αποτυπώματά τους γύρω από ένα αυτοκίνητο με απαγορευτικό 

σήμα. Children painted their footprints around a car that had a prohibition sign on it.  

 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μάζεψαν 135 πράσινες πατούσες για όλες τις διαδρομές 

που έκαναν χωρίς αυτοκίνητο. During one week children gathered 135 green footprints 



 

Μέσα από σχολικές εργασίες έμαθαν για φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς και 

για τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται παιδιά από άλλες ηπείρους . Through 

school work they learned about environmentally friendly means of transport and how 

children in other countries go to school.  

 



 

Μέσα από το κουκλοθέατρο άκουσαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη κλιματική 

αλλαγή και μέσα από φωτογραφίες και ζωγραφική για τα ζώα προς εξαφάνιση από τη 

κλιματική αλλαγή. Through puppetry they heard about global warming and through pictures 

and painting they learned about animals in danger of extinction due to climate change.  

 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – MUNICIPAL KINDERGARTEN OF THERMI ( 2 – 

9 November) 

Greek: Ο δημοτικός παιδικός σταθμός θέρμης συμμετείχε στη δραστηριότητα ΖΟΟΜ- 

παιδιά σε κίνηση με 25 παιδιά ηλικίας 4-5 χρονών.  

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας μάζεψαν συνολικά 128 πράσινες πατούσες 

κάνοντας τις διαδρομές τους με τα πόδια. Συζήτησαν με τη δασκάλα τους τη καθημερινή 

διαδρομή παιδιών από άλλες χώρες του κόσμου και κατέγραψαν τι θέλουν να αλλάξει στη 

διαδρομή σχολείο σπίτι στη πόλη τους. Τα παιδιά ανέφεραν ότι θα ήθελαν στην πόλη τους 

να υπάρχει χώρος ασφαλής για να κάνουν ποδήλατο, να υπάρχουν περισσότερα και πιο 

συχνά λεωφορεία και η πόλη τους να αποκτήσει περισσότερο πράσινο. Επίσης συζήτησαν 

για τα διάφορα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς και πως τα αυτοκίνητο 

συμβάλλουν στην επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις και στην κλιματική 

αλλαγή.  

Τέλος έκοψαν και ζωγράφισαν τις πατούσες τους και τους εαυτούς τους και έγραψαν ο 

καθένας από ένα μήνυμα για να γίνει καλύτερη η ζωή στη πόλη τους.  

English: The municipal kindergarten of Thermi participated in this activity with 25 children 

aged 4-5 years old. Children gathered 128 green footprints within a week. Through 

photographs they learned about the everyday life of children from developing countries and 

how climate affects their lives. They also talked about how they would like their own city to 

change. Children asked for more safe spaces for biking, more and more often public buses 

and more green areas. They also learned about how car gases contribute to the 

deterioration of the air quality in their city and to climate change.  

Finally they cut out and painted their footprints and an image of themselves that included a 

message from each one of them about how they want their city to change for the better.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Ipsilandou kindergarten of 

Municipality of Thessaloniki ( 2 – 9 November) 

Greek: Ο παιδικός σταθμός Υψηλάντου συμμετείχε στη δραστηριότητα με 25 παιδιά ηλικίας 

4 με 5 χρόνων. Τα παιδιά συγκέντρωσαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας που 

υλοποιήθηκε η δραστηριότητα 203 πράσινες πατούσες περπατώντας με τους γονείς τους 

στο προορισμό τους.  

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας έγινε συζήτηση και χειροτεχνία με τα παιδιά σχετικά με  

τους εναλλακτικούς τρόπους (ποδήλατο, πόδια) μετακίνησης, το πώς πηγαίνουν τα παιδιά 

στο σχολείο στις άλλες χώρες, τα αποτελέσματα που δημιουργούνται από την χρήση του 

αυτοκινήτου και το θέμα τις κλιματικής αλλαγής και των αποτελεσμάτων της στον πλανήτη.  

Τα παιδιά ανέφεραν ότι δεν τους αρέσουν τα αυτοκίνητα, γιατί παράγουν καυσαέρια και 

γίνεται ο ουρανός γκρι και αυτά θέλουν να τον βλέπουν γαλάζιο και να βλέπουν τον ήλιο, 

όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανέφεραν ότι με το λεωφορείο πάμε ποιο 

γρήγορα και χωράει περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, σημαντικό ήταν, ότι ανέφεραν ως 

σημαντικό πλεονέκτημα την επαφή  έχουν με τους φίλους τους, όταν πάνε με τα πόδια στο 

παιδικό σταθμό. 

Τη τελευταία μέρα τα παιδιά παρουσίασαν ότι έμαθαν κατά τη διάρκεια τις εβδομάδας με 

μουσική χορό και θέατρο και ζωγράφισαν τις πατούσες τους σε χαρτόνι αλλά και σε γύψο.  

