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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

<<Μπες στο κλίµα>> 
 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  : 27/03/08 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………… 

 

 

1.Ποιο νοµίζετε ότι είναι το κεντρικό θέµα του τραγουδιού;  

 

..…………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………... 

 

2.Γράψε τι συναισθήµατα σου δηµιουργήθηκαν ακούγοντας και βλέποντας 

αυτό το τραγούδι. ∆ικαιολόγησε σύντοµα την απάντησή σου.  

   

.……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3.Τι σηµαίνει η φράση «υπερθέρµανση του πλανήτη»;   

   

.……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

4.Ποιο τέρας, είναι αυτό που γεννιέται, από την υπερθέρµανση; 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5.Γιατί µιλάει για πληµµύρες και ηφαίστεια; Πώς αυτά σχετίζονται µε το κλίµα; 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Ένας στίχος του τραγουδιού µιλάει για χιόνια το Μάη. Ισχύει όντως ο 

ισχυρισµός ότι χιονίζει το Μάιο; Τι εννοεί ο στίχος; 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Γιατί νοµίζετε ότι το παιδί φωνάζει και ίσως και να κλαίει; 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Ας  δουλέψουµε σε µικρές οµαδούλες, για να απαντήσουµε στις παρακάτω ερωτήσεις : 

 

8. Συµβαίνουν στα αλήθεια αλλαγές στο κλίµα; Πώς το παρατηρείτε αυτό; Υπάρχουν 

κάποιες εµφανείς  επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές;  

 

………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………….................... 

 

 

 

9.  Ποιες είναι οι αιτίες γι’ αυτές τις κλιµατικές αλλαγές; Όντως, η Γη βουλιάζει; Και πώς; 

 

  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………….................... 
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10. Οι ισχυροί-πολιτικοί (αυτοί που κυβερνούν) ξέρετε τι κάνουν για την 

προστασία του κλίµατος; Τηρούν αυτά που έχουν αποφασίσει για την 

προστασία του κλίµατος; Αναφέρετε σχετικά παραδείγµατα. 

……………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………..…... 

……………………………………………………………………………………………… 

Το WWF Ελλάς σε συνεργασία µε την SONY BMG κυκλοφορούν το 

πρώτο CD αφιερωµένο αποκλειστικά στο περιβάλλον. Το νέο ελληνικό 

τραγούδι «Μπες στο κλίµα» του Κώστα Λειβαδά µαζί µε την Ελένη 

Τσαλιγοπούλου, τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Ανδριάννα 

Μπάµπαλη, γράφτηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας του WWF Ελλάς «Το 

κλίµα είναι στο χέρι σου!» µε στόχο να ευαισθητοποιήσει όλους τους 

Έλληνες πολίτες στο παγκόσµιο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής.  

 
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας του 
WWF (World Wide Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και 
αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες.  
 
 

11. Γνωρίζετε γι’ αυτήν την οργάνωση; Υπάρχουν άλλες τέτοιες οργανώσεις; Συµφωνείτε 

ή διαφωνείτε µε τη δράση τους; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

12.Αρκεί όµως µόνο η δράση  αυτών των  οργανώσεων; Εµείς έχουµε ευθύνη; Τι µπορεί 

να κάνει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για να προστατέψει το κλίµα; 

 

 

 

 

 

Τι λες λοιπόν; Θα ακολουθήσεις το παραπάνω σύνθηµα ή  θα του βάλεις ένα µεγάλο Χ 
και θα το ξεχάσεις;;;;;;;;;;;;;;;; ∆ιάλεξε πλευρά! Είσαι µ’αυτούς που ξεχνούν ή µ’αυτούς 

που παίρνουν την ευθύνη και βοηθούν στην προστασία του κλίµατος;  

ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;;;;;; Κύκλωσε την απάντηση σου!!! 


