Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τρίτη, 01-12-2009
Σελίδα: 46
Μέγεθος: 530 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 12580
Επικοινωνία εντύπου: 211 3658963
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ειδήσεις,νέα και ιδέες
για παιδιάμε οικολογική
συνείδηση.
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Ο Αρκτούρος πηγαίνει
στο σχολείο
Πόσους ορόφους έχει το δάσος; Ποια ζώα είναι πυροσβέστες;
Γιατί δεν πλημμυρίζει το δάσος; Απαντήσεις οε
αυτές και σε όσες άλλες απορίες έχουν οι μικροί μαθητές
για το δάσος προσφέρονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης «ToΔάσος: Πηγή Νερού και Ζωής»,
που διοργανώνεται από την περιβαλλοντική οργάνωση
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣμε την υποστήριξη του φυσικού μεταλλικού
νερού ΑΥΡΑ.To πρόγραμμα απευθύνεται οε μαθητές και
μαθήτριεςτου δημοτικούκαι του γυμνασίου που ζουν στην
Αθήνα και στη θεσσαλονίκη και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση
και την ενεργοποίηση των παιδιών για τα δασικά
οικοσυστήματα και το νερό, οε μια εποχή όπου οι κλιματικές
αλλαγές επιβάλλουν τη δράση από μικρούς και
μεγάλους.«ToΔάσος: Πηγή Νερού και Ζωής» θα εφαρμοστεί
δωρεάν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς οε 400
σχολικές τάξεις με m συμμετοχή 10.850 μαθητών.
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To μπλουζάκι που «μεγαλώνει»
μαζί με το παιδί
Ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο για μωρά: τρία
διαφορετικά T-shirt στολισμένα με ένα δεντράκι που μοιάζει
να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει μαζί με το παιδί nou το φορά.
Τα μεγέθη είναι για παιδιά ηλικίας δύο, τεσσάρων και έξι ετών
και πωλούνται οε σετ των τριών σπα το site www.louiseblanche.com.
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Ο γνωστός συνθέτης Κώστας Θωμαϊδης
γράφει για πρώτη
φορά τραγούδια για παιδιά
εμπνευσμένα απότη σειρά
βιβλίων «Οικολογήματα»
των εκδόσεων
Πατάκη. Με στίχους
του συγγραφέα Βαγγέλη
Ηλιόπουλου, που περνούν μηνύματα
σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα
του πλανήτη (καμένα δάση, μόλυνση θαλασσών,
φαινόμενο του θερμοκηπίου, διαχείριση σκουπιδιών,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και αγγίζουν όλα τα
θέματα της αειφόρου ανάπτυξης. Ένα ed που έχει τη
δύναμη να συγκινεί, να ψυχαγωγεί και να «ερεθίζει»
τη σκέψη των παιδιών, ώστε να γίνουν αυριανοί πολίτες
με οικολογική συνείδηση.

