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ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑ 

Τα Κιρκινέζια (Falco naumanni) είναι μικρόσωμα μεταναστευτικά γεράκια. Τα περισσό-
τερα γεράκια του κόσμου ανήκουν στο ίδιο γένος (Falco). Κάποια είδη, όπως το Κιρκινέζι, 
είναι «διμορφικά». Το ενήλικο αρσενικό και το ενήλικο θηλυκό διαφέρουν φανερά μετα-
ξύ τους. Αντίθετα, σε άλλα είδη γερακιών -όπως ο Πετρίτης (Falco peregrinus)- τα φύλα 
είναι σχεδόν πανομοιότυπα.

Γενικά, το αρσενικό Κιρκινέζι διακρίνεται από το γκρι κεφάλι, την γκρι ουρά και τη χωρίς στίγ-
ματα καφέ ράχη. Στο θηλυκό κυριαρχεί το καφέ χρώμα και τα πολλά σκούρα στίγματα.

Μοιράζονται στα παιδιά αντίγραφα του φύλλου «Χρωματιστό ζεύγος Κιρκινεζιών» ή παρουσιάζεται 
μια έγχρωμη φωτογραφία, σχέδιο ή αφίσα που απεικονίζει Κιρκινέζια. Εποπτικό υλικό υπάρχει στον 
επισυναπτόμενο ψηφιακό δίσκο (CD).   

Χρωματίζουν τα έτοιμα περιγράμματα, τα ψαλιδίζουν, τα κολλούν ή τα ακουμπούν στην επιφάνεια της 
επιλογής τους (τοίχοι, ντουλάπια κ.λπ.). Καθώς τα Κιρκινέζια είναι κοινωνικά πουλιά που δημιουργούν 
αποικίες πολλών ζευγαριών, τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν μια αποικία τοποθετώντας πολλές μαζί 
εικόνες Κιρκινεζιών. 

Η δραστηριότητα θα είναι, φυσικά, πιο δημιουργική εάν τα παιδιά ζωγραφίσουν τα δικά τους σχέδια 
Κιρκινεζιών. 

με λίγα λόγια

Τα παιδιά ζωγραφίζουν ή χρωματίζουν 
έτοιμα περιγράμματα αρσενικών 
και θηλυκών Κιρκινεζιών. 
Τα ψαλιδίζουν και στη συνέχεια στολίζουν 
την επιφάνεια της επιλογής τους.

1

Περιγραφή

Χρωματιστά Κιρκινέζια

Οι μαθήτριες/τές να αναγνωρίζουν το είδος των 
Κιρκινεζιών αλλά και το φύλο τους με τη βοήθεια 
των εξωτερικών γνωρισμάτων τους.

Στόχοι

Άγραφο χαρτί ή αντίγραφα του φύλλου «Χρω-
ματιστό ζεύγος Κιρκινεζιών», ξυλομπογιές, ψαλίδι

1 διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία: Μαθήτριες/τές Δημοτικού
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Χρωματιστό ζεύγος Κιρκινεζιών 1
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με λίγα λόγια

Μοιράζονται στα παιδιά αντίγραφα των φύλλων «Τα κομμάτια του παζλ των Κιρκινεζιών» και «Το 
παζλ των Κιρκινεζιών». Τα παιδιά χρωματίζουν τα κομμάτια του παζλ, τα ψαλιδίζουν  και τα κολλούν 
στο αντίστοιχο περίγραμμα του φύλλου «Το παζλ των Κιρκινεζιών».

Μπορούν έπειτα να κολλήσουν τα παζλ τους σε ένα χαρτί του μέτρου. Σε αυτό μπορούν να έχουν 
ζωγραφίσει μια γειτονιά του οικισμού τους και σε κατάλληλες θέσεις της να τοποθετήσουν τις φι-
γούρες σχηματίζοντας έτσι μια αποικία Κιρκινεζιών.  

Τα παιδιά χρωματίζουν και συνθέτουν 
τα κομμάτια ενός παζλ που παρουσιάζει 
ένα αρσενικό και ένα θηλυκό Κιρκινέζι.

2

Περιγραφή

Το παζλ των Κιρκινεζιών

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν το είδος των 
Κιρκινεζιών αλλά και το φύλο τους με τη βοήθεια 
των εξωτερικών γνωρισμάτων τους.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές, ψαλίδι, κόλλα

1 διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία: : Μαθητές/τριες Δημοτικού

ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑ 

Τα Κιρκινέζια (Falco naumanni) είναι μικρόσωμα μεταναστευτικά γεράκια. Τα περισσό-
τερα γεράκια του κόσμου ανήκουν στο ίδιο γένος (Falco). Κάποια είδη, όπως το Κιρκινέζι, 
είναι «διμορφικά». Το ενήλικο αρσενικό και το ενήλικο θηλυκό διαφέρουν φανερά μετα-
ξύ τους. Αντίθετα, σε άλλα είδη γερακιών -όπως ο Πετρίτης (Falco peregrinus)- τα φύλα 
είναι σχεδόν πανομοιότυπα.

Γενικά, το αρσενικό Κιρκινέζι διακρίνεται από το γκρι κεφάλι, την γκρι ουρά και τη χωρίς 
στίγματα καφέ ράχη. Στο θηλυκό κυριαρχεί το καφέ χρώμα και τα πολλά σκούρα στίγματα.
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες αρσενικού και θηλυκού Κιρκινεζιού. Ελεύθερα μπορούν να επιλέξουν 
μία από τις δύο. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού που ακολουθεί, καλό είναι ανάμεσα στην τάξη να 
έχουν επιλεχθεί και τα δύο φύλα. 

Μοιράζονται στα παιδιά αντίγραφα των φύλλων «Μάσκα αρσενικού Κιρκινεζιού» και «Μάσκα 
θηλυκού Κιρκινεζιού» (1 φύλλο ανά παιδί). Τα παιδιά ετοιμάζουν τη μάσκα τους σύμφωνα με τις 
οδηγίες που υπάρχουν στο φύλλο. Στο τέλος, περνούν ένα λάστιχο από τις μικρές τρύπες που θα 
ανοίξουν στα πλαϊνά της για να μπορούν να τη στερεώνουν στο κεφάλι τους. Το λάστιχο θα στερεωθεί 
καλύτερα στη μάσκα με ένα συρραπτικό. Η μάσκα τους είναι έτοιμη! 

Στη συνέχεια τα παιδιά, αν θέλουν, φορούν τις μάσκες τους και αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή 
του Κιρκινεζιού κατά το διάστημα παραμονής του στους οικισμούς της Θεσσαλίας. Ως βοηθητικός 
άξονας για την αναπαράσταση αυτή, μπορούν να τεθούν στα παιδιά ερωτήσεις όπως:  

•	 Πού θα φτιάξουν τη φωλιά τους; 
• Πού θα αναζητήσουν τροφή;
• Τι είδους τροφή θα αναζητήσουν; 
• Τι προβλήματα συναντούν κατά την αναζήτηση τροφής; 
• Πώς θα καλέσει το ένα το άλλο για να ειδοποιήσει ότι βρήκε τροφή; 

Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινες 
μάσκες θηλυκού και αρσενικού 
Κιρκινεζιού και μέσα από κινητικό 
παιχνίδι αναπαριστούν στιγμές 
από τη ζωή τους.

3

Περιγραφή

Κιρκινεζομάσκες

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν το αρσενικό από το θηλυκό 
Κιρκινέζι, να ψυχαγωγηθούν.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, χαρτόνια Α4 
(προαιρετικά), ψαλίδια, κόλλες, ξυλομπογιές, σελοτέιπ, 
συρραπτικό, λάστιχο του μέτρου

1 διδακτική ώρα
Αρχικά ατομική 
δραστηριότητα, 
έπειτα ομαδική 

Ηλικία: Μαθητές/τριες Δημοτικού
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Σε αυτό το σημείο μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρακάτω πληροφορίες.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ 

•	 	Κάλεσμα επικοινωνίας: Το κάλεσμα επικοινωνίας του Κιρκινεζιού είναι ένα τρισύλλαβο 
βραχνό «τσεϊ τσεϊ τσεϊ» ενώ το κάλεσμα για τροφή ένα τρεμουλιαστό «κιιρρρλ…». 

•	 	Φτεροκόπημα επί τόπου (hovering): Το Κιρκινέζι κατά την αναζήτηση της λείας του, 
«στέκεται» στον αέρα (φτεροκοπά επιτόπου) παρατηρώντας το έδαφος για ορθόπτε-
ρα έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 

•	  Εφόρμηση: Το Κιρκινέζι, μόλις εντοπίσει τη λεία του, κάνει εφόρμηση στο έδαφος για 
να τη συλλάβει.

•	  Μεταφορά τροφής: Το Κιρκινέζι μεταφέρει με τα πόδια τη λεία του αλλά πριν προσ-
γειωθεί στη φωλιά τη φέρνει στο ράμφος του. 

•	  Κατά την επώαση (το διάστημα από τη γονιμοποίηση του αβγού έως την εκκόλαψη 
των νεοσσών): Το αρσενικό Κιρκινέζι συνήθως είναι εκείνο που αναζητά τροφή ενώ 
το θηλυκό παραμένει στη φωλιά για την επώαση των αβγών. 

•	 	Περιποίηση φτερών: Τις ώρες που ξεκουράζεται περιποιείται με το ράμφος τα φτερά 
του. 

•	 	Προσφορά δώρου: Για να κερδίζει την προσοχή του θηλυκού, το αρσενικό Κιρκινέζι 
προσφέρει, αντί για ανθοδέσμη, μία καλή λεία. 
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Μάσκα αρσενικού Κιρκινεζιού 3
•	Χρωματίζεις	τη	μάσκα	και	το	ράμφος
•	Ψαλιδίζεις	το	περίγραμμα	
•	Ελευθερώνεις	το	άνοιγμα	των	ματιών
•		Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	 

γραμμές του ράμφους
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	το	ράμφος	 

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Το αρσενικό Κιρκινέζι σου είναι έτοιμο!
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Κίτρινο
Μαύρο

Βλέφαρα: κίτρινα

Πρόσωπο: γκρι

A

B
B

A
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Μάσκα θηλυκού Κιρκινεζιού 3
•	Χρωματίζεις	τη	μάσκα	και	το	ράμφος
•	Ψαλιδίζεις	το	περίγραμμα	
•	Ελευθερώνεις	το	άνοιγμα	των	ματιών
•		Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	 

γραμμές του ράμφους
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	το	ράμφος	 

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Το θηλυκό Κιρκινέζι σου είναι έτοιμο!
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Βλέφαρα: κίτρινα

Πρόσωπο: καφέ

«Δάκρυ»: γκρι
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν μια απομίμηση ουράς σε σχήμα πραγματικής βεντάλιας για να τη 
χρησιμοποιήσουν τις ζεστές ημέρες ή για να τη δωρίσουν σε κάποιον/α που θα τη χρειαστεί.

Για κάθε βεντάλια επιλέγουν ένα χαρτί ή χαρτόνι σε μέγεθος Α4 ή μεγαλύτερο, κατά προτίμηση σκλη-
ρό. Κατά μήκος της στενόμακρης πλευράς, διπλώνουν σταδιακά το χαρτί σε παράλληλες λωρίδες 
πλάτους περίπου 3 εκατοστών. Αναποδογυρίζοντας κάθε φορά το χαρτί, εναλλάσσουν την τσάκιση 
σε διαφορετική φορά (τσακίζοντας μία φορά το χαρτί προς τα δεξιά και την επόμενη φορά προς τα 
αριστερά τους). Όταν έχουν τσακιστεί όλες οι δίπλες στρογγυλεύονται οι άκρες για να μοιάζουν με τα 
άκρα των φτερών της ουράς (τα οποία ονομάζονται «πηδαλιούχα»). 

Διπλώνουν το ένα άκρο του χαρτιού και το ενώνουν με συρραπτικό ή το τυλίγουν με ένα λαστιχάκι. 
Αφήνουν το άλλο άκρο ελεύθερο να ανοίξει αποκαλύπτοντας τη βεντάλια!

Διπλώνοντας και χρωματίζοντας 
μια κόλλα χαρτιού, τα παιδιά 
ετοιμάζουν βεντάλιες που μιμούνται 
την ουρά ενός Κιρκινεζιού.

4

Περιγραφή

Μια βεντάλια-ουρά

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν το φύλο ενός Κιρκινεζιού 
από τους χρωματισμούς της ουράς του. Ακόμη, να 
αντιληφθούν τη λειτουργία των πηδαλιούχων φτερών ως 
ένα μέσον ρύθμισης της πτήσης των πουλιών.

Στόχοι

Άγραφα χαρτιά Α4 ή μεγαλύτερα, ξυλομπογιές, 
ψαλιδάκι, (προαιρετικά) συρραπτικό ή λαστιχάκι για 
τη στερέωση της άκρης κάθε βεντάλιας

1 διδακτική ώραΔραστηριότητα 
ατομική

Ηλικία: Μαθητές/τριες μικρών τάξεων Δημοτικού
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Χρωματίζουν κάθε λωρίδα (η οποία μοιάζει πλέον με ένα πηδαλιούχο φτερό) σαν να είναι το φτερό 
ενός αρσενικού ή θηλυκού ή ανήλικου Κιρκινεζιού.

Ο χρωματισμός μπορεί να γίνει πιο ευφάνταστος με την πρωτοβουλία κάθε παιδιού. Π.χ. θα μπορού-
σαν οι σκούρες παράλληλες λωρίδες κάθε φτερού θηλυκού Κιρκινεζιού να είναι ένα συνονθύλευμα 
πολύ μικρών και σκούρων σχημάτων (εμπνευσμένων τόσο από τη ζωή των Κιρκινεζιών όσο και από 
τη ζωή του παιδιού στο χωριό ή την πόλη του!).

Η ΟΥΡΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΤΗΣΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΥΡΑΣ 

Τα Κιρκινέζια ανήκουν σε μια ομάδα γερακιών με χαρακτηριστικά μεγάλη ουρά την 
οποία ανοίγουν σαν βεντάλια προκειμένου να ρυθμίσουν τις πτήσεις τους. Με το άνοιγ-
μα της ουράς μπορούν να «φρενάρουν» όταν προσγειώνονται (όπως τα κινητά μέρη  
των φτερών ενός αεροπλάνου). Τα βοηθά επίσης όταν μετεωρίζονται σχεδόν ακίνητα 
κόντρα στον αέρα καθώς εποπτεύουν τη γη από κάτω για να εντοπίσουν κάποιο μεγάλο 
έντομο ή άλλη λεία.

Οι ουρές τόσο των θηλυκών και αρσενικών όσο και των νεαρών Κιρκινεζιών έχουν 
από μια μαύρη φαρδιά λωρίδα στην άκρη τους. Στα θηλυκά και σε όλα τα νεαρά η 
υπόλοιπη ουρά έχει παράλληλες λεπτότερες ραβδώσεις. Στο υπόλοιπο τμήμα κυριαρχεί 
ένα καφεκόκκινο («κεραμιδί») χρώμα. Αντίθετα, στο υπόλοιπο τμήμα της ουράς των 
αρσενικών κυριαρχεί ένα ομοιόμορφο γκριζογάλανο χρώμα.
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με λίγα λόγια

Αρχικά, τα παιδιά βλέπουν τις εικόνες διαφορετικών ειδών χελιδονιών και σπουργιτιών της Θεσ-
σαλίας. Οι εικόνες υπάρχουν στον ψηφιακό δίσκο (CD) του υλικού σε αρχείο με τίτλο «Χελιδόνια και 
σπουργίτια των οικισμών της Θεσσαλίας». Ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα, οι εικόνες μπορούν 
να εκτυπωθούν ή να προβληθούν. Εναλλακτικά, εκτυπώνονται έγχρωμα αντίγραφα του αντίστοιχου 
φύλλου που υπάρχει στο CD. Τα παιδιά μπορούν να εργαστούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες. 

Κατόπιν, μοιράζεται σε κάθε παιδί ή ομάδα από ένα αντίγραφο του φύλλου «Διχοτομική κλείδα 
αναγνώρισης των σπουργιτιών και χελιδονιών της Θεσσαλίας» και από ένα φύλλο «Ονομαστικός 
κατάλογος των σπουργιτιών και χελιδονιών».

Βλέποντας μία μία τις αριθμημένες εικόνες, τα παιδιά ξεκινούν από το επάνω μέρος της «διχοτομικής 
κλείδας» να διαβάζουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά των πουλιών που περιγράφονται στις εναλλακτι- 
κές προτάσεις. Μόλις διαβάσουν για ένα γνώρισμα, προσέχουν εάν στο εικονιζόμενο πουλί πα-
ρατηρείται αυτό το γνώρισμα. Βήμα-βήμα θα οδηγηθούν στην ταυτοποίηση του είδους. Στη συνέ- 
χεια γράφουν το όνομά του στο φύλλο «Ονομαστικός κατάλογος των σπουργιτιών και χελιδο-
νιών», δίπλα στον αριθμό που είναι ίδιος με αυτόν της εικόνας.

Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου αναγνωριστούν όλα τα είδη.

Με τη βοήθεια μιας «διχοτομικής 
κλείδας» αναγνώρισης, τα παιδιά 
ανακαλύπτουν τα ονόματα των 
ειδών που εικονίζονται στις εικόνες 
«Χελιδόνια και σπουργίτια 
των οικισμών της Θεσσαλίας».

5

Περιγραφή

Χελιδόνια και σπουργίτια 
των οικισμών της Θεσσαλίας

Οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν μια διχοτομική κλείδα ανα-
γνώρισης ειδών και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη χελι-
δονιών και σπουργιτιών που ζουν στους οικισμούς της Θεσσαλίας.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, έγχρωμα αντί-
γραφα φύλλων δραστηριότητας από το CD του υλικού 
(προαιρετικά), εκτυπωτής ή προβολέας, μολύβια

Λιγότερο από μία διδακτική 
ώρα. Μπορεί να συνδυαστεί 
με τη δραστηριότητα 
«Πουλιά των αγρών και 
οικισμών της Θεσσαλίας» 

Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία:    Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων Δημοτικού  
και (με προϋποθέσεις) Γυμνασίου
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ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Εκτός από τα Κιρκινέζια, μια πλειάδα πουλιών έχει προσαρμοστεί στο οικιστικό περι-
βάλλον του κάμπου της Θεσσαλίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα σπουργίτια και 
τα χελιδόνια. Αρκετοί νομίζουν ότι στους οικισμούς εμφανίζονται μόνο δύο είδη: ο 
«σπουργίτης» και το «χελιδόνι». Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετά διαφορετικά 
είδη. Τα σπουργίτια ανήκουν στο ίδιο γένος (Passer) και διακρίνονται για το κωνικό, 
σκληρό ράμφος τους. Αναζητούν τροφή (βασικά σπόρους και έντομα) κυρίως στο 
έδαφος. Τα χελιδόνια αλλά και οι σταχτάρες (γνωστές και ως «πετροχελίδονα» αν και 
δεν συγγενεύουν με τα χελιδόνια) αναζητούν την τροφή τους αποκλειστικά στον αέρα.  
Το ράμφος τους είναι λεπτεπίλεπτο και τρέφονται αποκλειστικά με ιπτάμενα έντομα.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ε ΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

1. Σπιτοσπούργιτης (ή Σπουργίτης), αρσενικός Passer domesticus

2. Χωραφοσπούργιτης, αρσενικός Passer hispaniolensis

3. Δενδροσπoυργίτης (αρσενικό-θηλυκό=όμοια) Passer montanus

4. Σπιτοσπούργιτης (ή Σπουργίτης), θηλυκός Passer domesticus

5. Σταχτάρα (ή Mαυροσταχτάρα) Apus apus

6. Χελιδόνι (ή Σταβλοχελίδονο) Hirundo rustica

7. Δενδροχελίδονο (ή Μιλτοχελίδονο) Cecropis daurica

8. Σπιτοχελίδονο (ή Λευκοχελίδονο) Delichon urbicum
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Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης των 
σπουργιτιών και χελιδονιών της Θεσσαλίας

5

ξεκίνησε από εδώ

Με καφετιές φτερούγες.
Ράµφος, σκληρό, κωνικό. 
Αναζητούν τροφή κυρίως 
στο έδαφος: Σπουργίτια

Χωρίς µαύρο πηγούνι: 
ΣΠΙΤΟΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ-θηλυκός

Passer domesticus

Κοιλιά µαυριδερή:
ΣΤΑΧΤΑΡΑ
Apus apus

Κοιλιά λευκωπήΜαύρο «πηγούνι» 
(κάτω από το ράµφος)

Ουρά ελαφρά 
διχαλωτή:

ΣΠΙΤΟΧΕΛΙ∆ΟΝΟ
Delichon urbicum

Μαύρη κηλίδα 
στο «µάγουλο»:

∆ΕΝ∆ΡΟΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ
(αρσενικός και θηλυκός)

Passer montanus

Χωρίς µαύρη 
κηλίδα 

στο «µάγουλο»

Λαιµός κόκκινος:
ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ 

ή ΣΤΑBΛΟΧΕΛΙ∆ΟΝΟ
Hirundo rustica

Γκρι «στέµµα» 
στο κεφάλι:

ΣΠΙΤΟΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ
-αρσενικός

Passer domesticus

Μαύρα σηµάδια εκτείνονται 
στο στήθος αλλά και στην κοιλιά: 
ΧΩΡΑΦΟΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ-αρσενικός

Passer hispaniolensis

Λαιµός λευκωπός:
∆ΕΝ∆ΡΟΧΕΛΙ∆ΟΝΟ 
ή ΜΙΛΤΟΧΕΛΙ∆ΟΝΟ

Cecropis daurica

Ουρά
«ψαλιδωτή»

Με µαύρες φτερούγες.
Ράµφος λεπτό. 