Για την δραστηριότητα αυτή, γράφτηκε ένα τραγούδι από τις παιδαγωγούς και την μουσικό 

του παιδικού σταθμού. Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε την βάση ενός θεατρικού το οποίο 

παρουσιάσθηκε από τα παιδιά. Τα παιδιά ντύθηκαν δέντρα και λουλούδια μιας πόλης που 

είναι πολύ δυστυχισμένα γιατί τα αυτοκίνητα περνούν ανάμεσα τους και ρυπαίνουν το 

περιβάλλον. Όταν όμως περπατούν άνθρωποι ανάμεσά τους είναι χαρούμενα  

English: The kindergarden of Ispilandou participated in the activity with 25 children aged 4-5 

years old. Children gathered in total for one week 203 green footprints. During the week 

there was a discussion and crafts with children on alternative modes (cycling, walking) of 

transport, how kids go to school in other countries, the results generated by the use of the 

car and its effects on the planet. 

The children said they didn’t like cars, because they produce fumes and the sky is gray.  They 

would rather see a blue sky and the sun. They also thought that the bus is a faster means of 

transport within their city and fits more people. They really enjoyed walking because they 

met with their friends before class as they were walking too with their parents to class.  

The last day the children showed what they learned during the week with music, dance and 

theater and painted their feet on cardboard and plaster. The children and their teachers 

wrote a song that was the basis of the theatre play they produced.  They dressed as trees 

and flowers with sad faces because the cars around them are polluting the environment. But 

when people walk among them they are happy.  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Τα παιδιά τραγουδούν: 

«Περπατώ, περπατώ για να πάω στο σχολειό, Περπατώ, περπατώ για να πάω στο γιατρό, 

Περπατώ, περπατώ με τα πόδια μου τα δυο χορεύω και πηδώ» 

Τα παιδιά κατασκεύασαν και πλακάτ για τη κλιματική αλλαγή το οποίο λέει :  Ο πλανήτης 

δίχως πυρετό , με αντιπυρετικό τα πόδια μου τα δυο.  

Children’s song:  

"I walk, I walk to go to school, I walk, I walk to go to the doctor, I walk, I walk with my two 

feet, I dance and I jump" 

Children also built and raised a protest placard on global warming saying:  A planet without 

fever, because my feet are the medicine.  

 

 

 



ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ- SCHOOL OF NATURE-MUNICIPALITY OF THERMI  

(5-13 NOVEMBER) 

Greek: Το σχολείο της φύσης συμμετείχε στη δραστηριότητα ΖΟΟΜ παιδιά σε κίνηση με 18 

παιδιά 4 έως 5 ετών.  Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας συνολικά τα παιδιά και οι γονείς 

τους μάζεψαν 93 πράσινες πατούσες κάνοντας τις καθημερινές διαδρομές τους με τα 

πόδια.  

Τα παιδιά έμαθαν για τις επιπτώσεις των καυσαερίων και την ηχορύπανση των 

αυτοκινήτων και για τους τρόπους μετακίνησης παιδιών σε αναπτυσσόμενες χώρες του 

πλανήτη. Έμαθαν για καθαρούς τρόπους μετακίνησης και έκαναν βόλτες με τα ποδήλατά  

τους στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Κατά τη μετακίνησή τους με λεωφορείο για το 

σχολείο τα παιδιά συζήτησαν πόσο πιο διασκεδαστικό είναι να συναντούν τους φίλους τους 

από πριν από το να έρχονται μόνοι τους με το αυτοκίνητο.  Στο τέλος της εβδομάδας τα 

παιδιά άφησαν το δικό τους πράσινο αποτύπωμα σε χαρτί και το πήραν ως ενθύμιο στο 

σπίτι για να θυμίζει στους ίδιους και τους γονείς του να περπατούν πιο συχνά.  

English:  The School of Nature participated in ZOOM activity with 18 children aged 4 to 5 

years old. Within a week the children and their parents gathered 93 green footprints for 

every time they went somewhere by foot instead of using their car.  

Children also learned about the impact of car fumes in the environment and climate as well 

as about noise pollution of cars and about the ways of transport children use in developing 

countries. They learned about other clean means of transport and ridded their bikes at the 

school yard. When children came to school with the school bus they said it was much more 

fun that coming individually with cars because they could meet their friends before class. At 

the end of the week children left their own green footprint on a piece of paper which they 

took home to their parents to remind them to use their feet more often!  

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις επιπτώσεις των καυσαερίων των αυτοκινήτων στο περιβάλλον. 

Children learn about the impacts of car gases on the environment.  



 

Τα παιδιά προτιμούν το λεωφορείο από το αυτοκίνητο. Children rather ride the bus than 

the car.  

 

Τα παιδιά κάνουν βόλτα με τα ποδήλατά τους στην αυλή του σχολείου δείχνοντας ότι 

επιλέγουν φιλικότερα μέσα προς το περιβάλλον. Children ride their bikes in the school yard 

to show everyone that they choose cleaner means of transport.  



 

 

 

 


