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ηλικίες 9-16

με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αναλυθεί σε τρία μέρη: 

α) Περιήγηση στην αυλή του σχολείου: γνωριμία με τα είδη που ζουν στην αυλή του σχολείου
β) Περιήγηση στη γειτονιά: γνωριμία με τα είδη που ζουν στην πόλη, στο χωριό, στη γειτονιά 
γ)  Περιήγηση σε μία προστατευόμενη περιοχή: γνωριμία με τα είδη που ζουν σε μία προστατευό-

μενη περιοχή.

Οι καταγραφές των ειδών στην αυλή ή/και στη γειτονιά μπορούν να γίνουν στην αρχή του Προ-
γράμματος σε δύο διαφορετικές ημέρες. Η τρίτη καταγραφή μπορεί να ενταχθεί στην επίσκεψη στην 
προστατευόμενη περιοχή. 

α) Γνωριμία με τα είδη που ζουν στην αυλή του σχολείου

Ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να αναφέρουν αν, πόσα και ποια είδη (χλωρίδας και πανίδας) 
έχουν δει σε μια ορισμένη και οικεία τους περιοχή, όπως η γειτονιά τους. Στη συνέχεια το παράδειγμα 
γίνεται πιο συγκεκριμένο και αρχίζουν να συζητούν για την αυλή του σχολείου τους. Πόσα είδη 
πουλιών, εντόμων, δέντρων, θάμνων, λουλουδιών έχουν προσέξει; 

Στη συνέχεια, ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα καταγράψουν τη βιοποικιλότητα του σχολείου με τη 
μέθοδο του τετραγώνου (βλ. στο τέλος της δραστηριότητας) και τα χωρίζει σε ομάδες ανάλογα με τον 
τρόπο που θα οργανώσουν την έρευνά τους. Μπορεί να υπάρχει ομάδα που θα καταγράφει και θα 
φωτογραφίζει τα διαφορετικά είδη θάμνων, άλλη ομάδα τα έντομα, τα λουλούδια, τα πουλιά κ.ο.κ. 

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν 
με την οργάνωση έρευνας, να γνωρίσουν 
και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες ερευνητικές 
μεθόδους, να γνωρίσουν και να καταγράψουν 
τη βιοποικιλότητα της περιοχής τους, 
να λειτουργήσουν μέσα σε ομάδες 
και να συνεργαστούν. 

Τα παιδιά καταγράφουν τα είδη ζώων, 
εντόμων και φυτών που παρατηρούν στην 
αυλή τους, στη γειτονιά τους ή/και κατά την 
επίσκεψή τους σε μία προστατευόμενη περιοχή. 
Χρησιμοποιώντας ερευνητικές μεθόδους 
πεδίου και βιβλιογραφική έρευνα παρατηρούν 
και καταγράφουν τη βιοποικιλότητα γύρω τους. 
Στη συνέχεια δημιουργούν κατασκευή με 
ομόκεντρους κύκλους πάνω στην οποία 
καταγράφονται όλα τα δεδομένα που 
συνέλεξαν και την τοποθετούν στην τάξη. 

1

Στόχοι

μολύβια, ψαλίδια, χαρτόνια, οδηγοί 
αναγνώρισης, φωτογραφική μηχανή, 
ξύλα, ξυλόκολλα, σχοινί, πινέζες 
ή καρφάκια, σφυρί (προαιρετικά)  

4 διδακτικές ώρες 
(για το α’ μέρος)

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Η βιοποικιλότητα γύρω μας 
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Στόχος είναι να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν όσα περισσότερα είδη γίνεται, αλλά κυρίως να 
καταγράψουν τον αριθμό διαφορετικών ειδών ανά κατηγορία έρευνας (λουλούδια, θάμνοι, έντομα 
κ.λπ.). 

Σημείωση: Για να ταυτοποιήσουν κάποια είδη μπορούν να ανατρέξουν σε οδηγούς αναγνώρισης, να κάνουν 
έρευνα στο διαδίκτυο, καθώς και να απευθυνθούν σε επιστήμονες αντίστοιχων ειδικοτήτων (γεωπόνους, εντο-
μολόγους, δασολόγους, ερπετολόγους κ.λπ.). 

β) Γνωριμία με τα είδη που ζουν στη γειτονιά 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, συγκεντρώνουν τα ομαδοποιημένα δεδομένα που συνέλεξαν 
και μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα: τη γειτονιά τους! Ορίζουν λοιπόν την 
περιοχή που θεωρούν ως γειτονιά σε σχέση με το σχολικό κτίριο και συναποφασίζουν ποιες θέσεις 
της γειτονιάς θα χρησιμοποιήσουν ως αντιπροσωπευτικές, ώστε να δώσουν μια όσο το δυνατό πιο  
ολοκληρωμένη εικόνα για την ποικιλία της γειτονιάς τους. Ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να 
σκεφτούν θέσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά: π.χ. το διπλανό πάρκο, έναν λόφο με βράχια, μια 
ανοιχτή έκταση με χώμα κ.λπ. Τα παιδιά χωρίζονται πάλι σε ομάδες και η έρευνα ξεκινά! 

γ) Γνωριμία με τα είδη που ζουν σε μία προστατευόμενη περιοχή

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, επεκτείνουν την έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μπορούν να 
επιλέξουν την προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται στον νομό, τον ίδιο τον νομό κ.λπ. Στο σημείο 
αυτό, καθώς είναι δύσκολο να γίνει πρωτογενής έρευνα, τα παιδιά εστιάζουν σε βιβλιογραφική 
έρευνα στο διαδίκτυο ή στην τοπική βιβλιοθήκη. Μπορούν επίσης να μιλήσουν με την υπηρεσία 
που είναι αρμόδια για την περιοχή που έχουν επιλέξει (π.χ. Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενης 
περιοχής, τοπική περιβαλλοντική οργάνωση κ.λπ.). 

Αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα παιδιά σχεδιάζουν σε χαρτόνι τρεις με-
γάλους ομόκεντρους κύκλους, τον έναν μέσα στον άλλο. Ο πρώτος και μικρότερος κύκλος αντιστοι-
χεί στο σχολείο, ο δεύτερος στη γειτονιά και ο τρίτος στην τρίτη περιοχή καταγραφής βιοποικιλότητας. 
Στη συνέχεια, χωρίζουν τον κύκλο σε τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών που έχουν 
ομαδοποιήσει τα δεδομένα τους. Συμπληρώνουν κάθε κύκλο ξεκινώντας από τον πρώτο ώστε τα 
επιπλέον είδη που βρήκαν στη συνέχεια να προστίθενται στον δεύτερο κύκλο κ.ο.κ. 

Αφού συμπληρωθούν και οι τρεις κύκλοι, τους κόβουν και τους συνδέουν μεταξύ τους με πετονιά. 
Μπορούν να κρεμάσουν την κατασκευή τους σε ένα ψηλό σημείο στην τάξη. Εφόσον στη μία όψη 
του κύκλου φαίνονται τα ονόματα των ειδών, στην άλλη όψη μπορούν να κολληθούν φωτογραφίες 
από χαρακτηριστικά είδη κάθε ομάδας. 
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Καταγραφή βιοποικιλότητας με τη μέθοδο του τετραγώνου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ: 

Παίρνουμε τις 4 λωρίδες ξύλου 
μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου 
και με πολύ δυνατή κόλλα 
τις κολλάμε μεταξύ τους 
σχηματίζοντας έτσι ένα τετράγωνο 
πλαίσιο. Φροντίζουμε έτσι ώστε 
το μέγεθος των ξύλινων πλαισίων, 
να μας δίνει ένα εσωτερικό 
τετράγωνο διάστασης 1x1 μέτρο. 

Μόλις σιγουρευτούμε ότι η κόλλα 
έχει στεγνώσει, με έναν μαρκαδόρο 
σημειώνουμε την κάθε πλευρά 
ανά 10 εκατοστά. 

Στη συνέχεια παίρνουμε 18 
κομμάτια σπάγκου, μήκους 
μεγαλύτερου του ενός μέτρου 
και με πινέζες ή καρφάκια τα τεντώνουμε και τα καρφώνουμε στο πλαίσιο στα σημεία 
που έχουμε σημειώσει, έτσι ώστε να σχηματιστούν 100 κελιά διαστάσεων 10x10 
εκατοστά.  

Τα παιδιά ορίζουν την περιοχή που θα ερευνήσουν και τη χωρίζουν σε μικρότερες 
περιοχές, τόσες όσες είναι και οι ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει έναν αριθμό ο οποίος 
αντιστοιχεί σε μία επιμέρους περιοχή. Η αρίθμηση των επιμέρους περιοχών πρέπει 
να έχει συνέχεια, δηλαδή η περιοχή «1» πρέπει να γειτνιάζει με την περιοχή «2» κ.ο.κ. 
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να εξερευνήσει την περιοχή της χρησιμοποιώντας το 
«τετράγωνό» της: μέσα σε κάθε τετράγωνο βλέπουν και καταγράφουν πόσα διαφο-
ρετικά είδη φυτών συναντούν και τι κάλυψη έχει το καθένα σε ποσοστό % (σε πόσα 
κελιά του τετραγώνου τους το συναντούν). Μπορούν να δώσουν έναν κωδικό σε κάθε 
είδος και να το φωτογραφίσουν ώστε να το ταυτοποιήσουν αργότερα πιο εύκολα. 
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην ενημερωτική παρουσίαση με τίτλο «Η ποικιλία  
της ζωής». Μπορεί να προβληθεί μετά από την εξόρμηση στο πεδίο που περιγράφεται στη δρα-
στηριότητα «Η βιοποικιλότητα γύρω μας», με σκοπό τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις ενδεχομένως 
υπάρχουσες γνώσεις τους και να λάβουν την ορθή επιστημονική πληροφορία. 

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:  

•	 Βιολογική	ποικιλία	
•	 Ποικιλία	ειδών
•	 Ποικιλία	γονιδίων	
•	 Ποικιλία	οικοσυστημάτων	
•	 Πολιτισμική	ποικιλία
•	 Αξία	βιοποικιλότητας	
•	 Απειλές	βιοποικιλότητας
•	 Ο	δικός	μας	ρόλος	

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν όρους 
που σχετίζονται με τη βιολογική ποικιλία, 
να μπορούν να αναφέρουν και να περιγράφουν 
τις απειλές της βιοποικιλότητας, να αναγνωρίσουν 
τη σημασία της απώλειας βιοποικιλότητας 
ως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα.

Τα παιδιά, μέσω ενημερωτικής παρουσίασης, 
γνωρίζουν και συζητούν για τα 3 επίπεδα 
ποικιλίας της ζωής εστιάζοντας στην ποικιλία 
των ειδών, τις κυριότερες απειλές της 
βιοποικιλότητας αλλά και τη σχέση της 
με τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Αποτελεί εισαγωγική δραστηριότητα 
που παρέχει βασικές πληροφορίες και 
προβληματισμούς στα παιδιά ώστε να 
κατανοήσουν μετέπειτα έννοιες και θεματικές.

2
Στόχοι

παρουσίαση (power point) «Η ποικιλία 
της ζωής» από το Υποστηρικτικό Υλικό, 
μηχάνημα προβολής (προτζέκτορας)

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη

Περιγραφή

Η ποικιλία της ζωής
ηλικίες 9-16
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν πόσα διαφορετικά είδη πουλιών υπάρχουν στην Ελλάδα 
και τα παροτρύνει να αναφέρουν ελεύθερα όποιο είδος πουλιού γνωρίζουν. Παράλληλα, σημειώνει 
τις αναφορές των παιδιών στον πίνακα. Αφού αναφερθούν απ’ όλους όλα τα είδη που γνωρίζουν 
(προσπαθούμε να εστιάσουμε σε είδη της Ελλάδας), ακολουθεί συζήτηση σχετικά με: 

	 •	 Τη	διάκριση	μεταξύ	άγριων	ειδών	πουλιών	και	πουλιών	συντροφιάς	
	 •	 Την	τεράστια	ποικιλία	που	διακρίνουμε	μεταξύ	των	πουλιών

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Πουλιά της Ελλάδας» και δίνει σε κάθε παιδί 
να ζωγραφίσει από ένα είδος πουλιού. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε παιδί μελετώντας τα βασικά 
χαρακτηριστικά του είδους που έχει στα χέρια του (σχήμα & μέγεθος ράμφους, χρώμα, πόδια, 
μέγεθος πουλιού), προσπαθεί να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις: 

•	 Με τι τρέφεται;
• Πώς βρίσκει την τροφή του; 
• Σε ποιες περιοχές θα το συναντήσουμε;

Τοποθετεί τα σχέδια που έφτιαξαν τα παιδιά σε κάποια θέση, ώστε να είναι ευδιάκριτα από όλους. 
Τα παροτρύνει να σκεφτούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των συγκεκριμένων ειδών. Τα παιδιά 
παρατηρούν:

•	 Ποια πουλιά από αυτά μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους; 
• Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά; Σε ποια είδη είναι αυτά; 
• Κάνουν συγκρίσεις σχετικά με: μέγεθος, σχήμα, ράμφος, πόδια, ουρά, φτερά 

Οι μαθητές/τριες να ανακαλούν τα είδη πουλιών 
που γνωρίζουν, να γνωρίσουν νέα είδη πουλιών, 
να αναλύουν τις βασικές διαφορές και ομοιότητες 
μεταξύ των άγριων πουλιών, να κατηγοριοποιούν 
τα πουλιά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, 
να ξεχωρίζουν διαφορετικές ομάδες ειδών 
πουλιών, να ψυχαγωγηθούν. 

Τα παιδιά, μέσα από συζήτηση, ανακαλούν 
πληροφορίες σχετικά με τα άγρια 
πουλιά που γνωρίζουν και αναπτύσσουν 
προβληματισμούς για τις ανάγκες τους, 
τις διαφορές μεταξύ των ειδών αλλά και 
τις αιτίες των διαφορών αυτών. 
Χρωματίζουν επιλεγμένα είδη και διακρίνουν 
τις διαφορετικές ομαδοποιήσεις των ειδών 
μέσα από ένα παιχνίδι μνήμης για τα πουλιά.

3
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια, ξυλομπογιές, 
ψαλίδια, χαρτόνι Α4, χαρτί του μέτρου

3 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Ζουν ανάμεσά μας! 
ηλικίες 9-12
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Στη συνέχεια χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα ζευγάρι 
ειδών πουλιών (δύο είδη). Ο εμψυχωτής στη συνέχεια τους ζητάει να βγάλουν ένα χαρτί, να το 
χωρίσουν σε δύο στήλες και να σημειώσουν αντίστοιχα τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 
των δύο πουλιών. Τους αφήνει περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια κάθε ομάδα αναφέρει από μία 
διαφορά και από μία ομοιότητα. Γίνεται συζήτηση:

	 •	 Γιατί	δεν	είναι	όλα	τα	πουλιά	ίδια	μεταξύ	τους;	
	 •	 Ποιες	ανάγκες	εξυπηρετούν	οι	διαφοροποιήσεις	αυτές;		

Μόλις ολοκληρώσουν, ενώνει τις μικρές ομάδες και φτιάχνει 4 μεγαλύτερες ομάδες. Ζητάει από τα 
παιδιά να συζητήσουν και να σκεφτούν με βάση ποιο χαρακτηριστικό των πουλιών θα ομαδοποιούσαν 
τα είδη. Τα παιδιά ανακοινώνουν τις κατηγοριοποιήσεις τους και τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν. 

Αφού παρουσιάσουν τα κριτήριά τους, ο εμψυχωτής σημειώνει σε 4 χαρτόνια (ή αντίστοιχα κομ-
μάτια από χαρτί του μέτρου) τις εξής ομάδες πουλιών: Χηνόμορφα, Παρυδάτια, Αρπακτικά, 
Στρουθιόμορφα. Ενημερώνει τα παιδιά για τη βασική ομαδοποίηση που υπάρχει στα συγκεκριμένα 
είδη πουλιών και ακολουθεί συζήτηση για τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί. 

	 •	 	Γιατί	πιστεύουν	ότι	ομαδοποιήθηκαν	έτσι	τα	πουλιά	 
από τους ανθρώπους που τα μελετούν; 

	 •	 Συμφωνούν	με	αυτή	την	ομαδοποίηση	και	γιατί;

Φωτοτυπεί το φύλλο «Κάρτες πουλιών» σ’ ένα έγχρωμο αντίγραφο, το κολλάει σε ένα χαρτόνι και 
κόβει τις κάρτες με τα είδη πουλιών. Τα σκίτσα απεικονίζουν 8 διαφορετικά είδη πουλιών που όμως 
ανά δύο ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. Σπίνος και Καρδερίνα που ανήκουν στα στρουθιόμορφα). 
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Ο εμψυχωτής τοποθετεί τις κάρτες στο κέντρο και φροντίζει να μπο-
ρούν να τις δουν όλα τα παιδιά. Γίνεται συζήτηση αν γνωρίζουν τα είδη των καρτών και σε ποιες 
κατηγορίες θα τα κατέτασσαν. Αφού καταλήξουν, ο εμψυχωτής αριθμεί τις κάρτες στην πίσω πλευ-
ρά τους. Ανακατεύει τις κάρτες και τις τοποθετεί με κάποια σειρά (π.χ. σε τριάδες η μία δίπλα στην 
άλλη) έτσι ώστε να φαίνεται το είδος του πουλιού. 

Καλεί τα παιδιά να τις δούνε μία φορά. Τις γυρίζει ανάποδα και ξανακαλεί τα παιδιά. Με τη σειρά, 
κάθε παιδί επιλέγει δύο αριθμούς καρτών στις οποίες πιστεύει ότι θα βρει 2 είδη που ανήκουν στην 
ίδια ομάδα. Αν δεν πετύχει ζευγάρι, οι κάρτες τοποθετούνται πάλι με την πλευρά του αριθμού και 
συνεχίζει ο επόμενος. Εφόσον βρει ένα ζευγάρι ειδών της ίδιας ομάδας και θυμάται ταυτόχρονα  
να αναφέρει το όνομα της ομάδας, οι κάρτες μένουν ανοιχτές ώστε να φαίνονται τα πουλιά. Κάθε 
παιδί έχει μία ευκαιρία σε κάθε γύρο. Στόχος είναι να βρεθούν όλα τα ζευγάρια! Αφού ολοκληρωθεί 
το παιχνίδι, τοποθετεί τα νέα είδη στις ομάδες τους στα αντίστοιχα χαρτόνια. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ»

Χηνόμορφα:
Στρουθιόμορφα:

Καλοβατικά:
Αρπακτικά:

Πρασινοκέφαλη Πάπια
Γαλαζοπαπαδίτσα
Σταχτοτσικνιάς
Καλαμόκιρκος

1. Καρδερίνα: 
2. Σπίνος: 
3. Καλαμοκανάς: 
4. Κοκκινοσκέλης: 

Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα 
Παρυδάτια
Παρυδάτια

5. Κουκουβάγια: 
6. Γκιώνης: 
7. Κιρκίρι: 
8. Βαρβάρα: 

Αρπακτικά
Αρπακτικά
Χηνόμορφα
Χηνόμορφα
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3

1) Πρασινοκέφαλη Πάπια

2) Γαλαζοπαπαδίτσα

3) Σταχτοτσικνιάς

4) Καλαμόκιρκος

Πουλιά της Ελλάδας

κίτρινο
πράσινο

γκρι
σκούρο

μαύρο

μπλε γκρι ανοιχτό καφέ ανοιχτό

καφέ
ανοιχτό

(ή κίτρινο)

μαύρο

κίτρινο

καφέ
σκούρο

γκρι

μπλε
λευκό

μπλε

πράσινο

λευκό

μπλε κίτρινο

γκρι

κίτρινο

λευκό

κίτρινο

γκρι
ανοιχτό
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3Κάρτες πουλιών (α)

1) Καρδερίνα  2) Σπίνος  3) Καλαμοκανάς  4) Κοκκινοσκέλης 

1)

2)

4)

3)
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3
5) Κουκουβάγια  6) Γκιώνης  7) Κιρκίρι  8) Βαρβάρα 

Κάρτες πουλιών (β)

5)

6)

8)

7)
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική.

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και ξεκινούν την κατασκευή των ταϊστρών 
(μία η κάθε ομάδα).

  Βήματα
1.  Ανοίξτε τρύπα στη μία πλευρά του πλαστικού μπουκαλιού, αρκετά μεγάλη (τουλάχιστον 5 εκατοστά) 

ώστε να μπορεί το πουλί να βάζει μέσα το κεφάλι του.

2.  Λίγο χαμηλότερα από την τρύπα, τρυπήστε το μπουκάλι από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη και 
διαπεράστε το με ένα σκληρό ξυλάκι (π.χ. μολύβι, ξύλινο καλαμάκι) για να μπορούν τα πουλιά να 
πατάνε.

3.  Κάντε μερικές μικρές τρύπες στον πάτο του μπουκαλιού για να φεύγει το νερό και η υγρασία σε 
περίπτωση που μπουν μέσα στο μπουκάλι.

4.  Γεμίστε το μπουκάλι με τροφή για πουλιά (οδηγίες στην επόμενη σελίδα).

5.  Εντοπίστε τα σημεία όπου θα τοποθετήσετε τις ταΐστρες. Μπορείτε να πειραματιστείτε: Τοποθε-
τήστε μία σε ένα κλαδί δέντρου, άλλη σε κάποιο τελείως ήσυχο μέρος, ενώ την επόμενη σε ση-
μείο όπου  παίζουν τα παιδιά στο διάλειμμα και έχει πολλή φασαρία κ.λπ.

 Προσοχή: Τα σημεία που θα επιλέξετε πρέπει να είναι απρόσιτα στις γάτες.

6. Κρεμάστε το μπουκάλι με ένα δυνατό σχοινάκι από κάποιο κλαδί.

Εναλλακτικά, μπορούμε αντί για μπουκάλια νερού να χρησιμοποιήσουμε χάρτινες συσκευασίες από 
γάλα ή χυμό (συσκευασίες Tetra Pak) και να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. 

Οι μαθητές/τριες να δραστηριοποιηθούν ενεργά 
σε δράσεις προστασίας των πουλιών, 
να αποκτήσουν αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτά, 
να μάθουν με εμπειρικό τρόπο (παρατήρηση) 
πληροφορίες για τα πουλιά, να διακρίνουν και 
να καταγράφουν τις διαφορετικές συμπεριφορές 
των πουλιών και να εξοικειωθούν με δραστηριότητες 
και έννοιες επαναχρησιμοποίησης υλικών.  

Τα παιδιά κατασκευάζουν με 
χρησιμοποιημένα υλικά ταΐστρες 
για πουλιά, επιλέγουν κατάλληλες τροφές 
ανάλογα με τα είδη που έχουν παρατηρήσει 
στην αυλή του σχολείου, τις τοποθετούν 
και καταγράφουν την παρουσία και 
συμπεριφορά των πουλιών. 
Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να υλοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χειμώνα.

4
Στόχοι

ψαλίδι, πλαστικά μπουκάλια νερού 
ή χάρτινες συσκευασίες γάλακτος, σχοινάκι, 
τροφή πουλιών 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες

Περιγραφή

Φροντίζω τα πουλιά 
ηλικίες 9-16
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Τροφή για τα πουλιά

•	 	Ηλιόσποροι: Πολύ καλή τροφή για πολλά σποροφάγα είδη πουλιών. Επιλέξτε μικρό μέγεθος. 
Προσοχή: Πρέπει να είναι πάντα ανάλατοι και άψητοι

•	 	Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι (θρυμματισμένο): Τα προτιμούν κυρίως τα Περιστέρια και  
οι Δεκαοχτούρες, καθώς και τα Σπουργίτια, οι Σπίνοι και οι παπαδίτσες

•	 Λιναρόσποροι (σπόροι λιναριού): Τους προτιμούν αρκετά είδη πουλιών

•	 Κανναβούρι: Άριστη τροφή για πολλά είδη πουλιών

•	 	Ξηροί καρποί (καρύδια, φιστίκια κ.ά.): Ιδιαίτερα θρεπτική τροφή που την προτιμούν πολλά 
πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανάλατοι, άψητοι, αποφλοιωμένοι και θρυμματισμένοι   

•	  Τυρί: Τριμμένο ή σε πολύ μικρά κομμάτια. Προτιμήστε τα λιγότερο αλμυρά τυριά. Αρέσει στους 
Κοκκινολαίμηδες, στις παπαδίτσες, στα Κοτσύφια κ.ά.

•	 	Ψίχουλα και ψωμί: Δεν θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική τροφή. Αν αποφασίσουμε όμως να βάλουμε 
σε κάποιες ταΐστρες, καλό είναι να μουλιάσουμε το ψωμί σε λίγο νερό 

Τι πρέπει να προσέχουμε:

•	 	Ανά	τακτά	διαστήματα	ελέγχουμε	την	καθαριότητα	της	ταΐστρας	και	όταν	κρίνεται	απαραίτητο,	την	
καθαρίζουμε

•	 Προσέχουμε	να	μη	χαλάσουν	οι	σπόροι	από	την	υγρασία

•	 	Φροντίζουμε	οι	ταΐστρες	μας	να	είναι	γεμάτες,	ειδικά	κατά	την	περίοδο	του	χειμώνα	που	τα	πουλιά	
δεν βρίσκουν εύκολα τροφή.

Αφού τοποθετηθούν οι ταΐστρες στην αυλή του σχολείου, τα παιδιά μπορούν να κρατούν αρχείο με 
πληροφορίες όπως: 

•	 Μετά από πόσο καιρό επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τα πουλιά τις ταΐστρες; 
• Ποια είδη παρατηρώ; 
• Ποια από αυτά έρχονται πιο συχνά; 
• Προτιμούν κάποια συγκεκριμένη ταΐστρα και γιατί; 
• Τρέφονται όλα τα είδη τις ίδιες ώρες; 

16



Στο τέλος της χρονιάς μπορούν να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις των 
παιδιών.

Ένα βήμα παραπέρα…

Φυτεύουμε θάμνους!

Αρκετά είδη θάμνων προσφέρουν κάλυψη, αλλά και τροφή σε πολλά είδη πουλιών. Σίγουρα οι 
καταλληλότεροι θάμνοι για να φυτευτούν σε μια περιοχή είναι οι αυτοφυείς θάμνοι της ίδιας ή της 
ευρύτερης περιοχής.

Μερικά ελληνικά φυτά που προσφέρουν τροφή και κάλυψη στα πουλιά:

•	 Άρκευθος	(Juniperus sp.)
•	 Δάφνη	(Laurus nobilis)
•	 Σορβιά	(Sorbus sp.)
•	 Κισσός (Hedera helix)
•	 Πυράκανθος	(Pyracantha coccinea)
•	 Αρκουδοπούρναρο	(Ilex aquifolium)*
•	 Κουφοξυλιά (Sambucus nigra)

* στα ορεινά

Βάζουμε ποτίστρες! 

Σε περιόδους που δεν έχει συχνές βροχοπτώσεις, μπορούμε να τοποθετήσουμε στην αυλή του 
σχολείου, σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από γάτες, καθαρό νερό σε ρηχό πήλινο κεσεδάκι (ή ρηχό 
πιάτο) για να πίνουν νερό ή να κάνουν μπάνιο τα πουλιά. 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Πάπιες & χήνες» από το Υποστηρικτικό Υλικό σε τόσα έγχρωμα 
αντίτυπα όσα οι ομάδες των παιδιών. Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με: 

	 •	 	Τις	διαφορές	που	υπάρχουν	μέσα	στις	ίδιες	τις	ομάδες.	 
Π.χ. ενώ οι πάπιες και οι χήνες ανήκουν στην ίδια ομάδα (Χηνόμορφα)  
έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. 

Ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να αναφέρουν τις διαφορές που βλέπουν (χρησιμοποιώντας 
ως παράδειγμα μία πάπια και μία χήνα από το φύλλο που έχει φωτοτυπήσει) και να σκεφτούν 
πού οφείλονται. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το ράμφος το οποίο είναι διαφορετικό λόγω των 
διαφορετικών διατροφικών συνηθειών των ειδών. Η Πρασινοκέφαλη Πάπια π.χ. τρέφεται με υδρό-
βια φυτά και έντομα που βρίσκει στο νερό, ενώ η Νανόχηνα με φυτά που βρίσκει στη στεριά. Μπο-
ρούν να μαντέψουν απ’ το ράμφος ποιο είδος τρώει τι;

Ψαλιδίζει και μοιράζει στις ομάδες τις κάρτες του φύλλου «Πάπιες & χήνες» (από ένα σετ). Τους 
ενημερώνει ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν «κλείδες» για να ξεχωρίζουν τα είδη μεταξύ τους, 
καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίζει και να θυμάται κανείς λεπτομέρειες για όλα αυτά τα 
είδη.

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις «διχοτομικές 
κλείδες αναγνώρισης», να σχεδιάζουν κλείδες αναγνώ-
ρισης, να επιλέγουν τις διαφορές και ομοιότητες των 
ειδών ως κριτήριο για την αναγνώρισή τους, να μπορούν 
να  αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν κάποια είδη χήνας 
και πάπιας, να ξεχωρίζουν τις χήνες από τις πάπιες, 
να διακρίνουν διαφορετικά είδη χηνών και παπιών.

Τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν 
με την παρατήρηση και αναγνώριση 
ειδών, δημιουργώντας με συνεργατικό 
τρόπο τη δική τους «διχοτομική κλείδα 
αναγνώρισης» για τα είδη πάπιας και 
χήνας που υπάρχουν στην περιοχή τους. 
Στο τέλος, φτιάχνουν κύβους με τα είδη 
χήνας της Ελλάδας. 

5
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια, ξυλομπογιές, 
ψαλίδια, χαρτόνια Α4

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Πάπιες και χήνες της Ελλάδας
ηλικίες 9-16
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Καλεί τα παιδιά να παρατηρήσουν τα εξωτερικά γνωρίσματα κάθε είδους και τους αφήνει περίπου 
20 λεπτά να συζητήσουν και να φτιάξουν τη δική τους κλείδα σε μία λευκή κόλλα όπως φαίνεται 
παραπάνω. 

Αφού τελειώσουν, κάθε ομάδα σημειώνει στην κλείδα της το όνομά της και τη δίνει στη διπλανή 
ομάδα, έτσι ώστε κάθε ομάδα να έχει την κλείδα της άλλης. Κάθε ομάδα επιλέγει ποιο είδος θα 
προσπαθήσει να αναγνωρίσει και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει τα σχόλιά της για τη συ-
γκεκριμένη κλείδα (αν ήταν εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) και δίνει την κλείδα στην επόμενη 
ομάδα. Αυτό συνεχίζει μέχρι κάθε ομάδα να πάρει τη δική της κλείδα πίσω. Έπειτα σχολιάζουν όλοι 
μαζί τις κλείδες που έφτιαξαν οι ομάδες και καταλήγουν στα στοιχεία εκείνα που κάνουν λειτουργική 
ή δυσλειτουργική μια κλείδα.   

Εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε κλείδα βασίζεται στην περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών των ειδών. Μία κλείδα αναγνώρισης ξεκινάει από την περιγραφή ενός χαρα-
κτηριστικού γνωρίσματος (π.χ. κεφάλι γκρι) ενός είδους ή μιας ομάδας ειδών και με βάση 
αυτό χωρίζονται τα είδη σε δύο κατηγορίες (π.χ. αυτά που έχουν γκρι κεφάλι και αυτά που 
δεν έχουν). Στη συνέχεια, επιλέγεται ένα επόμενο γνώρισμα από κάθε κατηγορία (π.χ. 
μάτι κίτρινο) και με βάση αυτό τα είδη χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες κ.ο.κ. Σκοπός 
είναι να γίνει δυνατή η αναγνώριση του κάθε είδους χρησιμοποιώντας τα ιδιαιτέρα αυτά 
γνωρίσματα. Γίνεται αποδεκτή εκείνη η περιγραφή που ταιριάζει με τα γνωρίσματα του 
είδους, ενώ αν δεν ταιριάζει γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική περιγραφή. 

ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

20



21

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

1. Κοκκινόχηνα
2. Νανόχηνα 
3. Ασπρομέτωπη Χήνα
4. Σταχτόχηνα

5. Γκισάρι
6. Σαρσέλα
7. Χουλιαρόπαπια 
8. Πρασινοκέφαλη Πάπια

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Οι χήνες μας», τα κολλάει σε χαρτόνι Α4 (εάν 
υπάρχει η δυνατότητα) και δίνει από 1 ζευγάρι σε κάθε ομάδα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα φύλλα 
«Οι χήνες μας» με βάση τις οδηγίες, κόβουν το περίγραμμα του κύβου και κολλάνε τις πλευρές 
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις «γλώσσες» των κύβων.  Ο κύβος τους είναι έτοιμος. Στη συνέχεια, 
οι ομάδες επιχειρούν να φτιάξουν το πάζλ. Οι 6 διαφορετικές πλευρές των κύβων σχηματίζουν 
τέσσερα είδη χηνών και φράσεις κλειδιά για κάθε είδος χήνας. Γίνεται συζήτηση:

	 •	 Τι	χαρακτηριστικό	έχει	η	κάθε	χήνα;
	 •	 Ποιες	είναι	οι	διαφορές	τους;
 



5Οι χήνες μας (α)

Χρώματα
1: κίτρινο
2: ροζ
3: γκρι
4: σκούρο καφέ
5: μαύρο
6: κόκκινο

ΑΣΠΡΟΜΕΤΩΠΗ: 
Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ 

ΧΗΝΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΝΟΧΗΝΑ: 
Η ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ 

ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ 
ΧΗΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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5Οι χήνες μας (β)

Χρώματα
1: κίτρινο
2: ροζ
3: γκρι
4: σκούρο καφέ
5: μαύρο
6: κόκκινο

ΣΤΑΧΤΟΧΗΝΑ:
 ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΧΗΝΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΧΗΝΑ: 
ΔΙΑΧΕΙΜΑΖΕΙ 
ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συλλέξουν στοιχεία που αφορούν τις χήνες της περιοχής τους μέσα 
από επιτόπια έρευνα και προαιρετικά, χρήση οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφική μηχανή, μα-
γνητόφωνο). 

