Μάσκα Τσαλαπετεινού
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Με λΙγα λογια

Ζουν ανάμεσά μας!

Τα παιδιά, μέσα από συζήτηση, αναπτύσσουν
προβληματισμούς για τις διαφορές μεταξύ
των ειδών πουλιών αλλά και τις αιτίες των
διαφορών αυτών. Στη συνέχεια, διακρίνουν τις
διαφορετικές ομαδοποιήσεις των ειδών μέσα
από ένα παιχνίδι μνήμης για τα πουλιά.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν διαφορετικά είδη
πουλιών, να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα βασικά
χαρακτηριστικά των άγριων πουλιών, να μιμηθούν την κίνηση
των άγριων πουλιών.
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας από το
Υποστηρικτικό Υλικό, ψαλίδι,
κόλλα, χαρτόνι Α4.

Διάρκεια

1 διδακτική ώρα

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-12 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής μπορεί να σημειώνει στον πίνακα
τις λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να
περιγράψουν το κάθε είδος (π.χ. μεγάλο ράμφος, ψηλά
πόδια κ.λπ.), προκειμένου να διαπιστώσουν στο τέλος
ότι αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών
ως κριτήρια διαφοροποίησης (ράμφος, μέγεθος,
πούπουλα κ.λπ.).
Μόλις ολοκληρώσουν, ζητάει από τα παιδιά
να επιλέξουν ένα από αυτά τα πουλιά και να το
περιγράψουν:

• Γνωρίζουν τα είδη πουλιών των καρτών;
• Αν τα έχουν δει, πού τα συνάντησαν;
• Τι έκαναν τα πουλιά όταν τα είδαν; (Έτρωγαν,
πετούσαν κ.λπ.)

• Πώς θα καταλάβαινες ότι αυτό είναι π.χ.
Τσαλαπετεινός;

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί σε ένα αντίγραφο το φύλλο
«Πουλιά στα Ιόνια νησιά», το οποίο απεικονίζει 4
ζευγάρια διαφορετικών ειδών άγριων πουλιών. Μπορεί
να το εκτυπώσει και σε έγχρωμη μορφή, που θα βρει
στο Υποστηρικτικό Υλικό. Κολλάει το φύλλο σε χαρτόνι
και κόβει τις κάρτες με τα είδη των πουλιών. Παρακινεί
τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και τοποθετεί τις
κάρτες στο κέντρο του κύκλου. Γίνεται συζήτηση με τα
παιδιά:

Στη συνέχεια, αφού ανακοινώσει στα παιδιά τα
ονόματα των πουλιών, τα ενθαρρύνει να παρατηρήσουν
προσεκτικά τις κάρτες, και γίνεται συζήτηση:
• Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά τους;
• Τι διαφορές παρατηρούν μεταξύ των πουλιών σε
σχέση με: το μέγεθος, το ράμφος (μικρό, μεγάλο,
δυνατό, λεπτό, γαμψό κ.λπ.), τα πόδια, τα φτερά, την
ουρά, το σχήμα του πουλιού;
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Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής αριθμεί τις κάρτες στην
πίσω πλευρά τους. Ανακατεύει τις κάρτες και τις
τοποθετεί με κάποια σειρά (π.χ. σε ζευγάρια, η μία
δίπλα στην άλλη), έτσι ώστε να φαίνεται το είδος
του πουλιού. Καλεί τα παιδιά να τις δουν μία φορά.
Τις γυρίζει ανάποδα και τα ξανακαλεί. Κάθε παιδί,
με τη σειρά, επιλέγει δύο αριθμούς καρτών στις
οποίες πιστεύει ότι θα βρει 2 ίδια είδη και τους
γυρίζει πλευρά. Αν δεν πετύχει ζευγάρι, οι κάρτες
τοποθετούνται πάλι με την πλευρά του αριθμού προς
τα επάνω και συνεχίζει ο επόμενος. Εφόσον βρει ένα
ζευγάρι του ίδιου είδους και θυμάται ταυτόχρονα να
αναφέρει το όνομα του είδους, οι κάρτες παραμένουν
ανοιχτές ώστε να φαίνονται τα πουλιά. Κάθε παιδί έχει
μία ευκαιρία σε κάθε γύρο. Στόχος είναι να βρεθούν
όλα τα ζευγάρια!
Μόλις ανοίξουν όλες τις κάρτες, μπορεί να μοιράσει
τυχαία στα παιδιά από μία κάρτα, να σταθούν σε κύκλο
και να καλεί διαφορετικούς κάθε φορά εκπροσώπους
πουλιών να έρθουν στο κέντρο του κύκλου με οδηγίες
όπως: «τώρα πετάνε στο κέντρο του κύκλου μόνο τα
πουλιά με μεγάλο ράμφος», «τώρα πετάνε στο κέντρο
του κύκλου μόνο τα πουλιά με μακριά πόδια» κ.ο.κ.
Στο τέλος, μπορεί να γίνει συζήτηση:
• Πώς χρησιμοποιούν τα πουλιά τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά τους;
• Όλα τα χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο;

[9-12 ετων]
Ο εμψυχωτής μπορεί να εντάξει περισσότερα είδη
πουλιών χρησιμοποιώντας και τη δεύτερη σελίδα του
φύλλου «Πουλιά στα Ιόνια νησιά», αυξάνοντας έτσι τον
αριθμό των καρτών στο παιχνίδι μνήμης.

Αντιστοιχία ειδών των φύλλων
«Πουλιά στα Ιόνια νησιά»
1: Μελισσοφάγος
2: Τσαλαπετεινός
3: Τρυγόνι
4: Σταβλοχελίδονο
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5: Καλαμόκιρκος
6: Συκοφάγος
7: Σταχτομυγοχάφτης
8: Γκιώνης

Ζουν ανάμεσά μας!
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Ένα βήμα παραπέρα

Ο εμψυ χωτής επιλ έγει μία
ώρα εκτός διαλ είμματος
(για να υπάρχει ησυχία) και
υν
ανακοινώνει στα παιδιά ότι μπορούν να κάνο
είου,
σχολ
μία σύντομη περιήγηση στην αυλή του
με σκοπό να παρατηρήσουν πουλ ιά. Κατά την
ιά
παραμονή τους στην αυλή, τα ρωτά: Ποια πουλ
Από
ιο;
κάπο
παρατηρείτε; Πού τα είδατε; Ακού τε
πού έρχε ται ο ήχος;
• Εστιάζου ν σε ομοιότητες και διαφορές.
• Πώς ξεχωρίζου ν μεταξύ τους;
• Πώς ξεχωρίζου ν οι ήχοι που κάνουν;
• Πώς συμπεριφέρον ται; (Άλλ ο κάθε ται σε
δέντρο, άλλο στο γήπεδο κ.λπ.);
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

(α)
υλιιάά σστα
ΠΠοουλ
τα ΙόΙόννιαια ννησ
ησιάιά (α
)
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Πουλιά στα Ιόνια νησιά (B)
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

(Α)
ΥΛΙΙΆΆ ΣΣΤΑ
ΠΠΟΟΥΛ
ΤΑ ΙΌΙΌΝΝΙΑΙΑ ΝΝΗΣ
ΗΣΙΆΙΆ (Α
)

05

05

06

06

07

07

08

08

02

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

ΠΟ
(B)
ΙΆ (Α)
ΝΗΣΙΆ
ΙΑ ΝΗΣ
ΙΌΝΙΑ
ΣΤΑ ΙΌΝ
ΥΛΙΆΆ ΣΤΑ
ΠΟΥΛΙ

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν με την αναγνώριση
ειδών, συνθέτοντας με συνεργατικό τρόπο τη δική τους
διχοτομική κλείδα αναγνώρισης για είδη που συναντούν
στην περιοχή τους. Στη συνέχεια, αφού έχουν εξοικειωθεί
με τα είδη της δραστηριότητας, τα ζωγραφίζουν με βάση το
φύλλο που τους δίνεται (για τους μαθητές του Δημοτικού).

