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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 άγριου πουλιού γνωρίζουν, ενώ παράλληλα 
σημειώνει τις αναφορές των παιδιών στον πίνακα. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά, μετά από παρακίνηση του εμψυχωτή καταθέτουν προσωπικές τους εμπειρίες 
σε σχέση με κάποιο άγριο πουλί που είδαν, άκουσαν, διάβασαν γι’ αυτό σε ένα παραμύθι κ.λπ. Σε 
αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να γίνουν τυχόν αποσαφηνίσεις σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στα 
άγρια και οικόσιτα είδη πουλιών ή πουλιά συντροφιάς.

Αφού αναφερθούν από όλους τα είδη που γνωρίζουν (προσπαθούμε να εστιάσουμε σε είδη 
της Ελλάδας) και ακουστούν όλες οι ιστορίες των παιδιών, ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να 
ζωγραφίσουν την «ιστορία» τους σε μία λευκή κόλλα χαρτί. 

Μπορεί να βοηθήσει με ερωτήσεις όπως: 

• Τι χρώματα είχαν τα πούπουλά του; 
• Τι χρώμα είχε το ράμφος του; 
• Πώς ήταν το ράμφος του; (κοντό, μακρύ, δυνατό κ.λπ.) 
• Τι μέγεθος είχε; (μικρότερο ή μεγαλύτερο π.χ. από ένα Περιστέρι) 
• Πού το είχες συναντήσει; (στην αυλή, στην πλατεία κ.λπ.)
• Τι έκανε όταν το είδες; (πέταγε, έτρωγε, κελαηδούσε κ.λπ.)

Οι μαθητές/τριες να ανακαλέσουν τις υπάρχουσες 
γνώσεις και εμπειρίες τους για τα άγρια πουλιά, 
να ανταλλάξουν γνώσεις για τα πουλιά, να βρουν 
κοινά σημεία μεταξύ των άγριων πουλιών.

Τα παιδιά ανακαλούν πληροφορίες σχετικά 
με τα άγρια πουλιά που γνωρίζουν, 
καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες. 
Στη συνέχεια, μέσα από ελεύθερη 
ζωγραφική, αναπτύσσουν 
προβληματισμούς σχετικά με τις ομοιότητες 
και τις διαφορές που παρατηρούν μεταξύ 
των διαφορετικών ειδών. 

1
Στόχοι

λευκές κόλλες, ξυλομπογιές

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη, 
ατομική 
δραστηριότητα 

Περιγραφή

Ποια άγρια πουλιά γνωρίζεις;
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Στο τέλος, ο εμψυχωτής μπορεί να απλώσει όλες τις ζωγραφιές στο πάτωμα της τάξης ή να τις 
κολλήσει στον τοίχο, παρακινώντας τα παιδιά να δουν και τις ζωγραφιές των συμμαθητών τους.  
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ποικιλία που διακρίνουμε μεταξύ των πουλιών και τις διαφορές 
και ομοιότητες μεταξύ τους:  

•	 Πόσα διαφορετικά πουλιά υπάρχουν στην τάξη; 
• Ποια είναι τα κοινά τους σημεία; (ράμφος, φτερά, πόδια κ.λπ.)
• Τι διαφορές παρατηρούμε ανάμεσα τους; (μέγεθος, χρώμα κ.λπ.) 

Στο σημείο αυτό, ο εμψυχωτής μπορεί να κάνει μία πρώτη εισαγωγική σύνδεση μεταξύ των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των πουλιών και των διαφορετικών τους βασικών αναγκών. 

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά 
να δώσουν ονόματα στα πουλιά που ζωγράφισαν και τοποθετεί 
τις ζωγραφιές των παιδιών στη Γωνιά της Νανόχηνας.
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Άγρια πουλιά». Μπορεί, αν επιθυμεί, να το εκτυπώσει σε 
έχρωμη μορφή που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό. Κολλάει το φύλλο σε χαρτόνι και κόβει τις 
κάρτες με τα είδη πουλιών. Παρακινεί τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και τοποθετεί τις κάρτες στο 
κέντρο του κύκλου. 
Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά:

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

Ανακοινώνει στα παιδιά τα ονόματα των πουλιών, τα ενθαρρύνει να παρατηρήσουν προσεκτικά τις 
κάρτες και γίνεται συζήτηση:  

•	  Ποιες διαφορές παρατηρούν μεταξύ των πουλιών σε σχέση με: το ράμφος (μικρό, δυνατό, γαμψό 
κ.λπ.), τα πόδια, τα φτερά, την ουρά, το σχήμα του πουλιού;

• Όλα τα πουλιά που βλέπουν, ζουν στο ίδιο μέρος; 
• Έχουν όλα την ίδια φωνή; 

Αριθμεί τις κάρτες στην πίσω πλευρά τους, τις ανακατεύει και τις τοποθετεί με κάποια σειρά (π.χ. 
σε ζευγάρια, η μία δίπλα στην άλλη κ.λπ.), ώστε να φαίνεται το είδος του πουλιού. Καλεί τα παιδιά 
να τις δούνε μία φορά. Τις γυρίζει ανάποδα και τα ξανακαλεί. Με τη σειρά, κάθε παιδί επιλέγει δύο 
αριθμούς καρτών στις οποίες πιστεύει ότι θα βρει δύο ίδια είδη και τους γυρίζει πλευρά (π.χ. δύο 
Κουκουβάγιες). 

Αν δεν πετύχει ζευγάρι, οι κάρτες τοποθετούνται πάλι με την πλευρά του αριθμού και συνεχίζει ο 
επόμενος. Εφόσον βρει ένα ζευγάρι ίδιων πουλιών και θυμάται ταυτόχρονα να αναφέρει το όνομα 
του είδους, οι κάρτες μένουν ανοιχτές ώστε να φαίνονται τα πουλιά. Κάθε παιδί έχει μία ευκαιρία σε 
κάθε γύρο. Στόχος είναι να βρεθούν όλα τα ζευγάρια! 

Πουλιά παντού! 2

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα 
κοινά είδη πουλιών, να ανακαλύπτουν διαφορές 
μεταξύ τους, να διακρίνουν τις διαφορετικές φωνές 
των πουλιών. 

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
ψαλίδι, κόλλα, χαρτόνι Α4, ηχοσύστημα, 
ήχοι πουλιών από το Υποστηρικτικό Υλικό

Τα παιδιά διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ 
ειδών πουλιών μέσα από ένα παιχνίδι 
μνήμης για τα πουλιά. 
Στη συνέχεια ανακαλύπτουν και μαθαίνουν 
τις διαφορετικές φωνές των πουλιών 
μέσα από αισθησιοκινητικό παιχνίδι. 

Στόχοι

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη 

Περιγραφή
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Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής επικεντρώνει την προσοχή των παιδιών σε σχέση με τη φωνή των 
άγριων πουλιών. Ρωτά τα παιδιά αν έχουν ακούσει κάποιο άγριο πουλί, αν θυμούνται ποια ώρα της 
ημέρας συνήθως ακούν τις φωνές των πουλιών και γιατί τις ακούνε τότε (π.χ. τα περισσότερα πουλιά 
τα ακούμε νωρίς το πρωί γιατί τότε είναι πιο δραστήρια, καθώς αναζητούν τροφή με το πρώτο φως. 
Εξαίρεση αποτελούν τα νυχτόβια τα οποία ακούμε το βράδυ γιατί τότε αναζητούν τροφή).

Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, καλεί τα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο. Επιλέγει από το 
Υποστηρικτικό Υλικό τις φωνές πουλιών και καλεί τα παιδιά να μιμηθούν (όπως εκείνα νομίζουν) τη 
φωνή που ακούν κάθε φορά (εστιάζουν στη φωνή του πουλιού που ακούγεται πιο καθαρά), ενώ τους 
ανακοινώνει ποιο είδος ακούν (π.χ. τώρα ακούμε πώς κελαηδά ο Σπίνος). Βοηθητικά, ο εμψυχωτής 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το φύλλο «Ήχοι πουλιών», που περιγράφει με συλλαβές τους ήχους των 
πουλιών, δίνοντας ιδέες στα παιδιά. Μπορούν τα παιδιά να απευθύνουν τον λόγο στους συμμαθητές 
τους με αυτήν τη φωνή λέγοντας «καλημέρα», «τι κάνεις», «τι έφαγες σήμερα» κ.λπ. Κάνει το ίδιο για 
τις 4 διαφορετικές φωνές, ενώ μπορεί, αν θέλει, να επαναλάβει τους ήχους με διαφορετική τώρα 
σειρά ή να επαναλάβει καλώντας τα παιδιά να θυμηθούν ποιο είδος ακούν κάθε φορά. 

Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν κάποια από τα είδη που έχουν μόλις ακούσει ή δει 
στις κάρτες από πριν και να το αναπαραστήσουν. Μπορούν να αναπαραστήσουν το πέταγμά του, 
τον τρόπο που τρώει, τον τρόπο που κολυμπάει εάν είναι υδρόβιο, ενώ ταυτόχρονα μιμούνται τη 
φωνή του. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να επαναλάβει τις φωνές των πουλιών, καλώντας να ζωντανεύουν κάθε φορά 
τα πουλιά που ακούν τη φωνή τους (τώρα κινούνται, πετάνε, ψάχνουν τροφή οι...). 

Επίσης, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερέθισμα, ώστε τα παιδιά να συνθέσουν ιστορίες 
ενσωματώνοντας τους ήχους των πουλιών. Κάποιες από τις υποθέσεις, καθώς ακούν τη φωνή του 
κάθε πουλιού, μπορεί να είναι:

	 	 •	 Τι	συμβαίνει	στο	κάθε	είδος;
	 	 •	 Ακούγεται	αναστατωμένο;	
	 	 •	 Είναι	ασφαλές	ή	βρίσκεται	σε	κίνδυνο;
	 	 •	 Καλεί	το	ταίρι	του;
	 	 •	 Ψάχνει	να	βρει	καταφύγιο	σε	κακό	καιρό;	

Στο τέλος τα παιδιά κάθονται σε κύκλο, ο εμψυχωτής τους δείχνει την κάρτα με ένα είδος και τα 
παρακινεί να θυμηθούν ποιο είδος είναι και να κάνουν όλα μαζί τη φωνή του. Επαναλαμβάνει για τις 
υπόλοιπες κάρτες. 

Ύστερα, ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά την ποικιλία που υπάρχει μεταξύ των πουλιών, τις διαφορές 
μεταξύ τους και ξεκινά συζήτηση:

•	 Γιατί υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη; 
• Πώς χρησιμοποιούν τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά (ράμφος, νύχια, φτερά);
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Άγρια πουλιά
α) Καλαμοκανάς  β) Κουκουβάγια  γ) Βαρβάρα  δ) Σπίνος 

α)

β)

δ)

γ)

2
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Ήχοι πουλιών

Καλαμοκανάς

Περνάω τον χειμώνα 
στην Αφρική. 

Μοιάζω με μικρογραφία 
πελαργού. 

Σε σχέση με το σώμα μου, 
έχω τα ψηλότερα πόδια 

από όλα τα πουλιά. 
Όταν ενοχληθώ το φωνάζω 

σε όλους, δυνατά:

«γκίπ - γκίπ - γκίπ - γκιίίπιπ»

Βαρβάρα

Ψάχνω	την	τροφή	μου	
στα λασποτόπια της Ελλάδας. 

Έχω πιο μεγάλο σώμα 
από τις άλλες πάπιες. 

Ξεχωρίζω από το λαμπερό, 
κόκκινο ράμφος μου. 
Αν με δεις να πετάω, 

μπορεί να με ακούσεις 
να φωνάζω: 

«σλιςς - σλιςς - σλιςς - … »

Κουκουβάγια

Ζω όλο τον χρόνο 
σε περιοχές με καλλιέργειες. 

Συνήθως ψάχνω 
την τροφή μου 

λίγο πριν το σούρουπο. 
Ξεχωρίζω από το μεγάλο 
στρογγυλό μου κεφάλι. 
Συχνά θα με ακούσεις 
να λέω ξανά και ξανά: 

«κιι - ιου»

Σπίνος

Με λένε και 
«σπουργίτι του δάσους». 

Ζω όλο τον χρόνο στα δάση 
και σε άλλα μέρη με δέντρα, 

αναζητώ όμως τροφή 
και στο έδαφος. 

Το κελάηδημά μου 
είναι γνωστό παντού: 

«ζιτ - ζιτ - ζιτ - ζιτ - 
σετ - σετ - σετ - 

τσατ - τσι - τεριιντι»

2
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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. 

Μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει μία σειρά από αντικείμενα ή/και να γράψει σε ένα χαρτί λέξεις που 
περιγράφουν τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και λέξεις που περιγράφουν κάποιες επιθυμίες 
του. Καλεί τα παιδιά να βάλουν σε κύκλο μονάχα αυτά που πιστεύουν ότι τα ίδια έχουν ανάγκη (σε 
μικρότερα παιδιά διαβάζει ο εμψυχωτής και τα παιδιά σηκώνουν το χέρι τους). 

Όταν ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να αναπαραστήσουν σε ατομικές πόζες 
έναν «ευτυχισμένο άνθρωπο», εξηγώντας γιατί είναι ευτυχισμένα ή να τον αναπαραστήσουν σε 
μικρές ομάδες, αποφασίζοντας πώς θα το δείξουν στις άλλες ομάδες. 

Μόλις οι ομάδες παρουσιάσουν τις πόζες τους, 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). Μέσα από συζήτηση, 
εντοπίζουν ομοιότητες στις ανάγκες που είναι καθολικές σε όλα τα όντα. 