Το θέμα της έρευνάς τους, μπορεί να αφορά: 

•	 Ιστορίες της περιοχής τους, που αφορούν τις χήνες
•	 Δημοτικά τραγούδια
•  Μύθους, παραμύθια, θρύλους, διηγήσεις, παροιμίες, προλήψεις, αινίγματα, λαϊκές ονομασίες της 

περιοχής για τις χήνες, πώς χρησιμοποιείται ο όρος «χήνα» μεταφορικά στην καθημερινότητά μας.

Θα είναι χρήσιμο να καταγράφεται κάθε φορά το είδος της πληροφορίας που συλλέγεται, ώστε στη 
συνέχεια να μπορεί το υλικό που έχει συλλεχθεί να χωριστεί σε θεματικές. Τα παιδιά μπορούν να 
εντοπίσουν και να καταγράψουν ή μαγνητοφωνήσουν τραγούδια της περιοχής τους, να μάθουν σε 
ποια περίσταση τραγουδιόταν ή χορεύονταν, να καταγράψουν παραδοσιακές εκφράσεις και πότε 
χρησιμοποιούνταν κ.λπ. 

Τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν σε σχέση με το θέμα τους είναι: Πού; Πότε; 

•	  Γνωρίζει ο πληροφοριοδότης τις Νανόχηνες; Άλλες χήνες; 
•	 	Γνωρίζει κάποια έκφραση (παροιμία, τοπική ονομασία κ.λπ.) ή τραγούδι που να αναφέρεται  

στις χήνες;
• Πώς ή από ποιόν έμαθε γι’ αυτό; 
• Πότε άκουσε αυτό το τραγούδι ή αυτή την έκφραση πρώτη φορά; 

Ο εμψυχωτής μπορεί να φωτοτυπήσει και να μοιράσει στα παιδιά τα φύλλα «Έντυπα καταγραφής 
στοιχείων». Εναλλακτικά, μπορεί να φτιάξει με τα παιδιά νέα έντυπα προσανατολισμένα σε συγκε-
κριμένα παραδοσιακά στοιχεία. 

Οι μαθητές/τριες να καταγράφουν με συστηματικό 
τρόπο την τοπική γνώση για τις χήνες, αλλά και 
για τα άλλα πουλιά της περιοχής όπου ζουν, 
να συζητήσουν με άτομα διαφορετικών ηλικιών, 
να εκτιμούν και να ερμηνεύουν πληροφορίες. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να 
συζητήσουν με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
ώστε να συλλέξουν και να καταγράψουν 
με συστηματικό τρόπο πολιτισμικά στοιχεία 
που αφορούν τις χήνες της περιοχής τους. 
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν μία 
παραδοσιακή έκφραση, λαϊκές ονομασίες 
της περιοχής κ.ά. 

6

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια, μαγνητόφωνο, 
φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά) 

2 διδακτικές ώρες 
(προετοιμασία)

Ομαδική 
ή ατομική 
δραστηριότητα

Περιγραφή

Οι χήνες στην παράδοση
ηλικίες 9-16
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Η έρευνα μπορεί να γίνει σε ομάδες και κάθε ομάδα να επιλέξει μία θεματική. Τα παιδιά μπορούν 
να απευθυνθούν στους κατοίκους της περιοχής, ιδίως στους γηραιότερους. Πριν την υλοποίηση της 
συνέντευξης τα παιδιά αποφασίζουν: 

•  Σε ποια άτομα θα απευθυνθούν; Εντοπίζουν άτομα της περιοχής που θα μπορούσαν να τους 
βοηθήσουν ή να τους παραπέμψουν σε κάποιον που θα γνωρίζει πληροφορίες για το θέμα τους

•  Πού και πότε θα γίνουν οι συναντήσεις; Επικοινωνούν με τα άτομα που θα τους βοηθήσουν, 
επιλέγουν τις ημέρες που θα γίνουν οι συνεντεύξεις και διαλέγουν ένα ήσυχο μέρος για τις 
συναντήσεις

•  Τι ερωτήσεις θα γίνουν; Ετοιμάζουν τα έντυπα καταχώρησης των στοιχείων που θα συλλέξουν 
(μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά της δραστηριότητας) και επιλέγουν τις ερωτήσεις που θέλουν 
να κάνουν.

Για την υλοποίηση της συνέντευξης, ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να: 

•  Είναι αντικειμενικά και να σημειώνουν αυτούσια τα σχόλια των συνεντευξιαζόμενων καταγράφοντας 
την τοπική διάλεκτο

•  Εξηγήσουν στους συνεντευξιαζόμενους το θέμα της έρευνας τους και πώς θα αξιοποιήσουν την 
πληροφορία 

• Δοκιμάσουν το μαγνητοφωνάκι τους ή όποιο άλλο μέσο καταγραφής χρησιμοποιήσουν 

• Αφήνουν χρόνο στον συνεντευξιαζόμενο να μιλήσει 

•  Κρατάνε σημειώσεις, ιδίως με τα στοιχεία που τους προκαλούν ενδιαφέρον και να ζητάνε διευκρι-
νίσεις όπου το αισθάνονται 

• Βγάλουν φωτογραφίες εάν ο συνεντευξιαζόμενος συμφωνεί.

Ένα βήμα παραπέρα…
Οι εργασίες των παιδιών μπορούν να συγκεντρωθούν και να τυπωθούν σε βιβλίο, να εκδοθούν 
σε τοπική εφημερίδα κ.λπ. Οι ομάδες μπορούν να στείλουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν στην 
Ορνιθολογική και να εμπλουτίσουν την ιστοσελίδα του προγράμματος για την προστασία της Νανό-
χηνας αλλά και για να βοηθήσουν την Ορνιθολογική στη συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων για 
τα πουλιά της Ελλάδας.
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6Έντυπα καταγραφής στοιχείων (α)

Ερευνητές: 
Ημερομηνία συνέντευξης:
Τόπος συνέντευξης:

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔOΤΗΣ               

 Όνομα:                  

 Ημερομηνία γέννησης: Απασχόληση:              

 Δημοτικά τραγούδια Τοποθεσία     

 

           

 Τοπικές ονομασίες Τοποθεσία       

           

 Παραδοσιακές εκφράσεις Tοποθεσία 
 (μύθος, παραμύθι, παροιμία, αίνιγμα, θρύλος, πρόληψη)          
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6Έντυπα καταγραφής στοιχείων (β)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔOΤΗΣ               

 Όνομα - Επώνυμο:                   

 Ημερομηνία γέννησης: Απασχόληση:              

 Περιοχή κατοικίας:          

Σταχτόχηνα Κοκκινόχηνα Νανόχηνα Ασπρομέτωπη Χήνα

 Μήπως...
•	 Γνωρίζετε	τη	Νανόχηνα;	 ΝΑΙ / ΟΧΙ

•	 Έχετε	δει	ποτέ	Νανόχηνες;	 ΝΑΙ / ΟΧΙ

•	 Αν	ναι,	πού	τις	έχετε	δει	(αναφέρατε μέρος, περιοχή κ.λπ.);

•	 Γνωρίζετε	άλλα	είδη	χηνών;		Αν	ναι,	ποια;	

•	 Πού	τις	έχετε	δει	στην	περιοχή	όπου	ζείτε;

•	 	Έχετε	διαπιστώσει	διαφορές	σε	σχέση	με	το	παρελθόν	 
όσον αφορά τον πληθυσμό των χηνών στην περιοχή σας;  
(είναι λιγότερες ή περισσότερες, παλαιότερα συγκεντρώνονταν σε άλλες  
θέσεις κ.λπ.)

 Ιστορίες για χήνες Τοποθεσία 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής, πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητα αυτή, φροντίζει να κάνει σαφή τη διάκριση ανάμεσα 
στο παράνομο και το νόμιμο κυνήγι, αναφέροντας τα κριτήρια νόμιμης και παράνομης θήρας σχετικά 
με τα είδη πουλιών, την περιοχή και την περίοδο του χρόνου, συνδέοντας τις συνέπειες που έχει το 
παράνομο κυνήγι σε κάποια είδη πουλιών ή/και στη βιοποικιλότητα.

Ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα τα ονόματα των ειδών από το φύλλο  «Απειλούμενα είδη που-
λιών». Μπορεί να φωτοτυπήσει το φύλλο μία φορά και κυκλικά να το δουν όλα τα παιδιά. Ενθαρρύνει 
αρχικά τα παιδιά να σκεφτούν τι τρώει το κάθε είδος και πού φωλιάζει. Αφού καταλήξουν, σημειώνει 
τις σωστές απαντήσεις στον πίνακα για να τις βλέπουν τα παιδιά. 

Ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά από τι πιστεύουν ότι κινδυνεύουν τα πουλιά γενικά αλλά και τα 
συγκεκριμένα 4 είδη:

	 •	 Πώς	τα	πουλιά	μπορούν	να	χάσουν	το	σπίτι	τους;
	 •	 Πότε	μπορεί	να	λιγοστέψει	η	τροφή	τους;
	 •	 Μπορούμε	να	κυνηγάμε	όλα	τα	πουλιά,	όλες	τις	εποχές	του	χρόνου;	

Αφού καταλήξουν σε συγκεκριμένες απειλές αναφέροντας τη διάκριση μεταξύ φυσικών (κρύο, 
καταιγίδες, φυσικοί εχθροί όπως αλεπούδες, γάτες, μεγαλύτερα πουλιά κ.λπ.) και ανθρωπογενών 
απειλών (παράνομο κυνήγι, απώλεια βιότοπων κ.λπ.), ενημερώνει τα παιδιά για την ύπαρξη ανθρώ-
πων που προσπαθούν να προστατεύσουν τα πουλιά από τους κινδύνους που προκαλεί ο άνθρωπος. 
Χωρίζονται στις εξής ομάδες: 

•	 Τέσσερις	ομάδες	ειδών	πουλιών	
•	 Λαθροκυνηγοί	
•	 Φύλακες	των	πουλιών	

Οι μαθητές/τριες να αναφέρουν βασικές απειλές 
των άγριων πουλιών, να προτείνουν και να συζητούν 
μέτρα προστασίας αυτών απέναντι σε συγκεκριμένες 
απειλές, να ψυχαγωγηθούν. 

Τα παιδιά, μέσα από κινητικό παιχνίδι 
βασισμένο σε ρόλους, αναδεικνύουν 
βασικές απειλές των άγριων πουλιών, 
όπως η έλλειψη επαρκούς ποσότητας 
τροφής και η λαθροθηρία και προτείνουν 
μέτρα προστασίας των πουλιών.

7
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Πάει, πέταξε η τροφή! 
ηλικίες 9-12
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Ο εμψυχωτής μπορεί να χωρίσει τυχαία τα παιδιά σε ομάδες ή να τα ρωτήσει σε ποια ομάδα θέλουν 
να πάνε. Αν δεν επιθυμούν κάποια από τα παιδιά να πάρουν τον ρολό του λαθροκυνηγού, μπορεί 
να το αναλάβει ο εμψυχωτής. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί δεύτερη ή και τρίτη φορά ώστε να 
γίνεται κυκλική εναλλαγή στους ρόλους ή/και με τις παραλλαγές που περιγράφονται στο «Ένα βήμα 
παραπέρα». 

Φροντίζει να γίνει ο χωρισμός των παιδιών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ομάδες ειδών πουλιών να έχουν 
περισσότερα παιδιά (π.χ. 4-6 παιδιά), ενώ οι ομάδες με τους λαθροκυνηγούς και τους φύλακες να 
έχουν λιγότερα παιδιά (π.χ. 3 και 2 παιδιά αντίστοιχα).

Το παιχνίδι…
 
Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι όπου η κάθε ομάδα έχει συγκεκρι-
μένη αποστολή και τα οδηγεί σε επιλεγμένο εξωτερικό χώρο. 

Εξηγεί με βάση το φύλλο «Αποστολές ομάδων» την αποστολή της κάθε ομάδας, ενώ τις διαβάζει 
και σε όλη την τάξη, για να έχουν συνολική εικόνα και να τηρούν το παιχνίδι. Φωτοτυπεί το φύλλο 
«Τροφές πουλιών» σε τόσα αντίτυπα, ώστε να αντιστοιχεί μία κάρτα τροφής σε κάθε παιδί από τις 
ομάδες πουλιών και κόβει τις κάρτες τροφής που υπάρχουν σε αυτό.

Ο εμψυχωτής σηματοδοτεί (π.χ. με πέτρες) τον χώρο: ορίζει τα σημεία αφετηρίας των ομάδων που-
λιών που είναι τα ασφαλή καταφύγιά τους, τα σημεία αφετηρίας για τους λαθροκυνηγούς και τους 
φύλακες, καθώς και το σημείο που θα πηγαίνουν οι λαθροκυνηγοί τα πουλιά που πιάνουν. Φροντίζει 
ώστε να υπάρχουν σχετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων. Σε ένα άλλο σημείο, σκορπίζει τις 
κάρτες που έχει κόψει. 

Καλεί τα παιδιά και τους υπενθυμίζει (ή του υπενθυμίζουν τα ίδια) τις αποστολές τους και τους πε-
ριορισμούς: 

	 •		Τα	πουλιά	έχουν	στόχο	να	βρουν	την	τροφή	τους	(από	μία	κάθε	είδος)	και	να	επιστρέψουν		
ασφαλή πίσω στη φωλιά τους

	 •	Οι	λαθροκυνηγοί	έχουν	στόχο	να	πιάσουν	τα	πουλιά	

	 •		Οι	φύλακες	εμποδίζουν	τους	λαθροκυνηγούς	να	πιάσουν	τα	πουλιά,	χωρίς	να	τους	 
αγγίζουν - έχοντας ανοιχτά τα χέρια τους φτιάχνουν εμπόδια. 

Στη συνέχεια οδηγεί τα παιδιά στις αφετηρίες τους, δίνει την έναρξη και το παιχνίδι ξεκινά! 
Τον ρυθμό στην κίνηση των παιδιών δίνει ο εμψυχωτής με τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου (π.χ. 
ένα ταμπουρίνο). Μπορεί, συμπληρωματικά, να «παγώνει» την εικόνα με τη βοήθεια του μουσικού 
οργάνου και να την ξαναζωντανεύει. Σκοπός είναι να μην ανέβει πολύ η ενέργεια και να δίνεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να συζητάνε τη σκηνή. 

•	 Τι νομίζετε ότι συμβαίνει εδώ; 
• Λέτε να τα καταφέρουν τα πουλιά;

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μόλις τα πουλιά έχουν βρει την τροφή τους και έχουν επιστρέψει ασφαλή 
πίσω στο καταφύγιό τους (με εξαίρεση αυτά που τα έπιασαν οι λαθροκυνηγοί).
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Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι… 
Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να κάνουν δύο ομόκεντρους κύκλους. Στον ένα κύκλο είναι όλα τα 
πουλιά που σώθηκαν, οι λαθροκυνηγοί και οι φύλακες και σε έναν δεύτερο τα πουλιά που πιάστηκαν.Ο 
εμψυχωτής βεβαιώνεται ότι όλα τα πουλιά έχουν τραφεί με τη σωστή τροφή. Διαφορετικά, τα οδηγεί 
στον δεύτερο κύκλο. 

Ενθαρρύνει τα παιδιά του πρώτου κύκλου να βοηθήσουν τα παιδιά από τον δεύτερο κύκλο να 
ελευθερωθούν. Πώς; Απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο εμψυχωτής για τα 4 
είδη, για τις απειλές τους και για τα μέσα προστασίας τους. Τα παιδιά δίνοντας τις σωστές «απαντήσεις 
που ελευθερώνουν» βάζουν ένα ή περισσότερα παιδιά από τον δεύτερο κύκλο στον πρώτο.

Αφού μπουν όλα τα παιδιά στον κύκλο, ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά:

	 •	 Τι	προβλήματα	αντιμετώπισαν;	
	 •	 Τι	μπορούν	να	κάνουν	για	να	βοηθήσουν	τα	πουλιά;	
	 •	 Τι	τα	διασκέδασε	και	τι	τα	δυσκόλεψε	στην	αποστολή	τους;

Ένα βήμα παραπέρα
Ο εμψυχωτής μπορεί να επαναλάβει το παιχνίδι μία επόμενη φορά (άλλη μέρα), αναδεικνύοντας 
βασικά προβλήματα των άγριων πουλιών αναφορικά με τη διαθεσιμότητα τροφής και την ύπαρξη 
κατάλληλων ενδιαιτημάτων γι’ αυτά. Επαναλαμβάνει το παιχνίδι με τις εξής παραλλαγές: 

  Αφθονία τροφής και ενδιαιτήματος: Τοποθετεί σε πολλά διάσπαρτα σημεία, παραπάνω  
κάρτες τροφής από τον αριθμό των παιδιών στις ομάδες πουλιών. 

  Οριακή αφθονία τροφής και ενδιαιτήματος: Τοποθετεί σε λιγότερα απ’ ότι πριν σημεία,  
τόσες κάρτες τροφής όσες και ο αριθμός των παιδιών στις ομάδες πουλιών. 

  Έλλειψη τροφής και ενδιαιτήματος: Τοποθετεί σε λιγότερα σημεία, λιγότερες κάρτες τροφής 
από τον αριθμό των παιδιών στις ομάδες πουλιών. 

Στο τέλος, μπορεί να γίνει συζήτηση αναδεικνύοντας το πρόβλημα της απώλειας βιότοπων για τα 
άγρια πουλιά, καθώς και το γεγονός ότι όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν για τα πουλιά ο ίδιος αριθμός 
λαθροκυνηγών εντείνει το πρόβλημα της έλλειψης τροφής και ενδιαιτήματος. 

•	 Σε ποια περίπτωση δυσκολευτήκαν να βρουν τροφή; Γιατί; 
• Σε ποια περίπτωση «πιάστηκαν» περισσότερα πουλιά από τους λαθροκυνηγούς; Γιατί; 

α) Αργυροπελεκάνος:
β) Στικταετός: 
γ) Βαλτόπαπια:
δ) Νανόχηνα:

τρέφεται με ψάρια
τρέφεται με μικρά θηλαστικά, τρωκτικά (όπως ο Λαγόγυρος)
τρέφεται με υδρόβια φυτά
τρέφεται με φυτά (π.χ. αγρωστώδη)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ: 



7Αποστολές ομάδων

Λαθροκυνηγοί

Φύλακες

Πουλιά

Αποστολή: Κυνηγάς πουλιά που δεν γνωρίζεις ότι προστατεύονται. 
Έτσι, προσπαθείς να πιάσεις κάποια από αυτά. Θυμήσου ότι τα πουλιά 
είναι ασφαλή στη φωλιά τους και πως εκεί δεν μπορείς να τα πειράξεις.  

Ποιος σε εμποδίζει: Υπάρχουν οι φύλακες των πουλιών που θα 
προσπαθούν να σε εμποδίσουν. Τους φύλακες δεν μπορείς να τους 
πιάσεις! 

Αποστολή: Η αποστολή σου είναι να εμποδίσεις τους λαθροκυνηγούς 
να πιάσουν τα πουλιά. Κρατάς τα χέρια σου ανοιχτά, μετατρέποντάς τα 
σε εμπόδια γι’ αυτούς. 
Αλλά πρόσεξε, δεν μπορείς να τους αγγίξεις με τα χέρια σου.

Αποστολή: Προσπαθείς να βρεις την τροφή σου. 
Θυμήσου τι τρως για να επιλέξεις τη σωστή τροφή και πως μπορείς να 
επιλέξεις μονάχα μία κάρτα τροφής, διαφορετικά οι υπόλοιποι της ομάδας 
θα μείνουν νηστικοί. Όσοι περισσότεροι από την ομάδα σου βρουν τροφή, 
τόσο το καλύτερο για το είδος σου! Μόλις βρεις την τροφή σου, 
επιστρέφεις στη φωλιά σου.  

Από τι κινδυνεύεις: Από τους λαθροκυνηγούς που δεν γνωρίζουν 
πόσο σπάνιο είδος είσαι και προσπαθούν να σε πιάσουν. 
Θυμήσου ότι στη φωλιά σου δεν μπορούν να σε πιάσουν. Εκεί, είσαι ασφαλής!

Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει: Ανάμεσά σας, υπάρχουν οι φύλακες 
των πουλιών που θα προσπαθούν να εμποδίσουν τους λαθροκυνηγούς 
να σε πιάσουν. 
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7 Απειλούμενα είδη πουλιών 

α) Αργυροπελεκάνος  β) Στικταετός γ) Βαλτόπαπια  δ) Νανόχηνα 

α) β)

δ)γ)
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7Τροφές πουλιών

α) ψάρι  β) λαγόγυρος  γ) υδρόβια φυτά  δ) χόρτα 

α) β)

δ)γ)
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην ενημερωτική παρουσίαση με τίτλο «Επίσκεψη 
από το παρελθόν». Ο Αρχαιοπτέρυγας παρουσιάζει την εξέλιξη των πουλιών και τις διαφορετικές 
προσαρμογές τους. Τα παιδιά πληροφορούνται για τον Αρχαιοπτέρυγα, την ανατομία των πουλιών 
και ειδικότερα της χήνας. Ο εμψυχωτής μπορεί, συμπληρωματικά, να προβάλει την παρουσίαση  
«Η Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους».

Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά χωρίζονται σε 4-5 ομάδες. Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλ-
λο «Άνθρωπος και Νανόχηνα», το μοιράζει στις ομάδες και τις καλεί να κάνουν συγκρίσεις του 
σκελετού της Νανόχηνας και του ανθρώπου. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση με βάση τις ομοιότητες 
και τις διαφορές μεταξύ ανθρώπου και Νανόχηνας. 

Οι μαθητές/τριες να  παρατηρούν και να διακρίνουν 
τις αλλαγές στην ανατομία των πουλιών από 
την παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα χρόνια, 
να διηγούνται γενικά την ιστορία της εξέλιξης 
των πουλιών, να συγκρίνουν κοινά χαρακτηριστικά 
μεταξύ σκελετού Νανόχηνας και ανθρώπου. 

Τα παιδιά προχωρούν λίγο πιο βαθιά στις 
έννοιες της προσαρμογής και της εξέλιξης, 
μέσα από διαδραστική παρουσίαση για την 
εξέλιξη των πουλιών με πρωταγωνιστή τον 
πρώτο πρόγονό τους, τον Αρχαιοπτέρυγα. 
Παρατηρούν τις αλλαγές στην ανατομία 
των πουλιών από την παλαιολιθική εποχή 
έως τα σύγχρονα χρόνια και συγκρίνουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεταξύ 
ανθρώπου και Νανόχηνας. 

8

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
παρουσίαση (power point) «Επίσκεψη από 
το παρελθόν» από το Υποστηρικτικό Υλικό, 
μηχάνημα προβολής (προτζέκτορας)

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Επίσκεψη από το παρελθόν: 
από τον Αρχαιοπτέρυγα στη Νανόχηνα 

ηλικίες 9-16
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων. Υπενθυμίζει στα παιδιά την 
παρουσίαση που προηγήθηκε («Επίσκεψη από το παρελθόν» της Δραστηριότητας 8). Φωτοτυπεί 
και μοιράζει σε κάθε ομάδα το φύλλο «Η ανατομία μίας Νανόχηνας» και τα ενθαρρύνει να φτιάξουν 
και να συμπληρώσουν έναν πίνακα όπου θα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας και 
με βάση αυτά θα εξηγούν τις λειτουργίες που εξυπηρετούν (π.χ. το ράμφος της Νανόχηνας είναι 
δυνατό για να μπορεί να κόβει τα φυτά). Κάθε ομάδα αφού συμπληρώσει τον δικό της πίνακα, τον 
παρουσιάζει και στη συνέχεια, όλες οι ομάδες μαζί, συζητούν τα αποτελέσματά τους.   

Παράδειγμα πίνακα με τις προσαρμογές της Νανόχηνας:

Οι μαθητές/τριες να παρατηρούν τα 
χαρακτηριστικά της Νανόχηνας, να εντοπίζουν 
και να συγκρίνουν τις προσαρμογές του είδους 
σε σχέση με άλλα είδη πουλιών, να συσχετίζουν 
τα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας με τις 
λειτουργίες που αυτά εξυπηρετούν. 

Τα παιδιά περνούν από τη θεωρία στην πράξη 
εξετάζοντας και εντοπίζοντας τα χαρακτη- 
ριστικά της Νανόχηνας και τις προσαρμογές 
του είδους. 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια σκίτσου, συνδέουν 
ορισμένα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας με 
συγκεκριμένες λειτουργίες που αυτά επιτελούν, 
κατανοώντας ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένος 
λόγος για τη μορφή, το μέγεθος και τον τρόπο 
λειτουργίας των χαρακτηριστικών των ειδών. 

9

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Η Νανόχηνα φύλλο & φτερό! 
ηλικίες 9-16

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                          

Ράμφος Γεροδεμένο και με μικρά δόντια Για να κόβει τα χόρτα (θερισμός)               

 Πιο κοντό από τις άλλες χήνες  Προτιμά χόρτα χαμηλής βλάστησης  
  που δεν τα προτιμούν οι άλλες χήνες                

Λαιμός Μεσαίου μεγέθους  Για βόσκηση               

Φτερούγες Στενόμακρες Για πολύωρο φτεροκόπημα               

Δάχτυλα Νηκτικές μεμβράνες Για κολύμπι               

Μάτια  Στα πλαϊνά του κεφαλιού  Για να μπορεί να βλέπει τους πιθανούς 
  θηρευτές της την ώρα που βόσκει
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με λίγα λόγια

Ο Αρχαιοπτέρυγας επιθυμεί να ταξιδέψει σε διαφορετικούς βιότοπους για να μάθει πώς ζουν οι 
απόγονοί του. Επειδή όμως δεν θέλει τα είδη να τον αναγνωρίσουν, τα παιδιά καλούνται να τον 
«ντύσουν» με εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να «φοράει» ώστε να μοιάζει με ένα τέλεια 
προσαρμοσμένο είδος σε κάθε διαφορετικό βιότοπο. 

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4 -5 ατόμων. Φωτοτυπεί το φύλλο «Ο Αρχαιοπτέ-
ρυγας» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι οι ομάδες. Σκοπός είναι τα παιδιά να επιλέξουν εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά που τους δίνονται στο φύλλο που κατά τη γνώμη τους ταιριάζουν καλύτερα στον 
Αρχαιοπτέρυγα, σε σχέση με τον βιότοπο που κάθε φορά επιλέγεται. Ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει 
παραδείγματα διαφορετικών βιότοπων σε κάθε ομάδα. Μπορεί να δίνει παραδείγματα βιότοπων 
όπως είναι τα βουνά, τα δάση, οι λίμνες κ.λπ., αφού έχει προηγηθεί σύντομη αναφορά τι περιμέ-
νουν τα παιδιά να συναντήσουν σε κάθε βιότοπο. Αν για παράδειγμα επιλέξουν τον βιότοπο «Βουνά», 
τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν από το φύλλο «Ο Αρχαιοπτέρυγας» το κατάλληλο ράμφος, τα 
κατάλληλα πόδια ή/και νύχια που θα έπρεπε να «φορέσει» ο Αρχαιοπτέρυγας για να είναι τέλεια 
προσαρμοσμένος σε μία περιοχή με βουνά. 

Αφού τα επιλέξουν (προαιρετικά αν θέλουν μπορούν και να τα χρωματίσουν), τα κόβουν και τα 
κολλάνε στη φιγούρα του Αρχαιοπτέρυγα και συνεχίζουν με επόμενους βιότοπους. Τον αριθμό των 
βιοτόπων που θα κάνει η κάθε ομάδα μπορεί να τον ορίσει ο εμψυχωτής. Όταν ολοκληρώσουν όλες 
οι ομάδες παρουσιάζει η κάθε μία τις επιλογές της στις υπόλοιπες. 

Σημείωση: Δεν υπάρχει μία απάντηση που να τα συνδυάζει όλα ή μόνο μία σωστή απάντηση. Οι συνδυασμοί 
μπορούν να είναι παραπάνω από ένας. 

Οι μαθητές/τριες να παρατηρούν τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των ειδών πουλιών, να συσχετίζουν 
τα χαρακτηριστικά τους με τις λειτουργίες που αυτά 
εξυπηρετούν αλλά και με τους βιότοπους που επιλέγουν, 
να προβληματιστούν πάνω στο θέμα των προσαρμογών.

Τα παιδιά επιλέγουν τα κατάλληλα 
ράμφη, πόδια και φτερά 
και ντύνουν τον «Αρχαιοπτέρυγα», 
έτσι ώστε να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένος για τους 
διαφορετικούς βιότοπους 
που επισκέπτεται. 

10

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, λευκές 
κόλλες, ξυλομπογιές, ψαλίδια, χαρτόνια 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Η μεταμόρφωση 
του Αρχαιοπτέρυγα 

ηλικίες 9-12
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Ένα βήμα παραπέρα 
Στη συνέχεια, τα παιδιά σε ομάδες μπορούν να στήσουν ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα τις περιπέ-
τειες του Αρχαιοπτέρυγα στα διάφορα μέρη που επισκέφθηκε. Προσθέτουν ένα ξύλινο καλαμάκι 
στην πίσω πλευρά της φιγούρας του Αρχαιοπτέρυγα (καλό είναι να την έχουν κολλήσει πρώτα σε 
χαρτόνι) φτιάχνοντας μία μαριονέτα. Στη συνέχεια κάθε παιδί μέσα στην ομάδα δίνει στη μαριονέτα 
του έναν ρόλο με βάση τα χαρακτηριστικά του Αρχαιοπτέρυγα σε κάποιον από τους βιότοπους 
που ταξίδεψε. Οι μαριονέτες ζωντανεύουν και ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες! Ο εμψυχωτής 
μπορεί να δώσει 8-10 λεπτά στις ομάδες να σκεφτούν τους ρόλους τους και στη συνέχεια οι ομάδες 
παρουσιάζουν τα δρώμενά τους. 

Σημείωση: Τα παιδιά μπορούν ελεύθερα να εμπνευστούν από τον Αρχαιοπτέρυγα. Εναλλακτικά, μπορούν να 
δοθούν κατευθύνσεις όπως: 

	 •	 Τι	έκανε	εντύπωση	στον	Αρχαιοπτέρυγα;	
	 •	 Τι	συνέβη	εκεί;	
	 •	 Ποιους	άλλους	συνάντησε;	
	 •	 Αποφάσισε	να	μείνει	εκεί	ή	ταξίδεψε	για	αλλού;	

40



Ο
 Α

ρχ
αι

οπ
τέ

ρυ
γα

ς
10

41



42



με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Φωτοτυπεί και μοιράζει σε κάθε ομάδα 
τα φύλλα «Το ταξίδι της Νανόχηνας». Αφήνει κάθε ομάδα να παρατηρήσει τις κάρτες της για 5 
λεπτά. Στη συνέχεια δημιουργεί κλίμα ηρεμίας και ξεκινά την αφήγηση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα φύλλα «Μια ιστορία για τη Νανόχηνα» ή να τα τροποποιήσει. Μέρος των καρτών είναι διαθέσιμο 
σε έγχρωμη μορφή στο Υποστηρικτικό Υλικό. Καθώς αφηγείται, κάθε ομάδα βάζει τις κάρτες της στη 
σωστή σειρά ανάλογα μ’ αυτά που ακούει από τον αφηγητή. Για να διευκολυνθούν τα παιδιά σ’ αυτή 
τη φάση, μπορούν να αριθμούν τις κάρτες με μολύβι και μόλις τελειώσει η αφήγηση να τις κόψουν 
και να τις βάλουν στη σωστή σειρά. Αφού τελειώσει η αφήγηση, κάθε ομάδα παρουσιάζει το ταξίδι 
της Νανόχηνας με τις κάρτες της. Συζητιούνται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων. 

Σημείωση: Για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (12-16 ετών), ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει αντίγραφα της ιστορίας, 
καθώς και ένα σετ καρτών στην κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βάλει στη σειρά τις κάρτες με 
τη βοήθεια της ιστορίας. Για να αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας, μπορεί να κόψει την ιστορία της Νανόχηνας 
χωρίζοντας τις παραγράφους μεταξύ τους, ενώ το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνονται οι αριθμοί δίπλα 
σε κάθε παράγραφο. Οι ομάδες επιλέγουν οι ίδιες τη σειρά της ιστορίας και αντίστοιχα τοποθετούν τις κάρτες 
τους. 