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις διχοτομικές
κλείδες αναγνώρισης, να σχεδιάζουν κλείδες αναγνώρισης,
να επιλέγουν τις διαφορές και ομοιότητες των ειδών
ως κριτήρια για την αναγνώρισή τους, να μπορούν να
αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν είδη πουλιών της περιοχής
τους, να ψυχαγωγηθούν.

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, έγχρωμα
αντίγραφα φύλλου
δραστηριότητας από το
Υποστηρικτικό Υλικό, ψαλίδι,
λευκές κόλλες, ξυλομπογιές,
μολύβια.

Πουλιά στα
Ιόνια νησιά
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Τα παιδιά χωρίζονται σε 3-4 ομάδες και φτιάχνουν τη
δική τους κλείδα αναγνώρισης για 8 είδη πουλιών που
είτε είναι περαστικά από το Ιόνιο κατά τη μετανάστευση
είτε μένουν όλο τον χρόνο στην περιοχή τους.

Κλείδες αναγνώρισης
Ενημερώνει τα παιδιά ότι οι επιστήμονες
χρησιμοποιούν κλείδες για να ξεχωρίζουν τα είδη
μεταξύ τους, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
αναγνωρίζουν και να θυμούνται λεπτομέρειες για
όλα τα είδη. Οι κλείδες μάς οδηγούν σε κάθε βήμα να
επιλέξουμε κάποιο χαρακτηριστικό που έχει ή δεν έχει
η ομάδα πουλιών που μελετάμε, ώστε να οδηγηθούμε
στο επόμενο βήμα και να καταλήξουμε τελικά σε
μία και μοναδική λύση. Αν οι επιλογές που δίνονται
σε κάθε βήμα είναι δύο, τότε η κλείδα ονομάζεται
διχοτομική.
Εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε κλείδα βασίζεται στην
περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ειδών.
Μια κλείδα αναγνώρισης ξεκινάει από την περιγραφή
κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος ενός είδους ή
μιας ομάδας ειδών (π.χ. γκρίζο κεφάλι) και, με βάση
αυτό, τα είδη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (π.χ. σε
αυτά που έχουν γκρίζο κεφάλι και σε αυτά που δεν
έχουν). Στη συνέχεια, επιλέγεται επόμενο γνώρισμα
από κάθε νέα κατηγορία (π.χ. μακρύ ράμφος), τα
είδη χωρίζονται ξανά σε επιμέρους κατηγορίες
κ.ο.κ. Τα παιδιά επιλέγουν εκείνα τα γνωρίσματα που
διαφοροποιούν τα είδη μεταξύ τους.

Ψαλιδίζει τις αριθμημένες κάρτες του φύλλου «Κλείδα
αναγνώρισης», που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό,
και μοιράζει στις ομάδες από ένα σετ, καθώς και
ένα αντίγραφο του φύλλου «Ονομασίες πουλιών του
Ιονίου». Επιλέγει τα πρώτα 8 είδη του φύλλου. Για να
αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας, μπορεί να συνεχίσει και
με τα υπόλοιπα 4 είδη του φύλλου. 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. Για να βρουν ποιο είδος αντιστοιχεί σε κάθε
κάρτα, ανατρέχουν στο φύλλο «Ονομασίες πουλιών
του Ιονίου». Ο εμψυχωτής μπορεί υποστηρικτικά
να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα κλείδας για
τα συγκεκριμένα είδη που θα βρει στο τέλος της
δραστηριότητας.
Αφού τελειώσουν, μαζεύει τα φύλλα με τις
ονομασίες των πουλιών. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα
σημειώνει στην κλείδα της το όνομά της και τη δίνει στη
διπλανή ομάδα, ώστε κάθε ομάδα να έχει την κλείδα
της άλλης ομάδας. Κάθε ομάδα, χρησιμοποιώντας
τις κάρτες, επιλέγει ποιο είδος θα προσπαθήσει να
αναγνωρίσει, και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει
τα σχόλιά της για τη συγκεκριμένη κλείδα (αν ήταν
εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) και δίνει την κλείδα
στην επόμενη ομάδα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι κάθε
ομάδα να πάρει τη δική της κλείδα στο χέρι.
Έπειτα, όλοι μαζί σχολιάζουν τις κλείδες που
έφτιαξαν οι ομάδες και καταλήγουν στα στοιχεία εκείνα
που κάνουν λειτουργική ή δυσλειτουργική μια κλείδα.
Μόλις ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση:
• Σε ποια είδη δυσκολεύτηκαν περισσότερο;
• Ποια είχαν έντονες ομοιότητες;
• Ποια από τα είδη παρατηρούν όλο τον χρόνο και ποια
ανά εποχές;
• Ποια εποχή συναντούν το κάθε είδος;
• Γνωρίζουν ποια από αυτά είναι μεταναστευτικά;
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[9-12 ετων]

Πουλιά στα
Ιόνια νησιά

Στο τέλος, για τα παιδιά του Δημοτικού, ο εμψυχωτής
μοιράζει αντίγραφα των φύλλων «Πού πήγαν τα
χρώματα των πουλιών;» και τα παιδιά ζωγραφίζουν
τα πουλιά των φύλλων με βάση τα πραγματικά τους
χρώματα, όπως τα συνάντησαν νωρίτερα. Τα παιδιά
μπορούν να επιλέξουν ποιο ή ποια από τα είδη θέλουν
να ζωγραφίσουν. Εναλλακτικά, κόβει τα σκίτσα των
διαφορετικών πουλιών και τα μοιράζει τυχαία στα
παιδιά.

Παράδειγμα Διχοτομικής Κλείδας
για τα πουλιά της δραστηριότητας
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Ονομασίες πουλιών
του Ιονίου
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Πού πήγαν τα χρώματα
των πουλιών; (Α)
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Πού πήγαν τα χρώματα
των πουλιών; (Β)
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

ΠΟ
ΚΛΥΛΙ
ΕΙΔΆΑΣΤΑ
ΑΝΑΙΌΝ
ΓΝΩΙΑΡΙΣΝΗΣ
ΗΣΙΆ(Α(Α)
)
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ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

ΚΛΕΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (B)

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά παρακολουθούν μια μικρή
κουκλοθεατρική ιστορία με ήρωες
δύο μεταναστευτικά πουλιά που
ετοιμάζονται για το μεγάλο τους
ταξίδι. Στη συνέχεια, τοποθετούν
τις εικόνες του ταξιδιού σε σωστή
χρονολογική σειρά και φτιάχνοντας
τις δικές τους δαχτυλόκουκλες
ζωντανεύουν σκηνές από το ταξίδι
της μετανάστευσης.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να ονοματίσουν τους κινδύνους που
συναντά ένα χελιδόνι, να παρατηρήσουν τους μηχανισμούς
που αναπτύσσουν τα πουλιά για να επιβιώσουν, να πληροφορηθούν σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
πουλιά στο μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης.