Την ευτυχία πού θα βρεις;

λευκές κόλλες, ξυλομπογιές, 
χαρτί του μέτρου (προαιρετικά)

Τα παιδιά συζητούν και αποσαφηνίζουν τις έννοιες 
«θέλω» και «έχω ανάγκη». Μέσα από συζήτηση 
εντοπίζουν τις βασικές ανάγκες των πουλιών και 
τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένα είδος 
πουλιού στην προσπάθειά του να βρει τροφή. 
Με ατομική παντομίμα δείχνουν τις ανάγκες που 
πρέπει να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος για να 
είναι ευτυχισμένος. Στη συνέχεια με ζωγραφική 
απεικόνιση δείχνουν τι χρειάζεται ένα είδος 
πουλιού για να καλύψει τις ανάγκες του. 

Στόχοι

2 διδακτικές 
ώρες 

Όλη η τάξη 

3

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις βασικές 
ανάγκες των πουλιών, τι χρειάζεται 
ένα πουλί για να μπορέσει να επιβιώσει, 
την ανάγκη να φροντίσει το αβγό 
και τον νεοσσό του, να βρει τροφή, 
να μείνει κοντά στο ταίρι του, να γλιτώνει 
από τον κακό καιρό και από κινδύνους. 

Περιγραφή
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Θυμίζει στα παιδιά τα είδη άγριων πουλιών της προηγούμενης δραστηριότητας και γίνεται συζή-
τηση: 

•	 Τι χρειάζονται τα πουλιά για να ζήσουν; Ποιες είναι οι ανάγκες τους; 
• Πώς χρησιμοποιεί κάθε ένα από αυτά το ράμφος του; Τα νύχια του;
• Τι τρώει κάθε ένα από αυτά;
• Πού ζει; 

Ο εμψυχωτής στη συνέχεια, διαβάζει στα παιδιά συγκεκριμένες προτάσεις που περιγράφουν 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά και συγκεκριμένα οι χήνες, στην προσπάθειά τους να 
βρουν τροφή. Στο τέλος κάθε πρότασης, ρωτάει τα παιδιά «πεινάω, πεινάω, τι θα βρω να φάω», 
παρακινώντας τα να απαντήσουν τι μπορεί να κάνει η χήνα για να γλυτώσει από τον κίνδυνο και να 
βρει τροφή:

  •	 	Κάνει	βαρυχειμωνιά,	βαθύ	χιόνι	σκεπάζει	το	χορτάρι	και	δεν	βρίσκω	να	φάω.	 
Πεινάω, πεινάω, τι θα βρω να φάω;

	 	 •	 Κυνηγοί	με	ψάχνουν	στα	λιβάδια	που	τρώω.	Πεινάω,	πεινάω,	τι	θα	βρω	να	φάω;

	 	 •	 Κάνει	κρύο,	τροφή	για	δύο	δεν	μπορώ	να	βρω.	Πεινάω,	πεινάω,	τι	θα	βρω	να	φάω;

	 	 •	 	Καλάμια	φύτρωσαν	στο	λιβάδι	που	τρώω,	μα	καλάμια	δεν	μπορώ	να	φάω.	 
Πεινάω, πεινάω, τι θα βρω να φάω;

	 	 •	 	Πετάω	συνέχεια	και	ψάχνω	να	φάω,	μα	λίμνη	με	χόρτα	δεν	βρίσκω	και	πουθενά	 
δεν σταματάω. Πεινάω, πεινάω, τι θα βρω να φάω;

	 	 •	 	Οι	αλεπούδες	του	Βορρά	τα	αβγά	μου	κοιτάνε,	αν	φύγω	θα	έρθουν	να	τα	φάνε.	 
Πεινάω, πεινάω, τι θα βρω να φάω;

Σημείωση: Συνήθως οι κόκκινες αλεπούδες αποτελούν απειλή για τη Νανόχηνα στις περιοχές αναπαραγωγής της 
στις χώρες του Βορρά, όπως η Νορβηγία, καθώς εκεί είναι εκτεταμένη η εξάπλωση του πληθυσμού της αλεπούς. 
Αποτελεί κίνδυνο γι’ αυτές, καθώς κατά την αναπαραγωγή τους είναι ιδιαιτέρα ευαίσθητες.

Στόχος είναι να συμμετέχουν, προτείνοντας ακόμα και τις ίδιες λύσεις σε κάθε ερώτημα. Ο εμψυχωτής 
μπορεί είτε να δίνει ένα ρυθμικό μοτίβο στο «Πεινάω, πεινάω» και να εντάξει τα παιδιά σ’ αυτό με 
φωνή ή και με δραματοποίηση, είτε να συμπληρώνει ο ίδιος τις απαντήσεις των παιδιών.

Αφού τα παιδιά μοιραστούν μεταξύ τους τις λύσεις που βρήκαν, ο εμψυχωτής τούς μοιράζει λευκές 
κόλλες, ζητώντας να επιλέξουν ένα από τα άγρια πουλιά που αναφέρθηκαν έως τώρα και να το 
ζωγραφίσουν με ό,τι αυτό χρειάζεται, να ζωγραφίσουν δηλαδή ένα «ευτυχισμένο πουλί». Στη συνέ-
χεια, μπορεί να γίνει συζήτηση γιατί πιστεύουν ότι το πουλί που ζωγράφισαν είναι «ευτυχισμένο». 

Στο τέλος ο εμψυχωτής μαζεύει τις ζωγραφιές των παιδιών 
και τις τοποθετεί στη Γωνιά της Νανόχηνας.
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Μία χήνα παζλ» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά (ή οι 
ομάδες παιδιών). Μπορεί, αν θέλει, να τα κολλήσει σε χαρτόνι. Αφήνει τα παιδιά να το ταιριάξουν 
εξηγώντας τους ότι σκοπός είναι να φτιάξουν τον κύκλο ζωής του πουλιού. Γίνεται συζήτηση:

•	 Πώς ξεκινάει τη ζωή του ένα πουλί;
• Τι χρειάζεται όταν είναι ακόμα μέσα στο αβγό; 
• Τι συμβαίνει για να βγει από το αβγό; 
• Τι αλλάζει πάνω του καθώς μεγαλώνει; 

Τροφές και φωλιές

Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να διακρίνουν 
τις διαφορές ανάμεσα στα είδη, να τους 
απασχολήσουν οι διαφορετικές συνθήκες 
που αναζητάει το κάθε είδος.

Τα παιδιά φτιάχνουν παζλ με θέμα τον κύκλο 
ζωής της Νανόχηνας βάζοντας εικόνες στη 
σωστή σειρά. 
Στη συνέχεια, παρατηρούν και αντιστοιχούν 
μεταξύ τους εικόνες που απεικονίζουν 
διαφορετικές φωλιές, τροφές και είδη πουλιών. 
Τέλος, μέσα από ομαδικό κινητικό παιχνίδι 
παίρνουν ρόλους πουλιών και επιλέγουν 
την κατάλληλη για το καθένα τροφή. 

4
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, ψαλίδια, χαρτοταινία

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες

Μόλις ολοκληρώσουν, μπορούν να αφήσουν τα παζλ τους στη Γωνιά 
της Νανόχηνας. Στη συνέχεια, ανακοινώνει στα παιδιά ότι το κάθε 
αβγό έχει τη φωλιά του! 

Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν κατασκευή με θέμα «φωλιές και αβγά» από πηλό. Θα 
μπορούσαν να μαζέψουν από την αυλή ξερά ή πεσμένα κλαράκια (αποφεύγουμε να 
σπάσουν από χλωρό δέντρο) ή εάν υπάρχει η δυνατότητα να βάλουν άχυρο, το οποίο 
απλώνεται πολύ αν το διαχωρίσεις. Αλλιώς, μπορούν να σκίσουν εφημερίδες, να κόψουν 
χαρτιά σε λωρίδες και να γεμίσουν τις φωλιές.

Περιγραφή

Ο εμψυχωτής στη συνέχεια, φωτοτυπεί τα φύλλα «Ταιριάσματα» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παι-
διά (ή οι ομάδες παιδιών), τα ρωτάει αν γνωρίζουν τα είδη που βλέπουν στο φύλλο και τους θυμίζει 
τη συζήτηση που είχαν για τις ανάγκες των πουλιών.  
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΩΛΙΑ

Αργυροπελέκανος:
Στικταετός:

Βαλτόπαπια:

Νανόχηνα:

τρέφεται με ψάρια και φτιάχνει τη φωλιά του σε μικρές νησίδες. 

 τρέφεται με μικρά θηλαστικά, τρωκτικά (όπως ο Λαγόγυρος)  
 και κουρνιάζει σε δέντρα.

τρέφεται με υδρόβια φυτά και φτιάχνει τη φωλιά της στο έδαφος  
μέσα σε πυκνή βλάστηση (π.χ. ανάμεσα σε καλάμια).

τρέφεται με χόρτα και φτιάχνει τη φωλιά της στο έδαφος  
την οποία αφήνει ακάλυπτη. 

Η λύση του παζλ:
1

2

34

5

•	 Τι μπορεί να τρώει το καθένα από αυτά; 
• Πού μπορεί να κάνει τη φωλιά του; 

Στη συνέχεια, τους ζητά να αντιστοιχίσουν τα είδη πουλιών που μόλις γνώρισαν, με την τροφή και τη 
φωλιά που επιλέγει κάθε ένα από αυτά. 

Ένα βήμα παραπέρα
Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Ταιριάσματα: τροφές πουλιών», κόβει τα καρέ με τις τροφές 
και τα βάζει σε ένα κουτί. Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες που αντιπροσωπεύουν 4 κοπάδια από 
χήνες. Στήνει στον χώρο διαδρόμους με τετράγωνα και καλεί τα παιδιά να διαλέξουν τυχαία χαρτάκι 
από το κουτί. Ανάλογα με την τροφή που «πιάνουν», προχωράνε είτε ένα τετράγωνο μπροστά, είτε 
κανένα. Πόσα βήματα μπορεί να κάνει η Νανόχηνα; Εξηγεί στα παιδιά ότι η τροφή που προτιμά το 
πουλί είναι η πιο θρεπτική, γι’ αυτό και το βοηθάει να έχει περισσότερη δύναμη. 

Εξηγεί στα παιδιά ότι αν πετύχουν: 
•	 Χόρτα:	Ένα	τετράγωνο	μπροστά
•	 Οποιαδήποτε	άλλη	τροφή:	Μένεις	εκεί	που	είσαι.

Φροντίζει οι κάρτες με την τροφή της Νανόχηνας να είναι περισσότερες στον αριθμό, έτσι ώστε να 
υπάρχει κινητικότητα στο παιχνίδι.
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Μία χήνα παζλ 4
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Ταιριάσματα: είδη πουλιών

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

4

α) β)

δ)γ)
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Ταιριάσματα: τροφές πουλιών

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

4

α) β)

δ)γ)
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4Ταιριάσματα: φωλιές πουλιών
α) φωλιά σε νησίδα  β) φωλιά σε δέντρο 
 γ) κρυμμένη φωλιά  δ) φωλιά ακάλυπτη  

α) β)

δ)γ)
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα.

Ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά ότι μπορούν να βγουν για μία διαφορετική βόλτα στην αυλή 
του σχολείου (ή σε ένα κοντινό πάρκο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα), με σκοπό να παρατηρήσουν 
τα πουλιά. Γίνονται λοιπόν παρατηρητές πουλιών! Στο σημείο αυτό μπορούν να φτιάξουν χάρτινα 
κιάλια, χρησιμοποιώντας δύο μικρά χάρτινα ρολά (π.χ. από χαρτί υγείας), τα οποία ενώνουν 
μεταξύ τους με συρραπτικό, με τη βοήθεια του εμψυχωτή. Ενώνουν τις δύο άκρες με ένα λάστιχο 
(με συρραπτικό), για να μπορούν να τα φορούν στον λαιμό τους. Μπορούν να ολοκληρώσουν την 
κατασκευή «διακοσμώντας» τα κιάλια τους με χαρτί γκοφρέ. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά, με αφόρμηση το φύλλο «Δεκάλογος του καλού επισκέπτη», φτιάχνουν 
τον δικό τους δεκάλογο ομαδικά (τον οποίο μπορούν να τοποθετήσουν στη Γωνιά της Νανόχηνας). 
Αρχικά, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Δεκάλογος του καλού επισκέπτη» και κυκλώνει στο 
σκίτσο τα στοιχεία που συνδέονται με σκουπίδια, όχληση ζώων, φωτογράφηση, πικ νικ κ.λπ.

•	 Τι είναι καλό να θυμάμαι όταν πηγαίνω σε ένα πάρκο όπου φωλιάζουν πουλιά; 
• Τι μπορώ να κάνω εκεί;
• Τι είναι σημαντικό να έχει ένα πάρκο ή μια αυλή για να καλύπτουν τις ανάγκες τους τα πουλιά; 

Συμπληρωματικά, με τις κατάλληλες ερωτήσεις του εμψυχωτή, μπορούν να προσθέσουν και εκείνα 
που καλό είναι να αποφεύγουμε, όπως: 

Μπορώ να:
•	 Βλέπω ένα ζώο χωρίς να το τρομάζω; 
• Βλέπω ένα ζώο χωρίς να το παίρνω μακριά από τη φωλιά του;
• Κάνω βόλτα χωρίς να κάνω φασαρία;
• Κάνω πικ-νικ χωρίς να αφήνω τα ίχνη μου με σκουπίδια κ.λπ.;

Οι μαθητές/τριες να ανακαλέσουν τις υπάρχουσες 
γνώσεις και εμπειρίες τους για τα άγρια πουλιά, 
να ανταλλάξουν γνώσεις για τα πουλιά, να βρουν 
κοινά στοιχεία μεταξύ των άγριων πουλιών.

Τα παιδιά παρατηρούν τα πουλιά 
στην αυλή του σχολείου. 
Στη συνέχεια, εντοπίζουν σε σκίτσο 
που τους δίνεται τις ασύμβατες 
δραστηριότητες σε περιοχή όπου 
υπάρχουν πουλιά, συζητούν μεταξύ τους 
και φτιάχνουν τον δεκάλογο του καλού 
επισκέπτη. 

