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ONapo απο ψε πα ει… στην Ε.Ε.Χ. 

Ασφάλεια με χαμόγελο 

1. Να αντιστοιχήσετε τις πληροφορίες που δίνονται με το σύμβολο 

που τις αναπαριστά. Δίνονται σε καρτελάκια τα εικονογράμματα 

κινδύνου. 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ 

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

  

Εκρηκτικό 

ευαίσθητο στη φωτιά, τη 

θερμότητα, τους κραδασμούς ή την 

τριβή. 

  

Εύφλεκτο 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πυρκαγιά 

εάν εκτεθεί σε σπίθες, φλόγες, θερμότητα. 

  

Διαβρωτικό 

μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα 

και οφθαλμικές βλάβες. 

  

Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Μακροχρόνιες επιπτώσεις στο 

οικοσύστημα. 

  

Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. 

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο. 
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2. Λήψη πληροφοριών από προϊόντα: 

Σας δίνεται σε νάιλον σακουλάκι το προϊόν του διπλανού 

σχήματος. Αφού παρατηρήσετε το προϊόν, να 

χρησιμοποιήσετε  τις πληροφορίες της ετικέτας του και το 

φυλλάδιο με τα εικονογράμματα επικινδυνότητας για  να 

απαντήσετε στα ερωτήματα: 

α) Πως ονομάζεται; ______________________________________ 

β) Που χρησιμοποιείται; ______________________________________________________________________________ 

γ) Ποιο εικονόγραμμα επικινδυνότητας αναγνωρίζεται; Να γράψετε τη σημασία του 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

δ) Ποιός/ποιοι νομίζετε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν; (επιλέξτε με √ στο κατάλληλο 

τετραγωνάκι) 

   
 

 
Παιδιά και ενήλικες 

□ 

 
Παιδιά 

□ 

 
Μόνο ενήλικες 

□ 
 

 ε) Ποια από τα παρακάτω νομίζετε ότι πρέπει να χρησιμοποιεί αυτός που κάνει χρήση του 

προϊόντος αυτού προκειμένου να προστατευθεί; (επιλέξτε με √ τα κατάλληλα τετραγωνάκια) 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

κράνος 

□ 
φόρμα εργασίας 

□ 
ακουστικά 

□ 
γάντια 

□ 
γυαλιά 

□ 
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στ) Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιεί αυτός που κάνει χρήση του προϊόντος  

αυτού; (επιλέξτε με √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι) 

 

  

γάντια πολλαπλών χρήσεων 

□ 

γάντια μιας χρήσης 

□ 

 

3. Σύμβολα σε χώρους και προϊόντα: 

α) Ο Γιώργος πήγε με τη μητέρα του στο πρατήριο 

καυσίμων, για να γεμίζουν βενζίνη το αυτοκίνητο. 

Περιμένοντας ο Γιώργος πρόσεξε μια πινακίδα με το 

διπλανό  σήμα. 

Να γράψετε τι σημαίνει  

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 β) Να παρατηρήσετε  τα προϊόντα της συλλογής μας (απορρυπαντικό, οινόπνευμα, μπέικιν 

πάουντερ, σαμπουάν, κλπ) και να προσδιορίσετε αυτά που έχουν εικονογράμματα  

επικινδυνότητας: ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Να περιγράψετε το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα τα εικονογράμματα  

επικινδυνότητας  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.Ας ελέγξουμε πόσο  καλά μάθαμε τα σύμβολα: 

Α) Σε ποιο από τα ακόλουθα προϊόντα είναι πιθανό να συναντήσετε αυτό το σύμβολο; 

 σε φανταχτερά κοσμήματα 

 σε απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 

 σε σαμπουάν 
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Β) Σε ποιό προϊόν θα συναντήσετε το σύμβολο αυτό; 

 σε πυροτεχνήματα 

 σε βενζίνη 

 σε ποπ κόρν 

 

Γ) Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών 

συμβόλων; 

 συμβολίζουν ακριβώς το ίδιο 

 το αριστερό: εύφλεκτο ενώ το δεξί: μπορεί να αναζωπυρώσει υπάρχουσα φλόγα ή να 

προκαλέσει πυρκαγιά. 

 το αριστερό: φλεγόμενος θάμνος ενώ το δεξί: φλεγόμενος δακτύλιος πυρκαγιάς 

 

5. Εργαστήριο παρασκευής κρέμας δέρματος. 

 

 