Αν έχεις φτερά και πετάς,
τα εμπόδια προσπερνάς
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, ξυλομπογιές,
ψαλίδι.

Διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής διαβάζει από το φύλλο «Χελιδόνα,
φτάνουμε;» στα παιδιά τον διάλογο δύο
μεταναστευτικών πουλιών (Σταβλοχελίδονα) λίγο
πριν φύγουν για το μεγάλο τους ταξίδι. Στον διάλογο
περιγράφονται οι δυσκολίες που συναντούν τα
μεταναστευτικά πουλιά στο ταξίδι τους, και ο τρόπος
που τις αντιμετωπίζουν.
Εναλλακτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις δαχτυλόκουκλες από το φύλλο
«Δαχτυλόκουκλες» και να παίξει τη μικρή αυτή
κουκλοθεατρική ιστορία στα παιδιά.
Μόλις ολοκληρώσει την αφήγηση, χωρίζει τα
παιδιά σε δύο ομάδες, φωτοτυπεί το φύλλο «Αν έχεις
φτερά και πετάς, τα εμπόδια προσπερνάς», στο
οποίο αναπαριστώνται τα μέρη που επισκέπτονται τα
χελιδόνια στο ταξίδι τους, και δίνει από ένα αντίγραφο
σε κάθε ομάδα. Καλεί κάθε ομάδα να βάλει τις κάρτες
στη σωστή σειρά με βάση την ιστορία που άκουσε. Στη
συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση:

• Πώς προετοιμάζονται τα Χελιδόνια για το ταξίδι τους;
• Ποιες δυσκολίες συναντούν στο ταξίδι τους; Πώς τις
αντιμετωπίζουν;
• Τι χρειάζονται τα πουλιά για να συνεχίσουν το ταξίδι
τους;
• Πού βρίσκουν ξεκούραση;
• Γιατί η Χελιδόνα συναντά όλο και λιγότερες λίμνες
κάθε χρόνο;
• Τι μπορούμε να κάνουμε για να βρουν τα Χελιδόνια
όσα χρειάζονται όταν φτάνουν στο νησί μας;
• Πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να κάνουμε την
αυλή του σχολείου μας φιλόξενη για τα μεταναστευτικά
πουλιά;
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Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, κάθε ομάδα μπορεί
να διαλέξει τυχαία μια κάρτα από αυτές που έβαλε στη
σειρά. Ο εμψυχωτής μπορεί, αν θέλει, να χωρίσει τα
παιδιά σε περισσότερες ομάδες. Ανάλογα με την κάρτα
που διαλέγει κάθε ομάδα, αναπαριστά κουκλοθεατρικά
ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι των μεταναστευτικών
πουλιών χρησιμοποιώντας τις δαχτυλόκουκλες.
Φωτοτυπεί το φύλλο «Δαχτυλόκουκλες» σε τόσα
αντίτυπα όσα είναι οι ομάδες και τα μοιράζει στα παιδιά
για να φτιάξουν τις δαχτυλόκουκλές τους.

Αν έχεις φτερά και πετάς,
τα εμπόδια προσπερνάς
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Θυμηθείτε! Ένα απλό πανί πάνω
σε ένα θρανίο είναι αρκετό για να
φτιάξει μια σκηνή κουκλοθεάτρου.
Τα παιδιά κρύβονται πίσω του και
ζωντανεύουν τις κούκλες τους!
Μόλις τελειώσουν, τα παιδιά
τοποθετούν τις δαχτυλόκουκλές
τους στη Γωνιά των Ταξιδιάρικων
Πουλιών.

Ένα βήμα παραπέρα

Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να παίξουν ένα κινητικό
παιχν ίδι. Χωρίζονται σε δύο
ομάδες. Η μία ομάδα στέκε ται απένα ντι από την
άλλη. Ο εμψυ χωτής δίνει το σήμα (ένα παλαμάκι ή
ένα σύνθημα) στην πρώτη ομάδα των παιδιών και
αυτά παίρνουν μια στάση-πόζα ανοίγοντας χέρια
και πόδια και φτιάχ νοντας με το σώμα τους εμπόδια. Η δεύτε ρη ομάδα των παιδιών (όλα μαζί ή σε
ζευγάρια) πρέπει να περάσει μέσα από τα εμπόδια
χωρίς να τα ακουμπήσει. Αν τα καταφέρει, οι ρόλοι
αντισ τρέφονται!
Παρα λλαγή του παιχν ιδιού: Τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα των εμποδίων μπορούν να
κρατά νε, μόνα τους ή σε ζευγάρια, κορδέ λες σε
διαφορετικά επίπεδα στον χώρο: χαμηλ ά, ψηλά,
στη μέση. Έτσι, το παιχν ίδι αποκτά ακόμη ένα
επίπεδο δυσκολίας.

Ως βοηθητικό άξονα της ιστορίας, μπορούν να έχουν:
• Ποιους κινδύνους συνάντησαν τα πουλιά,
π.χ. στην έρημο Σαχάρα;
• Πώς τους αντιμετώπισαν;
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Χελιδόνα, φτάνουμε;
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Χελιδόνι: Καλέ, μαμά! Πώς πάχυνα έτσι; Μη με ταΐζεις άλλο.
Χελιδόνα: Μια χαρά είσαι, πουλάκι μου! Χρειάζεσαι πολλά κουνουπογεύματα για το
μετανασ τευτικό μας ταξίδι.

Χελιδόνι: Ναι, το ξέρω. Μα, κοίταξέ με, έχω γίνει διπλάσιος!
Χελιδόνα: Διπλάσιος και δυνατός! Θυμήσου ότι μας περιμένει ένα ταξίδι με πολλά, πολλά
εμπόδια. Πρώτη και καλύτερη, η έρημος Σαχάρα.
Μαμά, ποια λαχτάρα, ποια λαχτάρα θα μας βρει στην έρημο Σαχάρα;

Χελιδόνι:
Χελιδόνα: Στη Σαχάρα θα συναντήσουμε δυνατές αμμοθύελλες και θα πετάμε συνέχεια κάτω
από τον καυτό ήλιο.

Χελιδόνι: Πω! Πω! Κούραση! Θα ιδρώσουν οι φτερούγες μου!
Χελιδόνα: Γι’ αυτό, φάε, να πάρεις δύναμη: μία κουνουπομπουκιά για να περάσουμε την έρημο
Σαχάρα, και μία ακόμη για το μεγάλο βουνό που θα συναντήσουμε στη συνέχεια…
(ταΐζει το χελιδόνι στο στόμα).