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
για τα κιάλια: χάρτινα ρολά, λάστιχο του 
μέτρου, συρραπτικό, κόλλες, χαρτί γκοφρέ 
(προαιρετικά), για την παρατήρηση πουλιών: 
οδηγός αναγνώρισης πουλιών

2 διδακτικές ώρες
Όλη η τάξη 
χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες

Περιγραφή

5Μια αυλή φιλική για τα πουλιά
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Στο πεδίο… !

Αφού ετοιμάσουν τον δικό τους Δεκάλογο, τα παιδιά είναι έτοιμα να περιηγηθούν στην αυλή, προ-
σέχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά των πουλιών που θα τα βοηθήσουν να βρουν ποιο είδος 
πουλιού βλέπουν κάθε φορά: χρώμα, σχήμα, μέγεθος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από ένα Περιστέρι;), 
τρόπος πετάγματος.

Κατά την περιήγηση, τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν τα δέντρα όπου θα τοποθετήσουν τις ταΐστρες 
που θα φτιάξουν στην επόμενη δραστηριότητα. 

Η παρατήρηση πουλιών μπορεί να επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές συνθήκες: διαφορετική ημέρα 
της εβδομάδας, διαφορετική ώρα, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Στο τέλος της περιήγησης, 
γίνεται αναστοχασμός των όσων έχουν παρατηρήσει τα παιδιά στις διαφορετικές συνθήκες. 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά την εξόρμησή τους για παρατήρηση πουλιών και την προηγούμενη 
συζήτηση για τις ανάγκες των άγριων πουλιών. 

Ρωτάει τα παιδιά: 
•	 	Πώς βοηθάει τα πουλιά το λίπος που παίρνουν από την παραπάνω τροφή που καταναλώνουν τον 

χειμώνα; 
• Υπάρχει αρκετή τροφή για τα μικροπούλια στην πόλη μας, στο χωριό μας κ.λπ.; 
• Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε; 

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

Οι μαθητές/τριες να δραστηριοποιηθούν ενεργά σε 
δράσεις προστασίας των πουλιών, να αποκτήσουν 
αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτά, να εξοικειωθούν με 
δραστηριότητες και έννοιες επαναχρησιμοποίησης υλικών. 

Τα παιδιά κατασκευάζουν με 
χρησιμοποιημένα υλικά ταΐστρες 
για τα πουλιά, τις τροφοδοτούν με τις 
κατάλληλες τροφές για τα είδη πουλιών 
που είχαν παρατηρήσει στην αυλή 
και παρατηρούν τη συμπεριφορά 
των πουλιών. 

6
Στόχοι

ψαλίδια, πλαστικά μπουκάλια νερού ή 
συσκευασίες Tetra Pak, σχοινάκι, τροφή πουλιών

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες

Περιγραφή

Φροντίζω τα πουλιά 

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

στά), 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 στηρίζονται.

3.   Κάντε μερικές μικρές τρύπες στον πάτο του μπουκαλιού, για να φεύγει το νερό και η υγρασία από 
το μπουκάλι.

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

5.    Εντοπίστε τις θέσεις όπου θα τοποθετήσετε τις ταΐστρες.
  Μπορείτε να πειραματιστείτε: Τοποθετήστε μία σ’ ένα κλαδί δέντρου, άλλη σε κάποιο τελείως ήσυ- 

χο μέρος ενώ την επόμενη σε θέση όπου παίζουν τα παιδιά στο διάλειμμα και έχει πολλή φασαρία  
κ.λπ. Προσοχή: Οι θέσεις που θα επιλέξετε πρέπει να είναι απρόσιτες στις γάτες.

6.   Κρεμάστε το μπουκάλι με ένα καλώδιο ή με ένα δυνατό σχοινάκι από κάποιο κλαδί ή ακόμα και 
από σχοινί απλώματος ρούχων. 
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Εναλλακτικά, μπορούμε αντί για μπουκάλια νερού να χρησιμοποιήσουμε χάρτινες συσκευασίες από 
γάλα ή χυμό (συσκευασίες Tetra Pak) και να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. 

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 που-
λιά. 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	μην	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 παρατηρούν; 
• Ποια από αυτά έρχονται πιο συχνά; 
• Προτιμούν κάποια συγκεκριμένη ταΐστρα και γιατί; 
• Τρέφονται όλα τα είδη τις ίδιες ώρες;

Στο τέλος της χρονιάς μπορούν να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις των 
παιδιών.
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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, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, 
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, 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 θυμίζει στα παιδιά τη συζήτηση της δραστηριότητας «Τροφές και φωλιές» και τα 
παρακινεί να θυμηθούν τι τρώει και πού φωλιάζει το κάθε είδος. 

Ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συναντούν τα πουλιά:

•	 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, θηρευτές κ.λπ.) και ανθρωπογενών απειλών (λαθροθηρία, απώλεια ή/και υποβάθμιση 
βιοτόπων), ενημερώνει τα παιδιά για την ύπαρξη ανθρώπων 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

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 ρόλο 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. 

Οι μαθητές/τριες να αντιστοιχούν είδη πουλιών με την 
κατάλληλη τροφή, να αναδεικνύουν βασικές απειλές 
των ειδών (λαθροθηρία και έλλειψη τροφής) και να 
διαπιστώνουν την παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση.

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. 

7
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, ψαλίδι

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Πάει, πέταξε η τροφή!
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Φροντίζει έτσι 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 συγκεκριμένη 
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, να τηρούν το παιχνίδι και να εστιάσουν σε αυτό που έχει να κάνει η κάθε ομάδα. 

Φωτοτυπεί το φύλλο «Ταιριάσματα: τροφές πουλιών» (κοινό με τη δραστηριότητα «Τροφές και 
φωλιές») 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: τα σημεία αφετηρίας των ομάδων πουλιών, που 
είναι τα ασφαλή καταφύγιά τους, τα σημεία αφετηρίας για τους λαθροκυνηγούς και τους φύλακες, 
καθώς και το σημείο όπου θα πηγαίνουν οι λαθροκυνηγοί τα πουλιά που πιάνουν. Φροντίζει έτσι 
ώστε να υπάρχουν σχετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων. Σε ένα άλλο σημείο, σκορπίζει στον 
χώρο τις κάρτες που έχει κόψει. 

Καλεί τα παιδιά και τους υπενθυμίζει (ή του υπενθυμίζουν τα ίδια) τις αποστολές τους και τους 
περιορισμούς: 

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

Μπορεί να μπει ρυθμικό μοτίβο από την ομάδα των πουλιών «πεινάω, πεινάω, μα τι να φάω;» 
ή και κάτι που διαλέγει η ομάδα να λέει ως χαρακτηριστικό του ρόλου.

•	 Οι λαθροκυνηγοί έχουν στόχο να πιάσουν τα πουλιά. 

Αντίστοιχα, μπορεί να μπει ρυθμικό μοτίβο «επ, πού πας; σε τσάκωσα!». 

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

Αντίστοιχα, προτείνεται ρυθμικό μοτίβο «επ, στοπ! 
Δεν περνάς» ή «από εδώ δεν περνάς, είμαι εγώ φρουρός».

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;
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Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μόλις τα πουλιά έχουν βρει την κατάλληλη για κάθε είδος τροφή και έχουν 
επιστρέψει ασφαλή πίσω στη φωλιά τους (με εξαίρεση αυτά που τα έπιασαν οι λαθροκυνηγοί).

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 σε ερωτήσεις για τα επιλεγμένα είδη. Τα παιδιά δίνοντας τις 
«Απαντήσεις που ελευθερώνουν», βάζουν ένα ή περισσότερα παιδιά από τον δεύτερο κύκλο στον 
πρώτο.

Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο εμψυχωτής είναι: 

•	 Ποια είναι η αγαπημένη τροφή της Νανόχηνας; (φρεσκοφυτρωμένο χορτάρι)
• Πού αρέσει στη Νανόχηνα να φτιάχνει τη φωλιά της; (στο έδαφος)
• Μεταναστεύει η Νανόχηνα; (ναι)
• Πού πηγαίνει να φτιάξει τη φωλιά του ο Στικταετός; (σε δέντρα)
• Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα πουλιά; (ελεύθερες απαντήσεις από τα παιδιά)

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;
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Αποστολές ομάδων 7

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 πιάσεις 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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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι διαφορετικά είδη πουλιών ταξιδεύουν με διαφορετικό τρόπο. 
Άλλα μόνα τους και άλλα σε μεγάλα σμήνη ή κοπάδια. Τα παιδιά ως τμήμα, θα προσομοιώσουν το 
ταξίδι ενός σμήνους πουλιών.  

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 τους ενθαρρύνει να σκεφτούν ότι 
η κάθε ομάδα είναι ένα σμήνος. Πρέπει κάθε ομάδα να σκεφτεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
που θα ταξιδέψει ως σμήνος, ώστε να φτάσει στον προορισμό της ασφαλής και με τις λιγότερες 
απώλειες. Για να τους διευκολύνει, ο εμψυχωτής μπορεί να τους ζητήσει να απαντήσουν στα πα-
ρακάτω 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;	 

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν 
με τον τρόπο πετάγματος των πουλιών, 
να  ερμηνεύουν τον τρόπο πετάγματος 
των χηνών, να ορίζουν τα χρώματα 
της Νανόχηνας. 

Τα παιδιά, μέσα από αισθησιοκινητικό παιχνίδι 
και παιχνίδι ρόλων, σχεδιάζουν τον αποδοτικότερο 
τρόπο πετάγματος που πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
ως σμήνος πουλιών, ώστε να φτάσουν στον 
προορισμό τους χωρίς απώλειες. 
Στη συνέχεια, αναπαριστούν τον ξεχωριστό τρόπο 
που πετάνε οι χήνες. Τέλος, κατασκευάζουν 
από χαρτόνι και χρωματίζουν από μια Νανόχηνα 
σε τρισδιάστατη μορφή (mobile). 
Με τη βοήθεια πετονιάς, οι κατασκευές τους 
μετατρέπονται σε mobile και όλες μαζί 
σχηματίζουν ένα «V».  

8

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων 
δραστηριότητας, ξυλομπογιές, 
ψαλίδια, κόλλες, πετονιά

Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες, 
ατομική κατασκευή

Περιγραφή

Σμήνη που πετάνε 
και κοπάδια που βόσκουν 

1 διδακτική ώρα
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	 •	 Τι	θα	συμβεί	αν	κάποιος	κουραστεί	πολύ	ή	τραυματιστεί	την	ώρα	του	ταξιδιού; 
	 •	 Μπορούν	να	κάνουν	κάτι	οι	πίσω	για	να	βοηθούν	τους	μπροστά; 
	 •	 Μην	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, θα πρέπει να αναπαραστήσουν το σμήνος χωρίς να εξηγούν τι κάνουν. Όταν 
όλες οι ομάδες έχουν αναπαραστήσει το ταξίδι τους, γίνεται συζήτηση για τον τρόπο πετάγματος της 
κάθε ομάδας: 

•	 Τι μας βοήθησε περισσότερο; 
•	 Τι μας δυσκόλεψε στο πέταγμα; 

Χήνες: μια δεμένη οικογένεια! 

Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει η μία χήνα την άλλη:  

 •	 	Δεν	έχουν	έναν	αρχηγό,	αλλά	ανάλογα	με	το	ποια	είναι	η	πιο	δυνατή	 
και ξεκούραστη κάθε φορά, αναλαμβάνει να «οδηγεί».

	 •	 	Πετούν	σε	σχηματισμό	«V»	για	να	κάνουν	πιο	ξεκούραστο	το	πέταγμά	τους	 
με λιγότερη προσπάθεια, ωθώντας με το πέταγμα τους υπόλοιπους,  
αλλά και για να καταλαβαίνουν προς τα πού κατευθύνονται.  

Μπορεί	 ο	 εμψυχωτής	 να	 αναφέρει	 ως	 παράδειγμα	 της	 κίνησης	 «V»	 τους	 δρομείς	 ή/και	 τους	
ποδηλάτες,	που	κινούνται	ο	ένας	πίσω	από	τον	άλλον	σε	«V».	Έτσι,	όσοι	βρίσκονται	πίσω,	αξιοποιούν	
τη ροή του αέρα που δημιουργεί ο δρομέας ή/και ο ποδηλάτης μπροστά τους. Στη συνέχεια, ο 
εμψυχωτής μαζεύει όλη την τάξη και δίνοντας τους οδηγίες, τους δείχνει τον μοναδικό τρόπο που 
πετάνε οι χήνες. Αναφέρει στα παιδιά ότι λέμε πως οι χήνες πετάνε σε κοπάδια και όχι σε σμήνη, 
όπως τ’ άλλα πουλιά. Μπορεί σε αυτό το σημείο ο εμψυχωτής να ρωτήσει τα παιδιά: 

•	 Γιατί τα λέμε κοπάδια και όχι σμήνη;
• Σαν ποιο άλλο ζώο βόσκουν;  

Εξηγεί στα παιδιά ότι χρησιμοποιούμε τον όρο «κοπάδι» γιατί οι χήνες βόσκουν στο χορτάρι, όπως 
κάνουν τα οικόσιτα ζώα (π.χ. αγελάδα, πρόβατο). Καλεί τα παιδιά στη συνέχεια, να πετάξουν σε 
κοπάδια από χήνες: 

Κάθε	ομάδα	σχηματίζει	 ένα	 «V»:	 ένας	μπροστά,	δύο	πίσω	από	 τον	πρώτο,	 τρεις	πίσω	από	 τους	
δεύτερους,	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» 
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Σε ομάδες, τα παιδιά ενώνουν, αν θέλουν, τις κατασκευές με πετονιά 
και κομμάτια ξύλου και φτιάχνουν 3-4 κοπάδια από Νανόχηνες. 
Μπορούν να τις κρεμάσουν από ένα ψηλό σημείο στην τάξη ή να τις 
τοποθετήσουν στη Γωνιά της Νανόχηνας. 