Αναζητούν τροφή κυρίως στον 
αέρα: Χελιδόνια και σταχτάρες
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Ονομαστικός κατάλογος 
των σπουργιτιών και χελιδονιών

Γράψτε εδώ το όνομα του είδους που αντιστοιχεί σε κάθε αριθμημένη εικόνα: 

5

 Αριθμός Όνομα είδους            
 1.      
        
 2.       
        
 3.      
        
 4.      
        
 5.      
        
 6.      
        
 7.      
        
 8.      
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να ακολουθήσει τη δραστηριότητα «Χελιδόνια και σπουργίτια των 
οικισμών της Θεσσαλίας» αφού, ουσιαστικά, πρόκειται για αντίστροφη διαδικασία: Τα παιδιά, 
γνωρίζοντας ήδη τα ονόματα των πουλιών που εικονίζονται σε 8 (ή 16) εικόνες, ετοιμάζουν μια δική 
τους διχοτομική κλείδα αναγνώρισης ειδών. Στη συνέχεια, η κλείδα κάθε ομάδας θα χρησιμοποιηθεί 
από κάποια άλλη ομάδα παιδιών για να αναγνωρίσουν τα (άγνωστα σε αυτές) είδη των αριθμημένων 
εικόνων.

Ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα, εκτυπώνονται ή προβάλλονται οι αριθμημένες εικόνες. Αυτές 
μπορεί να είναι είτε οι εικόνες «Μεγαλόσωμα πουλιά των θεσσαλικών αγρών και οικισμών» 
(Νο 1 έως Νο 8) είτε οι εικόνες «Πουλιά των θεσσαλικών αγρών και οικισμών» (Νο 9 έως Νο 
16). Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με τις 16 εικόνες ταυτόχρονα αλλά θα είναι πιο δύσκολη. 
Εναλλακτικά, εκτυπώνονται έγχρωμα αντίγραφα του φύλλου «Πουλιά των αγρών και οικισμών της 
Θεσσαλίας» που υπάρχει στο CD.

Τα παιδιά μπορούν να εργαστούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες. 

Σε κάθε παιδί ή ομάδα μοιράζεται από ένα αντίγραφο του φύλλου «Τα ονόματα των πουλιών 
που ζουν στους αγρούς και τους οικισμούς της Θεσσαλίας» και από ένα αντίγραφο του φύλλου 
«Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης πουλιών που ζουν στους αγρούς και τους οικισμούς της Θεσ-
σαλίας».

Τα παιδιά ομαδοποιούν τα είδη των εικόνων σε συγγενικές ή παρόμοιες ομάδες ειδών. Παρατηρούν 
τα ιδιαίτερα εξωτερικά γνωρίσματα κάθε είδους και καταγράφουν σταδιακά τις εναλλακτικές προ-
τάσεις στην κλείδα αναγνώρισής τους.

Τα παιδιά συνθέτουν μια διχοτομική 
κλείδα αναγνώρισης των πουλιών 
που εικονίζονται σε 8 ή 16 κάρτες. 
Σημ.: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί 
να γίνει μόνο εάν έχει προηγηθεί η 
δραστηριότητα «Χελιδόνια και σπουργίτια 
των οικισμών της Θεσσαλίας».

6

Περιγραφή

Πουλιά των αγρών 
και οικισμών της Θεσσαλίας

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν αντιπροσωπευτικά 
είδη πουλιών που ζουν στους αγρούς και τους οικισμούς 
της Θεσσαλίας, να ομαδοποιούν συγγενικά είδη αλλά και 
να διαχωρίζουν τα διαφορετικά είδη μεταξύ τους βάσει 
των εξωτερικών χαρακτηριστικών τους.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, έγχρωμα αντί-
γραφα φύλλων δραστηριότητας από το CD του υλι-
κού (προαιρετικά), εκτυπωτής ή προβολέας, μολύβια

1 διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων Δημοτικού 
και (με προϋποθέσεις) Γυμνασίου
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Κάθε κλείδα παραθέτει μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων προτάσεων. Κάθε πρόταση περιγράφει 
ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός είδους ή μιας ομάδας ειδών. Η πρόταση γίνεται αποδεκτή 
εάν αυτό το γνώρισμα εμφανίζεται στο είδος που μελετάμε. Εάν όχι, απορρίπτεται και επιλέγεται η 
εναλλακτική της (που σίγουρα ταιριάζει με τα γνωρίσματα του είδους που μας ενδιαφέρει).

Στη συνέχεια μπορούν να δώσουν την κλείδα τους σε ένα παιδί ή μια άλλη ομάδα παιδιών για να 
αναγνωρίσει τα είδη των εικόνων. Όταν τα ανακαλύψει, μπορεί να γράψει τα ονόματα των ειδών 
πάνω σε ένα αντίγραφο του φύλλου «Ονομαστικός κατάλογος πουλιών που ζουν στους αγρούς 
και τους οικισμούς της Θεσσαλίας». Σε αυτό το σημείο θα φανεί πόσο αποτελεσματική ήταν η 
κλείδα που ετοιμάστηκε!

ΠΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στις εικόνες παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά είδη πουλιών που ζουν στους αγρούς 
και τους οικισμούς της Θεσσαλίας. Κάποια είδη απαιτούν δέντρα για να ζήσουν (όπως 
ο «Βαλκανικός Δρυοκολάπτης» και η παπαδίτσα «Καλόγερος»). Άλλα ζουν σχεδόν απο-
κλειστικά στο έδαφος (όπως ο «Κατσουλιέρης»). Στις εικόνες εμφανίζονται και τα συ-
νηθέστερα είδη κορακοειδών που είναι από τα πιο επιτυχημένα πουλιά του κάμπου.
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Τα ονόματα των πουλιών που ζουν στους 
αγρούς και τους οικισμούς της Θεσσαλίας

6

 Αριθμός Όνομα είδους
        
 1. Περιστέρι - Columba livia
        
 2. Δεκοχτούρα - Streptopelia decaocto
        
 3. Κουρούνα - Corvus cornix
        
 4. Χαβαρόνι - Corvus frugilegus
        
 5. Κάργια - Corvus monedula
        
 6. Καρακάξα - Pica pica
        
 7. Βαλκανικός Δρυοκολάπτης ή Βαλκανοτσικλιτάρα -  
  Dendrocopοs syriacus
        
 8. Τσαλαπετεινός - Upupa epops
        
 9. Ψαρόνι	-	Sturnus vulgaris
        
 10. Κατσουλιέρης - Galerida cristata
        
 11. Τσιφτάς - Miliaria calandra
        
 12. Αμπελουργός ή Κρασοπούλι - Emberiza melanocephala
        
 13. Σιρλοτσίχλονο - Emberiza cirlus
        
 14. Καρδερίνα - Carduelis carduelis
        
 15. Φλώρος - Carduelis chloris
        
 16. Καλόγερος - Parus major
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Διχοτομική κλείδα αναγνώρισης 
πουλιών που ζουν στους αγρούς 
και τους οικισμούς της Θεσσαλίας

6
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6Ονομαστικός κατάλογος πουλιών 
που ζουν στους αγρούς και τους 
οικισμούς της Θεσσαλίας 

Γράψτε εδώ το όνομα του είδους που αντιστοιχεί σε κάθε αριθμημένη εικόνα: 

 Αριθμός Όνομα είδους            
 1.              
 2.               
 3.              
 4.              
 5.              
 6.              
 7.              
 8.              
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Παράγονται αντίστοιχα των ομάδων αντίγραφα του φύλλου 
«Χάρτης της Δυτικής Παλαιαρκτικής και Αφρικής» και μοιράζονται στις ομάδες. Με τη βοήθεια ενός 
χάρτη της Αφρικής οι ομάδες εντοπίζουν στο φύλλο τις χώρες που πιθανολογείται ότι διαχειμάζουν τα 
Κιρκινέζια που αναπαράγονται στην Ελλάδα και την Ισπανία. Στη συνέχεια χρωματίζουν τις περιοχές 
διαχείμασης και αναπαραγωγής και διαγράφουν τις ταξιδιωτικές διαδρομές τους.

Σημείωση: Είναι γνωστό πώς τα Κιρκινέζια που αναπαράγονται στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Μογγολία, την Κίνα κ.ά., πετούν 
ως την Αφρική για να διαχειμάσουν σε χώρες όπως η Σενεγάλη, η Μαυριτανία, το Μάλι, η Νότιος Αφρική κ.α. Οι περιοχές 
διαχείμασης δεν είναι γνωστές για όλους τους πληθυσμούς του είδους. Η τοποθέτηση ραδιοπομπών στα Κιρκινέζια συμβάλ-
λει στην αύξηση της πληροφορίας για τις διαδρομές που ακολουθούν καθώς και στον εντοπισμό των περιοχών διαχείμασής 
τους. 

Μόλις οι ομάδες εντοπίσουν τις αντίστοιχες χώρες στον χάρτη, μπορούν να ζωγραφίσουν με:
•	 Γαλάζιο:	τις	χώρες	αναπαραγωγής
•	 Κίτρινο:	τις	χώρες	διαχείμασης

Με ξυλομπογιές κόκκινου χρώματος χρωματίζουν τη διαδρομή που ακολουθούν τα Κιρκινέζια για 
να φτάσουν από την Ισπανία στην Αφρική και με πράσινου χρώματος τη διαδρομή που ακολουθούν 
τα Κιρκινέζια για να φτάσουν από την Ελλάδα στην Αφρική. 

Τα παιδιά εντοπίζουν σε χάρτη 
τις χώρες αναπαραγωγής και διαχείμασης 
του Κιρκινεζιού και σημειώνουν 
τις διαδρομές τους. 
Αναζητούν πληροφορίες για τις χώρες 
που επισκέπτεται το Κιρκινέζι και με βάση 
αυτές και τη φαντασία τους συνθέτουν 
ένα έμμετρο κείμενο για το Κιρκινέζι. 

7

Περιγραφή

Ένα Κιρκινέζι 
που το ψάχνουν οι Κινέζοι

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τις περιοχές 
διαχείμασης και αναπαραγωγής του Κιρκινεζιού. 
Παράλληλα, να αναπτύξουν τη δυνατότητα 
χρήσης του έμμετρου λόγου.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλου δραστηριότητας «Χάρτης 
της Δυτικής Παλαιαρκτικής και Αφρικής», 
παγκόσμιος πολιτικός χάρτης, ξυλομπογιές

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μικρών τάξεων  
Δημοτικού 

Πληθυσμός που αναπαράγεται στην Ισπανία:
Χώρες διαχείμασης: Σενεγάλη, Μαυριτανία, Μάλι 

Πληθυσμός που αναπαράγεται στην Ελλάδα:
Χώρες διαχείμασης: Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Σουδάν
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Τι γυρεύουν οι Κινέζοι παρέα με ένα Κιρκινέζι; 
 
Αφού ολοκληρώσουν τη γεωγραφική δραστηριότητα, τα παιδιά μπορούν να εμπνευστούν από το 
ταξίδι του Κιρκινεζιού και τις χώρες που επισκέπτεται για να συνθέσουν ένα έμμετρο κείμενο. Για το 
σκοπό αυτό, προτείνεται η αφήγηση ποιήματος του Ευγένιου Τριβιζά με πρωταγωνιστή ένα Κιρκινέζι 
(Ευγένιος Τριβιζάς, «Το Φτερωτό Αριθμητάρι»)! 

 Θα πιάσουν το Κιρκινέζι τέσσερις σοφοί Κινέζοι;
 
 Τέσσερις σοφοί Κινέζοι με μεταξένια κιμονό
 Κυνηγάνε ένα Κιρκινέζι στον γαλάζιο ουρανό
 και φωνάζουν:

 Θα σε φάμε, θα σε φάμε γεμιστό με πετιμέζι, 
 πονηρούλι Κιρκινέζι!

 Φύγε, φύγε, Κιρκινέζι 
 Φύγε, γιατί αν σε πιάσουν οι σοφοί Κινέζοι,  
 Θα σε φάνε γεμιστό με πετιμέζι, 
 νοστιμούλι Κιρκινέζι! 

Σε αυτό το σημείο, μπορεί να δοθεί ένα ρυθμικό μοτίβο σε φράσεις του ποιήματος. Τα παιδιά 
χωρίζονται σε ομάδες, Κιρκινέζια και Κινέζοι, εντάσσονται στο ρυθμικό μοτίβο με φωνή ή/και με 
δραματοποίηση και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στο εξής ερώτημα: 

•	 Τι απέγινε το Κιρκινέζι; 

Στη συνέχεια, τα παιδιά ενθαρρύνονται να γράψουν το δικό τους ποίημα με θέμα το Κιρκινέζι. 
Μπορούν να επιλέξουν ως άξονα του ποιήματός τους μία (ή περισσότερες) από τις χώρες που 
απαντάται το Κιρκινέζι ενώ μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις χώρες 
αυτές. Το ποίημα μπορεί να είναι ένα λίμερικ, ένα λάχνισμα αλλά και οτιδήποτε παρουσιάζει ρυθμό 
όπως: ένας γλωσσοδέτης, ένα αίνιγμα, ένα γνωμικό κ.λπ. Το λίμερικ είναι ένα είδος ποιήματος 
άνευ νοήματος που με κάποιες διαφοροποιήσεις ακολουθεί μία συγκεκριμένη δομή. Ο πρώτος, 
ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος έχουν ομοιοκαταληξία μεταξύ τους καθώς και ο τρίτος με τον 
τέταρτο.

Διευκρινίζεται στα παιδιά ότι είναι βασικό το ποίημα να έχει ρυθμό. Επίσης, το ποίημά τους μπορεί 
να έχει: 
•	 Ομοιοκαταληξία	(προαιρετικά)
•	 Εικονοπλασία	(η	στροφή	του	ποιήματος	να	αναπαριστά	μια	εικόνα)
•	 Δράση	(εναλλαγή	εικόνων)
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Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως στοιχεία αφόρμησης τα ονόματα των χωρών όπου 
αναπαράγονται και διαχειμάζουν τα Κιρκινέζια: 

Μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση 
της Φύσης (IUCN): 

http://www.iucnredlist.org/amazing-species

ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ 

Χώρες αναπαραγωγής 

Ισπανία, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, 
Ελλάδα, Τουρκία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Ιράν, 
Ιράκ, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, 
Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κίνα, Μογγολία. 

Χώρες διαχείμασης 

Νότια Ισπανία, νότια Τουρκία, Μάλτα και στις περισσότερες χώρες της Αφρικής, κυρίως 
στη νότια Αφρική:  
Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπενίν, Μπουρούντι, Μπουργκίνα Φάσο, Γουινέα, Κεντροαφρι-
κανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, 
Ερυθραία, Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Λιβερία, Κένυα, Δημοκρατία του Μαλάουι, Μαυ-
ριτανία, Μάλι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Νίγηρας, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σιέρα Λεό-
νε, Σουαζιλάνδη, Σομαλία, Νότιος Αφρική, Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν, Σουδάν, 
Τανζανία, Ενωμένη Δημοκρατία του Τόγκο, Λεσόθο, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε.  

ΤΟ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΕΙ 

Το Κιρκινέζι είναι μεταναστευτικό είδος. Στα χωριά της Θεσσαλίας φτάνει νωρίς την άνοι-
ξη για να φωλιάσει. Τα Κιρκινέζια, όπως και όλα τα μεταναστευτικά πουλιά, ταξιδεύουν 
προς τις χώρες αναπαραγωγής για να φωλιάσουν αξιοποιώντας τις εποχικές πηγές 
τροφής. Την άνοιξη στις χώρες του βορρά υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε 
έντομα και σπόρους απ’ ότι τον χειμώνα. Στις αρχές του φθινόπωρου, οπότε και έχουν 
μεγαλώσει οι νεοσσοί τους, τα Κιρκινέζια ξεκινούν το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς 
τις χώρες διαχείμασής τους, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική. 
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Χάρτης της Δυτικής 
Παλαιαρκτικής και Αφρικής
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε παιχνίδι με κάρτες. Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται ο χάρτης της 
Θεσσαλίας, το όνομα ενός πραγματικού οικισμού της και το πλήθος των Κιρκινεζιών που έχουν 
παρατηρηθεί σε αυτόν. Οι αριθμοί των Κιρκινεζιών προέρχονται από την απογραφή του 2013 που 
διεξήχθη στους νομούς Θεσσαλίας και Λαρίσης.  

Με βάση τους αριθμούς των Κιρκινεζιών έχουν δημιουργηθεί 4 κατηγορίες: 

•	 0	έως	10	άτομα	
•	 10	έως	50	άτομα	
•	 50	έως	100	άτομα	
•	 100	και	πάνω	άτομα	

Παράγονται αντίγραφα των φύλλων «Κιρκινεζοχώρια» (1	αντίγραφο	από	κάθε	φύλλο).	Ψαλιδίζονται,	
ανακατεύονται και μοιράζονται οι κάρτες των φύλλων σε όλους τους παίκτες. 
Ένας «παίκτης» μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. 

Σκοπός είναι ο κάθε παίκτης να απαλλαχθεί από τις κάρτες του. Ο παίκτης μπορεί να αφήσει τις 
κάρτες του μόνο εάν αυτές σχηματίζουν ζεύγος ίδιας κατηγορίας.  

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης δεν σχηματίζει το επιθυμητό ζευγάρι καρτών επιλέγει στην τύχη 
μία από τις κάρτες του διπλανού του από τα αριστερά. 

Το παιχνίδι τελειώνει μόλις όλοι οι παίκτες έχουν «κατεβάσει» όλες τις κάρτες τους. 

Μπορούν στη συνέχεια να ξεπατικώσουν σε ρυζόχαρτο έναν χάρτη της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλίας ή του νομού τους, να εντοπίσουν τον δικό τους οικισμό ή και διπλανούς οικισμούς, και να 
σχεδιάσουν πάνω στο ρυζόχαρτο κύκλους διαφορετικών χρωμάτων γύρω από το όνομα του κάθε 
οικισμού ανάλογα με τον πληθυσμό Κιρκινεζιών που έχουν καταγραφεί. 

Τα παιδιά παίζουν με κάρτες 4 κατηγοριών 
που παρουσιάζουν το πλήθος των 
Κιρκινεζιών κάθε οικισμού της Θεσσαλίας. 
Σκοπός είναι κάθε παίκτης να απαλλαχθεί 
από τις κάρτες του. Αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο εάν σχηματίζουν ζεύγη της ίδιας 
κατηγορίας. Στο τέλος αποτυπώνουν 
τις κατηγορίες επί χάρτου. 