Χελιδόνι: Ποιο βουνό; Θα ανέβουμε και στα βουνά;
Χελιδόνα: Πολλές φορές θα συναντήσουμε βουνά στον δρόμο μας και, μάλιστα, ένα από

αυτά μάς περιμένει μετά την έρημο Σαχάρα για να το διασχίσουμε. Ποια εμπόδια
συναντάμε στο βουνό, Χελιδονάκι μου;

Χελιδόνι:
Χελιδόνα:

Μισό λεπτό, τα μάθαμε στο σχολείο. Τα έχω γράψει κάτω από τη φτερούγα μου.
Λοιπόν, στο βουνό συναντάμε αρπακτικά πουλιά με νύχια γαμψά. Όμως τους
ξεφεύγουμε με γρήγορα φτερουγίσματα και κύκλους στον αέρα.
Χα, χα! Πολύ σωστά, Χελιδονάκι. Να θυμάσαι επίσης ότι στο βουνό μπορεί να
συναντήσουμε δυνατές βροχές και καταιγίδες. Τα φτερά μας θα βραχούν και
θα βαρύνουν. Το πέταγμά μας θα δυσκολέψει. Τι θα κάνουμε, λοιπόν, όταν
κουραστούμε;

Χελιδόνι: Θα σταματήσουμε! Όταν κουραζόμαστε πολύ, πάντα σταματάμε.
Χελιδόνα: Μπράβο, ταξιδιώτη μου! Όταν κουραζόμαστε, σταματάμε σε λίμνες, κουνούπια

για να φάμε! Στις λίμνες βρίσκουμε τροφή, νερό και καταφύγιο ζεστό. Μακάρι να
είναι στη θέση τους οι λιμνούλες που μας ξεκουράζουν. Κάθε χρόνο, μου φαίνεται,
μετράω λιγότερες! (ανησυχία)

Χελιδόνι:

Κουνούπια! Καθαρή λιμνούλα, μμμ... Μαμά, εγώ σκέφτομαι να μείνω στην πρώτη
λιμνούλα που θα συναντήσω μετά το μεγάλο βουνό, και να κάνω διακοπές εκεί όλο
τον χρόνο!

Χελιδόνα: Στη λίμνη δεν θα μείνουμε για πολύ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη δρόμο
μέχρι να φτάσουμε στο νέο μας σπίτι.

Χελιδόνα, φτάνουμε;

Χελιδόνι: Ε! Μα πότε φτάνουμε; Περνάμε ερήμους, βουνά και λίμνες...
από τα κύματα
Χελιδόνα: …και στο τέλος διασχίζουμε τη Μεσόγειο Θάλασσα. Πετάμε πάνω εια.
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Χελιδόνι:

πιο δύσκολο στ’ αλήθ
χωρίς να σταματήσουμε καθόλου. Αυτό είναι το
ατήσουμε! Πω! Πω! Και φοβάμαι τις
Όλη τη Μεσόγειο θα διασ χίσουμε χωρίς να σταμ
ζαλάδα θα με πιάσει, με τα φτερά
τρικυμίες στη θάλασσα. Πάνω από τη Μεσόγειο

Χελιδόνα:

μου θα πετώ χωρίς να κάνω στάση!
μένουν τα Ιόνια νησιά. Το
Αν τα καταφέρουμε, μετά τη Μεσόγειο μας περι
ντήσεις τους φίλους σου, τους
καινούργιο μας σπίτι είναι πια πολύ κοντά. Θα συνα

ξεγνοιασιά.
Συκοφάγους, και θα έχεις χρόνο για παιχ νίδι και
Γιούπι... Ζήτω τα Ιόνια νησιά!
ιά
«Στη Ζάκυνθο, στην Κέρκ υρα και στην Κεφαλον
παίρνουν ανάσα τα μεταναστευτικά πουλιά.
					
Στην Ιθάκ η, στη Λευκάδα
					
ζεσταίνον ται μες στη λιακάδα.
					
Στον Κάλαμο και στους Παξούς
					
ύπνους κάνουνε πολλούς.
					
Στον Πεταλά, στο Μεγανήσι
					
κανείς δεν θα τα κυνηγήσει.
					
Ζήτω τα νησιά του Ιονίου!»
					

Χελιδόνι:
Χελιδόνα και χελιδόνι μαζί:

Δαχτυλόκουκλες

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ
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Αν έχεις φτερά και πετάς,
τα εμπόδια προσπερνάς
01

02

03

04

05

15

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά περιηγούνται στην αυλή του σχολείου μια
μέρα της άνοιξης για να παρατηρήσουν πουλιά. Αφού
επιστρέψουν στην τάξη, φτιάχνουν μάσκες με θέμα το
Σταβλοχελίδονο και με τη βοήθεια προτάσεων που δίνονται
στο φύλλο «Το μεγάλο ταξίδι», «ζωντανεύουν» το ταξίδι
των Χελιδονιών. Αρχικά, μέσα από αισθησιοκινητικό
παιχνίδι και, στη συνέχεια, μέσα από δραματοποίηση
για τις μεγαλύτερες ηλικίες και μέσω κατευθυνόμενου
αυτοσχεδιασμού για τις μικρότερες ηλικίες.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα χρώματα
του Σταβλοχελίδονου, να περιγράφουν
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
μεταναστευτικά πουλιά κατά το ταξίδι τους
από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, ξυλομπογιές, πανιά, ελεύθερη
επιλογή εμψυχωτικών αντικειμένων, χαρτόνια
(προαιρετικά), ψαλίδια, κόλλες, συρραπτικό,
λαστιχάκια.

[4-12 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά για μια σύντομη
βόλτα στην αυλή του σχολείου. Ιδανικά, αυτό μπορεί
να γίνει το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, όταν
το Χελιδόνι βρίσκεται στη χώρα μας. Επιλέγουν ένα
σημείο από το οποίο μπορούν να βλέπουν τον ουρανό,
και κάθονται κάτω ή ξαπλώνουν κοιτώντας τον ουρανό
(φροντίζει, έτσι ώστε ο ήλιος να μην ενοχλεί τα μάτια
των παιδιών). Τα ενθαρρύνει να ψάξουν για πουλιά που
πετάνε στον ουρανό, και γίνεται συζήτηση αντλώντας
πληροφορίες από προηγούμενες δραστηριότητες:
• Παρατηρείτε πουλιά στον ουρανό;
• Πετάνε όλα με τον ίδιο τρόπο;
• Αν όχι, σε τι διαφέρει το πέταγμά τους;
• Πού πιστεύετε ότι πηγαίνουν;
Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορούν να
επιστρέψουν στην τάξη. Ο εμψυχωτής ανακοινώνει
στα παιδιά ότι θα φτιάξουν μάσκες με θέμα το
Σταβλοχελίδονο. Φωτοτυπεί και μοιράζει στα
παιδιά από ένα αντίγραφο του φύλλου «Μάσκα
Σταβλοχελίδονου», το οποίο μπορούν να κολλήσουν
σε χαρτόνι. Ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν
στο φύλλο, και φτιάχνουν τις μάσκες τους, τις οποίες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα στο παιχνίδι
που ακολουθεί.

