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Παραμύθι με ζώα Α1
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Η αφήγηση ιστοριών έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά, επειδή τους επιτρέπει να προσεγγίσουν το 
θέμα μιας ιστορίας με ποικίλους τρόπους (λεκτικό και συναισθηματικό, συνειδητό και υποσυνείδητο). 
Τα λαϊκά παραμύθια έχουν ξεχωριστή αξία, επειδή έχουν ειπωθεί αμέτρητες φορές και έχουν 
τροποποιηθεί, βελτιωθεί και απογυμνωθεί από κάθε περιττό στοιχείο.

Ένα παραμύθι μπορεί να γίνει αφορμή για μια συζήτηση σχετικά με τα ζώα, τους ανθρώπους, τη 
σχέση τους με τον κόσμο.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Διαβάστε	ή	αφηγηθείτε	ένα	παραμύθι.	Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	τα	φύλλα	δραστη-

ριότητας «Λαϊκά Παραμύθια».	Δεν	 είναι	απαραίτητο	 να	ακολουθήσετε	 τη	σύνταξη	ή	 το	
λεξιλόγιο του κειμένου.

	 •	 	Μπορείτε	να	κάνετε	σύντομες	παύσεις	στην	αφήγηση	για	να	απαντήσετε	σε	ερωτήσεις	των	
παιδιών.

  Για συζήτηση:
	 •	 	Πώς	περνούν	τον	χειμώνα	τα	άγρια	ζώα;	Χρειάζονται	μια	φωλιά	για	να	ξεχειμωνιάσουν;
	 •	 	Ένα	πουλί	φαίνεται	το	ίδιο	μεγάλο	σε	έναν	αετό	(μεγάλος	όσο	μια	κατσαρόλα)	και	σε	έναν	

Tρυποφράχτη	(μικρός	όσο	μια	γομολάστιχα);	Μπορείτε	να	φανταστείτε	γιατί	τον	λένε	Tρυ-
ποφράχτη;

	 •	 Ποιο	ζώο	είναι	το	πιο	όμορφο;	Έχουν	όλοι	την	ίδια	γνώμη;
	 •	 Έχουν	όλα	τα	ζώα	το	ίδιο	στόμα;	Τρώνε	με	τον	ίδιο	τρόπο;	Τρώνε	τις	ίδιες	τροφές;
	 •	 Πώς	θα	ήταν	η	ζωή	της	θυγατέρας	του	ποντικού	με	π.χ.	τον	ήλιο;
	 •	 Μπορούν	οι	ποντικοί	να	ζήσουν	μαζί	με	τη	γάτα;
	 •	 Χρειάζεται	η	αλεπού	τις	κότες;
	 •	 Χρειάζεται	η	αλεπού	την	πονηριά,	για	την	οποία	φημίζεται;

Αφήγηση σύντομων λαϊκών 
παραμυθιών και μύθων με ζώα, 
που δίνουν αφορμή για συζήτηση 
σχετικά με τις ανάγκες των ζώων.

Να προσεγγίσουν τη φύση με τη φαντασία.

Στόχος:

Φύλλα δραστηριότητας «Λαϊκά παραμύθια»

Ηλικία: 6+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώραΜικρή ομάδα
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Λαϊκά Παραμύθια Α1

Ο κορυδαλλός και τα σπίτια του

Άμα	άρχισαν	οι	βροχές	μέσ’	στο	χειμώνα,	ο	κορυδαλλός	με	τη	γυναίκα	του,	ετρύ-
πωσαν μέσ’ στη φωλιά τους κάτω από ένα θυμάρι. Τα νερά κι η κρυάδα έπεφταν 
αποπάνω	τους	κι	έγιναν	μουσκίδι	κι	ετουρτούριζαν	από	το	κρύο.	Του	λέει	η	κορυ-
δαλλίνα, η γυναίκα του:

-		Δεν	είναι	σπίτι	του	πλάστη	μου	τούτο.	Πώς	θα	βγάλωμε	το	χειμώνα	μέσα	σε	τούτο	
το σπίτι, αντρούλη μου;

-		Μη	στενοχωριέσαι,	γυναίκα,	της	λέει	ο	κορυδαλλός.	Δε	θα	τελειώσει	ο	χειμώνας;	
Άμα τελειώσει, να δεις τι θα κάμω! Θα χτίσω ανώγεια και κατώγεια.

Τελείωσεν ο χειμώνας, ήρθε το καλοκαίρι κι εκόντευε να τελειώσει. Ο κορυδαλλός 
δεν κουνιόταν από τη θέση του. Του λέει η γυναίκα του:

-		Κοντεύει	να	τελειώσει	το	καλοκαίρι.	Πότε	θα	χτίσεις	τα’	ανώγεια	και	τα	κατώγεια	
που είπες;

-		Δε	βαριέσαι,	γυναίκα,	της	λέει.	Τι	τα	θέλω	τα’	ανώγεια	και	τα	κατώγεια!	Δεν	επε-
ράσαμε καλά ή κακά πέρυσι; Καλά ή κακά θα περάσομε και φέτος. Να κάτσω εγώ 
τώρα να χτίζω σπίτια! Αποκάτω από ένα θυμάρι θα περάσομε πάλι. 

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Β’)

Ο βασιλιάς των πουλιών

 Μια φορά συνάχτηκαν όλα τα πουλιά να ψηφίσουν βασιλιά. Άλλο έλεγεν έτσι, άλλο 
έλεγεν αλλιώς, δεν εσυμφωνούσαν. Πετάχτηκε τότε ο τρυποφράχτης από μέσ’ από 
το φράχτη και τους λέει:

-	Εγώ	δε	θέλω	κανένα	απ’	αυτούς	που	είπατε.	Κανένας	δεν	αξίζει.

-	Και	ποιον	θέλεις	εσύ;	Τον	ερώτησαν	τα	άλλα	πουλιά.

-	Εμένα	να	βάλετε	βασιλιά!	Είμαι	ο	καλύτερος	από	όλους	εγώ.

	-		Και	θα	μπορέσεις	εσύ	να	μας	γλυτώσεις	από	τα’	άλλα	πουλιά	που	μας	κατατρέχουν;	
Του λένε.

-	Θα	μπορέσω;	Αν	δε	μπορούσα,	δε	θα	σας	έλεγα	να	με	βάλετε	εμένα.

Τ’ άλλα πουλιά δέχτηκαν και ο τρυποφράχτης έγινε βασιλιάς τους.
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Λαϊκά Παραμύθια Α1
Ύστερα από λίγες μέρες, φάνηκε πάνω στον ουρανό ένα μεγάλο πουλί. Άμα το είδαν 
τ’	άλλα	πουλιά,	πήγαν	και	φώναξαν	το	βασιλιά	τους,	γιατί	φοβήθηκαν.	Ο	τρυποφρά-
χτης ήταν χωμένος μέσα στο βάτο και του λένε:

-	Για	όνομα	του	Θεού!	Τρέχα	και	χαθήκαμε!

-	Τι	‘ναι;	Τους	λέει.

-	Ένα	μεγάλο	πουλί	φάνηκε	πάνω	στον	ουρανό	και	θα	μας	φάει	όλους!

-	Πόσο	μεγάλο	είναι;

-	Είναι	μεγάλο,	πολύ	μεγάλο!

-		Είναι	μεγαλύτερο	από	τόσο;	Τους	λέει,	άμα	βγήκε	πάνω	από	το	φράχτη	κι	άνοιξε	
τη μια του φτερούγα, για να τους δείξει.

-	Ου!	Είναι	μεγαλύτερο,	του	λένε.

-	Τόσο;	Κι	άνοιξε	και	τις	δυο	του	φτερούγες.

-	Ου!	Είναι	πολύ	-	πολύ	μεγαλύτερο	από	τόσο.	Νάτο!	Κοντεύει...	Κοίτα	το	να	δεις.

Ο τρυποφράχτης άμα το είδε, ετρύπωσε μέσα στο φράχτη και τους λέει:

-	Χωθείτε	όπου	μπορείτε!	Τι	να	σας	κάμω!...	

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Β’)

Η κουκουβάγια κι η πέρδικα

Μια μέρα συνάχτηκαν όλα τα πουλιά και συμφώνησαν να βάλουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο να μάθουν γράμματα. Ηύραν και δάσκαλο και τον διόρισαν. Άνοιξε το 
σχολείο κι επήραν τα παιδιά τους και τα έγραψαν.

Ύστερα από λίγες μέρες μερικά παιδιά πήγαν στο σχολείο και δεν ήξεραν το μάθημά 
τους. Ο δάσκαλος τα άφησε νηστικά το μεσημέρι.

Μέσα στα παιδιά που έμειναν τιμωρία ήταν και το παιδί της κουκουβάγιας.

Η κουκουβάγια, άμα είδε πως εσχόλασαν τα παιδιά το μεσημέρι και το μωρό της 
δεν εσχόλασε, επήρε λίγο ψωμί κι επήγε στο σχολείο να του το δώσει.

Καθώς επήγαινε, την έφτασεν η πέρδικα. Έμεινε κι εκείνης το μωρό της νηστεία, κι 
επήγαινε να του δώσει λίγο ψωμί. Λέγει η πέρδικα της κουκουβάγιας:
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Λαϊκά Παραμύθια Α1
-		Να	χαρείς	τα	μάτια	σου	γείτονα,	έχω	πολλή	δουλειά	και	σε	παρακαλώ	να	πάρεις	

και του μωρού μου το φαΐ του.

-		Το	παίρνω,	γειτόνισσα,	λέγει	η	κουκουβάγια,	αλλά	δεν	ξέρω	το	μωρό	σου	ποιο	
είναι.

-		Ω,	λέγει	η	πέρδικα,	όσο	γι’	αυτό	είναι	πολύ	εύκολο	να	το	βρεις.	Το	μωρό	μου	είναι	
το πιο όμορφο μωρό του σχολείου!

Η κουκουβάγια πήγε στο σχολείο. Παρακάλεσε το δάσκαλο κι αυτός εδέχτηκε να 
δώσει το ψωμί του μωρού της. Ύστερα είπε του δασκάλου να την αφήσει να δει όλα 
τα	παιδιά.	Εκοίταξε	καλά	-	καλά,	δεν	ηύρε	το	μωρό	της	πέρδικας.	Εγύρισε	πίσω,	
επήγε και ηύρε την πέρδικα και της έδωσε το ψωμί και της λέει:

-		Τι	να	σου	κάμω!	Εκοίταζα	μιαν	ώρα	και	δεν	το	ηύρα	το	μωρό	σου,	γιατί	μέσ’	στο	
σχολείο δεν ήταν ομορφότερο μωρό από το δικό μου! 

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Β’)

Η αλεπού κι ο λέλεκας

Μια φορά ένας λέλεκας ήθελε να κάνει στην αλεπού τραπέζι.

Πήρε λοιπόν έναν κούτρουλα γάλα, τον έβαλε πάνω σε μια πέτρα κι έβαζε μέσα 
τη μύτη του κι έπινε το γάλα. Σαν έβγαζε τη μύτη όξω για να πάρει την ανάσα του, 
έσταζε λιγάκι γάλα, το έγλειφε η αλεπού.

Σαν	ήπιε	ο	λέλεκας	καλά	-	καλά	το	γάλα,	είπε	στην	αλεπού:

-	Ήπιες	δα,	συντέκνισσα,	γάλα;	Χόρτασες;

-	Ήπια,	λέει,	χόρτασα,	και	σ’	έχω	κι	εγώ	καλεσμένον	αύριο	να	σε	φιλέψω.

Έκαναν	δα	το	λόγο	τους,	ανταμώθηκαν	πρωί	-	πρωί	σε	μια	ράχη.	Η	αλεπού	έφερε	
κι αυτή έναν κούτρουλα γάλα. Πάει σε μια πλάκα μεγάλη, έπειτα τον χτυπά απάνω, 
έσπασε, χύθηκε το γάλα πάνω στην πλάκα. Έπιασε η αλεπού, το έγλειφε, χτύπαε κι 
ο λέλεκας τη μύτη του πάνω στην πλάκα αδιαφόρετα.

Ρώτησε δα ύστερα κι η αλεπού:

-	Ε,	σύντεκνε,	λέει,	ήπιες	δα	γάλα;	Χόρτασες;
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Λαϊκά Παραμύθια Α1
-	Άμα,	συντέκνισσα,	το	έκανες,	ά!

Τότες η αλεπού του είπε:

-	Κατά	που	μου	πούλησες,	σύντεκνε,	αγόρασες.	

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Α’) 

Ο ποντικός κι η θυγατέρα του

Μια	φορά	ήταν	ένας	ποντικός	κι	 είχε	μια	θυγατέρα	πολύ	όμορφη.	Ήθελε	να	 την	
παντρέψει, μα δεν ήθελε να τη δώσει σε ποντικό.

Κει που συλλογιότανε, βλέπει τον ήλιο να λάμπει.

Α! είπε με το νου του, να γαμπρός για το κορίτσι μου, και χωρίς να χάσει καιρό την 
παίρνει και πάει στο παλάτι του ήλιου.

-		Ήλιε,	την	παίρνεις	τη	θυγατέρα	μου	γυναίκα;	Δε	θέλω	να	τη	δώσω	σ’	άλλονα	τόσο	
όμορφη,	μόνο	σε	σένα	πού	‘σαι	τόσο	όμορφος	και	δυνατός.

-		Αχ!,	του	λέει	ο	ήλιος,	για	να	ξεφορτωθεί,	δεν	είμαι	γω,	όπως	με	θαρρείς,	δυνατότερος	
απ’	όλους	στον	κόσμο.	Διε	κείνα	-	να	τα	σύννεφα,	άμα	με	πλακώσουνε,	σκοτεινιάζω	
και τίποτα δε μπορώ να τα κάμω. Σύρε σ’ αυτά και χωρίς άλλο θα πετύχεις.

Ο καημένος ο ποντικός τι να κάμει, σηκώνεται και πάει στα σύννεφα. Μα και κει 
σκούρα τα βρήκε.

-		Βλέπεις	το	βοριά;	Του	είπαν	τα	σύννεφα.	Αυτός	όταν	φυσά,	εμείς	σκορπιζόμαστε	
και χάνουμε τα κομμάτια μας. Σύρε στο βοριά.

Τότε ο ποντικός παίρνει τη θυγατέρα του και πάει στο βοριά και του λέει με τι σκοπόν 
ήρθε σ’ αυτόνα.

-		Μετά	χαράς,	καημένε	ποντικέ,	θα	την	έπαιρνα	την	όμορφή	σου	τη	θυγατέρα,	μα	
δεν είμαι γω όπως με θαρρείς δυνατός. Σύρε κει σε κείνο τον πύργο. Τον βλέπεις; 
Σαράντα χρόνια φυσώντας δεν μπόρεσα να τον ρίξω κάτω.

Να μην τα πολυλογούμε, πηγαίνει και στον πύργο και του λέει τα ίδια. Ο πύργος τότε 
γυρίζει και του λέει:

-		Ποντικέ,	ποντικέ,	ακούς	μια	βοή	μέσα	στους	τοίχους	μου;	Τι	θαρρείς	πως	είναι;	
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Λαϊκά Παραμύθια Α1
Αντρειωμένα θεριά, ποντικοί, που με κατατρώνε και κοντεύουνε να με ρίξουνε 
κάτω. Απ’ τους ποντικούς πλειότερο αντρειωμένος και δυνατός κανείς δεν είναι 
στον κόσμο και κανένα να μην ακούς.

Τότε ο ποντικός γίνηκεν η καρδιά του και δίνει την κόρη του σ’ έναν αντρειωμένο και 
όμορφο ποντίκαρο. 

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Α’)

Η γάτα κουμπάρα

Μια φορά μια γάτα πήγε και βρήκεν έναν ποντικό και του είπε να γίνουν κουμπάροι, 
για να μην τους τρώγει.

Αυτός το είπε των αλλονών ποντικών κι εκείνοι το παρεδέχτηκαν κι εγίνανε 
κουμπάροι.
 
Κάποτε είχαν γλέντι οι ποντικοί κι η γάτα τους είπε να χορέψουνε, να τους ιδεί να 
ευχαριστηθεί.

Πιαστήκανε λοιπόν στη σειρά οι ποντικοί και χορεύανε. Σαν τους είδε η γάτα 
έτσι πιασμένους στη σειρά, ταράχτηκε το αίμα της κι αγριεύτηκε και ξέχασε και 
τις κουμπαριές και όλα, κι ήταν πια έτοιμη να χυμήξει απάνω τους. Τη βλέπει ο 
κουμπάρος της ο ποντικός και τα κατάλαβε.

Εμπρός στο χορό επήγαινεν ένας ποντικός με κομμένη την ουρά του. Αρχίζει τότε ο 
κουμπάρος της γάτας να τραγουδάει και να του λέει:

 Κι εσύ, ποντίκι κολοβό,
 κατά την τρύπα το χορό,
 κι η κουμπάρα μας η γάτα
 κατά μάς έχει τα μάτια!

Και τρέξανε πια οι έρημοι όλοι κι εμπήκαν μέσ’ στην τρύπα κι ούτε ξαναφάνηκεν η 
φανιά τους. 

(Μέγας 1993, Ελληνικά Παραμύθια Α’)
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Λαϊκά Παραμύθια Α1

Αλεπουδίσιες πονηριές

Μια	φορά	κι	έναν	καιρό	ήταν	μια	αλεπού	κι	είχε	πέντε	αλεπουδάκια.	Δεν	πρόφταινε	
να κλέβει κότες η αλεπού, τόσο λαίμαργα αλεπουδάκια δεν ξανάχαν γεννηθεί. 
Έτρωγαν, έτρωγαν και δε χόρταιναν.

Ένα βράδυ που η αλεπού είχε πάει κατά το συνήθειό της να κλέψει κότες στο κοτέτσι 
του παπά, να σου και τη γραπώνει ο σκύλος. Θα την έκανε μια χαψιά, μα ευτυχώς 
του ξέφυγε. Μόνο η μισή ουρά της απόμεινε στα δόντια του. Κι η καημένη η αλεπού 
έγινε κολοβή.

Από τότε, όλες οι αλεπές την κορόιδευαν «κουτσιόρο» (δηλαδή κουτσή ουρά). Τόσο 
που	της	έμεινε	τ’	όνομα	αυτό	σαν	παρατσούκλι.	Όμως	η	«κουτσιόρο»	δεν	το	‘βανε	
κάτω. Όλο κι έβρισκε τρόπο να κλέβει κότες και να ταΐζει τα κουτσούβελά της.

Ένα χειμώνα το χιόνι έπεσε τόσο πολύ, που η καημένη η «κουτσιόρο» δεν ήξερε τι 
να κάμει. Τα αλεπόπαιδα λίμαζαν κι αυτή την έκοβε λόρδα.

Εκεί που κάθονταν κι έκλαιγε τη μοίρα της, να και βλέπει στην αντικρυνή μεριά 
του δρόμου ένα χωριάτη που φόρτωνε στο κάρο του κάτι παχιές, τετράπαχες 
πουλάδες.

«Σωθήκαμε», σκέφτηκε η αλεπού κι αμέσως φωνάζει τ’ αλεπόπουλα.

-		Ακούστε	καλά,	τους	λέει.	Εγώ	θα	κάνω	την	ψόφια	και	σεις	θα	‘χετε	το	νου	σας.	Ό,τι	
σας πετώ, να το μαζώνετε.

Πάει η αλεπού, τρέχει, περνάει το κάρο και βγαίνει πρώτη στη δημοσιά. Ξαπλώνει 
χάμω καταμεσής στο δρόμο και κάνει την ψόφια. Τ’ αλεπόπουλα, όπως τα ορμήνεψε, 
κρύφτηκαν	 εκεί	 κοντά	στα	 χαντάκια.	Δεν	περνάει	 πολλή	ώρα,	 να	 και	 ζυγώνει	 το	
κάρο με τις πουλάδες. Μόλις είδαν τ’ άλογα την ψόφια αλεπού, ξαφνιάστηκαν και 
σταμάτησαν. Σταμάτησαν τα’ άλογα, κατάλαβε ο χωρικός πως κάτι συμβαίνει. 
Κατεβαίνει από το κάρο, κοιτάει καλύτερα, τι να δει;

-	Γυναίκα,	φωνάζει.	Κοίτα	τι	βρήκα!	Μια	ψόφια	αλεπού.	Τη	θέρισε	φαίνεται	η	πείνα.

-		Τι	κάθεσαι	και	δεν	τη	μαζώνεις,	άντρα	μου,	πάρ’	την	να	τη	γδάρουμε,	λέει	με	χαρά	
η γυναίκα.

Μαζώνει ο χωρικός την αλεπού και τη φορτώνει πίσω στο κάρο με τις πουλάδες.
Στο δρόμο που πήγαιναν στο παζάρι, να πουλήσει ο χωρικός τις πουλάδες, η αλεπού 
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Λαϊκά Παραμύθια Α1
σιγά σιγά μες στο σκοτάδι, άρπαζε μια μια τις κότες, τις έστριβε το λαρύγγι και τις 
πετούσε	στη	δημοσιά.	Τ’	αλεπουδάκια	τρέχαν	τότε,	τις	άρπαζαν	και	το	‘βαζαν	στα	
πόδια.