Στη συνέχεια οι ομάδες απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις όπως: 

•	 Από πόσες και ποιες χώρες περνά η Νανόχηνα;
• Ποιες είναι οι χώρες αυτές;
• Πώς δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα;
• Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα σε κάθε χώρα; Γιατί;
•  Τι θα συμβεί στο κοπάδι αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει πια κατάλληλος βιότοπος για να σταθμεύσει;
•	 Πώς μπορούμε να προστατέψουμε ένα είδος που δεν γνωρίζει σύνορα;

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν 
τις συνήθειες της Νανόχηνας και τις απειλές 
που αντιμετωπίζει, να αναφέρουν τις 
χώρες από όπου περνάει ο φιννοσκανδικός 
πληθυσμός του είδους, να εξοικειωθούν 
με την έννοια της μετανάστευσης, 
να διηγούνται το ταξίδι της Νανόχηνας.  

Τα παιδιά ακολουθούν με τη φαντασία τους 
το ταξίδι της Νανόχηνας τοποθετώντας 
στη σωστή σειρά εικονογραφημένες κάρτες 
με βασικά στιγμιότυπα από τη ζωή της, 
το μεγάλο ετήσιο ταξίδι της, τους κινδύνους 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς και 
από τις περιοχές που χρησιμοποιεί ως βιότοπο. 
Στη συνέχεια σχεδιάζουν πάνω στον χάρτη της 
Ευρώπης τη διαδρομή που ακολουθεί 
και προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες 
όπως τι κάνει σε κάθε χώρα, ποιούς μήνες 
τη συναντάμε σε κάθε περιοχή κ.ο.κ. 

11

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, ψαλίδι, χάρτης της Ευρώπης 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Μία ιστορία για τη Νανόχηνα
ηλικίες 9-16
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Στη συνέχεια, με την παρότρυνση του εμψυχωτή, τα παιδιά σχεδιάζουν στον χάρτη της Ευρώπης τη 
διαδρομή της Νανόχηνας. Αν θέλουν, μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες στον χάρτη, όπως τι 
κάνει σε κάθε χώρα η Νανόχηνα, τους μήνες που βρίσκεται σε κάθε χώρα κ.λπ.

Ένα βήμα παραπέρα
Το δικό σου παραμύθι!

Ο εμψυχωτής μοιράζει τυχαία από 2-3 κάρτες στις ομάδες παιδιών. Τα παιδιά, με βάση τις εικόνες 
που έχουν στα χέρια τους, αποφασίζουν ποια κάρτα από αυτές θα αποτελεί την αρχή της ιστορίας 
τους, δημιουργούν τη δική τους ιστορία για τη Νανόχηνα και την παρουσιάζουν ως δρώμενο στους 
συμμαθητές τους.  

Βοηθητικός άξονας για τη δομή της ιστορίας τους:

	 •	 Ποιος	είναι	ο	πρωταγωνιστής	της	ιστορίας;	
	 •	 Πού	πήγε;
	 •	 Τι	κινδύνους	συνάντησε;
	 •	 Ποιος	τον	βοήθησε;
	 •	 Τι	έγινε	τελικά;

Στο τέλος, κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει κάποιες από τις κάρτες (ή και όλες αν το προτιμά) και με 
βάση αυτές και τον βοηθητικό άξονα παραπάνω, να γράψει το δικό της παραμύθι για τη Νανόχηνα. 
Οι ομάδες ζωγραφίζουν τις κάρτες, τις κολλάνε σε λευκές κόλλες και συμπληρώνουν την ιστορία τους 
πάνω από κάθε εικόνα. Ενώνουν τις κόλλες και φτιάχνουν το δικό τους εικονογραφημένο παραμύθι 
για τη Νανόχηνα! Την ιστορία που έφτιαξαν μπορούν να την παρουσιάσουν στη γιορτή κλεισίματος 
της σχολικής χρονιάς.
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11Μια ιστορία για τη Νανόχηνα (α)

1.  Οι Νανόχηνες φέτος, θα έλεγε κανείς, πως είναι μάλλον ικανοποιημένες. 
Τα περισσότερα ζευγάρια από το κοπάδι κατάφεραν με μεγάλη επιτυχία να 
φέρουν στον κόσμο νέες μικρές Νανόχηνες. Κάθε ζευγάρι απαριθμούσε 
περίπου 5 μικρά! 

2.  Τα μικρά μεγαλώνουν σιγά-σιγά και είναι έτοιμα για το πρώτο τους ταξίδι. 
Ποιο ταξίδι; Πλησιάζει βλέπετε ο χειμώνας και στις χώρες του Βορρά 
είναι πολύ βαρύς, ακόμα και για τις Νανόχηνες που αντέχουν το κρύο σε 
σχέση με άλλα πουλιά. Άλλωστε, δεν τους αρέσει καθόλου όταν το χιόνι 
σκεπάζει το χορτάρι που βόσκουν. Το κοπάδι αφήνει πίσω του τις χώρες 
της Σκανδιναβίας που από ψηλά μοιάζουν τόσο μικρές! 

3.  Ανάμεσα στο κοπάδι είναι και κάποια ζευγάρια που ταλαιπωρήθηκαν πο-
λύ την προηγούμενη χρονιά και δεν κατάφεραν να φέρουν στον κόσμο 
νέα μικρά. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν διαλέγουν άλλη διαδρομή, πιο μα-
κρινή από αυτήν που θα πάρουν οι σύντροφοί τους με τα νεαρά τους. 
Τότε λοιπόν, γίνεται κάτι μαγικό. Χωρίς να πει τίποτα ο ένας στον άλλο, το 
κοπάδι χωρίζεται στα δυο. Άλλος προς ανατολή τράβηξε, άλλος προς τον 
Νότο. 

4.  Το ταξίδι όμως είναι μακρύ και οι Νανόχηνες έχουν κουραστεί. Όσες αλ-
λαγές και εάν έχουν κάνει στη θέση του οδηγού, θα χρειαστούν σύντομα 
ένα κατάλληλο μέρος γι’ αυτές για να ξεκουραστούν... 

5.  Όμως, γνώριζαν ότι δεν θα έβρισκαν εύκολα ένα τέτοιο μέρος, καθώς οι 
λίμνες που χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι πρόγονοί τους για να ξεκου-
ράζονται, είχαν πλέον αντικατασταθεί σχεδόν όλες με απέραντες καλλιέρ-
γειες. Οπότε, λίγο φαγητό και λίγη ξεκούραση για τις Νανόχηνες... 

6. Σύντομα λοιπόν, βρέθηκαν πάλι στον δρόμο ή μάλλον στον αέρα!

45



11Μια ιστορία για τη Νανόχηνα (β)

7.  Για καλή τους τύχη προσγειώνονται σε ένα μέρος κα-τα-πλη-κτι-κό!  
Στο Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκι (Hortobάgy) στην Ουγγαρία! Εκεί βρί-
σκουν την ευκαιρία να πάρουν δυνάμεις, καθώς βρίσκουν άφθονο χορ-
τάρι ακριβώς όπως το θέλουν: φρεσκοφυτρωμένο! Σ’ αυτό, τις βοηθούν 
οι ουγγρικές αγελάδες με τα ψηλά κέρατα. Τρώγοντας τη βλάστηση δια-
τηρούν τα λιβάδια, που αλλιώς θα γίνονταν θαμνότοποι. 

8.  Σε αυτό το όμορφο τοπίο, δεν υπήρχε λόγος να παραπονιούνται οι Να-
νόχηνες. Μονάχα, να... κάθε λίγο έρχονταν κάτι ψηλά πλάσματα με χέρια 
αντί για φτερά και πιο ψηλά πόδια από τα δικά τους -ανθρώπους τους 
φώναζαν- και κράταγαν κάτι κουτιά που έκαναν «φλαςςςς» και πάλι 
«φλαςςςς». Όχι, δεν τρόμαζαν τόσο, αλλά συχνά ανάγκαζαν τις Νανόχηνες 
να ψάξουν για άλλα λιβάδια, πιο ήσυχα. 

9.  Αφού ξεκουράστηκαν και έφαγαν αρκετά στο Εθνικό Πάρκο, έφτασε η 
ώρα να φύγουν. Το ταξίδι τους δεν σταματούσε εδώ. Παρατάχθηκαν λοι-
πόν και μία-μία απογειώθηκαν. 

10.  Σύντομα έφτασε πάλι η ώρα για στάση. Μπορεί να έχουν πολύ δυνατά 
φτερά που τις βοηθούν να πετάνε πολλές ώρες, αλλά οι συχνές στάσεις 
είναι απαραίτητες για να αποφύγουν την εξάντληση. Αφού διένυσαν αρκε-
τά χιλιόμετρα έφτασαν στον επόμενο προορισμό τους, τη Βουλγαρία. 

11.  Εκεί όμως, δεν βρήκαν ησυχία! Παρά το γεγονός ότι αρκετές περιοχές 
εκεί ήταν σημαντικές για τα πουλιά, όλα έμοιαζαν σαν να μην το ήξερε 
κανείς! Αυτοκίνητα και τζιπ σχεδόν παντού! Οι ρόδες των αυτοκινήτων 
τσαλαπατούσαν το χορτάρι που έβοσκαν, ενώ ο θόρυβος από τις μηχανές 
των αυτοκινήτων τις τρόμαζε τόσο! 

12.  Τρόμαξαν τόσο πολύ, που έφυγαν... πετώντας!

13.  Ο οδηγός του κοπαδιού εντόπισε σύντομα ένα μέρος απίθανο! Όλες 
συμφώνησαν ότι ήταν αυτό που χρειάζονταν μετά την περιπέτειά τους. 
Ένα μέρος με μια μεγάλη λίμνη, αλλά και απέραντες όχθες όπου θα 
μπορούσαν να βόσκουν ατελείωτα. Είχε και κάτι περίεργο αυτό το μέρος: 
κάτι βουβάλια που τους άρεσε τόσο πολύ το νερό, ώστε αποφάσισαν να 
τα φωνάζουν, πώς αλλιώς, νεροβούβαλα! 
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11Μια ιστορία για τη Νανόχηνα (γ)

14.  Βέβαια, δεν έμεναν όλες κοντά στη λίμνη. Κάποιες από τις Νανόχηνες 
δρόμο πήραν, δρόμο άφησαν και πήγαν πιο κοντά στα μέρη όπου σύ-
χναζαν οι άνθρωποι. Εκεί συνάντησαν κάποιες από τις ξαδέρφες τους, τις 
Ασπρομέτωπες Χήνες, που ήταν πιο μεγαλόσωμες από τις Νανόχηνες. 
Δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να πουν τα νέα τους, όταν διαπίστωσαν 
ότι γύρω τους κρύβονταν κυνηγοί που είχαν βάλει στόχο, ποιους άλλους; 
Τις παχουλές ξαδέρφες τους!

15.  Οι ίδιες δεν θα κινδύνευαν, καθώς οι άνθρωποι είχαν αποφασίσει να μην 
κυνηγούν τις Νανόχηνες, επειδή ήταν πια πολύ λίγες -και όντως ήταν! 
Καμιά τους όμως δεν ορκιζόταν ότι θα τις ξεχώριζαν οι κυνηγοί από 
τις Ασπρομέτωπες Χήνες που μπορούσαν να τις κυνηγήσουν, καθώς 
έμοιαζαν τόοοσο πολύ μεταξύ τους που σχεδόν μόνο αυτές ξεχώριζαν η 
μία την άλλη! Τρέχοντας λοιπόν, κρύφτηκαν σ’ ένα μέρος που κανείς δεν 
ήξερε! Εκεί, πίστευαν ότι θα έβρισκαν την ησυχία που ήθελαν. 

16.  Τελευταίος προορισμός, εκεί που συνήθιζαν κάποιες από αυτές να ξε-
χειμωνιάζουν, ένα ασφαλές καταφύγιο που είχαν ανακαλύψει. Εκεί θα 
συναντούσαν και τους συντρόφους τους που είχαν διαλέξει την άλλη 
διαδρομή, τη μακρινή! Ήταν από αυτά τα μέρη που οι άνθρωποι είχαν 
φροντίσει να μην μπαίνουν κυνηγοί ή αυτοκίνητα κι έτσι μπορούσαν να 
βόσκουν, μάλλον ήσυχα. 

17.  Οι μήνες πέρασαν, ο χειμώνας άλλαζε χέρι (ή μάλλον φτερό) με την άνοιξη 
και οι Νανόχηνες ήξεραν όπως κάθε χρόνο, ότι είχε φτάσει η ώρα να 
αφήσουν πίσω την Ελλάδα. Ήξεραν άραγε οι κάτοικοι σε αυτό το μέρος, 
ότι τις φιλοξενούσε δεκάδες χειμώνες; Δεν είχαν απάντηση να δώσουν, 
μόνο εύχονταν κάθε χρόνο να το βρίσκουν καλύτερο, δηλαδή με μπόλικη 
τροφή και ακόμα πιο μπόλικη ησυχία! 

18.  Αυτά σκέφτονταν, τα χιλιόμετρα περνούσαν και μετά από αμέτρητα φτε-
ρουγίσματα και φτεροκοπήματα, εμφανίστηκαν στα μάτια τους οι χώρες 
του Βορρά. 
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ως εισαγωγή στην επόμενη δρα-
στηριότητα («Ένας για όλους και όλοι για έναν!»). Αρχικά, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να αναφέρουν 
ελεύθερα ομάδες ζώων που πιστεύουν ότι μεταναστεύουν. Σημειώνει τις απαντήσεις των παιδιών 
στον πίνακα. Αν χρειαστεί, συμπληρώνει ότι εκτός από τα πουλιά, υπάρχουν θηλαστικά, έντομα, 
ψάρια, ερπετά που μεταναστεύουν ενώ μπορεί να αναφέρει παραδείγματα ζώων όπως: νυχτερίδες, 
πεταλούδες, αντιλόπες, δελφίνια, φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες, σολομούς κ.λπ.

Μόλις ολοκληρώσουν, τα παιδιά παρατηρούν, βλέποντας τις καταγραφές στον πίνακα, πόσες ομά-
δες ζώων πραγματοποιούν μεγαλύτερες ή μικρότερες κινήσεις στον πλανήτη μας, διαμέσου της 
θάλασσας, της ξηράς αλλά και του αέρα!  

   Συμπληρωματικά, μπορεί να γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα ταξιδιάρικα πουλιά» το οποίο 
δείχνει τις μετακινήσεις των άγριων πουλιών μεταξύ θερμών και αρκτικών περιοχών στην αναζήτηση 
τους για ευνοϊκότερες κλιματικές συνθήκες για τροφή και αναπαραγωγή.

Στη συνέχεια, θυμίζει στα παιδιά το ταξίδι της Νανόχηνας και γίνεται συζήτηση:   

	 •	Τι	είναι	αυτό	που	ωθεί	τα	ζώα	να	κάνουν	μεγαλύτερα	ή	μικρότερα	ταξίδια;	
	 •	Γιατί βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο πραγματοποιώντας ταξίδια που εγκυμονούν δυσκολίες; 
	 •	Τι	προσφέρουν	οι	εύκρατες	περιοχές	σε	σχέση	με	τις	αρκτικές	περιοχές	και	αντίστροφα;	

Με αφόρμηση την τελευταία ερώτηση, o εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να ταξινομήσουν τις 
παρακάτω χώρες σε περιοχές αναπαραγωγής και περιοχές διαχείμασης της Νανόχηνας. Μπορούν 
να σημειώσουν τις απαντήσεις τους σε μία κόλλα χαρτί ή να τις σημειώνει ο εμψυχωτής στον πίνακα 
(ή σε χαρτί του μέτρου). 

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις διαφορετικές 
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν 
σε διαφορετικές χώρες, να συνδέουν 
τη μετανάστευση με τις κλιματικές συνθήκες και 
τη διαθεσιμότητα τροφής, να αναγνωρίζουν τη 
μετανάστευση ως ανάγκη επιβίωσης της Νανόχηνας. 

Τα παιδιά συζητούν για τη μετανάστευση 
ως ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει πολλά 
έμβια όντα του πλανήτη, καταγράφουν 
τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες 
που επικρατούν ανάμεσα στις περιοχές 
αναπαραγωγής και διαχείμασης 
της Νανόχηνας και δίνουν απαντήσεις 
στο γιατί μεταναστεύει η Νανόχηνα. 

12
Στόχοι

λευκές κόλλες ή χαρτί του μέτρου, μολύβια 

2 διδακτικές ώρες Όλη η τάξη

Περιγραφή

Ταξίδι με επιστροφή 
ηλικίες 9-16

53



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Ρωσία
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ: Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Συρία, Ιράν, Ιράκ 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής μοιράζει στις ομάδες αντίγραφα του φύλλου «Το κλίμα  της Νανόχηνας». 
Τα παιδιά σε ομάδες με τη βοήθεια του φύλλου και των ερωτήσεων που δίνονται, διαπιστώνουν πώς 
οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες σε κάθε περιοχή ωφελούν τη Νανόχηνα και πώς η μετακίνηση 
της από τη μία χώρα στην άλλη καθορίζει την επιβίωσή της. Τα παιδιά σε ομάδες απαντούν στις εξής 
ερωτήσεις: 

•	 Πότε αναχωρεί η Νανόχηνα από τις περιοχές αναπαραγωγής; (ΑΠ: Σεπτέμβριος) 
•  Τι κλιματικές συνθήκες θα επικρατούν εκεί τους επόμενους μήνες; Είναι ευνοϊκές για το είδος;  

Τι δυσκολίες μπορεί να συναντήσει; 
• Πότε επισκέπτεται η Νανόχηνα τις χώρες διαχείμασης; (ΑΠ: Οκτώβριος) 
•  Τι κλιματικές συνθήκες επικρατούν εκεί την περίοδο αυτή; Πώς αυτές οι συνθήκες ευνοούν  

το είδος; 
• Γιατί δεν παραμένουν οι Νανόχηνες στις περιοχές διαχείμασης όλο τον χρόνο; 

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, ο εμψυχωτής τους ανακοινώνει ότι οι κλιματικές συνθήκες 
επηρεάζουν άμεσα τη διαθεσιμότητα τροφής. Όταν στις περιοχές αναπαραγωγής το 
χιόνι σκεπάζει το χορτάρι, οι χήνες δυσκολεύονται να τραφούν, οπότε και προτιμούν να 
ταξιδέψουν σε πιο ζεστές χώρες. Από την άλλη, η χαμηλή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού στις χώρες του Νότου περιορίζει την αύξηση της βλάστησης, άρα και τη 
διαθεσιμότητα τροφής για το είδος. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ
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Ένα βήμα παραπέρα: 
Ο εμψυχωτής μπορεί να μεταφέρει τη συζήτηση στις μετακινήσεις των ανθρώπων, είτε από χώρα σε 
χώρα είτε στο εσωτερικό μιας χώρας. Μπορεί να αναφέρει ως παράδειγμα τις εποχικές μετακινήσεις 
της νομαδικής φυλής των Σαρακατσάνων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των κοπαδιών 
τους από τα οποία ζούσαν. Σύμφωνα με την παράδοσή τους, την άνοιξη μετακινούνταν στα βουνά, 
καθώς τα πεδινά βοσκοτόπια ξεραίνονταν, ενώ το φθινόπωρο μετακινούνταν στους κάμπους για να 
αποφύγουν τις χαμηλές θερμοκρασίες του βουνού. 

Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και τους ανακοινώνει πως κάθε ομάδα θα οργανώσει το 
δικό της μεταναστευτικό ταξίδι ορίζοντας η ίδια το κίνητρό της για μετανάστευση (τροφή, εργασία, 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αποφυγή πολέμου, φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές). 
Μπορούν να γίνουν ερωτήσεις όπως: 

•	 Για ποιο λόγο θα επιλέγατε να μεταναστεύσετε; 
• Θα έρθει μαζί σας κάποιος που ξέρετε ή θα ταξιδεύετε μόνοι σας;  
• Τι θα πάρετε μαζί σας; 
• Ποιος θα είναι ο προορισμός σας; Πόσο μακριά θα φτάσετε; 
• Τι μέσο θα επιλέξετε για φτάσετε μέχρι εκεί; 
• Πόσο γρήγορα θα φτάσετε εκεί; 
• Από ποιες χώρες θα περάσετε;
• Θα γυρίσετε; Αν ναι, πότε;  
• Πώς θα καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες; 
• Τι δυσκολίες θα συναντήσετε; Πώς θα τις αποφύγετε;

Μόλις, ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα δείχνει τη διαδρομή της σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη περιγράφο-
ντας το ταξίδι της. Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: 

•	 Ποια είναι τα κίνητρα των ανθρώπων για μετανάστευση;
• Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντούν τόσο στο ταξίδι όσο και στον νέο τόπο που φτάνουν; 
•  Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της μετανάστευσης της Νανόχηνας και της 

μετανάστευσης των ανθρώπων;
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12 Το κλίμα της Νανόχηνας 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χειμώνας

•	 Καιρός: κρύο και δυνατοί άνεμοι 

•	 Μέση θερμοκρασία του πιο 
 ψυχρού μήνα: < -3οC    

•	 Διάρκεια ημέρας: σκοτάδι σχεδόν 
 όλη τη διάρκεια της ημέρας  

Καλοκαίρι

•	 Καιρός: δροσερά καλοκαίρια 

•	 Μέση θερμοκρασία του πιο 
 ζεστού μήνα: < 22οC 

•	 Διάρκεια ημέρας: φως σχεδόν 
 όλη τη διάρκεια της ημέρας 

•	 Αρκετή	βροχόπτωση	όλο	το	έτος	

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

•	 Καιρός: ήπιοι και υγροί χειμώνες 

•	 Μέση θερμοκρασία: -3οC έως 18οC  

•	 Διάρκεια ημέρας: το φως διαρκεί 
 περίπου 9 με 10 ώρες

•	 Καιρός: θερμά και ξηρά καλοκαίρια

•	 Μέση θερμοκρασία του πιο 
 θερμού μήνα: >22οC

•	 Διάρκεια ημέρας: το φως διαρκεί 
 περίπου 14 με 15 ώρες

•	 Χαμηλή	έως	ελάχιστη	βροχόπτωση	
 τους καλοκαιρινούς μήνες
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής προετοιμάζει τα παιδιά με βάση το ενημερωτικό υλικό για τη μετανάστευση (ή τους 
θυμίζει την δραστηριότητα «Ταξίδι με επιστροφή»). Στη συνέχεια ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά 
σχετικά με τη μετανάστευση:  

	 •	 	Μπορείτε	να	αναφέρετε	κάποια	πουλιά	που	μεταναστεύουν;	Ποια	είναι	αυτά	και	από	που	
έρχονται; Πότε;

	 •	 Όλα	τα	πουλιά	μεταναστεύουν	την	ίδια	εποχή	και	από	τις	ίδιες	χώρες;	
	 •	 Γιατί	κάποια	ταξιδεύουν	και	κουρνιάζουν	σε	σμήνη	(ή	σε	κοπάδια);	
	 •	 Υπάρχουν	πουλιά	που	μεταναστεύουν	μέσα	στην	ίδια	χώρα,	από	μία	περιοχή	σε	μία	άλλη;	
	 •	 Πιστεύετε	ότι	όλα	τα	πουλιά	ακολουθούν	την	ίδια	διαδρομή;	Γιατί;
	 •	 Μόνο	τα	πουλιά	μεταναστεύουν;	Γνωρίζετε	άλλα	ζώα	που	κάνουν	το	ίδιο;

Αφού τα παιδιά εξοικειωθούν με την έννοια της μετανάστευσης, ο εμψυχωτής τα ενημερώνει ότι 
διαφορετικά είδη ταξιδεύουν με διαφορετικό τρόπο. Άλλα μόνα τους και άλλα σε μεγάλα σμήνη (ή 
κοπάδια). Τα παιδιά ως τμήμα, θα προσομοιώσουν το ταξίδι ενός σμήνους! 

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε δύο ή τρεις ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (καλό 
είναι να υπάρχουν περίπου 10 παιδιά ανά ομάδα). Ο εμψυχωτής τα ενθαρρύνει να σκεφτούν ότι 
η κάθε ομάδα είναι ένα μεγάλο σμήνος. Κάθε ομάδα καλείται να σκεφτεί ποιος είναι ο καλύτερος 

Οι μαθητές/τριες να αιτιολογούν 
τα πλεονεκτήματα διαφορετικών τρόπων 
πετάγματος και να προσδιορίζουν 
με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται 
ένα μεταναστευτικό ταξίδι, να εντοπίζουν 
στον χάρτη τους σημαντικούς σταθμούς 
των μεταναστευτικών πουλιών και να 
αναγνωρίζουν την αξία τους, να προβλέπουν 
τις μεταναστευτικές διαδρομές τους.

Γίνεται συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση. 
Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες και 
υποβοηθούμενα από σειρά κατευθυντήριων 
βοηθητικών ερωτήσεων, σχεδιάζουν 
τον αποδοτικότερο τρόπο πετάγματος που 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως σμήνος, ώστε να 
φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς απώλειες. 
Στη συνέχεια τους δίνονται χαρακτηριστικά είδη 
πουλιών και μελετώντας τους χάρτες 
της δραστηριότητας σχεδιάζουν τη διαδρομή 
που πιστεύουν ότι θα ακολουθούσαν 
τα είδη ανάλογα με τα διαφορετικά τους 
χαρακτηριστικά. 

13

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, σελοτέιπ

3 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Ένας για όλους και όλοι για έναν! 
ηλικίες 9-16
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τρόπος που θα ταξιδέψει ως σμήνος, ώστε να φτάσει στον προορισμό της ασφαλής και με τις λιγό-
τερες απώλειες. Για να τα διευκολύνει ο εμψυχωτής μπορεί να τους δώσει να απαντήσουν στα 
παρακάτω ερωτήματα:

     Οδηγίες/ βοηθητικές ερωτήσεις για να φτιάξουμε το σμήνος μας:

	 •	 	Το	ταξίδι	είναι	μεγάλο	και	δεν	μπορούμε	να	έχουμε	φαγητό	μαζί	μας.	 
Τι πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσει το μεγάλο και πολύ κουραστικό ταξίδι μας; 

	 •	 	Σε	τι	σχηματισμό	θα	πετάξουμε,	ώστε	να	μην	ακουμπά	ο	ένας	τον	άλλον	 
αλλά να έχουμε και αεροδυναμικό σχήμα για να πετάμε γρηγορότερα;

	 •	 Ποιοι	θα	μπουν	μπροστά,	ποιοι	στη	μέση,	ποιοι	στο	τέλος;	Με	ποιο	κριτήριο;

	 •	 Θα	υπάρχει	ένας	μπροστά	ή	περισσότεροι;	

	 •	 Θα	αλλάζει	θέση	ο	μπροστινός;	Αν	ναι,	ποιος	θα	τον	αντικαθιστά;	

	 •	 Τι	θα	συμβεί	αν	κάποιος	κουραστεί	πολύ	ή	τραυματιστεί	την	ώρα	του	ταξιδιού;

	 •	 Μπορούν	να	κάνουν	κάτι	οι	πίσω	για	να	βοηθούν	τους	μπροστά;

	 •	 Μη	ξεχνάμε	ότι	ο	στόχος	μας	είναι	να	φτάσουμε	όλοι	στον	προορισμό	μας!

	 •	 Απαραίτητη	προϋπόθεση	είναι	η	συνεργασία	για	την	επιτυχία	της	ομάδας!

	 •	 Προσοχή	στον	συντονισμό	των	κινήσεων	μέσα	στο	σμήνος.

Μόλις ολοκληρώσουν, αναπαριστούν το ταξίδι τους χωρίς να εξηγούν τι κάνουν. Μόλις όλες οι 
ομάδες παρουσιάσουν το ταξίδι τους, γίνεται συζήτηση για τον τρόπο πετάγματος της κάθε ομάδας: 
Τι βοήθησε περισσότερο την ομάδα στο πέταγμα; Τι τη δυσκόλεψε;  

Χήνες: μια δεμένη οικογένεια! 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής μαζεύει όλα τα παιδιά και δίνοντας τους οδηγίες, τους δείχνει τον μονα-
δικό τρόπο που πετάνε οι χήνες. Καλεί τα παιδιά στη συνέχεια, να πετάξουν σε κοπάδια από χήνες. 
Εξηγεί στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:   

•	 	δεν	έχουν	έναν	αρχηγό,	αλλά	ανάλογα	με	το	ποιο	πουλί	είναι	το	πιο	δυνατό	ή	ξεκούραστο	κάθε	
φορά αναλαμβάνει να «οδηγεί»

•	 	πετούν	σε	σχηματισμό	«V»	για	να	κάνουν	πιο	ξεκούραστο	το	πέταγμά	τους	με	λιγότερη	προσπάθεια,	
ωθώντας με το πέταγμά τους τους υπόλοιπους, αλλά και για να καταλαβαίνουν προς τα πού κα-
τευθύνονται.    
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Δημιουργούν	ομάδες	των	5	ή	6	παιδιών	και	κάθε	ομάδα	σχηματίζει	ένα	«V»:	ένας	μπροστά,	δύο	πίσω	
από τον πρώτο, δύο πίσω από τους δεύτερους αλλά με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους κ.ο.κ., 
αφήνοντας	τόση	απόσταση	μεταξύ	τους,	ώστε	να	δημιουργείται	ένας	«V»	σχηματισμός.	Η	θέση	του	
«οδηγού» του κοπαδιού εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ των παιδιών, ενώ ο «οδηγός» εξηγεί με μια 
κίνηση ποια είναι η δική του δύναμη (ανοίγει πολύ τα φτερά του, έχει αντοχή και δεν κουράζεται, 
μπορεί και βλέπει πολύ καλά μακριά, δεν φοβάται το σκοτάδι και πετάει εύκολα τη νύχτα κ.ά.), δί-
νοντας έτσι στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν διαφορετικές ποιότητες δύναμης. 

Κάθε ομάδα αναπαριστά ένα ταξίδι που περιλαμβάνει: 

	 •	 την	αρχή	του	ταξιδιού	(τι	κάνουν	πριν	φύγουν)
	 •	 τουλάχιστον	μία	στάση	ξεκούρασης	
	 •	 έναν	τραυματισμό	ή	κούραση	ενός	ατόμου	από	το	κοπάδι
	 •	 μία	αλλαγή	αρχηγού	του	κοπαδιού
	 •	 τον	τερματισμό	τους.

Οι χήνες μεταναστεύουν  

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί και μοιράζει στις ομάδες τα φύλλα «Ταξιδευτές: α, β, γ». 
Τα φύλλα «Ταξιδευτές (α, β)», αν ενωθούν, απεικονίζουν ένα τμήμα του Βαλκανικού χώρου που 
περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μαύρη Θάλασσα και τμήμα της Μικράς Ασίας. Το φύλλο 
«Ταξιδευτές (γ)» απεικονίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τμήμα της Β. Ελλάδας, ενώ περιλαμβάνει 
και το υπόμνημα των χαρτών. Ο εμψυχωτής και τα ίδια τα παιδιά συμβουλεύονται το φύλλο «Τα 
μυστικά της μετανάστευσης».  

Κάθε ομάδα, αφού ενημερωθεί για τα 4 μεταναστευτικά πουλιά, εντοπίζει στους χάρτες της εκείνα 
τα σημεία που θα ήταν χρήσιμα σε κάθε είδος, ανακαλύπτοντας έτσι την καταλληλότερη διαδρομή 
για κάθε ένα από αυτά. 

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν με βάση αυτά που διάβασαν για το κάθε είδος: τι 
πιστεύουν ότι θα προτιμήσει το κάθε ένα από αυτά; Ποιο θα πάει από το βουνό, ποιο από τη θάλασσα; 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ερωτήσεις από το φύλλο «Τα μυστικά της μετανάστευσης». Αφού 
ολοκληρώσουν, συζητούν τα αποτελέσματά τους. 

Μπορεί	ο	εμψυχωτής	να	αναφέρει	ως	παράδειγμα	της	κίνησης	«V»,	τους	δρομείς	ή/και	
τους	ποδηλάτες	που	κινούνται	ο	ένας	πίσω	από	τον	άλλο	σε	«V».	Έτσι,	όσοι	βρίσκονται	
πίσω, αξιοποιούν τη ροή στον αέρα που δημιουργεί ο δρομέας/ ποδηλάτης μπροστά τους. 
Αναφέρει	στα	παιδιά,	ότι	οι	χήνες	πετώντας	σε	σχηματισμό	«V»	εξοικονομούν	περίπου	12%	
έως 20% ενέργεια σε σχέση με τα πουλιά που επιλέγουν να πετάνε μόνα τους και όχι σε 
σμήνη. 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ «V»
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13Τα μυστικά της μετανάστευσης

  Νανόχηνα: 
•	 	Πέταγμα μεγάλων  

αποστάσεων: Φτεροκόπημα
•	 Καταφύγιο: Υγρότοποι 
•	 Τροφή: Άγρια χόρτα  
•	  Ιδιαιτερότητα: Ενοχλείται εύκολα από 

αυτοκίνητα και ανθρώπους 
•	 	‘Έρχεται από: Βόρεια Σκανδιναβία, 

χειμερινός επισκέπτης

  Φιδαετός:  
•	 	Πέταγμα	μεγάλων	 

μετακινήσεων:  
Φτεροκόπημα και πλανάρισμα 

•	 	Καταφύγιο: Ανοιχτές περιοχές  
με αραιά δάση

•	 Τροφή: Ερπετά 
•	 	Ιδιαιτερότητα: Τρέφεται με φίδια,  

μπορεί να εντοπίσει και να πιάσει τη λεία 
του σε ανοιχτά εδάφη

•	 	Έρχεται	από: Αφρική,  
καλοκαιρινός επισκέπτης

  Λευκός 
  Πελαργός: 
•	 	Πέταγμα	μεγάλων	 

μετακινήσεων: Πλανάρισμα
•	 	Καταφύγιο:	Αγροτικές περιοχές,  

έλη, πλημμυρισμένες εκτάσεις
•	 Τροφή:		Βατράχια, έντομα, φίδια
•	 	Ιδιαιτερότητα:	Χρειάζεται τα θερμά  

ρεύματα αέρα, χρησιμοποιεί για φώλιασμα 
και κούρνια ανθρώπινες κατασκευές  
με ύψος (καμπαναριά, κολώνες ρεύματος)

•	 	Έρχεται	από:	Αφρική,  
καλοκαιρινός επισκέπτης 

   Ερωτήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν: 
•	 Πού	θα	βρει	την	τροφή	του	κάθε	είδος;	
•	 Από	τι	εξαρτάται	εάν	ένα	είδος	θα	προτιμήσει	να	ταξιδέψει	από	στεριά	ή	από	θάλασσα;	
•	 	Ποιο	είδος	θα	προτιμήσει	να	πετάξει	πάνω	από	τα	βουνά	και	ποιο	θα	τα	αποφύγει;	Γιατί;		

   Χρήσιμες σημειώσεις:
•	  Καταφύγιο: Κατάλληλο μέρος για να κουρνιάσει και να κοιμηθεί με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύει  

από τους εχθρούς του (ζώα ή άνθρωποι).