Ακολουθώντας
ένα Χελιδόνι
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες (ατομική
κατασκευή)

[4-8 ετων]
Ο εμψυχωτής αντλεί πληροφορίες από το φύλλο
«Το μεγάλο ταξίδι», καθώς και από τις συμβουλές
στο τέλος της δραστηριότητας. Επιλέγει όποιες
προτάσεις θεωρεί κατάλληλες για την ομάδα του και
συνθέτει έναν κατευθυνόμενο αυτοσχεδιασμό σε σχέση
με το ταξίδι των Χελιδονιών. Στον κατευθυνόμενο
αυτοσχεδιασμό ο εμψυχωτής διηγείται αργά μια
ιστορία, ώστε τα παιδιά να εκτελούν τις ανάλογες
κινήσεις.
Για παράδειγμα, για τις προτάσεις 6 έως 8: Ας
φανταστούμε ότι είμαστε Χελιδόνια και πετάμε ψηλά
στον ουρανό. Ο άνεμος είναι ευνοϊκός. Κουνάμε τις
φτερούγες μας ήρεμα και αργά. Νομίζω πως φτάσαμε
πάνω από τη Μεσόγειο. Ω! Μα τι βλέπουν τα δυο μου
μάτια: ένας μεγάλος τυφώνας μάς πλησιάζει. Κουνήστε
γρήγορα τα φτερά σας, να του ξεφύγουμε!
Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, ο εμψυχωτής
μπορεί να θέτει ανοιχτές ερωτήσεις στα παιδιά (πώς να
αποφύγουμε τον τυφώνα, προς τα πού να πετάξουμε;)
και να χρησιμοποιεί εμψυχωτικά αντικείμενα όπως:
• Ένα κίτρινο πανί για την έρημο Σαχάρα
• Ένα χαρτόνι: κουνώντας ένα χαρτόνι μπρος-πίσω
και με τα δύο του χέρια δημιουργεί την αίσθηση της
καταιγίδας.
• Ένα ξύλο της βροχής, για να μεταφέρει
στα παιδιά τον ήχο της βροχής
• Χρωματιστές κορδέλες: κουνώντας τις κορδέλες,
δημιουργεί την αίσθηση των ευνοϊκών ανέμων.
Στο τέλος, τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα στιγμιότυπο από
το ταξίδι των Χελιδονιών σε ομάδες: περιπέτειες στη
Σαχάρα, περιπέτειες στη Μεσόγειο, άφιξη στα Ιόνια
νησιά.
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Όταν τελειώσει το παιχνίδι

Μόλις ολοκληρώσουν το παιχνίδι, ο εμψυχωτής μπορεί
να κάνει ερωτήσεις όπως:
• Τι θα έπαιρνες μαζί σου αν χρειαζόταν να αφήσεις το
σπίτι σου, πώς θα αποφύγεις τους κινδύνους εκεί όπου
θα πας, πώς θα καταλάβεις ποιος είναι φίλος σου/
ποιος θέλει να σου κάνει κακό;
• Μπορούν τα πουλιά να κάνουν το ίδιο; Πώς νομίζετε
ότι ξέρουν τα πουλιά πότε να φύγουν και πού να πάνε;

[9-12 ετων]
Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Το μεγάλο ταξίδι»
και κόβει τις προτάσεις που θα βρει σε αυτό. Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής δημιουργεί 3-4 ομάδες παιδιών.
Μοιράζει σε κάθε ομάδα τυχαία τις προτάσεις από το
φύλλο «Το μεγάλο ταξίδι» (περίπου 4-5 χαρτάκια ανά
ομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών). Εναλλακτικά, τοποθετεί τα χαρτιά με τις προτάσεις σε ένα κουτί και τα παιδιά επιλέγουν τυχαία τις προτάσεις τους.
Η κάθε ομάδα αντλεί ερεθίσματα από τις προτάσεις
της για να συνθέσει μια μικρή ιστορία με αρχή, μέση
και τέλος. Τα παιδιά μπορούν να γράψουν τις ιστορίες
τους ή να τις δραματοποιήσουν χρησιμοποιώντας τις
μάσκες τους. Μόλις είναι έτοιμες (τους δίνει περίπου
15 λεπτά), παρουσιάζουν την ιστορία τους στις άλλες
ομάδες.
Για παράδειγμα, για τις προτάσεις 1, 5, 7 και 15 τα
παιδιά δείχνουν: τη βιασύνη των πουλιών να φτάσουν
στο Ιόνιο, καθώς πρέπει να βρουν ένα ασφαλές μέρος
για να φτιάξουν τη φωλιά τους, την αναγκαστική στάση
για κούρνιασμα τη νύχτα, το συνεχές φτεροκόπημα
πάνω από τη θάλασσα και την αναζήτηση των απαραίτητων υλικών για να φτιάξουν τη φωλιά τους (χώμα και
νερό) σε μια πόλη όπου αυτά σπανίζουν.

Συμβουλές για το φύλλο
«Το μεγάλο ταξίδι»
1: Βιάζονται να φτάσουν στις χώρες αναπαραγωγής,
καθώς οι ασφαλείς θέσεις φωλιάσματος είναι
περιορισμένες.
2: Αναζητούν οάσεις και λίμνες (ανάλογα με το πού
βρίσκονται), που δυστυχώς σπανίζουν.
3, 8: Κατά το ταξίδι τους, συναντούν δυσκολίες όπως
αμμοθύελλες ή τυφώνες, που κουράζουν τα πουλιά, με
αποτέλεσμα την απώλεια της πολύτιμης για το ταξίδι
τους ενέργειας.
4: Τα Χελιδόνια τρέφονται με κουνούπια καθώς
πετάνε. Αναζητούν την τροφή τους σε περιοχές με νερό
(π.χ. λίμνες).
5: Τα Χελιδόνια, μόλις νυχτώσει, κουρνιάζουν ανά
σμήνη σε καλαμώνες ή περιοχές με δέντρα (στις
πόλεις, αυτά αντικαθίστανται από τα σύρματα στις
κολόνες ηλεκτροδότησης).
6: Οι ευνοϊκοί άνεμοι διευκολύνουν το πέταγμα των
πουλιών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.
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Ακολουθώντας
ένα Χελιδόνι
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7: Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί ένα από τα
δυσκολότερα περάσματα, καθώς καλούνται να πετάνε
συνέχεια. Αν δεν αντέξουν, θα πέσουν στη θάλασσα
(δεν επιπλέουν στο νερό ούτε είναι αδιάβροχα όπως τα
θαλασσοπούλια).
9: Για όσα πουλιά ταξιδεύουν τη νύχτα, υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος να συναντήσουν αρπακτικά όπως ο
Μαυροπετρίτης, που κυνηγά μικρόπουλα για να ταΐσει
τα μικρά του.
10: Ο ερχομός των Χελιδονιών στην Ευρώπη είναι
συνώνυμος με τον ερχομό της άνοιξης. Οι παρατηρητές
πουλιών δεν χάνουν ευκαιρία να τα καταγράψουν και
να τα φωτογραφίσουν!
11: Όσα δεν βρουν την περσινή τους φωλιά, θα
αναζητήσουν ένα ασφαλές μέρος για να φτιάξουν νέα.
12: Αρκετές φορές, οι άνθρωποι χαλάνε τις φωλιές
των Χελιδονιών, τα οποία και φτιάχνουν στην ίδια
συνήθως θέση νέες φωλιές.
13: Ανάλογα με το πόσο εύκολα θα βρουν χώμα και
νερό, μπορεί να τους πάρει έως και 3 εβδομάδες
περίπου. Στις πόλεις, τα υλικά αυτά σπανίζουν πια.
14: Αν και παλιότερα τα Χελιδόνια θα έφτιαχναν τις
φωλιές τους σε σχισμές βράχων, πλέον τις φτιάχνουν
κοντά στον άνθρωπο, κάτω από μπαλκόνια, σε οροφές
από αποθήκες που μένουν ανοιχτές κ.λπ.
15: Πολλές φορές, τα πουλιά δεν διακρίνουν τη
τζαμαρία των κτηρίων, με αποτέλεσμα να προσκρούουν
σε αυτές. Για την αποφυγή πρόσκρουσης υπάρχουν
ειδικά αυτοκόλλητα ή και άλλες τεχνικές (ειδικός
φωτισμός κ.λπ.).