8

Περιγραφή

Κιρκινεζοχώρια της Θεσσαλίας

Οι μαθητές/τριες, μέσα από μία ψυχαγωγική δρα-
στηριότητα, να αντιληφθούν την ιδιαίτερη σημασία 
των οικισμών της Θεσσαλίας για την αναπαραγωγή 
των Κιρκινεζιών αλλά και να δικαιολογούν 
τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οικισμών.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλομπογιές, ρυζόχαρτο (προαιρετικά) 

τουλάχιστον 
1 διδακτική ώρα 

Όλη η τάξη ή 
μικρές ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Για παράδειγμα: 

•	 0	έως	10	άτομα	(κόκκινο)
•	 10	έως	50	άτομα	(πράσινο)
•	 50	έως	100	άτομα	(μπλε)
•	 100	και	πάνω	άτομα	(κίτρινο)

Στο τέλος γίνεται συζήτηση: 

•	 Ποια είναι τα «κεφαλοχώρια» των Κιρκινεζιών; 
•  Τι είδους καλλιέργειες υπάρχουν γύρω από τα «κεφαλοχώρια»; 
 (Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να κάνουν σχετική έρευνα)
•  Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ένα μικρό χωρίο Κιρκινεζιών να γίνει «κεφαλοχώρι» και το αντί-

στροφο;  

ΤΟ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Το Κιρκινέζι είναι από εκείνα τα είδη που ζουν κοντά στον άνθρωπο. Τα Κιρκινέζια 
χρησιμοποιούν τα σπίτια των ανθρώπων για φώλιασμα ενώ στα γειτονικά χωράφια 
αναζητούν τη λεία τους. Φωλιάζουν κυρίως κάτω από κεραμίδια σε στέγες και σε τρύπες 
σε τοίχους σπιτιών. Στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου αναπαράγεται το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού Κιρκινεζιών στη χώρα μας. 
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Στεφανοβίκειο
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Κιρκινεζοχώρια (1) 8

Χ
άρ

τε
ς:

 Ά
. Μ

αν
ω

λό
πο

υλ
ος

Αερινό

31



Κιρκινεζοχώρια (2) 8
Περίβλεπτο
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Κιρκινεζοχώρια (3) 8
Πλατύκαµπος
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Κιρκινεζοχώρια (4) 8
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Κιρκινεζοχώρια (5) 8
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Κιρκινεζοχώρια (6) 8
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Κιρκινέζια

Σκοτούσα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

πάνω απο 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κοιλάς
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αχίλλειο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κυπαρισσία
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Κιρκινεζοχώρια (7) 8
∆οξαράς
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μαυροβούνι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μοσχοχώρι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μεσόραχη (Λάρισσας)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 ( )

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ραχούλα (Λάρισσας)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 ( )

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αναγέννηση
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μεσοράχη (Λάρισας)

Ραχούλα (Λάρισας)
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Κιρκινεζοχώρια (8) 8
Φάρσαλα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Νέα Λεύκη
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Σοφό
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ζωοδόχος Πηγή
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Άγιος Κωνσταντίνος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μύρα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια
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Κιρκινεζοχώρια (9) 8
Κραννώνας
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Σιτοχώρι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μέγα Ευύδριο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Λοφίσκος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Λουτρο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μόδεστος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Λουτρό
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Κιρκινεζοχώρια (10) 8
Νιάµατα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 50 µέχρι 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Άνω Χαλκιάδες
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ανωχώρι (Φαρσάλων)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 ( )

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κοκκίνες
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Νέο Περιβόλι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κυπάρισος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κυπάρισσος
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Κιρκινεζοχώρια (11) 8
Ρευµατιά
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κατωχώρι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Χαρά
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αγρόκηποι (Μέγα Μοναστήρι)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 (  )

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Χαλκιάδες
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ρεύµα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αγροκήπιο (Μέγα Μοναστήρι)
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Κιρκινεζοχώρια (12) 8
Άγιος Γεώργιος (Λάρισσας)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

  ( )

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Λόφος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μικρό Ευύδριο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Μικρό Βουνό
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

∆ασόλοφος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Καλό Νερό
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Άγιος Γεώργιος (Λάρισας)
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Κιρκινεζοχώρια (13) 8
Κάστρο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κάµπος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Άνω Βασιλικά
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Πολιδάµειο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Θετίδι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αύρα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Πολυδάμειο

Θετίδιο
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Κιρκινεζοχώρια (14) 8
∆ίλοφο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κρύα Βρύση (Κράννωνος)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

  ( )

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Πρόδροµος (Λάρισσας)
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 ( )

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αγναντερή
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αργυρόµυλος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αργιθέα
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Πρόδρομος (Λάρισας)
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Κιρκινεζοχώρια (15) 8
Ασπρόγεια
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κάτω ∆ασόλοφος
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Καλαµάκι
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κάτω Βασιλικά
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Κρεµαστή
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ρήγαιο
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια
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Κιρκινεζοχώρια (16) 8
Βασίλης
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Παλαµάς
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

πάνω απο 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Πασχαλίτσα
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

πάνω απο 100
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Φύλλο
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Καλιβάκια Παλαµά
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Λεύκη
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Καλυβάκια Παλαμά
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Κιρκινεζοχώρια (17) 8
Ορφανά
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 10 µέχρι 50
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ιτέα
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αµπελώνας
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ηλίας (Συκεών)
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

 ( )

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Ερµίτσι
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Αστρίτσα
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια
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Κιρκινεζοχώρια (18) 8

Πέτρινο
Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

!H

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

;

από 0 µέχρι 10
0 10 50 100

Κιρκινέζια

Με αυτήν την κάρτα 
κατεβάζεις όποια άλλη κάρτα θες!

Αλλά πρόσεξε! 
Μπορεί στο τέλος να μείνεις με κάρτα 

που δεν θα έχει ταίρι. 

ΚΑΡΤΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

Με αυτήν την κάρτα 
κατεβάζεις όποια άλλη κάρτα θες!

Αλλά πρόσεξε! 
Μπορεί στο τέλος να μείνεις με κάρτα 

που δεν θα έχει ταίρι. 

ΚΑΡΤΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

Με αυτήν την κάρτα 
κατεβάζεις όποια άλλη κάρτα θες!

Αλλά πρόσεξε! 
Μπορεί στο τέλος να μείνεις με κάρτα 

που δεν θα έχει ταίρι. 

ΚΑΡΤΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ
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Χάρτης για τα Κιρκινέζια

με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή διακρίνεται σε δύο μέρη. Αρχικά τα παιδιά, σε ομάδες, χαρτογραφούν 
μια ορισμένη περιοχή (π.χ. το χωριό τους) και στη συνέχεια περιηγούνται στη χαρτογραφημένη 
περιοχή σημειώνοντας τις φωλιές Κιρκινεζιών που παρατηρούν. Η περιήγηση και η καταγραφή των 
ζευγαριών και των φωλιών προτείνεται να γίνει την άνοιξη, εποχή που το είδος έρχεται στη χώρα μας 
από τις χώρες διαχείμασής του στην Αφρική. 

Στην περίπτωση που η επιλεγμένη περιοχή είναι ένα μεγάλο χωριό ή μια πόλη τα παιδιά μπορούν 
να χωρίσουν σε μικρότερες «γειτονιές» την επιλεγμένη περιοχή και σε ομάδες αναλαμβάνουν τη 
χαρτογράφηση των διαφορετικών «γειτονιών». 

Εάν υπάρχει δυνατότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η διαδικτυακή εφαρμογή του Google Earth. 
Εντοπίζουν το χωριό τους ή τη γειτονιά τους στο Google Earth, αποθηκεύουν σε μορφή εικόνας 
την περιοχή που θα τα απασχολήσει και τυπώνουν την εικόνα. Με τη βοήθεια ενός ρυζόχαρτου 
ξεπατικώνουν τους δρόμους που φαίνονται σε αυτή. Σε αυτό το σημείο, τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
εντοπίσουν στον χάρτη το σπίτι τους αλλά και γνωστά τους κτήρια (το σχολείο τους κ.λπ.). 

Στον χάρτη ή στη δορυφορική εικόνα χαράσσουν τα όρια της «περιοχής μελέτης» (αρχή καλλιεργει-
ών κ.λπ.). Επίσης ορίζουν την κατεύθυνση του βορρά στον χάρτη.

Τα παιδιά χαρτογραφούν στην 
τάξη το χωριό ή τη γειτονιά τους 
και στη συνέχεια περιηγούνται 
στη χαρτογραφημένη περιοχή 
σημειώνοντας πάνω στον χάρτη 
τα σημεία που παρατηρούν 
φωλιές Κιρκινεζιών. 

9

Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ένα 
τοπογραφικό διάγραμμα αλλά και να καταχωρούν σε αυτό 
γεωαναφερμένα δεδομένα, να χρησιμοποιούν τους χάρτες 
για να προσανατολίζονται στον χώρο, να εντοπίζουν και να 
αξιολογούν τις αναπαραγωγικές επικράτειες Κιρκινεζιών.

Στόχοι

Ξυλομπογιές, άγραφο χαρτί και προαιρετικά: ρυζόχαρτο, 
πυξίδα, ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητα 
σύνδεσης στο διαδίκτυο αλλά και εκτύπωσης.

2 διδακτικές ώρες (προετοιμασία 
και παρουσίαση χάρτη) 
και όση ώρα απαιτηθεί για 
τον εντοπισμό πουλιών

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Στη συνέχεια τα παιδιά φτιάχνουν ένα υπόμνημα για τον χάρτη τους. Για κάθε στοιχείο που πε-
ριλαμβάνουν στο υπόμνημα, χρησιμοποιούν και ένα διαφορετικό σύμβολο. Στο υπόμνημα αυτό 
μπορούν να συμπεριλάβουν:

Καταγραφή φωλιών 

Μόλις ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό του χάρτη τους αναλαμβάνουν σε ομάδες να καταγράψουν 
τα κτήρια στα οποία βρίσκονται οι φωλιές των Κιρκινεζιών. Περιηγούνται στην περιοχή τους και 
σημειώνουν πάνω στον χάρτη με διαφορετικό χρώμα τα κτήρια στα οποία εντοπίζεται: 

•	 Βέβαιη	θέση	φωλιάς:	Κιρκινέζια	μπαινοβγαίνουν	σε	κάποια	εσοχή	του	κτίσματος	(π.χ.	με	κόκκινο)	

•	 	Πιθανή	θέση	φωλιάς:	Κιρκινέζια	κουρνιάζουν	στη	στέγη,	την	κεραία	ή	άλλο	σημείο	του	κτίσματος	
(π.χ. με πορτοκαλί)

•	 	Κατάλληλες	θέσεις	φωλιάσματος	(όπως	είναι	τα	παλιά	κτίσματα	με	τρύπες	στους	τοίχους	και	στα	
κεραμίδια κ.λπ.) όπου όμως δεν παρατηρούνται Κιρκινέζια (π.χ. με πράσινο).

Με την επιστροφή τους στην τάξη, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Γίνεται συζήτηση: 

•	 Σε ποια σημεία παρατηρήθηκαν οι περισσότερες φωλιές; 
• Γιατί πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό; 
• Πόσες κατάλληλες θέσεις δεν χρησιμοποιούνται από τα Κιρκινέζια; 
• Γιατί πιστεύουν ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι θέσεις; 

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να σημειώσουν στον χάρτη τα σημεία εκείνα όπου παρατηρούν έντονη 
παρουσία του είδους. Στις περιοχές αυτές μπορούν να αναλάβουν να μοιράσουν τις οδηγίες 
για πρώτες βοήθειες που θα φτιάξουν στη δραστηριότητα «Οδηγός πρώτων βοηθειών για το 
Κιρκινέζι», να ενημερώσουν τους κατοίκους για τη σημασία της περιοχής κ.λπ. 

•	 Παραδοσιακή	οικία	

•	 Σύγχρονη	οικία	

•	 Εκκλησία	

•	 Σχολείο

•	 Εγκαταλελειμμένο	κτήριο

•	 Δημόσιο	κτήριο

•	 Ασφαλτόδρομος

•	 Χωματόδρομος	
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με λίγα λόγια

Σε κάθε παιδί ή ομάδα παιδιών δίνεται ένα ή περισσότερα αντίγραφα του φύλλου «Πρωτόκολλο 
παρατήρησης Κιρκινεζιών».

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και περιηγούνται σε μία ή περισσότερες γειτονιές του οικισμού τους 
προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσουν Κιρκινέζια που κουρνιάζουν σε κάποιο δομικό στοιχείο 
της πόλης (κτήριο, κολώνα ΔΕΗ, δέντρο κ.λπ.).

Κάθε φορά που εντοπίζουν ένα Κιρκινέζι ή ζεύγος Κιρκινεζιών συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία 
στο φύλλο «Πρωτόκολλο παρατήρησης Κιρκινεζιών». Ιδανικά, σημειώνουν και την ακριβή θέση 
της παρατήρησης πάνω σε χάρτη.

Με την επιστροφή τους στην τάξη, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Για την 
παρουσίαση μπορούν προηγουμένως να ετοιμάσουν διαγράμματα όπως:

•	 Ποσοστό	φωλιών	σε	κτήρια	με	κεραμοσκεπή	και	σε	κτήρια	με	ταράτσα
•	 Ποσοστό	φωλιών	σε	εσοχές	της	κεραμοσκεπής	και	ποσοστό	φωλιών	σε	ανοίγματα	των	τοίχων
•	 Ποσοστό	φωλιών	σε	ισόγεια	σπίτια	και	σε	πολυώροφα	(εάν	υπάρχουν	στον	οικισμό).

Κατά την παρουσίαση μπορούν να αξιολογήσουν και τα καλύτερα για τα Κιρκινέζια δομικά χαρα-
κτηριστικά του οικισμού.

Σημείωση: Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι συμπληρωματική της δραστηριότητας «Χάρτης για τα Κιρκινέζια». 

Τα παιδιά εντοπίζουν Κιρκινέζια 
μέσα στον οικισμό τους και 
καταγράφουν με συστηματικό 
τρόπο τις παρατηρήσεις τους.

10

Περιγραφή

Καταγραφή αποικίας Κιρκινεζιών

Οι μαθητές/τριες να επιθεωρούν μεθοδικά το αστικό 
περιβάλλον καταμετρώντας με συστηματικό τρόπο τον 
πληθυσμό των Κιρκινεζιών και να εντοπίζουν τα ευνοϊκά 
για τα Κιρκινέζια δομικά στοιχεία του οικισμού ώστε να 
μπορούν να τα αντιπαραβάλλουν με τα αρνητικά του στοιχεία.

Στόχοι

Αντίγραφα του φύλλου «Πρωτόκολλο παρατήρησης 
Κιρκινεζιών», μολύβια, τοπογραφικό διάγραμμα ή 
εκτυπωμένη δορυφορική εικόνα του οικισμού (προαιρετικά)

Εκτός σχολικής αίθουσας, 
όση ώρα απαιτηθεί 
για τον εντοπισμό φωλιών 

Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων  
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Πρωτόκολλο παρατήρησης Κιρκινεζιών 10

Περιοχή:

Όνομα παρατηρητή/τών:

Ημερομηνία:

Όνομα σχολείου:
 
Τάξη σχολείου:

 Α/Α        (αρσενικό) No θέσης ΘΕΣΗ ΟΨΗ σε κτίσμα ΜΟΡΦΗ Σχόλια   
         (θηλυκό) (το νούμερο που (βλ. υπόμνημα) (εάν παρατηρήθηκε σε κτίσματος    
   Ζ (ζεύγος) θα σημειωθεί  κτίσμα, βλ. υπόμνημα) (βλ. υπόμνημα)    
   πάνω στον χάρτη
   της περιοχής)

ΘΕΣΗ ΦΩΛΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΣΗ

Κ = Κτίσμα 
Δ = Δέντρο
ΔΕΗ = Κολώνα ή σύρματα ΔΕΗ 
Άλλο:...

ΜΟΡΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ:
(σημ.: σε αυτό το πεδίο μπορούν να συμπληρωθούν 
περισσότεροι από ένας κωδικοί)

ΣΠ = Σπίτι

ΑΠΘ = Αποθήκη 

ΕΚΚΛ = Εκκλησία

ΙΣΓ = Ισόγειο

ΔΡΦ = Διώροφο

ΤΡΦ = Τριώροφο

ΤΡΤΣ = Με ταράτσα

ΚΕΡΜ-ΝΕΑ = Με καινούργια κεραμίδια

ΚΕΡΜ-ΠΑΛΙΑ = Με παλιά κεραμίδια

ΠΕΤΡ = Πέτρινο με τρύπες στους τοίχους

Άλλο:...

ΟΨΗ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ:

•	 	ΟΨΗ	=	στην	πρόσοψη	του	κτίσματος	με	
την κεντρική είσοδο

•	 	ΠΙΣΩ	=	στην	αντίθετη	όψη	από	την	
κεντρική είσοδο του σπιτιού

•	 	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	=	βλέποντας	την	κεντρική	
είσοδο, στην αριστερή όψη του κτίσματος

•	 	ΔΕΞΙΑ	=	βλέποντας	την	κεντρική	είσοδο,	
στη δεξιά όψη του κτίσματος
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε τρία μέρη. 

Αρχικά, παράγονται αντίγραφα των φύλλων «Σιτηρέσιο Κιρκινεζιών».

Ψαλιδίζονται	γύρω-γύρω	οι	κάρτες	που	παρουσιάζονται	στα	φύλλα.	Οι	κάρτες	απεικονίζουν	οργα-
νισμούς που εμπλέκονται σε ένα τροφικό πλέγμα. Μέρος αυτού είναι και τα Κιρκινέζια. Για κάθε 
οργανισμό σημειώνεται η τροφή του με εξαίρεση τους «παραγωγούς» (φυτά). 

α) Τροφικό πλέγμα 

Μοιράζεται από μία κάρτα σε κάθε παιδί με εξαίρεση τις κάρτες των παραγωγών οι οποίες 
τοποθετούνται σκόρπια τριγύρω. Κάθε παιδί «ταυτίζεται» με τον οργανισμό που απεικονίζεται στην 
κάρτα του και αναζητά τη «λεία» του ρωτώντας εάν υπάρχει κάποιος/α που έχει κάρτα με την εικόνα 
αυτής. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει την κάρτα «Κιρκινέζι» αναζητά εκείνους που έχουν τις 
κάρτες «Ακρίδα», «Τριζόνι», «Κρεμμυδοφάγος» κ.α. ενώ αυτός που έχει την κάρτα «Ακρίδα» αναζητά 
στον χώρο την κάρτα «Φύλλο φακής» κ.ο.κ. 

Εναλλακτικά, τα παιδιά μπορούν να υιοθετήσουν τη θεατρική απόδοση που αναγράφεται στις κάρτες 
φανερώνοντας τον οργανισμό που αντιπροσωπεύουν. 

Αφού ξεκαθαρίσουν τις μεταξύ τους τροφικές σχέσεις, καλούνται να σχηματίσουν ένα πολύπλοκο 
τροφικό πλέγμα. Κάθε μέλος του πλέγματος καλείται να ακουμπήσει με χέρια, πόδια ή κεφάλι τα 
μέλη που αποτελούν την τροφή του. 

Με τη βοήθεια καρτών τα παιδιά 
σχηματίζουν πολύπλοκα αλλά και 
εποχιακά τροφικά πλέγματα στα 
οποία συμμετέχει το Κιρκινέζι. 
Στο τέλος, ζωγραφίζουν και 
κατασκευάζουν το τροφικό πλέγμα 
σε τρισδιάστατη μορφή (mobile). 