εξηγεί με μια κίνηση ποια είναι η δική του δύναμη (π.χ. 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), δίνοντας 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

Στο τέλος, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Η Νανόχηνα σε πτήση» και τα μοιράζει στα παιδιά. 
Με τη βοήθεια του εμψυχωτή και με βάση τις οδηγίες, τα παιδιά ζωγραφίζουν τις Νανόχηνες. 

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 του πουλιού. Τέλος, κολλάνε τα 
φτερά πάνω στο σώμα της Νανόχηνας με τη φορά των φτερών να δείχνει προς τα πίσω, με βάση 
το σημείο που δείχνουν οι οδηγίες. Μετά, εάν θέλουν, μπορούν να περάσουν πετονιά από τα φτερά 
και το σώμα της Νανόχηνας για να φτιάξουν ένα mobile. 
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Η Νανόχηνα σε πτήση  (α) 8
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Η Νανόχηνα σε πτήση  (β) 8
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά ότι θα φτιάξουν μάσκες με θέμα τις χήνες και συγκεκριμένα μάσκες 
Ασπρομέτωπης Χήνας και Νανόχηνας. Ελεύθερα μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο. Φωτοτυπεί 
σε αντίστοιχα αντίτυπα τα φύλλα «Μάσκα Νανόχηνας» και «Μάσκα Ασπρομέτωπης Χήνας». Για 
την υλοποίηση του παιχνιδιού μετά, καλό είναι ανάμεσα στην τάξη να έχουν επιλεχθεί και τα δύο 
είδη. Αν τα παιδιά διαλέξουν σε πρώτη φάση μονάχα μια από τις δύο, ο εμψυχωτής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το τέχνασμα «ήρθε ένας άνεμος και σου έφερε αυτή» ή να έχει από πριν κλειστά τα 
φύλλα και να γίνει μοίρασμα τύπου κλήρωσης, όπου τα δύο σχέδια θα είναι μισά - μισά από πριν. 
Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν λειτουργήσει στη συγκεκριμένη ομάδα, ας αναλάβει να φτιάξει ο 
εμψυχωτής την άλλη μάσκα και ας συγκρίνουν με τη δική του. 

Αφού τα παιδιά πάρουν στα χέρια τους τις μάσκες, ο εμψυχωτής τους ανακοινώνει τα ονόματα των 
χηνών και τα ρωτάει γιατί πιστεύουν ότι έχουν αυτή την ονομασία, με σκοπό να τα βοηθήσει να 
ενεργοποιηθούν και να συγκρατήσουν τα ονόματά τους. 

•	 	Γιατί Ασπρο-μέτωπη; Από πού πήρε το όνομά της; 
  (από το άσπρο σημάδι πάνω από το ράμφος της, στο μέτωπό της δηλαδή, που την ξεχωρίζει από 

τις άλλες χήνες).

•  Γιατί Νανό-χηνα; Από πού πήρε το όνομά της; 
  (είναι η πιο μικρή χήνα της Ευρώπης κι αυτό τη διακρίνει από την Ασπρομέτωπη που μοιράζονται 

παρόμοιο άσπρο σημάδι το οποίο στη Νανόχηνα είναι μεγαλύτερο).

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα μέρη της μάσκας με βάση τις οδηγίες. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του 
εμψυχωτή, κόβουν το περίγραμμα της μάσκας και του ράμφους, καθώς και το εσωτερικό των 
«ματιών» της μάσκας. Ενώνουν με κόλλα 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, το 
δένουν με κόμπο και η μάσκα είναι έτοιμη. Εναλλακτικά, το ενώνουν στη μάσκα με συρραπτικό.

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τη Νανόχηνα 
από την Ασπρομέτωπη Χήνα, να κατανοήσουν 
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 κυνηγιού και για την Ασπρομέτωπη Χήνα 
στις περιοχές όπου απαντάται η Νανόχηνα.  

9
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες, λάστιχο 
του μέτρου ή εναλλακτικά συρραπτικό 
και λαστιχάκια

Όλη η τάξη, 
ατομική 
κατασκευή 

Περιγραφή

Μάσκες και χήνες

1 διδακτική ώρα

35



Αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή, τα παιδιά φοράνε τις μάσκες και κινούνται στον χώρο όπως οι 
Νανόχηνες (καθώς πετάνε, ψάχνουν για τροφή κ.λπ.). 
Επιλέγεται μία μικρή ομάδα από τα παιδιά που καλούνται να είναι οι παρατηρητές πουλιών. Κυκλικά, 
όλες οι ομάδες γίνονται παρατηρητές. 

Στόχος τους είναι να αναγνωρίσουν 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 πετάνε (τα 
παιδιά κινούνται ελεύθερα στον χώρο) ή/και καθώς βόσκουν (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.  
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Μάσκα 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!

9
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Μάσκα Ασπρομέτωπης Χήνας 9

•	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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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μου» σε τόσα αντίτυπα όσα οι 
ομάδες. Τα παιδιά με βάση τις οδηγίες, κόβουν, χρωματίζουν και φτιάχνουν δαχτυλόκουκλες.

Φωτοτυπεί τα φύλλα «Το ταξίδι της Νανόχηνας», επιλέγει κάποιες από τις κάρτες, τις κόβει 
περιμετρικά και ζητάει από τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια. Μοιράζει από μία κάρτα σε κάθε 
ζευγάρι. Αφήνει λίγα λεπτά στα παιδιά να περιεργαστούν την εικόνα τους και στη συνέχεια ζητάει 
από κάθε ζευγάρι να κάνει αναπαράσταση με παντομίμα τη δραστηριότητα που απεικονίζεται στην 
κάρτα. Μέρος των καρτών είναι διαθέσιμο σε έγχρωμη μορφή στο Υποστηρικτικό Υλικό.

Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν τι δείχνει 
η κάρτα του ζευγαριού. Όταν τη βρουν, το ζευγάρι περι-
γράφει τη δραστηριότητα που δείχνει η κάρτα. 

Όταν ολοκληρώσουν όλα τα ζευγάρια, γίνεται συζήτηση:

• Ήταν εύκολο να βρείτε κάθε εικόνα;
•	 Πώς το μαντέψατε;

Μαζεύει τις κάρτες των παιδιών, χωρίζει τα παιδιά σε 
5-6 ομάδες και μοιράζει ξανά από 3 ή 4 κάρτες σε κάθε 
ομάδα, ενσωματώνοντας το σύνολο των καρτών. Αφήνει 
κάθε ομάδα να παρατηρήσει τις κάρτες της για 5 λεπτά. 

Τις κάρτες μπαλαντέρ μπορούν, αν θέλουν, να τις χρη-
σιμοποιήσουν ανάμεσα στην ιστορία για να δείξουν το 
ταξίδι της Νανόχηνας από το ένα μέρος στο άλλο.

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν το ταξίδι 
της Νανόχηνας, να ανακαλούν τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζει το είδος στο ταξίδι του, 
να συνθέτουν μία δική τους ιστορία. 

Τα παιδιά φτιάχνουν δαχτυλόκουκλες, 
αναπαριστούν με παντομίμα σκηνές από τη ζωή 
της Νανόχηνας, και ακολουθούν με τη φαντασία 
τους το μεγάλο ετήσιο ταξίδι της, τοποθετώντας 
στη σωστή σειρά εικονογραφημένες κάρτες 
με βασικά στιγμιότυπα από τη ζωή της, τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει, καθώς και τις 
περιοχές τις οποίες χρησιμοποιεί ως βιότοπο. 
Στο τέλος, τα παιδιά παρουσιάζουν τη δική τους 
εκδοχή μέσα από θεατρικό δρώμενο.

10

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες 

Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες, 
ατομική κατασκευή 

Περιγραφή

Μία χήνα διαφορετική 
από τις άλλες

1 διδακτική ώρα
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Στη συνέχεια, δημιουργεί ένα κλίμα ηρεμίας και ξεκινά την αφήγηση περιγράφοντας τη ζωή της 
Νανόχηνας. Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το κείμενο από τα φύλλα «Μια ιστορία για τη 
Νανόχηνα» 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 
της Νανόχηνας. 

Στη συνέχεια, οι ομάδες απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις όπως: 

•	 Τι έκανε στο ταξίδι της η Νανόχηνα;
• Ποιους άλλους συνάντησε; 
• Κινδύνευσε από κάτι;
• Πού έκανε στάσεις; 

Τέλος, τα παιδιά με βάση τις εικόνες που έχουν στα χέρια τους, δημιουργούν τη δική τους ιστορία 
για τη Νανόχηνα, αποφασίζουν ποια κάρτα από αυτές θα αποτελεί την αρχή της ιστορίας τους και 
την παρουσιάζουν ως δρώμενο στους συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας τις δαχτυλόκουκλες που 
έφτιαξαν. 

Βοηθητικός άξονας για τη δομή της ιστορίας τους μπορεί να είναι:

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

Μόλις παρουσιάσουν τις ιστορίες τους, μπορούν να αφήσουν τις 
δαχτυλόκουκλες στη Γωνιά της Νανόχηνας για να τις χρησιμοποιήσουν 
ξανά σε επόμενη δραστηριότητα. 
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Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μου 10
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Μια ιστορία για τη Νανόχηνα (α) 10

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 μακρι-
νή από αυτή που θα πάρουν οι σύντροφοί τους με τα νεαρά τους. Τότε 
λοιπόν γίνεται κάτι μαγικό. Χωρίς να πει τίποτα ο ένας στον άλλον, το κο-
πάδι 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, κα-
θώς οι λίμνες που χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι πρόγονοί τους για 
να ξεκουράζονται, είχαν πλέον αντικατασταθεί σχεδόν όλες με απέρα-
ντες καλλιέργειες. Οπότε, λίγο φαγητό και λίγη ξεκούραση για τις Νανό-
χηνες...

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

10
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Μια 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 ορκίζονταν 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 σε 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 άνοι-
ξη 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. 

10
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά τις παρακάτω προτάσεις. Τους δίνει χρόνο να σκεφτούν, χωρίς 
να το ανακοινώσουν, ποια πρόταση από αυτές τους ταιριάζει. Στη συνέχεια τα παροτρύνει να 
κινηθούν ελεύθερα στον χώρο ρωτώντας όσο πιο πολλά παιδιά μπορούν, ποιος έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Είναι ο πιο μικρόσωμος από όλα τα ξαδέρφια του! 
  (Η Νανόχηνα είναι η πιο μικρή χήνα της Ευρώπης)

 Είναι πάντα περιτριγυρισμένος από φίλους. 
  (Η Νανόχηνα συχνάζει σε κοπάδια)

 Δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το νερό. 
  (Συναντάμε τη Νανόχηνα σε λιβάδια με νερό – υγρολίβαδα)

 Του αρέσει να κοιμάται νωρίς τα βράδια, αλλά αν πεινάει, ξυπνάει για να φάει. 
   (Η Νανόχηνα τα βράδια κουρνιάζει σε κοπάδια νωρίς, αλλά τρέφεται  

και τη νύχτα ειδικά πριν ξεκινήσει τη μετανάστευση) 

 Φοβάται τα όπλα. 
   (Η Νανόχηνα, όπως και όλα τα πουλιά, αντιλαμβάνεται το κυνήγι  

ως μια επικίνδυνη δραστηριότητα)

 Αγαπάει την ηρεμία. 
  (Η Νανόχηνα είναι ευαίσθητη στην όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες)

 Έχει κάποιο εκ γενετής σημάδι στην κοιλιά. 
  (Όλες οι Νανόχηνες έχουν ένα μοναδικό σημάδι στην κοιλιά)

 Φοβάται τις αλυσίδες. 
  (Η Νανόχηνα, όπως και όλα τα άγρια πουλιά, ζουν ελεύθερα στη φύση)

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν καλύτερα τους/
τις συμμαθητές/τριές τους, να χαλαρώσουν 
και να λειτουργήσουν ομαδικά στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες, μαθαίνοντας έμμεσα βασικές 
πληροφορίες για τη Νανόχηνα. 

Τα παιδιά με βάση συγκεκριμένες προτάσεις 
που περιγράφουν χαρακτηριστικά 
της Νανόχηνας, αναζητούν διαφορετικά 
άτομα της τάξης που απαντούν θετικά 
στις προτάσεις. 
Στο τέλος θα διαπιστώσουν ότι κάθε παιδί 
που απάντησε θετικά μοιράζεται και ένα 
κοινό χαρακτηριστικό με τη Νανόχηνα.

11
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας 

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη 

Περιγραφή

Πόσο ταιριάζεις με τη Νανόχηνα; 
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Λυσάρι:

 Αντέχει στο κρύο. 
   (Η Νανόχηνα είναι από τα είδη πουλιών που αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες  

- τα πούπουλά της τη βοηθούν πολύ σε αυτό)

 Tου αρέσουν τα μακρινά ταξίδια. 
  (Η Νανόχηνα, ως μεταναστευτικό είδος, είναι ικανή να διανύει μεγάλες αποστάσεις)

 Του αρέσει να τρώει χόρτα. 
  (Η Νανόχηνα τρέφεται κυρίως με χόρτα) 

 Είναι πολύ επιλεκτικός με το φαγητό του. 
   (Η Νανόχηνα δεν μπορεί να τραφεί με την ίδια ποικιλία τροφής που μπορούν  

οι υπόλοιπες χήνες, καθώς δείχνει να προτιμά συγκεκριμένα φυτά)

 Δεν του αρέσει να τον ξαφνιάζουν. 
   (Αν και οι χήνες είναι ικανές να συνηθίσουν κάτι το οποίο δεν τις απειλεί,  

γενικά δεν τους αρέσουν τα απρόοπτα – π.χ. μπορούν να συνηθίσουν να περνάνε 
αμάξια από δίπλα τους, αλλά μόλις ένα από αυτά σταματήσει και βγει κάποιος  
από αυτό, μπορεί να θορυβηθούν και να φύγουν) 

Ο χρόνος διάρκειας του παιχνιδιού, που έχει καθοριστεί από την αρχή, θα πρέπει να είναι σύντομος 
(π.χ. 15 λεπτά). Ο εμψυχωτής μπορεί να σημειώνει τις απαντήσεις των παιδιών σ’ έναν πίνακα.
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και να σχολιάσουν ένα - ένα τα 
ερωτήματα για να διαπιστώσουν πόσα κοινά σημεία έχουν τα παιδιά που απάντησαν θετικά με την 
ίδια τη Νανόχηνα. 