Μάσκα Σταβλοχελίδονου
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Το μεγάλο ταξίδι
1.

Τα Χελιδόνια απογειώνονται από
τις χώρες της Αφρικής. Βιάζον ται να
φτάσουν στις χώρες όπου θα φτιάξουν
τη φωλιά τους.

2.

Τα Χελιδόνια διασχίζουν
την έρημο Σαχάρα, όπου το νερό
σπανίζει. Τι μπορούν να κάνουν
για να ξεδιψάσουν;

3.

Τα Χελιδόνια έρχονται
αντιμέτωπα με μια αμμοθύελλα πάν
ω
από την έρημο Σαχάρα. Η άμμος
εμποδίζει τα πουλιά να δουν καθαρά
μπροστά τους. Τι μπορούν να κάνουν
;

Τα Χελιδόνια κουράζονται
από το μακρύ ταξίδι και αναζητούν
ένα μέρος για να ξεκουραστούν. Τι
θα έχει αυτό το μέρος;

5.

ν
Τα Χελιδόνια αναζητού
ια
γε
έρ
εν
υν
τροφή, για να πάρο
ι
ξίδ
και να συνεχίσουν το τα
ουν; Τι
τους. Πού θα σταματήσ
τροφή θα ψάξουν;

4.

6.

Τα Χελιδόνια συναντούν
ευνοϊκούς άνεμους (κοινή κατεύθυνση
με τον προορισμό τους). Τι σημαίνει
αυτό για το ταξίδι τους;

7.

Τα Χελιδόνια βρίσκονται
αντιμέτωπα με το αδιάκοπο πέταγμα
πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Πρέπει να συνεχίσουν το ταξίδι τους
χωρίς να ξεκουραστούν…

8.

Τα Χελιδόνια
βρίσκονται αντιμέτωπα με
έναν τυφώνα πάνω από τη
Μεσόγειο. Τι θα συμβεί;

9.

Τα Χελιδόνια συναντούν
αρπακ τικά στη διαδρομή
τους. Πώς θα τα αποφύγουν;

Τα Χελιδόνια
ους σ το
φτάνουν επιτέλ
ζητήσουν;
Ιόνιο. Τι θα ανα

11.

13.

Τα Χελιδόνια αναζητού
ν
χώμα και νερό, για να φτ
ιάξουν
τη φωλιά τους. Πόσο γρ
ήγορα
θα φτιάξουν τη φωλιά το
υς;

15.

10.

Τα Χελιδόνια
φωτογραφίζον ται
από ανθρώπους
που περιμένουν με
αγωνία να τα
δουν στον ουρανό
. Πώς αν τιδρούν;

12.

Τα Χελιδόνια ψάχνουν
το σπίτι όπου γεννήθηκ
αν την
προηγούμενη χρονιά. Θα
το βρουν;
ν
Τα Χελιδόνια αναζητού
αυτήν.
το κατάλληλο μέρος για
Ποιο θα είναι αυτό;

14.

Τα Χελιδόνια δεν
διακρίνουν την τζαμαρία ενός
ψηλού κτηρίου. Τι συμβαίνει;
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες με θέμα το Τρυγόνι και
ακολουθούν με τη φαντασία τους το μεγάλο ταξίδι
των Τρυγονιών τοποθετώντας στη σωστή σειρά
εικονογραφημένες κάρτες με βασικά στιγμιότυπα από
το ταξίδι τους. Στο τέλος, τα παιδιά (ηλικίας 9-16 ετών)
σχεδιάζουν με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου χάρτη τη
διαδρομή που ακολούθησαν τα Τρυγόνια, και εντοπίζουν
τους κινδύνους του είδους κατά μήκος της διαδρομής αυτής.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα χρώματα
του Τρυγονιού, να ανακαλέσουν τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά είδη,
και ειδικότερα το Τρυγόνι, να προτείνουν
λύσεις στα προβλήματα των μεταναστευτικών
ειδών πουλιών.

Υλικά

Μια ιστορία
για τα Τρυγόνια
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φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας,
μολύβια, λευκές κόλλες, ξυλομπογιές,
ψαλίδια, κόλλες, συρραπτικό, λάστιχο του
μέτρου, χαρτόνια (προαιρετικά), ρυζόχαρτο,
παγκόσμιος χάρτης.

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες (ατομική
κατασκευή)

[4-16 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Μάσκα Τρυγονιού»
σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά
ακολουθούν τις οδηγίες και φτιάχνουν μάσκες με θέμα
το Τρυγόνι. Μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ελεύθερα
κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας.

[4-8 ετων]
Ο εμψυχωτής μπορεί να κάνει επιλογή όσον αφορά
τις κάρτες τις κάρτες του φύλλου «Το ταξίδι των
Τρυγονιών» και το κείμενο που τις συνοδεύει. Χωρίζει
τα παιδιά σε 4-5 ομάδες, τους μοιράζει τις κάρτες που
έχει επιλέξει, και αφήνει κάθε ομάδα να παρατηρήσει
τις κάρτες της για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινά την
αφήγηση περιγράφοντας το μεταναστευτικό ταξίδι των
Τρυγονιών. Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει
το κείμενο από το φύλλο «Μια ιστορία για τα
Τρυγόνια» ή να το τροποποιήσει. Καθώς αφηγείται
την ιστορία, παρακινεί τα παιδιά να δώσουν ένα σήμα,
για παράδειγμα με ένα παλαμάκι ή να σηκώσουν ψηλά
την κάρτα τους, όταν πιστεύουν ότι ο εμψυχωτής
περιγράφει αυτό που δείχνει η κάρτα τους.
Αφού διαβαστεί η ιστορία, ο εμψυχωτής ρωτάει
ποια ομάδα νομίζει ότι έχει την αρχή της ιστορίας.
Στη συνέχεια, παρακινεί τα παιδιά να βάλουν σε
σειρά τις κάρτες τους, έτσι ώστε να περιγράφουν τη
ροή της ιστορίας. Τα παιδιά συνεργάζονται για να
θυμηθούν τη σειρά και να συνθέσουν την ιστορία ενός
μεταναστευτικού ταξιδιού από τις χώρες της Αφρικής
ως την Ευρώπη.

Στη συνέχεια, οι ομάδες απαντούν σε ορισμένες
ερωτήσεις όπως:
• Τι δυσκολίες συνάντησαν τα Τρυγόνια στο ταξίδι τους;
• Πού έκαναν στάσεις;
• Τι έγινε στο τέλος;
Κατόπιν, τα παιδιά επιλέγουν μία από τις εικόνες
που τους είχε μοιράσει αρχικά ο εμψυχωτής και την
αναπαριστούν συνθέτοντας μία παγωμένη εικόνα.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τις μάσκες
που έφτιαξαν.