11

Περιγραφή

Στο τραπέζι με το Κιρκινέζι

Οι μαθήτριες/τές να αναγνωρίζουν τα είδη που αποτελούν 
τροφή των Κιρκινεζιών, να εκτιμούν την πολυπλοκότητα των 
τροφικών δικτύων και να συνδέουν τον έλεγχο επιβλαβών 
για τη γεωργία εντόμων με την παρουσία του Κιρκινεζιού.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, ψαλίδια, 
ξυλομπογιές, χαρτόνια Α4 (προαιρετικά), κόλλες, 
πετονιά, ξύλινα καλαμάκια

1 διδακτική ώρα για το 
πρώτο και δεύτερο μέρος 
και 1 ώρα για το τρίτο

Όλη η τάξη 

Ηλικία:  Μαθήτριες/τές Δημοτικού
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β) Εποχιακά τροφικά πλέγματα 
 
Η δίαιτα των Κιρκινεζιών αλλάζει ανάμεσα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους. Τα Κιρκινέζια 
επιλέγουν την πιο θρεπτική αλλά και άφθονη λεία που είναι διαθέσιμη κάθε περίοδο. Για παράδειγμα, 
σε μια περιοχή τα Κιρκινέζια έτρωγαν διαφορετικά έντομα σε τρεις διαφορετικές φάσεις της ζωής 
τους:

•	 Περίοδος	δημιουργίας	ζευγαριών	και	ζευγαρώματος:	Γρυλοτάλπες	(κρεμμυδοφάγοι)
•	 Περίοδος	επώασης	των	αβγών:	Τριζόνια
•	 Περίοδος	ανατροφής	των	νεοσσών:	Ακρίδες

Με βάση αυτή τη διαφοροποίηση, τα παιδιά καλούνται να σχηματίσουν διαδοχικά από ένα τροφικό 
πλέγμα για κάθε μία από τις τρεις χαρακτηριστικές περιόδους. Για τον σκοπό αυτό, δίνεται στο παιδί-
Κιρκινέζι το φύλλο «Αλλάζω μενού!» ώστε να ανακοινώσει διαδοχικά τις αλλαγές στο τροφικό 
πλέγμα. Με κάθε αλλαγή εκτοπίζονται τα αντίστοιχα έντομα τα οποία δεν αποτελούν πλέον βασική 
λεία του Κιρκινεζιού. 

Μόλις ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες γίνεται συζήτηση:

•	 Ποια είναι η βασική τροφή του Κιρκινεζιού; 
• Συνδέεται με κάποιο τρόπο το Κιρκινέζι με τη γεωργική παραγωγή; 

γ) Αιωρούμενα Πλέγματα (Κατασκευή μομπίλε)

Τα παιδιά μπορούν να κολλήσουν τα σχέδια τους σε χαρτόνι και να τα χρωματίσουν. Μία άλλη 
πρόταση είναι να φτιάξουν τα δικά τους σχέδια τα οποία είναι δυνατόν να αποδοθούν ακόμη και 
σε τρισδιάστατη μορφή. Στη συνέχεια μπορούν να τα ενώσουν μεταξύ τους με πετονιά ή να τα 
κρεμάσουν από ένα ή περισσότερα διαδοχικά ξύλινα καλαμάκια για να σχηματίσουν ένα μετέωρο 
τροφικό πλέγμα (mobile). Στο πλέγμα θα πρωταγωνιστεί το Κιρκινέζι και στη βάση του θα βρίσκονται 
βεβαίως τα φυτά-παραγωγοί. 

Ειδικά την κάρτα του Κιρκινεζιού μπορούν να την αντικαταστήσουν με την εικόνα που υπάρχει στα 
φύλλα «Κιρκινέζι στον αέρα». 

ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΥΤΑ 

•	 	Οι	ακρίδες	τρέφονται	κυρίως	με	φύλλα.	Προτιμούν	καλλιέργειες	δημητριακών.	Κάθε	
οικογένεια Κιρκινεζιού καταναλώνει περίπου 160 ακρίδες την ημέρα.

•	 	Οι	κρεμμυδοφάγοι	τρέφονται	κυρίως	με	λεπτές	ρίζες	ή	αποταμιευτικές	(π.χ.	πατάτες)	
ή άλλα φυτικά μέρη καθώς και με σκουλήκια, έντομα και προνύμφες. Προτιμούν 
καλλιέργειες όπως τα σιτηρά, ο καπνός και τα οπωροκηπευτικά.
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Σιτηρέσιο Κιρκινεζιών (α) 11

Κιρκινέζι
Τροφή: Τριζόνι, Ακρίδα, 
Κρεμμυδοφάγος, Σαύρα, 
Σκολοπένδρα, Αράχνη

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια ανοιχτά 
φτεροκοπάς επί τόπου 
στον αέρα

Σκολοπένδρα 
Τροφή: Ακρίδα, Αράχνη

Θεατρική απόδοση: 
Προχωράς αργά κινώντας 
ελαφρά το πάνω μέρος 
του σώματός σου 
αριστερά-δεξιά 

Σκολοπένδρα 
Τροφή: Ακρίδα, Αράχνη

Θεατρική απόδοση: 
Προχωράς αργά κινώντας 
ελαφρά το πάνω μέρος 
του σώματός σου 
αριστερά-δεξιά 

Σαύρα  
Τροφή: Μύγα, Ακρίδα, 
Μυρμήγκι

Θεατρική απόδοση: 
Με τις παλάμες πάνω 
στο θρανίο «λιάζεσαι» 
κουνώντας που και που 
το κεφάλι αριστερά-δεξιά 

Σαύρα  
Τροφή: Μύγα, Ακρίδα, 
Μυρμήγκι

Θεατρική απόδοση: 
Με τις παλάμες πάνω 
στο θρανίο «λιάζεσαι» 
κουνώντας που και που 
το κεφάλι αριστερά-δεξιά 

Τριζόνι 
Τροφή: Ακρίδα

Θεατρική απόδοση: 
Καλείς χαρακτηριστικά 
«τρι τζι τζι τζι τζι»

Τριζόνι 
Τροφή: Ακρίδα

Θεατρική απόδοση: 
Καλείς χαρακτηριστικά 
«τρι τζι τζι τζι τζι»

Αράχνη  
Τροφή: Μύγα

Θεατρική απόδοση: 
«Υφαίνεις» έναν 
αόρατο ιστό  

Αράχνη  
Τροφή: Μύγα

Θεατρική απόδοση: 
«Υφαίνεις» έναν 
αόρατο ιστό  

Σκ
ίτσ

α:
 Σ

. Π
άν

ου
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Σιτηρέσιο Κιρκινεζιών (β) 11

Κρεμμυδοφάγος 
Τροφή: Ρίζες

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια σαν φτυάρια 
σπρώχνεις το «χώμα» από 
το στήθος προς τα έξω

Μύγα   
Τροφή: Ρώγα σταφυλιού

Θεατρική απόδοση: 
Επαναλαμβάνεις 
επίμονα «ζζζζζζζζζζ»

Μύγα   
Τροφή: Ρώγα σταφυλιού

Θεατρική απόδοση: 
Επαναλαμβάνεις 
επίμονα «ζζζζζζζζζζ»

Μύγα   
Τροφή: Ρώγα σταφυλιού

Θεατρική απόδοση: 
Επαναλαμβάνεις 
επίμονα «ζζζζζζζζζζ»

Ακρίδα  
Τροφή: Φύλλα φακής

Θεατρική απόδοση: 
Καλείς απαλά 
«ζζι ζζι ζζι ζζι ζζι»

Κρεμμυδοφάγος 
Τροφή: Ρίζες

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια σαν φτυάρια 
σπρώχνεις το «χώμα» από 
το στήθος προς τα έξω

Κρεμμυδοφάγος 
Τροφή: Ρίζες

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια σαν φτυάρια 
σπρώχνεις το «χώμα» από 
το στήθος προς τα έξω

Μυρμήγκι   
Τροφή: Σπόρος σταριού

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια πάνω από το 
κεφάλι «κουβαλάς» ένα 
αόρατο μεγάλο φορτίο  

Μυρμήγκι   
Τροφή: Σπόρος σταριού

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια πάνω από το 
κεφάλι «κουβαλάς» ένα 
αόρατο μεγάλο φορτίο  

Μυρμήγκι   
Τροφή: Σπόρος σταριού

Θεατρική απόδοση: 
Με τα χέρια πάνω από το 
κεφάλι «κουβαλάς» ένα 
αόρατο μεγάλο φορτίο  

Ακρίδα  
Τροφή: Φύλλα φακής

Θεατρική απόδοση: 
Καλείς απαλά 
«ζζι ζζι ζζι ζζι ζζι»

Ακρίδα  
Τροφή: Φύλλα φακής

Θεατρική απόδοση: 
Καλείς απαλά 
«ζζι ζζι ζζι ζζι ζζι»

Σκ
ίτσ

α:
 Σ

. Π
άν

ου
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Σιτηρέσιο Κιρκινεζιών (γ) 11
Φύλλα φακής 

Φύλλα φακής 

Φύλλα φακής 

Φύλλα φακής 

Σπόρος σταριού Σπόρος σταριού 

Σπόρος σταριού Σπόρος σταριού 

Ρίζες 

Ρίζες 

Ρίζες 

Ρίζες 

Ρώγα σταφυλιού 

Ρώγα σταφυλιού 

Ρώγα σταφυλιού 

Ρώγα σταφυλιού 

Σκ
ίτσ

α:
 Σ

. Π
άν

ου
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Αλλάζω μενού! 11
Οι τρεις προτάσεις διαβάζονται διαδοχικά από το παιδί που έχει διαλέξει 
την κάρτα με το Κιρκινέζι με σκοπό να σχηματίσει η ομάδα τρία διαφορετικά 
εποχιακά τροφικά πλέγματα.

«Γνώρισα το ταίρι μου, στήσαμε το σπιτικό μας! 
Κρεμμυδοφάγοι τώρα είναι το μεσημεριανό μας»

(Βγαίνουν από το πλέγμα τα τριζόνια, οι ακρίδες 
και οι οργανισμοί που συνδέονται με αυτά)

«Αλλάζω μενού, επωάζω τα αβγά μου! 
Γέμισαν τριζόνια τα λημέρια τα δικά μου» 

(Βγαίνουν από το πλέγμα οι ακρίδες, οι κρεμμυδοφάγοι 
και οι οργανισμοί που συνδέονται με αυτά)

«Αλλάζω μενού, μεγαλώνω τα μικρά μου! 
Γέμισαν ακρίδες τα χωράφια τα δικά μου»  

(Βγαίνουν από το πλέγμα τα τριζόνια, οι κρεμμυδοφάγοι 
και οι οργανισμοί που συνδέονται με αυτά)
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Κιρκινέζι στον αέρα (α) 11

Κίτρινο «βλέφαρο» 
(γύρω από το μάτι) 

Μαύρη άκρη 
ράμφους

Μπεζ λαιμός 

Άσπρη κοιλιά 

Καφέ ανοιχτή 
πλάτη 

Κίτρινο ράμφος 
Γκρι κεφάλι

Σκ
ίτσ

α:
 Σ

. Π
άν

ου
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Κιρκινέζι στον αέρα (β) 11

Μαύρο 

Γκρι

Καφέ ανοιχτό

Σκ
ίτσ

α:
 Σ

. Π
άν

ου
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συλλέξουν στοιχεία που αφορούν το Κιρκινέζι στην περιοχή τους μέσα 
από επιτόπια έρευνα και προαιρετικά, χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Τα παιδιά μπορούν να 
απευθυνθούν στους κατοίκους της περιοχής, ιδίως στους γηραιότερους. Για την αναγνώριση του 
Κιρκινεζιού από τους κατοίκους τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εποπτικό υλικό που θα 
βρουν στον ψηφιακό δίσκο (CD) του υλικού. 

Η έρευνα μπορεί να γίνει σε ομάδες. Τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν: 

α) Λαϊκές ονομασίες για το Κιρκινέζι 

Το Κιρκινέζι είναι γνωστό με διαφορετικές ονομασίες στις διαφορετικές περιοχές που απαντάται το 
είδος. Σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας συναντάμε τον όρο «Γκιργκινέγκια», στη Λήμνο τον όρο 
«Ανεμολάτες» ή «Αλεμονάτες» κ.λπ. Τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν τις ονομασίες που είναι 
γνωστό το Κιρκινέζι στην περιοχή τους. 

β) Σύντομες ιστορίες που σχετίζονται με το Κιρκινέζι 

Είναι αρκετές οι μαρτυρίες των καλλιεργητών για τα σμήνη Κιρκινεζιών που συγκεντρώνονται πίσω 
από τα τρακτέρ κατά τον θερισμό των δημητριακών καθώς τότε αποκαλύπτεται πληθώρα εντόμων 
που αποτελούν τροφή για τα Κιρκινέζια. Τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν ιστορίες που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με το Κιρκινέζι όπως: μία ιστορία που αφορά το ίδιο το είδος, ένα χαρακτηριστικό 
ή μια συμπεριφορά του είδους που προκάλεσε σε κάποιον από τους ερωτώμενους εντύπωση, ένα 
περιστατικό με Κιρκινέζι που έτυχε να δει κάποιος από τους ερωτώμενους στο χωράφι κ.λπ. 

γ) Καλλιεργητικές πρακτικές της περιοχής κατά το παρελθόν (πριν από το 1960): 

Το Κιρκινέζι, ως ένα είδος στενά συνδεδεμένο με το αγροτικό τοπίο, μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα 
για αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν στις καλλιεργητικές πρακτικές της περιοχής κατά το 
παρελθόν.

Τα παιδιά πραγματοποιούν 
συνεντεύξεις για να συλλέξουν 
και να καταγράψουν με 
συστηματικό τρόπο λαϊκές 
ονομασίες ή/και μικρές ιστορίες 
που αφορούν το Κιρκινέζι ή/και 
παραδοσιακές καλλιεργητικές 
πρακτικές της περιοχής τους. 

12

Περιγραφή

Ντοπιολαλιές και ιστορίες 

Οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν τη συνέντευξη ως εργαλείο 
έρευνας και να καταγράψουν με συστηματικό τρόπο την τοπική 
γνώση για το Κιρκινέζι. Επίσης να αξιοποιούν ερεθίσματα από το 
περιβάλλον τους για τη συγγραφή σεναρίων.

Στόχοι

Μολύβια, άγραφο χαρτί. Προαιρετικά: αντίγραφα 
του φύλλου «Έντυπο καταγραφής στοιχείων», 
ψηφιακός καταγραφέας φωνής (δημοσιογραφικό 
«μαγνητόφωνο»), φωτογραφική μηχανή

2 διδακτικές ώρες (προετοιμασία, 
παρουσίαση καταγραφών) και 
συμπληρωματικός χρόνος για τη 
διεξαγωγή της έρευνας

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Όταν συγκεντρωθούν οι καταγραφές από όλες τις ομάδες, τα παιδιά τις αφηγούνται στην τάξη έτσι 
ώστε όλοι να έχουν ακούσει όλες τις καταγραφές. 

Ένα βήμα παραπέρα

Μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά στοιχεία 

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, διαλέγουν εκείνα τα στοιχεία από τις καταγραφές που συγκέντρω-
σαν τα οποία θα ήθελαν να ενσωματώσουν σε μία δική τους ιστορία. Μπορούν να αναδείξουν 
στοιχεία όπως: μια λαϊκή ονομασία που τους έκανε εντύπωση, τον κεντρικό ήρωα σε μια ιστορία που 
κατέγραψαν, ένα επάγγελμα ή μια καλλιεργητική πρακτική που έχει πια χαθεί κ.λπ. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια νέα ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι ομάδες σε λευκές 
κόλλες καταγράφουν τις δικές τους ιστορίες και τις παρουσιάζουν στην τάξη. Οι ιστορίες τους 
μπορούν να αποτελέσουν σενάρια θεατρικών έργων. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

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

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

•	 	Τι	ερωτήσεις	θα	γίνουν;	Επιλέγουν	 τις	ερωτήσεις	που	θα	κάνουν	και	ετοιμάζουν	 τα	
έντυπα καταχώρησης των στοιχείων που θα συλλέξουν (μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
το φύλλο «Έντυπο καταγραφής στοιχείων»). 

Για την υλοποίηση της συνέντευξης, τα παιδιά ενθαρρύνονται: 

•	 	Να	εξηγήσουν	στους	ερωτώμενους	το	θέμα	της	έρευνάς	τους	και	το	πώς	θα	αξιο-
ποιήσουν την ιστορία τους 

•	 	Να	είναι	αντικειμενικά	και	να	σημειώνουν	αυτούσια	τα	σχόλια	του	ερωτώμενου	κατα-
γράφοντας την τοπική διάλεκτο

•	 	Να	κρατάνε	σημειώσεις	ιδίως	με	τα	στοιχεία	που	τους	προκαλούν	ενδιαφέρον	και	να	
ζητάνε διευκρινίσεις όποτε το κρίνουν απαραίτητο 

•	 Να	αφήνουν	χρόνο	στον	ερωτώμενο	να	μιλήσει	

•	 Να	βγάλουν	φωτογραφίες	εάν	ο	ερωτώμενος	συμφωνεί	
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Έντυπο καταγραφής στοιχείων 12
Ερευνητές: 
Ημερομηνία συνέντευξης:
Τόπος συνέντευξης:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

 Όνομα (προαιρετικά):

 Χρονολογία γέννησης (προαιρετικά):                                Απασχόληση:

 Περιοχή κατοικίας: 

Τοπικές ονομασίες Κιρκινεζιού

Ιστορία που αφορά στο Κιρκινέζι

 Χρήσιμα στοιχεία της ιστορίας: 
 Κεντρικός χαρακτήρας: 
 Άλλοι χαρακτήρες:
 Τόπος και χρόνος όπου διαδραματίζεται:

Καλλιεργητικές πρακτικές σήμερα και κατά το παρελθόν 

 Ποιες είναι οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή σας σήμερα; 

 Πότε οι καλλιέργειες στην περιοχή ήταν διαφορετικές από τις σημερινές;

 Ποιες ήταν οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή την εποχή εκείνη;

 Υπήρχαν διαφορετικές ποικιλίες καλλιεργητικών φυτών; Είχαν κάποιο ιδιαίτερο όνομα; 

 Πώς αντιμετώπιζαν τους φυσικούς εχθρούς των καλλιεργειών τότε (π.χ. ακρίδες); 

 Πώς αντιμετωπίζουν τους φυσικούς εχθρούς των καλλιεργειών σήμερα (π.χ. ακρίδες); 

  Αν επικρατούσε μία μυρωδιά την εποχή εκείνη ποια θα ήταν αυτή; Μία γεύση; Ένα συναίσθημα;
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα θα επισκεφθεί έως τέσσερα διαφορετικά χω-
ράφια. 

Σε κάθε χωράφι θα σταθούν σιωπηλά για πέντε ακριβώς λεπτά της ώρας προσπαθώντας να 
ακροαστούν και να καταγράψουν τον αριθμό των ορθόπτερων εντόμων που τερετίζουν μια ζεστή 
ανοιξιάτικη ημέρα. Επίσης θα καταγράψουν τον αριθμό των πουλιών που γίνονται αντιληπτά από το 
κελάηδημα ή το κάλεσμά τους αλλά και τους ήχους που προέρχονται από ανθρώπινα μηχανήματα 
(τρακτέρ, Ι.Χ. κ.λπ.).

Τα δεδομένα θα καταγραφούν στο ειδικό πρωτόκολλο «Χρωματιστό ηχοτοπίο» σύμφωνα με τα 
χρώματα και την κλίμακα που υποδεικνύεται στο υπόμνημα. Οι διαφορετικές ομάδες μπορούν στο 
τέλος να εκθέσουν τα ηχοτοπία τους αλλά και να σχολιάσουν τα αποτελέσματα των καταγραφών 
τους.

Τα παιδιά αποτυπώνουν σε χαρτί το 
«ηχοτοπίο» τεσσάρων διαφορετικών 
καλλιεργειών με χρώματα ανάλογα με 
την ένταση και την ποικιλία των ήχων 
που προέρχονται από τον άνθρωπο, 
τα πουλιά και τα ορθόπτερα έντομα.

13

Περιγραφή

Χρωματιστά ηχοτοπία

Οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν την ακοή ως 
μέσον ερμηνείας του περιβάλλοντος, να συγκρίνουν τη 
βιοποικιλότητα διαφορετικών καλλιεργειών μέσω των 
«τερετισμάτων» ορθόπτερων εντόμων και κελαηδημάτων 
πουλιών, να προσδιορίζουν τους καλύτερους αγροτικούς 
βιότοπους για τα Κιρκινέζια.

Στόχοι

Αντίγραφα του φύλλου δραστηριότητας 
«Χρωματιστό ηχοτοπίο», ξυλομπογιές

Μία διδακτική ώρα (εφόσον 
γίνουν γρήγορα οι μετακινήσεις 
μεταξύ των 4 διαφορετικών 
σημείων έρευνας).

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες

Ηλικία:  Μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων  
Δημοτικού και Γυμνασίου 

ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΕΝΤΟΜΑ

ΖΙΖΑΝΙΑ 

Ένας ακόμη έμμεσος δείκτης της υγείας του χωραφιού είναι τα ζιζάνια. Όταν φύονται 
στην άκρη του χωραφιού ή ανάμεσα στα καλλιεργούμενα φυτά, αυξάνουν τη συνολική 
βιοποικιλότητα των αγρών. Η παρουσία ζιζανίων σημειώνεται επίσης στο πρωτόκολλο.