Συμπληρωματικά, ο εμψυχωτής μπορεί να συνεχίσει με το παιχνίδι «Η λιακάδα φωτίζει όποιον... ». 
Ενθαρρύνει τα παιδιά να σταθούν σε κύκλο και καλεί ένα από αυτά να μπει στο κέντρο εξηγώντας 
τους ότι η θέση αυτή εναλλάσσεται διαρκώς. Πώς; Αυτός που κάθεται στη μέση σκέφτεται κάτι που 
ισχύει και για τη Νανόχηνα και για τον ίδιο (π.χ. μου αρέσει η ηρεμία). Αν κάποιος από τον κύκλο 
συμφωνεί, δηλαδή αυτό που ακούει ισχύει και για τον ίδιο, βρίσκει μια άλλη θέση στον κύκλο. 
Μπορεί ο εμψυχωτής να σημαδέψει τις θέσεις με κιμωλία, με καρέκλες ή απλώς να ξέρουν τα παιδιά 
ότι ο τελευταίος που ψάχνει θέση, μένει στο κέντρο. Εκείνος που αλλάζει θέση, ελευθερώνοντας τη 
θέση του, δίνει ευκαιρία σε αυτόν που ήταν στη μέση να την κάνει δική του και να πάει στη μέση ο 
επόμενος που θα προτείνει κάτι. 
Εναλλακτικά, στη μέση στέκεται ο εμψυχωτής. Όποιος συμφωνεί με αυτό που λέει ο εμψυχωτής, 
κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό συνεχίζεται μέχρι όλα τα παιδιά να αγκαλιάσουν τον εμψυχωτή!

Στο τέλος, ο εμψυχωτής μπορεί να φωτοτυπήσει το φύλλο «Είναι όλες οι Νανόχηνες ίδιες;». Τα παι-
διά σε ομάδες εντοπίζουν τις διαφορές ανάμεσα στις εικονιζόμενες Νανόχηνες.

1

2

3

4

52



Είναι όλες οι Νανόχηνες ίδιες; 11
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής δίνει σε κάθε παιδί ξυλομπογιές και μια λευκή κόλλα με το όνομά του στο πάνω μέρος. 
Τους λέει ότι μπορούν να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν σε σχέση με τη Νανόχηνα. Ύστερα από ένα λεπτό 
περίπου, ζητά από τα παιδιά να δώσουν στον διπλανό τους (π.χ. από αριστερά) τη ζωγραφιά. Αυτό 
γίνεται με ένα σήμα ρυθμικό - αλ-λά-ζω - ή με τον ήχο από το ταμπουρίνο ή, αν θέλει, τους βάζει 
μουσική και όταν η μουσική σταματάει γίνεται η αλλαγή. 

Τώρα, κάθε παιδί πρέπει να συμπληρώσει κάτι στην καινούρια ζωγραφιά που έχει μπροστά του! Καθώς 
οι ζωγραφιές προχωρούν, τα παιδιά συμβάλλουν το καθένα με τον δικό του τρόπο στη δημιουργία 
τους. Όταν οι ζωγραφιές επιστρέψουν και πάλι στο αρχικό παιδί, μπορούμε να σταματήσουμε. Κάθε 
παιδί έχει στα χέρια του μια ζωγραφιά που δημιουργήθηκε από όλη την τάξη! 

Οι μαθητές/τριες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν 
από κοινού με σκοπό να ολοκληρώσουν, βήμα-βήμα, 
μια κοινή ζωγραφιά, να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα 
του κάθε παιδιού στον τρόπο που ζωγραφίζει 
και στα διαφορετικά στοιχεία που επιλέγει να προσθέσει 
στον βιότοπο της Νανόχηνας.

Τα παιδιά φτιάχνουν μία ομαδική 
ζωγραφιά με θέμα τη Νανόχηνα, 
προσθέτοντας το καθένα το δικό του 
μοναδικό στοιχείο και συζητούν 
για τη σημασία της διαφορετικότητας 
και της συνεργασίας.  

12
Στόχοι

λευκές κόλλες, 
ξυλομπογιές

Όλη η τάξη

Περιγραφή

Βάλε κι εσύ την πινελιά σου

30 λεπτά

Μπορούν να κολλήσουν τις ζωγραφιές στη Γωνιά της Νανόχηνας και να 
παρατηρήσουν τις διαφορετικές εικόνες. 

Έχει σημασία ο εμψυχωτής να σχολιάσει το αποτέλεσμα με τρόπο που 
να γίνει αναφορά στη διαφορετικότητα και την αξία της ποικιλότητας. Θα μπορούσε να πει, «αυτό 
που φτιάξατε είναι μοναδικό, συμβάλλατε όλοι στη δημιουργία του πιο όμορφου βιότοπου/ 
πουλιού». 

Είναι μια καλή ευκαιρία, ανάλογα με το περιεχόμενο της ζωγραφιάς, να εστιάσει στις απειλές 
του είδους: «μακάρι οι Νανόχηνες να συναντούσαν λιγότερους κινδύνους στο ταξίδι τους» (αν 
βέβαια, κάποιο παιδί ζωγραφίσει κάποιον κίνδυνο, το παρατηρεί και το υπογραμμίζει θετικά, 
«κοιτάξτε πώς ο/ η… σκέφτηκε να ζωγραφίσει και…).
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής δημιουργεί στον χώρο διαδρόμους που αναπαριστούν τη διαδρομή που ακολουθεί 
η Νανόχηνα για να φτάσει από τον Αρκτικό κύκλο στη Μεσόγειο (θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα 
ή αόριστα ένας υγρότοπος χωρίς κινδύνους) και πάλι πίσω. Δημιουργεί είτε τρισδιάστατους δια-
δρόμους με τη βοήθεια των επίπλων της τάξης, είτε διαδρόμους με τη βοήθεια χαρτοταινίας. 
Διαμορφώνει έτσι τη διαδρομή, ώστε κάποιοι διάδρομοι να οδηγούν σε αδιέξοδο. 

Στη συνέχεια, παρακινεί τα παιδιά να βρουν εκείνη τη διαδρομή που θα τα οδηγήσει στον τελικό 
προορισμό, αποφεύγοντας τα εμπόδια. Παράλληλα, δημιουργεί εναλλαγές περιγράφοντας ευνοϊκές 
συνθήκες για τις Νανόχηνες.

Συνθήκες που μπορεί να συναντήσει στο ταξίδι της: 

	 •	 Έχει	βαρυχειμωνιά	και	χιόνι	σκεπάζει	το	χορτάρι,	δεν	βρίσκεις	τροφή
	 •	 Έχεις	εξαντληθεί	και	παραμονεύει	μία	πεινασμένη	αλεπού	
	 •	 Έφτιαξαν	δρόμο	κοντά	στο	λιβάδι	που	τρως	και	ο	θόρυβος	σε	κάνει	να	φύγεις
	 •	 Λαθροκυνηγοί	σε	περιμένουν	στη	γωνία
	 •	 Δεν	είναι	ευνοϊκός	ο	άνεμος
	 •	 Συνάντησες	κοπάδι	από	Ασπρομέτωπες	Χήνες	
	 •	 Βρήκες	λιβάδι	με	φρεσκοφυτρωμένο	χορτάρι
	 •	 Βρήκες	ένα	ασφαλές	μέρος	για	να	κουρνιάσεις

Οι κίνδυνοι μπορεί να ανακοινώνονται στα παιδιά με χρώματα που συναντάνε σε κάποιες από τις 
διαδρομές τα οποία «αποκωδικοποιεί» ο εμψυχωτής ή με χαρτάκια μυστικά, που τα διαβάζουν όταν 
τα συναντήσουν ή με απλή οδηγία του εμψυχωτή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (έτσι δεν είναι 
σταθερή η θέση στις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει). 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο» σε τόσα αντίτυπα 
όσα είναι τα παιδιά, παρακινώντας τα να βρουν τον δρόμο που θα οδηγήσει τη Νανόχηνα στο λιβάδι 
όπου θα είναι ασφαλής. 

Οι μαθητές/τριες να συντονιστούν 
κινητικά, να αλληλεπιδράσουν και 
να αναστοχαστούν τους κινδύνους 
και τις ευνοϊκές συνθήκες που μπορεί 
να συναντήσει η Νανόχηνα στο ταξίδι της.

Ο εμψυχωτής δημιουργεί στον χώρο διαδρόμους, 
αναπαριστώντας τη διαδρομή που ακολουθεί 
η Νανόχηνα για να φτάσει από τον Αρκτικό κύκλο 
στη Μεσόγειο. Διαμορφώνει έτσι τη διαδρομή ώστε 
κάποιοι διάδρομοι να οδηγούν σε αδιέξοδο και 
καλεί τα παιδιά να βρουν εκείνο τον διάδρομο που 
θα τα οδηγήσει στον τελικό προορισμό, αποφεύγο-
ντας τα συμβολικά εμπόδια. Τέλος, η ίδια διαδικασία 
του λαβύρινθου επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά 
στο χαρτί, όπου τα παιδιά αναζητούν τον «σωστό» 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Νανόχηνα.  

Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου 
δραστηριότητας, χαρτοταινία, 
χρωματιστές κόλλες χαρτί 
(προαιρετικά)

Όλη η τάξη

Περιγραφή

Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο! 

1 διδακτική ώρα

13
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Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο 

Βοήθησε τη Νανόχηνα 
         να επιστρέψει στο λιβάδι της!

13
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με λίγα λόγια

Είναι χρήσιμο εδώ να αναφέρει ο εμψυχωτής τον λόγο για τον οποίο κάποια πουλιά επιλέγουν 
να μεταναστεύσουν. Τα μεταναστευτικά πουλιά πραγματοποιούν μετακινήσεις προκειμένου να 
αξιοποιήσουν εποχικές πηγές τροφής. Η Νανόχηνα, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία μεταναστευτικών 
πουλιών τα οποία φωλιάζουν σε βόρειες χώρες κατά τη διάρκεια του δικού μας καλοκαιριού, ενώ 
το φθινόπωρο ταξιδεύουν σε πιο νότιες χώρες όπου ο χειμώνας είναι πιο ήπιος. Έτσι, αξιοποιούν τη 
μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και τις ευνοϊκότερες συνθήκες για αναζήτηση τροφής. 

Ο εμψυχωτής δείχνει σε έναν χάρτη της Ευρώπης τη χώρα από όπου ξεκινάνε οι χήνες το ταξίδι τους 
(Νορβηγία - Αρκτικός κύκλος), καθώς και τη δική μας χώρα: 

•	 Είναι ίδιος ο χειμώνας σε όλες τις χώρες; 
• Γιατί οι Νανόχηνες προτιμούν τον δικό μας χειμώνα; 

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο με τη συνοδεία μουσικής. 
Με καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό, ο εμψυχωτής παρακινεί τα παιδιά να σκεφτούν τι μπορεί να 
βλέπουν τα πουλιά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους: 

•	 Τι παρατηρούν στον ουρανό καθώς πετάνε;
• Τι στη θάλασσα και τι στη γη; 

Ενδεικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να καλεί τα παιδιά να συναντούν ανθρώπους, άλλα ζώα κ.λπ. (μπο-
ρεί να γίνει αναφορά σε φωτογράφους, παρατηρητές πουλιών ή κυνηγούς σαν προοικονομία για 
τη δραστηριότητα «Οι φωτογράφοι» που ακολουθεί). Στον καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό μπο-
ρούν να παίξουν συγκεκριμένα:

	 •	 Το	πάγωμα	της	λίμνης	όπου	θα	κάνουν	πατινάζ	

	 •	 	Μαζί	με	τη	λίμνη	θα	νιώσουν	και	τις	φτερούγες	τους	να	παγώνουν,	σαν	να	μπήκαν	στην	
κατάψυξη! Πώς μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλο να ζεσταθεί για να μπορέσουν να 
συνεχίσουν για τον επόμενο σταθμό τους;

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν τις συνήθειες και τις 
απειλές που αντιμετωπίζει η Νανόχηνα, να εξοικειωθούν με 
την έννοια της μετανάστευσης. 

Τα παιδιά παίζουν θεατρικό παιχνίδι 
με θέμα το ταξίδι της Νανόχηνας, 
με σταθμούς τις διάφορες χώρες 
που διασχίζει. 

14
Στόχοι

ηχοσύστημα, 
μουσικό 
κομμάτι 

Όλη η τάξη

Περιγραφή

Οι χήνες μεταναστεύουν!

1 διδακτική 
ώρα
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	 •	 Να	βρουν	φαγητό	στις	διάφορες	χώρες

 •	 	Να	εξαντληθούν	από	το	μακρύ	ταξίδι	(μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	και	ως	αποφόρτιση	 
της ενέργειας των παιδιών παροτρύνοντάς τα να κάνουν μια στάση)

	 •	 	Να	αποφύγουν	στη	διαδρομή	τους,	αλεπούδες,	ποντίκια	που	τρώνε	τα	αβγά	τους,	
τρακτέρ που πατάνε το χορτάρι που τρώνε, λαθροκυνηγούς κ.λπ.

