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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
Το παιχνίδι αποτελείται από 28 μεγάλα κομμάτια που δημιουργούν 2 γιγαντιαία παζλ. Τα 
κομμάτια έχουν έχει κατασκευαστεί από σκληρό, πολύ ανθεκτικό και υψηλής ποιότητας 
χαρτόνι. Διαστάσεις των παζλ μετά την συναρμολόγηση: 36,5 εκ διάμετρος το καθένα. 

Το υλικό των κομματιών είναι φιλικό προς το περιβάλλον και προέρχεται από βιώσιμα δάση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

Οι κάρτες που απεικονίζουν εικόνα δημιουργούν δυο πλανήτες: τον χαρούμενο πλανήτη και 
τον στεναχωρημένο πλανήτη. 

Ο χαρούμενος πλανήτης ολοκληρώνεται με έξι ζεύγη καρτών με πράσινο περιθώριο. Αυτές 
περιλαμβάνουν πραγματικές εικόνες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την μετατροπή 
τους: 

1. Ηλιακή 
2. Άνεμος  
3. Υδραυλική 
4. Κύματα  
5. Βιομάζα 
6. Γεωθερμική 

Ο στεναχωρημένος πλανήτης ολοκληρώνεται με τέσσερα ζεύγη καρτών με κόκκινο 
περιθώριο. Αυτές περιλαμβάνουν πραγματικές εικόνες μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την μετατροπή τους. 

7. Πετρέλαιο 
8. Κάρβουνο 
9. Φυσικό αέριο 
10. Πυρηνική 

Όλες οι κάρτες ενέργειας είναι αριθμημένες στο πίσω μέρος προκειμένου να μπορούν να 
ταυτοποιηθούν. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:  
Από 4 έως 8 ετών.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

o Να ανακαλυφθεί από που προέρχεται η ενέργεια που φτάνει στα σπίτια μας. 
o Να διδαχθεί η ταξινόμηση των πηγών ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη-ανανεώσιμες. 
o Να διδαχθεί ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπονται τα διάφορα είδη ενέργειας. 
o Να διδαχθεί η αξία σεβασμού προς το περιβάλλον. 
o Να αναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση που βοηθάει στην δημιουργία βιώσιμων 

καθημερινών συνηθειών. 
o Να αναπτυχθεί η παρατηρητικότητα και η λογική σκέψη. 
o Να βελτιωθεί ο ψυχοκινητικός συντονισμός και η χειρονακτική επιδεξιότητα μέσω του 

χειρισμού των καρτών και της ορθής ένωσής  τους. 
o Να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί το λεξιλόγιο που αφορά στις εικόνες των παζλ.  

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ:  
1. Τοποθετήστε όλες τις κάρτες με την εικόνα προς τα επάνω. 
2. Ομαδοποιήστε τα κομμάτια σε τρεις ομάδες: πλανήτες, πράσινο περιθώριο και 

κόκκινο περιθώριο. 
3. Μετά την ομαδοποίηση, συναρμολογήστε τους πλανήτες και τις πηγές ενέργειας. 
4. Τοποθετήστε τις ανανεώσιμες και τις μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργεια;ς γύρω από 

τον αντίστοιχο πλανήτη τους και συναρμολογήστε τα γιγαντιαία παζλ. 
5. Ονομάστε και περιγράψτε τις διαφορετικές πηγές ενέργειας που παρουσιάζονται.  
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