Τα ορθόπτερα έντομα (ακρίδες, γρύλοι, τριζόνια, γρυλοτάλπες-κρεμμυδοφάγοι) αποτε-
λούν βασική τροφή των Κιρκινεζιών. Από την άλλη, ένα χωράφι πλούσιο σε ορθόπτερα 
υποδεικνύει έμμεσα ότι πρόκειται για ένα μέρος χωρίς δηλητήρια (που αλλιώς θα είχαν 
αφανίσει τα έντομα).
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Χρωματιστό ηχοτοπίο 13
Περιοχή:               

Ημερομηνία:               

Ώρα ακρόασης (5 λεπτά σε κάθε χωράφι):  
από   έως             

Ακροατές:               

                

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ            

Ουρανός:

Αέρας:

Θερμοκρασία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Τεταρτημόριο «άνθρωπος» 
(αγροτικά μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.ο.κ.): 

ΛΕΥΚΟ: δεν γίνονται αντιληπτοί ήχοι μηχανημάτων

ΜΑΥΡΟ: ήχοι μηχανημάτων δεν επιτρέπουν 
την ακρόαση ορθόπτερων 

ΓΚΡΙ: ήχοι μηχανημάτων σκεπάζουν 
κάποιους ήχους ορθόπτερων

Τεταρτημόριο «ορθόπτερα» 
(γρύλλοι, τριζόνια, ακρίδες, 
γρυλοτάλπες): 

ΛΕΥΚΟ: κανένα ορθόπτερο

ΚΙΤΡΙΝΟ: 1-5 ορθόπτερα

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 6-10 ορθόπτερα

ΚΟΚΚΙΝΟ: 11+ ορθόπτερα

Τεταρτημόριο «πουλιά»: 

ΛΕΥΚΟ: κανένα πουλί δεν 
χρησιμοποιεί το χωράφι

ΓΑΛΑΖΙΟ: 1-3 πουλιά στο χωράφι

ΜΠΛΕ: 4+ πουλιά στο χωράφι
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά είναι χρήσιμο μια ζεστή ημέρα να αφουγκραστούν με προσοχή ένα ακαλλιέργητο λιβάδι ή 
ένα χωράφι με ορθόπτερα έντομα. Τα παιδιά καλούνται να μιμηθούν το τερέτισμα των ορθόπτερων 
εντόμων με τη βοήθεια μιας χτένας (τσατσάρας). Εάν δεν είναι δυνατή η επίσκεψη στην ύπαιθρο, θα 
μπορούσαν να αναπαραχθούν ψηφιακοί ήχοι τερετισμάτων (stridulation) από το διαδίκτυο.

Τα «δόντια» της χτένας μοιάζουν με την ανάγλυφη επιφάνεια των ποδιών μιας ακρίδας. Τρίβοντας 
γρήγορα τη χτένα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια παράγονται ήχοι που μοιάζουν με τερετίσματα.

Η ποιότητα του ήχου που θα παραχθεί εξαρτάται από τη χτένα, από τη δεύτερη επιφάνεια αλλά και 
τον ρυθμό τριβής μεταξύ τους. Τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικές χτένες αλλά 
και με διαφορετικές δεύτερες επιφάνειες τριβής. Όταν καταφέρουν να προσεγγίσουν τα τερετίσματα 
των ορθόπτερων που έχουν αφουγκραστεί μπορούν να οργανώσουν μια σχετική «συναυλία»!

Τα παιδιά παράγουν «τερετίσματα» 
(παρόμοια με αυτά των ορθόπτερων 
εντόμων) με τη βοήθεια μιας χτένας.

14

Περιγραφή

14 Χτενο-τερετίσματα

Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν τον τρόπο παρα-
γωγής τερετισμάτων από τα ορθόπτερα έντομα, 
να παράγουν με τεχνητό τρόπο τερετίσματα.

Στόχοι

Χτένες

1 διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μικρών τάξεων Δημοτικού

ΤΕΡΕΤΙΣΜΑΤΑ 

Τα περισσότερα ορθόπτερα έντομα «τερετίζουν», παράγουν δηλαδή ήχους με την τριβή 
δύο διαφορετικών -σχετικά σκληρών και ανάγλυφων- σημείων του σώματός τους. Με 
αυτόν τον τρόπο κάποια προσπαθούν να προσελκύσουν το ταίρι τους ή να οριοθετήσουν 
την επικράτειά τους. Για το τερέτισμα, οι ακρίδες τρίβουν τα πίσω πόδια πάνω στα φτερά 
τους. Οι γρύλοι τρίβουν τα φτερά μεταξύ τους.

Ένα καθαρό από φυτοφάρμακα λιβάδι ή χωράφι μπορεί να θυμίζει αίθουσα μουσικής 
κάποιες ζεστές ώρες της ημέρας ή της νύχτας! Οι καλοκαιρινές νύχτες θα ήταν πολύ 
φτωχότερες χωρίς το τερέτισμα των γρύλων...
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά συγκρίνουν το «ηχοτοπίο» διαφορετικών χωραφιών (π.χ. σταριού, κριθαριού, φακής, 
βαμβακιού, καλαμποκιού κ.ά.) μέσα από την ηχογράφηση και αναπαραγωγή των τερετισμάτων 
ορθόπτερων εντόμων. 

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες οι οποίες θα επισκεφθούν εκ περιτροπής τέσσερα διαφορετι-
κά χωράφια. Πριν από την επίσκεψή τους συμβουλεύονται το φύλλο «Ηχογράφηση τερετισμάτων» 
ενώ κατά την επίσκεψη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο «Οδηγός αναγνώρισης: τυπικά 
ορθόπτερα έντομα». 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ψηφιακό καταγραφέα φωνής (δημοσιογραφικό «μαγνητόφω-
νο») αλλά και εγγραφείς ήχου που υπάρχουν σε συσκευές τηλεφώνου ή σε συσκευές αναπαραγω-
γής μουσικών κομματιών.

Η ένταση και η ακρίβεια της ηχογράφησης μπορεί να ενισχυθεί με τη βοήθεια ενός παραβολικού 
πιάτου (ή μιας σαλατιέρας με παρόμοιο σχήμα). Ένα τέλειο τέτοιο πιάτο έχει διατομή παραβολής 
(όπως ακριβώς και τα δορυφορικά πιάτα των τηλεοράσεων). Με το σχήμα αυτό αντανακλούν τα 
εισερχόμενα κύματα του ήχου υπό γωνία ώστε να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο εστίασης. Σε 
αυτό το σημείο οι ήχοι ακούγονται ενισχυμένοι, ακόμη και οι ανεπαίσθητοι.

Κατόπιν τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν να αναπαραγάγουν τις ηχογραφήσεις τους. Μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου (κάποια 
διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο). Με τη βοήθεια αυτών, μπορούν να αναπαραγάγουν τις 
ηχογραφήσεις τους, να ενισχύσουν τον ήχο τους αλλά και να αποτυπώσουν τα φασματογραφήματα 
(sonograms ή spectograms). Τα φασματογραφήματα μπορούν να αποτελέσουν βασικό υλικό μιας 
σχετικής έκθεσης.

Τα παιδιά με τη βοήθεια ψηφιακών 
μέσων ηχογραφούν τερετίσματα 
ορθόπτερων εντόμων. 
Στη συνέχεια συγκρίνουν 
τα «ηχοτοπία» διαφορετικών 
καλλιεργειών για να εξάγουν 
συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό 
της βιοποικιλότητας αλλά και της 
χρήσης φυτοφαρμάκων σε αυτά.

15

Περιγραφή

Σιωπηλή (;) άνοιξη

Οι μαθήτριες/τές να αξιοποιούν την αίσθηση της ακοής 
στην ερμηνεία του περιβάλλοντος, να καταγράφουν και να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά αρχεία ήχου, να συγκρίνουν τη 
βιοποικιλότητα διαφορετικών καλλιεργειών με κριτήριο τα 
«τερετίσματα» των ορθόπτερων εντόμων, να προσδιορίζουν 
τις καλύτερες αγροτικές περιοχές για τα Κιρκινέζια.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, ψηφιακοί 
εγγραφείς ήχων, παραβολικό πιάτο ή σαλατιέρα, 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα αναπαραγωγής και 
επεξεργασίας ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής  

Δύο διδακτικές ώρες 
(ηχογράφηση, μετακινήσεις, 
επεξεργασία ήχων)

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθήτριες/τές Γυμνασίου
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Σημείωση: Ένα φασματογράφημα αποτελεί οπτικοποιημένη αναπαράσταση του φάσματος συχνοτήτων ενός 
ήχου.

Μόλις γίνει η αποτύπωση των φασματογραφημάτων, γίνεται συζήτηση: 

•	 Σε ποιες καλλιέργειες τα φασματογραφήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία; 
• Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα Κιρκινέζια;
•  Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υγεία των χωραφιών και τη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων 

δηλητηρίων σε αυτά;
• Τελικά, σε ποιες καλλιέργειες είναι σιωπηλή η άνοιξη; 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΕΝΤΟΜΑ 

Τα Κιρκινέζια λατρεύουν τα ορθόπτερα έντομα, δηλαδή τις ακρίδες, τους γρύλους, τα 
τριζόνια, τις γρυλοτάλπες-κρεμμυδοφάγους και τα συγγενικά τους είδη. Σε πολλά μέρη 
τα ορθόπτερα αποτελούν την κύρια τροφή των Κιρκινεζιών. Τα είδη αυτής της τάξης 
εντόμων έχουν -φυσικά- πολλά κοινά σημεία. Μερικά χαρακτηριστικά ωστόσο που τα 
διακρίνουν είναι: 

	 •	 Οι	ακρίδες	(Acrididae)	έχουν	κοντές	κεραίες.
	 •	 Τα	τριζόνια	(Tettigoniidae)	έχουν	μακριές	κεραίες.
	 •	 Οι	γρύλοι	(Gryllidae)	έχουν	χαρακτηριστικά	χοντρό	και	στρογγυλό	κεφάλι.
	 •	 	Οι	γρυλοτάλπες	ή	κρεμμυδοφάγοι	(Gryllotalpidae)	έχουν	χαρακτηριστικά	μπροστινά	

πόδια που μοιάζουν με φτυάρια.

Όλα έχουν μεγάλα πίσω πόδια, οπότε θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τους 
«λαγούς των εντόμων». Εκτός από το να πηδούν, κάποια είδη τα χρησιμοποιούν περίπου 
σαν δοξάρια βιολιού για να παράγουν τα μουσικά τους κομμάτια. Ούτως ή άλλως, τα 
περισσότερα ορθόπτερα έντομα «τερετίζουν», παράγουν δηλαδή ήχους με την τριβή 
δύο διαφορετικών σημείων του σώματός τους. Φημίζονται δε, και ως τραγουδιστές της 
φύσης. Κάποια είδη συναγωνίζονται ακόμη και τα πουλιά σε αυτό.

Υπάρχουν και άλλα είδη ζώων που τερετίζουν όπως ορισμένες αράχνες, κολεόπτερα 
αλλά και κάποια φίδια. Στα περισσότερα ορθόπτερα είδη «τραγουδά» (τερετίζει) μόνο 
το αρσενικό. Υπάρχουν ωστόσο είδη και με θηλυκούς τραγουδιστές. Για το τερέτισμα, 
οι ακρίδες τρίβουν τα πίσω πόδια πάνω στα φτερά τους. Οι γρύλοι τρίβουν τα φτερά 
μεταξύ τους.

Τα ορθόπτερα έντομα συχνά προκαλούν ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Ιδιαίτερα τα 
αποκλειστικά φυτοφάγα είδη, όπως οι ακρίδες. Τρώγοντάς τις, τα Κιρκινέζια προστατεύουν 
έμμεσα τις καλλιέργειες. Ένα χωράφι όμως με ορθόπτερα εμμέσως φανερώνει ότι δεν 
έχει δεχτεί ανεξέλεγκτα φυτοφάρμακα (που θα εξαφάνιζαν τα έντομα).
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Ηχογράφηση τερετισμάτων 15
Για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική η σύγκριση των ηχοτοπίων, προσπαθήστε 
κατά την ηχογράφηση:

	 •	 Να	χρησιμοποιήσετε	το	ίδιο	μέσον	ηχογράφησης	(ίδιο	τύπο	ή	μάρκα	εγγραφέα).
	 •	 Να	ρυθμίσετε	την	ευαισθησία	και	την	ένταση	της	ηχογράφησης	στην	ίδια	κλίμακα.
	 •	 	Να	οργανώσετε	την	ηχογράφηση	στα	διαφορετικά	χωράφια	κατά	τη	διάρκεια	της	ίδιας	ώρας	

(κατά προτίμηση παράλληλα).
	 •	 	Να	επιλέξετε	ημέρες	με	τις	ίδιες	περίπου	καιρικές	συνθήκες,	εάν	η	ηχογράφηση	γίνει	σε	δια-

φορετικές ημέρες. 
	 •	 	Να	τοποθετήσετε	κατά	προτίμηση	τις	συσκευές	ηχογράφησης	ή	τα	μικρόφωνά	τους	σε	πα-

ρόμοια παραβολικά πιάτα.

Χρήσιμες πληροφορίες για την ηχογράφηση:

	 •	 Τα	περισσότερα	ορθόπτερα	παραμένουν	σιωπηλά	όταν	είναι	κρύος	ο	καιρός.
	 •	 	Το	τραγούδι	 (τερέτισμα)	κάθε	είδους	είναι	ξεχωριστό	και	μπορεί	κάποιος	να	διακρίνει	ένα	

είδος ακρίδας από ένα άλλο πιο εύκολα από το τραγούδι τους παρά από την εξωτερική εμ-
φάνισή τους.

	 •	 Κάποια	είδη	τερετίζουν	μόνο	τη	νύχτα	ενώ	αλλά	μόνο	την	ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιοριστείτε στην ηχογράφηση των ορθόπτερων και μην τα πιάσετε με γυμνά χέρια. 
Κάποια είδη, ιδιαίτερα τριζονιών, μπορεί να καταφέρουν δυνατές δαγκωματιές!

Το παραβολικό πιάτο

Το παραβολικό πιάτο είναι παρόμοιο με το ραντάρ! Μοιάζει επίσης με τεράστιο «αυτί»! Το σχήμα 
του επιτρέπει στους ήχους να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο (Ε). Σε αυτό το σημείο οι ήχοι 
ακούγονται πολύ δυνατά. Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε το μικρόφωνο ενός εγγραφέα ήχου 
για να καταγράψετε φωνές και κελαηδήματα πουλιών αλλά και τερετίσματα εντόμων. Μπορείτε 
να κατασκευάσετε ένα παραβολικό πιάτο. Στην ανάγκη μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και 
κάποια σαλατιέρα ή μπολ φαγητού με παρόμοιο σχήμα!

E
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Οδηγός αναγνώρισης: 
τυπικά ορθόπτερα έντομα

Τα Κιρκινέζια λατρεύουν τα ορθόπτερα έντομα, δηλαδή τις ακρίδες, τους γρύλους, τα τριζόνια, 
τις γρυλοτάλπες-κρεμμυδοφάγους και τα συγγενικά τους είδη. Σε πολλά μέρη τα ορθόπτερα 
αποτελούν την κύρια τροφή των Κιρκινεζιών.

Τα είδη αυτής της τάξης εντόμων έχουν -φυσικά- πολλά κοινά σημεία. Όλα έχουν μεγάλα πίσω 
πόδια, οπότε θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τους «λαγούς των εντόμων». 

Οι ακρίδες (Acrididae) 

έχουν κοντές κεραίες.

Μερικά χαρακτηριστικά ωστόσο 
που τα διακρίνουν είναι: 

Τα τριζόνια (Tettigoniidae) 

έχουν μακριές κεραίες.

Οι γρύλοι (Gryllidae) 

έχουν χαρακτηριστικά χοντρό 
και στρογγυλό κεφάλι.

Οι γρυλοτάλπες ή κρεμμυδοφάγοι 
(Gryllotalpidae) 

έχουν χαρακτηριστικά μπροστινά πόδια 
που μοιάζουν με φτυάρια.
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με λίγα λόγια

Για τη δραστηριότητα αυτή προτείνεται η δημιουργία ομάδων.

Παράγονται, αντίστοιχα με τις ομάδες, αντίγραφα των φύλλων «Ημερολόγιο Κιρκινεζιού» και «Γεωρ-
γοί και Κιρκινέζια».	Ψαλιδίζονται	οι	μικρές	κάρτες	του	ημερολογίου	και	οι	ομάδες	τις	τοποθετούν	
στη σωστή θέση του πίνακα που υπάρχει στο φύλλο «Γεωργοί και Κιρκινέζια».

Στη συνέχεια κάθε ομάδα θα ετοιμάσει τον «ημερολογιακό δίσκο». Κάθε δίσκος αποτελείται από τρεις 
επάλληλους χάρτινους κύκλους που ενώνονται στο κέντρο τους με διπλόκαρφο ώστε να επιτρέπεται  
η περιστροφή τους γύρω από αυτό.

Ο ένας κύκλος παρουσιάζει, ανά μήνα, τη ζωή του Κιρκινεζιού. Ο άλλος δίσκος παρουσιάζει ανά 
μήνα τις βασικές γεωργικές εργασίες μιας καλλιέργειας (είτε βαμβακιού είτε σιτηρών).

Ο τρίτος κύκλος, ο οποίος καλύπτει τους άλλους δύο, επιτρέπει με μια τομή να φανερώνεται κάθε 
φορά ένας μόνο από τους μήνες των άλλων δύο κύκλων. 

Πριν να ξεκινήσει η κατασκευή, κάθε ομάδα επιλέγει ποια ετήσια καλλιέργεια (σιτηρών ή βαμβακιού) 
θα παρουσιάζεται στον δίσκο που θα ετοιμάσει.

Στη συνέχεια δίνονται σε κάθε ομάδα τρία αντίγραφα φύλλων εργασίας:

1. Ένα αντίγραφο του φύλλου «Ο δίσκος της Θεσσαλίας»,  

2. Ένα αντίγραφο του φύλλου «Ο δίσκος του Κιρκινεζιού» και 

3.  Ένα αντίγραφο δίσκου καλλιεργειών (είτε «Ο δίσκος των σιτηρών» είτε «Ο δίσκος του βαμβα-
κιού»).

Τα παιδιά αντιστοιχούν 12 κάρτες που 
περιγράφουν τον ετήσιο κύκλο ζωής 
του Κιρκινεζιού με τις μηνιαίες γεωργικές 
εργασίες σε δύο είδη καλλιεργειών (σιτηρά 
και βαμβάκι). Στη συνέχεια ετοιμάζουν 
τον χάρτινο ημερολογιακό «δίσκο της 
Θεσσαλίας» ο οποίος παρουσιάζει 
συνοπτικά και τους δύο ετήσιους κύκλους 
(καλλιεργειών-Κιρκινεζιών).

16

Περιγραφή

Ετήσιοι κύκλοι

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον ετήσιο 
κύκλο ζωής του Κιρκινεζιού, να συνδέουν τις 
φάσεις ανάπτυξης των καλλιεργειών σιτηρών και 
βαμβακιού με τις ανάγκες τροφοληψίας του είδους.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, 
μολύβια, ψαλίδια, διπλόκαρφα

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Οι ομάδες συμπληρώνουν στο λευκό τμήμα κάθε «φέτας» του δίσκου του Κιρκινεζιού τη δραστη-
ριότητα των πουλιών εκείνον τον μήνα (διαχείμαση, αναπαραγωγή κ.λπ.). 

Στη συνέχεια, κόβουν περιμετρικά όλους τους δίσκους και τους τοποθετούν τον ένα δίσκο πάνω  
στον άλλο με την εξής σειρά: Πάνω από τον δίσκο του Κιρκινεζιού τοποθετούν τον δίσκο της 
καλλιέργειας και τελευταίο τοποθετούν τον δίσκο που αποτελεί το εξώφυλλο («Ο δίσκος της 
Θεσσαλίας»). Τέλος, ενώνουν στο κέντρο τους δίσκους μεταξύ τους με ένα διπλόκαρφο. 