Μια ευχή για τα
ταξιδιάρικα πουλιά!

Στο τέλος, τα παιδιά ζωγραφίζουν
κάτι το οποίο ξεχώρισαν από την
ιστορία που άκουσαν και με τη
βοήθεια του εμψυχωτή καθένα
γράφει από μία ευχή για το ταξίδι
των μεταναστευτικών πουλιών.
Μπορούν να αφήσουν τις ζωγραφιές
με τις ευχές τους στη Γωνιά των
Ταξιδιάρικων Πουλιών.
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[9-12 ετων]
Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5
ατόμων. Φωτοτυπεί και μοιράζει σε κάθε ομάδα τα
φύλλα «Το ταξίδι των Τρυγονιών» (από ένα σετ).
Αφήνει κάθε ομάδα να παρατηρήσει τις κάρτες της
για 5 λεπτά, και ξεκινά την αφήγηση. Ο εμψυχωτής
μπορεί να χρησιμοποιήσει το φύλλο «Μια ιστορία για
τα Τρυγόνια» ή να το τροποποιήσει. Καθώς αφηγείται,
κάθε ομάδα βάζει τις κάρτες της στη σωστή σειρά
ανάλογα με αυτά που ακούει από τον αφηγητή. Για να
μην μπερδευτούν τα παιδιά σε αυτή τη φάση, μπορούν
να αριθμούν με μολύβι τις κάρτες και, μόλις τελειώσει
η αφήγηση, να τις κόψουν και να τις βάλουν στη
σωστή σειρά. Αφού τελειώσει η αφήγηση, κάθε ομάδα
παρουσιάζει το ταξίδι των Τρυγονιών με τις κάρτες της.
Συζητιούνται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων.

Σημείωση

Εναλλακτικά, για τα παιδιά ηλικίας 13-16 ετών,
ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε 4-5 ομάδες,
φωτοτυπεί το φύλλο «Μία ιστορία για τα Τρυγόνια»
και κόβει τις προτάσεις που βρίσκονται σε αυτό.
Φροντίζει να κόψει τις προτάσεις έτσι, ώστε να μη
φαίνεται ο αριθμός δίπλα από κάθε πρόταση. Οι ομάδες
βάζουν τις προτάσεις στη σειρά συνθέτοντας την
ιστορία για το μεταναστευτικό ταξίδι των Τρυγονιών.
Στη συνέχεια, τοποθετούν το ρυζόχαρτο πάνω στον
παγκόσμιο χάρτη και ξεπατικώνουν τις περιοχές που
τις ενδιαφέρουν (εστιάζουν σε Ευρώπη και Αφρική).
Κατόπιν, οι ομάδες σχεδιάζουν στο ρυζόχαρτο τη
διαδρομή που πιστεύουν ότι ακολούθησαν τα Τρυγόνια.
Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν, χρησιμοποιώντας
τον χάρτη που έφτιαξαν απαντούν σε ερωτήσεις όπως:
• Τι κινδύνους αντιμετώπισαν τα Τρυγόνια;
• Πώς αντιμετώπισαν τους κινδύνους;
• Ποιο είναι το δυσκολότερο σημείο για τα Τρυγόνια;
Πού δυσκολεύτηκαν περισσότερο;
• Τι θα συμβεί στα Τρυγόνια αν δεν βρουν τροφή, νερό
και κατάλληλο μέρος για ξεκούραση κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού τους;
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Απώλειες κατά το
μεταναστευτικό ταξίδι
Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά ότι η
μετανάστευση είναι αναγκαία για την επιβίωση
των πουλιών. Αν μείνουν πίσω, στις χώρες
διαχείμασης, έχουν λιγότερες πιθανότητες
να επιβιώσουν, εξαιτίας της περιορισμένης
διαθεσιμότητας σε τροφή και σε ασφαλείς θέσεις
φωλιάσματος. Παρά τις όποιες απώλειες κατά
το μεταναστευτικό ταξίδι, αρκετά είναι αυτά
που τα καταφέρνουν. Καθώς τα μεταναστευτικά
πουλιά έχουν επιλέξει να μεταναστεύουν εδώ
και χιλιάδες χρόνια, οι φυσικοί κίνδυνοι τους
είναι γνωστοί πια, οπότε έχουν προσαρμοστεί
σε αυτούς. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με
τα προβλήματα που δημιουργούνται από την
ανθρώπινη δραστηριότητα.
Στη συνέχεια, τα παιδιά διακρίνουν τους κινδύνους που
αντιμετώπισαν τα Τρυγόνια σε φυσικούς κίνδυνους
(καιρικές συνθήκες κ.λπ.) και σε απειλές από την
ανθρωπογενή δραστηριότητα (απώλεια βιοτόπων,
λαθροθηρία κ.λπ.), και σημειώνουν τις απαντήσεις τους
σε μια λευκή κόλλα χαρτί. Ο εμψυχωτής σημειώνει
τις απαντήσεις των παιδιών στον πίνακα και γίνεται
συζήτηση:
• Πώς μπορούμε να προστατέψουμε ένα είδος που δεν
γνωρίζει σύνορα;
• Τι μπορούν να κάνουν τα ίδια στην περιοχή τους για
να συμβάλλουν στην προστασία των μεταναστευτικών
πουλιών;
• Σε ποιους μπορούν να απευθυνθούν ή ποιους
μπορούν να ενεργοποιήσουν, για να τα βοηθήσουν στην
προσπάθειά τους αυτή;

Μάσκα Τρυγονιού
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Μια ιστορία για τα
Τρυγόνια (A)
1.

Στην Αφρική, νότια της Σαχάρας, όπως σχεδόν σε όλα τα μέρη του πλανήτ
η, ζώα και
άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό μυστικό: Οι εποχές αλλάζουν! Το εσωτερ
ικό τους
ρολόι τούς θυμίζει ότι πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης προς τον βορρά.
Οι μέρες
εκεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, η τροφή περισσότερη και οι συνθήκες
καλύτερες
για να κάνουν τη φωλιά τους και να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Κάθε χρόνο,
η ίδια
ιστορία! Εδώ κι εκατον τάδες χρόνια. Όλοι βιάζον ται να «κλείσουν» μια
φωλιά στην
Ευρώπη ή στην Ασία. Έτσι συμβαίνει και με τα Τρυγόνια.

2.

με μπόλικη
Γεμίζουν, λοιπόν, τα στομάχια τους
τόσο λίπος
τροφή. Βέβαια, φροντίζουν να πάρουν
τους, έτσι
και σε αυτά τα σημεία του σώματός
οδυναμική
ώστε να διατηρήσουν τη ζηλευτή αερ
υν άνετα το
σιλουέτα τους, να μπορούν να σηκώσο
διαδρομή.
βάρος τους, αλλά και να αντέξουν στη

4.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες και η
έρημος Σαχάρα απλώνεται μπροστά τους.
Τεράστια και ζεστή! Πολύ γρήγορα, τα
αποθέματα νερού μειώνονται. Τα Τρυγόνια,
όμως, γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να
σταματήσουν. Όχι τώρα, όχι εδώ.

6.
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3.

5.