•	 	Τα	θερμά ανοδικά ρεύματα σχηματίζονται πάνω από τη στεριά που ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 
από τον ήλιο. Τα πουλιά τα χρησιμοποιούν όπως τα αερόστατα τον θερμό αέρα (που είναι πιο ελαφρύς).  

•	 	Όσα	είδη	φτεροκοπούν	μπορούν	να	πετάνε	τόσο	πάνω	από	τη	στεριά	όσο	 
και πάνω από τη θάλασσα, ενώ όσα πλανάρουν αποφεύγουν τα θαλάσσια  
περάσματα πάνω από τα οποία δεν σχηματίζονται θερμά ανοδικά ρεύματα.

  Σταβλοχελίδονο: 
•	 	Πέταγμα	μεγάλων	μετακινήσεων:	

Φτεροκόπημα
•	 Καταφύγιο: Καλαμώνες 
•	 Τροφή:	Ιπτάμενα έντομα   
•	 	Ιδιαιτερότητα:	Δεν ενοχλείται από τους 

ανθρώπους και τις ανθρώπινες κατασκευές, 
αντιθέτως φωλιάζει κοντά στον άνθρωπο

•	 	Έρχεται από: Αφρική,  
καλοκαιρινός επισκέπτης 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Η Νανόχηνα στην τάξη μας» και τα μοιράζει στα παιδιά. Μπο-
ρεί να κολλήσει τα φύλλα σε χαρτόνι Α4, ώστε να είναι πιο στέρεη η κατασκευή .
 
Τα παιδιά φτιάχνουν τη Νανόχηνα σε τρισδιάστατη μορφή (mobile). Χρωματίζουν με βάση τις οδηγίες 
το σώμα και τα φτερά της Νανόχηνας και κόβουν τα αντίστοιχα περιγράμματα. Στη συνέχεια, βάζουν 
κόλλα στην πίσω πλευρά του σώματος της Νανόχηνας και κολλάνε τις δύο πλευρές μεταξύ τους, 
φτιάχνοντας έτσι το σώμα της Νανόχηνας. Τέλος, κολλάνε τα φτερά πάνω στο σώμα της Νανόχηνας 
με τη φορά των φτερών να δείχνει προς τα πίσω στο σημείο που δείχνουν οι οδηγίες. Μετά, εάν 
θέλουν, μπορούν να περάσουν πετονιά από τα φτερά και το σώμα του πουλιού. Δένουν τις πετονιές 
μεταξύ τους και η τρισδιάστατη Νανόχηνά τους είναι έτοιμη!  

Στη συνέχεια, σε ομάδες, μπορούν να ενώσουν 
τις κατασκευές τους με πετονιά και κομμάτια 
ξύλου και να φτιάξουν 3-4 κοπάδια 
από Νανόχηνες. 

Οι μαθητές/τριες να ορίζουν  τα χρώματα 
της Νανόχηνας, να ψυχαγωγηθούν.  Τα παιδιά κατασκευάζουν και χρωματίζουν 

από μια Νανόχηνα σε τρισδιάστατη μορφή 
(mobile) και με τη χρήση πετονιάς 
την κρεμάνε από ένα ψηλό σημείο,  
έτσι ώστε όλες μαζί να σχηματίζουν  
ένα μεγάλο «V».

14

Στόχοι

φωτοτυπία φύλλων δραστηριότητας, 
ψαλίδια, κόλλες, πετονιά, χαρτόνια Α4 
(προαιρετικά) 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη, 
ατομική 
δραστηριότητα 

Περιγραφή

Ένα κοπάδι Νανόχηνες 
στην τάξη μας! 

ηλικίες 9-12
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14Η Νανόχηνα στην τάξη μας  (α)
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14Η Νανόχηνα στην τάξη μας  (β)
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής διαβάζει στα παιδιά τις προτάσεις που θα βρει στο φύλλο «Κίνδυνος ή προστασία». 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί προοικονομία για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει, καθώς οι προτάσεις 
αυτές περιγράφουν τις περιπέτειες που συναντά η Νανόχηνα στο παιχνίδι. Τα παιδιά σε ομάδες 
διακρίνουν τις προτάσεις στις εξής κατηγορίες: 

•	 Φυσικοί κίνδυνοι (απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, φυσικοί θηρευτές, εξάντληση κ.λπ.)
•	 Ανθρωπογενείς απειλές (απώλεια ή/και υποβάθμιση βιότοπων, λαθροθηρία κ.λπ.)
•	 	Μέτρα προστασίας του είδους (νομοθεσία, έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων, 

ευαισθητοποίηση κ.λπ.).

Σ’ ένα χαρτί γράφουν τις τρεις κατηγορίες και κάτω από κάθε κατηγορία ταιριάζουν την πρόταση 
που ακούν κάθε φορά. Οι ομάδες ανακοινώνουν στην τάξη τις επιλογές τους, συζητούν και επιχει-
ρηματολογούν για τις απαντήσεις που έδωσαν. Στο τέλος ο εμψυχωτής μπορεί να ανακοινώσει τις 
ορθές απαντήσεις. 

Μόλις ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να γνωρίσουν (ή και να ανακαλέσουν από 
προηγούμενες δραστηριότητες) τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας του είδους μέσα από το 
παιχνίδι της Νανόχηνας. Το παιχνίδι παίζεται είτε ως επιτραπέζιο είτε ως επιδαπέδιο: 

Επιτραπέζιο παιχνίδι
Ο εμψυχωτής εκτυπώνει τις 8 σελίδες (4 εικόνες ανά σελίδα) που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό 
και τις κολλάει μεταξύ τους, ώστε να σχηματιστεί το παιχνίδι. Δημιουργεί μικρές ομάδες των 4 ατό-
μων (φροντίζει ώστε να εκτυπώσει τόσα αντίγραφα όσα και οι ομάδες που θα διαμορφωθούν. 
Φωτοτυπεί το φύλλο «Νανόχηνες πιόνια» σε τόσα αντίγραφα, ώστε κάθε παιδί να έχει από ένα 
πιόνι. Τα παιδιά χρωματίζουν τα πιόνια τους στα χρώματα που θέλουν, δίνει από ένα ζάρι στην κάθε 
ομάδα και το παιχνίδι ξεκινά! 

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζει η Νανόχηνα σε φυσικούς και 
ανθρωπογενείς, να περιγράφουν μέτρα προστασίας 
της, να προβληματιστούν για την επίδραση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην επιβίωση ενός 
είδους, να ψυχαγωγηθούν. 

Τα παιδιά διακρίνουν τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζει η Νανόχηνα σε φυσικούς 
και ανθρωπογενείς και ενημερώνονται 
για τα μέτρα προστασίας της Νανόχηνας, 
κατηγοριοποιώντας συγκεκριμένες 
προτάσεις που τους δίνονται. 
Στη συνέχεια, ανακαλούν την πληροφορία 
που έλαβαν μέσα από ένα επιτραπέζιο 
ή/και επιδάπεδιο παιχνίδι που περιγράφει 
το ετήσιο ταξίδι της Νανόχηνας. 

15

Στόχοι

εκτύπωση φύλλων δραστηριότητας από 
το Υποστηρικτικό Υλικό, για το παιχνίδι σε 
επιτραπέζια μορφή: ψαλίδια, μπογιές, ζάρια, 
για το παιχνίδι σε επιδαπέδια μορφή: 
μεγάλο ζάρι

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Το παιχνίδι της Νανόχηνας 
ηλικίες 9-16
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Επιδαπέδιο παιχνίδι
Ο εμψυχωτής εκτυπώνει τις 32 σελίδες Α4 (μία εικόνα ανά σελίδα) που θα βρει στο Υποστηρικτικό 
Υλικό. Το κάθε τετράγωνο του παιχνιδιού καταλαμβάνει μία σελίδα την οποία και μπορεί να εκτυπώσει 
σε μέγεθος Α4 ή Α3. Η δράση μπορεί να μεταφερθεί στην αυλή του σχολείου ή να διαμορφωθεί 
κατάλληλα η τάξη. Οι ομάδες αποτελούνται από 3-4 παιδιά, ενώ η κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει από 
ένα κοπάδι Νανόχηνες. Θα χρειαστούν ένα μεγάλο ζάρι, το οποίο μπορεί να φτιαχτεί από χαρτόνι. 

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να πλαστικοποιήσει τις εικόνες για να διατηρηθούν σε 
καλύτερη κατάσταση. Οι εικόνες μπορούν να εκτυπωθούν είτε έγχρωμες είτε ασπρόμαυρες για 
το παιχνίδι. Εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε ομάδα (ή κάθε παίκτης) ξεκινά με 10 ενεργειακούς πόντους. 
Κάθε ομάδα ρίχνει με τη σειρά της το ζάρι, που της δείχνει πόσα τετράγωνα θα προχωρήσει. Κάθε 
τετράγωνο περιγράφει τι αντιμετωπίζει το κοπάδι και πόσους πόντους κερδίζει ή χάνει. Οι πόντοι 
συμβολίζουν την ενέργεια που κρατάει τις Νανόχηνες ζωντανές και μπορούν να αποδοθούν ως η 
απαραίτητη τροφή γι’ αυτές. Θα πρέπει ο εμψυχωτής να σημειώνει κάπου (π.χ. στον πίνακα ή σε 
ένα μεγάλο χαρτί) τους πόντους που κερδίζει ή χάνει η κάθε ομάδα και να ενημερώνει σχετικά τα 
παιδιά.

Αν προσγειωθεί η ομάδα σε «θανατηφόρο» τετράγωνο καλείται να επιστρέψει στην αρχή και να 
ξεκινήσει πάλι με 10 πόντους. Το ίδιο καλείται να κάνει αν στην πορεία χάσει όλους τους πόντους της. 
Στόχος είναι να φτάσουν όλα τα κοπάδια στον προορισμό τους. 

Μόλις ολοκληρώσουν το παιχνίδι και φτάσουν όλα τα κοπάδια στη Νορβηγία, συζητούν: 

	 •	 Από	τι	κινδύνεψε	η	Νανόχηνα;	
	 •	 Ποιοι	ήταν	οι	φυσικοί	κίνδυνοι	και	ποιες	οι	ανθρωπογενείς	απειλές	που	αντιμετώπισε;
	 •	 Πού	κινδύνεψε	περισσότερο;	Πότε	έγινε	περισσότερο	ευάλωτη;	
	 •	 Πώς	ο	άνθρωπος	μπορεί	να	δυσκολέψει	το	ταξίδι	της	Νανόχηνας;	
	 •	 Τι	μπορούμε	να	κάνουμε	για	να	την	προστατέψουμε;	
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15Κίνδυνος ή προστασία;

Φυσικοί κίνδυνοι

Μέτρα προστασίας 

Ανθρωπογενείς απειλές 

•	 Μια	αρκτική	αλεπού	έφαγε	ένα	από	τα	τέσσερα	αβγά	σου.	
•	 	Μεταναστεύεις	για	τον	χειμώνα,	αλλά	ο	αντίθετος	άνεμος	δυσκολεύει	 

το πέταγμά σου. 
•	 Ένας	Θαλασσαετός	πέρασε	κυνηγώντας	και	σε	ανάγκασε	να	πετάξεις	μακριά.	
•	 Βαρυχειμωνιά.	Βαθύ	χιόνι	σκεπάζει	το	χορτάρι	και	δεν	βρίσκεις	να	φας.

•	 Απαγορεύτηκε	το	κυνήγι	της	χήνας	στους	υγρότοπους	όπου	διαχειμάζεις.	
•	 	Μία	μπάρα	εμποδίζει	τα	αυτοκίνητα	να	πλησιάσουν	κοντά	στο	λιβάδι	 

που βόσκεις στο Δέλτα του Έβρου. 
•	 Οι	άνθρωποι	κόβουν	τα	καλάμια	και	διατηρούν	τα	υγρά	λιβάδια	για	τις	χήνες.	
•	 	Οι	χώρες	που	διασχίζεις	στο	ταξίδι	σου	συνεργάζονται	όλες	μαζί	σ’	ένα	

Πρόγραμμα LIFE ειδικά για την προστασία σου. 
•	 Οι	θηροφύλακες	εμπόδισαν	τους	λαθροκυνηγούς	να	σε	κυνηγήσουν.	
•	 	Οι	ευρωπαϊκές	χώρες	ψήφισαν	νέους	νόμους	για	την	προστασία	των	υγροτόπων.	

•	 Σε	σκότωσαν	κυνηγοί	που	σε	πέρασαν	για	Ασπρομέτωπη	Χήνα.
•	 Πετάς	πολλές	ώρες,	αλλά	δεν	βρίσκεις	κανέναν	υγρότοπο	να	ξεκουραστείς.	
•	 	Επισκέπτες	σε	ενοχλούν	για	να	σε	φωτογραφίσουν	και	φεύγεις	πριν	προλάβεις	 

να φας αρκετά. 
•	 Λαθροκυνηγοί	σκότωσαν	το	ταίρι	σου.	
•	 Πολλά	αυτοκίνητα	περνούν	από	τον	νέο	δρόμο.	Φεύγεις	για	πιο	ήσυχα	μέρη.	
•	 	Το	λιβάδι	που	έβοσκες	μετατράπηκε	σε	καλλιέργεια	και	δεν	βρίσκεις	πια	 

να φας τα αγαπημένα σου χόρτα 
•	 Αυτοκίνητα	4x4	κάνουν	βόλτες	στα	υγρά	λιβάδια.	Πετάς	γι’	αλλού.	
•	 Τα	φώτα	της	γειτονικής	πόλης	σ’	έκαναν	να	χάσεις	τον	δρόμο	σου.
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15Νανόχηνες πιόνια
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά για τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι. Παροτρύνει τα παιδιά 
να σκεφτούν το σπίτι τους (με την ευρύτερη έννοια του όρου - ως το μέρος που ζούμε, τρώμε, 
παίζουμε, κοιμόμαστε, συζητάμε κ.λπ.) και να αναφέρουν ελεύθερα ποια είναι τα πράγματα που 
χρειάζονται. Τους αφήνει να πουν ό,τι θέλουν (παιχνίδια, υπολογιστής, κρεβάτι κ.λπ.). 

Στη συνέχεια, τα παροτρύνει να αναφέρουν τα πράγματα που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. 
Συζητά μαζί τους τη διαφορά μεταξύ των εννοιών «θέλω» και «έχω ανάγκη». Αφού το συζητήσουν, 
χωρίζει αυτά που έχουν πει σε έναν πίνακα με τις δύο αυτές κατηγορίες σημειώνοντας ένα «Θ» 
(θέλω) και ένα «Α» (ανάγκη), αντίστοιχα. Έτσι, η κουβέντα θα καταλήξει στις βασικές μας ανάγκες: 
φαγητό, νερό, καταφύγιο, ξεκούραση, συντροφιά, καθαριότητα. 

Ενθαρρύνει τα παιδιά να αναφέρουν κάποια από τα ζώα που ζουν κοντά μας, π.χ. στη γειτονιά μας και 
τα σημειώνει στον πίνακα (π.χ. σκύλος, γάτα, σπουργίτι, περιστέρι, σαύρα, ποντίκι, σκουλήκι κ.λπ.). 
Παροτρύνει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τι χρειάζονται τα παραπάνω ζώα για να ζήσουν (ποντίκια, 
μεγάλα έντομα, σπόρους, χορτάρι, καρπούς, νερό κ.λπ.), και πού θα το βρουν στη γειτονιά (π.χ. 
δέντρο, σπίτι, χώμα, αυλή). Σύντομα η συζήτηση επικεντρώνεται στην έννοια βιότοπος και τη στενή 
σχέση που έχει κάθε είδος με τον δικό του βιότοπο. 

 •	 Πού	ικανοποιεί	τις	ανάγκες	της	η	Νανόχηνα;	
	 •	 Ποια	είναι	η	διαφορά	του	δικού	μας	βιότοπου	με	αυτόν	της	Νανόχηνας;	
	 •	 	Τα	είδη	που	έχουν	παρόμοιες	ανάγκες	και	χρησιμοποιούν	τον	ίδιο	βιότοπο	 

αναπτύσσουν	διαμάχες	ή/και	ανταγωνισμό;	Γιατί;

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να 
διαχωρίζουν τις βιολογικές από τις έμμεσες 
ανάγκες, να διακρίνουν διαφορετικά 
οικοσυστήματα, να αντιστοιχούν είδη 
με οικοσυστήματα, να εντοπίζουν αλλαγές 
στις χρήσεις γης, να ξεχωρίζουν τα υγρά 
λιβάδια από τα υπόλοιπα οικοσυστήματα, 
να διακρίνουν τον βιότοπο της Νανόχηνας. 

Τα παιδιά συζητούν και αποσαφηνίζουν 
τις έννοιες «θέλω» και «έχω ανάγκη» οι οποίες 
αφορούν τόσο στον άνθρωπο όσο και σε 
κάθε άλλο είδος, αναδεικνύοντας τη ζωτική 
σημασία που έχει ο κάθε βιότοπος για τα είδη 
που τον χρησιμοποιούν, καθώς εξυπηρετεί 
συγκεκριμένες βιολογικές ανάγκες. 
Στη συνέχεια τους δίνεται εικόνα με 
διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων, 
καθώς και είδη ζώων τα οποία και αντιστοι-
χούν στον κατάλληλο βιότοπο ανάλογα 
με τις ανάγκες κάθε είδους. 

16

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, ψαλίδια, λευκές κόλλες

2 διδακτικές ώρες
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Ο καθένας σπίτι του! 
ηλικίες 9-16
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Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες (των 4-5 ατόμων), φωτοτυπεί και 
τους μοιράζει τα φύλλα «Ο καθένας...» και «...σπίτι του!». Οι διαφορετικές ομάδες μπορούν να 
εργαστούν με διαφορετικά οικοσυστήματα. Τα παιδιά αντιστοιχούν τα είδη θηλαστικών, πουλιών και 
εντόμων του φύλλου «Ο καθένας...» με τα οικοσυστήματα από το φύλλο «...σπίτι του!».
 
Ο εμψυχωτής θυμίζει στις ομάδες ότι κάποια είδη μπορούν να ζήσουν μόνο σε ένα οικοσύστημα 
ενώ υπάρχουν είδη που θα τα συναντήσουμε σε παραπάνω από ένα.
 
Μπορούν να κόψουν με το ψαλίδι τις εικόνες από το φύλλο «Ο καθένας...» και να τα κολλήσουν στα 
φύλλα «...σπίτι του!». Εναλλακτικά, μπορούν να τα σημειώσουν σ’ ένα χαρτί και να τα κολλήσουν 
στο τέλος μετά τη συζήτηση. Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματά της, για ποιο 
λόγο δηλαδή, επέλεξε τον συγκεκριμένο βιότοπο για το είδος και γιατί απέρριψε τους υπόλοιπους  
ενώ οι υπόλοιπες ομάδες σχολιάζουν ανάλογα με τη δική τους αντιστοίχιση. 
 
Η	συζήτηση	επικεντρώνεται	στη	Νανόχηνα	και	στον	βιότοπό	της:

	 •		Τι	αλλαγές	θα	μπορούσε	να	υποστεί	ο	βιότοπος	αυτός,	ώστε	να	μην	είναι	πια	 
κατάλληλος	για	τη	Νανόχηνα;	

	 •		Τι	μπορεί	να	κάνει	η	Νανόχηνα	αν	αλλάξει	μορφή	ο	βιότοπός	της; 

Ένα βήμα παραπέρα
 
Οι βιότοποι που απεικονίζονται στα σχέδια αποτελούν μεταξύ τους συνέχειες, αποτελούν δηλαδή 
κοντινά οικοσυστήματα. Ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει έναν από τους βιότοπους και να συζητήσει 
με τα παιδιά:

•	 Τι	θα	συμβεί	αν	καταστραφεί	ένας	από	αυτούς;	
•	 Πώς	θα	επηρεαστούν	τα	είδη	που	υπάρχουν	σε	αυτόν	και	πώς	οι	υπόλοιποι	βιότοποι;	
•	 	Θα	επηρεαστούν	με	τον	ίδιο	τρόπο	τα	υπόλοιπα	οικοσυστήματα;	Θα	επηρεαστούν	με	τον	ίδιο	τρό-

πο	όλα	τα	είδη;

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ 

1:  Ανοιχτό νερό με καλαμώνα:	Γκισάρι,	Καλαμόκιρκος,	Νεροκοτσέλα,	 
Τσιχλοποταμίδα,	Λιμνοβάτραχος,	Νερόφιδο,	Βίδρα,	Λιβελούλα

2:  Ρηχό νερό με αλμυρόβαλτο: Λευκοτσικνιάς, Φοινικόπτερο,  
Καλαμοκανάς, Τουρλίδα, Κιτρινοσουσουράδα

3:   Υγρό λιβάδι: Λευκοτσικνιάς,	Λευκός	πελαργός,	Νανόχηνα,	 
Καλαμόκιρκος, Μπεκατσίνι, Λιβελούλα, Λιμνοβάτραχος

4:   Παρόχθιο δάσος: Νυχτοκόρακας,	Υφάντρα,	Κουρούνα,	 
Λιμνοβάτραχος,	Ποταμοχελώνα,	Νερόφιδο,	Βίδρα,	Πλεκόπτερο

5:   Εντατικές καλλιέργειες και οικισμός: Λευκός πελαργός, Κουρούνα,  
Σπιτοσπουργίτης, Αρουραίος Microtus, Σταβλοχελίδονο 
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική. Αφορά στα τροφικά δίκτυα. 

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 2-3 ατόμων και τους δίνει αντίτυπο του φύλλου «Ο 
βιότοπος της Νανόχηνας». Στη συνέχεια, τα παροτρύνει να μελετήσουν τα είδη που απεικονίζονται 
στο φύλλο. Ο εμψυχωτής ζητάει από τις ομάδες: 

Α.		Να	φτιάξουν	έναν	πίνακα	όπου	στην	πρώτη	γραμμή	και	στην	πρώτη	στήλη	θα	αναγράφονται	όλοι	
οι οργανισμοί που απεικονίζονται στο φύλλο (βλ. συνέχεια). Τα παιδιά καλούνται στη συνέχεια να 
σημειώσουν με σταυρό τις σχέσεις των ειδών μεταξύ τους, όπου δηλαδή νομίζουν ότι τα είδη 
συνδέονται	μεταξύ	τους	με	κάποιο	τρόπο,	π.χ.	Νανόχηνα	και	χόρτα	(αγρωστώδη).		

Β.		Να	βρουν	τα	ζεύγη	θηρευτής/θήραμα,	με	κριτήριο	ποιός	τρώει	ποιόν	και	να	απεικονίσουν	τις	με-
ταξύ τους σχέσεις με βέλη. Σημειώνουν τις απαντήσεις τους σ’ ένα χαρτί. 

Γ.		Να	φτιάξουν	έναν	δεύτερο	πίνακα	με	τις	σχέσεις	σε	επίπεδο	παραγωγών/	καταναλωτών	με	βάση	
τα	προηγούμενα	είδη.	Πότε	είναι	ένα	είδος	παραγωγός	και	πότε	καταναλωτής;		

Οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν τους 
οργανισμούς που συναντώνται σ’ ένα υγρό 
λιβάδι, να τους συσχετίζουν μέσω τροφικών 
σχέσεων, να σχεδιάζουν τροφικά δίκτυα. 

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη γνωριμία 
των παιδιών με τον βιότοπο της Νανόχηνας 
και στην παρατήρηση των τροφικών δικτύων 
που σχηματίζονται μέσα σ’ αυτόν. 
Χωρίζεται σε τρία στάδια: 
Α) παρατήρηση και καταγραφή μέσα από 
εικόνα των ειδών που διακρίνουν, Β) σύνδεση 
των ειδών βάση τροφικών σχέσεων και Γ) 
χωρισμός των ειδών σε τροφικά επίπεδα. 

17

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
μολύβια, λευκές κόλλες 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Ο βιότοπος της Νανόχηνας 
ηλικίες 9-16

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

•	 Νανόχηνα: φυτά (π.χ. αγρωστώδη)
•	 	Μπεκατσίνι: υδρόβια ασπόνδυλα θαμμένα στη λάσπη  

(τρέφεται και με γαιοσκώληκες)
•	 Καλαμόκιρκος: βατράχια, ψάρια, μικρά πουλιά, θηλαστικά
•	 	Λευκός Πελαργός: σκουλήκια, φίδια, ακρίδες, σαύρες, γρύλους, 

βατράχια, μικρά θηλαστικά
•	 Λευκοτσικνιάς: βατράχια, ψάρια, έντομα, σκουλήκια  
•	 Κιτρινοσουσουράδα: έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα
•	 Κονάκι: γαστερόποδα, σκουλήκια
•	 Χέλι: ασπόνδυλα
•	 Λιμνοβάτραχος: έντομα όπως μύγες και κουνούπια
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες. Φωτοτυπεί το φύλλο «Ταυτότητα της Νανόχηνας» και 
μοιράζει από ένα σε κάθε ομάδα. Αφού ενημερωθούν τα παιδιά για τα βασικά χαρακτηριστικά και  
τις	συνήθειες	της	Νανόχηνας,	φτιάχνουν	έναν	πίνακα	(βλ.	παρακάτω)	με	βασικά	στοιχεία	για	το	είδος	
ενώ τα ενθαρρύνει να σκεφτούν, με βάση αυτά που διάβασαν, από τι μπορεί να απειλείται το είδος. 

 Όνομα είδους:                  

 Βιότοπος:                 

 Τροφή:                 

 Φυσικοί εχθροί:                 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:                 

 Γιατί απειλείται;                 

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα μπορεί να απεικονίσει τα προβλήματα και τις συνέπειες από τα προ-
βλήματα	που	αντιμετωπίζει	η	Νανόχηνα	με	τη	μορφή	ενός	δέντρου.	Μπορούν	να	συμβουλευτούν	 
το φύλλο «Απειλές της Νανόχηνας». 

Οι μαθητές/τριες να προσδιορίζουν 
τις απειλές της Νανόχηνας, να εστιάζουν 
στις επιπτώσεις που έχει κάθε απειλή 
στο είδος, να εντοπίζουν και να συσχετίζουν 
τους εμπλεκόμενους φορείς στη δημιουργία 
ή και στην επίλυση των προβλημάτων. 

Τα παιδιά ενημερώνονται για βασικά 
χαρακτηριστικά της Νανόχηνας και στη συνέχεια 
μέσα από καταιγισμό ιδεών επιχειρούν 
να αναπτύξουν τις απειλές που αντιμετωπίζει, 
συμπληρώνουν το «δέντρο των προβλημάτων» 
εντοπίζοντας και καταγράφοντας τις αιτίες 
των προβλημάτων της Νανόχηνας και προτείνουν 
συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα. Τέλος, 
αναγνωρίζουν και καταγράφουν τις ομάδες των 
ανθρώπων που εμπλέκονται τόσο στη δημιουργία 
όσο και στην επίλυση του κάθε προβλήματος. 

18

Στόχοι

μολύβια, ξυλομπογιές, 
χαρτί του μέτρου 

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας 

2 διδακτικές ώρες 

ηλικίες 9-16
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Στον κορμό του δέντρου αναγρά-
φουν το κεντρικό πρόβλημα, δη-
λαδή τον κίνδυνο εξαφάνισης της 
Νανόχηνας,	στις	ρίζες	του	δέντρου	
αναγράφουν τα προβλήματά της 
και στα κλαδιά, τις επιπτώσεις 
από τα προβλήματα. Τέλος τα 
παιδιά, προτείνουν λύσεις για τα 
προβλήματα, τις αναγράφουν σε 
μικρά χαρτάκια και τα κολλάνε 
πάνω στα κλαδιά «λύνοντας» τα 
προβλήματα. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να επεκτείνει 
τη συζήτηση στα προβλήματα που 
δημιουργούνται και στον ίδιο τον 
άνθρωπο ή σε άλλα είδη από την 
εγκατάλειψη π.χ. των παραδοσια-
κών μορφών καλλιέργειας, την 
αποξήρανση των υγρότοπων κ.λπ.

Ποιος μπορεί να κάνει τη διαφορά…
Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, συζητούν για τις πιθανές ομάδες ανθρώπων που εμπλέκονται 
αφενός στη δημιουργία και αφετέρου στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν ήδη επισημάνει. 
Σε μία λευκή κόλλα, σημειώνουν σε πίνακες τα συμπεράσματά τους (στην πρώτη στήλη γράφουν 
τα προβλήματα του είδους και τις λύσεις και στην πρώτη γραμμή γράφουν τους εμπλεκόμενους 
φορείς). Τα παιδιά σημειώνουν με χ σε κάθε κουτί που θεωρούν ότι ένα πρόβλημα ή μία λύση 
συνδέεται με έναν συγκεκριμένο φορέα. Οι ομάδες μπορούν έτσι να εντοπίσουν ότι σε πολλές (αν 
όχι σε όλες) τις περιπτώσεις οι ίδιοι αποτελούν μέρος αλλά και λύση του προβλήματος. 
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 ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΓΩ ….        
 Παράνομο κυνήγι χ            
 Κίνηση με οχήματα   χ  
 στον υγρότοπο         
 Αποξήρανση υγρότοπων              
 Εγκατάλειψη     
 παραδοσιακών τρόπων   χ
 καλλιέργειας της γης        
 ….             

 ΛΥΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΕΓΩ ….        
             
             
             

Ένα βήμα παραπέρα…  
Μόλις τα παιδιά ολοκληρώσουν, μπορούν να επιστρέψουν στο δέντρο που έφτιαξαν. Σημειώνουν 
σε χαρτάκια τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων αλλά και 
αυτούς με τους οποίους τα ίδια μπορούν να συνεργαστούν για να επιτύχουν τις λύσεις σε αυτά. 
Κολλάνε τα χαρτάκια δίπλα στα αντίστοιχα προβλήματα και ακολουθεί συζήτηση αναδεικνύοντας τη 
σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων: 
•	 Ποιοι	φορείς	θα	πρέπει	να	συνεργαστούν	για	την	επίλυση	των	προβλημάτων;
•	 Με	ποιους	φορείς	μπορούμε	να	συνεργαστούμε	για	να	βοηθήσουμε	τη	Νανόχηνα;
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18Ταυτότητα της Νανόχηνας

Περιγραφή: 
Η	Νανόχηνα	είναι	η	πιο	μικρή	από	τις	χήνες	της	Ευρώπης.	Το	μήκος	του	σώματός	της	
φτάνει μόλις το μισό μέτρο. Ξεχωρίζει δύσκολα από τις άλλες χήνες και ιδιαίτερα από 
την Ασπρομέτωπη Χήνα. Διαφέρει κυρίως από το πιο κοντό ράμφος και πιο χοντρό 
λαιμό και κεφάλι, από το κίτρινο δαχτυλίδι γύρω από τα μάτια της και από το πιο μικρό 
σώμα.	Συνήθως	είναι	δύσκολο	να	ξεχωρίσει	κανείς	τη	Νανόχηνα	στις	περιοχές	που	
αναζητά	την	τροφή	της,	γιατί	είναι	πολύ	συχνά	ανακατεμένη	με	τις	άλλες	χήνες.	Γεννά	
4-6 αβγά που τα επωάζουν και οι δύο γονείς για 25-28 ημέρες. Μετά από 40 ημέρες 
περίπου, τα μικρά είναι σε θέση να πετάξουν και να βρουν μόνα τους τροφή. Τρέφονται 
κυρίως με φυτά χαμηλής βλάστησης που βρίσκουν σε φυσικά λιβάδια. Όταν δεν 
βρίσκει τέτοια, αναζητά την τροφή της σε σταροχώραφα.  