Ο χωρικός με τη γυναίκα του συνέχιζαν στο αναμεταξύ το κουβεντολόι. Κάναν σχέδια 
τι	θ’	αγόραζαν	με	τα	χρήματα	που	θα	‘πιαναν	από	τις	πουλάδες.	Όμως	αλλιώς	τα	
λογάριαζαν κι αλλιώς τους ήρθαν. Όταν το κάρο κοντοζύγωνε στην πόλη, κι επειδή 
τότε ήταν συνήθεια οι χωριάτες να πληρώνουν φόρο στο φορατζή για να τους 
επιτρέψει να πουλήσουν στην αγορά τα προϊόντας τους, ο χωριάτης, κουτοπόνηρος 
όπως ήταν, είπε στη γυναίκα του:

-		Γυναίκα,	κοίτα	τώρα	να	ξεγελάσεις	το	φορατζή.	Πάρε	εσύ	τα	γκέμια	κι	εγώ	θα	πάω	
πίσω να κάμω τάχα τον κοιμισμένο. Άμα σε ρωτήσει ο φορατζής πού πάμε τις 
πουλάδες, πες του ψέματα πως τις πάμε πεσκέσι στην κόρη μας την παντρεμένη. 
Έτσι θα γλιτώσουμε το φόρο.

-	Καλά,	άντρα	μου.

-	Πρόσεξε	μη	σε	πιάσουν	κορόιδο...

-		Έννοια	σου	και	ξέρω	εγώ	από	τέτοια.	Όμως,	σκέπασε	καλού	κακού	τις	πουλάδες,	
να μη φαίνονται, λέει η γυναίκα.

Γυρίζει ο χωριάτης να σκεπάσει τις πουλάδες, τι να δει; Ούτε πουλάδες είδε ούτε 
αλεπού. Είχαν κάνει φτερά.

Και ζήσαν αυτοί καλά και μεις περάσαμε από κει και μας δώσαν ένα πιάτο φακή. 

(Κλιάφα 1977, Παραμύθια της Θεσσαλίας)
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Ιστορίες με δαχτυλοκουκλάκια Α2

Εισαγωγή
Η αφήγηση ιστοριών βοηθά τα παιδιά να προσεγγίσουν ένα θέμα με ποικίλους τρόπους (λεκτικό 
και συναισθηματικό, συνειδητό και υποσυνείδητο). Ένα παραμύθι μπορεί να γίνει αφορμή για μια 
συζήτηση σχετικά με τα ζώα, τους ανθρώπους, τη σχέση τους με τον κόσμο.

Ένα τοπίο δεν είναι ίδιο για όλους. Κάθε ζώο που ζει σε αυτό έχει κάποιους τόπους όπου βρίσκει 
τροφή, κάποιες ήσυχες γωνιές για να κοιμάται και προτιμά κάποια μονοπάτια για να πάει από το 
“τραπέζι” στο “κρεβάτι”  του. Αν κοιτάξουμε το ίδιο τοπίο με τα μάτια ενός γερακιού και μιας χελώνας, 
θα δούμε δύο διαφορετικά τοπία.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Μοιράστε	φωτοαντίγραφα	των	Φύλλων	Δραστηριότητας	«Ιστορίες με Δαχτυλοκουκλά-

κια»	και	ζητήστε	από	τα	παιδιά	να	διαλέξουν	από	1-2	δαχτυλοκουκλάκια	το	καθένα	(π.χ.	
ένα για κάθε χέρι). Αφήστε να χρωματίσουν και να κόψουν τα κουκλάκια που διάλεξαν και 
βοηθήστε να τα κολλήσουν, ώστε να ταιριάζουν στα δικά τους δάχτυλα.

	 •	  Ιδέα 1:	Φτιάξτε	όλοι	μαζί	μια	ιστορία,	με	ήρωες	τα	ζώα	που	εικονίζονται	στα	δαχτυλοκου-
κλάκια. Μπορείτε να κάνετε εσείς την αρχή και κάθε παιδί με τη σειρά να προσθέτει ένα 
επεισόδιο στην ιστορία (π.χ. να περιγράφει τι κάνει το ίδιο σε αυτό το σημείο της ιστορίας).

	 •	  Ιδέα 2: Εναλλακτικά, καθίστε κάπου με θέα σε ένα τοπίο. Κάθε παιδί γίνεται το ζώο που 
διάλεξε για το δαχτυλοκουκλάκι του και φαντάζεται πώς θα ήταν η ζωή του στο τοπίο αυτό. 
Καθώς τα παιδιά ξεκινούν να φαντάζονται, κάνετε κάποιες ερωτήσεις που διεγείρουν τη 
φαντασία τους (Σε ποια θέση του τοπίου ζεις; Μένεις στο ίδιο μέρος ή κινείσαι; Τι θα φας 

με λίγα λόγια

Τα παιδιά ετοιμάζουν χάρτινα 
δαχτυλοκουκλάκια με μορφές ζώων και 
φτιάχνουν ιστορίες ή φαντάζονται πώς 
είναι η ζωή διαφόρων ζώων στη Σκύρο.

Να προσεγγίσουν τη φύση με τη φαντασία, 
να συνεργαστούν στη δημιουργία μιας ιστορίας.

Στόχος:

•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
 (1 για κάθε 1-2 παιδιά)
•	 Ψαλίδι	(1/	ομάδα)
•	 Κολλητική	ταινία	(1/	ομάδα)
•	 	Χρωματιστά	μολύβια	ή	κραγιόνια	(1	σετ/	ομάδα)

Ηλικία: 6+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώρα

Μικρή ομάδα
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εδώ; Πού θα κοιμηθείς; Ζεις μόνος; Ποιοι ζουν δίπλα σου;).

	 •	 	Με	τη	σειρά,	καθένας	περιγράφει	τη	ζωή	που	έχει	φανταστεί.	Οι	υπόλοιποι	ακούν	και	σχο-
λιάζουν. 

  Για συζήτηση:
	 •	 Αυτό	το	τοπίο	είναι	καλό	μέρος	για	να	ζήσει	ένα	ζώο	ή	φυτό;	Γιατί;
	 •	 Πού	θα	κοιμόντουσαν	τα	περισσότερα	ζώα;	Πού	θα	έτρωγαν;

Πηγές:

Kidspot	>	Discovery	Centre	>	4-6	years	>Craft	>	All	finger	puppet	templates,	
http://www.kidspot.com.au/discoverycentre/Four-to-six-Craft-Finger-puppets+5385+534+article.htm

Cornell,	J.	(1994).	Ας Μοιραστούμε τη Φύση με τα Παιδιά. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ.46.

Ροντάρι, Τ. (1985). Γραμματική της Φαντασίας. Εκδόσεις Τεκμήριο, Αθήνα.
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Ιστορίες με Δαχτυλοκουκλάκια Α2
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Ιστορίες με Δαχτυλοκουκλάκια Α2

16



Ένας χάρτης από ήχους Α3
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Εκτός από όσα βλέπουμε στη φύση, υπάρχουν και αυτά που ακούμε: το θρόισμα των φύλλων και  
το τρίξιμο των κορμών στον άνεμο, τα κύματα στην ακτή και το κελάρυσμα του νερού στο ρυάκι.

Αν κλείσουμε τα μάτια και ανοίξουμε τα αυτιά μας, μπορούμε να αντιληφθούμε πολλά άγρια ζώα 
που κρύβονται από τους ανθρώπους. Θα ακούσουμε τότε το ανοιξιάτικο κελάηδημα των αρσενικών 
πουλιών, το φτεροκόπημα περαστικών πουλιών, τις νυχτερινές κραυγές της Κουκουβάγιας και του 
βάτραχου,	ίσως	ακόμα	και	τις	φωνές	των	νεοσσών,	καθώς	κάποιο	πουλί	προσγειώνεται	κουβαλώ-
ντας τροφή στη φωλιά.

Οι επιστήμονες που μελετούν τα πουλιά, συχνά αφουγκράζονται τις φωνές τους και τις σημειώνουν 
σε έναν πρόχειρο χάρτη. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εκτιμήσουν πόσα ζευγάρια π.χ. Κότσυφα 
φωλιάζουν σε ένα δάσος, χωρίς να χρειαστεί να βρουν κάθε φωλιά.

Είναι καλύτερα να αφουγκραζόμαστε με τα μάτια κλειστά, γιατί έτσι συγκεντρωνόμαστε στους ήχους. 
Ακούμε πιο καθαρά, αν μισοκλείσουμε τις παλάμες σε σχήμα κούπας και τις κρατήσουμε πίσω από 
τα αυτιά μας.

Τα παιδιά με δεμένα τα μάτια, 
συγκεντρώνονται στους ήχους ενός 
φυσικού τοπίου.

Να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία των ήχων 
στο	περιβάλλον,	να	εξοικειωθούν	με	τους	
φυσικούς ήχους.

Στόχος:

•	 Κάρτες	10x15	εκ.	από	χαρτόνι	(1/	παιδί)
•	 Μολύβια	(1/	παιδί)

Ηλικία: 5+

Σε	εξωτερικό	χώρο

Όλο τον χρόνο

½ ώρα4-8
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Δείξτε	στα	παιδιά	και	μοιράστε	κάρτες	που	έχουν	στο	κέντρο	σημειωμένο	ένα	Χ.	Εξηγήστε	

ότι	κάθε	κάρτα	είναι	ένας	χάρτης	όπου	το	Χ	δείχνει	τη	θέση	του	παιδιού.	Όταν	ακούν	κάτι,	
θα	βάζουν	στην	κάρτα	ένα	σημάδι	που	θα	περιγράφει	αυτό	που	άκουσαν.	Δεν	χρειάζεται	
να είναι σχέδιο, αλλά ένας σταυρός ή μουτζούρα ή γραμμή ή νότα κ.λπ., σε σημείο που να 
αντιστοιχεί	στην	κατά	προσέγγιση	διεύθυνση	και	απόσταση	από	το	Χ.

	 •	 	Πείτε	τους	ότι	θα	καθίσουν	στο	έδαφος	και	θα	ακούν	με	κλειστά	μάτια.	Δείξτε	τους	ότι	μπο-
ρούν να ακούσουν καλύτερα βάζοντας τις μισόκλειστες παλάμες πίσω από τα αυτιά τους 
(αν τις βάλουν μπροστά από τα αυτιά τους και στραμμένες προς τα πίσω, θα μπορέσουν να 
ακούσουν αυτό που υπάρχει πίσω τους χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν θέση).

	 •	 	Διαλέξτε	μια	τοποθεσία	που	να	προσφέρει	ποικιλία	ήχων	(καλύτερα,	μακριά	από	δρόμους	
με	κίνηση)	και	δώστε	τους	1-2	λεπτά	για	να	διαλέξει	καθένας	που	θα	καθίσει.	Αφήστε	τους	
5-10	 λεπτά	 να	 καταγράψουν	 τους	 ήχους,	 έπειτα	 καλέστε	 τους	 πίσω	με	 ένα	σφύριγμα	 ή	
μιμούμενοι έναν φυσικό ήχο.

	 •	 	Όταν	συγκεντρωθούν	ξανά,	ζητήστε	τους	να	μοιραστούν	με	έναν	συμμαθητή	τους	τον	χάρτη	
που έφτιαξαν.

  Για συζήτηση:

	 •	 Πόσους	διαφορετικούς	ήχους	ακούσατε;
	 •	 Ποιος	ήχος	σας	άρεσε	περισσότερο;	Ποιος	σας	άρεσε	λιγότερο;	Γιατί;
	 •	 Ποιους	ήχους	δεν	είχατε	ξανακούσει;	Ξέρετε	ποιος	τους	έκανε;

 Επέκταση:
	 •	 	Μπορείτε	να	επιλέξετε	δύο	τοποθεσίες:	μία	ήσυχη	μέσα	στο	δάσος	και	μία	πολύβουη	κοντά	

σε αυτοκίνητα. Αφήστε τα παιδιά να φτιάξουν χάρτες και στις δύο τοποθεσίες. Μετά, ρωτήστε 
τους πού ένιωθαν πιο καλά. Είναι μια ευκαιρία να θίξετε το πρόβλημα της ηχορύπανσης.

Πηγές:

Sharing	Nature	Worldwide,	Nature	Activities	>	Focus	Attention	>	Sound	Map,	
http://www.sharingnature.com/nature-activities/focus-attention.php

Cornell,	J.	(1994).	Ας Μοιραστούμε τη Φύση με τα Παιδιά. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ.42.

Λιζάκ,	Φ.	&	Περτιζέ,	Ζ.-Κ.	(2005).	Δραστηριότητες για να Ανακαλύψω τη Φύση.	Εκδόσεις	Μεταίχ-
μιο, Αθήνα, σ.24.
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Ψάξε στη φύση Α4
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Από μακριά, ένα φυσικό τοπίο μοιάζει άδειο από ζωή. Αυτή η εντύπωση είναι παραπλανητική, αφού 
τα	μεσογειακά	τοπία	είναι	από	τα	πλουσιότερα	στον	κόσμο	σε	ενδημικά	είδη	(=	είδη	που	δεν	υπάρ-
χουν αλλού).

Τα	νησιά	του	Αιγαίου	είναι	μία	από	τις	πιο	ενδιαφέρουσες	περιοχές	της	Μεσογείου,	με	πολλά	εν-
δημικά είδη φυτών. Πάνω και κοντά σε αυτά τα φυτά, ζουν πολυάριθμα και εξίσου σπάνια είδη 
εντόμων. Τα περισσότερα είδη πεταλούδας γεννούν τα αβγά τους σε ένα και μόνο είδος φυτού, ενώ 
εκατοντάδες είδη εδαφόβιων (= που ζουν στο έδαφος) σκαθαριών κρύβονται τη μέρα κάτω από τις 
πέτρες της Μεσογείου.

Για να δει κανείς τα μικρά ζώα της Σκύρου, πρέπει να ψάξει προσεκτικά στα λουλούδια, στην κάτω 
πλευρά των φύλλων, στις σχισμές των κορμών και κάτω από τις πέτρες και τα πεσμένα στο έδαφος 
φύλλα. Πατημασιές από μεγαλύτερα ζώα βρίσκονται αποτυπωμένες όπου υπάρχει λάσπη, αλλά για 
να δει κανείς μικρά ζώα είναι αρκετό να σκαλίσει μια χούφτα χώμα.

Τα παιδιά παρατηρούν μικρά ζώα, 
φυτά	και	ό,τι	άλλο	τραβήξει	την	προσοχή	
τους στη φύση.

Να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους, 
να διαπιστώσουν την ποικιλία των οργανισμών 
σε μια φυσική περιοχή.

Στόχος:

•	 	Χαρτονένια	ρολά	από	χαρτί	υγείας	(2/	παιδί)
•	 Κολλητική	ταινία	ή	λάστιχα	ή	συρραπτικό,		
 σπάγγος

Ηλικία: 6+

Σε	εξωτερικό	χώρο

Άνοιξη	ή	καλοκαίρι

1-2 ώρες4+
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Φτιάχνετε	«κιάλια»	ενώνοντας	(με	κολλητική	ταινία	ή	λάστιχο	ή	συρραπτικό)	ζευγάρια	από	 

χαρτονένια ρολά χρησιμοποιημένου χαρτιού υγείας. Με ένα κομμάτι σπάγγο, τα κρεμάνε τα 
παιδιά από τον λαιμό τους. Με τα «κιάλια» αυτά, τα παιδιά συγκεντρώνουν πιο εύκολα την 
προσοχή τους σε μικρά ζώα, φυτά και αντικείμενα.

	 •	 	Περπατήστε	αργά,	μείνετε	μαζί,	παρατηρήστε	αντί	να	μιλάτε,	κοιτάξτε	με	τα	«κιάλια»	αντί	να	
μαζέψετε φυτά και ζώα, κάνετε μικρές στάσεις για να συζητήσετε αυτά που παρατηρείτε 
(μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική βόλτα κοντά στο σχολείο, ώστε να εξοικειωθούν τα 
παιδιά με την παρατήρηση).

	 •	 	Τα	παιδιά	χρησιμοποιούν	τα	«κιάλια»	για	να	εξετάσουν	ο,τιδήποτε	τραβήξει	την	προσοχή	
τους. Μπορούν να κοιτάξουν από πάνω, από τα πλάγια, ακόμα και από κάτω.

	 •	 	Τα	παιδιά	αναζητούν	ίχνη	ζώων	και	ανθρώπων	στο	μονοπάτι	και	στην	άκρη	του	νερού.	Τα	
ίχνη μπορούν να είναι πατημασιές, φτερά ή τρίχες, φαγωμένα φύλλα ή καρποί, σκαψίματα 
στο έδαφος κ.λπ. Μπορούν να βρουν ίχνη τριών διαφορετικών ζώων;

	 •	 	Τα	παιδιά	σκαλίζουν	μια	χούφτα	χώμα	από	το	έδαφος	ή	μια	χούφτα	λάσπη	από	τον	βυθό	
μιας λιμνούλας. Πώς μυρίζει; Υπάρχουν έντομα ή άλλα ζώα σε αυτήν;

  Για συζήτηση:
	 •	 Τι	ζώα	είδατε;	Πού	βρίσκονταν	αυτά	τα	ζώα;
	 •	 Τα	ζώα	αυτά	υπάρχουν	και	στο	σχολείο;	Γιατί;

Πηγές:
USDA	Forest	Service,	Wet	and	Wild	World,	
http://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5073119.pdf 
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Δραστηριότητες
Δ’ - ΣΤ’ Δημοτικού 
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Γίνε ένα ζώο! Β1
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Ένα τοπίο δεν είναι ίδιο για όλους. Καθένας μας ακολουθεί τις καθιερωμένες του διαδρομές για να 
επισκεφθεί τα μέρη που προτιμά. Κάθε ζώο ακολουθεί συνήθως τα ίδια μονοπάτια, που συνδέουν τα 
μέρη που έχει διαλέξει για να κοιμηθεί, να βοσκήσει ή να κυνηγήσει και να μεγαλώσει τα μικρά του.

Αν	κοιτάξουμε	ένα	τοπίο	με	τα	μάτια	δύο	διαφορετικών	πλασμάτων,	θα	δούμε	δύο	διαφορετικά	το-
πία. Είναι σαν να ταξιδεύουμε χωρίς να κουνηθούμε από τη θέση μας.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Επιλέξτε	ένα	τοπίο	με	βλάστηση	που	μπορείτε	εύκολα	να	επισκεφτείτε.	Ανάλογα	με	το	αν	το	

τοπίο είναι στη στεριά, σε υγρότοπο ή δίπλα στη θάλασσα, θα διαλέξετε και τις μάσκες των 
ζώων που θα χρησιμοποιήσετε.

	 •	 	Μοιράστε	φωτοαντίγραφα	των	Φύλλων	Δραστηριότητας	(διαλέξτε	είδη	που	ταιριάζουν	στο	
τοπίο που θα επισκεφτείτε) και αφήστε τα παιδιά να χρωματίσουν και να φτιάξουν τις μάσκες 
τους.

	 •	 Επισκεφτείτε	το	τοπίο	που	έχετε	διαλέξει	και	καθίστε	σε	ένα	σημείο	με	θέα.

	 •	 	Κάθε	παιδί	φοράει	τη	μάσκα	του,	γίνεται	ζώο	και	φαντάζεται	πώς	θα	ήταν	η	ζωή	του	στο	
τοπίο αυτό.

	 •	 	Καθώς	 τα	παιδιά	 ξεκινούν	 να	φαντάζονται,	 κάνετε	 κάποιες	 ερωτήσεις	που	διεγείρουν	 τη	
φαντασία τους (Σε ποιο σημείο του τοπίου ζεις; Μένεις στο ίδιο μέρος ή κινείσαι; Τι θα φας 
εδώ; Πού θα κοιμηθείς; Ζεις μόνος; Ποιοι ζουν δίπλα σου;).

	 •	 	Με	 τη	 σειρά,	 καθένας	 περιγράφει	 τη	 ζωή	 που	 έχει	 φανταστεί.	 Οι	 υπόλοιποι	 ακούν	 και	
σχολιάζουν. 

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες ζώων 
από χαρτί, τις φορούν μπροστά σε ένα 
φυσικό τοπίο και καθένα φαντάζεται 
ότι είναι ένα ζώο που ζει στο τοπίο αυτό.

Να εστιάσουν την προσοχή τους στο τοπίο,
να ασκήσουν τη φαντασία τους.

Στόχος:

•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	(1/	παιδί)
•	 Ψαλίδι	(1/	παιδί)
•	 Λάστιχα	(2-4/	παιδί)
•	 Χρωματιστά	μολύβια	ή	κραγιόνια
•	 Συρραπτικό

Ηλικία: 8+

Σε	εσωτερικό	και	εξωτερικό	χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώρα4-20
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  Για συζήτηση:

	 •	 	Αυτό	το	τοπίο	είναι	κατάλληλο	μέρος	για	να	ζήσει	ένα	ζώο;	Γιατί;
	 •	 Πού	θα	κοιμόντουσαν	τα	περισσότερα	ζώα;	Πού	θα	έτρωγαν;
	 •	 Το	ζώο	που	διαλέξατε	έχει	κάτι	να	φοβηθεί;	Γιατί;

Πηγές:
Λιζάκ,	Φ.	&	Περτιζέ,	Ζ.-Κ.	(2005).	Δραστηριότητες για να Ανακαλύψω τη Φύση.	Εκδόσεις	Μεταίχ-
μιο, Αθήνα, σ.46.
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Β1Μάσκα Σκυριανού αλόγου (α)

Σκυριανό άλογο (στεριά): 
Το καλοκαίρι δουλεύω στα χωράφια και τον χειμώνα ζω πάνω στο βουνό. 
Βόσκω στο χορτάρι και κατεβαίνω στη λιμνούλα να πιω νερό. 
Όταν φυσάει δυνατά, βρίσκω απάγκιο στις ρεματιές και ανάμεσα στους θάμνους.