Τα παιδιά περιστρέφοντας τους δίσκους γύρω από το διπλόκαρφο βρίσκουν τους συνδυασμούς 
οι οποίοι περιγράφουν τι συμβαίνει κάθε μήνα α) στη ζωή των Κιρκινεζιών και β) στις γεωργικές 
εργασίες.

Τέλος, οι ομάδες αφού μελετήσουν για λίγα λεπτά τον δίσκο που έφτιαξαν ξεκινούν συζήτηση: 

•	 	Πώς συνδέεται η κάλυψη των αναγκών του Κιρκινεζιού με την ανάπτυξη των καλλιεργούμενων 
φυτών αλλά και με τις γεωργικές εργασίες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος; 

• Τι θα σημαίνει για το Κιρκινέζι η αύξηση στη χρήση φυτοφαρμάκων από τον γεωργό; 

• Τι θα σημαίνει για τον γεωργό μία αυξημένη παρουσία Κιρκινεζιών στις καλλιέργειές του;

• Τι θα συμβεί εάν ο θερισμός της καλλιέργειας του σιταριού γίνει πιο πρόωρα;

ΛΕΞΙΚΟ  

•	 Λίπανση: 
  Τα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο έδαφος κατά την εφαρμογή βασικής 

λίπανσης είναι κατά κανόνα άζωτο, φώσφορος και κάλιο.

•	 Άροση: 
  Το όργωμα του χωραφιού. Σήμερα γίνεται με μηχανικά μέσα ενώ παλιότερα με 

άροτρο που το έσερναν ζώα (κυρίως βόδια ή άλογα). Σκοπός της άροσης είναι το 
σκάψιμο του εδάφους σε αρκετό βάθος. 

•	 Φρεζάρισμα: 
  Η κατεργασία του εδάφους. Σήμερα γίνεται κυρίως με τη χρήση μηχανημάτων (σκα-

πτικό) ενώ παλιότερα με εργαλεία χεριού. Το φρεζάρισμα γίνεται για την προετοιμασία 
του χωραφιού πριν τη σπορά ή πριν την εφαρμογή της λίπανσης.

•	 Ζιζανιοκτονία: 
  Εφαρμογή σκευασμάτων στην καλλιέργεια με σκοπό την καταπολέμηση ζιζανίων 

(αγριόχορτων). 
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Ημερολόγιο Κιρκινεζιού 16

Ανεξαρτητοποίηση νεοσσών: 
Η περίοδος πτέρωσης των νεοσσών είναι σχεδόν ταυτόχρονη με την περίοδο ανεξαρτη-
τοποίησής τους. Περίοδος πτέρωσης ονομάζεται η περίοδος όπου τα νεαρά πουλιά 
αντικαθιστούν τα πτίλα με φτερά και αποκτούν το «ενήλικο» πτέρωμα τους, το οποίο θα 
αντικαταστήσουν ένα χρόνο μετά (πτερόρροια).

Πτερόρροια: 
Η φάση της πτερόρροιας είναι μια ενεργοβόρα διαδικασία για τα ενήλικα πουλιά (τα οποία 
έχουν ήδη αναπαραχθεί) και χρειάζονται τροφές πλούσιες σε λίπος. Συνήθως συμβαίνει 
λίγο μετά την αναπαραγωγή. 

Προμεταναστευτική περίοδος: 
Στην προμεταναστευτική περίοδο τα ενήλικα και ανήλικα πουλιά προετοιμάζονται για τη 
μετανάστευση. Αποθηκεύουν λίπος στο σώμα τους και συγκεντρώνονται σε περιοχές 
(προμεταναστευτικούς σταθμούς) οι οποίες διατηρούν μεγάλη αφθονία της λείας τους 
(κυρίως Ορθόπτερα). Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περιόδου είναι το ότι τα πουλιά 
κουρνιάζουν σε μεγάλους αριθμούς. 

Δεκέμβριος: 
Διαχείμαση στην 

υποσαχάρια Αφρική

Νοέμβριος: 
Διαχείμαση στην 

υποσαχάρια Αφρική

Αύγουστος: 
Πτερόρροια, 

Προ-μεταναστευτική περίοδος 

Ιούλιος: 
Περίοδος ανατροφής-

Ανεξαρτητοποίηση νεοσσών

Ιούνιος: 
Περίοδος ανατροφής 

νεοσσών

Μάρτιος: 
Άφιξη στις περιοχές 

αναπαραγωγής  

Ιανουάριος:
Διαχείμαση στην 

υποσαχάρια Αφρική 

Μάιος: 
Ωοτοκία-Εκκόλαψη νεοσσών

Φεβρουάριος: 
Έναρξη μετανάστευσης

Απρίλιος: 
Αναπαραγωγή-Ωοτοκία

Σεπτέμβριος: 
Έναρξη μετανάστευσης

Οκτώβριος: 
Άφιξη στις περιοχές 

διαχείμασης-Διαχείμαση στην 
υποσαχάρια Αφρική
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Γεωργοί και Κιρκινέζια 16

1  Ανάλογα με την περιοχή και τον γεωργό η σπορά των σιτηρών 
γίνεται είτε Νοέμβριο είτε Δεκέμβριο.

 Μήνας  Γεωργική Εργασία  Κιρκινέζι                              
  Σιτηρά  Βαμβάκι               
 Ιανουάριος Καμία παρέμβαση  -  
 Πρωτάρης  στην καλλιέργεια - Φάση 
 - Μεσοχείμωνας ανάπτυξης του φυτού               
 Φεβρουάριος Καμία παρέμβαση  -  
 Κουτσοφλέβαρος στην καλλιέργεια - Φάση 
  ανάπτυξης του φυτού               
 Μάρτιος Λίπανση σιτηρών,  Προετοιμασία αγρών για την 
 Παλουκοκαύτης  εφαρμογή ζιζανιοκτονίας,  καλλιέργεια (άροση και
 - Φυτευτής πιθανόν κάποια άρδευση  φρεζάρισμα εδάφους)               
 Απρίλιος -  Σπορά βαμβακιού, 
 Τριανταφυλλάς    πιθανόν κάποια άρδευση 
 - Άι-Γιωργίτης               
 Μάιος -  Άρδευση βαμβακιού 
 Κερασάρης 
 - Λούλουδος               
 Ιούνιος Θερισμός σιτηρών  Άρδευση, σκάλισμα εδάφους 
 Θεριστής

               
 Ιούλιος -  Επιφανειακή λίπανση, 
 Δριμάρης    ζιζανιοκτονία, 
 - Συκολόγος   φυτοπροστασία, άρδευση                
 Αύγουστος -  Φυτοπροστασία, άρδευση 
 Τρυγητής 
 - Ορτυκολόγος               
 Σεπτέμβριος -  - 
 Βροχάρης 
 - Άι-Δημητριάτης               
 Οκτώβριος -  Συγκομιδή 
 Αλωνάρης 
 - Αλωνιστής               
 Νοέμβριος Προετοιμασία αγρού  -
 Μεσοσπορίτης  (άροση και φρεζάρισμα 
 - Αρχαγγελίτης εδάφους), σπορά σιτηρών               
 Δεκέμβριος Προετοιμασία αγρού  -
 Νικολοβάρβαρα  (άροση και φρεζάρισμα 
 - Χριστουγεννιάτης εδάφους), σπορά σιτηρών 1
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Ο δίσκος της Θεσσαλίας 16
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Ο δίσκος του Κιρκινεζιού 16
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Ο δίσκος των σιτηρών

Ο δίσκος του βαμβακιού 

16
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με λίγα λόγια

Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται στο πεδίο. Τα παιδιά περιηγούνται στην αυλή του σχολείου ή σε 
ένα κοντινό πάρκο (εάν υπάρχει η δυνατότητα) με σκοπό να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα 
ασπόνδυλα είδη του φύλλου «Οδηγός αναγνώρισης μικρών πλασμάτων». 

Αρχικά, τα παιδιά αναφέρουν ποια είδη εντόμων ή άλλων αρθρόποδων έχουν παρατηρήσει σε μια 
ορισμένη και οικεία τους περιοχή (αυλή του σπιτιού, στη γειτονιά κ.λπ.). Στη συνέχεια το παράδειγμα 
γίνεται πιο συγκεκριμένο και αρχίζουν να συζητούν για την αυλή του σχολείου τους. Πόσα είδη 
ασπόνδυλων έχουν προσέξει; Τι κοινό έχει η μέλισσα με την αράχνη; Η μύγα με τη μέλισσα; 

Στη συνέχεια τα παιδιά προετοιμάζονται για περιήγηση σε εξωτερικό χώρο με σκοπό να καταγρά-
ψουν τα ασπόνδυλα που παρατηρούν.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων. Εκτυπώνονται και μοιράζονται στις ομάδες 
έγχρωμα αντίγραφα του φύλλου «Οδηγός αναγνώρισης μικρών πλασμάτων» από το CD του 
υλικού.  Τα παιδιά της ομάδας μπορούν να έχουν μαζί τους μεγεθυντικό φακό για να δουν από κοντά 
τα μικρά πλάσματα που ζουν στην αυλή του σχολείου τους.  

Μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο της έρευνας σε ζώνες (επιμήκεις δειγματοληπτικές επιφάνειες): 

•	 Επιλέγουν	αρχικά	μια	περιοχή	μελέτης	
•	 Τη	χωρίζουν	σε	παράλληλες	ζώνες
•	 	Κάθε	ζώνη	καλό	είναι	να	περιλαμβάνει	ποικιλία	χαρακτηριστικών	(δέντρα,	πέτρες,	θάμνους	κ.λπ.).	
•	 Κάθε	ομάδα	αναλαμβάνει	μια	ζώνη.	

Τα παιδιά περπατούν στις ζώνες αυτές, το ένα δίπλα στο άλλο, σταματούν κάθε ένα μέτρο και 
καταγράφουν τα μικρά πλάσματα που βρίσκουν αριστερά και δεξιά τους. Σ’ αυτό το σημείο μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν και ένα μέτρο για να ορίζουν τις αποστάσεις. 

Τα παιδιά περιηγούνται στην αυλή 
του σχολείου ή σ’ ένα κοντινό πάρκο 
και χρησιμοποιώντας ερευνητικές 
μεθόδους πεδίου καταγράφουν 
τα ασπόνδυλα που παρατηρούν. 
Τα παιδιά σημειώνουν τις καταγραφές 
τους στο φύλλο «Οδηγός 
αναγνώρισης μικρών πλασμάτων».

17

Περιγραφή

Τα μικρά πλάσματα γύρω μας

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με την επιστημονική 
μεθοδολογία της συστηματικής καταγραφής, 
να γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη ασπόνδυλων, 
να συσχετίσουν την παρουσία κάποιων ειδών με τις 
τοπικές συνθήκες (περιβάλλον).

Στόχοι

Έγχρωμα αντίγραφα του οδηγού αναγνώρισης 
μικρών πλασμάτων από τον ψηφιακό δίσκο (CD) 
του υλικού, μολύβια, μεγεθυντικός φακός, μέτρο

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη σε 
μικρές ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου 

81



Τα παιδιά αναγνωρίζουν κάθε είδος ασπόνδυλου που παρατηρούν συγκρίνοντάς το με τις εικόνες 
που θα βρουν στον Οδηγό αναγνώρισης μικρών πλασμάτων. Στη συνέχεια, μπορούν να φτιάξουν 
έναν κατάλογο με τα είδη που αναγνώρισαν όλες οι ομάδες μαζί. 

Μόλις επιστρέψουν, μπορούν οι ομάδες να συγκεντρώσουν τις καταγραφές τους σ’ έναν πίνακα. Οι 
ομάδες παρατηρούν τα δεδομένα τους για τυχόν σχέσεις ανάμεσα στα είδη και το περιβάλλον τους. 
Γίνεται συζήτηση: 

• Παρατήρησαν όλες οι ομάδες τα ίδια είδη; 
• Τον ίδιο αριθμό ατόμων από κάθε είδος;
•  Παρατηρούν κάποια σχέση ανάμεσα στα είδη και στους αριθμούς που κατέγραψαν τα είδη και 

στο περιβάλλον; Πού παρατήρησαν πιο συχνά τα σκαθάρια; Πού ήταν περισσότερα; 

Μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή σε διαφορετικές εποχές του χρόνου ή με δια-
φορετικές κάθε φορά καιρικές συνθήκες και να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους για τυχόν 
διαφοροποιήσεις. 

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

Τα ζώα που έχουν σπονδυλική στήλη ονομάζονται σπονδυλωτά, ενώ εκείνα που δεν 
έχουν, ασπόνδυλα. Η ποικιλία των ασπόνδυλων ζώων είναι τεράστια. Αποτελούν τη 
μεγαλύτερη ζωική ομάδα με πάνω από 1.000.000 είδη παγκοσμίως. Ανάμεσα στα 
ασπόνδυλα είναι και οι εξής κατηγορίες:

•	 	Δακτυλιόσωμα	(π.χ.	γαιοσκώληκας):	Αν	σκάψουμε	στο	έδαφος	είναι	πολύ	πιθανό	να	
ανακαλύψουμε έναν γαιοσκώληκα. Χαρακτηριστικό όλων είναι ότι το μακρύ σώμα 
τους αποτελείται από επάλληλους δακτυλίους. 

•	 	Τα	αρθρόποδα	(π.χ.	αράχνες,	μέλισσες,	πεταλούδες	κ.λπ.):	Αποτελούν	τη	μεγαλύτερη	
ομάδα στο ζωικό βασίλειο. Βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι ότι έχουν 
αρθρωτά πόδια. Επίσης, το σώμα τους είναι διαιρεμένο σε μέρη (π.χ. το σώμα της 
μέλισσας είναι διαιρεμένο σε 3 μέρη, της σκολοπένδρας σε πολλά παραπάνω). Τα 
έντομα και τα μυριάποδα (π.χ. σκολοπένδρα) συνιστούν τη μεγαλύτερη υποομάδα 
του φύλου των αρθρόποδων.

•	 	Τα	μαλάκια	(π.χ.	σαλιγκάρια):	πρόκειται	για	τη	δεύτερη,	μετά	τα	αρθρόποδα,	μεγαλύτε-
ρη ομάδα ζώων. Το σώμα τους είναι μαλακό. Πολλά είδη έχουν ένα δυνατό πόδι (μυ) 
και ένα όστρακο για να τα προστατεύει (μια εξαίρεση αποτελεί ο γυμνοσάλιαγκας).  

Τα ασπόνδυλα μπορεί να είναι φυτοφάγα, θηρευτές, αποικοδομητές κ.λπ. Τα έντομα 
ευθύνονται για την επικονίαση των φυτών αν και για κάποια καλλιεργούμενα είδη φυτών 
κάποια από τα έντομα είναι επιβλαβή. Τα σκουλήκια είναι πολύ χρήσιμα καθώς βοηθούν 
να αερίζεται το χώμα, κάτι που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών. 

Παρά το γεγονός ότι τα ασπόνδυλα είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία ζωικών οργανισμών, 
γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή τους. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί ένας μικρός 
αριθμός ειδών σε σχέση με τον αναμενόμενο. Από τα 27.000 περίπου είδη που έχουν 
καταγραφεί, τα 4.000 είναι ενδημικά της Ελλάδας, δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα 
και πουθενά αλλού στον κόσμο. 
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ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

                  

  Ασπόνδυλα Ομάδα   Ασπόνδυλα  Ομάδα         

 1 Σαλιγκάρι Γαστερόποδο μαλάκιο  13 Μέλισσα Υμενόπτερο έντομο

 2 Λιβελλούλα Οδοντόγναθο έντομο 14 Πεταλούδα Λεπιδόπτερο έντομο 

 3 Τζιτζίκι Ημίπτερο έντομο 15 Ακρίδα Ορθόπτερο έντομο   

 4 Νυχτοπεταλούδα Λεπιδόπτερο έντομο 16 Σκαθάρι Κολεόπτερο έντομο   

 5 Αλογάκι Δικτυόπτερο έντομο 17 Τριζόνι Ορθόπτερο έντομο   
  της Παναγίας               

 6 Γρύλος Ορθόπτερο έντομο 18 Κρεμμυδοφάγος Ορθόπτερο έντομο   

	 7	 Γυμνοσάλιαγκας	 Γαστερόποδο	μαλάκιο		 19	 Ψαλίδα	 Δερμάπτερο	έντομο			

 8 Κάμπια Προνύμφη 20 Πασχαλίτσα Κολεόπτερο έντομο   

   λεπιδόπτερου εντόμου               

 9 Μύγα Δίπτερο έντομο 21 Αράχνη Αραχνοειδές           

 10 Κουνούπι Δίπτερο έντομο 22 Χρυσόμυγα Κολεόπτερο έντομο  

 11 Γαιοσκώληκας Δακτυλιόσωμο 23 Σκολοπένδρα Χειλόποδο          
     (Σαρανταποδαρούσα) αρθρόποδο           

 12 Πυρροκορίδα Ημίπτερο έντομο 24 Μυρμήγκι  Υμενόπτερο έντομο   
  (παπουτσής)                
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν μια ιδανική τεχνητή φωλιά (ή συγκρότημα πολλών φωλιών) 
Κιρκινεζιών για ένα συγκεκριμένο κτήριο.

Τονίζεται ότι το σχέδιο θα ακολουθήσει το πνεύμα του ορισμού της αρχιτεκτονικής ως «τέχνη της 
οικοδομικής» που συνδυάζει «την αναγκαιότητα, την εξυπηρέτηση και την αισθητική ικανοποίηση».

Αρχικά θα επιλέξουν ένα σπίτι ή άλλο κτήριο όπου είναι δυνατόν να τοποθετηθεί μια τεχνητή φωλιά 
για Κιρκινέζια, δηλαδή εντός των ορίων ή κοντά σε μια υπάρχουσα αναπαραγωγική αποικία Κιρκι-
νεζιών.

Στη συνέχεια θα καταγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτηρίου 
καθώς και των γειτονικών του. Για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Πίνακα 
Αρχιτεκτονικών Χαρακτηριστικών του φύλλου «Ιδανική τεχνητή φωλιά».

Κατόπιν θα καταγράψουν τις πιθανές ανάγκες που πρόκειται να καλύψει η τεχνητή φωλιά. Για 
κάθε ανάγκη θα προτείνουν μια αντίστοιχη κατασκευαστική λύση που θα συμπεριληφθεί στον 
σχεδιασμό της τεχνητής φωλιάς. Για τη διευκόλυνση και αυτής της διαδικασίας τα παιδιά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τον Πίνακα Προϋποθέσεων και Κατασκευαστικών Λύσεων για τη Φωλιά από 
το φύλλο «Ιδανική τεχνητή φωλιά».

Έπειτα θα προχωρήσουν στη δημιουργία του σχεδίου της τεχνητής φωλιάς το οποίο θα παρουσιάζει 
τόσο τις διαστάσεις, όσο και τα υλικά, τα χρώματα αλλά και την τελική θέση τοποθέτησης. Επίσης σε 
ένα σχέδιο ή μια φωτογραφία της πρόσοψης του κτηρίου μπορούν να σημειώσουν την τελική θέση 
της φωλιάς. 

Τέλος, μπορούν να ετοιμάσουν και έναν «οικονομικό προϋπολογισμό» της κατασκευής τους που 
θα προβλέπει τα έξοδα κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης της τεχνητής φωλιάς. Για τη 
διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Πίνακα Οικονομικού Προυπολογισμού από το 
φύλλο «Ιδανική τεχνητή φωλιά».

Τα παιδιά σχεδιάζουν τεχνητές 
φωλιές για Κιρκινέζια που 
προορίζονται για συγκεκριμένα 
κτήρια με την προϋπόθεση ότι αυτές 
εναρμονίζονται με τον αρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα της περιοχής.