Μετανάστευση: 
Η	Νανόχηνα	είναι	μεταναστευτικό	είδος.	Την	άνοιξη	φωλιάζει	στη	Σκανδιναβία	και	τη	
Ρωσία.	Γύρω	στα	μέσα	Αυγούστου,	ο	πληθυσμός	που	φωλιάζει	στη	Ρωσία	κατευθύνεται	
κυρίως προς τη Μέση Ανατολή ενώ ο πληθυσμός που φωλιάζει στη Σκανδιναβία 
κατευθύνεται	προς	τον	Νότο	και	καταλήγει	στην	Ελλάδα	όπου	και	περνάει	τον	χειμώνα.	
Οι	πρώτες	Νανόχηνες	εμφανίζονται	στη	λίμνη	Κερκίνη	στα	τέλη	Οκτωβρίου	με	αρχές	
Νοεμβρίου,	όπου	θα	παραμείνουν	μέχρι	περίπου	τα	μέσα	Δεκεμβρίου.	Τον	υπόλοιπο	
χειμώνα τον περνάνε στο Δέλτα του Έβρου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρ-
τίου. Ταξιδεύουν κυρίως βράδυ, σε κοπάδια σε σχηματισμό V. Αυτό τις βοηθάει να 
εξοικονομούν ενέργεια. 

Βιότοπος: 
Η	Νανόχηνα	προτιμά	τα	υγρά	λιβάδια	χαμηλής	βλάστησης.	Βρίσκεται	σε	αγρούς	και	
λιβάδια που βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους, όπως οι λίμνες και οι βάλτοι. Αποφεύγει 
τις λίμνες με πυκνή βλάστηση (π.χ. με πλούσιους καλαμώνες), καθώς την εμποδίζουν 
να έχει καλή ορατότητα. Χρειάζεται ανοιχτούς χώρους για να μπορεί να ελέγχει εάν 
πλησιάζει το κοπάδι κάποιος εχθρός (ζώα ή άνθρωποι). 

Καθεστώς προστασίας: 
Η	 Νανόχηνα	 είναι	 είδος	 που	 κινδυνεύει	 να	 εξαφανιστεί	 παγκοσμίως.	 Βρίσκεται	 στο	
Κόκκινο	Βιβλίο	των	Απειλούμενων	Ζώων	(στην	κατηγορία	Τρωτό	σε	διεθνές	επίπεδο,	
Κινδυνεύον για την Ευρώπη, Κρισίμως Κινδυνεύον για την Ελλάδα). Μέχρι το 1880 
παρατηρούνταν ακόμα και στην Αττική. Σήμερα, όλες οι αναφορές προέρχονται από 
τη	Βόρεια	Ελλάδα.	Τα	τελευταία	χρόνια	ο	αριθμός	των	Νανοχηνών	που	παρατηρείται	
είναι μικρότερος από 30 ζευγάρια.  
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Λαθροθηρία: 
Το	κυνήγι	της	Νανόχηνας	απαγορεύεται	σε	όλες	τις	χώρες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
Στην Ελλάδα απαγορεύτηκε το 1985. Παρόλα αυτά, η λαθροθηρία αποτελεί και σήμερα 
απειλή	για	όλα	τα	είδη	και	ακόμα	περισσότερο	για	τη	Νανόχηνα,	λόγω	της	εξαιρετικής	
ομοιότητάς της με τη θηρεύσιμη Ασπρομέτωπη Χήνα.

Απώλεια βιότοπων: 
Σε όλη την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα, περιοχές με φυσικά λιβάδια, στέπες, 
βάλτους και ελώδεις εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ή έχουν 
αποξηρανθεί	μετατρέποντας	 τις	περιοχές	σε	ακατάλληλες	για	 τη	Νανόχηνα	 (έλλειψη	
τροφής). Η επικράτηση της εντατικής καλλιέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη μικρή ποι-
κιλία φυτικών ειδών και την επικράτηση καλλιεργειών ή φυτών που δεν ωφελούν το 
είδος.  

Υποβάθμιση βιότοπων: 
Περιοχές που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι, λόγω της εγκατάλειψης 
των παραδοσιακών χρήσεων γης (όπως η ελεγχόμενη βόσκηση), γίνονται ακατάλληλοι 
βιότοποι	 για	 τη	Νανόχηνα,	 καθώς	γεμίζουν	καλάμια	και	άλλη	υψηλή	βλάστηση	που	
δεν της επιτρέπουν να έχει ορατότητα για να μπορεί να βλέπει τους εχθρούς της. 
Παράγοντα υποβάθμισης αποτελεί και η κατασκευή δρόμου πλησίον του βιότοπου 
του είδους, καθώς αυξάνεται η όχληση από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. 

Όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες: 
Δραστηριότητες όπως η κατασκευή δρόμου που κατακερματίζει τους βιότοπους του 
είδους, η κίνηση τροχοφόρων μέσων, ο τουρισμός, η γεωργία ή/και κτηνοτροφία, 
το	ψάρεμα	 και	 το	 κυνήγι	 στις	 περιοχές	που	 ξεκουράζεται	 και	 τρέφεται	 η	Νανόχηνα	
πολλές	φορές	μπορούν	να	τρομάξουν	τα	πουλιά.	Οι	Νανόχηνες	τότε	αναγκάζονται	να	
πετάξουν σε άλλες, πιο ήσυχες περιοχές, συνήθως ακατάλληλες και μη ασφαλείς γι’ 
αυτές. Έτσι, χάνουν πολύ από την ενέργεια που έχουν καταφέρει να μαζέψουν.

Ανεπαρκής γνώση για το είδος: 
Ακριβώς	 επειδή	 η	 Νανόχηνα	 είναι	 ένα	 σπάνιο	 είδος,	 δεν	 είναι	 γνωστές	 όλες	 οι	
περιοχές που χρησιμοποιεί κατά το μεταναστευτικό της ταξίδι. Συνεπώς, τα μέτρα για 
την προστασία της δεν είναι πάντα τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν υπήρχε 
περισσότερη πληροφορία γι’ αυτήν.

Απειλές της Νανόχηνας
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με λίγα λόγια

Το παιχνίδι αυτό μεταφέρει τη δράση στον χώρο. Ο εμψυχωτής βάζει διάφορα σημάδια στον χώρο: 

Μπορεί να φτιάξει τρεις (ή και παραπάνω) ομόκεντρους κύκλους, ο ένας μικρότερος από τον άλλο, 
χρησιμοποιώντας για σημάδια πέτρες που μπορεί να βρει εκεί γύρω. Αν υπάρχει χώμα, μπορεί 
εναλλακτικά να χαράξει κύκλους στο έδαφος, αν η δράση γίνεται μέσα στην τάξη να φτιάξει διαφο-
ρετικά σχήματα ή με τη βοήθεια πανιών να φτιάξει «περιοχές» διαφορετικού χρώματος. Οι κύκλοι 
αυτοί	ή	τα	σχήματα,	συμβολίζουν	τις	διαφορετικές	περιοχές	στάθμευσης	της	Νανόχηνας	κατά	το	
ταξίδι	της.	Κάθε	λόγος	καταστροφής	του	βιότοπου	της	Νανόχηνας,	οδηγεί	τα	παιδιά	στον	πιο	μικρό	
και στον ακόμα πιο μικρό κύκλο (ή σχήμα). 

Ο	εμψυχωτής	καλεί	τα	παιδιά	σε	κύκλο	και	θυμούνται	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζει	η	Νανόχηνα	
στο	μεταναστευτικό	της	ταξίδι.	Η	ομάδα	των	παιδιών	αντιπροσωπεύει	ένα	κοπάδι	από	Νανόχηνες	
που προσπαθούν να βρουν ένα κατάλληλο μέρος για να ξεκουραστούν. Ο εμψυχωτής αφηγείται 
το	 ταξίδι	 της	Νανόχηνας	 και	 τις	 προκλήσεις	που	αυτό	 κρύβει	 χρησιμοποιώντας	 (προαιρετικά)	 τις	
πληροφορίες από τα φύλλα «Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας» (ή να τα προσαρμόσει).

Το ταξίδι τους ξεκινάει με κίνηση έξω από τους κύκλους. Κάθε φορά που το κοπάδι καλείται να 
σταθμεύσει σε κάποια περιοχή, η ομάδα μπαίνει σε έναν κύκλο. Αν στην περιοχή που σταθμεύουν 
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, μπαίνουν στον μεγαλύτερο κύκλο ενώ αν τα προβλήματα αυξάνουν, 
μπαίνουν σταδιακά στους μικρότερους κύκλους. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ανάλογα με τη ροή της ιστορίας, τα παιδιά μπορούν να κινούνται 
στον χώρο με δύο (τουλάχιστον) διαφορετικούς τρόπους. Περνάνε από τη μία κίνηση στην άλλη με 
τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου.

Οι μαθητές/τριες να συσχετίζουν 
την απώλεια βιότοπων (υγρά λιβάδια) με 
την απειλή του είδους, να ψυχαγωγηθούν. 

Όλη η τάξη συμμετέχει στο βιωματικό παιχνίδι 
που αναπαριστά το ταξίδι της Νανόχηνας, 
εστιάζοντας στις περιοχές απ’ όπου διέρχεται 
και χρησιμοποιεί ως σταθμούς τροφοληψίας 
και ξεκούρασης. Δίνεται βαρύτητα στα διάφορα 
προβλήματα που συνδέονται με τις περιοχές 
αυτές. Τα παιδιά ξεκινούν από τη χώρα 
αναπαραγωγής (Νορβηγία) και ταξιδεύουν 
ως την Ελλάδα (χώρα διαχείμασης).

19

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μουσικό όργανο (π.χ. ταμπουρίνο) 

Όλη η τάξη

Περιγραφή

Από μέρος σε μέρος 

1 διδακτική ώρα

ηλικίες 9-12
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1.  Σχηματισμός κοπαδιού: με το πρώτο χτύπημα π.χ. ενός ταμπουρίνου δημιουργούν κοπάδι και 
κινούνται όλοι μαζί στον χώρο (έξω από τους κύκλους) (επανάληψη από δραστηριότητα «Όλοι για 
έναν και ένας για όλους!»).

2.  Κίνηση μέσα στον κύκλο: με το δεύτερο χτύπημα του ταμπουρίνου το κοπάδι προσγειώνεται 
μέσα στον κύκλο. 

Κάθε φορά που η ομάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον επόμενο προορισμό της, ο εμψυχωτής 
χτυπάει μία φορά το ταμπουρίνο και τα παιδιά σχηματίζουν το κοπάδι τους. Όταν είναι έτοιμα 
να προσγειωθούν στον προορισμό τους, με ένα δεύτερο χτύπημα του ταμπουρίνου τρέχουν να 
προλάβουν να καθίσουν μέσα στον κύκλο. Όσο υπάρχει χώρος, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στον 
κύκλο. Πρέπει να χωρέσουν όλοι στον κύκλο! Όσοι περισσότεροι χωρέσουν στον κύκλο τόσο το 
καλύτερο για την ομάδα. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν πιο σύνθετες κινήσεις μέσα στον κύκλο. 
Για	παράδειγμα,	χωράτε	να:	

	 •	Κουρνιάσετε;	(κάθισμα	με	τα	χέρια	και	τα	πόδια	διπλωμένα)
	 •	Κλωσήσετε	το	αβγό	σας;	(βαθύ	κάθισμα)
	 •	Φάτε	χορτάρι;	(κίνηση	μέσα	στον	κύκλο	με	το	κεφάλι	χαμηλά)
	 •	Παραφυλάτε	για	εχθρούς;	(κίνηση	με	το	κεφάλι	τεντωμένο)
	 •	Τεντώσετε	τα	φτερά	σας;	(κίνηση	ή	κάθισμα	με	τεντωμένα	χέρια)

Η ροή στο ταξίδι δίνεται μέσα από την αφήγηση του εμψυχωτή (βλ. παράδειγμα στο τέλος της 
δραστηριότητας). Το παιχνίδι τελειώνει μόλις φτάσουν και χωρέσουν όλα τα παιδιά στον μικρότερο 
κύκλο.

Στο κλείσιμο γίνεται συζήτηση:

 
	 •	 	Παρατηρούν	διαφορές	στην	κίνησή	τους	ανάμεσα	στους	κύκλους;	
	 •	 Πώς	αισθάνθηκαν	στον	πρώτο	κύκλο	και	πώς	στους	άλλους	κύκλους;
	 •	 Τι	προβλήματα	αντιμετώπιζαν	κάθε	φορά	με	βάση	την	αφήγηση;	
	 •	 Πού	πιστεύουν	ότι	οφείλονται	τα	προβλήματα	αυτά;	
	 •	 Πώς	μπορούν	να	βοηθήσουν	τις	Νανόχηνες;	

Σημείωση: Για μεγάλες σε αριθμό παιδιών τάξεις, θα χρειαστεί η υποστήριξη της δραστηριότητας από δύο 
εμψυχωτές (μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός παιδιού) ενώ θα χρειαστεί και ένα δεύτερο μουσικό όργανο 
(π.χ. μαράκα). Οι εμψυχωτές φτιάχνουν δύο σειρές από ομόκεντρους κύκλους και σε κάθε σειρά αντιστοιχεί μία 
ομάδα παιδιών. 
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  Παράδειγμα: 

  «Είστε στην αρκτική Νορβηγία, στα περίφημα σε όλες τις Νανόχηνες Έλη Βαλντάκ!  
Οι Νανόχηνες εκεί απολαμβάνουν την άπλα και την ηρεμία του τοπίου και γεμίζουν  
τα στομάχια τους με αρκτικά χόρτα, την αγαπημένη τους λιχουδιά. Είναι Αύγουστος  
και ο χειμώνας σε λίγο θα δείξει τα πρώτα σημάδια. Οι νεαρές Νανόχηνες είναι πια  
έτοιμες να ξεκινήσουν μαζί με τους γονείς τους, το ταξίδι για τις πιο ζεστές χώρες» 

  Ο εμψυχωτής δίνει το πρώτο χτύπημα και τα παιδιά σχηματίζουν ένα κοπάδι. Κινούνται  
όλα μαζί στον χώρο και εξοικειώνονται με την αίσθηση της ομαδικής κίνησης,  
του συντονισμού. Με ένα δεύτερο χτύπημα παρακινεί τα παιδιά να καθίσουν και να 
χωρέσουν στον πρώτο κύκλο, λέγοντάς τους: 

  «Μπροστά σας φαίνεται ήδη η Ουγγαρία! Μετά από πολλά χιλιόμετρα όλες οι Νανόχηνες 
φαντάζονται το Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκι (Hortobagy). Ο απόλυτος παράδεισος για τις 
Νανόχηνες! Η αλήθεια είναι ότι το έχουν φροντίσει πολύ εκείνο το μέρος και η τροφή  
γι’ αυτές είναι άφθονη. Υπάρχει τροφή για όλες τους, μικρές και μεγάλες». 

  Ο εμψυχωτής δίνει ένα χτύπημα και παρακινεί τα παιδιά να αποχωρήσουν από τον κύκλο, 
να σχηματίσουν το κοπάδι τους και να κινηθούν στον χώρο. Αφού κινηθούν για λίγη ώρα 
συνεχίζει την αφήγηση: 

  «Αφού ξεκουραστήκατε, φεύγετε από την ασφαλή Ουγγαρία και κατευθύνεστε προς  
τη Βουλγαρία, την επόμενη στάση σας για ξεκούραση. Τα πράγματα δυσκολεύουν για εσάς.  
Η Βουλγαρία είναι πλούσιος τόπος αλλά οι παράνομοι κυνηγοί δεν θα σας αφήσουν  
σε ησυχία... Σας κυνηγούν μέρα και νύχτα».

  Ο εμψυχωτής με ένα δεύτερο χτύπημα παρακινεί τα παιδιά να καθίσουν και να χωρέσουν 
στον δεύτερο και μικρότερο κύκλο! Αντλώντας πληροφορίες από τις κάρτες, η ιστορία 
συνεχίζεται	και	ταυτόχρονα	αυξάνονται	οι	κίνδυνοι	για	τη	Νανόχηνα.
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19Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας (α)

Κάρτα 1 - Εκκίνηση, Νορβηγία
Νανόχηνα: 

Οι	 Νανόχηνες	 αφού	 έχουν	 βρει	 το	 ταίρι	 τους	 και	 έχουν	 μεγαλώσει	 τα	 μικρά	
τους, ετοιμάζονται για την κάθοδό τους στις πιο ζεστές χώρες για να περάσουν 
εκεί	τον	χειμώνα.	Λίγο	πριν	τα	τέλη	Αυγούστου	μαζεύονται	στα	Έλη	Βαλντάκ	στη	
Β.	Νορβηγία,	κοντά	στα	σύνορα	με	τη	Φινλανδία,	απ’	όπου	ξεκινάνε	το	μακρύ	
τους ταξίδι. Είναι πολύ σημαντική περιοχή γι’ αυτές αλλά και για πολλά άλλα είδη 
πουλιών	στην	περιοχή	της	Β.	Σκανδιναβίας.	

Ειδικά	 για	 τον	 φιννοσκανδικό	 πληθυσμό	 της	 Νανόχηνας,	 αποτελεί	 εξαιρετικά	
σημαντική περιοχή αναζήτησης τροφής, χάρη στα αλμυρά και υφάλμυρα νερά 
που έχουν τα έλη. Τα νερά αυτά είναι πλούσια σε αρκτικά φυτά, βασική τροφή 
για το είδος. Οι μόνοι σχεδόν κίνδυνοι γι’ αυτές είναι οι Κόκκινες Αλεπούδες και 
κάποια μικρή όχληση από τους ανθρώπους σε κάποιες από τις περιοχές όπου 
φωλιάζει.

Κάρτα 2 - Στάση πρώτη, Ουγγαρία
Το Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκι (Hortobagy), που βρίσκεται στη νοτιοανατολι-
κή Ουγγαρία, στη λεκάνη των Καρπαθίων, είναι ένα πολύ καλό μέρος για να 
ξεκουραστούν	οι	Νανόχηνες.	Είναι	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	φυσικά	λιβάδια	της	
Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντική περιοχή για το είδος, καθώς εκεί σπάνια τα πουλιά 
αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως είναι το κυνήγι, λόγω της επαρκούς προστασίας 
και φύλαξης του Εθνικού Πάρκου. 

Στις περιοχές όπου συνηθίζουν τα πουλιά να σταθμεύουν, γίνονται προσπάθειες 
να	διατηρείται	χαμηλή	η	βλάστηση,	καθώς	οι	Νανόχηνες	προτιμούν	να	βόσκουν	
σε περιοχές με κοντό χορτάρι. Ένας λόγος που θα μπορούσε να κάνει ένα κοπάδι 
από	Νανόχηνες	να	εγκαταλείψουν	μία	περιοχή	και	να	πάνε	σε	κάποια	άλλη	είναι	
η πιθανή όχλησή τους από επισκέπτες που πηγαίνουν στο Πάρκο με σκοπό να τις 
φωτογραφίσουν ή να τις δουν (όπως και άλλα πουλιά). 
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Κάρτα 3 - Στάση δεύτερη, υγρότοποι της Βουλγαρίας 
Οι	Νανόχηνες	χρησιμοποιούν	τους	υγρότοπους της Βουλγαρίας για ξεκούραση, 
για να τραφούν, ενώ υπάρχουν καταγραφές ότι χρησιμοποιούν κάποιους από 
αυτούς για να περάσουν τον χειμώνα. Δυστυχώς, οι παραβιάσεις της κυνηγετικής 
νομοθεσίας όπως είναι το κυνήγι το βράδυ, η χρήση ταχύπλοων σκαφών στις 
περιοχές που κουρνιάζουντα πουλιά κ.λπ. είναι αρκετές για να μετατρέψουν την 
περιοχή	σε	επικίνδυνη	για	τα	πουλιά,	συνεπώς	και	για	τις	Νανόχηνες.	Αυτός	είναι	
ένας σοβαρός λόγος για να εγκαταλείψουν τον βιότοπο που έχουν βρει προς 
αναζήτηση άλλου. 

Ένας ακόμα παράγοντας που ενοχλεί τα πουλιά είναι η κίνηση οχημάτων μέσα 
στους υγρότοπους. Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια και η εντατική γεωργία, η χρήση 
φυτοφαρμάκων, η παράνομη διάθεση αποβλήτων αποτελούν επίσης απειλές για 
τους υγρότοπους και άρα είναι πιθανοί λόγοι για να αναγκάσουν τα πουλιά να 
αναζητήσουν νέες περιοχές για να ξεκουραστούν και να τραφούν. 

Κάρτα 4 - Διαχείμαση, Ελλάδα
Οι	Νανόχηνες	βρίσκουν	καταφύγιο	σε	ανοιχτές	περιοχές	με	χαμηλή	βλάστηση,	
κοντά	σε	νερό.	Η	λίμνη	Κερκίνη	στη	Β.	Ελλάδα,	είναι	ένας	ασφαλής	χώρος	για	τις	
Νανόχηνες	και	για	όλα	τα	πουλιά	που	τη	χρησιμοποιούν.	Στη	λίμνη	οι	Νανόχηνες	
τρέφονται, κουρνιάζουν και βρίσκουν ευκαιρία για να ξεκουραστούν πριν συνε-
χίσουν το ταξίδι τους προς τον Έβρο. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο στο Δέλτα του 
Έβρου, όπου σταματούν για να ξεχειμωνιάσουν. 

Στο	παρελθόν,	μέχρι	τις	αρχές	του	2000,	η	λίμνη	Ισμαρίδα	στη	Β.	Ελλάδα,	ήταν	
και	αυτή	ένα	μέρος	που	χρησιμοποιούσαν	οι	Νανόχηνες.	Παράγοντες	όπως	το	
παράνομο κυνήγι, η ασφαλτόστρωση δύο δρόμων μέσα στον υγρότοπο και η 
αποξήρανση	 των	 υγρολίβαδων	 αποθάρρυναν	 τις	 Νανόχηνες	 να	 σταματούν	
εκεί. Οι αποξηράνσεις των υγρολίβαδων στο παρελθόν και η μετατροπή τους 
σε εντατικές καλλιέργειες αλλά και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων 
γης, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια και την υποβάθμιση των βιοτόπων  της 
Νανόχηνας.	 Γι’	 αυτό	 σήμερα	 η	 Νανόχηνα	 έχει	 πολύ	 συγκεκριμένα	 μέρη	 που	
μπορεί να ξεχειμωνιάσει. Εκτός από τα παραπάνω, λόγοι που θα μπορούσαν 
να την κάνουν να αναζητήσει νέες περιοχές είναι ο θόρυβος απ’ το κυνήγι κοντά 
στις περιοχές όπου τρέφεται ή όταν οι άνθρωποι πλησιάζουν κοντά στο κοπάδι 
(επισκέπτες, ψαράδες, αγρότες). 

Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας (β)
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα ξεκινά με συζήτηση σχετικά με τις διαφορές νόμιμης και παράνομης θήρας. Ο 
εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο παράνομο και νόμιμο 
κυνήγι. Φροντίζει να κάνει σαφή τη διάκριση, αναφέροντας τα κριτήρια νόμιμης και παράνομης 
θήρας σχετικά με: τα είδη πουλιών, την περιοχή και την περίοδο του χρόνου που επιτρέπεται το 
κυνήγι.

Στη συνέχεια χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, φωτοτυπεί τα φύλλα «Μα αυτό δεν επιτρέπεται...!» 
και μοιράζει σε κάθε ομάδα από ένα διαφορετικό κείμενο. Τους δίνει λίγο χρόνο να το μελετήσουν 
παροτρύνοντάς τα να κρατούν σημειώσεις. Κάθε ομάδα παρουσιάζει στους υπόλοιπους το περιε-
χόμενο του κειμένου της. Αφού συζητηθούν οι απορίες, οι σκέψεις και οι απόψεις των παιδιών, ο 
εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Πώς μας φαίνεται ως...;», κόβει τις κάρτες και δίνει τυχαία σε 
κάθε ομάδα από μία εικόνα (ή επιλέγουν μόνες τους τυχαία). 

Ο εμψυχωτής ζητά από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν σχετικά με την κάρτα 
που τυχαία επέλεξαν: 

 α)  Ως παρατηρητές: Να	προσπαθήσουν	να	«δουν»	όλη	τη	διαδικασία	από	την	αρχή.	 
Η ομάδα π.χ. που έχει την κάρτα «ξόβεργα» μπορεί να σκεφτεί πώς φτιάχνονται,  
πώς τοποθετούνται, πώς μαζεύουν τα πουλιά όταν πιάνονται. 

 β)  Ως λαθροθήρες:	Για	ποιο	λόγο	το	κάνουν	αυτό;	Τι	σκέφτονται	όταν	στήνουν	π.χ.	μία	
ξόβεργα;	Όταν	ξεκολλούν	τα	πουλιά	από	την	ξόβεργα;	Γνωρίζουν	ότι	είναι	παράνομο;

 γ)  Ως πουλιά: Πώς	νιώθουν	τα	πουλιά	εκείνη	την	ώρα;	Τι	να	σκέφτονται	άραγε	πηγαίνοντας	
να	κάτσουν	στην	ξόβεργα;	Α!	Να	ένα	ωραίο	κλαδάκι	να	κάτσω;	Πώς	νιώθουν	τα	πουλιά	
εκείνη	την	ώρα	που	συνειδητοποιούν	ότι	πιάστηκαν;	Φόβο;	Πανικό;	

Οι μαθητές/τριες να συσχετίζουν τη λαθροθηρία 
με την απώλεια των ειδών, να αναφέρουν 
τις διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης θήρας, 
να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, να προσεγγίσουν 
ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές, να προβλημα-
τιστούν για τις αιτίες του παράνομου κυνηγιού. 

Τα παιδιά ενημερώνονται για τις 
διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης 
θήρας και συνθέτουν δρώμενα με άξονα 
το παράνομο κυνήγι των πουλιών. 
Τα δρώμενα που συνθέτουν δίνουν 
τη δυνατότητα στα παιδιά να εξετάσουν 
την παράνομη θήρα από τρεις βασικές 
οπτικές: 1) ως παρατηρητές, 
2) ως λαθοκυνηγοί και 3) ως πουλιά.
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Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, ψαλίδι, λευκές κόλλες   

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη

Περιγραφή

Παράνομο κυνήγι; 
Ας το ξανασκεφτούμε...

ηλικίες 9-16
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Κάθε ομάδα συζητά πώς αντιλαμβάνεται τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 
διάβασε και άκουσε προηγουμένως, ετοιμάζει μια μικρή παντομίμα που αναπαριστά την κάρτα που 
έχουν. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το μικρό της δρώμενο ενώ οι υπόλοιπες προσπαθούν να βρουν 
ποια παράνομη δραστηριότητα έχει δραματοποιήσει. Συμπληρωματικά, μπορούν να αποδώσουν 
την κάρτα που έχουν με τη μορφή θεατρικού δρώμενου. Στα παιδιά μπορεί να δοθεί ως ερέθισμα 
και ένας άξονας με ερωτήματα, όπως: 

•	 Τι συνέβη ή τι συνέβαινε πριν τη στιγμή της σύλληψης; 
• Τι συμβαίνει τώρα; 
• Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβεί μετά τη στιγμή της σύλληψης; 

Αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες, συζητούν μεταξύ τους για τον τρόπο που νιώθουν τα πουλιά σε 
κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητες αυτές 
στη	βιοποικιλότητα.	Γίνεται	συζήτηση:

	 •	 Τι	σημαίνει	για	τον	πληθυσμό	ενός	είδους	η	συνέχεια	της	παγίδευσής	του;	
	 •	 Γιατί	οι	άνθρωποι	καταφεύγουν	σε	τέτοιες	δραστηριότητες;	
	 •	 	Τι	θα	μπορούσε	να	γίνει	για	να	σταματήσουν	οι	παράνομες	δραστηριότητες	συλλογής	 

και	θανάτωσης	πουλιών;
	 •	 	Εμείς,	θα	μπορούσαμε	να	κάνουμε	κάτι;	Τι	δράσεις	μπορούμε	να	οργανώσουμε	 

για	την	εξάλειψη	της	παράνομης	θήρας;	

Ένα βήμα παραπέρα 
Ο εμψυχωτής αναφέρει στα παιδιά ότι οι επιστήμονες, προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για τη 
ζωή των πουλιών, χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους. Η πιο γνωστή είναι αυτή της δακτυλίωσης, 
όπου τα πουλιά πιάνονται με τη χρήση διχτυών και τους τοποθετούνται δαχτυλίδια από έμπειρους 
δακτυλιωτές. Αναφέρει στη συνέχεια την παράνομη, σήμερα, παραδοσιακή τεχνική κυνηγιού χηνών 
και υδροβίων, τους γκιουμέδες (υπόγεια δωμάτια σκαμμένα στο χώμα, όπου στήνουν καρτέρι οι 
λαθροθήρες).	Γίνεται	συζήτηση	για	τις	διαφορές	που	εντοπίζουν	στις	δύο	τεχνικές:	

•	 Ποια είναι τα κίνητρα σε κάθε περίπτωση; 
• Τι αποτελέσματα έχει η κάθε ενέργεια στον πληθυσμό ενός είδους; 
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20Μα αυτό δεν επιτρέπεται…! (α)

1) Ξόβεργες
Περιγραφή: Ένα κομμάτι ξύλου με κόλλα το οποίο τα πουλιά μπερδεύουν  
με κλαδί, με αποτέλεσμα, όταν κάθονται, να κολλάνε πάνω σ’ αυτό. Όταν 
προσπαθούν να πετάξουν για να φύγουν, τα φτερά τους κολλάνε και αυτά 
στο ξύλο. Έτσι, είναι αναγκασμένα να μείνουν εκεί μέχρι να περάσουν να τα 
μαζέψουν. Συχνά πεθαίνουν από εξάντληση στην προσπάθειά τους να ξε-
φύγουν, από πείνα ή από δίψα, καθώς μπορεί να περάσουν μέρες μέχρι να  
τα μαζέψουν. Συνήθως καταλήγουν σε κλουβιά για να πουληθούν σε καταστή-
ματα και να «στολίσουν» τα σπίτια των ανθρώπων. 

Είδη που απειλούνται: Μελισσοφάγοι, Φλώροι, Καρδερίνες, Σκαρθάκια, 
Κότσυφες  αλλά και όλα τα κοινά είδη πουλιών που βλέπουμε κάθε μέρα στα 
μπαλκόνια μας και στα πάρκα. Εκτός από τα μικροπούλια, συχνά υπάρχουν 
παράπλευρες απώλειες καθώς μεγαλύτερα είδη πουλιών όπως το Ξεφτέρι, η 
Γερακίνα,	 το	 Βραχοκιρκίνεζο	 πλησιάζουν	 για	 να	 γραπώσουν	 τα	 παγιδευμένα	
μικρόπουλα και παγιδεύονται κι αυτά. Καταφέρνουν να ξεφύγουν, αλλά με τραυ-
ματισμούς στα φτερά (φεύγουν με κομμάτια ξύλου κολλημένα στη φτερούγα 
τους). 

2) Κλουβί 
Περιγραφή: Ένα πουλί κλεισμένο σε κλουβί που χρησιμοποιείται για να πα-
ραπλανεί άλλα πουλιά. Το πουλί που πλησιάζει, παγιδεύεται στο κλουβί για να 
καταλήξει	σε	παράνομες	υπαίθριες	αγορές	και	λαϊκές.	Αυτά	που	καταλήγουν	στο	
εμπόριο είναι τα αρσενικά που είναι και αυτά που κελαηδάνε.  Όσα θηλυκά πουλιά 
πιαστούν θανατώνονται. Πολλές φορές τα πουλιά τοποθετούνται σε μπαούλα 
για	μέρες	ή	τυφλώνονται,	γιατί	έτσι	αυξάνεται	η	ένταση	του	κελαϊδίσματός	τους,	
κάνοντάς τα ακόμα πιο εμπορεύσιμα σ’ αυτούς που θέλουν να τα πουλήσουν για 
να καταλήξουν σε κάποιο σπίτι. 

Είδη που απειλούνται: Καρδερίνες, Φλώροι, Σπίνοι, Φανέτα, Σκαρθάκια αλλά  
και	όλες	οι	σπίζες,	Γαλιάντρες,	Τσιφτάδες,	Κότσυφες,	παπαδίτσες,	Κοκκινολαί-
μηδες και πολλά άλλα. 
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20Μα αυτό δεν επιτρέπεται…! (β)

3) Δίχτυα
Περιγραφή: Ένα δίχτυ απλωμένο στο έδαφος το οποίο κλείνει μόλις τα πουλιά 
καθίσουν πάνω του και έτσι παγιδεύονται. Τα πουλιά μπερδεύονται στα δίχτυα 
και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Στην προσπάθειά τους να πετάξουν για να 
αποδράσουν, τα φτερά τους μπερδεύονται και αυτά στα δίχτυα. Συχνά σπάνε τα 
φτερά τους, κουράζονται πολύ ενώ όσα αντέξουν καταλήγουν αρχικά σε μεγάλα 
κλουβιά και μετά σε μικρότερα, στα σπίτια των ανθρώπων. 

Είδη που απειλούνται: Καρδερίνες, Φλώροι, Σπίνοι αλλά και όλα σχεδόν τα 
ωδικά πουλιά. Αρκετές φορές, παρότι δεν είναι αυτά ο στόχος, μπερδεύονται στα 
δίχτυα πουλιά που μπορεί να πετάνε ανάμεσα στα δέντρα όπως οι Κουκουβάγιες, 
οι	Κούκοι	ή	και	ο	Γκιώνης.