	 •	 	Να	βοηθηθούν	από	τις	αγελάδες	που	κρατάνε	το	χόρτο	χαμηλό	(διατηρώντας	έτσι	
τα υγρολίβαδα που θα μπορούσαν σταδιακά να μετατραπούν σε καλαμώνες ή 
θαμνότοπους - ακατάλληλα μέρη για μια Νανόχηνα)

	 •  Να βοηθηθούν από ανθρώπους που κόβουν τα καλάμια και τους αφήνουν χώρο  
για να τραφούν με ασφάλεια, καθώς έτσι μπορούν να έχουν εποπτεία του χώρου  
που κινούνται αποφεύγοντας έγκαιρα εχθρούς. 

Ερωτήσεις που μπορεί να ρωτήσει ο εμψυχωτής γενικά:

•	 	Τι θα έπαιρνες μαζί σου αν χρειαζόταν να αφήσεις το σπίτι σου, πώς θα αποφύγεις τους κινδύνους 
εκεί που 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; (αναφορά στη συμπεριφορά των πουλιών, δεν ξέρουμε τι σκέφτονται αλλά παρατηρείται 
μια επανάληψη στη συμπεριφορά τους)

•  Μπορείς να μείνεις εδώ για λίγο; Πρέπει να συνεχίσεις το ταξίδι σου αμέσως χωρίς να 
ξεκουραστείς…

Στο τέλος, τα παιδιά σε ομάδες διαλέγουν ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι της Νανόχηνας και το 
δραματοποιούν. Αν κριθεί ότι η ομάδα μπορεί να το υποστηρίξει, μπορούν να διαλέξουν την αρχή, 
τη μέση και το τέλος του ταξιδιού τους για να παρουσιάσουν την ιστορία τους. 
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με λίγα λόγια

Είναι χρήσιμο εδώ να αναφέρει ο εμψυχωτής ότι το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών περιλαμβάνει 
αρκετά εμπόδια. Τα πουλιά αντιμετωπίζουν φυσικούς κινδύνους όπως είναι οι θηρευτές, η εξάντληση 
από το ταξίδι, οι ασθένειες καθώς και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί λοιπόν, μεγάλη 
περιπέτεια γι’ αυτά να βρουν ένα κατάλληλο και ασφαλές μέρος για στάση από το μεγάλο ταξίδι τους. 
Ενώ οι φυσικοί κίνδυνοι είναι γνωστοί για τα πουλιά εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχουν προσαρμοστεί 
σε αυτούς, ο άνθρωπος με τη στάση του έχει προσθέσει νέους κινδύνους που δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο το ταξίδι τους. 

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Ένας βιότοπος για τη Νανόχηνα» σε τόσα αντίτυπα όσα οι 
ομάδες των παιδιών, τα κόβει σε διάφορα κομμάτια τα οποία αποτελούν κομμάτια παζλ (εναλλακτικά 
μπορεί να τραβήξει κάθετες και οριζόντιες γραμμές και να κόψει την εικόνα σε τετράγωνα). Όλα τα 
παιδιά έχουν από ένα κομμάτι παζλ. Δίνει στα παιδιά λίγο χρόνο για να συμπληρώσουν την εικόνα 
και αφού τελειώσουν όλα, συζητούν τι φανερώνει η εικόνα αυτή. 

Στη συνέχεια, το κάθε παιδί παίρνει την καρέκλα του και την τοποθετεί σε ένα από τα τρία σημεία που 
υποδεικνύει ο εμψυχωτής, φτιάχνοντας έτσι τρεις γειτονιές για τη Νανόχηνα. 

Κάθε σημείο με καρέκλες αντιπροσωπεύει και ένα υγρολίβαδο. Αφού ξανασυζητήσει λίγο με 
τα παιδιά για τις ανάγκες που καλύπτει κάθε είδος στον βιότοπό του και τι μπορεί να σημαίνει η 
συρρίκνωσή του, εξηγεί στα παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι σαν τις μουσικές καρέκλες, αλλά 
λίγο διαφορετικό: όλα τα παιδιά είναι ένα μεγάλο κοπάδι από Νανόχηνες που έχουν επιλέξει αυτά 
τα τρία υγρολίβαδα γιατί μόνο εκεί μπορούν να βρουν το φαγητό που τρώνε, αλλά και χώρο για να 
ξεκουραστούν. 

Οι μαθητές/τριες να κατανοούν τη σημασία του 
βιότοπου κάθε είδους, να διακρίνουν τις επιπτώσεις 
που μπορεί να προκαλέσει μια πιθανή καταστροφή του, 
να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινού στόχου. 

Τα παιδιά γνωρίζουν τον βιότοπο 
της Νανόχηνας μέσα από κατασκευή 
παζλ και παίζουν μια παραλλαγή 
του παιχνιδιού «μουσικές καρέκλες».

15
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, 
ηχοσύστημα, μουσικό κομμάτι, καρέκλες

Περιγραφή

Όταν οι βιότοποι απειλούνται…  

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη 
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Μόλις η μουσική σταματά, ο εμψυχωτής αναφέροντας μία αιτία για τη συρρίκνωση ή καταστροφή 
ενός τέτοιου βιοτόπου, αποσύρει από το παιχνίδι μία ή και περισσότερες καρέκλες (ανάλογα με το 
μέγεθος της καταστροφής). 

Αντί όμως τα παιδιά να ανταγωνίζονται για να προλάβουν να έχουν από μία καρέκλα, πρέπει να 
συνεργαστούν για να καθίσουν όλοι! Το κοπάδι μας χρειάζεται όλες τις Νανόχηνες για να είναι δυνατό 
και να μπορέσει να ταξιδέψει πίσω στη Νορβηγία. 
Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, γίνεται συζήτηση: 

• Πώς πιστεύουν ότι νιώθουν οι Νανόχηνες που το «σπίτι» τους όλο και μικραίνει; 
• Το φαγητό φτάνει για όλους; 
• Τι θα συμβεί αν δεν υπάρχει αρκετό φαγητό για όλους; 
• Τι θα συμβεί αν εξαφανιστεί τελείως το «σπίτι» τους; 

Αιτίες απώλειας/ υποβάθμισης βιοτόπου:
 
•	 Κατασκευή	δρόμου	κοντά	στο	λιβάδι	όπου	τρέφονται
•	 Εντατική	καλλιέργεια
•	 Αποξήρανση	υγροτόπου	
•	 	Όχληση	στον	βιότοπο	(π.χ.	αυτοκίνητα	4x4	που	μπαίνουν	στο	λιβάδι	όπου	τρέφεται	η	Νανόχηνα	

και η οποία αναγκάζεται να αναζητήσει άλλο μέρος). 

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, ο εμψυχωτής μπορεί να μεταφέρει την παραπάνω δράση στον 
χώρο. Δημιουργεί μία σειρά από ομόκεντρους κύκλους διαφορετικού μεγέθους, όπου κάθε απειλή 
του βιοτόπου οδηγεί τα παιδιά στον πιο μικρό και στον ακόμα μικρότερο κύκλο. Όπως και στην 
προηγούμενη δράση, όλα τα παιδιά συνεργάζονται με σκοπό να χωρέσουν όλα μέσα στον κύκλο.  

Ο εμψυχωτής μπορεί να δοκιμάσει να δυσκολέψει λίγο τη δράση δίνοντας επιπλέον οδηγίες, όπως: 
Μπορείς να χωρέσεις με ανοιχτά τα φτερά σου; Με το να κάθεσαι οκλαδόν για να κλωσήσεις το 
αβγό σου; Με το ράμφος σου να κόβει χορτάρι στο έδαφος;
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής, πριν την υλοποίηση της δραστηριότητας, θυμίζει στα παιδιά τη διάκριση ανάμεσα στο 
νόμιμο και το παράνομο κυνήγι.

Ο εμψυχωτής τοποθετεί τα παιδιά σ’ έναν αρκετά μικρό κύκλο. Τους ζητά να φανταστούν ότι ο κύκλος 
τους είναι ένα ωραίο υγρολίβαδο. Παίρνει μία μπάλα η οποία αναπαριστά τη Νανόχηνα. Εξηγεί στα 
παιδιά ότι η Νανόχηνα θέλει να περπατήσει μέσα σε αυτό το υπέροχο λιβάδι. Είναι κουρασμένη 
όμως από το μακρινό της ταξίδι και γι’ αυτό θέλει να περπατήσει πολύ αργά και καλεί τα παιδιά να 
συνεργαστούν για να κάνει η Νανόχηνα τον γύρο του λιβαδιού. Ξεκινάει ο εμψυχωτής δίνοντας τη 
μπάλα στο παιδί που βρίσκεται δεξιά του και του ζητάει να τη δώσει στο επόμενο παιδί, έως ότου η 
Νανόχηνα κάνει ολόκληρο τον κύκλο. 

Στη συνέχεια, καθοδηγεί τα παιδιά να αλλάξουν τον τρόπο που κινείται η Νανόχηνα. Από αργό 
βάδισμα, η Νανόχηνα πετάει, οπότε και τα παιδιά τσουλάνε τη μπάλα μέσα στον κύκλο σε κάποιο 
άλλο παιδί το οποίο με τη σειρά του σε κάποιο άλλο κ.ο.κ. Αφού κάνει τη Νανόχηνα να σταματήσει, 
να πετάξει και να περπατήσει αρκετές φορές και τα παιδιά κατανοήσουν πώς να την κινούν γύρω - 
γύρω στον κύκλο και διαμετρικά του κύκλου, το παιχνίδι περνά στην επόμενη φάση. 

Μπαίνει μία δεύτερη μπάλα στο παιχνίδι η οποία αναπαριστά τον λαθροκυνηγό. Σταματά τη 
«Νανόχηνα» που περπατά μέσα στον κύκλο και γίνεται η είσοδος της δεύτερης μπάλας, η οποία 
ακολουθεί την κίνηση της πρώτης μπάλας γύρω - γύρω μέσα στον κύκλο. Ο εμψυχωτής, προσθέτει 
τον «λαθροκυνηγό» στον κύκλο τη στιγμή που η Νανόχηνα θα είναι ακριβώς απέναντι. Τι θα συμβεί 
εάν συναντηθεί με τη Νανόχηνα; Όμως ο λαθροκυνηγός μπορεί μόνο να περπατήσει μέσα στον 
κύκλο και όχι να πετάξει όπως η Νανόχηνα! Τα παιδιά μπορούν να «περπατούν» τη Νανόχηνα γύρω 

Οι μαθητές/τριες να συνεργαστούν 
και να συντονιστούν αισθησιοκινητικά 
μέσα από παιχνίδι, να πάρουν μέρος ενεργά 
στη διάσωση της Νανόχηνας.

Τα παιδιά, καθιστά σε κύκλο, αναπαριστούν 
ένα ωραίο υγρολίβαδο. Μια μπάλα της τάξης 
βαφτίζεται Νανόχηνα και έρχεται στο λιβάδι. 
Από χέρι σε χέρι περπατά και πετά μέχρι τη 
στιγμή που στο λιβάδι εμφανίζεται 
ο λαθροκυνηγός (2η μπάλα)...
Θα καταφέρουν τα παιδιά να γλιτώσουν 
τη Νανόχηνα από τον λαθροκυνηγό; 
Θα καταφέρει η Νανόχηνα να πετάξει 
πιο γρήγορα απ’ όσο τρέχει ο λαθροκυνηγός;    

16
Στόχοι

Δύο μπάλες

Περιγραφή

Η Νανόχηνα και ο λαθροκυνηγός

1 διδακτική ώραΌλη η τάξη 
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γύρω στον κύκλο ή να την κάνουν να πετάει τσουλώντας την σε ένα άλλο παιδί, βοηθώντας τη να 
αποφύγει τον λαθροκυνηγό. Το παιχνίδι σταματά όταν η Νανόχηνα θα έχει καταφέρει να αποφύγει 
τον λαθροκυνηγό κάποιες φορές ή όταν καταφέρει να την πλησιάσει επικίνδυνα. 

Στο τέλος γίνεται συζήτηση:

• Ήταν εύκολο για τη Νανόχηνα να αποφύγει τον λαθροκυνηγό; Γιατί;
• Πόσες φορές κινδύνεψε η Νανόχηνα;
• Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Νανόχηνα για να αποφύγει τον κίνδυνο; 

Συμπληρωματικά, μπορούν να καθίσουν όλοι σε κύκλο εκτός από ένα παιδί. Το παιδί αυτό προχωράει 
εξωτερικά του κύκλου και περιμετρικά, κρατώντας ένα μαντήλι, λέει «πάπια, πάπια, πάπια, πάπια» 
ακουμπώντας το μαντήλι στα κεφάλια των συμμαθητών του. Με δική του πρωτοβουλία, κάποια 
στιγμή λέει «Νανόχηνα!» και το παιδί που αγγίζει εκείνη τη στιγμή, πρέπει να σηκωθεί, να κάνει 
τον γύρο του κύκλου και γρήγορα να φτάσει στην αρχική του θέση πριν τον πιάσει εκείνος με το 
μαντήλι. 
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με λίγα λόγια

Στη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά συνθέτουν ένα λίμερικ με πρωταγωνιστή τη Νανόχηνα. 

Το λίμερικ είναι ένα είδος ποιήματος άνευ νοήματος που με κάποιες διαφοροποιήσεις ακολουθεί 
συγκεκριμένη δομή (Ροντάρι, 1993). Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα για τη Νανόχηνα, ένα λίμερικ 
μπορεί να έχει την παρακάτω δομή σε 5 στίχους: 

Πρώτος στίχος: επιλογή του πρωταγωνιστή (η Νανόχηνα):
1) Ήταν μία Νανόχηνα, την έλεγαν Θανάση 

Δεύτερος στίχος: μία ιδιότητα που εκφράζεται με μία πράξη:
2) Πέταγε ανάποδα, παρέα μ’ ένα φαράσι 

Τρίτος και τέταρτος στίχος: η εξέλιξη της δράσης: 
3) Μα κουράστηκε, κόκκινο χτύπησε
4) Στον Έβρο που πήγε και σκούπισε

Πέμπτος στίχος: επιλογή ενός παράλογου επιθέτου για τον πρωταγωνιστή (Νανόχηνα)
5) Η αναποδοπετούσα μας, το κοπάδι να μη χάσει

Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος έχουν ομοιοκαταληξία μεταξύ τους καθώς και ο τρίτος 
με τον τέταρτο. 