18

Περιγραφή

Η ιδανική τεχνητή φωλιά

Οι μαθητές/τριες να σχεδιάζουν τεχνητές φωλιές για 
Κιρκινέζια, να επιλέγουν υλικά, χρώματα και σχήματα για 
οικοδομικά στοιχεία που προστίθενται στις εξωτερικές 
όψεις σπιτιών με γνώμονα την εναρμόνισή τους με τον 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια

Παράδοση σε μία ή 
περισσότερες εβδομάδες 
από την ανάθεσή της

Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες 

Ηλικία:  Mαθητές/τριες Γυμνασίου και (με προυποθέσεις) 
μεγάλων τάξεων Δημοτικού
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΦΩΛΙΑΣ 

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι: 

•	 Η	ελάχιστη	διάμετρος	εισόδου	της	φωλιάς	των	Κιρκινεζιών	είναι	6,5	εκατοστά
•	 Το	ύψος	των	Κιρκινεζιών	σε	θέση	ανάπαυσης	είναι	~18	εκατοστά
•	 Κάθε	φωλιά	μπορεί	να	φιλοξενήσει	έως	7	πουλιά. 
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Ιδανική τεχνητή φωλιά (α) 18
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ κτηρίου όπου θα τοποθετηθεί η 
τεχνητή φωλιά αλλά και των γειτονικών κτηρίων

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΛΙΑ

 α/α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 1 ΥΛΙΚΑ πρόσοψης
 

 
 2 ΧΡΩΜΑΤΑ πρόσοψης  

 
 3 ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 4 ΓΕΙΣΟ ΣΤΕΓΗΣ

 

 5 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ  
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  πρόσοψης

 6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
  πρόσοψης
  
 7 Άλλο:  

 α/α ΑΝΑΓΚΗ 

 1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ για τα αβγά 
  και τους νεοσσούς (πχ. γάτες, 
  άνθρωποι, κουνάβια, κορακοειδή...) 

 2 ΚΑΙΡΟΣ (ακραίες καιρικές 
  συνθήκες, ζέστη, κρύο, βροχή...) 

 3 ΧΩΡΟΣ επώασης
  -διαμονής νεοσσών 

 4 ΧΩΡΟΣ φτερουγίσματος νεοσσών 
  (για την εκγύμναση των φτερούγων 
  πριν πετάξουν και τα πρώτα πετάγματα) 

 5 ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 6 ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 7 Άλλο: 

ΛΥΣΗ
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Ιδανική τεχνητή φωλιά (β) 18

 α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ

 1. ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

 

 2. ΥΛΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
  (βάψιμο, διακόσμηση κ.λπ.)
  

 3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
  (πρόκες, βίδες κ.λπ.) 

 
 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (εργατικά) 

 
 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 
 6. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
 7. 5ΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
 8. ΑΛΛΟ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τεχνητής φωλιάς
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά μπορούν να προετοιμαστούν για τη δραστηριότητα αυτή εάν ασχοληθούν πρώτα με τη 
δραστηριότητα «Η ιδανική τεχνητή φωλιά». Σε αυτή την περίπτωση μπορούν βεβαίως να τρο-
ποποιήσουν ανάλογα τις διαστάσεις της κατασκευής η οποία προτείνεται στο φύλλο «Μια τεχνητή 
φωλιά για τα Κιρκινέζια».

Για την ασφάλεια των μαθητών συστήνεται η εκ των προτέρων κοπή των ξύλων. Τα παιδιά απλά θα 
βιδώσουν τα ξεχωριστά κομμάτια. 

Οι φωλιές μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία που δεν προσεγγίζονται εύκολα από ανθρώπους 
και αρπακτικά ζώα (γάτες, κουνάβια κ.λπ.). Ιδανικές θέσεις είναι τα κτίσματα με ύψος 3 τουλάχιστον 
μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους ή δέντρα κοντά σε γνωστές αποικίες Κιρκινεζιών.

Οι τεχνητές φωλιές μπορούν να αριθμηθούν ώστε τα επόμενα χρόνια να καταγράφεται με συστη-
ματικό τρόπο η χρήση τους από Κιρκινέζια καθώς και η αναπαραγωγική επιτυχία σε κάθε φωλιά:

•	 	Πότε σημειώνεται η πρώτη άφιξη και πότε η τελική αναχώρηση Κιρκινεζιών σε κάθε φωλιά ανά 
έτος; 

•	 Πόσοι	νεοσσοί	γεννιούνται	και	πόσοι	επιβιώνουν	σε	κάθε	φωλιά	ανά	έτος;	
•	 Πόσο	συχνά	είναι	τα	ταΐσματα	των	γονιών	σε	κάθε	φάση	ανάπτυξης	των	νεοσσών;	

Τα παιδιά, σε ομάδες, φτιάχνουν 
ξύλινες τεχνητές φωλιές για τα 
Κιρκινέζια. Στη συνέχεια τοποθετούν 
τις φωλιές σε κατάλληλα μέρη, 
κατά προτίμηση στο σχολείο τους 
εάν βρίσκεται κοντά σε υπάρχουσα 
αποικία Κιρκινεζιών. 

19

Περιγραφή

Μια τεχνητή φωλιά 
για τα Κιρκινέζια

Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να κατασκευάσουν 
τεχνητές φωλιές για είδη πουλιών που γεννούν σε φυσικές 
ή τεχνητές κοιλότητες. Επίσης, να δραστηριοποιηθούν 
ενεργά στην προστασία του Κιρκινεζιού.

Στόχοι

Αντίγραφα του φύλλου δραστηριότητας «Μια  
τεχνητή φωλιά για τα Κιρκινέζια», ξύλινες σανίδες ή 
κόντρα πλακέ θαλάσσης κομμένα σε συγκεκριμένες 
διαστάσεις, βίδες, κατσαβίδια, σύρμα ή καρφιά-σφυρί 
για τη στερέωση των φωλιών στην τελική θέση

2 διδακτικές ώρες (συναρ-
μολόγηση, τοποθέτηση) 
εφόσον έχει γίνει η 
προετοιμασία των υλικών 

Δραστηριότητα 
ατομική ή για 
μικρές ομάδες

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου 
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ΦΩΛΙΕΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΩΝ 

Μεταξύ των αρπακτικών πουλιών υπάρχουν δύο ομάδες των οποίων τα είδη σπανίως ή 
ποτέ δεν κτίζουν φωλιές: τα γεράκια και τα νυχτόβια (κουκουβάγιες). Συνήθως γεννούν σε 
φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες (π.χ. κουφάλες δέντρων ή τρύπες βράχων ή κτηρίων).

Τα Κιρκινέζια, ως είδος γερακιού, επιλέγουν συνήθως μικρές τρύπες απότομων βράχων 
ή κτηρίων. Μέσα σε αυτές τα αβγά και οι νεοσσοί τους είναι καλά προφυλαγμένα. 
Τα Κιρκινέζια επί αιώνες εκμεταλλεύονταν κτήρια που διέθεταν τρύπες κάτω από τα 
κεραμίδια ή μικρά ανοίγματα στους τοίχους κ.λπ. Σε πολλά σύγχρονα κτίσματα αυτά τα 
στοιχεία λείπουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να υποκαταστήσουμε την έλλειψη 
με την κατασκευή τεχνητών ξύλινων κοιλοτήτων.
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Μια τεχνητή φωλιά για τα Κιρκινέζια 19

α: πλάτος σανίδας = 20-24 εκ.

β: πλάτος σανίδας (α) + πάχος σανίδας 

(εάν το δάπεδο καρφωθεί κάτω από τα άλλα κομμάτια)
(π.χ. εάν το πλάτος α = 20 εκ. και το πάχος 
της σανίδας = 2 εκ., τότε β = 20 εκ.+ 2 εκ. = 22 εκ.)

ή

β = πλάτος σανίδας (α) - 2 φορές το πάχος της 

(εάν το δάπεδο καρφωθεί ανάμεσα στα άλλα κομμάτια)
(π.χ. εάν το πλάτος α = 20 εκ. και το πάχος 
της σανίδας = 2 εκ., τότε β = 20 εκ. - (2 X 2) εκ. = 16 εκ.)

Σε γενικές γραμμές, μία ξύλινη τεχνητή φωλιά 
είναι ένα κουτί με ένα άνοιγμα για είσοδο.

Για τα Κιρκινέζια μπορεί να έχει ύψος 30-40 εκ. 
και πλάτος 20-25 εκ.

Η στρογγυλή είσοδος μπορεί να έχει διάμετρο 6,5 εκ.  
(μεγαλύτερα ανοίγματα επιτρέπουν την είσοδο 
ανταγωνιστικών ειδών όπως οι κάργιες)

Η είσοδος θα πρέπει να βρίσκεται στο επάνω (1/3) 
τμήμα της όψης ώστε τα αβγά και οι νεοσσοί 
στο εσωτερικό να είναι, όσο γίνεται, πιο ασφαλή. Σκ

ίτσ
α:

 Π
. Λ

ατ
σο

ύδ
ης
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με λίγα λόγια

Αρχικά, ξεκινά συζήτηση για την εξέλιξη της γεωργίας στην Ελλάδα. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, 
αφού ψαλιδιστούν, μπορεί να μοιραστούν σε αντίστοιχες ομάδες παιδιών οι κάρτες των φύλλων 
«Η εξέλιξη της γεωργίας». Στις κάρτες περιγράφεται η εξέλιξη της γεωργίας σε 5 διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, από τη νεολιθική εποχή έως τα νεότερα χρόνια. Τα παιδιά διαβάζουν τις κάρτες 
τους και με βάση τις πληροφορίες που δίνονται σε αυτές, σχεδιάζουν σε λευκή κόλλα χαρτιού ή σε 
χαρτί του μέτρου το αντίστοιχο αγροτικό τοπίο. Μόλις ολοκληρώσουν τα έργα τους όλες οι ομάδες, 
τα παρουσιάζουν ανακοινώνοντας σε ποια εποχή αναφέρεται το κάθε έργο. 

Στη συνέχεια, μοιράζονται αντίγραφα των φύλλων «Χρήσεις αγροτικής γης» και «Αγροτικό τοπίο» 
σε κάθε ομάδα παιδιών. Κάθε ομάδα σημειώνει στο σκίτσο του φύλλου «Αγροτικό τοπίο» τον 
αντίστοιχο αριθμό από τις περιγραφές των διαφορετικών χρήσεων αγροτικής γης που δίνονται στο 
φύλλο «Χρήσεις αγροτικής γης» (1=καλλιέργεια δημητριακών, 2=παραδοσιακό αγροτικό τοπίο, 
3=εντατική καλλιέργεια, 4=βοσκοτόπια, 5=εγκαταλελειμμένη γη). Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν την 
αντιστοίχηση, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους στην τάξη αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους. 

Στο σημείο αυτό, γίνεται συζήτηση: 

•	 Αναγνωρίζετε κάποιες από τις συγκεκριμένες χρήσεις γης στην περιοχή σας;
• Ποιες από αυτές είναι περισσότερο κοινές στην περιοχή σας; 

Στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στο πλαίσιο «Καλλιεργητικές πρακτικές και 
Κιρκινέζι» τα παιδιά συνδέουν τις διαφορετικές πρακτικές με τις ανάγκες του Κιρκινεζιού για τροφή 
και κούρνιασμα: 

•	 Τι προσφέρει το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο στο Κιρκινέζι; 
• Πώς επηρεάζει το Κιρκινέζι η εντατική καλλιέργεια της γης; 
•  Τι θα συμβεί εάν εγκαταλειφθούν τα βοσκοτόπια από τον άνθρωπο; (ή, αντίθετα, αν υπερβοσκηθεί 

μία περιοχή;)

Στο τέλος, τα παιδιά μπορούν ελεύθερα να ζωγραφίσουν το δικό τους ιδανικό αγροτικό τοπίο για το 
Κιρκινέζι!  

Τα παιδιά σχεδιάζουν το αγροτικό 
τοπίο 5 διαφορετικών περιόδων, 
εντοπίζουν σε έτοιμο σκίτσο 
διαφορετικές χρήσεις της αγροτικής 
γης και ζωγραφίζουν το ιδανικό 
αγροτικό τοπίο για το Κιρκινέζι. 

20

Περιγραφή

Όταν το τοπίο αλλάζει...

Οι μαθητές/τριες να προσδιορίζουν τις διαφορετικές χρήσεις 
αγροτικής γης, να αναγνωρίζουν βασικά δομικά στοιχεία του 
αγροτικού τοπίου, να διακρίνουν τις αλλαγές στο αγροτικό 
τοπίο, να συσχετίζουν τις αλλαγές αυτές με τη διαθεσιμότητα 
τροφής και θέσεων κουρνιάσματος για το Κιρκινέζι.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, άγραφο χαρτί 
ή χαρτί του μέτρου, μολύβια, ξυλομπογιές

2 διδακτικές ώρες 
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ

•	 	Το	Κιρκινέζι	αναζητά	τροφή	στις	καλλιέργειες	δημητριακών	την	εποχή	που	γίνεται	ο	
θερισμός καθώς τότε μέσα από τη βλάστηση που θερίζεται αποκαλύπτονται πολλές 
ακρίδες αλλά και άλλα αρθρόποδα.

•	 	Το	Κιρκινέζι	 θα	βρει	πολλά	 έντομα	στα	ακαλλιέργητα	σημεία	 καθώς	επίσης	 και	σε	
διάφορα σημεία όπου μπορούν τα έντομα να καταφεύγουν για κρυψώνα (όπως είναι 
οι ξερολιθιές).

•	 	Τα	μεγάλα	και	απομονωμένα	δέντρα	των	χωραφιών	τα	χρησιμοποιεί	για	κούρνιασμα	
(πολλά Κιρκινέζια μπορεί να συγκεντρώνονται εκεί αργά το απόγευμα).  

•	 	Η	χρήση	φυτοφαρμάκων	στις	εντατικά	καλλιεργούμενες	εκτάσεις	μειώνει	τον	αριθμό	
εντόμων και άρα περιορίζει τη διαθεσιμότητα τροφής για το Κιρκινέζι. 

•	 	Το	 Κιρκινέζι	 προτιμά	 περιοχές	 με	 χαμηλή	 βλάστηση	 για	 να	 μπορεί	 να	 εντοπίζει	
ευκολότερα την τροφή του. 

•	 	Οι	 εγκαταλελειμμένες	 περιοχές	 (πρώην	 καλλιεργούμενες	 εκτάσεις)	 που	 δεν	 έχουν	
δεχθεί φυτοφάρμακα είναι περιοχές με άφθονα έντομα. 
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Η εξέλιξη της γεωργίας (α) 20

Πρώτη εμφάνιση της γεωργίας 
Βρισκόμαστε στη Νεολιθική εποχή. Το κλίμα στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη γίνεται 
πιο φιλικό για τον άνθρωπο αλλά και για τα περισσότερα ζώα. Οι παγετώνες αρχίζουν 
να υποχωρούν και οι πάγοι να λιώνουν. Η βλάστηση βρίσκει χώρο να αναπτυχθεί και 
διάφορα είδη φυτών των νοτιότερων περιοχών βρίσκουν την ευκαιρία να εξαπλωθούν 
ως τον πιο ζεστό πια βορρά. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τις ηπιότερες κλιματικές 
συνθήκες που επικρατούν. Εγκαταλείπει σιγά-σιγά τη νομαδική ζωή μένοντας κοντά 
στη γη την οποία καλλιεργεί ή χρησιμοποιεί ως βοσκοτόπι των κτηνοτροφικών ζώων. 
Ζώα που εξημερώνονται κοντά στον άνθρωπο περιλαμβάνουν τα πρόβατα και τα 
κατσίκια. Το σιτάρι και η βρώμη ήταν από τα πρώτα φυτά που διάλεξε ο άνθρωπος για 
να καλλιεργήσει τα οποία ως τότε φύτρωναν σε άγρια κατάσταση. 

Λίγο πριν και λίγο μετά τον 19ο αιώνα  
Βρισκόμαστε στην Ευρώπη, στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο άνθρωπος συνεχίζει να 
καλλιεργεί δημητριακά αλλά και κτηνοτροφικά φυτά. Φτάνουν από μακρινές χώρες 
(όπως η Αμερική) ποικιλίες φυτών που ως τότε ήταν άγνωστες στην Ευρώπη, όπως το 
καλαμπόκι ή η πατάτα. Στη Μεσόγειο δε, οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις αναβαθμίδες, 
πέτρινες κατασκευές που συγκρατούν το έδαφος και επιτρέπουν στον γεωργό να καλ-
λιεργεί ακόμα και στις δύσκολες κατά τ’ άλλα πλαγιές. 

1900-1950 
Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, κάπου μεταξύ 1900 και 1950. Ο άνθρωπος προτιμά την 
καλλιέργεια της ελιάς, του αμπελιού, των οπωροκηπευτικών ενώ συνεχίζει να καλλιεργεί 
δημητριακά, βαμβάκι και καπνό. Έχει πλησιάσει λιβάδια ψηλά στα βουνά τα οποία και 
φιλοξενούν πρόβατα και άλλα ζώα που εκτρέφει. Κοντά στον άνθρωπο καταφέρνει 
να επιβιώσει και η άγρια ζωή! Πολλά είδη πουλιών βρίσκουν τροφή και καταφύγιο 
στις καλλιέργειες, αγριολούλουδα φυτρώνουν ανεμπόδιστα στις άκρες των χωραφιών 
(καθώς παραμένουν ανέπαφες και μετά τη συγκομιδή), σαύρες και σαλιγκάρια 
τρυπώνουν στις ξερολιθιές, σκίουροι φωλιάζουν στους ελαιώνες κάποιων περιοχών, 
πεταλούδες και έντομα απολαμβάνουν το νέκταρ των αγριολούλουδων...
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Η εξέλιξη της γεωργίας (β) 20

Νεότερα χρόνια  
Όσο περνάει ο καιρός, ο άνθρωπος περνάει λιγότερες ώρες στο ύπαιθρο καθώς 
χρησιμοποιεί μηχανήματα αυξάνοντας την παραγωγή του, χρησιμοποιεί λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα για να αντιμετωπίσει ασθένειες των φυτών και προτιμά συγκεκριμένες 
και λιγοστές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών. Βασικό κίνητρο για αυτή τη στροφή 
είναι η δυνατότητα μεγαλύτερης παραγωγής με μικρότερο μόχθο. Όμως οι αλλαγές 
αυτές έφεραν τη μείωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών και της βιοποικιλότητας γενικά 
ενώ υπολείμματα από φυτοφάρμακα βρίσκονται σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, στο 
έδαφος, ακόμα και στο πιάτο μας. 

Σήμερα, ίσως και αύριο;  
Σταδιακά, νέες μορφές καλλιέργειας κάνουν την εμφάνισή τους. Οι μορφές αυτές 
εκμεταλλεύονται μεν τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά προάγουν ταυτόχρονα 
την παραγωγή υγιεινότερων και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Ελέγχεται, περιορίζεται 
ή εγκαταλείπεται η χρήση φυτοφαρμάκων καθώς και χημικών λιπασμάτων. Αυτό 
ευνοεί πολλά άγρια είδη ζώων και φυτών που κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Γίνονται 
προσπάθειες καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές, καλύτερα 
προσαρμοσμένες αλλά και δοκιμασμένες στις τοπικές συνθήκες. Διατηρούνται οι 
σπόροι τους για χρήση σε επόμενες χρονιές διατηρώντας τη φυσική ποικιλότητα στις 
περιοχές. 
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Χρήσεις αγροτικής γης 20

1.  Καλλιέργειες δημητριακών: 

   Εδώ θα συναντήσει κανείς καλλιέργειες φυτών που μοιάζουν με ψηλό γρασίδι όπως 
καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη κ.λπ. 

2.  Παραδοσιακό αγροτικό τοπίο: 

 Αγροτική γη που διατηρεί στοιχεία όπως: 

	 •	 	Μεγάλα	δέντρα	στα	οποία	μπορούν	και	κουρνιάζουν	διάφορα	είδη	πουλιών,	προ-
φυλάσσονται τα πρόβατα σε περίπτωση βροχής ή καύσωνα ενώ βρίσκει σκιά και 
ο γεωργός τους δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες. 

	 •	 	Ανεμοφράχτες	από	δέντρα	ή	θάμνους	γύρω	από	τις	καλλιέργειες.	Χρησιμοποιούνται	
για να προστατεύουν τις καλλιέργειες από τον άνεμο. Εκεί κουρνιάζουν διάφορα 
είδη πουλιών και βρίσκει καταφύγιο η άγρια ζωή (μικροθηλαστικά κ.λπ.).  

	 •	 	Φυτοφράκτες,	ξερολιθιές	και	άλλες	παρόμοιες	κατασκευές	που	τις	χρησιμοποιούν	
οι γεωργοί για να ξεχωρίζουν τα χωράφια τους. Αποτελούν ταυτόχρονα καταφύγιο 
για την άγρια ζωή καθώς εκεί κρύβονται έντομα, σαύρες κ.λπ. 