5) Ακούσια (κατά λάθος) θανάτωση 
Περιγραφή: Όταν σκοτώνονται είδη πουλιών από λάθος αναγνώριση, από 
άγνοια δηλαδή για τον διαχωρισμό μεταξύ των ειδών που επιτρέπεται το κυνήγι 
τους	και	αυτών	που	απαγορεύεται.	Υπάρχουν	πολλά	είδη	πουλιών	που	η	διάκριση	
μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολη, ιδίως όταν το είδος είναι σε μεγάλη απόσταση 
από τον κυνηγό ή όταν βρίσκεται στον αέρα. 

Είδη που απειλούνται: Νανόχηνα,	Βαλτόπαπια,	Κοκκινόχηνα	κ.α.	

4) Ανοιξιάτικο κυνήγι
Περιγραφή: Το κυνήγι εκτός κυνηγετικής περιόδου, δηλαδή εκτός της περιό-
δου Αύγουστου - Φεβρουάριου, απαγορεύεται. Το κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη 
μετανάστευση (εκτός κυνηγετικής περιόδου) απαγορεύτηκε το 1985 με την 
ενσωμάτωση	 της	Οδηγίας	 για	 τα	Πουλιά	 (Αρ.7)	στο	ελληνικό	δίκαιο.	 Γιατί	 είναι	
σημαντική	η	εποχή	αυτή;	Τα	πουλιά	κάνουν	στάσεις	όταν	πια	έχουν	εξαντλήσει	τα	
αποθέματα	λίπους	και	μυϊκής	μάζας	και	συνεπώς	είναι	πολύ	ευάλωτα	σε	κινδύ-
νους εκείνη την περίοδο. Δεν είναι δηλαδή σε θέση να διαφύγουν τον κίνδυνο, 
όπως θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν εάν είχαν περισσότερη ενέργεια. Επίσης, 
τα πουλιά εκείνη την περίοδο ταξιδεύουν προς τους τόπους αναπαραγωγής τους 
άρα όταν θανατώνονται, ταυτόχρονα μειώνεται η αναπαραγωγική τους επιτυχία 
(γεννιούνται λιγότεροι νεοσσοί). 

Είδη που απειλούνται: Τα	πουλιά	που	έρχονται	από	τον	Νότο	για	να	ζευγα-
ρώσουν	στον	Βορρά,	όπως	 το	Τρυγόνι,	ο	Χειμωνόκιρκος,	ο	Καλαμόκιρκος,	 το	
Μαυροκιρκίνεζο,	ο	Νυχτοκόρακας,	ο	Πορφυροτσικνιάς,	ο	Λευκοτσικνιάς	κ.α.	
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20Πώς μας φαίνεται ως…; (α)

1) Ξόβεργα 

2) Κλουβί 
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4) Ανοιξιάτικο κυνήγι

Πώς μας φαίνεται ως…; (β)

3) Δίχτυ
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5) Ακούσια θανάτωση 

Πώς μας φαίνεται ως…; (γ)
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με λίγα λόγια

Τα	παιδιά	φτιάχνουν	μάσκες	Ασπρομέτωπης	Χήνας	και	Νανόχηνας.	Ελεύθερα	μπορούν	να	επιλέξουν	
μία	από	τις	δύο.	Για	την	υλοποίηση	του	παιχνιδιού	μετά,	καλό	είναι	ανάμεσα	στην	τάξη	να	έχουν	
επιλεχθεί και τα δύο είδη. 

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα “Μάσκα Ασπρομέτωπης Χήνας” και “Μάσκα Νανόχηνας” σε 
τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά (1 φύλλο/παιδί). Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα μέρη της μάσκας με 
βάση τις οδηγίες. Στη συνέχεια κόβουν το περίγραμμα της μάσκας και του ράμφους, καθώς και το 
εσωτερικό των «ματιών» της μάσκας. Ενώνουν με κόλλα ή σελοτέιπ το ράμφος, στην άκρη του και 
το	κολλάνε	πάνω	στη	μάσκα	με	βάση	τις	οδηγίες.	Στις	μικρές	τρύπες	που	υπάρχουν	στα	πλαϊνά	της	
μάσκας, περνάνε λάστιχο και το δένουν με κόμπο. Η μάσκα είναι έτοιμη! 

Αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή της μάσκας, τα παιδιά φοράνε τις μάσκες και κινούνται στον 
χώρο	 μιμούμενα	 τις	 Νανόχηνες	 (αντλούν	 ιδέες	 από	 προηγούμενες	 δραστηριότητες).	 Επιλέγεται	
μία μικρή ομάδα παιδιών που καλούνται να είναι οι παρατηρητές πουλιών. Στόχος τους είναι να 
διακρίνουν	τις	Νανόχηνες	από	τις	Ασπρομέτωπες	Χήνες.	Το	κοπάδι	από	τις	χήνες	μπορεί	αρχικά	να	
είναι στάσιμο σε μία μεριά της τάξης ενώ στη συνέχεια η αναγνώριση μπορεί να δυσκολέψει, καθώς 
οι παρατηρητές καλούνται να ξεχωρίσουν τα είδη καθώς:

	 •	 Πετούν	(τα	παιδιά	κινούνται	στον	χώρο)	
	 •	 Βόσκουν	(τα	παιδιά	κάθονται	στα	γόνατά	τους)
	 •	 	Κουρνιάζουν	(τα	παιδιά	κάθονται	στα	γόνατά	τους	και	κρύβουν	το	κεφάλι	τους).	

Μόλις τα παιδιά εντοπίσουν τα διαφορετικά είδη, φωνάζοντας π.χ. τα ονόματα των παιδιών, άλλα 
παιδιά καλούνται να γίνουν παρατηρητές κ.ο.κ. 
 

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τη Νανόχηνα από 
την Ασπρομέτωπη Χήνα, να κατανοούν τη δυσκολία 
που ενέχει η διάκριση αυτή, να ψυχαγωγηθούν.

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες με θέμα 
τη Νανόχηνα και την Ασπρομέτωπη Χήνα 
και μέσα από κινητικό παιχνίδι προσπαθούν 
να ξεχωρίσουν τη μία από την άλλη, 
κατανοώντας παράλληλα 
τη δυσκολία διάκρισης, η οποία είναι 
και η αιτία απαγόρευσης του κυνηγίου και 
για την Ασπρομέτωπη Χήνα στις περιοχές 
όπου παρατηρείται η Νανόχηνα.

21

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες, 
σελοτέιπ, λάστιχο

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη

Περιγραφή

Μάσκες και χήνες 
ηλικίες 9-12
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21Μάσκα Ασπρομέτωπης Χήνας

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές	
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	το	ράμφος	του	πουλιού 

(με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Η Ασπρομέτωπη Χήνα σου είναι έτοιμη! 
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21Μάσκα Νανόχηνας

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές	
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	το	ράμφος	του	πουλιού 

(με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Η Νανόχηνά σου είναι έτοιμη!
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά τον Αρχαιοπτέρυγα που γνώρισαν σε προηγούμενη δραστηριότητα. 
Τους ανακοινώνει πως στα διάφορα ταξίδια του στο πέρασμα του χρόνου ο Αρχαιοπτέρυγας 
συνάντησε και γνώρισε διάφορα είδη πουλιών σε κρίσιμες γι’ αυτά συγκυρίες. Φωτοτυπεί το φύλλο 
«Το ημερολόγιο του Αρχαιοπτέρυγα» το οποίο περιγράφει σύντομες ιστορίες, καταγραφές του 
Αρχαιοπτέρυγα σε ρόλο εξερευνητή τεσσάρων σπάνιων ειδών πουλιών. 

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε 4 ομάδες και δίνει σε κάθε ομάδα από μία ιστορία. Τα παιδιά σε 
ομάδες, αφού μελετήσουν την ιστορία που περιγράφεται, ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και παίρνουν 
ρόλους είτε του εξερευνητή είτε του σπάνιου είδους πουλιού που περιγράφεται στην ιστορία. Οι 
εξερευνητές	 ρωτάνε	 και	 τα	 σπάνια	 πουλιά	 απαντούν,	 αλληλεπιδρώντας.	 Βοηθητικές	 ερωτήσεις	
μπορεί να είναι: 

 Για τον Αρχαιοπτέρυγα εξερευνητή: 

	 •	 Πώς	αισθάνεται	που	ανακαλύπτει	ένα	σπάνιο	είδος;
	 •	 Πού	το	συνάντησε;
	 •	 Σε	τι	κατάσταση	ήταν;

 Ερωτήσεις που μπορεί να απευθύνει ο εξερευνητής 
 και να σκεφτεί το σπάνιο είδος: 

	 •	 Πού	σου	αρέσει	να	μένεις;	
	 •	 Ποια	είναι	η	αγαπημένη	σου	τροφή;	
	 •	 Τι	σε	κάνει	ξεχωριστό	και	σπάνιο;
	 •	 Τι	σε	έχει	τρομάξει	πιο	πολύ;	
	 •	 Σε	τι	ελπίζεις;	
	 •	 Τι	μπορώ	να	κάνω	για	να	σε	βοηθήσω;

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν απειλούμενα είδη 
πουλιών, να αξιολογήσουν την επίδραση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην επιβίωση 
των άγριων πουλιών, να προτείνουν μέτρα 
προστασίας των απειλούμενων ειδών γενικά. 

Τα παιδιά ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο 
διαβάζοντας σύντομες ιστορίες με 
πρωταγωνιστή τον Αρχαιοπτέρυγα σε ρόλο 
εξερευνητή απειλούμενων ειδών πουλιών 
και παίρνουν συνεντεύξεις από τα είδη μέσα 
από σύντομες θεατρικές αναπαραστάσεις. 
Στη συνέχεια γίνονται οι ίδιοι εξερευνητές 
και παρουσιάζουν το δικό τους ημερολόγιο 
ενός εξερευνητή, μέσα από θεατρικό 
δρώμενο ή με γραπτό κείμενο.

22

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια   

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Ο Αρχαιοπτέρυγας 
στη μηχανή του χρόνου

ηλικίες 9-12
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Μόλις παρουσιαστούν όλα τα ζευγάρια εξερευνητή και σπάνιου είδους, ο εμψυχωτής καλεί τα παι-
διά να γίνουν εξερευνητές του σήμερα, «αναζητώντας» τα ίδια πια, τα είδη που παρουσιάστηκαν. 
Άραγε,	τι	έχει	συμβεί	στα	είδη;	Μπορεί	να	δημιουργήσει	νέες	ομάδες	όπου	τα	παιδιά	επιλέγουν	ποιο	
είδος θέλουν να «ανακαλύψουν». Φροντίζει να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα είδη πουλιών. 
Οι ομάδες μπορούν να καταγράψουν τις ιστορίες τους σε μορφή ημερολογίου σε μία λευκή κόλλα 
χαρτί. Εναλλακτικά, μπορούν να τις παρουσιάσουν μέσα από θεατρικό δρώμενο. Οι ομάδες δίνουν 
τη δική τους εκδοχή επιχειρώντας να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:

•	 Πού αναζήτησαν το κάθε είδος; 
• Κατάφεραν να συναντήσουν το είδος ή όχι; 
• Ήταν μόνο του ή υπήρχαν και άλλα άτομα του ίδιου είδους; 
• Τι συνέβη τελικά; 

Μόλις οι ομάδες παρουσιάσουν τα ημερολόγια ή τα δρώμενά τους, ο εμψυχωτής συμβουλεύεται 
τα φύλλα «Καθεστώς Προστασίας» και ανακοινώνει το σημερινό καθεστώς του κάθε είδους με 
βάση	το	Κόκκινο	Βιβλίο	των	Απειλούμενων	Ζώων,	καθώς	και	τις	αιτίες	ένταξής	τους	σε	αυτό.	Γίνεται	
συζήτηση αναδεικνύοντας ζητήματα ηθικής για την προστασία των ειδών πουλιών αλλά και γενικά 
της βιοποικιλότητας: 

	 •	 Τι	συνέβη	τελικά	σε	κάθε	είδος;	
	 •	 Ποιος	ήταν	ο	παράγοντας	κινδύνου	για	το	κάθε	είδος;	
	 •	 	Πόσο	γρήγορα	συνέβη	αυτό;	Είχαν	τα	είδη	περιθώρια	να	αντιδράσουν	στις	αλλαγές	 

που	συνέβησαν;	
	 •	 Τι	σημαίνει	για	τον	πλανήτη	και	όσους	ζουν	σε	αυτόν,	να	πάψει	να	υπάρχει	ένα	είδος	γενικά;	
	 •	 Μπορεί	ο	άνθρωπος	να	κάνει	κάτι;	Τι;		

Διαδίκτυο 
Μπορούν τα παιδιά να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του οργανισμού Durrell Wildlife Conservation 
Trust	και	να	παρακολουθήσουν	σχετικό	animation	βίντεο	για	το	εξαφανισμένο	Ντόντο	του	Ινδικού	
Ωκεανού: http://www.thelonelydodo.com/watch.

Ένα βήμα παραπέρα
Ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει παραδείγματα απειλούμενων ειδών και από άλλα βασίλεια ή 
οικογένειες ζώων που ζουν είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες, δίνοντας τη διάσταση της απώ-
λειας της βιοποικιλότητας αλλά και της παγκοσμιοποίησης του προβλήματος. Μπορεί επίσης να 
γίνει αναφορά στις απειλούμενες ιθαγενείς φυλές ανά τον κόσμο. Κάποια παραδείγματα μπορεί να 
είναι: 

Η ιθαγενής φυλή Awa στον Αμαζόνιο, η Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), ο Φυσητήρας 
(Physeter macrocephalus), ο Ερυθρός ή Κυανόπτερος Τόννος (Thunnus thynnus), η Πίνα (Pinna 
nobilis), ο Λύγκας (Lynx lynx), η Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), η Χελώνα Καρέτα (Caretta caret-
ta), η Παιώνια του Παρνασσού (Paeonia parnassica), η Οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri)  
αλλά	και	η	Τίγρη	της	Βεγγάλης	(Panthera tigris) κ.λπ.
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22Καθεστώς Προστασίας (α)

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Καθεστώς: Παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση 
(Κρισίμως Κινδυνεύον στην Ελλάδα, Κινδυνεύον διεθνώς)

Αιτιολόγηση: Το είδος χαρακτηρίζεται απειλούμενο εξαιτίας της μείωσης του 
πληθυσμού του λόγω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, σε 
συνδυασμό με άλλες απειλές για το είδος την τελευταία εικοσαετία.

Απειλές: Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, έλλειψη τροφής, ηλεκτροπληξία 
στις κολόνες ηλεκτρισμού, σύγκρουση σε ανεμογεννήτριες, καταστροφή των βιό-
τοπών  του. 

Κάτι να θυμόμαστε: Ο Ασπροπάρης μέχρι τη δεκαετία του ’80 αποτελούσε 
ένα από τα πιο κοινά είδη γύπα της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί 
μείωση μεγαλύτερη από 80%. Πλέον στη χώρα μας απαντώνται λιγότερα από 15 
ζευγάρια. 

Ντόντο (Raphus cucullatus) 

Καθεστώς: Εξαφανισμένο 

Αιτιολόγηση: Εξαφανίστηκε εξαιτίας της κυνηγετικής πίεσης από τους έποικους 
του νησιού και της θήρευσης των φωλιών του από ζώα (χοίρους) που εισάχθηκαν 
στο νησί από τον άνθρωπο. Το 1662 θεωρείται ότι σκοτώθηκαν τα τελευταία άτομα 
που άνηκαν στο είδος αυτό. 

Απειλές: Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του, της μη ικανότητάς του να πετάει 
αλλά και της άφοβης συμπεριφοράς του, ήταν εύκολα θηρεύσιμο είδος, οπότε 
και κυνηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Κάτι να θυμόμαστε: Το είδος είναι σήμερα γνωστό κυρίως από ανακαλύψεις 
οστών, αναφορές της εποχής και ζωγραφικές απεικονίσεις από το νησί του Μαυ-
ρίκιου. 
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22Καθεστώς Προστασίας (β)

Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) 

Καθεστώς: Παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση 
(Κρισίμως Κινδυνεύον στην Ελλάδα και διεθνώς)

Αιτιολόγηση:	 Υπάρχουν	 ελάχιστες	 επιβεβαιωμένες	 καταγραφές	 του	 είδους.	
Δεν είναι γνωστός κάποιος σταθερός αναπαραγωγικός πληθυσμός ή πληθυσμός 
διαχείμασης. Ο αριθμός των εναπομεινάντων ατόμων του είδους εκτιμάται ότι 
είναι	πολύ	μικρός.	Υπάρχει	η	υπόθεση	ότι	η	παρούσα	κατάσταση	οφείλεται	σε	
απώλεια βιοτόπων του είδους.  

Απειλές: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές οι απειλές του είδους. Έχουν όμως σημειωθεί 
αλλαγές	στους	βιότοπους	που	χρησιμοποιεί	το	είδος.	Υγρότοποι	έχουν	αποξηραν-
θεί	στη	Μεσόγειο	και	στη	Βόρεια	Αφρική	και	πιθανώς	σε	σημαντικές	περιοχές	για	
το είδος στο Ιράκ. Ιστορικά, η Λεπτομύτα δεχόταν υψηλή κυνηγετική πίεση και ίσως 
αυτός να ήταν σημαντικός παράγοντας στη μείωση του πληθυσμού του είδους.  

Κάτι να θυμόμαστε: Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι τη δε-
καετία του 1920, η Λεπτομύτα ήταν ένα πολυάριθμο είδος. Από τότε οι πληθυσμοί 
της άρχισαν να μειώνονται γρήγορα. Τα τελευταία δε 30 χρόνια, η μείωση έγινε 
τόσο δραματική που σήμερα η Λεπτομύτα θεωρείται το σπανιότερο τουρλί του 
κόσμου.

Νανόχηνα (Anser erythropus) 

Καθεστώς: Παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση 
(Κρισίμως Κινδυνεύον στην Ελλάδα, Τρωτό διεθνώς) 

Αιτιολόγηση: Χαρακτηρίζεται διεθνώς ως Τρωτό καθώς το είδος έχει υποστεί 
ραγδαία μείωση του πληθυσμού του σε σημαντικές για το είδος περιοχές δια-
χείμασης στη Ρωσία. Ο φιννοσκανδικός πληθυσμός του είδους που επισκέπτεται 
τη χώρα μας, έχει υποστεί ιστορικά σοβαρή μείωση, χωρίς να έχει καταφέρει 
μέχρι σήμερα να ανακάμψει.  

Απειλές: Όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής, λαθροθηρία, υποβάθμιση βιο-
τόπων, θήρευση αβγών από θηλαστικά στις περιοχές αναπαραγωγής. 

Κάτι να θυμόμαστε: Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το είδος στο παρελθόν είχε 
πολύ ευρύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα και έφτανε αρκετά νοτιότερα, έως και 
την	Αττική.	Όλες	οι	αναφορές	από	το	1918	και	μετά	προέρχονται	από	τη	Βόρεια	
Ελλάδα.
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22Το ημερολόγιο του Αρχαιοπτέρυγα (α)

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) Ελλάδα, Μάιος 2000

Σήμερα, συνάντησα ένα πραγματικά εντυπωσιακό είδος! Το πρόσωπό του είναι καθαρό 
από πούπουλα και κατακίτρινο! Και τι δεν έμαθα για τον Ασπροπάρη! Διασχίζει μεγάλες 
αποστάσεις (πάνω από 4.000 χλμ.!) μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Αφρικής όπως 
το Σουδάν ή το Τσαντ, όπου μένει τον χειμώνα. Άκουσα από τους ανθρώπους πολλές 
ιστορίες γι’ αυτόν και την άνοιξη, αφού τότε έρχεται στην Ελλάδα. Είναι λένε καλό σημάδι 
για τη σοδειά της χρονιάς. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήμουν πολύ τυχερός που όχι μόνο 
άκουσα ιστορίες γι’ αυτόν αλλά τον είδα κιόλας! Τον εντόπισα στα βοσκοτόπια της Β. 
Πίνδου. Αν και δεν το περίμενα, κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν πολλοί γύπες στην Ελλάδα. Ο 
δε Ασπροπάρης, αριθμεί λίγα πια ζευγάρια. 
Πέρσι, παραλίγο να χαθεί ένα απ’ αυτά εξαιτίας ενός δηλητηριασμένου δολώματος. 
Πώς να το ξέρουν ότι το νεκρό ζώο που σκόπευαν να φάνε ήταν γεμάτο δηλητήριο; 
Δεν βρίσκουν ούτως ή άλλως πολλά νεκρά ζώα πια στη φύση, οπότε ήταν γι’ αυτούς 
ευκαιρία. Ή έτσι πίστεψαν τουλάχιστον... Βέβαια, δεν τρέφεται αποκλειστικά με νεκρά ζώα. 
Τρέφεται και με έντομα, χελώνες αλλά και με σκουπίδια. Θα έλεγε κανείς ότι λατρεύει την 
ανακύκλωση! Άραγε να το ξέρει αυτό ο Δήμος; Ίσως τους φανεί χρήσιμος. Μου άρεσε 
τόσο ο Ασπροπάρης, που πήγα μέχρι την Αφρική για να τον δω ξανά! Αποδείχθηκε ότι 
πήρα τη σωστή απόφαση. Αυτό το πουλί είναι πολύ έξυπνο. Τον είδα να πιάνει με το 
ράμφος του μία πέτρα και να την πετάει! Πού; Σε ένα αβγό στρουθοκαμήλου! Φυσικά, για 
να το σπάσει και να το φάει. Πραγματικά περίεργη συνήθεια! 

Ντόντο (Raphus cucullatus) Μαυρίκιος, Μάιος 1615

Έφτασα μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, στο νησί του Μαυρίκιου απέναντι από τη Μαδαγασκάρη, 
για να καταφέρω να εντοπίσω ένα από τα λίγα είδη πουλιών που... δεν πετάνε! Φαίνεται 
πως στο νησί που ζουν δεν έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς να τα κυνηγούν και η τροφή 
είναι μάλλον άφθονη. Οπότε, ποιος ο λόγος να έχεις φτερά να πετάς; Βέβαια, πρόσφατα 
έμαθα ότι εκτός από εμένα, ανακάλυψαν και οι άνθρωποι το νησί. Έχω την αίσθηση ότι 
σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν για το Ντόντο. 
Τα τρωκτικά, καθώς και άλλα θηλαστικά που κρύφτηκαν στις βάρκες των ανθρώπων και 
έφτασαν και αυτά στο νησί, τρέφονται με τα αβγά του Ντόντο. Τα ίδια τα ενήλικα από την 
άλλη, είναι εύκολη λεία καθώς δεν μπορούν να πετάξουν. Πού να το φανταστούν... Αλλιώς 
θα είχαν κάνει εντατικά μαθήματα πετάγματος. Ευτυχώς έχουν τα δάση του νησιού στα 
οποία μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο. Πάντως, εγώ πρόλαβα να δω ένα από αυτά. Είχε 
ένα μάλλον μεγάλο ράμφος και σχεδόν ανύπαρκτες φτερούγες! Αν και ήταν ιδιαίτερα 
μεγαλόσωμο - τουλάχιστον 4 φορές ψηλότερό μου - ομολογώ ότι με ξάφνιασε πόσο 
γρήγορα μπορούσε να τρέξει! Όχι βέβαια και να πετάξει... Αποφάσισα να το σκιτσάρω 
πρόχειρα για να το θυμάμαι. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμο ένα σκίτσο...   
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22Το ημερολόγιο του Αρχαιοπτέρυγα (β)

Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) Μαρόκο, Δεκέμβριος 1955

Δεν δυσκολεύτηκα με άλλο είδος όσο με τη Λεπτομύτα! Αρχικά, είχα πληροφορίες ότι ένα 
σμήνος από αυτές βρίσκονταν στη Δ. Σιβηρία όπου προτιμούν να φτιάχνουν τις φωλιές 
τους. Πέρασα πολλές εβδομάδες ψάχνοντας να εντοπίσω έστω μία φωλιά τους, ένα ζευγάρι 
από αυτές, έστω ένα αρσενικό ή ένα θηλυκό αλλά τίποτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι 
συμβαίνει. Ένας έμπειρος εξερευνητής σαν εμένα, θα την είχε ήδη ανακαλύψει, σκέφτηκα. 
Σύντομα όμως, έμαθα ότι δεν έχουν μείνει πολλές. Όπως επίσης ότι δεν ήμουν ο μόνος 
που τις ψάχνει. Ορνιθολόγοι από διάφορες χώρες οργανώνονται σε ομάδες και ψάχνουν 
για τα ίχνη της. Ταξίδεψα μέχρι τις ακτές του Μαρόκου, έφτασα μέχρι τη λιμνοθάλασσα με 
το περίεργο όνομα Merja Zerga. 
Τι όμορφος τόπος, σκέφτηκα, για ένα τουρλί όπως η Λεπτομύτα. Και όντως ήταν! Είδα, όχι 
μία, αλλά 5 από αυτές να αναζητούν τροφή στα ρηχά νερά... Έστειλα αμέσως ειδοποίηση 
για την παρατήρηση και σύντομα, μικρές ομάδες ορνιθολόγων και άλλων ερευνητών 
ήρθαν για να τις δουν από κοντά. Μα ήταν πραγματικά υπέροχες! Λεπτοκαμωμένες, 
με ένα καταπληκτικό ράμφος: λεπτό και κυρτό που τις βοηθάει να ψάχνουν την τροφή 
τους στη λάσπη. Φαντάζομαι από εκεί θα πήρε και το όνομά της! Μου άρεσε τόσο, που 
υποσχέθηκα να ξανάρθω την επόμενη χρονιά.  

Νανόχηνα (Anser erythropus) Νορβηγία, Ιούνιος 1888

Η διάκριση της Ασπρομέτωπης Χήνας από τη, μικρότερη σε μέγεθος, συγγενή της Νανόχη-
να ήταν για μένα μία πραγματική πρόκληση. Ταξίδεψα μέχρι τη Νορβηγία, καθώς ήθελα να 
την εντοπίσω στο μέρος που κάνει τη φωλιά της. Πέρασα αρκετές μέρες στα υγρά λιβάδια 
της Νορβηγίας. Σύντομα, βρήκα μία άδεια σκηνή από αυτές που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι 
εκεί, τις λένε Lavvu νομίζω και είναι φτιαγμένες από δέρματα ζώων. Την τρίτη ημέρα που 
βγήκα από τη σκηνή, αντίκρισα ένα τοπίο κάτασπρο. Είχε χιονίσει το προηγούμενο βράδυ. 
Εκείνη την ημέρα κατάφερα να εντοπίσω ένα κοπάδι από χήνες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες 
δεν φαίνεται να τις αποθάρρυναν στην αναζήτηση τροφής. Βέβαια, ακόμα δεν έχει έρθει 
ο χειμώνας. 
Αν και δυσκολεύτηκα κάπως, κατάφερα να τις ξεχωρίσω από τις Ασπρομέτωπες Χηνες από 
το μικρότερο όντως μέγεθός τους. Μέτρησα 45 από αυτές! Ολόκληρο κοπάδι! Περίεργο 
μου φάνηκε... Αυτές δεν φαίνονται να κινδυνεύουν από κάτι. Μοιάζουν να έχουν ακριβώς 
ότι χρειάζονται: υγρά λιβάδια, ρηχό νερό, άφθονο χορτάρι να τρώνε και σχεδόν απόλυτη 
ηρεμία! Αναρωτήθηκα αν το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες που ταξιδεύουν, καθώς 
είναι γνωστό σε όλους τους εξερευνητές ότι είναι μεταναστευτικά πουλιά. Αποφάσισα να 
ταξιδέψω μαζί με τις Νανόχηνες. Σε λίγους μήνες θα αναχωρούσαν για χώρες νότια της 
Σκανδιναβίας. Ίσως εκεί μάθαινα κάτι περισσότερο. 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων και τους μοιράζει τα φύλλα της 
δραστηριότητας («Γράμμα στην Ορνιθολογική», «Βοηθητικά στοιχεία»). Εξηγεί στα παιδιά, ότι 
τους έχει δοθεί μία περιοχή την οποία πρέπει να αξιολογήσουν ως προς την ορνιθοπανίδα της και 
να επιλέξουν αν θα την προτείνουν ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αξιοποιώντας τα 
στοιχεία που τους δίνονται στα φύλλα εργασίας. 

Στο φύλλο «Γράμμα στην Ορνιθολογική» δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να 
μπορέσουν οι ομάδες να αξιολογήσουν εάν η περιοχή πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως  
ΣΠΠ	για	τα	παρακάτω	είδη:	Νανόχηνα,	Σταχτόχηνα,	Λευκός	Πελαργός,	Ευρωπαϊκό	Φοινικόπτερο.	
Τα παιδιά αξιολογούν την πληροφορία που τους δίνεται σε σχέση με: το έτος παρατήρησης, το 
καθεστώς παρουσίας του είδους (αν το είδος αναπαράγεται στην περιοχή, αν κατά τη μετανάστευση 
περνάει από την περιοχή κ.λπ.), το ελάχιστο και μέγιστο αριθμό πληθυσμού, τη μονάδα μέτρησης 
(άτομα ή ζευγάρια). Στο φύλλο «Βοηθητικά στοιχεία» δίνεται παράδειγμα ενός πίνακα ειδών με  
τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς και επεξήγηση των κωδικών.

Ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να φτιάξουν έναν αντίστοιχο πίνακα ειδών που θα περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες για τα είδη της δραστηριότητας. Αφήνει τις ομάδες να εργαστούν για περίπου 40 
λεπτά και στη συνέχεια παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματά τους, αιτιολογώντας τα. 

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση:

 •	 Γιατί		χρησιμοποιούνται	τα	πουλιά	ως	δείκτες	βιοποικιλότητας;
	 •	 Γιατί	να	ορίζουμε	και	να	οριοθετούμε	ΣΠΠ;	

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη διαδικασία 
ορισμού μιας προστατευόμενης περιοχής, 
να εξασκήσουν μαθηματικές και ερευνητικές 
δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή 
και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.   

Τα παιδιά προσομοιάζοντας πραγματικές 
αλλά απλοποιημένες οδηγίες, κριτήρια 
και βήματα ορισμού Σημαντικών Περιοχών 
για τα Πουλιά, αποφασίζουν αν 
η συγκεκριμένη περιοχή, που περιγράφεται 
στο βοηθητικό φύλλο εργασίας, πληροί 
τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί ως 
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.    

23

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, λευκές κόλλες

2 διδακτικές ώρες
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά  
ηλικίες 9-16

113



Πίνακας για τα είδη της δραστηριότητας 

Τα άγρια πουλιά απαντώνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλα τα οικοσυστήματα 
και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
Είναι σχετικά εύκολο να τα παρατηρήσει και να τα εντοπίσει ένας ερευνητής και ως εκ τού-
του	τα	πουλιά	είναι	από	τις	καλύτερα	μελετημένες	ομάδες	οργανισμών.	Υπάρχουν	γι’	αυτά	
πολλά και αξιόπιστα δεδομένα συγκριτικά με άλλες ομάδες ζώων.
 
Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση Παγκοσμίως Απειλούμενων ειδών (βάσει της 
Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, IUCN) ή άλλων ειδών που εξαρτώνται από 
τους συγκεκριμένους βιότοπους για την επιβίωσή τους (αναπαραγωγή, διαχείμαση, στάση 
κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων). 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα για τα πουλιά χρησιμοποιούνται για τη θέσπιση προστατευό-
μενων περιοχών. Τα βασισμένα σε αυτά δεδομένα κριτήρια, είναι αντικειμενικά και επι-
στημονικά τεκμηριωμένα και έχουν θεσπιστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την 
προστασία των πουλιών, BirdLife International. Μία περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΣΠΠ, εάν 
οι πληθυσμοί που φιλοξενεί πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. 

 Είδος Έτος Καθεστώς Ελάχιστος Μέγιστος Μονάδα Κριτήρια
  παρουσίας πληθυσμός πληθυσμός μέτρησης

Νανόχηνα 2004 -2008 W 30 52 Ι A1, C1
(Anser erythropus)

Σταχτόχηνα 2004-2006 W 0 16 Ι _
(Anser anser)

Λευκός Πελαργός 2004 B 109 109 P 
_

(Ciconia ciconia) 2005 P 5.000 0 I Α4i, B1(iv), C5

Φοινικόπτερο 2004-2008 P 2.800 6780 I Α4i
(Phoenicopterus ruber)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
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23Γράμμα στην Ορνιθολογική (α)

Αγαπητή κυρία Πιρτίλη,

Μετά από έρευνα, η ομάδα καταγραφής της ορνιθοπανίδας της περιοχής μας, σας 
αποστέλλει τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε ώστε αυτός ο 
πλούσιος σε ζωή υγρότοπος να χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά  
για να προστατεύεται κατάλληλα. 

Νανόχηνα: Κάναμε καταγραφές από το 2004 έως το 2008. Σίγουρα έρχεται αρκετά 
συχνά, κυρίως τον χειμώνα, αλλά δεν φωλιάζει εδώ. Την παρατηρούμε σε κοπάδια που 
ο αριθμός τους δεν ξεπερνά συνήθως τα 50 πουλιά, δηλαδή 50 άτομα. Συγκεκριμένα, 
το μικρότερο κοπάδι που είχαμε παρατηρήσει είχε 30 πουλιά, ενώ το μεγαλύτερο 52. Α! 
Να σας πούμε ότι ήμασταν αρκετοί παρατηρητές κι έτσι τα δεδομένα μας είναι αρκετά 
ακριβή. 