 Ήταν μία Νανόχηνα, την έλεγαν Θανάση 
 Πέταγε ανάποδα, παρέα μ’ ένα φαράσι 
 Μα κουράστηκε, κόκκινο χτύπησε
 Στον Έβρο που πήγε και σκούπισε 
 Η αναποδοπετούσα μας, το κοπάδι να μη χάσει 

Οι μαθητές/τριες να ανακαλέσουν τις υπάρχουσες 
γνώσεις και εμπειρίες τους για τα άγρια πουλιά, 
να ανταλλάξουν γνώσεις για τα πουλιά, να βρουν 
κοινά σημεία μεταξύ των άγριων πουλιών.

Τα παιδιά συνθέτουν ένα πρωτότυπο 
ποίημα με πρωταγωνιστή τη Νανόχηνα 
στη δομή ενός λίμερικ.
Με δοσμένο τον ήρωα και με τη βοήθεια 
της ομοιοκαταληξίας, αποδίδουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες στη Νανόχηνα, 
τη «βάζουν» σε δράση και αναζητούν 
παράλογα επίθετα γι’ αυτή!

Στόχοι

λευκές κόλλες, ξυλομπογιές

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη, 
ατομική 
δραστηριότητα 

Περιγραφή

Ένα ποίημα για τη Νανόχηνα 17
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Ο εμψυχωτής παρακινεί τα παιδιά να φτιάξουν ένα δικό τους λίμερικ. Η ομοιοκαταληξία μπορεί να 
είναι προαιρετική. 

Σαν βοηθητικό άξονα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξής ερωτήματα: 

	 •	 Ποιος	είναι	ο	ήρωας	μας;	(δοσμένο	από	τον	εμψυχωτή,	η	Νανόχηνα)
	 •	 Πώς	μοιάζει;	Τι	κάνει;	
	 •	 Τι	της	συνέβη;	
	 •	 Τι	παράξενο	έχει	αυτή	η	Νανόχηνα;	

Στο τέλος, τα παιδιά μπορούν σε ομάδες να ενώσουν τα λίμερικ που έφτιαξαν, έτσι ώστε οι διαφο-
ρετικοί ήρωες να αλληλεπιδρούν συνθέτοντας και ζωντανεύοντας τις ιστορίες που έφτιαξαν. 
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά τι σημαίνει δακτυλίωση άγριων πουλιών, πώς επηρεάζει τα πουλιά 
και πώς αυτό βοηθάει να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτά και να τα προστατέψουμε. Στη συνέχεια, 
κόβει χαρτόνια διαφόρων χρωμάτων σε μακρόστενες λωρίδες δύο εκατοστών, που τις ενώνει στο 
τέλος με συρραπτικό ή ταινία έτσι ώστε να φτιάξει «βραχιόλια» που θα δώσει στα παιδιά να φορέσουν 
στο πόδι τους. Αυτά είναι τα δαχτυλίδια που βάζουν οι ερευνητές στα πόδια της Νανόχηνας για να 
μπορούν να τις αναγνωρίζουν, να μάθουν περισσότερα γι’ αυτές και να τις προστατέψουν.

Στη συνέχεια, ζητάει από τα παιδιά να θυμηθούν το πέταγμα της Νανόχηνας. Τα παιδιά, αρχικά, 
κινούνται ελεύθερα στην τάξη (με παραμερισμένα τα θρανία) με τη συνοδεία μουσικής και σταδιακά 
με τη βοήθεια του εμψυχωτή ανακαλούν κινήσεις της Νανόχηνας (όταν βόσκει, όταν πετάει, όταν 
κουρνιάζει κ.λπ.). Ο εμψυχωτής δίνει την οδηγία στα παιδιά ότι μόλις σταματήσει η μουσική και 
ακούσουν ότι συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω στο δικό τους χρώμα, «λιποθυμούν»! Όταν η μουσική 
σταματάει, ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά ότι οι Νανόχηνες με το κόκκινο π.χ. δαχτυλίδι, δεν 
αισθάνονται καλά γιατί:

 •	 	«Το	λιβάδι	όπου	βόσκουν,	έχει	γεμίσει	με	τουρίστες	που	θέλουν	να	τις	φωτογραφίσουν.	
Ζαλίζονται από τα φλας και λιποθυμούν»

	 •	 «Κουράστηκαν	από	το	μακρύ	ταξίδι,	δεν	αντέχουν	άλλο	και	λιποθυμούν»

	 •	 «Δεν	βρίσκουν	την	τροφή	που	τους	αρέσει,	μένουν	νηστικές	και	λιποθυμούν»

	 •	 «Ο	άνεμος	δυσκολεύει	το	πέταγμα	τους,	κουράζονται	και	λιποθυμούν»

	 •	 «Εμφανίστηκαν	μπροστά	τους	λαθροκυνηγοί,	τρομάζουν	και	λιποθυμούν»

	 •	 «Δεν	βρίσκουν	κανέναν	υγρότοπο	για	να	ξεκουραστούν,	κουράζονται	και	λιποθυμούν»

Οι μαθητές/τριες να προτείνουν λύσεις 
για την προστασία του είδους και ο εμψυχωτής 
μέσα από την παρατήρηση του παιχνιδιού τους 
να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό έχουν εμπεδώσει 
την πληροφορία από το περιεχόμενο 
του προγράμματος.

Τα παιδιά μέσα από κινητικό παιχνίδι 
ανακαλούν τα προβλήματα της Νανοχηνας, 
ακούν μία σύντομη ιστορία για τη Νανόχηνα 
και χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, αλλά 
και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ως 
τώρα, προβλέπουν τις δυσκολίες που μπορεί 
να συναντήσει η Νανόχηνα στο ταξίδι της και 
δίνουν λύση στα προβλήματά της μέσα από 
την προετοιμασία θεατρικών δρώμενων.

Στόχοι

4-5 μεγάλα χρωματιστά πανιά, χαρτόνια Α4 
σε διαφορετικά χρώματα  

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Ο Φινν, ο Ίμρε και η Νιέιντα 18
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	 •	 «Βαθύ	χιόνι	σκεπάζει	το	χορτάρι,	δεν	βρίσκουν	να	φάνε	και	λιποθυμούν»

	 •	 	«Πολλά	αυτοκίνητα	περνούν	από	τον	νέο	δρόμο,	ζαλίζονται	από	τον	θόρυβο	 
και λιποθυμούν»

	 •	 «Τα	φώτα	της	γειτονικής	πόλης	ζαλίζουν	τις	Νανόχηνες	και	λιποθυμούν».

Τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να προλάβουν να κρατήσουν τα παιδιά που λιποθυμούν προτού σω-
ριαστούν στο πάτωμα. Τα παιδιά που καταφέρνουν να τα πιάσουν οι συμμαθητές τους, συνεχίζουν 
το παιχνίδι, ενώ αυτά που δεν καταφέρνουν να σωθούν παραμένουν ξαπλωμένα στο πάτωμα. Το 
παιχνίδι τελειώνει όταν όλα τα παιδιά είναι πια ξαπλωμένα στο πάτωμα. 

Στη συνέχεια, τα καλεί να γίνουν ένα κοπάδι και μετά από λίγα λεπτά κίνησης στον χώρο να καθίσουν 
για 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. Μπο-
ρούν 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 (αρ-
σενικό), 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 άλλον 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. 

Τι απέγινε ο Ίμρε;

70



Ο εμψυχωτής δίνει την πληροφορία ότι αυτό έχει συμβεί και σε άλλες παρέες πουλιών και ξεκινάει το 
παιχνίδι των παρατηρητών. Ο εμψυχωτής δίνει μία σειρά από ερεθίσματα στα παιδιά για να συνθέσουν 
σε ομάδες τη συνέχεια της ιστορίας. Μπορούν να παίξουν με κιάλια, ραντάρ, με ρυθμικά παιχνίδια 
που να δίνουν σήμα ότι η Νανόχηνα συνεχίζει το ταξίδι της, ότι σταματάει για να ξεκουραστεί, ότι 
χάθηκε (μπιπ, μπιπ, μπιπ, προχωράνε, τι-τι-τιιιιιιιιιιιιιιι, τους χάσαμε).   

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, γίνεται καταιγισμός ιδεών και συνθέτουν ιστορίες για το τι συνέβη 
στον Ίμρε: 

	 •	 Δεν	βρίσκει	τον	δρόμο;	
	 •	 Βρήκε	κάποιο	μέρος/	ταίρι	και	θέλει	να	συνεχίσει	μέχρι	τον	τελικό	προορισμό;	
	 •	 Έπαθε	κάτι	κακό;	Τι;	
	 •	 Ή	το	τέλος	που	διαλέγουν	τα	παιδιά.

Εναλλακτικά (ή συμπληρωματικά), ο εμψυχωτής μπορεί να συνεχίσει την αφήγηση της ιστορίας 
(δίνοντας την πραγματική διάσταση της ιστορίας):

 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 από όπου εξέπεμπε σταθερά πλέον ο δο-
ρυφορικός πομπός. Επισκέφθηκε την περιοχή για να μάθει από τον ίδιο τον κυνηγό που κα-
τοικούσε 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 διαπιστώσει 
ότι η στάση των ανθρώπων τους δημιουργεί πια σοβαρά προβλήματα. Αν δεν βρεθεί 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 αβγά 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 πια πολύ επικίνδυνος. 

Επειδή αυτά είναι πολύ μεγάλα προβλήματα για να τα λύσουν μόνα τους τα πουλιά, χρειάζονται 
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; 
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Μόλις ολοκληρωθεί η αφήγηση, τα παιδιά αναλαμβάνουν να δώσουν σε ζευγάρια ή τριάδες τη 
λύση στα προβλήματα της Νανόχηνας μέσα από θεατρικό δρώμενο. Με ερέθισμα την ιστορία 
που άκουσαν, ανασύρουν πληροφορίες από προηγούμενες δραστηριότητες και αυτοσχεδιάζουν 
παρουσιάζοντας τρόπους προστασίας του είδους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρωματιστά 
πανιά για να φτιάξουν «σκηνικά» για το δρώμενό τους. 

Δίνονται 10 λεπτά σε κάθε ομάδα να ετοιμάσει το δρώμενό της. Μόλις όλες οι ομάδες παρουσιάσουν 
τα δρώμενά τους, τα παιδιά συζητούν:

• Ποιες λύσεις προτάθηκαν; 
• Ποιο πρόβλημα λύνει η κάθε πρόταση που παρουσιάζεται; 
• Ποια από τις λύσεις θα βοηθούσε περισσότερο τις Νανόχηνες και γιατί;
• Τι από όλα αυτά μπορούν να κάνουν τα ίδια τα παιδιά για να βοηθήσουν τις Νανόχηνες; 
• Ποιοι άλλοι μπορούν να βοηθήσουν; 
• Πώς θα συνεργαστούν;
• Πώς θα καταφέρουν να τους πείσουν/ ενεργοποιήσουν για να σώσουν τις Νανόχηνες;
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Ο εμψυχωτής καθοδηγεί τα παιδιά να χωρίσουν με γραμμές μία 
λευκή κόλλα, να διαλέξουν τις σκηνές τους και να τις ζωγραφίσουν. Στη συνέχεια, αν τα παιδιά είναι 
μικρά και δεν είναι σε θέση να γράψουν μόνα τους, τα ρωτάει και καταγράφει εκείνος την περιγραφή 
που του δίνει η κάθε ομάδα γι’ αυτό που έφτιαξε. Η κάθε ομάδα δείχνει σε κόμικ τη γνωριμία 
της με τη Νανόχηνα. Στο τέλος παρουσιάζονται στην τάξη τα κόμικ τους. Ο εμψυχωτής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το φύλλο «Η Νανόχηνα σε κόμικ».

Υποστηρικτικά, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν μία Νανόχηνα με τη βοήθεια της παλάμης τους: 
ακουμπούν την παλάμη τους στο χαρτί με τα δάχτυλα ενωμένα και τον αντίχειρα τεντωμένο (βλ. 
σχήμα) και ζωγραφίζουν το περίγραμμα. Στον αντίχειρα προσθέτουν μάτια και ράμφος και κλείνουν 
το περίγραμμα του πουλιού προσθέτοντας όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούν (ουρά, κηλίδες στην κοιλιά 
κ.λπ.). Η Νανόχηνά τους είναι έτοιμη! Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δαχτυλομπογιές 
χρησιμοποιώντας την παλάμη ως στάμπα. 

Βοηθητικός άξονας δομής 

	 •	 	Ποιος;	(η	Νανόχηνα	ως	πρωταγωνιστής,	 
δοσμένο από τον εμψυχωτή)

	 •	 Πού	πήγε;
	 •	 Τι	κινδύνους	συνάντησε;
	 •	 	Ποιος	τη	βοήθησε	να	συνεχίσει 

ή να βρει τον δρόμο της;
	 •	 Τι	έγινε	τελικά;

Οι μαθητές/τριες να πειραματιστούν με τον 
σχεδιασμό ενός κόμικ, να αξιολογήσουν  
την εμπειρία τους από το Πρόγραμμα.

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. 

