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ÖÅ2: ÁÍÁÐÍÏÇ ÊÁÉ ÕÃÅÉÁ

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ðïéï ðñüâëçìá

áíôéìåôùðßæïõí ôá ðáéäéÜ;

Ôï ïîõãüíï åßíáé ðïëýôéìï ãéá ôç æùÞ. Ìå ôçí áíáðíïÞ ï ïñãáíéóìüò ìáò åöïäéÜæåôáé ìå ôï áðáñáßôçôï

ïîõãüíï. Ìáæß ìå ôïí áÝñá üìùò åéóðíÝïõìå êáé ìéêñüâéá, óêüíç êáé Üëëá âëáâåñÜ óùìáôßäéá. Óýãêñéíå

ôéò ðáñáêÜôù åéêüíåò. Ôé åßíáé ðéï õãéåéíü, íá áíáðíÝïõìå áðü ôç ìýôç Þ áðü ôï óôüìá;

áíáðíïÞ áðü ôç ìýôç áíáðíïÞ áðü ôï óôüìá

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
1 ώρα

Theo
Γραφομηχανή
Είναι πιο υγιεινό να αναπνέουμε από τη μύτη. Στη μύτη υπάρχουν μικρές τριχούλες, που συγκεντρώνουν τους μικροοργανισμούς και τη σκόνη για να μη φτάνουν στους πνεύμονες. Επίσης, όταν αναπνέουμε από τη μύτη, ο αέρας υγραίνεται και θερμαίνεται, πριν φτάσει στους πνεύμονες. 
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ÓõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôéò óõíÞèåéåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ

ëåéôïõñãßá ôïõ áíáðíåõóôéêïý óõóôÞìáôïò. Ðïéåò áðü ôéò åéêüíåò ðáñïõóéÜæïõí õãéåéíÝò êáé ðïéåò

âëáâåñÝò óõíÞèåéåò;

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá óçìåéþíïíôáò ôéò óõíÞèåéåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ

ëåéôïõñãßá ôïõ áíáðíåõóôéêïý óõóôÞìáôïò.

ÓõìðÝñáóìá

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Το παθητικό κάπνισμα κάνει πολύ κακό στον οργανισμό.

Theo
Γραφομηχανή


Theo
Γραφομηχανή
Οι περίπατοι στη φύση, ο τακτικός αερισμός των χώρων που ζούμε,η αποφυγή του καπνίσματος, είναι συνήθειες που συμβάλλουν στηνκαλή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος.

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Δεν κάνει να εισπνέουμε τα καυσαέρια των αυτοκι-νήτων. 

theo
Γραφομηχανή
Είναι καλή συνήθεια να κάνουμε περιπάτους και εκδρομές στη φύση.

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Πρέπει να αερίζουμε τα-κτικά τη σχολική αίθουσακαι τους χώρους που ζού-με.

theo
Γραφομηχανή
Το κάπνισμα βλάπτει σο-βαρά την υγεία.

theo
Γραφομηχανή
Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ó÷åäßáóå ìéá áößóá ãéá ôïí áíôéêáðíéóôéêü áãþíá.

2. Ðïéåò óõíÞèåéÝò ìáò óõìâÜëëïõí óôçí

êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ áíáðíåõóôéêïý

óõóôÞìáôïò;

.

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Στην καλή λειτουργία του ανα-πνευστικού συστήματος, συμβάλ-λει η αναπνοή από τη μύτη, οτακτικός αερισμός των σπιτιών μας και οι εκδρομές στη φύση.Αντίθετα η παραμονή σε χώ-ρους όπου κάποιοι καπνίζουνείναι επικίνδυνη για την υγεία μας.