Σταχτόχηνα: Κάναμε καταγραφές από το 2004 έως το 2006. Σ’ αυτά τα δύο χρόνια 
πηγαίναμε πολύ συχνά και μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθήσαμε στενά τον πληθυσμό 
της. Σίγουρα έρχεται αρκετά συχνά, κυρίως τον χειμώνα. Ελάχιστες από αυτές φωλιάζουν 
εδώ. Δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός Σταχτοχηνών που 
έχουμε δει, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράψαμε είναι 16 άτομα το 2005.

Λευκός Πελαργός: Συμμετείχαμε στην Εθνική Απογραφή που έγινε για το είδος την άνοι-
ξη του 2004. Επισκέπτεται τακτικά την περιοχή και μάλιστα έχουμε την τιμή να γεννά και 
τα αβγά του εδώ! Τους μετρήσαμε με μεγάλη προσοχή και καταγράψαμε 109 ενεργές 
φωλιές! Τις εντοπίσαμε κυρίως πάνω σε κολώνες ηλεκτρισμού, καθώς και σε καμπαναριά 
εκκλησιών. Από βιβλιογραφική έρευνα (Pirtili et al, 2005) γνωρίζουμε ότι το φθινόπωρο 
διέρχονται από την περιοχή μας πάνω από 5.000 άτομα. 

Φοινικόπτερο: Οι παρατηρήσεις κράτησαν 4 χρόνια και έληξαν το 2008. Περνά από εδώ 
κατά τη μετανάστευση και παραμένει για λίγο στην περιοχή. Έχουμε μετρήσει περισσότερα 
από 6.000 άτομα. Συγκεκριμένα, τα λιγότερα άτομα που έχουμε καταγράψει είναι 2.800, 
ενώ τα περισσότερα 6.780! Ναι, τόσα πολλά! Και τα δεδομένα μας είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα 
αφού κάναμε καταγραφές συνέχεια!

Είναι η περιοχή μας Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά;   

ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου Φτερών 

115



23Γράμμα στην Ορνιθολογική (β)

Αγαπητοί φίλοι, 

Ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία σας. Για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως Σημαντική 
για τα Πουλιά, όπως ήδη γνωρίζετε, θα πρέπει μέσα στην περιοχή αυτή να υπάρχουν 
κάποια είδη πουλιών τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Έτσι, για να τα προστατεύσουμε 
θα πρέπει να προστατεύσουμε και την περιοχή όπου ζουν. Για να δείτε αν η περιοχή σας 
είναι ΣΠΠ θα πρέπει να φτιάξετε και να συμπληρώσετε έναν πίνακα όπως ο παρακάτω. 
Αν πληροί κριτήριο έστω και για ένα είδος του πίνακά σας, τότε η περιοχή μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ΣΠΠ. 

Προσοχή όμως, για το είδος του Λευκού Πελαργού, θα χρειαστεί να κάνετε δύο στήλες 
στον πίνακά σας. Μία με βάση τα δεδομένα για τις φωλιές που καταγράψατε και μία για τα 
δεδομένα από τη βιβλιογραφική σας αναφορά. Σας γράφω στη συνέχεια, τα βήματα που 
χρειάζεται να ακολουθήσετε για να φτιάξετε τον πίνακά σας.

Καλή συνέχεια!
Με εκτίμηση, 
Δ. Πιρτίλη

 Βήματα: 
1.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, όπως στο παράδειγμα που θα βρείτε στα βοηθητικά στοι-

χεία (α), χρησιμοποιώντας τα πληθυσμιακά σας δεδομένα. Όταν ένα είδος είναι με έντονη γραφή, 
αυτό το είδος είναι Παγκοσμίως Απειλούμενο. 

2.  Συγκρίνετε τα πληθυσμιακά δεδομένα σας με τα όρια που δίνονται στον πίνακα που θα βρείτε 
στα βοηθητικά στοιχεία (β).

3.  Εάν ο πληθυσμός ενός είδους της περιοχής σας είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το αριθμητικό όριο 
που αναφέρεται σε κάθε κριτήριο στον πίνακα του φύλλου βοηθητικά στοιχεία (β), τότε το είδος 
αυτό πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. 

 Είδος Έτος Καθεστώς Ελάχιστος Μέγιστος Μονάδα Κριτήρια
  παρουσίας πληθυσμός πληθυσμός μέτρησης

Νανόχηνα 
(Anser erythropus)

Σταχτόχηνα 
(Anser anser)

Λευκός Πελαργός 
(Ciconia ciconia) 

Φοινικόπτερο 
(Phoenicopterus ruber)
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23Βοηθητικά στοιχεία (α)

Έτος: Χρονολογία που έγινε η καταγραφή. 
Μπορεί να είναι ένα έτος ή μια περίοδος (π.χ. 2004-2007).

Καθεστώς παρουσίας: Καθεστώς παρουσίας του είδους στη ΣΠΠ. Ανάλογα με το καθεστώς, 
συμπληρώνετε στον πίνακα τους αντίστοιχους κωδικούς: R, B, W, P.

•	 	R	=	Μόνιμο: είδος που απαντάται τακτικά στην ΣΠΠ όλο το έτος (και κατά συνέπεια αναπαράγεται 
κατά τη διάρκεια της κατάλληλης περιόδου).

•	 	Β	=	Αναπαραγόμενος	επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά τη ΣΠΠ κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου και αναπαράγεται σ’ αυτήν (αλλά φεύγει τον υπόλοιπο χρόνο).

•	 W	=	Διαχειμάζον:	είδος που επισκέπτεται τακτικά τη ΣΠΠ για να «ξεχειμωνιάσει». 
•	 	P	=	Περαστικός	 επισκέπτης:	 είδος που επισκέπτεται τακτικά τη ΣΠΠ για μία σχετικά μικρή 

περίοδο της χρονιάς κατά τη μετανάστευση, ανάμεσα στις περιοχές αναπαραγωγής και 
ξεχειμωνιάσματος.

Ελάχιστος και Μέγιστος Πληθυσμός: Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός ατόμων ή ζευγαριών κά-
θε είδους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού είναι γνωστό, οι τιμές για ελάχιστο και μέγιστο είναι ίδιες. 
Εάν η ελάχιστη τιμή είναι αρκετά καλά γνωστή, ενώ η μέγιστη τιμή είναι αδύνατο να υπολογιστεί, το 
πεδίο «Μέγιστος Πληθυσμός» συμπληρώνεται με «0». 

Μονάδα μέτρησης: 
P: Αναπαραγόμενα ζευγάρια και 
I: Άτομα

Σημείωση: Οι διαχειμάζοντες πληθυσμοί (W) και οι περαστικοί (P) μετρώνται σε άτομα (Ι), ενώ οι αναπαραγόμενοι 
πληθυσμοί (B) και οι μόνιμοι (R) σε ζευγάρια (P). 

Παράδειγμα Πίνακα Ειδών (Δέλτα Έβρου)

 Είδος Έτος Καθεστώς Ελάχιστος Μέγιστος Μονάδα Κριτήρια
  παρουσίας πληθυσμός πληθυσμός μέτρησης

Νανόχηνα 2004-8 W 41 54 I A1, B1i, 
(Anser erythropus)      C1, C2

Βαρβάρα 2002-8 W 1.848 1.848 I B1i, C3
(Tadorna tadorna)

Αργυροπελεκάνος 2002-8 P 72 0 I -
(Pelecanus crispus) 

Σταχτοτσικινιάς 2002-8 B 10 20 P -
(Ardea cinerea)      

Θαλασσαετός 2002-8 R 0 1 P -
(Haliaeetus albicilla)
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23Βοηθητικά στοιχεία (β)

*  Είδη που συγκεντρώνουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τους σε συγκεκριμένες περιοχές για αναπαραγωγή, 
διαχείμαση ή κατά τη μετανάστευση (π.χ. θαλασσοπούλια, πελαργοί, γερανοί κ.α.)

Σημείωση 1: Τα κριτήρια Α αφορούν τη σημασία των περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κριτήρια Β σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο και τα κριτήρια C σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας με επιλεγμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 
των ΣΠΠ σε Παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πίνακας με τα αριθμητικά όρια πάνω από τα οποία εάν είδος θεωρείται 
ότι πληροί κριτήριο και επομένως ονομάζεται είδος χαρακτηρισμού. 

Υπόμνημα

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α1. Παγκοσμίως Απειλούμενα είδη

Α4. Συναθροίσεις

Β1. Συναθροίσεις

C1. Παγκοσμίως Απειλούμενα είδη

C5.  Συναθροιστικά είδη - 
μεταναστευτική στενωπός

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς 
από ένα Παγκοσμίως Απειλούμενο είδος

(i) Η περιοχή φιλοξενεί σε τακτική βάση ≥1%  
του βιογεωγραφικού πληθυσμού ενός συναθροιστικού είδους*
(iii) Η περιοχή φιλοξενεί σε τακτική βάση ≥120.000 
υδρόβια πουλιά από ένα ή περισσότερα είδη
(iv) Η περιοχή αποτελεί μεταναστευτική στενωπό, 
από όπου τουλάχιστον 20.000 πελαργοί, αρπακτικά ή γερανοί 
διέρχονται κατά την ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή μετανάστευση

(iv) Η περιοχή αποτελεί μεταναστευτική στενωπό, 
από όπου περισσότεροι από 5.000 πελαργοί ή περισσότερα 
από 3.000 αρπακτικά ή γερανοί διέρχονται κατά την 
ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή μετανάστευση

Η περιοχή υποστηρίζει σημαντικό πληθυσμό 
ενός Παγκοσμίως Απειλούμενου είδους

Η περιοχή θεωρείται ως «σημαντική μεταναστευτική 
στενωπός» όταν τουλάχιστον 5.000 πελαργοί ή 3.000 άτομα 
μεταναστευτικά αρπακτικά ή γερανοί διέρχονται κατά την 
ανοιξιάτικη ή/και φθινοπωρινή μετανάστευση

Ελληνική ονομασία Επιστημονική ονομασία Α1 Α4(i) A4(iii) A4(iv) B1(iv) C1 C5   

Νανόχηνα Anser erythropus 5 p / 15 i 250 i √ --- --- 5 p / 15 i ---   

Σταχτόχηνα  Anser anser --- 3.500 i √ --- --- --- ---   

Λευκός Πελαργός Ciconia ciconia --- 4.850 i √ √ √ --- √    

Φοινικόπτερο Phoenicopterus roseus --- 800 i √ --- --- --- --- 

 --- Δεν αφορά αυτό το είδος p Το κριτήριο αφορά ζευγάρια   

 √ Ισχύει το κριτήριο για αυτό το είδος i Το κριτήριο αφορά άτομα        
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες. Ξεκινά συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφερόμαστε όταν επισκεπτόμαστε μια φυσική περιοχή, αναφέροντας ως παράδειγμα έναν 
υγρότοπο. Στη συνέχεια, μοιράζει σε κάθε ομάδα φωτοτυπία του φύλλου «Τι συμβαίνει στην πε-
ριοχή;». Τα παιδιά κυκλώνουν με διαφορετικό χρώμα δύο κατηγορίες δράσεων: α) συμβατές και β) 
ασύμβατες δράσεις. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα επικεντρώνεται στις ασύμβατες δράσεις. 
Βαθμολογεί	τις	ασύμβατες	δράσεις	της	εικόνας	ανάλογα	με	τη	βαρύτητά	τους.	

Για	παράδειγμα:	
«αδιάφορη, σχεδόν ασήμαντη, καλό θα ήταν να μη γίνει, αρκετά σημαντική, επικίνδυνη»

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει την εικόνα και τη βαθμολογία της. Ακολουθεί συζήτηση κατά 
την οποία αναφέρονται οι απόψεις των παιδιών σχετικά με τα λάθη που εντόπισαν στην εικόνα αλλά 
και για το πώς τα βαθμολόγησαν. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της συζήτησης, όλα τα παιδιά μαζί 
συγκεντρώνουν τις ασύμβατες και συμβατές δράσεις, επιλέγουν δέκα από αυτές και γράφουν σε 
χαρτί του μέτρου τον δεκάλογο του καλού επισκέπτη σ’ ένα υγροτοπικό οικοσύστημα. 

Συμπληρωματικά, τα παιδιά σε ομάδες μπορούν να επιλέξουν μία προστατευόμενη περιοχή του τόπου 
τους	(π.χ.	λίμνη	Κερκίνη,	Δέλτα	Έβρου,	λίμνη	Βιστωνίδα)	και	να	αναζητήσουν	ποιες	είναι	οι	επιτρεπτές	
και μη ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Στο τέλος, μπορούν να ζωγραφίσουν τον 
δικό τους δεκάλογο αναπαριστώντας έναν «ιδανικό» για τα πουλιά και τους ανθρώπους υγρότοπο. 

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν 
επιτρεπτές και μη επιτρεπτές 
δραστηριότητες ενός επισκέπτη σε μία 
προστατευόμενη περιοχή, να αναλύουν 
επιστημονικά πρωτόκολλα καταγραφής. 

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν σε σκίτσο 
που τους δίνεται τις ασύμβατες δράσεις ενός 
επισκέπτη σε μία προστατευόμενη περιοχή και 
τις αξιολογούν βάσει του βαθμού ασυμβατότητας 
που θεωρούν ότι έχουν. 
Στη συνέχεια συζητούν μεταξύ τους, 
συνδιαμορφώνουν τον «Δεκάλογο του επισκέπτη» 
και αναλύουν τα επιστημονικά πρωτόκολλα 
καταγραφής που συμπληρώνουν οι ερευνητές στο 
πεδίο σχετικά με τη Νανόχηνα. 

24

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων 
δραστηριότητας, ξυλομπογιές, 
χαρτί του μέτρου

2 διδακτικές 
ώρες 

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα 
της Νανόχηνας  

ηλικίες 9-16
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Καταγράφοντας τις απειλές της Νανόχηνας στους υγρότοπους 

Μόλις καταγράψουν τον δεκάλογο, ο εμψυχωτής μεταφέρει τα παιδιά στους υγρότοπους όπου ζει η 
Νανόχηνα	και	τα	καλεί	να	σκεφτούν	τι	μπορεί	να	προκαλέσει	όχληση	στη	Νανόχηνα	στα	μέρη	όπου	
ξεχειμωνιάζει. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των παιδιών 
πριν από την επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης. 

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Πρωτόκολλο απειλών για τη Νανόχηνα» για κάθε ομάδα και 
αφήνει τις ομάδες να το μελετήσουν. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση με θέματα: 

	 •	 Γιατί	η	καταγραφή	γίνεται	σε	καθορισμένα	χρονικά	διαστήματα	(π.χ.	κάθε	δέκα	λεπτά);	
	 •	 Ποιες	είναι	οι	απειλές	που	καταγράφουν	οι	ερευνητές	πεδίου;	
	 •	 Πώς	τα	οικόσιτα	ζώα	μπορούν	να	ενοχλήσουν	τις	Νανόχηνες;	
	 •	 Ποια	είναι	η	διαφορά	μεταξύ	κατηγορίας	Α,	Β	και	Γ	(βλ.	φύλλο);

Τα πρωτόκολλα των απειλών, όπως και κάθε πρωτόκολλο πεδίου, είναι ουσιαστικά ένα 
φύλλο εργασίας πάνω στο οποίο ο ερευνητής συμπληρώνει σε αντίστοιχα πλαίσια, αριθ-
μούς	και	λέξεις	σχετικά	με	τις	απειλές	της	Νανόχηνας.	Σημειώνει	πάνω	σε	χάρτη	την	ώρα,	
την ημέρα και τον τόπο που βρίσκεται, καθώς και τι βλέπει που μπορεί να ενοχλεί τις 
Νανόχηνες.	Αυτό	μπορεί	 να	είναι	από	αυτοκίνητα,	βάρκες,	πυροβολισμούς,	μέχρι	 και	o	
ίδιος του ο εαυτός. Με την κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν οι πληροφορίες αυτές (τα 
δεδομένα δηλαδή) να μας δώσουν κατευθύνσεις για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις 
δράσεις	προστασίας	της	Νανόχηνας	αλλά	και	άλλων	ειδών.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΛΩΝ
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24Πρωτόκολλο απειλών για τη Νανόχηνα

Ημερομηνία:  Περιοχή:   

Παρατηρητής:      

Ώρα έναρξης καταγραφής:  Ώρα λήξης καταγραφής :  

Παράγοντας όχλησης Αριθμός   Επίδραση στις Νανόχηνες*
της Νανόχηνας

   Α Β Γ

Άνθρωπος      

Αυτοκίνητο      

Κτηνοτροφικά ζώα
(ή οικόσιτα)

    

Άλλο    

Κατεύθυνση πυροβολισμού Β Α Ν Δ

Αριθμός Πυροβολισμών    

Επίδραση στις Νανόχηνες* Α Β Γ

* Όπου:  Α: Το κοπάδι πετάει και κάθεται ξανά στο ίδιο σημείο  
Β: Το κοπάδι πετάει και κάθεται πιο κάτω, σε ορατό σημείο από τον παρατηρητή  
Γ: Το κοπάδι πετάει και απομακρύνεται εντελώς από την περιοχή
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία της επίσκεψης των παιδιών 
στον Φορέα Διαχείρισης. 

Ο εμψυχωτής προετοιμάζει τα παιδιά για την επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης. Τα παιδιά σε ομάδες 
αναλαμβάνουν να: 

Α)  συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη λειτουργία του Φορέα και τις δράσεις που υλοποιεί γενικά, 
αλλά	και	ειδικά	για	τις	δράσεις	προστασίας	της	Νανόχηνας

Β) προετοιμάσουν μία συνέντευξη με το προσωπικό του Φορέα

Γ)  μελετήσουν τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές στο πεδίο για την καταγραφή του 
πληθυσμού	της	Νανόχηνας	και	των	απειλών	της.	

Α) Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

Πριν την επίσκεψη στον Φορέα, τα παιδιά μπορούν να κάνουν μία μικρή έρευνα για τον Φορέα 
Διαχείρισης: Μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Φορέα πληροφορίες για τη δράση του, 
για προγράμματα στα οποία συμμετέχει, για την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται κ.λπ. Επίσης 
μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για προηγούμενες συνεντεύξεις του Φορέα, για Δελτία 
Τύπου που έχει δημοσιεύσει, για εκδηλώσεις που έχει οργανώσει ή έχει συμμετάσχει κ.λπ.

Επίσης	 μπορούν	 να	αναζητήσουν	 πληροφορίες	 για	 τη	Νανόχηνα.	 Για	 πληροφορίες	 στα	 ελληνικά	
μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο ή/και να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Ορνιθολο-
γικής	για	το	Πρόγραμμα	LIFE+	για	την	προστασία	της	Νανόχηνας:	

www.ornithologiki.gr/nanoxina

Οι μαθητές/τριες  να επινοούν ερωτήματα 
σε σχέση με την προστασία του είδους, 
να συντάσσουν φύλλο συνέντευξης, 
να οργανώσουν εξόρμηση στο πεδίο.

Τα παιδιά οργανώνουν την επίσκεψή τους 
στον Φορέα Διαχείρισης. Σε ομάδες, 
αναζητούν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
πληροφορίες για τον Φορέα και τη Νανόχηνα, 
συντάσσουν το φύλλο «Συνέντευξη από τον 
Φορέα Διαχείρισης» και φτιάχνουν τα δικά 
τους πρωτόκολλα καταγραφής απειλών 
για να τα συμπληρώσουν στο πεδίο.  

25

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
λευκές κόλλες, μολύβια

3 διδακτικές ώρες 
(προετοιμασία)

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Περιγραφή

Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης 
ηλικίες 9-16
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Δεδομένου	 ότι	 για	 να	 φτάσει	 στον	 προορισμό	 της	 η	 Νανόχηνα	 διασχίζει	 τα	 σύνορα	 χωρών	 με	
διαφορετικές πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες, για την προστασία της απαιτείται η συνεργασία 
μεταξύ αυτών των χωρών. Σχετικά με την προστασία του είδους σε διεθνές επίπεδο, τα παιδιά μπο-
ρούν να αναζητήσουν πληροφορίες στις εξής ιστοσελίδες: 

Γενικές	πληροφορίες	για	τη	Νανόχηνα:	

http://www.piskulka.net

Διεθνής ιστοσελίδα του Προγράμματος:

www.wwf.fi/lwfg

Β) Συνέντευξη από τον Φορέα Διαχείρισης

Για	την	προετοιμασία	των	παιδιών	στην	περιοχή,	προτείνεται	η	δημιουργία	ενός	δελτίου	συνέντευ-
ξης όπου θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που θα λύνουν τυχόν απορίες που έχουν δημιουργηθεί 
στα παιδιά μετά την έρευνα στο διαδίκτυο. Τα παιδιά μπορούν να βρουν ενδεικτικές ερωτήσεις στο 
φύλλο «Ερωτήσεις για τον Φ.Δ. και τη Νανόχηνα». Πέρα από τον βασικό κορμό ερωτήσεων που 
θα διατυπώσουν τα παιδιά, ο εμψυχωτής τα παροτρύνει να αφήσουν χρόνο και χώρο για ερωτή-
σεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Η συνέντευξη μπορεί να γίνει από ομάδες παιδιών, όπου η κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει και μία 
διαφορετική θεματική (διοίκηση, οικονομική διαχείριση, τοπική κοινωνία, έργο του φορέα, δράση 
για	τη	Νανόχηνα	κ.λπ.),	ενώ	τα	παιδιά	μπορούν	να	αναλάβουν	διαφορετικές	εργασίες	μέσα	στην	
ομάδα (συνεντευκτής, φωτογράφος, γραμματέας κ.λπ.). Τέλος, μπορούν να συμβουλευτούν τα φύλ-
λα «Προετοιμασία για τη συνέντευξη» και «Ερωτήσεις για τον Φ.Δ. και τη Νανόχηνα». 

Γ) Πρωτόκολλα καταγραφής 

Τα παιδιά με βάση το φύλλο «Πρωτόκολλο απειλών για τη Νανόχηνα» της δραστηριότητας 
«Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα της Νανόχηνας», μπορούν να φτιάξουν έναν δικό τους πίνακα κα-
ταγραφής απειλών και να τον συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια της περιήγησης στην περιοχή με τη 
βοήθεια του Φορέα. Εναλλακτικά, συμπληρώνουν τον πίνακα που τους έχει δοθεί. 

Για μεγαλύτερες ηλικίες (12-16 ετών)

Καταγράφοντας	τον	πληθυσμό	της	Νανόχηνας:	για	την	καταγραφή	του	πληθυσμού	της	Νανόχηνας	
αλλά και άλλων πουλιών στο πεδίο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους χάρτες των φύλλων «Χάρ-
της περιοχής: α) Δράνα, Δέλτα Έβρου και β) Τρίγωνο Κερκίνης, λίμνη Κερκίνη». Οι χάρτες είναι 
χωρισμένοι σε τετράγωνα μέσα στα οποία καταγράφεται ο αριθμός των πουλιών. Εάν για παράδειγ-
μα υποθέσουμε ότι τα παιδιά βρίσκονται στην περιοχή Δράνα, στο Δέλτα του Έβρου, εντοπίζουν 
το τετράγωνο στο οποίο βρίσκονται τα ίδια και επιχειρούν να καταγράψουν τον αριθμό των ειδών 
πουλιών που βλέπουν στο ίδιο τετράγωνο, αλλά και στα γειτονικά από αυτό τετράγωνα (στον βαθμό 
που μπορούν να δουν με τη βοήθεια κιαλιών ή τηλεσκόπιου). 
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Σημείωση 1: Κατά την περιήγηση, ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά ότι είναι πολύ δύσκολο να παρατηρήσουν 
Νανόχηνες στο πεδίο, καθώς οι θέσεις που επιλέγουν για να βρουν τροφή ή για κούρνιασμα δεν είναι προσβάσι-
μες με τα πόδια εφόσον επισκέπτεται την Ελλάδα συγκεκριμένη εποχή (Οκτώβριος - Μάρτιος). Επίσης τους θυ-
μίζει ότι μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων, όπως είναι μία σχολική τάξη, είναι παράγοντας όχλησης γι’ αυτές ακόμα 
και εάν η ομάδα έχει τις καλύτερες προθέσεις (αυτό δεν το γνωρίζουν οι Νανόχηνες!).  

Σημείωση 2: Συμβουλεύει για τον κατάλληλο εξοπλισμό (άνετα και ζεστά ή δροσερά ρούχα ανάλογα την εποχή, 
αδιάβροχο, αδιάβροχα παπούτσια, μολύβια, κιάλια -αν έχουν-, οδηγούς αναγνώρισης κ.λπ.). 

Ένα βήμα παραπέρα 
Παίζοντας με τους ήχους των χηνών: 

Το κάθε είδος χήνας έχει διαφορετική «φωνή». Η αναγνώριση ειδών από τη φωνή θα βοηθήσει τα 
παιδιά να τα αναγνωρίζουν με κλειστά μάτια! Τα παιδιά εξασκούνται στις φωνές των διαφορετικών 
ειδών χηνών στην τάξη και δοκιμάζουν να τα αναγνωρίσουν στο πεδίο. 

Τις φωνές των διαφορετικών ειδών χηνών μπορούν να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: 

http://www.xeno-canto.org

   ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΗΝΩΝ: 

Νανόχηνα (Anser erythropus): Lesser White-fronted Goose     

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons): Greater White-fronted Goose   

Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis): Red-breasted Goose     

Σταχτόχηνα (Anser anser): Greylag Goose       

125



25
Χ

άρ
τη

ς 
πε

ρι
οχ

ής
: Δ

ρά
να

, Δ
έλ

τα
 Έ

βρ
ου

126



Χ
άρ

τη
ς 

πε
ρι

οχ
ής

: Τ
ρί

γω
νο

 Κ
ερ

κί
νη

ς,
 λ

ίμ
νη

 Κ
ερ

κί
νη

25

127



25Προετοιμασία για τη συνέντευξη

 Για την προετοιμασία της συνέντευξης 
 αλλά και κατά την υλοποίησή της μπορείτε: 

•	 	Να	αναζητήσετε	τον	κατάλληλο	άνθρωπο	στον	Φ.Δ.	για	τη	συνέντευξη	
(ανάλογα με τη θεματική σας κ.λπ.).  

•	 	Να	κάνετε	μια	μικρή	έρευνα	για	το	ιστορικό	του	Φ.Δ.	και	τις	δράσεις	του	
(προγράμματα, ημερίδες, δελτία τύπου κ.λπ.). 

•	 		Να	ενημερώσετε	τον	Φ.Δ.	ότι	επιθυμείτε	να	πάρετε	συνέντευξη	
 και να εξηγήσετε τον λόγο που κάνετε αυτή την συνέντευξη 
 (για ποιον λόγο ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τον Φ.Δ., 
	 για	την	περιοχή,	για	τη	Νανόχηνα	κ.λπ.).	

•	 	Να	δοκιμάσετε	να	πάρετε	συνέντευξη	από	τους	συμμαθητές	σας	
 πριν επισκεφτείτε τον Φ.Δ. για να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία. 

•	 Να	καταγράψετε	τα	στοιχεία	του	ανθρώπου	με	τον	οποίο	θα	μιλήσετε.	

•	 Να	κρατάτε	σημειώσεις	των	απαντήσεων	που	σας	δίνουν.		

•	 	Να	προτιμάτε	τις	ανοιχτές	ερωτήσεις	αντί	για	ερωτήσεις	
 που θα σας δώσουν ένα ναι/όχι. 

•	 Να	διατυπώνετε	ερωτήσεις	που	έχουν	ένα	σκέλος,	αντί	για	περισσότερα.	

•  Ρωτήστε ξανά την ίδια ερώτηση εάν πιστεύετε ότι η απάντηση  
που πήρατε δεν ήταν σαφής ή επαρκής. 

•	 	Να	ακούτε	προσεκτικά	και	με	την	ησυχία	σας	την	απάντηση	 
που σας δίνουν πριν περάσετε στην επόμενη ερώτηση.  

•	 Να	ρωτήσετε	εάν	έχουν	να	προσθέσουν	κάτι	οι	ίδιοι.	

•	 	Να	θυμηθείτε	να	έχετε	μαζί	σας	μολύβι	και	χαρτί	ή	αν	είναι	διαθέσιμο,	 
ένα μαγνητοφωνάκι. 

•	 Να	είστε	ευγενικοί!	
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25Ερωτήσεις για τον Φ.Δ. 
     και τη Νανόχηνα (α)

  Β. 1. Γενικές ερωτήσεις 
 

•	 Πότε	συστάθηκε	ο	Φ.Δ.	και	γιατί;

•	 Πώς	λαμβάνονται	οι	αποφάσεις;

•	 Ποιοί	φορείς	συμμετέχουν	στη	διοίκησή	του;	

•	 Με	ποιους	άλλους	φορείς	συνεργάζεται;

•	 Ποια	περιοχή	είναι	η	περιοχή	αρμοδιότητάς	του;	

•	 Ποια	η	σχέση	του	με	την	τοπική	κοινωνία;	

•	 Πόσο	συμμετέχει	η	τοπική	κοινωνία	στην	προστασία	της	περιοχής;

• Ποιες είναι οι βασικές δράσεις που πραγματοποιεί 
	 (διατήρηση,	ευαισθητοποίηση	κ.λπ.);	

•	 Πώς	γινόταν	η	διαχείριση/φύλαξη	της	περιοχής	πριν	τη	σύσταση	του	Φ.Δ.;

•	 Από	πού	χρηματοδοτείται;	

•	 Ποια	είναι	τα	είδη	πουλιών,	ζώων,	φυτών	που	συναντά	κανείς	στην	περιοχή;

• Ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του ως τώρα στην προστασία 
	 του	περιβάλλοντος;

•	 Ποιο	είναι	το	βασικότερο	πρόβλημα	που	αντιμετωπίζει	σήμερα	o	Φ.Δ.;

•	 Ποια	η	σχέση	του	με	τους	κυνηγούς	της	περιοχής;

•	 Ποια	θα	είναι	η	εικόνα	του	Φ.Δ.	σε	3	ή	σε	5	χρόνια;	

•	 Ποιο	είναι	το	πιο	περίεργο	περιστατικό	που	έχει	συμβεί;

•	 Έχουν	βρεθεί	ποτέ	σε	κίνδυνο	οι	φύλακες;

•	 Ποια	είναι	τα	χαρακτηριστικά	του	καλού	φύλακα;

•	 Πώς	μπορεί	κάποιος	να	υποστηρίξει	εθελοντικά	το	έργο	του	Φ.Δ.;	

•	 Θέλω	κι	εγώ	να	δουλέψω	στον	Φ.Δ.	Τι	πρέπει	να	κάνω;
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25Ερωτήσεις για τον Φ.Δ. 
     και τη Νανόχηνα (β)

  Β. 2. Σχετικά με τη Νανόχηνα 
 

•	 Τι	σημαίνει	ότι	ένα	ζώο	είναι	απειλούμενο;

•	 Ποια	η	δράση	του	Φ.Δ.	σε	σχέση	με	τη	Νανόχηνα;

•	 Φέτος	παρατήρησαν	λιγότερες	ή	περισσότερες	Νανόχηνες	
	 σε	σχέση	με	τα	προηγούμενα	έτη;	

•	 Ποια	είναι	η	σημαντικότερη	απειλή	γι’	αυτές;	

•	 Ποιοι	είναι	οι	φυσικοί	εχθροί	του	είδους;	

•	 Για	ποιο	λόγο	οι	Νανόχηνες	προτιμούν	τη	συγκεκριμένη	περιοχή	έναντι	άλλων;

•	 Οι	Νανόχηνες	βρίσκονται	και	σε	άλλες	περιοχές;	Πώς	το	ξέρουν	αυτό;

•	 Γιατί	οι	Νανόχηνες	έρχονται	και	φεύγουν	συγκεκριμένη	περίοδο;

•	 Ποια	είναι	η	αγαπημένη	τους	τροφή;

•	 Τρέφονται	και	κοιμούνται	στην	ίδια	περιοχή;	Γιατί;

•	 Κάνει	παρέα	με	άλλες	χήνες	ή	όχι;	Αν	ναι	με	ποιες;

•	 Πώς	αναγνωρίζουμε	ένα	θηλυκό	από	ένα	αρσενικό;

•	 Πώς	ξεχωρίζουμε	τα	μικρά;	Τις	οικογενειακές	ομάδες;

• Τι μπορούμε να κάνουμε ως άτομα αλλά και ως τάξη για την προστασία 
	 της	Νανόχηνας	και	των	άλλων	ειδών;
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής μπορεί να επαναλάβει μέρος της δραστηριότητας «Ένας για όλους και όλοι για έναν!». 
Συγκεκριμένα,	μπορεί	να	ζητήσει	από	τα	παιδιά	να	θυμηθούν	το	πέταγμα	της	Νανόχηνας.	Τα	παιδιά	
αρχικά κινούνται ελεύθερα στην τάξη με τη συνοδεία μουσικής (με παραμερισμένα τα θρανία) και 
σταδιακά	ανακαλούν	κινήσεις	της	Νανόχηνας	(όταν	βόσκει,	όταν	πετάει,	όταν	κουρνιάζει	κ.λπ.).	Στη	
συνέχεια, τα καλεί να γίνουν ένα κοπάδι και μετά από λίγα λεπτά κίνησης στον χώρο να καθίσουν 
να	ακούσουν	μία	ιστορία	για	τις	Νανόχηνες.	Ο	εμψυχωτής	διαβάζει	μία	σύντομη	ιστορία	για	τρεις	
Νανόχηνες:	τον	Φινν,	τη	Νιέιντα	και	τον	Ίμρε:

     O Τόμας, ο Ίνγκαρ και η Γιάνικε είναι μέλη μίας ομάδας επιστημόνων στη Νορβηγία.  
      Σκοπός της ομάδας τους είναι να σώσουν την απειλούμενη Νανόχηνα. Περνάνε πολλές ώρες 
από τη ζωή τους παρατηρώντας και μελετώντας αυτές τις συγκεκριμένες χήνες. Μπορούν 
πια να τις ξεχωρίζουν από τις άλλες χήνες, έχουν μάθει πολλά για τις συνήθειές τους αλλά 
και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά αυτά. Την άνοιξη του 2006, μετά από 
επίμονες προσπάθειες, η ομάδα κατάφερε να βάλει τρεις μικροσκοπικούς δορυφορικούς 
πομπούς σε τρεις Νανόχηνες που τις ονόμασαν Φινν (αρσενικό), Νιέιντα (θηλυκό) και Ίμρε 
(αρσενικό). Αυτό που ήθελε να πετύχει η ομάδα ήταν να μάθει περισσότερα για τις διαδρομές 
που ακολουθούν τα πουλιά από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα. Είναι σχεδόν αδύνατο να 
μάθουν με άλλο τρόπο για το ταξίδι τους. 