19
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας 
(προαιρετικά), λευκές κόλλες, ξυλομπογιές, 
ψαλίδι (προαιρετικά) 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ
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 Η Νανόχηνα σε κόμικ 19
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με λίγα λόγια

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε δυάδες και τοποθετεί σε εμφανές σημείο μέσα στην τάξη τα φύλλα 
«Πες μου μια ιστορία». Ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά, παροτρύνοντάς τα αρχικά να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις όπως: 

•	 Τι βλέπετε σ’ αυτήν την εικόνα; 
• Υπάρχουν πουλιά; 
• Τι κάνουν; 
• Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει; 

Αφού συζητήσουν όλοι για λίγο, ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν σε δυάδες μια ιστο-
ρία γι’ αυτό που βλέπουν και να τη διηγηθούν στη συνέχεια και στους υπόλοιπους. Ως βοηθητικός 
άξονας, ανάλογα με την εικόνα που τους δείχνει, μπορεί να δοθούν στα παιδιά ερωτήματα όπως: 

•	 Γιατί φεύγουν οι Νανόχηνες; 
• Φαίνεται να καλύπτουν τις ανάγκες τους; Γιατί; 
• Τι πιστεύετε ότι θέλει να μας πει αυτή η εικόνα; 

Στο τέλος, τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν τις εικόνες. 

Οι μαθητές/τριες, με τη βοήθεια του εμψυχωτή, 
να αξιολογήσουν την εμπειρία τους από το 
πρόγραμμα, να κάνουν απολογισμό σχετικά 
με το γνωστικό κομμάτι που διδάχθηκαν 
στο Πρόγραμμα - «τι μάθαμε;». 

Τα παιδιά σε δυάδες, με τη χρήση των 
φύλλων «Πες μου μια ιστορία», συνθέτουν 
μια ιστορία γι’ αυτό που βλέπουν και τη 
διηγούνται στους υπόλοιπους. Οι εικόνες 
από τις οποίες αντλούν πληροφορίες 
απεικονίζουν τις πραγματικές αιτίες απειλής 
του βιοτόπου της Νανόχηνας.  

20
Στόχοι

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές

30 λεπτά
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Πες μου μια ιστορία!
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Πες μου μια ιστορία (α) 20
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Πες μου μια ιστορία (β) 20
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια φωτογράφων και πουλιών. Η μια ομάδα έχει την άλλη απέναντί 
της, ένας φωτογράφος για κάθε Νανόχηνα. Με την οδηγία του εμψυχωτή, οι Νανόχηνες παίρνουν 
μία πόζα (πίνουν νερό, πετούν, κρυώνουν, έχουν αγωνία, είναι κουρασμένες, έφτασαν στον 
προορισμό τους, φτιάχνουν τη φωλιά τους, περιποιούνται τα φτερά τους κ.ά.) και οι φωτογράφοι 
τις φωτογραφίζουν με τα χέρια τους τοποθετημένα έτσι ώστε να φτιάχνουν ένα τετράγωνο για 
το «κάδρο» μέσα στο οποίο χωράει το παιδί που παίζει τη Νανόχηνα. Οι ρόλοι αλλάζουν και οι 
φωτογράφοι γίνονται Νανόχηνες. 

Ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να καθίσουν για να τους πει την ιστορία που ακολουθεί. Μπορεί 
αν θέλει, να μπει στον ρόλο του κυνηγού και να δραματοποιήσει. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις δαχτυλόκουκλες της δραστηριότητας «Μια χήνα διαφορετική από τις άλλες» από τη Γωνιά της 
Νανόχηνας. 

 Σ’ ένα όμορφο μέρος όπου είχαν σταματήσει για να ξεκουραστούν οι Ασπρομέτωπες 
 Χήνες και καλά κρυμμένοι ανάμεσά τους οι πιο μικροί σύντροφοί τους, οι Νανόχηνες, 
ένας κυνηγός ήταν κρυμμένος και τις παρακολουθούσε. Προσπαθούσε να δει πόσες ήταν, 
να ξεχωρίσει τη μία από την άλλη και τη στιγμή που ήταν έτοιμος να οπλίσει, του φάνηκε ότι 
άκουσε και κάποιον άλλο να κάνει το ίδιο. 

Τσικ, τσικ, τσικ! Σκέφτηκε: «Τι ατυχία, ανακάλυψαν κι άλλοι κυνηγοί την κρυψώνα μου κι ήρθαν 
εδώ να μου πάρουν τη λεία, οι άτιμοι!» Συγκεντρώθηκε καλύτερα, πλησίασε αργά και ήσυχα 
ώστε να τσακώσει τους κυνηγούς και να τους διώξει από το πόστο του αλλά τι νομίζετε 
ότι συνέβαινε στ’ αλήθεια; Ο ήχος «τσικ- τσικ» που άκουγε δεν ήταν ήχος από όπλα, αλλά 
από φωτογραφικές μηχανές! Και οι φωτογράφοι ήταν πολύ προσεκτικοί γιατί δεν ήθελαν να 
αναστατώσουν και να τρομάξουν τα πουλιά...

Οι μαθητές/τριες να προβληματιστούν 
σε σχέση με τρόπους ενασχόλησης με τη φύση, 
να διαμορφώσουν θετική στάση σε φιλικές 
προς τα είδη πουλιών συμπεριφορές, 
μέσω του θεατρικού παιχνιδιού.

Τα παιδιά μέσα από παντομίμα και θεατρικό 
δρώμενο, αναδεικνύουν τις ομοιότητες 
που υπάρχουν μεταξύ της φωτογράφησης 
και του κυνηγιού και παρακινούν 
τους κυνηγούς να αφήσουν τα όπλα τους 
και να πάρουν μια φωτογραφική μηχανή.  

Στόχοι

κανένα

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Οι φωτογράφοι 21
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«Μα, τι περίεργο!» μονολόγησε ο κυνηγός, «αυτοί κάνουν ό,τι κάνω κι εγώ, βγαίνουν στη 
φύση, κρύβονται και κάνουν ησυχία, παρακολουθούν τα πουλιά και όταν καταφέρουν να τα 
σημαδέψουν πατάνε ένα κουμπί, - «τσικ» -, όπως κι εγώ…» 

Μα, βέβαια, δεν μπορούσες να πεις πως ήταν και ακριβώς το ίδιο πράγμα, αφού πατώντας 
το δικό του το κουμπί, οι χήνες μας δεν θα συνέχιζαν το ταξίδι τους, ενώ με το κουμπί που 
πάταγαν οι φωτογράφοι μπορούσαν να συνεχίσουν και να φτάσουν στον προορισμό τους. 
Αυτό δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, τον γοήτευσε ότι μπορούσε να συνεχίσει αυτό που του άρεσε 
πιο πολύ, να νιώθει σαν κατάσκοπος και να σημαδεύει. Και πρέπει να σας πω, πως ήταν πολύ 
καλός στο σημάδι κι όχι μόνο αυτό αλλά μπορούσε να ακούει ακόμα και τους πιο μικρούς 
ήχους για να τις εντοπίζει. Αυτό θα τον έκανε πολύ καλό φωτογράφο…

Ο εμψυχωτής μετά την αφήγηση, συζητά με τα παιδιά: 

•	 	Τι νομίζετε ότι μπορούν να του πουν οι χήνες για να τις αφήσει να συνεχίσουν το ταξίδι τους και 
αντίστοιχα, τι μπορούν να μοιραστούν οι φωτογράφοι σχετικά με το τι τους αρέσει στη δουλειά 
τους;

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, φέρνουν τις ιδέες τους μέσα από καταιγισμό ιδεών και με τη βοήθεια 
του εμψυχωτή τις καταγράφουν σε ένα πινακάκι ή σε συννεφάκια (μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
φύλλο «Η Νανόχηνα σε κόμικ» από προηγούμενη δραστηριότητα - σελ. 74). 
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν και να βρουν τα δικά τους ονόματα για ένα ζευγάρι σπάνιων ειδών, 
το οποίο έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα ίδια επιλέγουν και αποφασίζουν· για το χρώμα, το 
μέγεθος και το σχήμα του ράμφους, το χρώμα και το μέγεθος των φτερών. 

Ο εμψυχωτής διευκρινίζει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο ζευγάρι όμοιο με αυτά, τόσο 
σπάνιο είδος είναι! Επίσης, διευκρινίζει ότι καλούνται να φτιάξουν ένα ζευγάρι πουλιών, γιατί είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν από δύο σε κάθε είδος για να μπορούν και αυτά να κάνουν τη δική τους 
οικογένεια.

Ο εμψυχωτής μοιράζει σε κάθε παιδί ή τα αφήνει να επιλέξουν μόνα τους διάφορα υλικά και 
ανακυκλώσιμα, που είτε έχει φέρει ο ίδιος είτε τα παιδιά, όπως εφημερίδες, ρολά από χαρτί υγείας, 
κομμάτια από χρωματιστά χαρτόνια ή χαρτί γκοφρέ ή και πούπουλα αν υπάρχει η δυνατότητα. 
Χρησιμοποιούν το ρολό ως βάση για το σώμα ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφημερίδα 
για να φτιάξουν το κεφάλι του πουλιού φτιάχνοντας μία μπάλα από εφημερίδα όσο η γροθιά που 
σχηματίζει το χέρι των παιδιών. Στερεώνουν το κεφάλι από εφημερίδα στο ρολό με τη χαρτοταινία. 
Με το χαρτόνι μπορούν να φτιάξουν ράμφη, φτερά, περίεργα λοφία, πόδια ή/και ουρές. 

Τέλος, συμπληρώνουν την κατασκευή τους με κομμάτια από χρωματιστό χαρτόνι ή/και χαρτί γκοφρέ 
ή/και πούπουλα, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν υλικά από το σπίτι, 
ανάλογα με το τι έχουν σκεφτεί για την κατασκευή τους. Αφού κατασκευάσουν το σπάνιο πουλί, τα 
παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια α) σπάνιο είδος και β) εξερευνητής φύσης. Μπορούν να διαλέξουν 
από τις παρακάτω ερωτήσεις ή/και να εμπνευστούν από αυτές.

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τη μοναδικότητα 
των ειδών μέσα από κατασκευή εικαστικών 
και να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι 
στη διαφορετικότητα.

Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν 
και να βρουν τα δικά τους ονόματα 
για ένα σπάνιο είδος, το οποίο έχει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χρώμα, ράμφος, 
μέγεθος, ουρά) που τα ίδια επιλέγουν.

Στόχοι

ρολά από χαρτί υγείας, εφημερίδες, 
χαρτοταινία, χρωματιστά χαρτόνια ή χαρτί 
γκοφρέ, πούπουλα (αν υπάρχει δυνατότητα) 

1 διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Περιγραφή

Το δικό μου σπάνιο είδος 22
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Ο εξερευνητής ρωτάει, το σπάνιο είδος απαντά:

 •	 Γιατί	έχεις	τέτοιο	ράμφος	και	φτερά;	
	 •	 Πού	σου	αρέσει	να	μένεις;	Από	τι	υλικά	φτιάχνεις	τη	φωλιά	σου;
	 •	 Ποιο	είναι	το	αγαπημένο	σου	φαγητό;	
	 •	 Πώς	περνάς	τη	μέρα	σου;	
	 •	 Τι	σε	κάνει	ξεχωριστό	και	σπάνιο;
	 •	 Σου	αρέσει	να	μένεις	μόνος	σου	ή	να	πετάς	με	την	παρέα	σου;
	 •	 Ποια	ήταν	η	πιο	σημαντική	στιγμή	για	σένα;
	 •	 Τι	σε	έχει	τρομάξει	πιο	πολύ;	
	 •	 Τι	μπορώ	να	κάνω	για	να	σε	βοηθήσω;

Μόλις τελειώσουν, μπορούν τα σπάνια πουλιά να γίνουν εξερευνητές και αντίστροφα, ώστε να 
παρουσιαστούν όλα τα σπάνια είδη πουλιών. 

Στο τέλος, τα παιδιά τοποθετούν την κατασκευή τους 
στη Γωνιά της Νανόχηνας και παρατηρούν πόσα σπάνια είδη 
έχουν στην τάξη τους.
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Με λένε:           

Πηγαίνω στο σχολείο:         

Η τάξη μου είναι:          

     Η δραστηριότητα που ξεχώρισα:       
     
     Γιατί:          

            

     Δεν μου άρεσε:         
 
     Γιατί:          

            

     Στο Πρόγραμμα θα άλλαζα       

               

            

            

     Για μένα η καλύτερη στιγμή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 
     για τη Νανόχηνα ήταν         
    
            

            

            

Φύλλο αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά 
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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 δουλείας 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 περιέχεται στο υλικό)

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

Οδηγός Εκπαιδευτικού               
Δραστηριότητες              
1. Ποια άγρια πουλιά ξέρεις;                

2. Πουλιά παντού!                

3. Την ευτυχία πού θα βρεις;                

4. Τροφές και φωλιές                

5. Μια αυλή φιλική για τα πουλιά               

6. Φροντίζω τα πουλιά                

7. Πάει, πέταξε η τροφή!                

8. Σμήνη που πετάνε και κοπάδια που βόσκουν               

9. Μάσκες και χήνες                

10. Μία χήνα διαφορετική από τις άλλες               

11. Πόσο ταιριάζεις με τη Νανόχηνα;               

12. Βάλε κι εσύ την πινελιά σου               

13. Η Νανόχηνα σε λαβύρινθο!               

14. Οι χήνες μεταναστεύουν!                

15. Όταν οι βιότοποι απειλούνται...               

16. Η Νανόχηνα και ο λαθροκυνηγός               

17. Ένα ποίημα για τη Νανόχηνα               

18. Ο Φινν, ο Ίμρε και η Νιέιντα                

19. Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ                

20. Πες μου μια ιστορία!                

21. Οι φωτογράφοι                

22. Το δικό μου σπάνιο είδος                

Σχόλια - παρατηρήσεις 
Για τη Δραστηριότητα Νο.      θα έλεγα ότι              
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