	 •	 	Τμήματα	 της	 καλλιέργειας	 όπου	 φυτρώνουν	 ανεμπόδιστα	 διάφορα	 είδη	 φυτών	
(άγριων και καλλιεργούμενων) καθώς εκεί συνήθως δεν γίνεται συγκομιδή από τον 
γεωργό ενώ ταυτόχρονα δέχονται λιγότερους ψεκασμούς από φυτοφάρμακα.

3.  Εντατική καλλιέργεια: 
  Η καλλιέργεια μεγάλων συνήθως εκτάσεων με περιορισμένη ποικιλία καλλιεργούμε-

νων φυτών, μεγάλη χρήση μηχανημάτων (για άροση, πότισμα, θερισμό κ.λπ.) και 
χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Λίγα ζώα μπορούν να 
βρουν καταφύγιο στις εκτάσεις αυτές. Εδώ η τροφή είναι άφθονη αλλά μονότονη: 
σπόροι και ρίζες.

4.  Βοσκοτόπια: 

  Τμήματα γης όπου βόσκουν πρόβατα και αγελάδες. Η βόσκηση διατηρεί τη φυσική 
βλάστηση χαμηλή βοηθώντας έτσι διάφορα είδη πουλιών να εντοπίζουν ευκολότερα 
τη λεία τους. Για να αποφευχθεί η δημιουργία γυμνών εδαφών, οι βοσκότοποι δεν 
χρησιμοποιούνται όλον τον χρόνο και τα ζώα μεταφέρονται ανά συγκεκριμένα χρονι-
κά διαστήματα σε νέες περιοχές.

5.  Εγκαταλελειμμένη γη: 

  Αγροτικές εκτάσεις οι οποίες κάποτε καλλιεργούνταν αλλά πλέον έχουν εγκαταλειφθεί 
για διάφορους λόγους (δεν προσφέρονταν πια για καλλιέργεια, εγκαταλείφθηκαν 
όταν γέρασαν ή μετανάστευσαν στην πόλη οι γεωργοί κ.λπ.). Οι εκτάσεις αυτές προ-
σφέρουν καταφύγιο στην άγρια ζωή (κρυψώνες, θέσεις φωλιάσματος, αναζήτηση 
τροφής κ.λπ.).
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με λίγα λόγια

Τα παιδιά επιλέγουν ένα υποθέμα το οποίο σχετίζεται με τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην περιοχή 
τους. Διατυπώνουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, συντάσσουν το ερωτηματολόγιο που θα χρησι-
μοποιήσουν στην έρευνά τους και επιλέγουν το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούν (δείγμα). 

Προκειμένου να συνταχθεί το ερωτηματολόγιο συστήνεται ένας σχετικός καταιγισμός ιδεών. Σε αυτό 
μπορεί να βοηθήσει το φύλλο «Ερωτήματα για τα φυτοφάρμακα». 

Αφού έχουν καταλήξει στα κυριότερα ερωτήματα που θα τους απασχολήσουν, συντάσσουν το 
ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια των φύλλων «Προετοιμασία του ερωτηματολογίου» και «Χρήσιμα 
στοιχεία για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου». 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας μπορούν να κάνουν έναν έλεγχο του ερωτηματολογίου σε ένα 
μικρό δείγμα (π.χ. συγγενείς). Στο σημείο αυτό γίνονται τυχόν διορθώσεις στο ερωτηματολόγιο και οι 
ομάδες είναι έτοιμες να απευθυνθούν στο δείγμα που έχουν επιλέξει. 

Μετά από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι ομάδες επεξεργάζονται τα δεδομένα, ετοι-
μάζουν συγκεντρωτικά διαγράμματα και παρουσιάζουν  τα αποτελέσματά τους (στους μαθητές της 
διπλανής τάξης, στις οικογένειές τους κ.λπ.). 

Τα παιδιά συντάσσουν, 
επεξεργάζονται και παρουσιάζουν 
τα αποτελέσματα ενός 
ερωτηματολογίου που αναφέρεται 
στη χρήση φυτοφαρμάκων στην 
περιοχή τους.

21

Περιγραφή

Ερωτήσεις παρακαλώ!

Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να συντάσσουν ένα 
οργανωμένο ερωτηματολόγιο. Επίσης, να ερευνήσουν 
τοπικά τις βασικές παραμέτρους που αφορούν στη χρήση 
φυτοφαρμάκων. 

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, 
άγραφο χαρτί, μολύβια

3 διδακτικές ώρες (σχεδιασμός, 
επεξεργασία και παρουσίαση 
αποτελεσμάτων) και 
συμπληρωματικός χρόνος 
για τη συλλογή δεδομένων

Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Ερωτήματα για τα φυτοφάρμακα 21

Πριν από την αγορά

	 •	Για	ποιο	λόγο	αγοράζει	κάποιος	ένα	φυτοφάρμακο;

	 •		Γνωρίζει	ο	ίδιος	ο	γεωργός	την	αιτία	του	προβλήματός	της	καλλιέργειάς	του;	
  Είναι κάποιος μύκητας, κάποιο έντομο ή κάτι άλλο; 
   (Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες φυτοφαρμάκων: ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, 

εντομοκτόνα)

	 •		Συμφέρει	η	αγορά	του	φυτοφαρμάκου;	Μήπως	η	ζημιά	που	θα	αποτρέψει	το	φυτο-
φάρμακο είναι μικρότερη από το κόστος αγοράς του;

	 •		Τι	είναι	καλό	να	προσέχει	κάποιος	κατά	την	αγορά	του;	
   (Να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του, να είναι εγκεκριμένο και να επιτ-

ρέπεται η νόμιμη διάθεση και χρήση του, να είναι συμβατό με την καλλιέργεια στην 
οποία σκοπεύει να το εφαρμόσει κ.λπ.)

	 •		Από	πού	μπορεί	να	ενημερωθεί	ο	αγοραστής	για	τα	συστατικά	του	προϊόντος; 
  (Από την ετικέτα η οποία θα πρέπει να αναγράφεται στην εθνική γλώσσα)

Κατά την εφαρμογή

	 •		Ποια	είναι	η	καταλληλότερη	ώρα	για	την	εφαρμογή	του	φυτοφαρμάκου;	
  (Πρωί ή απόγευμα, να μην φυσάει) 

	 •		Επιτείνονται	οι	επιπτώσεις	στην	υγεία	με	την	κατανάλωση	φαγητού	ή	με	το	κάπνισμα	
κατά την εφαρμογή; 

  (Ο χρήστης δεν πρέπει να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει κατά την εφαρμογή).

	 •		Αποφεύγεται	η	εφαρμογή	όταν	τα	άνθη	είναι	ανοιχτά;	
   (Ναι, διαφορετικά, μεταξύ των επιβλαβών για την καλλιέργεια εντόμων, θανατώνονται 

και οι μέλισσες, ιδιαίτερα ωφέλιμα έντομα για τη γεωργία)

	 •		Χρησιμοποιούνται	τα	κατάλληλα	προστατευτικά	ρούχα;	
  (Γάντια, φόρμα εργασίας, μάσκα, μπότες κ.λπ.) 

Μετά την εφαρμογή

	 •	Βοηθάει	τον	χρήστη	ένα	μπάνιο	μετά	την	εφαρμογή	των	φυτοφαρμάκων;	

	 •	Ξεπλένονται	και	καταστρέφονται	οι	συσκευασίες;	

	 •		Αποτρέπεται	η	κατάληξη	των	υπολειμμάτων	και	των	συσκευασιών	στα	επιφανειακά	
και υπόγεια νερά; 
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Προετοιμασία του ερωτηματολογίου 21

1. Τίτλος της έρευνας: 

 Θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά και με ακρίβεια το αντικείμενο της έρευνας; 
 (Η χρήση φυτοφαρμάκων; Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων; Οι επιπτώσεις 
 τους στο περιβάλλον; Οι επιπτώσεις τους στην υγεία;) 

2. Επιλογή των ερωτήσεων: 

 Σε ποιες παραμέτρους του θέματος θα επικεντρωθείτε;
  (π.χ.: δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, ποσότητες κατανάλωσης 

φυτοφαρμάκων, συχνότητα χρήσης, είδος καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται 
τα φυτοφάρμακα, βαθμός απόδοσης των φυτοφαρμάκων, κριτήρια αγοράς 
τους, τόπος αγοράς τους, μέσα προφύλαξης κατά την εφαρμογή κ.λπ.). 

  Η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις γνώσεων για θέματα όπως: επι-
πτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον κ.λπ. 

3. Σύνταξη ερωτηματολογίου: 

  Με ποια σειρά θα τεθούν οι ερωτήσεις 
και τι μορφή θα έχουν; Μπορεί να είναι 
κλειστού τύπου (π.χ. σωστό/λάθος ή η πε- 
ντάβαθμη κλίμακα Likert) ή ανοιχτού τύ-
που στις οποίες ο ερωτώμενος απαντά ε- 
λεύθερα. 

4. Επιλογή δείγματος: 

 Σε ποιους και πόσους θα απευθυνθείτε  
 ώστε να ετοιμάσετε ανάλογα αντίτυπα; 
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Χρήσιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό 
του ερωτηματολογίου

21

Το ερωτηματολόγιο είναι χρήσιμο: 

	 •	Να	περιλαμβάνει	μία	σύντομη	περιγραφή	του	σκοπού	της	έρευνας	και	τον	τίτλο	της

	 •	Να	έχει	αριθμημένες	σελίδες	

	 •	Να	έχει	σαφείς	και	σύντομες	οδηγίες	συμπλήρωσης

	 •		Να	περιέχει	παραδείγματα	απαντήσεων	σε	ερωτήσεις	που	πιθανόν	έχετε	κρίνει	ότι	
μπορεί να δυσκολέψουν τον ερωτώμενο. 

Οι ερωτήσεις είναι χρήσιμο: 

	 •	Να	είναι	σύντομες	(15	με	20	λέξεις)

	 •	Να	περιέχουν	απλές	λέξεις

	 •		Να	 είναι	 θετικά	 διατυπωμένες.	Λέξεις	 όπως	 «δεν»	 ή	 «μην»	 υπογραμμίζονται	 ενώ	
αποφεύγονται οι διπλές αρνήσεις. 

	 •		Να	 έχουν	 ένα	 ερώτημα	 κάθε	 φορά.	 Σε	 περίπτωση	 που	 θέλετε	 να	 κάνετε	 διπλή	
ερώτηση είναι προτιμότερο να κάνετε δύο ξεχωριστές ερωτήσεις. 

	 •		Να	 είναι	 ουδέτερες	 και	 να	 μην	 κατευθύνουν	 τον	 ερωτώμενο	προς	 μια	 ορισμένη	
απάντηση.  

   Ένα παράδειγμα: «Εξηγείστε γιατί τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα για την υγεία των 
ανθρώπων» (κατευθυνόμενη) ενώ «Τι πιστεύετε για τη χρήση των φυτοφαρμάκων 
σε σχέση με την υγεία των ανθρώπων;» (ουδέτερη). 
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με λίγα λόγια

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής προηγείται συζήτηση για τις ενέργειες που γίνονται 
α) όταν ένας άνθρωπος χρειάζεται πρώτες βοήθειες και β) όταν ένα άγριο ζώο χρειάζεται πρώτες 
βοήθειες. 

Αρχικά γίνεται συζήτηση με τα παιδιά σε ποιες περιπτώσεις δίνουμε πρώτες βοήθειες σ’ έναν άν-
θρωπο:

•	 Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος χρειάζεται βοήθεια;
• Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ένας πολίτης να δώσει πρώτες βοήθειες;
• Τι προφυλάξεις ίσως χρειάζεται να πάρει ένας πολίτης για να μην κινδυνεύσει και αυτός; 
• Ποια τηλέφωνα καλούμε για βοήθεια; 
• Πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τις πρώτες βοήθειες; 
• Τι πρέπει να έχει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών; 

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση σε ποιες περιπτώσεις δίνουμε πρώτες βοήθειες στα άγρια ζώα: 

•	 Πότε χρειάζεται την άμεση βοήθειά μας ένα άγριο ζώο;
• Τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε; 
• Από τι μπορεί να κινδυνεύει ένα ενήλικο Κιρκινέζι; Ένα νεαρό Κιρκινέζι (νεοσσός);
• Σε ποιες περιπτώσεις κινδύνου μπορούν τα ίδια τα παιδιά να βοηθήσουν άμεσα; 
• Τι προφυλάξεις ίσως χρειάζεται να πάρουν για να μην κινδυνεύσουν και αυτά; 

Τα παιδιά συντάσσουν έναν 
οδηγό σε μορφή σύντομου 
κόμικ για πρώτες βοήθειες 
προς ορφανά Κιρκινέζια. 

22

Περιγραφή

Οδηγός πρώτων βοηθειών 
για το Κιρκινέζι

Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν πότε ακριβώς χρειάζεται 
βοήθεια ένας φαινομενικά ανήμπορος νεοσσός και να μεριμνούν 
για αυτόν με τον κατάλληλο τρόπο.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια

1 τουλάχιστον διδακτική ώρα
Όλη η τάξη 
χωρισμένη 
σε ομάδες 

Ηλικία:  Μαθητές/τριες μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου
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Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μοιράζονται σε αυτές αντίγραφα του φύλλου 
«Πρώτες βοήθειες σ’ ένα Κιρκινέζι». Τα παιδιά σημειώνουν σε λευκές κόλλες τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που δίνονται στο φύλλο και συντάσσουν τον οδηγό πρώτων βοηθειών για ένα νεαρό 
Κιρκινέζι. 

Στη συνέχεια, αποτυπώνουν τις οδηγίες πρώτων βοηθειών με τη μορφή μίας ιστορίας. Τα στάδια 
που ακολουθούν για τη δημιουργία της ιστορίας τους είναι:

	 •	 Η	σύλληψη	του	σεναρίου	(πώς	βρέθηκε	εκεί,	από	τι	κινδυνεύει,	τι	γίνεται	στο	τέλος)
	 •	 Επιλογή	των	πρωταγωνιστών	(ποιος	θα	βοηθήσει	τον	νεοσσό	κ.λπ.)
	 •	 Επιλογή	πράξεων	ή	σκηνών	(οι	δράσεις	στην	ιστορία)
	 •	 Απεικόνιση	της	κάθε	πράξης	σε	ένα	καρέ	
	 •	 Σύνταξη	διαλόγων	ή	φράσεων	για	κάθε	καρέ	

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο «Εικονογράφηση ιστορίας» όπου στο μεγάλο πλαίσιο 
ζωγραφίζουν τη σκηνή ενώ στο μικρό πλαίσιο γράφουν τους αντίστοιχους διαλόγους ή φράσεις. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν απλά σκίτσα και να γράψουν σύντομους διαλόγους ή φράσεις. 
Σε περίπτωση που οι πράξεις είναι περισσότερες από τα πλαίσια του φύλλου που τους δίνεται, 
μοιράζονται επιπλέον αντίγραφα του φύλλου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ»

1. Παρατηρούμε προσεκτικά και αρκετή ώρα εάν πλησιάζει το ενήλικο ζευγάρι

2. Γενικά το ράμφος, στα δε αρπακτικά και τα νύχια τους

3.  Το πιάνουμε με ένα πανί ακινητοποιώντας με τα δύο μας χέρια  
τα φτερά του και το ράμφος του

4.  Χρησιμοποιούμε γάντια και γενικά δεν φέρνουμε σε άμεση επαφή  
το σώμα μας με το ζώο. Απολυμαίνουμε τα χέρια μας. 

5. Αποφεύγουμε το κλουβί γιατί μπορεί να τραυματιστεί

6. Το τοποθετούμε σε ένα χαρτόκουτο

7.  Το χαρτόκουτο είναι σε τέτοιο μέγεθος έτσι ώστε να μπορεί το ανήμπορο ζώο  
να στέκεται όρθιο αλλά και να αποφεύγει τις πολλές κινήσεις

8. Κάνουμε τρύπες στο χαρτόκουτο για να αναπνέει

9. Τοποθετούμε την κούτα σ’ ένα ήσυχο σημείο χωρίς πολύ κρύο ή ζέστη

10.  Επικοινωνούμε άμεσα μ’ ένα Κέντρο Περίθαλψης καθώς έτσι εξασφαλίζουμε 
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει

11.  Τα Κέντρα Περίθαλψης στην Ελλάδα είναι: Αλκυόνη, ΑΝΙΜΑ, Δράση για την Άγρια 
Ζωή, Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης για τα Άγρια Ζώα (ΕΚΠΑΖ).
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Πρώτες βοήθειες σ’ ένα Κιρκινέζι 22

Στην αρχή...

 1. Πώς θα διαπιστώσετε ότι ένας νεοσσός έχει μείνει χωρίς γονείς;  
 2. Ποια σημεία του σώματος ενός πουλιού πρέπει να προσέχετε; 

 3. Πώς θα το πιάσετε χωρίς να τραυματιστείτε; 

 4. Πώς θα το πιάσετε χωρίς να εκτεθείτε σε κάποια αρρώστια; 

Κατά τη μεταφορά...

 5. Θα το βάζατε σ’ ένα μεταλλικό κλουβί; Γιατί;  

 6. Πού μπορείτε να το βάλετε προσωρινά για να το μεταφέρετε με ασφάλεια; 

 7.  Πώς θα εξασφαλίσετε ότι μπορεί να κάνει μονάχα τις απαραίτητες κινήσεις  
για να μην τραυματιστεί παραπάνω ή για να μην κουραστεί; 

 8.  Τι μπορείτε να κάνετε για να μπορεί να αναπνέει εκεί όπου θα το βάλετε;

Κατά τη φιλοξενία...

 9. Ποιο είναι το κατάλληλο μέρος για να μείνει για λίγο μέχρι να φωνάξετε βοήθεια; 

Η συνέχεια...

 10. Για πόσο διάστημα η δική σας βοήθεια θα είναι αρκετή; 

 11. Ποιον θα καλέσετε για βοήθεια;  
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Φύλλο αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού για τα παιδιά 

Με λένε:           

Πηγαίνω στο σχολείο:         

Η τάξη μου είναι:          

     Η δραστηριότητα που ξεχώρισα:       
     
     Γιατί:          

            

     Δεν μου άρεσε:         
 
     Γιατί:          

            

     Στο εκπαιδευτικό υλικό θα άλλαζα      

               

            

            

     Για εμένα, η καλύτερη στιγμή του εκπαιδευτικού προγράμματος 
 
     για το Κιρκινέζι ήταν         
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Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού 
για τον/την εκπαιδευτικό 

Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή για την αξιολόγηση 
και βελτίωση της 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 περιλαμβάνεται στο υλικό)

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

Οδηγός Εκπαιδευτικού               
Δραστηριότητες              
1. Χρωματιστά Κιρκινέζια                

2. Το παζλ των Κιρκινεζιών                

3. Κιρκινεζομάσκες                

4. Μια βεντάλια-ουρά                

5. Χελιδόνια και σπουργίτια
 των οικισμών της Θεσσαλίας                

6. Πουλιά των αγρών και οικισμών
 της Θεσσαλίας                

7. Ένα Κιρκινέζι που το ψάχνουν οι Κινέζοι               

8. Κιρκινεζοχώρια της Θεσσαλίας               

9. Χάρτης για τα Κιρκινέζια                

10. Καταγραφή αποικίας Κιρκινεζιών               

11. Στο τραπέζι με το Κιρκινέζι                 

12. Ντοπιολαλιές και ιστορίες                 

13. Χρωματιστά ηχοτοπία                 

14. Χτενο-τερετίσματα                

15. Σιωπηλή (;) άνοιξη                 

16. Ετήσιοι κύκλοι                  

17. Τα μικρά πλάσματα γύρω μας               

18. Η ιδανική τεχνητή φωλιά                 

19. Μια τεχνητή φωλιά για τα Κιρκινέζια               

20. Όταν το τοπίο αλλάζει...                

21. Ερωτήσεις παρακαλώ!                

22. Οδηγός πρώτων βοηθειών για το Κιρκινέζι                

Σχόλια - παρατηρήσεις 
Για τη Δραστηριότητα Νο.      θα έλεγα ότι              
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