Λίγους μήνες μετά από τότε που είχαν βάλει τους πομπούς στην πλάτη των πουλιών, οι 
Νανόχηνες ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους προς τον Νότο. Πρώτα αναχώρησε ο Ίμρε και 
λίγες μέρες μετά ακολούθησαν ο Φινν μαζί με τη Νιέιντα. Ο Φινν και η Νιέιντα διέσχισαν χι-
λιάδες χιλιόμετρα και λίγους μήνες μετά έφτασαν στην Ελλάδα όπου πέρασαν τον χειμώνα, 
αρχικά στη λίμνη Κερκίνη και στη συνέχεια στο Δέλτα του Έβρου. Ο Ίμρε, αν και ακολούθησε 
σχεδόν την ίδια διαδρομή με τον Φινν και τη Νιέιντα, δεν είχε την ίδια τύχη με αυτούς. Αν και 
είχε πλησιάσει αρκετά και όλοι πίστευαν ότι θα έφτανε στην Ελλάδα, η επιστημονική ομάδα 
του προγράμματος άρχισε να λαμβάνει σήματα από μία σταθερή τοποθεσία. 

Οι μαθητές/τριες  να προτείνουν λύσεις 
για την προστασία του είδους, να σχεδιάσουν 
και να υλοποιήσουν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο. 

Τα παιδιά, αφού διαβάσουν μία σύντομη 
ιστορία βασισμένη στις πραγματικές 
περιπέτειες τριών Νανοχηνών, αποφασίζουν 
να δώσουν λύση στα προβλήματά τους 
μέσα από την προετοιμασία ενός θεατρικού 
δρώμενου σχεδιασμένου από τα ίδια 
τα παιδιά.

26

Στόχοι

4-5 μεγάλα χρωματιστά πανιά 

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη

Περιγραφή

Ο Φινν, ο Ίμρε και η Νιέιντα
ηλικίες 9-12
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Αυτό ήταν μία ένδειξη ότι ο Ίμρε δεν ζούσε πια. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας φίλος του Τόμας 
που βρισκόταν κοντά στην περιοχή που έδειχνε ότι σταμάτησε να δίνει σήμα ο πομπός του 
Ίμρε, εντόπισε το χωριό, ακόμα και το σπίτι απ’ όπου εξέπεμπε σταθερά πλέον ο δορυφορικός 
πομπός. Επισκέφθηκε την περιοχή για να μάθει από τον ίδιο τον κυνηγό που κατοικούσε εκεί 
ότι πράγματι σκότωσε τον Ίμρε τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου.

Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα στην κοινότητα των Νανοχηνών. Οι εναπομείνασες Νανόχηνες  
της Ευρώπης, που με το ζόρι φτάνουν τις 70, ανησυχούν για το μέλλον τους. Έχουν διαπι-
στώσει ότι η στάση των ανθρώπων τους δημιουργεί πια σοβαρά προβλήματα. Αν δεν βρε-
θεί κάποιος να τις βοηθήσει, όλοι λένε ότι το είδος τους θα εξαφανιστεί για πάντα μετά 
από εκατοντάδες χρόνια πάνω στη Γη! Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αντέξει τους πάγους του 
Αρκτικού κύκλου, έχουν σώσει άπειρα αυγά από τις κόκκινες αλεπούδες, έχουν βάλει μέχρι 
και Νανόχηνες φρουρούς να φυλάνε την ώρα που βόσκει το κοπάδι. Παρόλα αυτά, μέσα 
σε λίγα χρόνια, κάτι το παράνομο κυνήγι, κάτι η ομοιότητά τους με τις ξαδέρφες τους τις 
Ασπρομέτωπες Χήνες, λίγο τα υγρολίβαδα που γίνονται καλλιέργειες, λίγο η τροφή τους που 
λιγοστεύει, ο κόσμος φαντάζει πολύ επικίνδυνος. 

Επειδή αυτά είναι πολύ μεγάλα προβλήματα για να τα λύσουν μόνα τους τα πουλιά, χρειάζο-
νται βοήθεια από κάποιον που καταλαβαίνει και μιλάει τη γλώσσα των ανθρώπων αλλά και 
ξέρει πολλά για τα ταξίδια και τις δυσκολίες τους. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε εμείς;

Μόλις ολοκληρωθεί η αφήγηση, τα παιδιά αναλαμβάνουν να δώσουν σε ομάδες των 4-5 παιδιών, τη 
λύση στα προβλήματα του είδους μέσα από θεατρικό δρώμενο. Τα παιδιά, με ερέθισμα την ιστορία 
που άκουσαν, ανασύρουν πληροφορίες από προηγούμενες δραστηριότητες και αυτοσχεδιάζουν 
παρουσιάζοντας τρόπους προστασίας του είδους. Ο εμψυχωτής σε αυτό το σημείο, μπορεί να ανα-
φέρει τη σημασία και ανάγκη της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία ενός απειλούμενου 
είδους	όπως	η	Νανόχηνα.	

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πανιά διαφορετικών χρωμάτων 
για να φτιάξουν «σκηνικά» για το δρώμενό τους. Δίνονται 15 λεπτά σε κάθε ομάδα να ετοιμάσει το 
δρώμενο της. Μόλις όλες οι ομάδες παρουσιάσουν τα δρώμενά τους, τα παιδιά συζητούν:

	 •	Ποιες	λύσεις	προτάθηκαν;	
	 •	Ποιο	πρόβλημα	λύνει	η	κάθε	λύση	που	προτείνεται;	
	 •	Ποια	από	τις	λύσεις	θα	βοηθούσε	περισσότερο	τη	Νανόχηνα	και	γιατί;
	 •	Τι	από	όλα	αυτά	μπορούν	να	κάνουν	τα	ίδια	τα	παιδιά;	
	 •	Ποιοι	άλλοι	μπορούν	να	βοηθήσουν;	
	 •		Πώς	θα	καταφέρουν	να	τους	πείσουν	και	να	τους	ενεργοποιήσουν	 

για	να	σώσουν	τις	Νανόχηνες;
	 •	Πώς	θα	συνεργαστούν;
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με λίγα λόγια

Για	την	υλοποίηση	αυτής	της	δραστηριότητας	τα	παιδιά	μπορούν	να	ανατρέξουν	στη	δραστηριότητα	
«Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας». Αφού θυμηθούν τις απειλές και τις λύσεις που είχαν κα-
ταγράψει	 στο	 δέντρο	 των	 προβλημάτων,	 σχεδιάζουν	 μία	 δράση	 προστασίας	 για	 τη	 Νανόχηνα.	
Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω οδηγό για να σχεδιάσουν μία δράση 
ευαισθητοποίησης για το είδος. Η δράση αυτή μπορεί να αφορά σε μία εκδήλωση ή σε μία ημερίδα 
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του είδους.

Οι επιμέρους δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν, καθώς και η τελική δράση, μπορούν να οργα-
νωθούν στα εξής τέσσερα στάδια: 

•	 Σχεδιασμός	της	δράσης	επικοινωνίας	για	το	είδος
•	 Προγραμματισμός	της	δράσης	και	προετοιμασία	
•	 Υλοποίηση	της	δράσης
•	 Αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	της	δράσης	

Α) Σχεδιασμός της δράσης

Πριν αρχίσουν τον σχεδιασμό της δράσης, γίνεται συζήτηση αναδεικνύοντας τις αξίες προστασίας 
των ειδών (εγγενής αξία των ειδών και της βιοποικιλότητας, αξία σεβασμού της φύσης, αρχή της 
αειφορίας, αξία της ευθύνης κ.λπ.):

•	 Γιατί	να	οργανωθεί	μία	δράση	ευαισθητοποίησης;	
•	 Ποια	είναι	η	σημασία	της	Νανόχηνας;	

Οι μαθητές/τριες να οργανώνουν ημερίδα για την 
ανάδειξη ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, 
να ενεργοποιηθούν για την επίλυση ενός 
περιβαλλοντικού προβλήματος, να κατανοήσουν τη 
σημασία της διάχυσης της πληροφορίας.  

Τα παιδιά, με τη βοήθεια ειδικά 
σχεδιασμένου εγχειριδίου που τους δίνεται 
στα φύλλα εργασίας της δραστηριότητας, 
οργανώνουν και υλοποιούν μια πραγματική 
δράση ευαισθητοποίησης με θέμα 
την προστασία της Νανόχηνας. 

27

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας,  
λευκές κόλλες, μολύβια 

4 διδακτικές ώρες 
(προετοιμασία 
και αξιολόγηση)

Όλη η τάξη

Περιγραφή

Σχέδιο δράσης για την 
προστασία της Νανόχηνας 

ηλικίες 9-16
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Στη συνέχεια, τα παιδιά απαντούν στα ερωτήματα που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας «Σχεδιά-
ζουμε μία δράση προστασίας».  

Παράλληλα, ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα τα 5 πρώτα ερωτήματα (πλην του κόστους) που 
περιγράφονται και μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών.

 Στόχος         

 Κοινό         

 Βασικό μήνυμα        

 Μέσα         

 Τελική δράση        

Αφού τα παιδιά έχουν καταλήξει στην τελική τους δράση (π.χ. ημερίδα), μπορούν να ονοματιστούν οι 
επιμέρους δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν μέχρι την τελική δράση. Τέτοιες επιμέρους δράσεις 
μπορεί να είναι η δημιουργία ενός εντύπου, όπως ενός φυλλαδίου ή μιας αφίσας. Στη συνέχεια, 
τα παιδιά εκτιμούν το κόστος των επιμέρους δράσεων αλλά και της τελικής δράσης (εκτυπώσεις, 
ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού κ.λπ.). Τα παιδιά συζητούν τρόπους για να συγκεντρώσουν χρή-
ματα, να μειώσουν το κόστος κ.λπ., απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα που τους δίνεται στο φύλλο 
εργασίας «Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας». Μπορούν επίσης να υπολογίσουν ένα 10% επί 
των γενικών εξόδων για τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες. 

Β) Προγραμματισμός και προετοιμασία

Αφού έχει διαμορφωθεί ο σχεδιασμός της δράσης, γίνεται συζήτηση με τα παιδιά για τις ενέργειες 
που πιστεύουν ότι προϋπάρχουν της υλοποίησης και για τη σειρά με την οποία θα τους βοηθήσει 
να γίνουν. Ως βοηθητικός άξονας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φύλλο εργασίας «Βήματα πριν από 
την υλοποίηση της δράσης 1». 

Τα παιδιά μπορούν σε ομάδες να αναλάβουν τις ενέργειες που περιγράφονται για τον προγραμμα-
τισμό της δράσης. 

Σε αυτό το σημείο, παράλληλα με τη δημιουργία του υλικού που θα θέλουν να παρουσιάσουν 
(ενημερωτικές παρουσιάσεις για την ημερίδα, παράλληλη έκθεση, ενημερωτικό φυλλάδιο κ.λπ.) 
και πριν την υλοποίηση της δράσης, θα είναι βοηθητικό να λάβουν υπόψη τους τις ενέργειες που 
περιγράφονται στο φύλλο εργασίας «Βήματα πριν από την υλοποίηση της δράσης 2».

 
Γ) Υλοποίηση

Οι βασικές ενέργειες που θα χρειαστεί να έχουν κατά νου την/τις ημέρα/ες υλοποίησης της δράσης 
τους είναι:  

•	 	Να	ορίσουν	έναν	υπεύθυνο/συντονιστή	ο	οποίος	την	ημέρα	της	εκδήλωσης	ή	της	ημερίδας	θα	
αναλάβει αποκλειστικά τη γενική εποπτεία

134



•	 	Να	φτιάξουν,	να	τυπώσουν	και	να	στείλουν	στους	ενδιαφερόμενους	φορείς	το	πρόγραμμα	της	
ημερίδας (ή τις δράσεις της εκδήλωσης)

•	 	Να	φτιάξουν	μία	ομάδα	για	την	αντιμετώπιση	κάποιας	έκτακτης	κατάστασης	(π.χ.	επαφή	με	τεχνι-
κό εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα)

•	 	Να	τροφοδοτούν	τη	γραμματεία	με	τυχόν	ενημερωτικό	υλικό.	Η	γραμματεία	πρέπει	πάντα	να	εί-
ναι ενήμερη για τα γεγονότα, το πρόγραμμα και τυχόν λάθη και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. 
Ουσιαστικά είναι ο δεύτερος, ίσως και ο πιο σημαντικός, συντονιστής της δράσης. Η γραμματεία 
πρέπει να έχει πάντα όλες τις πληροφορίες από τον συντονιστή.  

Δ) Αξιολόγηση

Αφού έχει ολοκληρωθεί η δράση, τα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν σε μία αξιολόγηση της 
δράσης. Μπορούν να βρουν έναν τρόπο να μετρήσουν τα αποτελέσματα της δράσης και με βάση 
αυτό να διαπιστώσουν ποια ήταν η συμβολή της δράσης σε σχέση με τον στόχο που είχαν θέσει 
(π.χ. συγκεντρώθηκαν χ υπογραφές για συμμετοχή σε μία ομάδα εργασίας/ παρακολούθησης του 
είδους, προσήλθαν χ φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του είδους κ.λπ.).

Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για την αξιολόγηση της δράσης τους περι-
γράφονται στο φύλλο εργασίας «Μετρώντας το αποτέλεσμα της δράσης». 

Γίνεται	συζήτηση	με	θέματα:	

•	 Ανταποκρίθηκε	η	δράση	σε	σχέση	με	τον	στόχο	που	είχαν	θέσει	στο	στάδιο	του	σχεδιασμού;	
•	 Ήταν	χρήσιμη	η	δράση;
•	 Πόσο	μακροπρόθεσμο	αντίκτυπο	θεωρούν	ότι	έχει	η	δράση	τους;
•	 	Πώς	ένιωσε	κάθε	ένα	από	τα	παιδιά	κατά	τη	διάρκεια	της	προετοιμασίας	αλλά	και	κατά	την	υλο-

ποίηση;	Τα	παιδιά	μπορούν	να	φτιάξουν	ένα	ερωτηματολόγιο	κάνοντας	τη	δική	τους	προσωπική	
αξιολόγηση. 

•	 	Παρατήρησαν	τυχόν	λάθη	που	έγιναν;	Γιατί	πιστεύουν	ότι	έγιναν	και	τι	θα	μπορούσαν	να	έχουν	
κάνει	για	να	τα	αποφύγουν;

Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τις παρουσιάσεις, για τα φυλλάδια και γενικά για το υλικό που 
μπορεί να δημιουργηθεί είναι: 

•	 Ευδιάκριτος	βασικός	στόχος	της	δράσης	
•	 Ευδιάκριτος	τίτλος
•	 Σύντομα	κείμενα
•	 Ευδιάκριτες	γραμματοσειρές
•	 	Χρήση	αντιπροσωπευτικών	και	εντυπωσιακών	εικόνων/φωτογραφιών	που	αναδεικνύουν	το	θέ-

μα (φωτογραφίες που «μιλάνε» από μόνες τους) 
•	 Ομοιόμορφα	χρώματα
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27Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας 

•	 	Σε ποιο κοινό θέλετε να απευθυνθείτε; 
	 	Θα	απευθύνεται	στους	μαθητές	του	σχολείου	ή/και	γειτονικών	σχολείων,	στους	

δημότες, στις δημόσιες υπηρεσίες ή/και σε τοπικούς συλλόγους, σε τοπικά μέσα 
πληροφόρησης,	σε	συλλόγους	γονέων	ή/και	κηδεμόνων	κ.λπ.;	Είναι	 ιδιαίτερα	
χρήσιμο να είναι στοχοθετημένο το ακροατήριο, καθώς βοηθάει να γνωρίζουμε 
εάν υπάρχουν στο κοινό άτομα που θα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία 
του είδους αλλά και για να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου, έτσι 
ώστε να προσαρμόζουμε ανάλογα το ύφος των παρουσιάσεων - ομιλιών. 

•	  Ποιος είναι οι βασικός στόχος της δράσης σας; 
	 	Θέλουμε	να	ενημερώσουμε	 το	κοινό	για	 την	προστασία	 του	είδους,	να	δημι-

ουργήσουμε μία ομάδα εργασίας για την προστασία του είδους, να αυξήσουμε 
το	ενδιαφέρον	για	τις	απειλές	που	αντιμετωπίζει	κ.λπ.;	Ένας	ευδιάκριτος	στόχος	
θα βοηθήσει και στην αξιολόγηση της δράσης. 

•	 	Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε; 
  Το μήνυμα είναι βασικό να είναι σύντομο, ενδιαφέρον και όσο πιο άμεσο σε 

σχέση	με	το	θέμα	της	δράσης.	Για	να	διαπιστώσετε	εάν	έχει	ενδιαφέρον	σε	κά-
ποιον τρίτο, μπορείτε να μπείτε στη θέση του με το να κάνετε το τεστ του «Και 
λοιπόν;».

•	 	Με τι μέσα θα προσεγγίσετε το ακροατήριό σας; 
  Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από: άρθρα στον τύπο, e-mail, ραδιοφωνικό 

σποτ, συνέντευξη τύπου, αφίσες, φυλλάδια, διαδίκτυο, ενημερωτικά δελτία.

•	 	Ποια θα είναι η τελική σας δράση; 
  Η τελική δράση μπορεί να είναι η υλοποίηση μίας ημερίδας ή μίας εκδήλωσης, 

μίας έκθεσης (φωτογραφίας ή άλλου υλικού), ένα εργαστήριο κ.λπ. 

•	 	Τι κόστος θα έχει η δράση σας; 
 (εκτίμηση κόστους ανά επιμέρους δράση και για την τελική δράση).
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27Βήματα πριν από την υλοποίηση 
   της δράσης 1

 Πριν από την υλοποίηση της δράσης μπορείτε: 

•	 	Να	φτιάξετε	ένα	χρονοδιάγραμμα	με	τις	επιμέρους	δράσεις,	με	τις	σχετικές	ημερομηνίες	
και να ελέγχετε ότι αυτό τηρείται. 

•	 	Αφού	έχετε	σκεφτεί	τι	δράσεις	θέλετε	να	κάνετε,	είναι	πολύ	σημαντικό	η	κάθε	ομάδα	να	
διαλέξει ποια δράση θέλει να αναλάβει. Όπου υπάρχουν προβλήματα ή καθυστερήσεις, 
το πρόβλημα αυτό γυρνάει στην ομάδα οπότε και το συζητάτε όλοι μαζί. Ακόμα και 
προβλήματα να μην υπάρχουν, οι ομάδες μεταξύ τους φροντίζουν να ενημερώνουν η 
μία την άλλη για τις δράσεις της κάθε ομάδας. Αντίστοιχα, αν κάποιος από εσάς αναλάβει 
μόνος του κάποια επιμέρους δράση φροντίζει να κρατά ενήμερη την ομάδα του! 

•	 	Να	σχεδιάσετε	πώς	θα	διαδώσετε	στο	κοινό	και	στους	εμπλεκόμενους	φορείς	την	τελική	
δράση: να επιλέξετε σε ποια μέσα θα απευθυνθείτε, να επικοινωνήσετε με τους εκεί 
υπεύθυνους, να τηρείτε αρχείο επαφών κ.λπ.

•	 	Να	εντοπίσετε	φορείς	που	θα	ενδιαφέρονται	για	το	θέμα	σας	και	να	καταχωρήσετε	τα	
στοιχεία τους (δημιουργία ενός αρχείου επαφών). Σ’ αυτή τη φάση μπορείτε να σκε-
φτείτε ποιους σχετικούς φορείς θα θέλετε να καλέσετε (περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
επιστημονικούς φορείς, δράσεις πολιτών, συλλόγους κ.λπ.) για να μιλήσουν στην ημε-
ρίδα. 

•	 	Να	αναζητήσετε	σχετικούς	φορείς	που	θα	θέλουν	να	συνεργαστούν	και	να	βοηθήσουν	
(π.χ. Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τοπικές περιβαλλοντικές ομάδες 
κ.λπ.) αλλά και ευκαιρίες για δωρεάν δημοσιότητα της δράσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς 
μπορεί να είναι συνδιοργανωτές της δράσης (αλλά με προσοχή για ευδιάκριτο διαχωρισμό 
εργασιών, ποιος κάνει τι).

•	 	Να	 εντοπίσετε	 σημεία	 πληροφόρησης,	 σημεία	 δηλαδή	 που	 θα	 μπορείτε	 να	 αφήνετε	
φυλλάδια ή σχετικό υλικό που θα προβάλει τη δράση σας.

•	 	Να	αναζητήσετε	πιθανές	ημερομηνίες	για	την	τελική	δράση	(ή	και	κάποια	επιμέρους	δρά-
ση) που να συμπίπτουν με τοπικά γεγονότα για να μεγιστοποιήσετε την προβολή της. Μια 
καλή ιδέα θα ήταν να συνδυάσετε τη δράση είτε με κάποιο τοπικό φεστιβάλ ή γιορτή ή 
με κάποιον παγκόσμιο εορτασμό (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Ημέρα 
Υγροτόπων,	Νερού,	Ζώων	κ.λπ.).		

•	 	Να	εντοπίσετε	έναν	κατάλληλο	χώρο	που	θα	φιλοξενήσει	τη	δράση	(μέγεθος	σε	σχέση	
με τους καλεσμένους, διαθεσιμότητα τεχνικού εξοπλισμού κ.λπ.). 

•	 	Να	τηρείτε	αρχείο	με	τα	αποκόμματα	των	εφημερίδων	με	άρθρα	σχετικά	με	τη	δράση	
σας. Αυτό θα σας βοηθήσει, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσετε τη δράσης σας.
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27Βήματα πριν από την υλοποίηση 
   της δράσης 2

 Οι παρακάτω ενέργειες θα σας βοηθήσουν στην προετοιμασία 
 της δράσης σας. Μπορείτε:  

•	 	Να	εκτιμήσετε	τις	ποσότητες	φυλλαδίων	που	θα	χρειαστείτε	(σε	πόσο	κόσμο	θα	
απευθυνθείτε, θα είναι υλικό που θα συνδέεται αποκλειστικά με την τελική δράση 
ή	θα	μπορεί	να	αξιοποιηθεί	και	μεταγενέστερα;).		

•	 	Να	ελέγξετε	το	υλικό	(επιμέλεια	κειμένων)	πριν	την	εκτύπωση	για	τυχόν	λάθη,	πα-
ραλείψεις κ.λπ. Σ’ αυτό το σημείο καλό είναι να μπορείτε να απευθυνθείτε συμ-
βουλευτικά σε κάποιον εκπαιδευτικό, στη διεύθυνση του σχολείου κ.λπ.

•	 	Να	εκτυπώσετε	τυχόν	ενημερωτικό	υλικό	έγκαιρα.

•	 	Να	ετοιμάσετε	ένα	απλό	ερωτηματολόγιο	για	να	το	συμπληρώσουν	τα	άτομα	που	
θα έρθουν στην τελική δράση (κατά πόσο έμαθαν κάτι νέο κ.λπ.). Αυτό θα σας 
βοηθήσει στη φάση της αξιολόγησης της δράσης σας. 

•	 	Να	 προετοιμάσετε	 τον	 χώρο	 που	 θα	 γίνει	 η	 δράση.	 Καλό	 είναι	 να	 εντοπίσετε	
ένα σημείο κοντά στην είσοδο της πόρτας όπου θα μπορείτε να λειτουργείτε μία 
γραμματεία (να κρατάτε τα στοιχεία των συμμετεχόντων, να ενημερώνεται ο κόσμος 
για το πρόγραμμα, τις παρουσιάσεις, να παίρνει ενημερωτικό υλικό κ.λπ.). 

•	 	Να	κατανείμετε	αρμοδιότητες	μεταξύ	των	παιδιών	που	θα	εμπλακούν	στην	υλο-
ποίηση της δράσης (ποιος είναι υπεύθυνος για τον χώρο, ποιοι θα είναι οι ομιλητές, 
ποιος θα συντονίζει τη συζήτηση, ποιος θα απαντά σε ερωτήσεις του κοινού και 
ποιος θα είναι ο αντικαταστατής του κ.λπ.).

•	 	Να	φτιάξετε	μία	λίστα	με	πράγματα	που	θα	χρειαστείτε	την	ημέρα	της	τελικής	δρά-
σης (φυλλάδια, αρχεία επαφών, εξοπλισμός, στυλό κ.λπ.). 

•	 	Να	προβάλετε	τη	δράση	σας	σε	ομάδες	που	ξέρετε	ότι	θα	ενδιαφερθούν,	στην	
ομάδα στόχο ή στο γενικό κοινό, εάν αυτή είναι η ομάδα στόχος. 
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27Μετρώντας το αποτέλεσμα της δράσης

 Μόλις ολοκληρωθεί η δράση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε τι πήγε καλά 
και τι όχι έτσι ώστε να το λάβουμε υπόψη μας στον σχεδιασμό μίας επόμενης 
δράσης. Παρακάτω θα βρείτε μία σειρά από ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν 
να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της δράσης σας. Μπορείτε να εντάξετε και 
τα δικά σας κριτήρια. 

•	 	Πόσες	ώρες	δαπανήθηκαν	για	την	προετοιμασία	και	την	υλοποίηση	της	δράσης;	
Σε σχέση με τα αποτελέσματα της δράσης, θα μπορούσε να γίνει καλύτερη ορ-
γάνωση,	καλύτερος	επιμερισμός	της	εργασίας;	

•	Αξιοποιηθήκαν	οι	διαθέσιμοι	πόροι;

•	Πόσα	ερωτήματα	υπήρξαν	σε	σχέση	με	τις	παρουσιάσεις	που	έγιναν;	

•	 	Απαντήθηκαν	οι	ερωτήσεις	του	κοινού;	Πόσοι	ζήτησαν	επιπλέον	πληροφορίες	
για τη δράση σας, για την προστασία του είδους, για το πρόγραμμα που υλοποι-
είται;	Δημιουργήθηκε	ενδιαφέρον	για	την	προστασία	της	Νανόχηνας;

•	 	Καλύφθηκε	από	τα	τοπικά	Μέσα	Μαζικής	Ενημέρωσης;	Πόσοι	δημοσιογράφοι	
ήρθαν;	

•	 	Πόσοι	ήρθαν	από	αυτούς	που	προσκλήθηκαν	(αριθμός	των	παρισταμένων	σε	
σχέση	με	τον	αριθμό	των	προσκεκλημένων);	

•	Πόσα	έντυπα	δόθηκαν;

•	Τι	απαντήσεις	πήρατε	στο	ερωτηματολόγιο	που	ενδεχομένως	είχατε	φτιάξει;

•	Έγιναν	συμπληρωματικές	ή	σχετικές	εκδηλώσεις	από	τρίτους	φορείς;	

•	 	Υπήρχαν	διαμαρτυρίες	του	κοινού	για	ελλιπή	ενημέρωση,	λανθασμένα	στοιχεία	
ή	παραπληροφόρηση;

•	 	Υπήρξε	ενδιαφέρον	για	συμμετοχή	σε	δράσεις	προστασίας;	Πόσοι	ενδιαφέρ-
θηκαν;		

•	Αξιοποιήσατε	ευκαιρίες	για	δημοσιότητα;	
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με λίγα λόγια

Τα	παιδιά	χωρίζονται	σε	ομάδες.	Η	κάθε	ομάδα	δείχνει	σε	κόμικ	τη	γνωριμία	της	με	τη	Νανόχηνα	
(λέξεις κλειδιά: απειλές, προστασία κ.λπ.). Στο τέλος, παρουσιάζουν στην τάξη τα κόμικ τους. Ο εμψυ-
χωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το φύλλο «Η Νανόχηνα κόμικ» όπου δείχνει με απλά βήματα πώς 
να σκιτσάρει κάποιος μία χήνα και έναν άνθρωπο, ενώ δίνονται και πλαίσια για να σκιτσάρουν τα 
παιδιά ή/και να γράψουν τους διαλόγους. 

Βοηθητικός	άξονας	δομής	για	την	ιστορία	τους	μπορεί	να	είναι:	

 •	Ποιος;	(η	Νανόχηνα	ως	πρωταγωνιστής,	δοσμένο	από	τον	εμψυχωτή)
	 •	Πού	πήγε;
	 •	Τι	κίνδυνο	συνάντησε;
	 •	Ποιος	τη	βοήθησε	να	συνεχίσει/να	βρει	τον	δρόμο	της;
	 •	Τι	έγινε	τελικά;

Οι μαθητές/τριες να αξιολογήσουν την εμπειρία 
τους από τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για τη Νανόχηνα, να ψυχαγωγηθούν.

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μέσα 
από τον σχεδιασμό ενός πρωτότυπου 
κόμικ, παρουσιάζουν ελεύθερα τη γνωριμία 
τους με τη Νανόχηνα και την εμπειρία τους 
από το Πρόγραμμα.

28

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας 
(προαιρετικά), μολύβια, ξυλομπογιές 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ  
ηλικίες 9-16
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28Η Νανόχηνα κόμικ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ 
ΕΝΑΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ 
ΜΙΑ ΧΗΝΑ
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Φύλλο αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά 

Με λένε:           

Πηγαίνω στο σχολείο:         

Η τάξη μου είναι:          

     Η δραστηριότητα που ξεχώρισα:       
     
     Γιατί:          

            

     Δεν μου άρεσε:         
 
     Γιατί:          

            

     Στο Πρόγραμμα θα άλλαζα       

               

            

            

     Για εμένα, η καλύτερη στιγμή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 
     για τη Νανόχηνα ήταν         
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Φύλλο αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτικό 

Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή για την αξιολόγηση και βελτίωση 
της δουλειάς της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία: 

Διεύθυνση:	Θεμιστοκλέους	80,	Τ.Κ.	10681,	Αθήνα		|		Fax: 210 8227937
Email: info@ornithologiki.gr  (το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που περιλαμβάνεται στο υλικό)

Σχολείο:              
Τάξη:              
           Μας άρεσε          
Εκπαιδευτικό υλικό        Υλοποιήθηκε Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Οδηγός Εκπαιδευτικού               
Δραστηριότητες              
1. Η βιοποικιλότητα γύρω μας                  
2. Η ποικιλία της ζωής                            
3.	 Ζουν	ανάμεσά	μας!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
4. Φροντίζω τα πουλιά                   
5. Πάπιες και χήνες της Ελλάδας                   
6. Οι χήνες στην παράδοση                   
7. Πάει, πέταξε η τροφή!                    
8. Επίσκεψη από το παρελθόν:   
	 από	τον	Αρχαιοπτέρυγα	στη	Νανόχηνα		 	 	 	 	 	 	 	 									
9.	 Η	Νανόχηνα	φύλλο	&	φτερό!	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
10. Η μεταμόρφωση του Αρχαιοπτέρυγα                  
11.	 Μια	ιστορία	για	τη	Νανόχηνα		 	 	 	 	 	 	 	 	 									
12. Ταξίδι με επιστροφή                    
13. Ένας για όλους και όλοι για έναν!                   
14.	Ένα	κοπάδι	Νανόχηνες	στην	τάξη	μας!	 	 	 	 	 	 	 	 									
15.	Το	παιχνίδι	της	Νανόχηνας		 	 	 	 	 	 	 	 	 									
16. Ο καθένας σπίτι του!                   
17.	Ο	βιότοπος	της	Νανόχηνας		 	 	 	 	 	 	 	 	 									
18. Τα προβλήματα μιας σπάνιας χήνας                  
19. Από μέρος σε μέρος                   
20.	Παράνομο	κυνήγι;	Ας	το	ξανασκεφτούμε...		 	 	 	 	 	 	 									
21. Μάσκες και χήνες                   
22. Ο Αρχαιοπτέρυγας στη μηχανή του χρόνου                
23. Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά                  
24. Πλησιάζοντας τα υγρολίβαδα 
	 της	Νανόχηνας	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												
25. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης                  
26.	Ο	Φινν,	ο	Ίμρε	και	η	Νιέιντα	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
27. Σχέδιο δράσης για την προστασία 
	 της	Νανόχηνας			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
28. Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ                  

Σχόλια - παρατηρήσεις 
Για	τη	Δραστηριότητα	Νο.	     θα έλεγα ότι              
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