Ύστερα από αμέτρητα φτερουγίσματα
, μπόλικους
κόκ κους άμμου και μεγάλη κούραση,
αφήνουν
πίσω τους την έρημο. Σκοπός τους;
Να βρουν
οπωσδήποτε μια μικρή όαση. Τη βρίσ
κουν και είναι
όντως… μικρή! Και είναι και άλλα που
λιά εκεί.
Τέτοια ουρά έχουν χρόνια να δουν…
Όπως πάν τα,
κάποιοι δεν θα προλάβουν. Γρήγορα,
λοιπόν!

Τα Τρυγόνια μαζεύονται
σε σμήνη και
όλα μαζί ετοιμάζον ται για
τη μεγάλη
απογείωση! Ένα μεγάλο
και δύσκολο ταξίδι
τα περιμένει. Άραγε, θα
τα καταφέρουν;
Και θα τα καταφέρουν όλ
α;

ι μονάχα για το
Η έρημος Σαχάρα δεν φημίζετα
αμμοθύελλες που
λιγοστό νερό αλλά και για τις
κοι άμμου σηκώνονται
συναντά κανείς. Χιλιάδες κόκ
υν και τα Τρυγόνια
ψηλά, τόσο ψηλά, ώσ τε φτάνο
μο. Τα Τρυγόνια τώρα
που πετούν πάνω από την έρη
φος τους!
δεν βλέπουν πια ούτε το ράμ

7.

Τα μικρότερα Τρυγόν
ια δεν πιστεύουν στα
μάτια τους. Λίγα χιλιόμ
ετρα μετά την έρημο
και, αν τί να δουν τον
προορισμό τους, δηλα
δή
μια γη με τα βασικά
σε τροφή και νερό,
βλέπουν… τη Μεσόγ
ειο! Θάλασσα μπροστ
ά
και θάλασσα πιο πέρα
. Αν τους το έλεγαν αυ
τό,
μπορεί και να έμεναν
πίσω, στην Αφρικ ή, μα
ζί
με τα άλ λα πουλιά. «Μ
α γιατί το κάνουμε
αυτό;» τουρτούρισαν
. Τα Τρυγόνια, όπως
πολλά
άλ λα πουλιά που δια
σχίζουν τη Μεσόγειο
, δεν
ξέρουν κολύμπι, ούτε
καν έχουν αδιάβροχο
φτέρωμα. Λίγο να αφ
εθούν, έσ τω για μερικ
ές
στιγμές μονάχα, ξέρο
υν ότι θα κάνουν παρέ
α με
τα ψάρια για καιρό!

Μια ιστορία για τα
Τρυγόνια (B)
8.

Κάτι στον αέρα, όμως, φαίνεται να αλλάζει. Με
τα ίδια ακριβώς φτερουγίσματα, σαν να πηγαίνουν
υν
πιο… γρήγορα! Δεν τους πήρε ώρα να καταλάβο
ότι ύστερα από πολλές ημέρες οι άνεμοι ήρθαν
με το μέρος τους. Θα έλεγε κανείς ότι σχεδόν
διπλασίασαν την ταχύτητά τους. Λίγο τα επίμονα
ότι
φτεροκοπήματά τους, λίγο οι άνεμοι, πίστεψαν
θα φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους.

ανάποδα τα
10. Και ενώ πια μετρούσαν
ρι την πρώτη στάση, ήταν

φτερουγίσματα μέχ
τον τάδες μέτρα
λίγες, πραγματικά λίγες, εκα
ν ξηρά, όταν
πριν από την προσγείωση στη
πουθενά οι επίσης
εμφανίζον ται σχεδόν από το
οι Πετρίτες,
ταλαιπωρημένοι και πεινασμέν
Ακολούθησαν
γνωστά γεράκια της περιοχής.
ύρες στον αέρα, μια
ελιγμοί, διπλά οχτάρια και σβο
ς και χαμένους…
μάχη της φύσης χωρίς νικ ητέ
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9.

Μαζί με τον α
έρα όμως, καμ
ιά φορά έρχετα
και η βροχή. Δ
ι
υνατή βροχή. Π
όσο πια να
αντέξουν αυτές
οι φτερούγες;
Όσο για το
λίπος; Ανύπαρκ
το πια. Πετσί κα
ιπ
έχουν μείνει. Τ
α Τρυγόνια βλέπ ούπουλο
ουν κάποιους
από τους σ υν τα
ξιδιώτες τους να
λιποθυμούν,
ακολουθώντας,
αντί για οριζόν
τια, κατακόρυφ
πορεία.
η

ικτό τους,
11. Τα Τρυγόνια, ακολουθώντας το ένστ
ν τον αγώνα τους.

δεν μπορούν παρά να συνεχίσου
α
Κάπου εκεί στον ορίζοντα, δεν τα γελούν τα μάτι
λα
τους, βλέπουν ξηρά. Αρκετά μικρά και μεγά
κομμάτια ξηράς απλώνονται μπροστά τους.
Ιόνιοοοοοο… τουρτούρισαν όλα μαζί!

13. Δεν προλαβαίνουν καλά καλά να πάρουν

12. Ζαλισμένα από τις σβούρες και την πείνα,

τα Τρυγόνια καταφέρνουν επιτέλους να
προσγειωθούν στο πρώτο νησί που συναντούν.
Στα μάτια τους, αυτός είναι ο παράδεισος! Φαΐ!
Νερό! Στεριά! Σχεδόν πέφτει το ένα πάνω στο
άλλο και δεν καταλαβαίνει κανείς αν είναι από
τη χαρά τους ή από τη ζαλάδα τους.

14.Αφού αναζήτησαν λίγες στιγμ
ές

δυνάμεις, και να που ένας απ
ό το σμήνος
προλαβαίνει να δει κάμποσα
από εκείνα
τα ψηλά και μεγαλόσωμα πλά
σματα, τάχα
κρυμμένα πίσω από κάτι θάμ
νους, να τα
σημαδεύουν με τα γνωστά του
ς θορυβώδη
μπασ τούνια. «Μα είναι άνοιξη
!» φώναξαν
όλα μαζί. «Απαγορεύεται!» Γρή
γορα, λοιπόν,
τα Τρυγόνια αν και εξαντλημ
ένα, πέταξαν
μακριά κι άφησαν πίσω τους
το Ιόνιο, χωρίς
να κάνουν στάση. Προς το πα
ρόν…

ξεκούρασης σε απόμ
μέρη, έφτασαν τελικ
ερα
ά στον προορισμό το
υς. Ήταν έτοιμα
να μεγαλώσουν τα μι
κρά τους. Οι μήνες πέ
ρασαν και τα
Τρυγόνια, πιο πολλά
αυτή τη φορά, εμφανίζ
ον ται ξανά στο
Ιόνιο. Ως γνήσια αφρικ
άνικα πουλιά, έχουν
πάρει τον δρόμο της
επισ τροφής. Ένα ακόμ
α ταξίδι για φέτος, για
κάποιους γνωσ τό,
άγ νωστο για άλ λους,
όπως τα νεαρά Τρυγ
όν
ια
της φετινής
χρονιάς. Κάποια από
αυτά θα επισ τρέψου
ν και την επόμενη
χρονιά, στο επόμενο
ετήσιο ταξίδι τους.

Το ταξίδι των Τρυγονιών (A)
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Το ταξίδι των Τρυγονιών (B)
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Το ταξίδι των Τρυγονιών (Γ)
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Το ταξίδι των Τρυγονιών (Δ)
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