
Τα λιβάδια Ποσειδωνίας: ένας κόσμος για ανακάλυψη

Σταυρόλεξο 1

0

Παράξενο ψάρι που συχνάζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας                         

Η Ποσειδωνία δεν είναι φύκι αλλά...

Ψάρι που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας                                                                 

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι όπως τα δάση στη….

Είναι τα «πόδια» ενός φυτού

Πολλά φυτά Ποσειδωνίας το σχηματίζουν στη θάλασσα

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας ζουν….

H Ποσειδωνία έχει ρίζες, φύλλα, καρπούς και ...

Μικρό καρκινοειδές που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας

Τραυματίζει την Ποσειδωνία

Γράψτε τη λέξη που εμφανίζεται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη:  
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Σταυρόλεξο 2
Τα λιβάδια Ποσειδωνίας: ένας κόσμος για ανακάλυψη

Είναι συρόμενο αλιευτικό εργαλείο που κάνει ζημιά στην Ποσειδωνία

Είναι το μέρος δίπλα στη θάλασσα όπου ξεβράζονται τα φύλλα Ποσειδωνίας 

Σχηματίζονται στη θάλασσα όταν είναι ταραγμένη

Πως λέγεται ο φίλος της Ρέας που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας

Η Ποσειδωνία έχει ρίζες, φύλλα, άνθη και ...

Αυτά τα αλιευτικά εργαλεία κάνουν ζημιά στην Ποσειδωνία

Όπως όλα τα φυτά, η Ποσειδωνία παράγει…..

Αυτά της Ποσειδωνίας είναι πράσινα, λαμπερά και σε σχήμα ταινίας

Γράψτε τις  δύο μικρές ξεχωριστές λέξεις που εμφανίζονται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη:
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Σταυρόλεξο 3
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Το φυτό που παράγει οξυγόνο και δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα στη θάλασσα

Σχηματίζεται στη θάλασσα από τα φυτά Ποσειδωνίας

Πως λέγεται ο συμπαίκτης της Ρέας

Όταν είμαστε σε βάρκα, την ρίχνουμε στον βυθό και τραυματίζουμε την Ποσειδωνία

Έχουν θέση στον κάδο αλλά όχι στο βυθό

Τα «σπιτάκια» των μαλακίων που βρίσκονται στην παραλία

Ψάρι που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας

Γράψτε τη λέξη που εμφανίζεται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη: 
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Σταυρόλεξο 4

Το διοξείδιό του δεσμεύεται από την Ποσειδωνία

Μια ανθρώπινη δράση που βλάπτει την Ποσειδωνία

Η Ποσειδωνία δεν είναι φύκι αλλά...

Όπως τα φυτά στη στεριά, έτσι και η Ποσειδωνία έχει…..

Γράψτε τις  δύο μικρές ξεχωριστές λέξεις που εμφανίζονται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη: 
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Σταυρόλεξο 5
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Αυτά της Ποσειδωνίας είναι πράσινα, λαμπερά και σε σχήμα ταινίας

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας προφυλάσσουν την παραλία από την….

Η Ποσειδωνία δεν είναι φύκι αλλά...

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ένα …… για τα μικρά ψαράκια

Πολλά ψάρια πηγαίνουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας για να βρουν…… 

Μικρό καρκινοειδές που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας

Η Ποσειδωνία είναι ένα ………….. φυτό

Το φυτό της Ποσειδωνίας παράγει…..

Πολλά ψάρια πηγαίνουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας για να βρουν……   

Τι φοράς για να μπορείς να παρατηρείς τα ζώα στη θάλασσα;

Είναι τα «πόδια» ενός φυτού

Γράψτε τη λέξη που εμφανίζεται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη: 
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Σταυρόλεξο 6

Αυτά τα αλιευτικά εργαλεία κάνουν ζημιά στην Ποσειδωνία

Η Ποσειδωνία χρειάζεται το φως του για τη φωτοσύνθεση

Τι φοράς για να κολυμπάς στη θάλασσα;

Όταν γίνονται αυτά στην παράκτια ζώνη τότε κινδυνεύει η Ποσειδωνία

Λέγεται η φίλη του Κρόνου που ζει στα λιβάδια Ποσειδωνίας 

Βρίσκεις πολλά τέτοια ανάμεσα στα λιβάδια της Ποσειδωνίας 

Γράψτε τη λέξη που εμφανίζεται στη γαλάζια χρωματιστή στήλη:
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Τελική Λύση

Γράψτε τις μυστηριώδεις λέξεις που βρήκατε σε κάθε σταυρόλεξο

και συνθέστε την ολοκληρωμένη πρόταση!

Σταυρόλεξο 1

Σταυρόλεξο 2

Σταυρόλεξο 3

Σταυρόλεξο 4

Σταυρόλεξο 5

Σταυρόλεξο 6

προσαρμογή και διοχέτευση του εκπαιδευτικού υλικού στις Κυκλάδες παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού