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	τη	μουσούδα	του	αλόγου	τσακίζοντας	και	

κολλώντας μεταξύ τους τα σημεία Γ (με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Το Σκυριανό σου άλογο είναι έτοιμο!

Κ
ΑΦ

Ε ή ΓΚ
ΡΙΖΟ
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Μάσκα Σκυριανού αλόγου (β) Β1

ΚΑΦ
Ε ή

 ΓΚ
ΡΙΖ

Ο
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Μάσκα Κουκουβάγιας Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Η	Κουκουβάγια	σου	είναι	έτοιμη!

Κουκουβάγια	(στεριά): 
Τη νύχτα κυνηγάω ποντίκια 
και μεγάλα έντομα, αλλά τη 
μέρα κοιμάμαι σε μια ήσυχη 
και στεγνή τρύπα (σε δέντρο, 
βράχο ή παλιό σπίτι).

ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΡΑΜ
ΦΟΣ
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Μάσκα Σιρλοτσίχλονου Β1
Σιρλοτσίχλονο 
(στεριά):  
Τρώω σπόρους 
από τα χόρτα που 
φυτρώνουν στα λιβάδια, 
αλλά χρειάζομαι 
θάμνους και μικρά 
δέντρα για να φτιάξω 
τη φωλιά μου.

ΓΑΛΑΖΙΟ

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
 για να φτιάξεις το ράμφος του πουλιού
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	

Το Σιρλοτσίχλονό σου είναι έτοιμο! 
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Μάσκα Μαυροπετρίτη Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Μαυροπετρίτης σου είναι έτοιμος! 

Μαυροπετρίτης 
(στεριά, νησίδες):
Κυνηγάω μεγάλα έντομα 
και μικρά πουλιά πάνω 
από τις βουνοκορφές 
και τις νησίδες, αλλά 
φωλιάζω μόνο στις έρημες 
νησίδες του Αιγαίου.

ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ 

ΤΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΡΑΜΦΟΣ

ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
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Μάσκα Βραχοκιρκίνεζου Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Το Βραχοκιρκίνεζό σου είναι έτοιμο! 

Βραχοκιρκίνεζο (στεριά):  
Τη μέρα κυνηγάω ποντίκια  
και μεγάλα έντομα, αλλά τη νύχτα 
κοιμάμαι σε μια ήσυχη και στεγνή 
τρύπα ενός βράχου.

ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ 

ΤΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ
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Μάσκα Κατσουλιέρη Β1

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
 για να φτιάξεις το ράμφος του πουλιού
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	

Ο	Κατσουλιέρης	σου	είναι	έτοιμος!	

Κατσουλιέρης	(στεριά):
Τρώω έντομα και σπόρους 

σε τόπους χωρίς δέντρα, 
θάμνους ή πυκνά χόρτα. 

Φτιάχνω τη φωλιά μου στο 
έδαφος, κάτω από μια αστοιβή.
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Μάσκα Σταβλοχελίδονου Β1

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
 για να φτιάξεις το ράμφος του πουλιού
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	

Το	Σταβλοχελίδονό	σου	είναι	έτοιμο!	

Σταβλοχελίδονο	(στεριά):	 
Πετάω ασταμάτητα χάφτοντας μυγάκια και κουνούπια και χτίζω με λάσπη 
τη φωλιά μου κάτω από μια στέγη ή ένα μπαλκόνι. Ξεχειμωνιάζω στην Αφρική.
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Μάσκα Νεροκοτσέλας Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Η Νεροκοτσέλα σου είναι έτοιμη! 

Νεροκοτσέλα (γλυκό νερό):
Ζω στο ρηχό νερό ανάμεσα στα πυκνά 
καλάμια, όπου κυνηγάω έντομα και 
φτιάχνω τη φωλιά μου.
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Μάσκα Σκυριανής Σαύρας Β1

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	τη	μύτη	της	σαύρας,	κολλώντας	

μεταξύ τους τα σημεία Γ (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Η Σκυριανή σου σαύρα είναι έτοιμη! 

Σαύρα (στεριά, νησίδες):   
Λιάζομαι πάνω στις πέτρες, 
παραμονεύοντας τα έντομα 
που περνούν κοντά. Σπίτι μου είναι 
οι βαθιές σχισμές, στους βράχους 
και τους παλιούς τοίχους.
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Μάσκα Ποταμοχελώνας Β1

•	Τσακίζεις	στις	διακεκομμένες	γραμμές
•	Κολλάς	τα	σημεία	Α	στα	σημεία	Β	
•		Ενώνεις	μπροστά	τη	μύτη	της	χελώνας,	κολλώντας	
 μεταξύ τους τα σημεία Γ (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Η Ποταμοχελώνα σου είναι έτοιμη! 

Ποταμοχελώνα (γλυκό νερό): 
Τρώω υδρόβια φυτά και έντομα. 
Αν τρομάξω, κρύβομαι στον βυθό. 
Τον χειμώνα πέφτω σε νάρκη μέσα 
στη λάσπη του βυθού.
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Μάσκα Αρτέμη Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Αρτέμης σου είναι έτοιμος! 

Αρτέμης (θάλασσα):    
Πετάω χαμηλά πάνω από τα κύματα 
και αρπάζω ψάρια. Φτιάχνω τη φωλιά 
μου σε βαθιές τρύπες των βράχων, 
στις έρημες νησίδες.
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Μάσκα Μύχου Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Μύχος σου είναι έτοιμος! 

Μύχος (θάλασσα):  
Πετάω με την παρέα μου χαμηλά πάνω από τα κύματα και πιάνω μικρά ψάρια. 
Φτιάχνω τη φωλιά μου σε βαθιές τρύπες των βράχων, στις έρημες νησίδες.
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Μάσκα Αιγαιόγλαρου Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Αιγαιόγλαρός σου είναι έτοιμος! 

Αιγαιόγλαρος (θάλασσα):    
Πετάω χαμηλά πάνω από τα κύματα 
και αρπάζω μικρά ψάρια. 
Φτιάχνω τη φωλιά μου μαζί με τους 
συντρόφους μου, στις έρημες νησίδες.
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Μάσκα Θαλασσοκόρακα Β1

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

του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Θαλασσοκόρακάς σου είναι έτοιμος! 

Θαλασσοκόρακας (θάλασσα):  
Ψαρεύω με μακροβούτια για να πιάσω ψάρια στα βαθιά. 
Στέκομαι στους παραθαλάσσιους βράχους για να στεγνώσω. 
Φτιάχνω τη φωλιά μου κάτω από θάμνους, στις 
έρημες νησίδες.

ΜΑΥΡΗ ΜΑΣΚΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
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Βρες το σμήνος σου Β2
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Κάθε είδος πουλιού έχει μια χαρακτηριστική φωνή ή μάλλον ένα ρεπερτόριο από διαφορετικές 
φωνές (κάλεσμα, τραγούδι, φωνές συναγερμού, επιθετικότητας, ερωτοτροπίας κ.ά.).

Με	αυτόν	τον	τρόπο,	σε	μια	νησίδα	γεμάτη	πουλιά,	μπορεί	το	καθένα	να	βρει	το	ταίρι	του,	τους	νε- 
οσσούς του ή το σμήνος του. Ακόμα και οι φωνές συναγερμού (φωνές που βγάζει ένα πουλί σε 
κίνδυνο)	μπορεί	να	διαφέρουν	από	το	ένα	είδος	στο	άλλο,	αφού	το	ένα	μπορεί	να	κινδυνεύει	συνή-
θως από π.χ. γεράκια ενώ το άλλο από κουνάβια.

Αν	και	τα	πουλιά	βασίζονται	πολύ	-όπως	και	οι	άνθρωποι-	στην	όραση	για	τις	καθημερινές	κινήσεις	
τους, χρειάζονται τις χαρακτηριστικές φωνές τους για τις κοινωνικές επαφές και τις καταστάσεις 
κινδύνου. Εξάλλου, μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν!

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Η	δραστηριότητα	προσφέρεται	για	τον	χωρισμό	μιας	μεγάλης	ομάδας	παιδιών	σε	μικρό-

τερες με τυχαίο τρόπο. 
	 •	 	Πριν	τη	δραστηριότητα,	φωτοτυπήστε	το	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Φωνές πουλιών» και  

κόψτε	τις	κάρτες.	Φροντίστε	να	υπάρχουν	τουλάχιστον	δύο	κάρτες	από	κάθε	είδος	που-
λιού. 

	 •	 	Τα	παιδιά	κάθονται	σε	κύκλο	και	παίρνουν	από	μία	τυχαία	κάρτα.	Μετά,	κάνουν	20	βήματα	
πίσω και το καθένα μαθαίνει τη φωνή του είδους του. 

	 •	 	Κάθε	παιδί	«κελαηδάει»	με	τη	φωνή	του	είδους	του	και	-χωρίς	να	μιλήσει	καθόλου-	προ-
σπαθεί να εντοπίσει τους συντρόφους του «πετώντας» τριγύρω. 

	 •	 	Όταν	οι	ομάδες	σχηματιστούν,	είναι	έτοιμες	για	την	επόμενη	δραστηριότητα.	

Τα παιδιά μιμούνται τις φωνές διαφόρων 
πουλιών του Αιγαίου και καθένα 
προσπαθεί	να	βρει	τους	συντρόφους	του.

Να εστιάσουν την προσοχή τους στα διαφορετικά 
είδη πουλιών και τις φωνές τους.

Στόχος:

Φωτοαντίγραφα των Φύλλων Δραστηριότητας

Ηλικία: 8+

Σε	εσωτερικό	ή	εξωτερικό	χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώρα10-30
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  Για συζήτηση:

	 •	 	Τα	πουλιά	μιας	ομάδας	(π.χ.	γλάροι,	γλαρόνια,	γεράκια)	έχουν	διαφορετικές	φωνές	από	τα	
πουλιά μιας άλλης ομάδας;

	 •	 	Ο	Αρτέμης	κι	ο	Μύχος	που	πετάνε	νύχτα	στις	φωλιές	τους	έχουν	παρόμοιες	φωνές;	Γιατί;

Πηγές:
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2008). Γνωριμία με τη φύση της προστατευόμενης περιοχής 
Καρπάθου-Σαρίας:	Υλικό	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	για	την	Α’	βάθμια.	Αθήνα,	σ.37-38.
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Φωνές πουλιών Β2

Νανόγλαρος
Ο μικρότερος γλάρος στον κόσμο. 

Στην Ελλάδα ξεχειμωνιάζω 
και φωνάζω γρήγορα: 
«κεπ-κεπ-κεπ-κεπ...»

Χειμωνογλάρονο
Το μόνο γλαρόνι που ξεχειμωνιάζει 

στην Ελλάδα. 
Βουτάω στα ρηχά νερά για ψαράκια 

και φωνάζω δυνατά:   
«κερρρ-ίκ…..κερρρ-ίκ»

Μαυροπετρίτης
Το γεράκι των έρημων νησίδων. 

Πετάω με ακροβατικά 
και φωνάζω μακρόσυρτα:   

«κιιιιεεεεέ-κιιιιεεεεέ-κιιιιεεεεεέ...»

Θαλασσοκόρακας
Ψαρεύω δίπλα στους παράκτιους 

βράχους και μουγκρίζω:   
«γκρρρρ….γκρρρρρρρ…»

Ασημόγλαρος
Ο πιο κοινός γλάρος στην Ελλάδα. 

Κίτρινο κεφάλι και πόδια. 
Φωνάζω παντού και δυνατά: 
«γίουου... γίουου...γίουου... 

γκαγκ-αγκ-άγκ»

Αιγαιόγλαρος
Ο πιο σπάνιος γλάρος στην Ελλάδα. 
Κόκκινο ράμφος. Φωνάζω βραχνά 

και χαμηλόφωνα:  
«γκάουου... γκάουου...γκάουου...»

Αρτέμης
Πετάω ακόμα και στις καταιγίδες. 
Τη νύχτα επισκέπτομαι τη νησίδα 

με τη φωλιά μου και φωνάζω:  
«γκουάααα-ου-άκ... 

γκουίιιιι-ου-άκ»

Μύχος
Πετάω ξυστά στα κύματα. 

Τη νύχτα επισκέπτομαι τη νησίδα 
με τη φωλιά μου και τσιρίζω:   

«αιιιί-αιιιί-άααα-έεεεε»

Μαυροκέφαλος γλάρος
Ο πιο λευκός γλάρος, 

αλλά με μαύρο κεφάλι το καλοκαίρι. 
Φωνάζω: 

«γκιαάααα... γκιάααα...γκιαάααα...»
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Φτιάξε το σπίτι της σαύρας B3
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Εκτόθερμο (ή ψυχρόαιμο ή ποικιλόθερμο): Ζώο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός του 
αξιοποιώντας εξωτερικές πηγές θερμότητας (συνήθως το φως του ήλιου). Κάθε ζώο εκτός από τα 
θηλαστικά και τα πουλιά.

Επικράτεια: Η έκταση όπου ζει μία π.χ. αλεπού και την οποία προστατεύει από τους ομοειδείς της.

Ερπετά: Εκτόθερμα σπονδυλόζωα που περιλαμβάνουν χελώνες, σαύρες, φίδια.

Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.

Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση). Ο οικότοπος 
όπου ζει ένα είδος ή ομάδα ειδών λέγεται και ενδιαίτημα.

Εισαγωγή
Ένας οικότοπος, για να είναι κατάλληλος για ένα είδος ζώου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές 
ανάγκες του σε τροφή και καταφύγιο. Κάθε είδος έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε κανένας 
οικότοπος δεν μπορεί να είναι κατάλληλος για όλα τα είδη.

Βασικές ανάγκες ενός ζώου είναι η τροφή, η κάλυψη, ο τόπος για φωλιά και ο χώρος. Η τροφή 
(φύλλα, καρποί, άλλα ζώα, νερό) συχνά αλλάζει στη διάρκεια του έτους (π.χ. πολλά ζώα τρέφονται με 
άγριους καρπούς την εποχή που αυτοί είναι διαθέσιμοι). Η κάλυψη (από βλάστηση, χώμα, βράχους) 
κρύβει το ζώο από τους εχθρούς του και το προφυλάσσει από την κακοκαιρία. 

Τα παιδιά σχεδιάζουν και κατασκευάζουν 
έναν χώρο όπου μπορεί να ζήσει 
μια σαύρα, πρώτα σε μοντέλο και μετά 
σε	εξωτερικό	χώρο.

Να αναγνωρίσουν ότι κάθε οικότοπος έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά με μεγάλη σημασία για όποιο είδος 
ζει σε αυτόν, να διατυπώσουν υποθέσεις.

Στόχος:

•	 Κομμένα	κλαδιά,	κομμάτια	φλοιού	δέντρων
•	 Πέτρες	σε	διάφορα	μεγέθη,	κομμάτια	βράχου
•	 Φύλλα,	χόρτα,	πασσαλάκια
•	 Ντόπια	φυτά
•	 Εργαλεία	κηπουρικής
•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας 

(1	σετ	ανά	2	μαθητές/τριες 
(ή	φτιάξτε	κάρτες	με	πληροφορίες	 
για 6-8 είδη ζώων που ζουν στην περιοχή)

Ηλικία: 10+

Σε	εσωτερικό	και	εξωτερικό	χώρο

Όλο τον χρόνο

1-2 ώρες

4-30
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Ο κατάλληλος τόπος για φωλιά (στο χορτάρι, στα κλαδιά, σε τρύπα στο ξύλο/ χώμα/ βράχο) επιτρέπει 
στο ζώο να γεννήσει προφυλαγμένο από θηρευτές και καιρικά φαινόμενα. Ο διαθέσιμος χώρος θα 
πρέπει να φτάνει για αρκετά άτομα του είδους (γιατί ένα μόνο άτομο δεν θα μπορέσει να ζευγαρώσει 
και σύντομα θα εξαφανιστεί).

Μια σαύρα (εντομοφάγο ερπετό) χρειάζεται λίγο χώρο, αλλά με ηλιόλουστα σημεία όπου κάθεται 
ακίνητη για να ζεσταθεί και να ενεδρεύσει για έντομα (τα ερπετά είναι εκτόθερμα και πρέπει να 
ζεσταθούν για να κυνηγήσουν). Θα πρέπει ακόμα να υπάρχουν κρυψώνες (σχισμές σε βράχους 
και	ξερούς	κορμούς)	όπου	διαφεύγει	η	σαύρα	από	τους	θηρευτές	της.	Δυστυχώς,	λίγοι	άνθρωποι	
γνωρίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τις σαύρες και άλλα μικρά ζώα οι «άγονοι» βράχοι και 
τα «άχρηστα» ξερά δέντρα.

Επειδή η τροφή, ο χώρος και οι κατάλληλες για φωλιά θέσεις είναι περιορισμένες, πολλά είδη ζώων 
διατηρούν επικράτειες, διώχνοντας μακριά τα ομοειδή τους. Μια επικράτεια έχει όλα όσα χρειάζεται 
ένα ζευγάρι ζώων για να ζήσει και να μεγαλώσει τα μικρά του. Επικράτειες διατηρούν και κάποια 
είδη που ζουν σε ομάδες (π.χ. ο λύκος), και στην περίπτωση αυτή ολόκληρη η ομάδα υπερασπίζεται 
την	 επικράτεια.	 Ωστόσο,	 υπάρχουν	 και	 είδη	 που	 δεν	 διατηρούν	 επικράτειες.	 Για	 παράδειγμα,	 τα	
θαλασσοπούλια ταξιδεύουν και ψαρεύουν χωρίς περιορισμούς στην πλούσια σε τροφή θάλασσα.

Αν ένα είδος πολλαπλασιαστεί υπερβολικά μπορεί να αλλοιώσει τον οικότοπό του. Αυτό γίνεται πολύ 
φανερό όταν φυτοφάγα ζώα απογυμνώνουν έναν τόπο από τη βλάστηση. Όταν όμως μειωθεί η 
τροφή, τα ζώα λιμοκτονούν και ο πληθυσμός τους επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Συζητήστε	πώς	είναι	να	είσαι	σαύρα.	Τι	αρέσει	σε	μια	σαύρα	(να	ζεσταίνεται	στον	ήλιο,	γιατί	

είναι εκτόθερμο ζώο); Τι τρώει (κυρίως έντομα); Πού κρύβεται (κάτω από πέτρες και ξύλα 
όπου δεν φτάνουν τα αρπακτικά ζώα); Πού ξεχειμωνιάζει (πιο βαθιά στο έδαφος, σε στεγνά 
σημεία κάτω από πέτρες και ρίζες);

	 •	 	Σχεδιάστε	ένα	σπίτι	για	σαύρες,	που	να	μπορείτε	να	κατασκευάσετε	σε	μια	γωνιά	του	σχο-
λείου και το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τους. Ο καθένας μπορεί να προτείνει δικές 
του ιδέες και όλοι μαζί να συμφωνήσετε σε ένα σχέδιο.

	 •	 	Φτιάξτε	ένα	μοντέλο	σε	μικρή	κλίμακα,	χρησιμοποιώντας	υλικά	που	μπορείτε	εύκολα	να	
βρείτε	(π.χ.	χαρτί,	χαρτόνι,	πηλό,	πεπιεσμένο	χαρτί	(papier	maché	-παπιέ	μασέ)/	χαρτοπολ-
τό, χόρτα, κλαδάκια).

	 •	 	Κατασκευάστε	σε	φυσικό	μέγεθος	το	σπίτι	για	σαύρες,	στη	γωνιά	που	έχετε	από	πριν	δια-
λέξει.
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  Για συζήτηση:
	 •	 Εκτός	από	τις	σαύρες,	μπορούν	να	ζήσουν	και	άλλα	ζώα	στο	σπίτι	που	φτιάξατε;
	 •	 	Θα	μπορούσατε	να	φτιάξετε	ένα	σπίτι	για	νεροχελώνες;	Για	γλάρους;	Για	κάποιο	άλλο	ζώο	

που ζει στη Σκύρο;

Πηγές:
Hands	on	for	Habitat,	Exploring	Australia’s	Threatened	Species	Resource	Kit,	Teacher’s	Guide,	p.17-18,	
http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/habitat-teachers-guide/
pubs/teachersguide.pdf
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Φτιάξε το σπίτι της σαύρας (α) Β3
Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Εκτόθερμο (ή ψυχρόαιμο ή ποικιλόθερμο): Ζώο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία 
του σώματός του αξιοποιώντας εξωτερικές πηγές θερμότητας (συνήθως το φως 
του ήλιου). Κάθε ζώο εκτός από τα θηλαστικά και τα πουλιά.
Επικράτεια: Η έκταση όπου ζει μία π.χ. αλεπού και την οποία προστατεύει από τους 
ομοειδείς της.

Ερπετά: Εκτόθερμα σπονδυλόζωα που περιλαμβάνουν χελώνες, σαύρες, φίδια.

Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.

Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση). 
Ο οικότοπος όπου ζει ένα είδος ή ομάδα ειδών λέγεται και ενδιαίτημα.

Εισαγωγή
Ένας οικότοπος, για να είναι κατάλληλος για ένα είδος ζώου, θα πρέπει να ικανοποιεί 
τις ανάγκες του σε τροφή και καταφύγιο.

Μια σαύρα δεν θέλει πολύ χώρο, αλλά χρειάζεται ηλιόλουστα σημεία όπου κάθεται 
ακίνητη για να ζεσταθεί και να ενεδρεύσει για έντομα (ως ερπετό, η σαύρα είναι 
εκτόθερμο	ζώο	και	πρέπει	να	ζεσταθεί	για	να	κυνηγήσει).	Θα	πρέπει	ακόμα	να	δια-
θέτει κρυψώνες (σχισμές σε βράχους και ξερούς κορμούς) όπου να διαφεύγει από 
τους θηρευτές της.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Σχεδιάστε	ένα	σπίτι	για	σαύρες,	που	να	μπορείτε	να	κατασκευάσετε	σε	μια	

γωνιά	του	σχολείου	και	το	οποίο	θα	καλύπτει	όλες	τις	ανάγκες	τους.	Ο	καθέ-
νας μπορεί να προτείνει δικές του ιδέες και όλοι μαζί να συμφωνήσετε σε ένα 
σχέδιο. 

	 •	 	Φτιάξτε	ένα	μοντέλο	σε	μικρή	κλίμακα,	χρησιμοποιώντας	υλικά	που	μπορείτε	
εύκολα	να	βρείτε	(π.χ.	χαρτί,	χαρτόνι,	πηλό,	πεπιεσμένο	χαρτί	(papier	maché	
-παπιέ	μασέ)/	χαρτοπολτό,	χόρτα,	κλαδάκια). 

	 •	 	Κατασκευάστε	σε	φυσικό	μέγεθος	το	σπίτι	για	σαύρες,	στη	γωνιά	που	έχετε	
από πριν διαλέξει.
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Φτιάξε μια αποικία με 
Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια

Β4

με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Μια	θάλασσα	όπως	το	Αιγαίο	είναι	πλούσια	πηγή	τροφής	και	πολλά	είδη	πουλιών	έχουν	προσαρμο-
στεί	στη	θαλάσσια	ζωή.	Δεκάδες	είδη	θαλασσοπουλιών	ζουν	κυριολεκτικά	από	τη	θάλασσα,	χορ-
ταίνοντας με ψάρια που πιάνουν από την επιφάνεια. Ακόμα, ο χερσαίος Μαυροπετρίτης φωλιάζει 
στις ακατοίκητες νησίδες της Μεσογείου, αξιοποιώντας το φθινοπωρινό πέρασμα μεταναστευτικών 
πουλιών για να θρέψει τους νεοσσούς του.

Όλα τα πουλιά που ζουν στη θάλασσα χρειάζονται τη στεριά για να ξεκουραστούν και να φτιάξουν τις 
φωλιές τους. Πολλά από αυτά φωλιάζουν ομαδικά, σε αποικίες, κυρίως επειδή με αυτό τον τρόπο 
αμύνονται πιο αποτελεσματικά απέναντι στους θηρευτές (γεράκια, γλάροι, κουνάβι, αλεπού). Στο 
Αιγαίο υπάρχουν χιλιάδες μικρές νησίδες χωρίς κουνάβια, αλεπούδες ή ανθρώπους και τα πουλιά 
φωλιάζουν με ασφάλεια σε αυτές.

Σε μια νησίδα, κάθε είδος προτιμά διαφορετικά σημεία για να φωλιάσει. Οι γλάροι φωλιάζουν σε 
ομαλούς	τόπους	κοντά	στα	κύματα,	αλλά	κάθε	είδος	σχηματίζει	τη	δική	του	αποικία.	Ο	Μαυροπετρί-
της	φτιάχνει	τη	φωλιά	του	σε	απόκρημνους	βράχους	ή	και	ανάμεσα	στους	θάμνους	μιας	σπαρμέ-
νης με βράχους πλαγιάς. Ο Αρτέμης και ο Μύχος φωλιάζουν στις βαθιές τρύπες που σχηματίζονται 
ανάμεσα σε πεσμένους βράχους, στη βάση ενός γκρεμού. Ο Θαλασσοκόρακας φωλιάζει κάτω από  
θάμνους ή σε προστατευμένες κοιλότητες ανάμεσα στα βράχια και όσο μπορεί κοντά στη θάλασσα.

Μια νησίδα με επίπεδο έδαφος είναι κατάλληλη για τους γλάρους και τον Θαλασσοκόρακα, αλλά όχι 
για τα είδη που χρειάζονται βράχους. Μια νησίδα που συνδυάζει ομαλό έδαφος και γκρεμούς είναι 
κατάλληλη	για	όλα	τα	παραπάνω	είδη.	Ωστόσο,	μόνο	μια	μεγάλη	νησίδα	μπορεί	να	φιλοξενήσει	δύο	
αποικίες από διαφορετικά είδη γλάρου, επειδή το κάθε είδος αποφεύγει να φωλιάσει πολύ κοντά σε 
άλλο είδος γλάρου.

Τα	παιδιά	χρωματίζουν	και	κόβουν	
Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια, για 
να τα κολλήσουν σε αυτοσχέδιο ομοίωμα 
νησίδας και να σχηματίσουν αποικίες.

Να	αναγνωρίσουν	ότι	μια	νησίδα	φιλοξενεί	πολλά	
είδη πουλιών, να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε 
είδος έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τη νησίδα 
όπου φωλιάζει.

Στόχος:

•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
	 (1	ανά	2-3	παιδιά)
•	 Χαρτί	του	μέτρου	ή	παλιές	εφημερίδες
•	 Κόλλα	(1	ανά	3	παιδιά)
•	 Ψαλίδι	(1	ανά	παιδί)
•	 Νερομπογιές,	κραγιόνια	κ.ά.

Ηλικία: 10+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1-2 ώρες4-30
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Μοιράστε	στα	παιδιά	φωτοαντίγραφα	των	Φύλλων	Δραστηριότητας	«Φτιάξε	μια	αποικία	 
με Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια», για να χρωματίσουν και να κόψουν τα πουλιά.

	 •	 	Φτιάξτε	μία	ή	περισσότερες	νησίδες,	σκεπάζοντας	αντικείμενα	(π.χ.	ένα	κουτί,	μια	καρέκλα)	
με τσαλακωμένα χαρτιά που κολλάτε μεταξύ τους. Μια νησίδα πρέπει να συνδυάζει ομαλές 
εκτάσεις (όπου φωλιάζουν ομαδικά οι γλάροι), γκρεμούς με τρύπες (όπου φωλιάζουν ο 
Αρτέμης κι ο Μύχος), απότομες πλαγιές (όπου φωλιάζει ο Μαυροπετρίτης) και βραχώδεις 
ακτές (όπου στέκεται και ψαρεύει ο Θαλασσοκόρακας).

	 •	 Κολλήστε	τα	πουλιά	σε	κατάλληλες	θέσεις	πάνω	στη	νησίδα.

	 •	 Μπορείτε	να	χρωματίσετε	τη	νησίδα	με	νερομπογιές	ή	κραγιόνια.

  Για συζήτηση:
	 •	 	Είναι	πιο	εύκολο	να	χωρέσουν	π.χ.	100	γλάροι	σε	μία	νησίδα	ή	50	γλάροι	και	50	Αρτέμηδες;	

Γιατί;

Πηγές:

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2012). Ταξιδεύοντας	με	τον	Αιγαιόγλαρο	και	τον	Θαλασσοκόρακα	
στις	ελληνικές	θάλασσες:	Υλικό	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης. Αθήνα. 
Διαθέσιμο	στο:	www.ornithologiki.gr/seabirds
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Φτιάξε μια αποικία με 
Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια
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Φτιάξε μια αποικία με 
Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια
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Κάθε ζώο στον τόπο του B5
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Ενδιαίτημα: Ο συγκεκριμένος οικότοπος (ή οικότοποι) όπου ζει ένα είδος.

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση). Παραδείγματα 
οικότοπων είναι ο καλαμιώνας, το αλίπεδο, τα φρύγανα, οι γκρεμοί.

Προσαρμογή:	Η	διεργασία	γενετικής	αλλαγής	ενός	οργανισμού,	ώστε	αυτός	να	αξιοποιήσει	καλύτε-
ρα τις συνθήκες του περιβάλλοντός του.

Υγρότοπος: Τόπος με φυσική βλάστηση και άφθονο γλυκό ή αλμυρό νερό. Υγρότοποι θεωρούνται 
και οι ακτές με βάθος θάλασσας ως έξι μέτρα.

Εισαγωγή
Όποιος τριγυρνά στη φύση παρατηρώντας ζώα και φυτά, θα προσέξει ότι ποτέ δεν φυτρώνουν 
καλάμια	στις	κορυφές	των	βουνών,	ούτε	ζουν	πάπιες	στους	γκρεμούς.	Σε	κάθε	οικότοπο	ζουν	συ-
γκεκριμένα είδη φυτών και ζώων.

Κάθε είδος ζώου είναι προσαρμοσμένο και αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής (κλίμα, 
οικότοπο, είδος τροφής, θηρευτές). Αυτό σημαίνει ότι στον οικότοπο όπου ζει είναι πιο αποδοτικό 
από κάθε άλλο είδος που έχει παρόμοιο τρόπο ζωής. Ένα είδος που θα δοκίμαζε να «μετακομίσει»  
σε	ξένο	οικότοπο,	δεν	θα	μπορούσε	να	ανταγωνιστεί	αποτελεσματικά	το	ντόπιο	είδος	στην	αναζήτη-
ση τροφής, την αποφυγή θηρευτών ή τη χρήση θέσεων για φωλιά.

Τα παιδιά κολλάνε εικόνες ζώων 
στους οικότοπους της Σκύρου όπου ζει 
το καθένα.

Να αναγνωρίσουν ότι στη Σκύρο υπάρχουν διάφορα 
είδη οικότοπων, να συνειδητοποιήσουν ότι σε κάθε 
οικότοπο ζουν διαφορετικά είδη ζώων.

Στόχος:

•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
	 (1	σετ	ανά	3	παιδιά)
•	 Ψαλίδι	(1	ανά	παιδί)
•	 Κόλλα	(1	ανά	3	παιδιά)

Ηλικία: 8+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώρα15-30
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Ξεκινήστε	 με	 μια	 συζήτηση	 για	 τη	 Σκύρο.	 Τι	 ξέρουν	 τα	 παιδιά	 για	 τα	 φυσικά	 τοπία	 της;	 
Τι	είδους	τοποθεσίες	έχουν	επισκεφτεί	εκεί	 (π.χ.	πλαγιές	με	φρύγανα,	χωράφια,	υγρότο-
πους, ακτές); Ποια ζώα μπορεί να ζουν σε αυτές; Γράψτε τοποθεσίες και ζώα στον πίνακα 
ή σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί. 

	 •	 	Επικεντρωθείτε	τώρα	σε	1-2	οικότοπους	από	τα	Φύλλα	Δραστηριότητας	«Οι οικότοποι». 
 Με τι μοιάζει ο κάθε οικότοπος; Ποια φυτά και ζώα βλέπουμε ή περιμένουμε να ζουν εδώ; 
Τι χρειάζονται αυτά τα ζώα για να ζήσουν (τροφή, νερό, καταφύγιο); Πού βρίσκουν, στον 
οικότοπο αυτόν, όσα χρειάζονται για να ζήσουν; 

	 •	 	Συζητήστε	ποιος	είναι	ο	δικός	σας	οικότοπος	και	πώς	βρίσκετε	σε	αυτόν	όσα	χρειάζεστε	για	
να ζήσετε (τροφή, νερό, καταφύγιο); Αφήστε τα παιδιά να ζωγραφίσουν τον οικότοπό τους. 
Σε τι διαφέρει από τον οικότοπο των ζώων; 

	 •	 	Μοιράστε	φωτοαντίγραφα	των	Φύλλων	Δραστηριότητας	«Τα ζώα». Τα παιδιά κόβουν τα 
ζώα και τα κολλούν στις κατάλληλες θέσεις, στον οικότοπο όπου το καθένα ζει.

  Για συζήτηση:
	 •	 Θα	μπορούσε	να	χαθεί	ένας	από	τους	οικότοπους	της	Σκύρου;	Πώς;

	 •	 Αν	ένας	οικότοπος	αλλάξει	πολύ,	για	κάποιους	είναι	το	ίδιο	σαν	να	χάνεται;	Γιατί;

	 •	 	Φανταστείτε	ότι	κάποιος	οικότοπος	της	Σκύρου	αλλάζει	πολύ	(π.χ.	ένας	υγρότοπος	ξεραί-
νεται ή χτίζεται). Θα έρθουν νέα είδη ζώων να κατοικήσουν σε αυτόν; Πώς θα έμοιαζαν 
τα ζώα που θα κατοικούσαν σε έναν τέτοιο τόπο; Από πού θα έρχονταν; Πόσο χρόνο θα 
χρειάζονταν για να έρθουν; Νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερα πριν ή μετά;

58



Πηγές:
Bay	B	C’s,	A	multidisciplinary	approach	to	teaching	about	the	Chesapeake	Bay,	p.21-24,	
http://archive.chesapeakebay.net/pubs/bay_bcs.pdf

	 	 Χερσαίο	 Υγρότοπος	 Θάλασσα/Νησίδα	

 Μαυροπετρίτης +  +  

 Βραχοκιρκίνεζο +    

 Ξεφτέρι +    

 Σπιζαετός +    

 Σταυλοχελίδονο + +   

 Ασπροκωλίνα +    

 Σμυρνοτσίχλονο +    

 Σιρλοτσίχλονο +    

 Σπίνος +    

 Σταχτοσουσουράδα  +   

 Θαλασσοκόρακας   +  

 Αιγαιόγλαρος   +  

 Μύχος   +  

 Αρτέμης   +  

 Μαυροτσιροβάκος +    

 Σαύρα +  +  

 Νησιώτικη Πέρδικα +    

 Κουρούνα +    

 Λιβελούλα  +   

 Καλαμοκανάς  +   

 Νερόκοτα  +   

 Ποταμοχελώνα  +   

 Νερόφιδο  +   

 Σπιτόφιδο     

 Πεταλούδα +    

 Μεσογειακή Φώκια   +  

 Κέφαλος  + +  

 Μυρμήγκι +    

 Αστοιβή +    

 Σφενδάμι +    

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:    
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Κάθε ζώο στον τόπο του Β5

Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Ενδιαίτημα: Ο συγκεκριμένος οικότοπος (ή οικότοποι) όπου ζει ένα είδος.

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση). 
Παραδείγματα οικότοπων είναι ο καλαμιώνας, το αλίπεδο, τα φρύγανα, οι γκρεμοί.

Προσαρμογή: Η διεργασία γενετικής αλλαγής ενός οργανισμού ώστε αυτός να 
αξιοποιήσει καλύτερα τις συνθήκες του περιβάλλοντός του.

Υγρότοπος:	Τόπος	με	φυσική	βλάστηση	και	άφθονο	γλυκό	ή	αλμυρό	νερό.	Υγρότο-
ποι θεωρούνται και οι ακτές με βάθος θάλασσας ως έξι μέτρα.

Εισαγωγή
Κάθε είδος ζώου είναι προσαρμοσμένο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής (κλίμα, 
οικότοπο, είδος τροφής, θηρευτές). Αυτό εξηγεί γιατί συναντάμε κάθε είδος στον 
ίδιο πάντα οικότοπο: επειδή εκεί είναι πιο αποδοτικό από κάθε άλλο είδος. 

Μια	Ασπροκωλίνα	που	θα	δοκίμαζε	να	αφήσει	τις	πετρώδεις	πλαγιές	και	να	«μετα-
κομίσει» σε έναν υγρότοπο, δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τη 
Σταχτοσουσουράδα στην αναζήτηση τροφής, την αποφυγή θηρευτών ή τη χρήση 
θέσεων για φωλιά.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Διάλεξε	έναν	από	τους	τρεις	βασικούς	οικότοπους	της	Σκύρου:	χερσαίο	(θα-

μνώνες, ορεινοί οικότοποι), υγρότοπο ή θάλασσα με νησίδες. Κόψε με ψαλίδι 
τα ζώα και κόλλησε στον οικότοπο όσα ζώα ζουν σε αυτόν.
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Τα ζώα (α) Β5

Μαυροπετρίτης

Μύχος

Σπιζαετός

Σμυρνοτσίχλονο

Σταχτοσουσουράδα

Βραχοκιρκίνεζο

Αρτέμης

Σταβλοχελίδονο

Σιρλοτσίχλονο

Θαλασσοκόρακας

Ξεφτέρι

Μαυροτσιροβάκος

Ασπροκωλίνα

Σπίνος

Αιγαιόγλαρος
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Τα ζώα (β) Β5

Σκυριανή σαύρα

Λιβελούλα

Ποταμοχελώνα

Πεταλούδα

Μυρμήγκι

Νησιώτικη 
Πέρδικα

Καλαμοκανάς

Νερόφιδο

Μεσογειακή Φώκια

Αστοιβή

Κουρούνα

Νερόκοτα

Σπιτόφιδο

Κέφαλος

Σφενδάμι
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με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Επικονίαση: Γονιμοποίηση φυτών με μεταφορά γύρης.

Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.

Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.

Παμφάγο: Ζώο που τρέφεται με κρέας και με φυτά.

Παραλλαγή (καμουφλάζ): Απόκρυψη, χρησιμοποιώντας χρώματα ίδια με αυτά του περιβάλλοντος.

Σαρκοφάγο: Ζώο που τρέφεται με κρέας.

Φυτοφάγο: Ζώο που τρέφεται με φυτά.

Εισαγωγή
Τα φυσικά τοπία είναι ιδανικοί τόποι για να αναζητήσει κανείς άγρια ζώα. Τα λουλούδια συχνά έχουν 
μέλισσες, πεταλούδες, σκαθάρια και χρωματιστές αράχνες. Το ρηχό νερό στην όχθη ενός μικρού 
υγρότοπου μοιάζει με παράθυρο, από όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη ζωή στον βυθό. 
Στους νερόλακκους ενός λασπωμένου δρόμου διασταυρώνονται πατημασιές από όλα τα ζώα που 
ζουν στις γύρω πλαγιές.

Τα παιδιά αναζητούν και καταγράφουν 
σε αυτοσχέδιο ημερολόγιο τα ζώα 
που συναντούν στη φύση.

Ψάξε για ζώα

Να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους, 
να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία 
οργανισμών στη φύση, να καταγράψουν 
τα ευρήματά τους.

Στόχος:

•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	(1	σετ/	ομάδα)
•	 	Μολύβι,	χρωματιστά	μολύβια	ή	κραγιόνια	(1	/παιδί)

Επέκταση: 
•	 	Φωτοαντίγραφα	Φύλλου	Δραστηριότητας	σελ.	72	(1/	ομάδα)
•	 Λευκά	φύλλα	χαρτί	μεγέθους	Α3	(1/	παιδί)
•	 Μολύβι	(1/	παιδί)
•	 Χρωματιστά	μολύβια	ή	κραγιόνια	*
•	 Ψαλίδι
•	 Κολλητική	ταινία
•	 Χάρτινο	κουτί	από	φρέσκο	γάλα	*
•	 Διάφανη	πλαστική	σακούλα	*
•	 Ξύλινο	κοντάρι	σκούπας	*
•	 Συρμάτινη	κρεμάστρα	ρούχων	*
•	 Τούλι	από	μπομπονιέρα	*																 	*για κάθε ομάδα

Ηλικία: 8-10

Σε	εξωτερικό	χώρο

Άνοιξη	ή	καλοκαίρι

1-2 ώρες 
(επέκταση: 2 ώρες στο ύπαιθρο 
και	1	ώρα	στην	τάξη)

15-30

Β6
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Ένας επιστήμονας κρατάει σημειώσεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συγκρατήσει με λεπτομέρειες όσα 
παρατηρεί.	Δεν	σημειώνει	οτιδήποτε	βλέπει,	αλλά	μόνο	αυτά	που	έχουν	σχέση	με	τη	μελέτη	του.	
Αυτό σημαίνει ότι σημειώνει διαφορετικά πράγματα, κάθε φορά που αλλάζουν τα ενδιαφέροντα και 
το θέμα της δουλειάς του.

Ένας ταξιδιώτης ή φυσιοδίφης φτιάχνει με τις σημειώσεις του ένα ημερολόγιο με όσα ενδιαφέροντα 
έχει	δει.	Χάρη	σε	αυτές	τις	σημειώσεις,	που	συχνά	περιλαμβάνουν	σχέδια,	σκαριφήματα	και	χάρτες,	
θυμάται όσα έχει δει, όσα χρόνια και αν περάσουν.

Όταν κρατάει κανείς σημειώσεις, είναι καλό να καταγράφει την τοποθεσία, την ημερομηνία και δυο 
λόγια για τις καιρικές συνθήκες.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Τα	 παιδιά	 χωρίζονται	 σε	 ομάδες	 4	
ατόμων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
ένα κομμάτι της ακτής και ψάχνει για 
τα πλάσματα που αναφέρονται στο 
Φύλλο	 Δραστηριότητας	 «Ζώα και 
φυτά στη φύση». Όταν βρίσκουν 
κάποιο	από	αυτά,	μπορούν	να	βά-
λουν ένα σημάδι δίπλα στην εικόνα 
του.

	 •	 	Μπορείτε	 εύκολα	 να	 φτιάξετε	 ένα	
αυτοσχέδιο «γυαλί», όπως αυτά που  
είχαν	παλιά	οι	ψαράδες	για	να	κοι-
τούν μέσα στο νερό. 
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Επέκταση:	Ημερολόγιο	του	εξερευνητή

•	 	Εξηγήστε	στα	παιδιά	ότι	οι	επιστήμονες	πάντα	σημειώνουν	όσα	παρατηρούν	και	μελετούν	
τις σημειώσεις τους για να βγάλουν συμπεράσματα. Γι’ αυτό έχουν μαζί τους μικρά 
σημειωματάρια, όπου κρατούν «σημειώσεις πεδίου» σε κείμενο και σχέδια. Παλιά, που  
δεν	 υπήρχαν	 φωτογραφίες,	 τα	 σχέδια	 ήταν	 αναντικατάστατα	 για	 την	 επιστημονική	 κα-
ταγραφή.

•	 	Τα	παιδιά	 χρησιμοποιούν	φύλλα	χαρτί	 μεγέθους	Α3	 για	 να	φτιάξουν	 τα	δικά	 τους	ση- 
μειωματάρια	πεδίου	όπως	δείχνει	το	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Ημερολόγιο	του	εξερευ-
νητή». Στο εξώφυλλο μπορούν να γράψουν «Σημειώσεις πεδίου», «Ημερολόγιο παραλίας» 
ή ότι άλλο θέλουν. Μπορούν να μοιράσουν τα 3 δισέλιδα του εσωτερικού σε 3 επιμέρους 
θέματα (π.χ. τοπίο, φυτά και ζώα, άνθρωπος) ή να γράψουν κάθε θέμα με τη σειρά που 
το συναντούν.

•	 	Τα	παιδιά	σκορπίζονται	σε	ένα	κομμάτι	θαμνώνα,	υγρότοπου	ή	ακτής	και	σημειώνουν	ό,τι	
τραβήξει	την	προσοχή	τους.	Μπορείτε	να	κυκλοφορείτε	ανάμεσά	τους,	ώστε	να	απαντά-
τε σε ερωτήσεις και να βοηθάτε όπου χρειαστεί.

•	 	Μετά	την	επιστροφή,	τα	παιδιά	απλώνουν	κάπου	τα	ημερολόγιά	τους	και	περιφέρονται	
για να τα κοιτάξουν.

•	 	Μπορείτε	 να	 θέσετε	 κάποια	 ερωτήματα	 σχετικά	 με	 την	 εμπειρία	 της	 επίσκεψης	 και	
της καταγραφής («Πώς διάλεξες τι να καταγράψεις;», «Είδες κάτι που θα ήθελες να το 
θυμάσαι;», «Νομίζεις ότι το Ημερολόγιο θα σε βοηθήσει να θυμηθείς όσα είδες και 
έμαθες;», «Είσαι περήφανος από το Ημερολόγιό σου; Πώς θα μπορούσες να το κάνεις 
ακόμα καλύτερο;»). Αφήστε τους να τα σκεφτούν λίγα λεπτά και συζητήστε τα όλοι μαζί.

Πηγές:
Cornell,	Joseph.	(1994).	Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. Εκδόσεις Παρατηρητής, σελ.80

Coastcare	 (2002).	Putting a toe in the water: a teacher’s guide, Getting started with 
coastal and marine studies in Tasmania, p.25, 
http://www.environment.gov.au/coasts/discovery/teachers/pubs/coastcare.pdf

Surfrider	Foundation,	Beach	explorers,	Respect	the	beach	-	Beachology	-	Unit	1,	p.14-17,	
http://www.respectthebeach.com/beachology%28K-5%29/RTB_Unit1.pdf 

Wetlands:	Webbed	Feet	Not	Required,	Teacher’s	Guide,	Ducks	Unlimited	Canada,	p.60,	
http://www.environment.gov.ab.ca/edu/pubs/6278_Wetlands_Teacher_Guide.pdf
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Ψάξτε για ζώα Β6
Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Επικονίαση: Γονιμοποίηση φυτών με μεταφορά γύρης.

Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.

Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.

Παμφάγο: Ζώο που τρέφεται με κρέας και με φυτά.

Παραλλαγή (καμουφλάζ): Απόκρυψη, χρησιμοποιώντας χρώματα 
ίδια με αυτά του περιβάλλοντος.

Σαρκοφάγο: Ζώο που τρέφεται με κρέας.

Φυτοφάγο: Ζώο που τρέφεται με φυτά.

Εισαγωγή
Που μπορούμε να αναζητήσουμε άγρια ζώα; Στα φυσικά τοπία. Στο ρηχό νερό μιας 
όχθης ή μιας ακτής βλέπουμε, σα μέσα από παράθυρο, τα μικρά ζώα του βυθού. 
Στους λασπωμένους νερόλακκους ενός δρόμου διασταυρώνονται πατημασιές από 
τα ζώα της γύρω περιοχής.

Μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε ένα αυτοσχέδιο «γυαλί», όπως αυτά που είχαν 
παλιά οι ψαράδες για να κοιτούν μέσα στο νερό.

Ένας επιστήμονας κρατάει σημειώσεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συγκρατήσει με 
λεπτομέρειες	όσα	παρατηρεί.	Δεν	σημειώνει	οτιδήποτε	βλέπει,	αλλά	μόνο	αυτά	που	
έχουν σχέση με τη μελέτη του. Αυτό σημαίνει ότι σημειώνει διαφορετικά πράγματα, 
κάθε φορά που αλλάζουν τα ενδιαφέροντα και το θέμα της δουλειάς του.

Ένας ταξιδιώτης ή φυσιοδίφης φτιάχνει με τις σημειώσεις του ένα ημερολόγιο με όσα 
ενδιαφέροντα	έχει	δει.	Χάρη	σε	αυτές	τις	σημειώσεις,	που	συχνά	περιλαμβάνουν	
σχέδια,	 σκαριφήματα	 και	 χάρτες,	 θυμάται	 όσα	 έχει	 δει,	 όσα	 χρόνια	 και	 αν	 πε-
ράσουν.

Όταν	κρατάμε	σημειώσεις,	είναι	καλό	να	καταγράφουμε	την	τοποθεσία,	την	ημερο-
μηνία και δυο λόγια για τις καιρικές συνθήκες.
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Ζώα και φυτά στη φύση Β6

Σαλιγκάρι Βρύα Αράχνη Μυρμήγκι

Πεταλούδα Σκαθάρι Λειχήνας Ακρίδα Μύγα

1. Ποια	από	τα	παρακάτω	πλάσματα	μπορείτε	να	βρείτε	στη	φύση;	
 Βάλτε ένα σημάδι δίπλα στην εικόνα κάθε πλάσματος που είδατε.

2. Ψάξτε	για...	 

 •	Ένα φτερό •	Τρία είδη σπόρων •	Μια χρωματιστή πέτρα

 •	Κάτι ζωντανό •	Έναν σκελετό •	Κάτι γυαλιστερό

 •	Κάτι νεκρό •	Κάτι κόκκινο •	Κάτι αγκαθωτό

 •	Κάτι ολόισιο •	Κάτι πολύτιμο •	Κάτι που μυρίζει άσχημα

 •	Κάτι όμορφο •	Κάποιο σκουπίδι •	Κάτι ανθρώπινο

 •	Κάτι πολύ παλιό •	Κάτι μισοφαγωμένο •	Κάτι που λέει μια ιστορία
    (όχι από εσένα!)

 •	Κάτι άχρηστο στη φύση •	Κάτι πολύ σημαντικό •	Κάτι που να σου θυμίζει
    στη φύση   εσένα

Μαζέψτε	μόνο	πράγματα	που	μπορείτε	να	αφήσετε	ξανά	στη	θέση	τους	
χωρίς να πάθουν ζημιά.

71



Ημερολόγιο του εξερευνητή B6
Οι επιστήμονες πάντα σημειώνουν όσα παρατηρούν και αργότερα μελετούν τις  
σημειώσεις τους για να βγάλουν συμπεράσματα. Γι’ αυτό έχουν μαζί τους μικρά 
σημειωματάρια, όπου κρατούν «σημειώσεις πεδίου» (κείμενο και σχέδια). Παλιά,  
που	δεν	υπήρχαν	φωτογραφίες,	τα	σχέδια	ήταν	αναντικατάστατα	για	την	επιστη-
μονική καταγραφή.

Διπλώστε	ένα	φύλλο	χαρτί	μεγέθους	Α3	για	να	φτιάξετε	το	δικό	σας	ημερολόγιο.	
Σε αυτό σημειώστε ή σχεδιάστε ό,τι σας κάνει εντύπωση.
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Ταξινόμησέ τα! B7
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Κριτήριο: Καθετί με βάση το οποίο κρίνουμε, αξιολογούμε ή ταξινομούμε.

Ταξινόμηση: Η διαίρεση ενός συνόλου αντικειμένων, οργανισμών κ.ά. σε κατηγορίες, με συστηματικό 
τρόπο και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα κριτήρια.

Εισαγωγή
Ο κόσμος είναι χαοτικά γεμάτος με αμέτρητα πλάσματα και αντικείμενα, υποχρεώσεις και ανάγκες, 
πρόσωπα και υλικά αγαθά. Νερό, γομολάστιχες, ο κολλητός μας φίλος, δύο η ώρα, μια εργασία για 
να κάνουμε, πέντε ευρώ, γυρίνοι, το τηλεφώνημα που περιμένουμε...

Ταξινομούμε, δηλαδή ομαδοποιούμε όλα τα πράγματα, για να οργανώσουμε τη ζωή μας βάζοντας 
μια τάξη στον κόσμο μας. Είναι πιο εύκολο να διαχειριστούμε λίγες κατηγορίες πραγμάτων παρά τα 
ίδια τα πράγματα που συνήθως είναι πάρα πολλά.

Συνήθως, ομαδοποιούμε οργανισμούς και αντικείμενα με κριτήριο τις ομοιότητες, οι οποίες μπορεί 
να είναι λειτουργικές (σκοπός) ή δομικές (εμφάνιση). Γενικά, αρχίζουμε σχηματίζοντας λίγες μεγάλες 
κατηγορίες και στη συνέχεια χωρίζουμε την κάθε κατηγορία σε μικρότερες.

Τα	παιδιά	βρίσκουν	τρόπους	να	χωρίσουν	
αντικείμενα και πρόσωπα σε ομάδες.

Να	εξοικειωθούν	με	την	επιστημονική	ταξινόμηση,	
να ασκήσουν την παρατηρητικότητά τους.

Στόχος:

•	 10	φάκελοι
•	 10	μολύβια	ή	στυλό
•	 10	συνδετήρες
•	 10	λαστιχάκια
•	 10	χάρακες
•	 10	πινέζες

•	 10	κέρματα
•	 10	γομολάστιχες
•	 10	ξύστρες
•	 10	κομμάτια	
 αυτοκόλλητη πλαστελίνη
•	 10	κομμάτια	χαρτί

Ηλικία: 8+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

4-20 ½ - 1 ώρα
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Τα	παιδιά	σκέφτονται	τρόπους	να	ταξινομήσουν	τους	εαυτούς	τους	σε	ομάδες.	Τα	κριτήρια	
μπορεί να είναι το φύλο, το ύψος, το χρώμα των μαλλιών ή των ματιών, τα ρούχα κ.λπ. 
Συζητήστε τα πλεονεκτήματα κάθε ταξινόμησης.

	 •	 	Χωρίζετε	τα	παιδιά	σε	ομάδες	2-4	ατόμων.	Δίνετε	σε	κάθε	ομάδα	έναν	φάκελο,	που	περιέχει	
ένα	δείγμα	από	κάθε	υλικό	(μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	διαφορετικά	αντικείμενα	από	αυ-
τά που αναφέρονται, π.χ. τα σχέδια φύλλων από τη δραστηριότητα Γ1).

	 •	 	Κάθε	ομάδα	χωρίζει	τα	αντικείμενα	σε	δύο	ομάδες	και	δίνει	ένα	περιγραφικό	όνομα	σε	κα-
θεμία από αυτές. Συνεχίζει χωρίζοντας κάθε ομάδα σε μικρότερες, σημειώνοντας το κοινό 
χαρακτηριστικό που συνδέει τα αντικείμενα κάθε ομάδας.

  Για συζήτηση:
 •	 Μπορούμε	να	χωρίσουμε	τα	ίδια	αντικείμενα	με	διαφορετικά	κριτήρια;
	 •	 Υπάρχει	ένα	μόνο	σωστό	κριτήριο	ταξινόμησης;

Πηγές:
Ducks	Unlimited	Canada,	Wetland	Ecosystems	III,	Educator’s	Guide,	High	School	Science	Grades	
9-12,	p.14,	http://www.teacherfreebies.com/directory/PDF/DucksUnlimited/99981341.pdf
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Πουλιά στα δέντρα και Ξεφτέρι Β8
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.
Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.
Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) εκεί που ζει ένα 
είδος.

Εισαγωγή
Για ένα ζώο, οικότοπος είναι η περιοχή που βρίσκει τροφή και στέγη, αλλά και το μέρος που μπορεί 
να κρυφτεί για να αποφύγει τους θηρευτές του.

Ένας θηρευτής εντοπίζει το θήραμά του ταιριάζοντας μια εικόνα (ή μυρωδιά) που έχει στο μυαλό 
του με αυτό που βρίσκει μπροστά του. Το θήραμα προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο μένοντας 
ακίνητο ή παίρνοντας τα χρώματα του περιβάλλοντος. Όταν ένα θήραμα δεχτεί επίθεση από θηρευτή, 
βρίσκει καταφύγιο μέσα στη βλάστηση ή σε τρύπες του εδάφους.

Η απώλεια του οικότοπου είναι καταστροφική για ένα ζώο: όχι μόνο χάνει τροφή και στέγη, αλλά και 
μένει απροστάτευτο απέναντι στους θηρευτές του.

Τα παιδιά γίνονται πουλιά και δέντρα, για να 
ανακαλύψουν πώς ο άνθρωπος επηρεάζει 
τα πουλιά ακόμα και όταν δεν τα κυνηγάει.

Να σκεφτούν τι προσφέρει ένας οικότοπος στα 
ζώα που τον κατοικούν, να συνειδητοποιήσουν 
ότι αλλάζοντας έναν οικότοπο επηρεάζουμε και 
τα ζώα που ζουν σε αυτόν.

Στόχος:

Φωτοαντίγραφα Φύλλων Δραστηριότητας

Ηλικία: 8+

Σε	εξωτερικό	χώρο

Όλο τον χρόνο

½ ώρα10-20
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Τα	μισά	παιδιά	γίνονται	πουλιά	(π.χ.	Κότσυφες)	και	τα	άλλα	μισά	δέντρα,	με	εξαίρεση	δύο	

παιδιά που θα είναι το Ξεφτέρι και ο άνθρωπος, αντίστοιχα.

	 •	 	Τα	δέντρα	μένουν	ακίνητα	και	σε	κάθε	δέντρο	κάθεται	ένα	πουλί.	Με	το	σύνθημα	«πάμε»,	
τα πουλιά πετάνε από δέντρο σε δέντρο. Με το σύνθημα «στοπ» σταματούν στο πιο κοντινό 
δέντρο. Σε κάθε δέντρο μπορεί να καθίσει μόνο ένα πουλί.

	 •	 	Στο	παιχνίδι	μπαίνει	το	Ξεφτέρι,	που	προσπαθεί	να	πιάσει	τα	πουλιά	όσο	αυτά	πετάνε.	Δεν	
μπορεί να τα πιάσει όσο κάθονται στα δέντρα. Όσο περισσότερα πουλιά πιάνει το Ξεφτέρι, 
τόσο	λιγότερα	πουλιά	απομένουν	και	το	κυνήγι	γίνεται	πιο	δύσκολο.	Ωστόσο,	το	Ξεφτέρι	δεν	
μπορεί από μόνο του να εξαφανίσει τα πουλιά.

	 •	 	Στο	παιχνίδι	μπαίνει	ο	άνθρωπος,	που	κόβει	μερικά	δέντρα	για	να	εκμεταλλευτεί	την	περιοχή.	
Όσο λιγοστεύουν τα δέντρα, τα πουλιά δεν έχουν να κρυφτούν και πιάνονται πιο εύκολα.

  Για συζήτηση:
	 •	 Τα	πουλιά	χρειάζονται	δέντρα;	Γιατί;

	 •	 Υπάρχουν	άλλοι	τρόποι	να	βλάψουμε	τα	πουλιά,	εκτός	από	το	να	τα	σκοτώσουμε;

Πηγές:

Werribee	Open	Range	Zoo,	A	Hollow	in	a	Tree	is	the	Best	Place	for	Me!,	Teacher	Notes	p.7.	
http://www.zoo.org.au
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Παιχνίδι με Πουλιά και Ξεφτέρι Β8
Μαθητής/τρια ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Θηρευτής: Ζώο που σκοτώνει και τρώει άλλα ζώα.

Θήραμα: Ζώο που τρώγεται από άλλα ζώα.

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) 
εκεί που ζει ένα είδος.

Εισαγωγή
Ένα ζώο χρειάζεται τον οικότοπο όπου ζει για να βρει τροφή και στέγη, αλλά και για 
να κρυφτεί από τους θηρευτές του.

Ένας θηρευτής εντοπίζει το θήραμά του ταιριάζοντας μια εικόνα (ή μυρωδιά) που 
έχει στο μυαλό του με αυτό που βρίσκει μπροστά του. Το θήραμα κρύβεται μένοντας 
ακίνητο ή έχοντας χρώματα που μοιάζουν με αυτά του οικότοπου. Για παράδειγμα, 
ένα πουλί που δέχεται την επίθεση γερακιού, χώνεται όσο πιο γρήγορα μπορεί στη 
βλάστηση.

Η απώλεια του οικότοπου είναι καταστροφική για ένα ζώο: όχι μόνο χάνει τροφή και 
στέγη, αλλά και μένει απροστάτευτο απέναντι στους θηρευτές του.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Δύο	από	τα	παιδιά	γίνονται	Ξεφτέρι	και	άνθρωπος.	Τα	υπόλοιπα	παιδιά	γί-
νονται τα μισά πουλιά και τα άλλα μισά δέντρα. 

	 •	 	Τα	 δέντρα	 μένουν	 ακίνητα	 και	 σε	 κάθε	 δέντρο	 κάθεται	 ένα	 πουλί.	 Με	 το	
σύνθημα «πάμε», τα πουλιά πετάνε από δέντρο σε δέντρο. Με το σύνθημα 
«στοπ» σταματούν στο πιο κοντινό δέντρο. Σε κάθε δέντρο μπορεί να καθίσει 
μόνο ένα πουλί.

	 •	 	Μετά,	έρχεται	το	Ξεφτέρι	και	προσπαθεί	να	πιάσει	τα	πουλιά	την	ώρα	που	
πετάνε.	Δεν	μπορεί	να	τα	πιάσει	όσο	κάθονται	στα	δέντρα.

	 •	 	Στο	παιχνίδι	μπαίνει	και	ο	άνθρωπος,	που	κόβει	κάποια	δέντρα	για	να	εκμε-
ταλλευτεί την περιοχή.
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Αναγνώρισε ένα Σκυριανό άλογο Β9
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Είδος: Ομάδα	ατόμων	που	μπορούν	να	αναπαραχθούν	μεταξύ	τους	και	να	παράγουν	γόνιμους	από-
γονους. Ένα είδος μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά υποείδη και φυλές.

Φυλή: Ομάδα ατόμων ενός είδους που έχουν απομονωθεί (γεωγραφικά, οικολογικά, φυσιολογικά ή 
γενετικά) από τα ομοειδή τους, αλλά χωρίς να διαφέρουν τόσο ώστε να ταξινομηθούν ως ξεχωριστό 
υποείδος.

Υποείδος:	Ομάδα	ατόμων	ενός	είδους	που	έχουν	απομονωθεί	(γεωγραφικά,	οικολογικά,	φυσιολογι-
κά ή γενετικά) από τα ομοειδή τους. Αν η απομόνωση διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα 
υποείδος μπορεί να εξελιχτεί σε νέο είδος.

Εισαγωγή
Το άλογο (Equus cabalus) δεν υπάρχει πια στην άγρια μορφή του, αλλά έχει διαδοθεί σε ολόκληρο  
τον	κόσμο	στην	εξημερωμένη	μορφή	του.	Οι	κάτοικοι	διαφόρων	περιοχών	του	πλανήτη	διασταύρω-
σαν επιλεκτικά τα άλογά τους επί αιώνες, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν διαφορετικές φυλές 
αλόγου, που ωστόσο ανήκουν όλες στο ίδιο είδος. 

Το Σκυριανό άλογο (Equus cabalus skyriano) είναι μια τοπική φυλή με μάλλον μικρόσωμα και 
γεροδεμένα άλογα που είναι κατάλληλα για διάφορες αγροτικές εργασίες και αντέχουν σε αντίξοες 
συνθήκες. Φαίνεται ότι η απομόνωση της Σκύρου βοήθησε να διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτη η 
αρχαία	φυλή	αλόγου	που	υπήρχε	άλλοτε	σε	όλη	την	Ελλάδα.	Δεν	έχουν	γίνει	ακόμα	σοβαρές	έ- 
ρευνες για την καταγωγή του, αλλά οι ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά του μαρτυρούν την αρχαία 
προέλευσή του.  

Έχει	ύψος	μόλις	100-115	εκ.	(τα	περισσότερα	άλογα	έχουν	ύψος	142-163	εκ.	στον	ώμο),	αλλά	μοιάζει	
στις	αναλογίες	με	τα	μεγάλα	άλογα.	Έχει	πλούσια	χαίτη	και	χρώμα	συνήθως	τεφροκάστανο,	ανοι-
χτό	και	σκούρο	ορφνό	(καφέ),	καστανόξανθο	ή	φαιό	(γκρίζο).	Χαρακτηριστικό	του	είναι	η	σκούρα	

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός Σκυριανού αλόγου.

Να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ενός Σκυριανού αλόγου, να συνειδητοποιήσουν 
ότι το Σκυριανό άλογο αποτελεί μέρος του 
τοπικού πολιτισμού.

Στόχος:

Φωτοαντίγραφα Φύλλου Δραστηριότητας 
(1 ανά παιδί)

Ηλικία: 9-12

Σε εσωτερικό 
χώρο

Όλο τον χρόνο

1-2 ώρες5-20
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γραμμή κατά μήκος της ράχης και οι τρίχες πάνω από τις οπλές («φτερά»). Κάποια Σκυριανά άλογα 
μπορεί να έχουν ένα λευκό σημάδι στο πρόσωπο. 

Οι Σκυριανοί χρησιμοποιούσαν τα άλογα το καλοκαίρι για να αλωνίσουν. Τον χειμώνα, για να μην 
τα τρέφουν, τα ελευθέρωναν στο Βουνό (Κόχυλας). Το καλοκαίρι, το Βουνό ξεραινόταν και τα άλογα 
κατέβαιναν	στην	πηγή	Νύφι	για	να	ξεδιψάσουν,	οπότε	οι	άνθρωποι	παραμόνευαν	για	να	πιάσει	ο	κα-
θένας τα δικά του άλογα και να αλωνίσει (σώριαζαν τα θερισμένα δημητριακά στο αλώνι και έβαζαν 
τα άλογα να τα ποδοπατούν, τρέχοντας σε κύκλο μέχρι να χωρίσουν τον καρπό από τα στάχια).

Με την εκμηχάνιση της γεωργίας, τα άλογα μειώθηκαν από 1.000 το 1800 σε 81 το 1970. Σήμερα, 
υπάρχουν 220 Σκυριανά άλογα στη Σκύρο και σε άλλες περιοχές. Στη Σκύρο, τα άλογα ζουν σε 
μικρές	αγέλες,	καθεμία	στον	δικό	της	χώρο,	που	περιλαμβάνει	βοσκότοπους,	προφυλαγμένα	δα-
σάκια και νερό, στον φυσικό τους βιότοπο, το Βουνό. Επίσης εκτρέφονται και αναπαράγονται από 
ιδιώτες στη Σκύρο, σε μερικά μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. 

Τα Σκυριανά άλογα είναι πολύ μικρόσωμα για να τα ιππεύσει ενήλικος άνθρωπος (παλαιότερα 
συνήθιζαν να κάνουν μια ιπποδρομία κάθε χρόνο, πριν τα ελευθερώσουν στο βουνό). Επειδή 
έχουν ήρεμο χαρακτήρα είναι εξαιρετικά για θεραπευτικούς σκοπούς και για την πρώτη επαφή 
των	παιδιών	με	 τα	 ζώα.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχουν	 γίνει	 δράσεις	από	 το	Πρόγραμμα	 LIFE	 για	 τη	
βελτίωση των βοσκοτόπων και επίσης κάποια άλογα διατηρούνται σε ελεγχόμενους χώρους, ώστε 
να εξασφαλιστεί η επιβίωση της μοναδικής αυτής φυλής. 

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Τα	παιδιά	αναζητούν	πληροφορίες	και	εικόνες	για	τις	φυλές	των	αλόγων	σε	περιοδικά,	βιβλία	

και στο διαδίκτυο. Συγκρίνουν εικόνες του Σκυριανού αλόγου με εικόνες από άλλες φυλές.

	 •	 	Μοιράζετε	φωτοαντίγραφα	του	Φύλλου	Δραστηριότητας	«Αναγνώρισε ένα Σκυριανό άλο- 
γο». Τα παιδιά χρωματίζουν τα άλογα και παρατηρούν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο φυλές.

	 •	 	Σκέφτονται	σε	ποιες	συγκεκριμένες	εργασίες	θα	χρησιμοποιούσαν	οι	άνθρωποι	τα	σκυριανά	
άλογα.

  Για συζήτηση:
	 •	 	Το	Σκυριανό	άλογο	έχει	αναλογίες	κεφαλιού	-	σώματος	-	ποδιών	παρόμοιες	με	ενός	πόνυ	ή	

ενός μεγαλόσωμου αλόγου; 
	 •	 	Πού	ήταν	χρήσιμο	στο	παρελθόν	το	Σκυριανό	άλογο	και		πού	θα	μπορούσε	να	είναι	σήμερα;	
	 •	 	Θα	μπορούσαν	οι	Σκυριανοί	να	έχουν	πιο	μεγαλόσωμα	άλογα;	Με	ποιον	τρόπο;	Γιατί	δεν	το	

έκαναν; 
	 •	 	Πού	αντικατοπτρίζονται	 	οι	σκυριανές	παραδόσεις;	Στα	σκυριανά	κεραμικά	και	τα	αγγεία;	

Στα σκυριανά σπίτια; Στο Σκυριανό άλογο; Στα σκυριανά παραμύθια; Σε κάτι άλλο;

Πηγές:
Καλέμης, Α. (2008). Το Σκυριανό Αλογάκι: Δράσεις για την Διάσωση του Σκυριανού Αλόγου 
στην	Περιοχή	Natura	του	όρους	Κόχυλα. Ευβοϊκές Εκδόσεις Κίνητρο.

Ένωση	Mικρόσωμης	Φυλής	Αλόγων	Σκύρου.	(2013).	Προσωπική	επικοινωνία.
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Αναγνώρισε ένα Σκυριανό άλογο Β9

Καθαρόαιμο	άλογο

Σκυριανό άλογο
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Εικόνες από τον τόπο σου Β10
με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Η κεντητική και η αγγειοπλαστική έχουν μακρά παράδοση στη Σκύρο. Τα παλιότερα γνωστά κεντήματα 
είναι από τους Βυζαντινούς χρόνους, ενώ τα αρχαιότερα αγγεία είναι από τους προϊστορικούς 
χρόνους. Αν και τόσο η τεχνοτροπία όσο και τα σχέδια (μοτίβα) είναι κοινά σε ολόκληρο το Αιγαίο, 
τα έργα από τη Σκύρο έχουν δικό τους χαρακτήρα. 

Στα κεντήματα, κάθε θέμα συμβόλιζε κάτι διαφορετικό: τα φυτά με τους καρπούς τους την καλή ζωή 
και τη γονιμότητα, τα κυπαρίσσια την ηρεμία και την ευτυχία, τα φίδια την προστασία του σπιτικού, 
τα πουλιά την ομορφιά, ο τσαλαπετνές (τσαλαπετεινός) την ομορφιά και την ανδρεία του άντρα, τα 
ψάρια την αφθονία (Ζαχαράκη 2010: 46).

Κεντούσαν με μεταξωτές κλωστές (εκτρέφοντας μεταξοσκώληκες για τον σκοπό αυτό), που τις 
χρωμάτιζαν με φυτικές βαφές: κίτρινο χρώμα από «φροκαλάτσα», κόκκινο και πορτοκαλί από 
«ριζάρια», καφεκόκκινο από φλούδες κρεμμυδιών, πράσινο από φύλλα βελανιδιάς, μαύρο από 
βελανίδια, χρυσαφί από «χ’σόξλο» (χρυσόξυλο), ανοιχτό καφέ από τσάι, μπλε από λουλάκι (Ζαχαράκη 
2010:	47-48).

Αντίθετα με τα κεντήματα, που τα έφτιαχναν Σκυριανές, τα περισσότερα ξυλόγλυπτα είναι φτιαγμένα 
από	ομάδες	μαστόρων	από	την	Ήπειρο,	που	ταξίδευαν	σε	όλη	την	Ελλάδα	σκαλίζοντας	ξυλόγλυπτα	
κατά παραγγελία (Ζαχαράκη 2010: 174).

Τα σκυριανά κεραμικά έγιναν γνωστά κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε, οι σκυριανοί 
αγγειοπλάστες προσπάθησαν να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο με τα «παλαιά», τα κεραμικά που σκυριανοί 
καραβοκύρηδες έφερναν από κάθε γωνιά της Μεσογείου για να στολίσουν τα αρχοντικά τους 
(Ζαχαράκη 2010: 250).

Τα παιδιά παρατηρούν παραδοσιακά 
σχέδια ζώων και ζωγραφίζουν δικά τους 
σχέδια με παραδοσιακή τεχνοτροπία.

Να ασκήσουν την παρατηρητικότητα και τη 
φαντασία	τους,	να	εξοικειωθούν	με	την	αφαίρεση	
στα παραδοσιακά σχέδια.

Στόχος:

•	 Χαρτιά	και	μολύβια
•	 Χρωματιστά	κραγιόνια,	νερομπογιές
•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλου	Δραστηριότητας	
 (1 ανά 2 παιδιά)

Ηλικία: 8-12

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1-2 ώρες5-20
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Στο	Μουσείο	Φαλτάιτς,	τα	παιδιά	χωρίζονται	σε	ομάδες	δύο	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	αναζητά	
στις αίθουσες του Μουσείου εικόνες φυτών και ζώων σύμφωνα με όσα αναφέρει το Φύλλο 
Δραστηριότητας	«Εικόνες από τον τόπο σου».

	 •	 	Τα παιδιά φτιάχνουν δικά τους σχέδια φυτών ή ζώων, με την τεχνοτροπία των παλιών εικόνων.

	 •	 	Εναλλακτικά:	Τα	παιδιά	αναζητούν	εικόνες	κεραμικών	και	υφαντών	με	παραδοσιακά	σχέδια	
σε περιοδικά, βιβλία και στο διαδίκτυο. Μετά, σχεδιάζουν τα δικά τους φυτά ή ζώα με την 
ίδια τεχνοτροπία.

  Για συζήτηση:

	 •	 	Οι	παλιοί	προτιμούσαν	να	ζωγραφίζουν	ή	να	κεντούν	ορισμένα	είδη	ζώων	και	φυτών;	
  Ποια είναι αυτά;
	 •	 Οι	παλιοί	έδειχναν	τα	είδη	όπως	πραγματικά	είναι;
	 •	 Εσείς	θα	ζωγραφίζατε	κάποιο	άλλο	είδος;	Ποιο;	Τι	σας	αρέσει	σε	αυτό;

Πηγές:
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2005). O	Μαυροπετρίτης	μας	ταξιδεύει	στο	Αιγαίο:	Φύλλα	πλη-
ροφοριών και δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και παιδιά. Αθήνα. 
Φύλλο: Συνταγή για μια λαογραφική έρευνα για τα πουλιά Β’. 
Διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο: http://files.ornithologiki.gr/docs/falcoel/educ/31bfolclore2sel.pdf
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Εικόνες από τον τόπο σου Β10

Ψάξε να βρεις...

...μια παλιά εικόνα που δείχνει κάτι με φτερά

...μια παλιά εικόνα που δείχνει δύο ή περισσότερα ζώα ή φυτά

...μια παλιά εικόνα που δείχνει ένα πολύχρωμο ζώο ή φυτό

...ένα παλιό αντικείμενο με ζώα ή φυτά που μπορείς να τα αισθανθείς με κλειστά  
 μάτια

...ένα ζωντανό ζώο ή φυτό που μοιάζει με αυτό που δείχνει μια παλιά εικόνα

...ένα ζωντανό ζώο που δεν έχεις δει σε παλιές εικόνες

Σχεδίασε ένα ζώο ή φυτό κοιτάζοντας μια παλιά εικόνα

Σχεδίασε ένα ζώο ή φυτό με τον τρόπο που το σχεδίαζαν οι παλιοί

Σχεδίασε	ένα	ζώο	στο	ένα	μέρος	μιας	σελίδας	διπλωμένης	στα	τέσσερα	και	ξεπα-
τίκωσέ το στα άλλα τρία μέρη ώστε να έχεις τέσσερα αντίγραφα του ίδιου σχεδίου. 
Βρες τουλάχιστον έναν τρόπο για να συνδυάσεις 2, 3 ή και τα 4 αντίγραφα στην ίδια 
εικόνα. Πώς τα συνδύαζαν οι παλιοί σε ένα πιάτο, ένα υφαντό ή ένα ξυλόγλυπτο;
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Πώς θα διαχειριστείς 
έναν μικρό υγρότοπο;

Β11

με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) εκεί που ζει ένα 
είδος.
Οικοτουρισμός:	Τουρισμός	που	σέβεται	το	φυσικό	περιβάλλον	και	το	αξιοποιεί	ως	πόλο	έλξης	επι-
σκεπτών, με οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Εισαγωγή
Η διαχείριση της φύσης δεν αφορά πάντα ένα παρθένο δάσος στην άλλη άκρη του κόσμου. Συχνά, 
χρειάζεται να αποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε έναν ταπεινό υγρότοπο ή μια πλαγιά με θάμνους 
δίπλα στον τόπο όπου κατοικούμε. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε λίγη από 
την προσωπική μας άνεση προκειμένου να διατηρήσουμε το φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς μας. 
Πώς, όμως, θα θυσιάσουμε όσο γίνεται λιγότερα και θα διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερα;

Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα νέο έργο στην περιοχή μας, προκύπτει το ερώτημα «πού θα το 
κατασκευάσουμε;».	Χρειάζεται	να	ακολουθήσουμε	μια	σειρά	από	βήματα,	τα	ίδια	που	ακολουθούν	
οι επιστήμονες και οι τοπικές αρχές σε ανάλογες πραγματικές περιπτώσεις:

Αρχικά,	αξιολογούμε	την	αναγκαιότητα	του	έργου:	Ποια	ανάγκη	θα	καλύψει;	Πόσο	πιεστική	είναι	αυ-
τή η ανάγκη; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;

Αξιολογούμε	και	την	περιβαλλοντική	αξία	του	τόπου:	Περιέχει	οικότοπους,	φυτά	ή	ζώα	που	απειλού-
νται ή προστατεύονται στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση; Περιέχει τοπία με ιδιαίτερη ομορφιά ή 
πολιτιστική αξία; Έχει στοιχεία με οικοτουριστική αξία, π.χ. μονοπάτια και σημεία θέας;

Παιχνίδι ρόλων, όπου τα παιδιά 
υποδύονται διαφορετικές ομάδες 
ανθρώπων	και	προσπαθούν	να	βρουν	
μια	συμβιβαστική	λύση	σε	ένα	τοπικό	
πρόβλημα.

Να αναγνωρίσουν ότι μια φυσική περιοχή ικανοποιεί 
τις ανάγκες πολλών ειδών (και ανθρώπων), να 
καταλάβουν	ότι	οι	άνθρωποι	μπορούν	να	επηρεάσουν	
αρνητικά αλλά και θετικά μια φυσική περιοχή, να 
συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία της φύσης δεν 
είναι αναγκαστικά αντίθετη στις ανθρώπινες ανάγκες.

Στόχος:

•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
•	 (προαιρετικά)	Χαρτιά	και	μολύβια

Ηλικία: 9-12

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1-2 ώρες5-20
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Μετά, εξετάζουμε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για ένα έργο, όπως για παράδειγμα μια παιδική 
χαρά κοντά σε οικισμό. Πού υπάρχει έδαφος κατάλληλο π.χ. ομαλές πλαγιές για την κατασκευή; Πού 
υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση π.χ. δρόμος σε μικρή απόσταση; Πόσο κοντά βρίσκεται σε αυτούς 
που θα το χρησιμοποιούν; Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο ή μπορούν να γίνουν δύο μικρότερα;
Τέλος, βάζουμε όλα τα παραπάνω στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε τις πιθανές λύσεις.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Τα	παιδιά	υποδύονται	διάφορες	ομάδες	ανθρώπων,	που	εμπλέκονται	στη	διαχείριση	μιας	

φυσικής περιοχής.

	 •	 	Φανταστείτε	ότι	δίπλα	στο	σχολείο	υπάρχει	ένας	μικρός	υγρότοπος.	Είναι	μια	μικρή	λίμνη,	 
που	γεμίζει	νερό	από	τις	χειμωνιάτικες	βροχές	και	το	καλοκαίρι	ξεραίνεται.	Βρίσκεται	ανά-
μεσα στην παραλία, στον οικισμό και σε πλαγιές με φρύγανα και χωράφια. Στη λίμνη αυτή 
ζουν νεροχελώνες και πολλά παρυδάτια πουλιά.

	 •	 	Το	Δημοτικό	Συμβούλιο	θέλει	να	σκεπάσει	με	χώμα	τον	υγρότοπο,	για	να	φτιάξει	ένα	γυμ-
ναστήριο	και	έναν	χώρο	στάθμευσης.	Για	να	γίνει	το	έργο	αλλού,	θα	χρειαστούν	πολλά	λε-
φτά για να αγοραστεί η γη.

	 •	 	Μια	ομάδα	πολιτών	θέλει	να	γίνει	το	έργο,	επειδή	δεν	υπάρχει	γυμναστήριο	στη	Σκύρο.

	 •	 	Μια	άλλη	ομάδα	πολιτών	δεν	θέλει	να	σκεπαστεί	ο	υγρότοπος,	επειδή	είναι	από	τα	ελάχιστα	
μέρη στη Σκύρο όπου ζουν νεροχελώνες και είναι σημαντικός σταθμός ανάπαυσης για τα 
παρυδάτια πουλιά που μεταναστεύουν. Επιπλέον, είναι το μοναδικό φυσικό σημείο όπου 
μπορεί κανείς να απολαύσει τη φύση σε μια περιοχή γεμάτη καλλιέργειες και κτίρια.

	 •	 	Ο	εργολάβος	και	οι	 εργαζόμενοι	στην	κατασκευαστική	εταιρεία	θέλουν	να	γίνει	 το	έργο,	
επειδή	τότε	θα	έχουν	δουλειά.	Δεν	τους	ενδιαφέρει,	όμως,	αν	θα	γίνει	στο	συγκεκριμένο	
σημείο ή κάπου αλλού.

	 •	 	Τα	παιδιά	κάνουν	μια	συνάντηση,	όπου	η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	τα	επιχειρήματά	της	και	
-ενδεχομένως-	 προτείνει	 εναλλακτικές	 λύσεις.	Προσπαθήστε	 να	 καταλήξετε	σε	 μια	από-
φαση για το τι θα γίνει τελικά.

	 •	 	Τα	παιδιά	βγαίνουν	από	τους	ρόλους	που	είχαν	ως	τώρα	και	κάνετε	μια	ανακεφαλαίωση	
όσων αποφασίστηκαν στη διάρκεια της δραστηριότητας.

  Για συζήτηση:
	 •	 Ποια	θέματα	έθιξε	αυτό	το	παιχνίδι	ρόλων;
	 •	 	Πώς	ένιωσε	καθένας	στη	διάρκεια	της	δραστηριότητας;	Ένιωσε	να	εμπλέκεται	προσωπικά	

στον ρόλο; Γιατί;
	 •	 Καταλήξατε	σε	μια	αποδεκτή	απόφαση;	Αν	όχι,	τι	ήταν	αυτό	που	την	εμπόδισε;

Πηγές:
Werribee	Open	Range	Zoo,	Endangered	But	Fighting	Back!,	Teacher	Notes,	p.8.	
http://www.zoo.org.au
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Πώς θα διαχειριστείς 
έναν μικρό υγρότοπο;

Β11

Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) 
εκεί που ζει ένα είδος.

Οικοτουρισμός: Τουρισμός που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και το αξιοποιεί ως 
πόλο έλξης επισκεπτών, με οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Εισαγωγή
Διαχείριση	της	φύσης	δεν	χρειάζεται	μόνο	το	παρθένο	δάσος	του	Αμαζόνιου.	Συχνά,	
χρειάζεται να αποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε έναν μικρό υγρότοπο ή μια 
πλαγιά με θάμνους κοντά στο σπίτι μας.

Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα νέο έργο στην περιοχή μας, πρέπει να 
αποφασίσουμε πού θα το κατασκευάσουμε. Όπως οι επιστήμονες και οι τοπικές 
αρχές, χρειάζεται να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα:

Πόσο αναγκαίο είναι το έργο: Ποια ανάγκη θα καλύψει; Πόσο πιεστική είναι αυτή η 
ανάγκη; Μπορεί να καλυφθεί με άλλους τρόπους;

Πόσο αξιόλογη περιβαλλοντικά είναι η περιοχή: Περιέχει οικότοπους, φυτά ή ζώα 
που απειλούνται ή προστατεύονται στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση; Περιέχει 
τοπία με ιδιαίτερη ομορφιά ή πολιτιστική αξία; Έχει στοιχεία με οικοτουριστική 
αξία, π.χ. μονοπάτια και σημεία θέας;

Κατά πόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις: Πού υπάρχει κατάλληλο έδαφος 
(π.χ. ομαλές πλαγιές) για την κατασκευή; Πού υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση 
(π.χ. κοντινός δρόμος); Πόσο κοντά βρίσκεται το έργο σε αυτούς που θα το 
χρησιμοποιούν; Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο ή μπορούν να γίνουν δύο 
μικρότερα;

Τέλος, βάζουμε όλα τα παραπάνω στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε τις πιθανές 
λύσεις.
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Β11

 ΟΔΗΓΙΕΣ:

	 •	 	Φανταστείτε	ότι	δίπλα	στο	σχολείο	υπάρχει	ένας	μικρός	υγρότοπος.	Είναι	μια	
μικρή λίμνη, που γεμίζει νερό από τις χειμωνιάτικες βροχές και το καλοκαίρι 
ξεραίνεται. Βρίσκεται ανάμεσα στην παραλία, στον οικισμό και σε πλαγιές με 
φρύγανα	και	χωράφια.	Στη	λίμνη	αυτή	ζουν	νεροχελώνες	και	πολλά	παρυ-
δάτια πουλιά.

	 •	 	Το	Δημοτικό	Συμβούλιο	θέλει	να	σκεπάσει	με	χώμα	τον	υγρότοπο,	για	να	
φτιάξει ένα γυμναστήριο και έναν χώρο στάθμευσης. Για να γίνει το έργο 
αλλού, θα χρειαστούν πολλά λεφτά για να αγοραστεί η γη.

	 •	 	Μια	ομάδα	πολιτών	θέλει	να	γίνει	το	έργο,	επειδή	δεν	υπάρχει	γυμναστήριο	
στη Σκύρο.

	 •	 	Μια	άλλη	ομάδα	πολιτών	δεν	θέλει	να	σκεπαστεί	ο	υγρότοπος,	επειδή	είναι	
από	τα	ελάχιστα	μέρη	στη	Σκύρο	όπου	ζουν	νεροχελώνες	και	είναι	σημαντι-
κός σταθμός ανάπαυσης για τα παρυδάτια πουλιά που μεταναστεύουν. 
Επιπλέον, είναι το μοναδικό φυσικό σημείο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει 
τη φύση σε μια περιοχή γεμάτη καλλιέργειες και κτίρια.

	 •	 	Ο	εργολάβος	και	οι	εργαζόμενοι	στην	κατασκευαστική	εταιρεία	θέλουν	να	
γίνει	το	έργο,	επειδή	τότε	θα	έχουν	δουλειά.	Δεν	τους	ενδιαφέρει,	όμως,	αν	
θα γίνει στο συγκεκριμένο σημείο ή κάπου αλλού.

	 •	 	Όλοι	μαζί	κάνετε	μια	συνάντηση,	όπου	η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	τα	επι- 
χειρήματά	της	και	-ενδεχομένως-	προτείνει	εναλλακτικές	λύσεις.	Προσπαθή-
στε να καταλήξετε σε μια απόφαση για το τι θα γίνει τελικά.

Πώς θα διαχειριστείς 
έναν μικρό υγρότοπο;
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Δραστηριότητες
Α’ - Γ’ Γυμνασίου 
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Αναγνώρισε τις διαφορετικές 
μορφές βλάστησης

Γ1

με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Δεδομένα: Οι καταγραμμένες παρατηρήσεις μας.

Δειγματοληπτικό πλαίσιο: Πλαίσιο (συνήθως, τετράγωνο ή στρογγυλό), που το τοποθετούμε στο 
έδαφος και καταγράφουμε αυτά που παρατηρούμε στο εσωτερικό του.

Δειγματοληψία: Συλλογή δεδομένων.

Σταθμός: Σημείο που επιλέγουμε για να πραγματοποιήσουμε δειγματοληψία.

Φύλλο Καταγραφής Δεδομένων: Προετοιμασμένο	φύλλο	στο	οποίο	καταγράφουμε	τις	παρατη-
ρήσεις μας.

Εισαγωγή
Ένα	τοπίο,	που	στα	μάτια	μας	φαίνεται	ομοιόμορφα	πράσινο,	είναι	για	τα	φυτά	ένα	πολύπλοκο	μω-
σαϊκό από υγρές ρεματιές και ξερές κορυφογραμμές, από σκιερές βόρειες πλαγιές και ηλιόλουστες 
νότιες. Κάθε είδος φυτού ευδοκιμεί στη μία ή την άλλη γωνιά αυτού του μωσαϊκού, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Φυσικά, κάθε φυτό φυτρώνει εκεί που θα πέσει ο σπόρος του. Όμως, ένα υγρόφιλο καλάμι που 
φύτρωσε σε ξερή πλαγιά σύντομα θα ξεραθεί, ενώ μια αγριελιά που φύτρωσε σε υγρή όχθη θα 
σκεπαστεί από τα καλάμια που ψηλώνουν πολύ γρηγορότερα. Έτσι, τα φυτά φυτρώνουν συνήθως 
σε διακριτές ομάδες: σε ξερικές πλαγιές κυριαρχούν οι αστοιβές και τα πουρνάρια, σε ρεματιές και 
κοιλώματα με βαθύτερο χώμα φυτρώνουν σφενδάμια και αριές, σε πλαγιές που πρόσφατα κάηκαν 
φυτρώνουν αγρωστώδη (χόρτα) και αστοιβές.

Τα παιδιά επιλέγουν δειγματοληπτική 
διαδρομή	και	καταγράφουν	τη	βλάστηση	
κατά μήκος της.

Να	εξοικειωθούν	με	την	επιστημονική	μεθοδολογία,	
να	αναγνωρίσουν	διαφορετικές	μορφές	βλάστησης	
σε έναν τόπο, να συσχετίσουν την παρουσία 
κάποιων ειδών με τις τοπικές συνθήκες.

Στόχος:

•	 Μετροταινία	30	μέτρων	(1	ανά	ομάδα)
•	 Πτυσσόμενο	μέτρο	(1	ανά	ομάδα)
•	 Οδηγός	αναγνώρισης	φυτών
•	 Θερμόμετρο	(1	ανά	ομάδα)
•	 Δειγματοληπτικό	πλαίσιο	
	 (1x1μ.	ή	στεφάνι	ενόργανης	γυμναστικής)
•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
 (1 σετ ανά ομάδα)

Ηλικία: 12+

Σε	εξωτερικό	χώρο	(όρια	θαμνώνα	
και	λιβαδιού	ή	υγρότοπου)

Άνοιξη	ή	καλοκαίρι

3-4	ώρες10-40
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Στις πλαγιές των βουνών, μπορούμε να διακρίνουμε ζώνες στη βλάστηση: δάση κωνοφόρων 
σε	 υψόμετρα	 800-1.800	 μέτρων,	 δάση	 βελανιδιάς	 στις	 χαμηλότερες	 πλαγιές,	 θαμνώνες	 στους	
πρόποδες, γραμμές υγρόφιλων δέντρων κατά μήκος των ποταμών...

Αλλά και στη Σκύρο που δεν έχει φανερές ζώνες, μπορούμε να διακρίνουμε μικρές διαφορές στη 
βλάστηση. Οι μικροί θάμνοι των φρυγάνων είναι πιο ψηλοί στις κοιλότητες μιας πλαγιάς όπου υπάρχει 
πιο	πολύ	χώμα.	Οι	πιο	ξερές	νότιες	πλαγιές	έχουν	πιο	μικρούς	και	πιο	αραιούς	θάμνους.	Δίπλα	στα	
πυκνά φρύγανα απλώνεται μια καψάλα (έκταση που κάηκε πρόσφατα) με αγρωστώδη (χόρτα).

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Επιλέξτε	 και	 σημαδέψτε	 μία	 δειγματοληπτική	 διαδρομή,	 που	 να	 περιλαμβάνει	 εναλλαγές	

στη βλάστηση (π.χ. από την όχθη ως τη ράχη, από το λιβάδι ως μια συστάδα δέντρων ή  
θάμνων).	Αν	είναι	δύσκολο	να	τα	περιλάβετε	όλα	στην	ίδια	διαδρομή,	επιλέξτε	δύο	μικρότε-
ρες διαδρομές. 

 •	 	Τα	παιδιά	χωρίζονται	σε	ομάδες	2-4	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	αναλαμβάνει	μία	από	τις	εργασίες	
καταγραφής	στο	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Καταγραφή	Δεδομένων».  

	 •	 	Κάθε	30	μέτρα	(ή	κάθε	φορά	που	αλλάζει	η	μορφή	της	βλάστησης)	σημαδέψτε	έναν	«σταθ-
μό»	(δειγματοληπτική	επιφάνεια	1	τετραγωνικού	μέτρου,	μετρώντας	ή	τοποθετώντας	το	δειγ-
ματοληπτικό πλαίσιο στο έδαφος). Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά του σταθμού στο Φύλλο 
«Καταγραφή	Δεδομένων». 

	 •	 Συζητήστε	τα	αποτελέσματα.

  Για συζήτηση:
	 •	 Ποια	είναι	η	πιο	συνηθισμένη	μορφή	βλάστησης;	Πού	τη	βρίσκετε;
	 •	 Το ποσοστό γυμνού εδάφους είναι το ίδιο κάτω από τα δέντρα/θάμνους και μακριά από αυτά;
	 •	 	Πώς	επιδρούν	οι	καιρικές	συνθήκες	στα	δέντρα;	Υπάρχουν	σημάδια	που	να	φανερώνουν	

ότι	 εδώ	φυσάει	δυνατά	 (πλαγιασμένα	δέντρα)	ή	βρέχει	πολύ	λίγο	 (δέντρα-νάνοι	με	πολύ	
μικρά φύλλα);

	 •	 Το	γλυκό	νερό	είναι	το	ίδιο	άφθονο	παντού;	Πώς	το	συμπεραίνετε;
	 •	 Έρχονται	συχνά	άνθρωποι	και	φυτοφάγα	ζώα;	Πώς	το	συμπεραίνετε;

Πηγές:
US	Forest	Service,	Investigating	Your	Environment:	Riparian,	p.9,	
http://www.fs.fed.us/outdoors/nrce/iye/unique/chrip.pdf 

US	Forest	Service,	Investigating	Your	Environment:	Range,	p.13,	
http://www.fs.fed.us/outdoors/nrce/iye/unique/chrange.pdf 

Marine	Education	Society	of	Australasia,	1997,	Field	activities	for	coastal	and	marine	environments,	
Report	 Series	 10,	 p.84-87.	 Ανακτήθηκε	 στις	 16/9/2009	 από:	 http://www.environment.gov.au/
coasts/publications/series/report10.html

Cornell,	Joseph.	(1994).	Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. Εκδόσεις Παρατηρητής, σ.64
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Αναγνωρίστε τις διαφορετικές 
μορφές βλάστησης

Γ1

Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Δεδομένα: Οι καταγραμμένες παρατηρήσεις μας.
Δειγματοληπτικό πλαίσιο: Πλαίσιο	(συνήθως,	τετράγωνο	ή	στρογγυλό),	που	το	το-
ποθετούμε στο έδαφος και καταγράφουμε αυτά που παρατηρούμε στο εσωτερικό του.
Δειγματοληψία: Συλλογή δεδομένων.
Σταθμός: Σημείο που επιλέγουμε για να πραγματοποιήσουμε δειγματοληψία.
Φύλλο Καταγραφής Δεδομένων: Προετοιμασμένο	φύλλο	στο	οποίο	καταγράφου-
με τις παρατηρήσεις μας.

Εισαγωγή
Για τα δικά μας μάτια, ένα φυσικό τοπίο φαίνεται... πράσινο. Για τα φυτά είναι ένα 
πολύπλοκο μωσαϊκό από υγρές και ξερές ζώνες, από σκιερές και ηλιόλουστες 
γωνιές. Κάθε είδος φυτού ευδοκιμεί στη μία ή την άλλη γωνιά αυτού του μωσαϊκού, 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Συχνά, μπορούμε να διακρίνουμε ζώνες στη βλάστηση: δάση κωνοφόρων στα πιο 
ψηλά βουνά, δάση βελανιδιάς στις χαμηλότερες πλαγιές, θαμνώνες στους πρόποδες 
των βουνών, γραμμές υγρόφιλων δέντρων κατά μήκος των ποταμών...

Αλλά	και	όταν	δεν	υπάρχουν	φανερές	ζώνες,	μπορούμε	να	διακρίνουμε	μικρές	δια-
φορές στη βλάστηση: τα ψηλά δέντρα του δάσους, τα χαμηλά χόρτα του λιβαδιού, 
οι θάμνοι που μεσολαβούν αναμεσα στο δάσος και το λιβάδι, τα πυκνά καλάμια ή 
βούρλα στην όχθη του υγρότοπου, τα αραιά χόρτα στην αμμουδερή παραλία...

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Επιλέξτε	και	σημαδέψτε	μία	δειγματοληπτική	διαδρομή,	που	να	έχει	εναλλαγές	

στη βλάστηση (π.χ. από την όχθη ως τη ράχη, από το λιβάδι ως το δάσος, από 
τον θαμνώνα ως το καμμένο). Αν είναι δύσκολο να τα περιλάβετε όλα στην 
ίδια διαδρομή, επιλέξτε δύο μικρότερες διαδρομές.

	 •	 	Χωριστείτε	σε	ομάδες	2-4	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	αναλαμβάνει	μία	από	τις	ερ-
γασίες	καταγραφής	στο	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Καταγραφή	Δεδομένων». 

	 •	 	Κάθε	30	μέτρα	(ή	κάθε	φορά	που	αλλάζει	η	μορφή	της	βλάστησης)	σημαδέψτε	
έναν «σταθμό» (δειγματοληπτική επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, μετρώντας 
ή τοποθετώντας το δειγματοληπτικό πλαίσιο στο έδαφος). Καταγράψτε τα 
χαρακτηριστικά του σταθμού στο Φύλλο «Καταγραφή	Δεδομένων». 
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Καταγραφή Δεδομένων Γ1

 Μέτρα από την αρχή 0 30 60 90 120 150    

 Καιρός             

 Θερμοκρασία εδάφους             

	 Ήλιος	ή	σκιά;	 	 	 	 	 	 							

	 Δέντρα	στραβά	από	τον	άνεμο	 	 	 	 	 	 							

	 Δέντρα-νάνοι	 	 	 	 	 	 							

 Γυμνό έδαφος %             

	 Χόρτα	%	 	 	 	 	 	 							

 Θάμνοι %             

	 Δέντρα	%	 	 	 	 	 	 							

 Κύρια είδη             

	 Δευτερεύοντα	είδη	 	 	 	 	 	 							
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Δέντρα και θάμνοι στη Σκύρο (α) Γ1
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Δέντρα και θάμνοι στη Σκύρο (β) Γ1

CORYDOTHYMUS CAPITATUS
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Ένα για όλους και όλοι για το ένα Γ2
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Αποδόμηση: Η διάσπαση (από μικροοργανισμούς) του νεκρού οργανικού υλικού στα ανόργανα 
συστατικά του.
Μη σημειακή ρύπανση: Ρύπανση που προέρχεται από μεγάλη έκταση (π.χ. γεωργικά φάρμακα, 
απορροή από δρόμους) και η πηγή της δεν μπορεί να εντοπιστεί.
Ρύπανση: Εισαγωγή,	από	τον	άνθρωπο,	ουσιών	ή	ενέργειας	στο	περιβάλλον,	με	βλαβερές	συνέπει-
ες για τους ζωντανούς οργανισμούς.
Ρυπογόνες ουσίες: Ουσίες που προκαλούν ρύπανση.
Σημειακή ρύπανση: Ρύπανση που προέρχεται από συγκεκριμένη πηγή και εντοπίζεται εύκολα.

Εισαγωγή
Όλες	οι	ανθρώπινες	δραστηριότητες	προκαλούν	αλλαγές	στο	περιβάλλον	τους:	ορισμένες	αλλοιώ-
νουν το έδαφος (με εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.ά.), άλλες εισάγουν ουσίες που έχουν μεταφερθεί 
από αλλού (μεταλλεύματα, βιομηχανικά προϊόντα, τρόφιμα κ.ά.) ή παράγουν ρυπογόνες ουσίες που 
αργούν να αποδομηθούν (πλαστικά, μέταλλα, χημικές ουσίες κ.ά.).

Η εισαγωγή ρυπογόνων ουσιών ονομάζεται ρύπανση και μπορεί να αλλοιώσει σοβαρά την αισθητική 
αξία και τις οικολογικές λειτουργίες μιας περιοχής. Το νερό στους υγρότοπους και τον υπόγειο 
υδροφόρο	ορίζοντα	διευκολύνει	και	επιταχύνει	τη	διάχυση	των	ρυπογόνων	ουσιών	στο	φυσικό	πε-
ριβάλλον.

Συχνά	μπορούμε	να	εντοπίσουμε	την	πηγή	της	ρύπανσης	(σημειακή	ρύπανση),	αλλά	όταν	αυτή	προ-
έρχεται από πολλαπλές πηγές (π.χ. λίπανση σε γεωργικές περιοχές ή παράνομη διοχέτευση αστικών 
λυμάτων) είναι αδύνατο να βρούμε την πηγή της (μη σημειακή ρύπανση). 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει τις γειτονικές της. Μερικές φορές, το κέρδος από μία 
δραστηριότητα είναι μικρότερο από τη ζημιά που αυτή προκαλεί σε μια άλλη.

Κάθε	παιδί	επιλέγει	πώς	θα	αξιοποιήσει	
ένα κομμάτι γης δίπλα σε υγρότοπο. Μετά, 
προσπαθούν	όλοι	μαζί	να	συμβιβάσουν	τις	
διαφορετικές επιθυμίες και ανάγκες τους.

Να αναγνωρίσουν ότι κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση και έχει 
συνέπειες στους γείτονες, να συνειδητοποιήσουν 
ότι	η	ανάπτυξη	χρειάζεται	προσεκτικό	σχεδιασμό.

Στόχος:

•	 Χαρτί	του	μέτρου	ή	χαρτί	περιτυλίγματος
•	 Μολύβια,	στυλό,	μαρκαδόροι
•	 Αντικείμενα	γραφείου	
	 (π.χ.	μολύβια,	βιβλία,	τετράδια)

Ηλικία: 10+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

1 ώρα4+
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Με	γαλάζιο	μαρκαδόρο	σχεδιάστε	ένα	ποτάμι	σε	ένα	μεγάλο	κομμάτι	χαρτί	του	μέτρου.	

Κόψτε	το	χαρτί	σε	περίπου	ίσα	κομμάτια	(καθένα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	μέρος	του	ποτα-
μού) και αριθμήστε τα στην εξωτερική γωνία (βλ. σχέδιο στο τέλος της δραστηριότητας).

	 •	 	Μοιράστε	τα	κομμάτια	στα	παιδιά.	Πείτε	τους	ότι	καθένας	έχει	κληρονομήσει	ένα	κομμάτι	
γης και ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ, με το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τη γη τους. 
Ζητήστε	τους	να	καταγράψουν	τους	τρόπους	που	θα	το	καταφέρουν.	Εξηγήστε	ότι	το	γαλά-
ζιο τμήμα του χαρτιού αντιπροσωπεύει το νερό ενώ το υπόλοιπο κομμάτι είναι στεριά.

	 •	 	Κάθε	παιδί	χρησιμοποιεί	μολύβια	και	στυλό	για	να	αξιοποιήσει	το	κομμάτι	γης	που	του	α- 
ναλογεί. Έπειτα, συνδέουν τα κομμάτια με τη βοήθεια των αριθμών που σημειώθηκαν στις 
γωνίες.

	 •	 	Κάθε	παιδί	εξηγεί	πώς	αξιοποίησε	τη	γη	και	πώς	χρησιμοποίησε	το	νερό.	Προσδιορίζει	τη	
ρύπανση που έχει προκαλέσει και τοποθετεί μέσα στο ποτάμι ένα δικό του αντικείμενο (π.χ. 
μολύβι, βιβλίο, συνδετήρας, κομμάτι χαρτί) που αντιπροσωπεύει τη ρύπανση αυτή.

	 •	 	Τα	 παιδιά	 σπρώχνουν	 τα	 αντικείμενα	 που	 αντιπροσωπεύουν	 τη	 ρύπανση	 προς	 την	 κα-
τεύθυνση που κυλά το ποτάμι. Καθώς πιάνουν κάθε αντικείμενο για να το μετακινήσουν, 
αναγγέλλουν το είδος της ρύπανσης που αυτό αντιπροσωπεύει. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να 
φτάσει η ρύπανση στο τελευταίο παιδί.

	 •	 	Συζητήστε	για	την	ανάπτυξη	και	τη	ρύπανση.	Πώς	ένιωσαν	τα	παιδιά	που	βρίσκονταν	χα-
μηλότερα στο ποτάμι; Η ρύπανση επηρέασε τα δικά τους σχέδια για αξιοποίηση και πώς;

	 •	 	Τα	παιδιά	παίρνουν	πίσω	τα	αντικείμενα	που	χρησιμοποίησαν	για	 τη	ρύπανση.	Εξηγήστε	
ότι τα αναγνωρίσιμα αντικείμενα (π.χ. βιβλία και τετράδια) αντιπροσωπεύουν τη σημειακή 
ρύπανση, ενώ τα υπόλοιπα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν ρύπανση που έχει προέλθει από 
πολλά σημεία και επομένως δεν μπορεί να εντοπιστεί η πηγή της.

  Για συζήτηση:
	 •	 Πώς	θα	μπορούσατε	να	μειώσετε	τη	ρύπανση	για	την	οποία	είστε	υπεύθυνοι;
	 •	 	Έχει	ο	καθένας	το	δικαίωμα	να	αναπτύξει	όπως	θέλει	τη	γη	του	ή	περιορίζεται	από	αυτούς	

που βρίσκονται πιο κάτω στο ποτάμι; Πώς εφαρμόζεται αυτό στην περιοχή σας;

Πηγές:
2Trout	Unlimited,	
Coldwater	Conservation	
Education	Guide,	p.22,	
http://www.tu.org/sites/
default/files/COE_CCEG_
ALL.pdf 
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Πού θα εγκαταστήσεις ένα 
αιολικό πάρκο;

Γ3

με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Ανάπτυξη: Ανθρωπογενείς αλλαγές σε μια περιοχή, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων της.

Ισοϋψής: Μια γραμμή στον χάρτη που συνδέει σημεία με το ίδιο υψόμετρο (ισοϋψείς εικονίζονται 
στον	χάρτη	του	Φύλλου	Δραστηριότητας	«Χάρτης	Αιολικού	Πάρκου».

Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) εκεί που ζει ένα 
είδος.

Οικοτουρισμός: Τουρισμός που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και το αξιοποιεί σαν πόλο έλξης για 
τους επισκέπτες, με οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Φυσικοί πόροι: Φυσικές πηγές από τις οποίες προμηθευόμαστε τα αναγκαία για τη ζωή μας (πρώτες 
ύλες, ενέργεια, αναψυχή).

Χρήσεις γης: Οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους σε μια περιοχή.

Εισαγωγή
Η	διαχείριση	της	φύσης	δεν	αφορά	πάντα	κάποιο	μακρινό	και	ανέγγιχτο	από	τους	ανθρώπους	οι-
κότοπο. Συχνά, χρειάζεται να αποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε ένα ταπεινό ρυάκι ή μια πλαγιά 
με θάμνους δίπλα στον τόπο που κατοικούμε. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε 
λίγη από την προσωπική μας άνεση προκειμένου να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση το φυσικό 
περιβάλλον της γειτονιάς μας. Πώς, όμως, θα θυσιάσουμε όσο γίνεται λιγότερα και θα διατηρήσουμε 
όσο γίνεται περισσότερα;

Παιχνίδι ρόλων, όπου τα παιδιά υποδύο-
νται διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και 
προσπαθούν	να	βρουν	μια	συμβιβαστική	
λύση	σε	ένα	τοπικό	πρόβλημα.

Να αναγνωρίσουν ότι μια φυσική περιοχή ικανοποιεί 
τις ανάγκες πολλών ειδών (και ανθρώπων), 
να	καταλάβουν	ότι	οι	άνθρωποι	μπορούν	να	
επηρεάσουν αρνητικά αλλά και θετικά μια φυσική 
περιοχή, να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία 
της φύσης δεν είναι αναγκαστικά αντίθετη στις 
ανθρώπινες ανάγκες, να διατυπώσουν υποθέσεις.

Στόχος:

•	 Χρωματιστά	μολύβια	ή	μαρκαδόροι
•	 Φθηνό	χαρτί	σε	μεγάλα	φύλλα
•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας	
 (1 σετ ανά παιδί)

Ηλικία: 14+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

2 ώρες (επέκταση: 1 ώρα)15-30
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Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα νέο έργο στην περιοχή μας, προκύπτει το ερώτημα «πού θα το 
κατασκευάσουμε;».	Χρειάζεται	να	ακολουθήσουμε	μια	σειρά	από	βήματα,	τα	ίδια	που	ακολουθούν	
οι επιστήμονες και οι τοπικές αρχές σε ανάλογες πραγματικές περιπτώσεις:

Αρχικά, αξιολογούμε την αναγκαιότητα του έργου: Ποια ανάγκη θα καλύψει; Πόσο πιεστική είναι 
αυτή η ανάγκη; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;

Αξιολογούμε και την περιβαλλοντική αξία του τόπου: Περιέχει οικότοπους, φυτά ή ζώα που 
απειλούνται ή προστατεύονται στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση; Περιέχει τοπία με ιδιαίτερη 
ομορφιά ή πολιτιστική αξία; Έχει στοιχεία με οικοτουριστική αξία, π.χ. μονοπάτια και σημεία θέας;

Μετά, εξετάζουμε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για ένα έργο, όπως για παράδειγμα ένα αιολικό 
πάρκο. Πού υπάρχει έδαφος κατάλληλο για την κατασκευή π.χ. κορυφογραμμή με δυνατούς 
ανέμους; Πού μπορούν να κατασκευαστούν οι δρόμοι πρόσβασης και οι γραμμές μεταφοράς του 
ηλεκτρικού ρεύματος με το μικρότερο κόστος αλλά και τη μικρότερη ζημιά στο περιβάλλον; Πώς 
θα ωφεληθούν οι κάτοικοι της περιοχής από το έργο, σε αντάλλαγμα για τη ζημιά που αυτό θα 
προκαλέσει στο τοπίο της περιοχής τους; Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο ή μπορούν να γίνουν δύο 
μικρότερα;

Τέλος, βάζουμε όλα τα παραπάνω στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε τις πιθανές λύσεις.

Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται πάντοτε το ιδανικό αυτό σενάριο. Συχνά, μια ομάδα 
ανθρώπων καταφέρνει να επιβάλει τις δικές της απόψεις, επειδή τις πρότεινε πρώτη ή επειδή τις 
υποστήριξε πιο πειστικά. Έτσι, κάποιες περιοχές δεν έχουν τη μορφή ανάπτυξης που τους ταιριάζει. 
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προτείνουμε αλλαγές, αν διαθέτουμε τα σωστά 
επιχειρήματα.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Φανταστείτε	ότι	κοντά	στο	σχολείο	υπάρχει	ένα	βουνό	σκεπασμένο	από	φρύγανα,	μικρά	δά- 

ση	σφενδάμου	 και	 χωράφια	με	φυσικούς	φράχτες.	 Στην	περιοχή	αυτή	 κυνηγάει	 ο	Μαυ-
ροπετρίτης, ένα σπάνιο είδος γερακιού που ζει σχεδόν αποκλειστικά στα νησιά του Αιγαίου.

	 •	 	Μια	ιδιωτική	εταιρεία	θέλει	να	φτιάξει	ένα	αιολικό	πάρκο	στην	κορυφογραμμή	του	βουνού.	
Οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να ρυπαίνουν 
το	περιβάλλον	(αντίθετα	με	ότι	συμβαίνει	με	την	καύση	πετρελαίου	ή	λιγνίτη).	Δεν	υπάρχει	
άλλος τόπος στη Σκύρο όπου να φυσάει τόσο δυνατός άνεμος.

	 •	 	Μοιράστε	τα	Φύλλα	Δραστηριότητας	«Διαχείριση της φύσης» και	«Χάρτης	Αιολικού	Πάρ-
κου», αφήστε τα παιδιά να τα διαβάσουν ο καθένας μόνος του και σε 10 λεπτά να σκεφτούν 
πιθανές λύσεις για το πού ακριβώς θα μπορούσε να κατασκευαστεί το έργο.

	 •	 	Ζητήστε	από	τα	παιδιά	να	πει	το	καθένα	τις	προτάσεις	του.	Γράψτε	τις	συνοπτικά	σε	ένα	με-
γάλο φύλλο χαρτί που έχετε στερεώσει στον τοίχο και βάλτε το στην άκρη.

	 •	 	Χωρίστε	 τα	παιδιά	σε	μικρές	ομάδες	και	αφήστε	κάθε	ομάδα	να	διαλέξει	 την	κατηγορία	
διαχείρισης που θα αντιπροσωπεύσει. Πιο κάτω δίνονται κάποιες κατευθύνσεις, αλλά τα 
παιδιά μπορούν να κάνουν τη δική τους έρευνα στον τομέα που έχουν επιλέξει.

	 •	 	Μια	ομάδα	κατοίκων	θέλει	να	γίνει	το	έργο	στην	περιοχή	τους,	επειδή	η	εταιρεία	θα	δώσει	
λεφτά στην κοινότητα ως αντάλλαγμα για τη χρήση της κοινοτικής γης.

	 •	 	Μια	άλλη	ομάδα	κατοίκων	θέλει	να	διατηρήσει	το	φυσικό	τοπίο,	επειδή	έτσι	θα	βοηθήσει	
ένα σπάνιο είδος πουλιού να επιβιώσει. Επιπλέον, το βουνό είναι το μόνο φυσικό σημείο 
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τη φύση, σε μια περιοχή γεμάτη καλλιέργειες.
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	 •	 	Οι	ορνιθολόγοι	μιας	Μη	Κυβερνητικής	Οργάνωσης	(ΜΚΟ)	θέλουν	να	μην	κατασκευαστούν	
ανεμογεννήτριες στο 60% του μήκους της κορυφογραμμής, ώστε τα γεράκια να έχουν 
χώρο για να κυνηγήσουν.

	 •	 	Οι	επιστήμονες	 της	Υπηρεσίας	Περιβάλλοντος	θα	εγκρίνουν	 την	κατασκευή	μόνο	αν	πει-
στούν	ότι	θα	φέρει	μεγάλο	κέρδος	από	το	ρεύμα,	ενώ	θα	προκαλέσει	μικρή	ζημιά	στο	πε-
ριβάλλον.

	 •	 	Ο	 κατασκευαστής	 θέλει	 να	 κατασκευάσει	 όσο	 γίνεται	 περισσότερες	 ανεμογεννήτριες,	 ε- 
πειδή έτσι θα απομείνει μεγαλύτερο κέρδος αφού εξοφλήσει το κόστος κατασκευής του 
δρόμου πρόσβασης (θα πρέπει να κατασκευάσει τον ίδιο δρόμο ανεξάρτητα από το πόσες 
ανεμογεννήτριες θα εγκαταστήσει).

	 •	 	Η	τάξη	συγκεντρώνεται	ξανά	και	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	τα	επιχειρήματά	της	και	προτεί-
νει εναλλακτικές λύσεις.

	 •	 Συγκρίνετε	τις	προτάσεις	αυτές	με	εκείνες	που	έγιναν	στην	αρχή	της	δραστηριότητας.

	 •	 	Αφήστε	τα	παιδιά	να	κάνουν	λανθασμένες	επιλογές	και	δείξτε	τα	προβληματικά	σημεία	στο	
τέλος της δραστηριότητας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε 
κάθε επιλογή.

  Για συζήτηση:
	 •	 	Ποια	συμπληρωματικά	δεδομένα	θα	χρειαζόσασταν	για	να	ετοιμάσετε	πιο	ολοκληρωμένες	

προτάσεις;	(π.χ.	τοπογραφία,	κλίμα,	βλάστηση,	χρήσεις	γης,	άγρια	ζωή,	διαθέσιμος	προϋ-
πολογισμός, ιστορικά στοιχεία, νομοθεσία, υφιστάμενες ζώνες ανάπτυξης και προστασίας, 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)

	 •	 Πού	θα	μπορούσατε	να	βρείτε	τα	δεδομένα	αυτά;
	 •	 	Μήπως	η	βλάβη	που	θα	προκαλέσει	το	έργο	στο	φυσικό	τοπίο	μπορεί	να	αντισταθμιστεί	με	

κάποιον	τρόπο,	π.χ.	με	ίδρυση	μιας	προστατευόμενης	περιοχής	κάπου	αλλού	ή	με	κατα-
σκευές που θα βοηθήσουν τον Μαυροπετρίτη να επιβιώσει;

Επέκταση:
•	 	Συζητήστε	με	τα	παιδιά	για	το	πώς	μπορούν	να	φτιάξουν	μια	δική	τους	δραστηριότητα,	βασισμένη	

σε κάποιο τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.
•	 	Επιλέξτε	 (από	τις	εφημερίδες)	ένα	τοπικό	περιβαλλοντικό	πρόβλημα	που	να	αφορά	τις	χρήσεις	

γης.	Φτιάξτε	μια	δική	σας	δραστηριότητα,	χρησιμοποιώντας	το	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Φτιάξτε	
τη	δική	σας	δραστηριότητα	ανάπτυξης». 

Πηγές:
Branching	Out:	The	North	Carolina	forest	stewardship	activity	guide,	p.43,	
http://www.fs.fed.us/outdoors/naturewatch/implementation/Curricula/Forest-Steward-Activity-
Guide.PDF

Wetlands:	Webbed	Feet	Not	Required,	Teacher’s	Guide,	Ducks	Unlimited	Canada,	p.73,	
http://www.environment.gov.ab.ca/edu/pubs/6278_Wetlands_Teacher_Guide.pdf 

US	Forest	Service,	Investigate	your	environment:	Land	use	simulation,	p.3-8,	
http://www.fs.fed.us/outdoors/nrce/iye/extend/chland.pdf 
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Πού θα εγκαταστήσετε ένα 
αιολικό πάρκο; (Παιχνίδι ρόλων)

Γ3

Μαθητής/τρια: ……………………………………………………………

Γλωσσάρι
Ανάπτυξη: Ανθρωπογενείς αλλαγές σε μια περιοχή, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι 
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της.
Ισοϋψής: Μια γραμμή στον χάρτη που συνδέει σημεία με το ίδιο υψόμετρο (ισοϋψείς 
εικονίζονται	στον	χάρτη	του	Φύλλου	Δραστηριότητας	«Χάρτης	Αιολικού	Πάρκου».
Οικότοπος: Συνδυασμός από οικολογικούς παράγοντες (έδαφος, κλίμα, βλάστηση) 
εκεί που ζει ένα είδος.
Οικοτουρισμός: Τουρισμός που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και το αξιοποιεί σαν 
πόλο έλξης για τους επισκέπτες, με όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Φυσικοί πόροι: Φυσικές πηγές από τις οποίες προμηθευόμαστε τα αναγκαία για τη 
ζωή μας (πρώτες ύλες, ενέργεια, αναψυχή).
Χρήσεις γης: Οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους σε μια 
περιοχή.

Εισαγωγή
Η διαχείριση της φύσης δεν αφορά πάντα κάποιο μακρινό και ανέγγιχτο από τους 
ανθρώπους τόπο. Συχνά, χρειάζεται να αποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε ένα 
ταπεινό ρυάκι ή μια πλαγιά με θάμνους δίπλα στο σπίτι μας.

Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα νέο έργο στην περιοχή μας, προκύπτει το ερώτημα 
«πού	θα	το	κατασκευάσουμε;».	Χρειάζεται	να	ακολουθήσουμε	μια	σειρά	από	βήματα,	
τα ίδια που ακολουθούν οι επιστήμονες και οι τοπικές αρχές σε ανάλογες πραγματικές 
περιπτώσεις:

Αξιολογούμε την αναγκαιότητα του έργου: Ποια ανάγκη θα καλύψει; Πόσο πιεστική 
είναι αυτή η ανάγκη; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;

Αξιολογούμε και την περιβαλλοντική αξία του τόπου: Περιέχει οικότοπους, φυτά ή 
ζώα που απειλούνται ή προστατεύονται στην Κύπρο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση; Περιέχει 
τοπία με ιδιαίτερη ομορφιά ή πολιτιστική αξία; Έχει στοιχεία με οικοτουριστική αξία, π.χ. 
μονοπάτια και σημεία θέας;

Μετά, εξετάζουμε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για ένα έργο, όπως για παράδειγμα 
μια παιδική χαρά κοντά σε οικισμό. Πού υπάρχει έδαφος κατάλληλο π.χ. ομαλές 
πλαγιές για την κατασκευή; Πού υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση π.χ. δρόμος σε μικρή 
απόσταση; Πόσο κοντά βρίσκεται σε αυτούς που θα το χρησιμοποιούν; Πρέπει να γίνει 
ένα μεγάλο έργο ή μπορούν να γίνουν δύο μικρότερα;

Τέλος, βάζουμε όλα τα παραπάνω στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε τις πιθανές λύσεις.

104



Πού θα εγκαταστήσετε ένα 
αιολικό πάρκο; (Παιχνίδι ρόλων)

Γ3

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
•	 	Φαντάσου	ότι	ζεις	κοντά	σε	ένα	βουνό	σκεπασμένο	από	φρύγανα,	μικρά	δάση	

σφενδάμου και χωράφια με φυσικούς φράχτες. Στην περιοχή αυτή κυνηγάει ο 
Μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο είδος γερακιού που ζει σχεδόν αποκλειστικά στα 
νησιά του Αιγαίου.

•	 	Μια	ιδιωτική	εταιρεία	θέλει	να	φτιάξει	ένα	αιολικό	πάρκο	στην	κορυφογραμμή	
του βουνού. Οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου θα παράγουν ηλεκτρικό 
ρεύμα χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον (αντίθετα με ότι συμβαίνει με την 
καύση	πετρελαίου	ή	λιγνίτη).	Δεν	υπάρχει	άλλος	τόπος	στη	Σκύρο	όπου	να	φυ-
σάει τόσο δυνατός άνεμος.

•	 	Κοίταξε	 το	Φύλλο	Δραστηριότητας	«Χάρτης	 Αιολικού	 Πάρκου» και σκέψου 
πιθανές λύσεις για το πού ακριβώς θα μπορούσε να κατασκευαστεί το έργο 
(ατομική εργασία).

•	 	Κάθε	ομάδα	διαλέγει	να	αντιπροσωπεύσει	μία	κατηγορία	διαχείρισης,	όπως	οι	
πιο κάτω (ομαδική εργασία):

•  Μια ομάδα κατοίκων θέλει να γίνει το έργο στην περιοχή τους, επειδή η εταιρεία 
θα δώσει λεφτά στην κοινότητα ως αντάλλαγμα για τη χρήση της κοινοτικής γης.

•	 	Μια	άλλη	ομάδα	κατοίκων	θέλει	να	διατηρήσει	το	φυσικό	τοπίο,	επειδή	έτσι	θα	
βοηθήσει ένα σπάνιο είδος πουλιού να επιβιώσει. Επιπλέον, το βουνό είναι το 
μόνο φυσικό σημείο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τη φύση, σε μια περιοχή 
γεμάτη καλλιέργειες.

•	 	Οι	ορνιθολόγοι	μιας	Μη	Κυβερνητικής	Οργάνωσης	(ΜΚΟ)	θέλουν	να	μην	κα-
τασκευαστούν ανεμογεννήτριες στο 60% του μήκους της κορυφογραμμής, 
ώστε τα γεράκια να έχουν χώρο για να κυνηγήσουν.

•	 	Οι	επιστήμονες	της	Υπηρεσίας	Περιβάλλοντος	θα	εγκρίνουν	την	κατασκευή	μό-
νο αν πειστούν ότι θα φέρει μεγάλο κέρδος από το ρεύμα ενώ θα προκαλέσει 
μικρή ζημιά στο περιβάλλον.

•	 	Ο	κατασκευαστής	θέλει	να	κατασκευάσει	όσο	γίνεται	περισσότερες	ανεμογεν-
νήτριες, επειδή έτσι θα απομείνει μεγαλύτερο κέρδος αφού εξοφλήσει το 
κόστος κατασκευής του δρόμου πρόσβασης (θα πρέπει να κατασκευάσει τον 
ίδιο δρόμο ανεξάρτητα από το πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκαταστήσει).

•	 	Κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	 τα	επιχειρήματά	 της	σε	όλη	 την	 τάξη	και	προτείνει	
εναλλακτικές λύσεις.
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Διαχείριση της φύσης Γ3
Επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση πετρελαίου ή λιγνίτη ρυπαίνει, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί την κατασκευή αιολικών πάρκων.

Μια ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει ένα αιολικό πάρκο με 
80-90	ανεμογεννήτριες	στην	κορυφογραμμή	και	 τις	ψηλότερες	ράχες	της	Σκύρου.	Θα	
φτιάξει	ένα	φαρδύ	χωματόδρομο	για	τη	μεταφορά	των	ανεμογεννητριών,	επίπεδους	χώ-
ρους για να τις εγκαταστήσει και μια γραμμή μεταφοράς ενέργειας ως την πιο κοντινή 
εγκατάσταση	της	ΔΕΗ.

Επειδή	μέρος	της	κορυφογραμμής	βρίσκεται	σε	περιοχή	του	δικτύου	NATURA	2000,	το	
έργο	πρέπει	πρώτα	να	εγκριθεί	από	το	Υπουργείο	Περιβάλλοντος,	αλλά	και	να	το	απο-
δέχονται	η	Δασική	Υπηρεσία,	η	Αρχαιολογική	Υπηρεσία	και	ο	Δήμος	Σκύρου.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ανεμογεννήτριες μόνο στις ράχες (όπου φυσάει δυνατός 
άνεμος) και η μία από την άλλη πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,5 φορές τη διάμετρο 
του έλικα (οι κύκλοι που συμβολίζουν τις ανεμογεννήτριες δεν πρέπει να αγγίζουν ο ένας 
τον άλλο). Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν όλες μαζί ή και χωριστά, αλλά 
θα χρειαστεί να κατασκευαστεί δρόμος μέχρι την κάθε θέση εγκατάστασης.

Μπορείτε να φτιάξετε νέους δρόμους, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνονται διαγώνια 
και όχι κάθετα με τις ισοϋψείς γραμμές (μια ισοϋψής ενώνει σημεία που έχουν το ίδιο 
υψόμετρο). Μην ξεχνάτε ότι η κατασκευή δρόμων κοστίζει.

Στις	κορυφογραμμές	κυνηγά	ο	Μαυροπετρίτης,	ένα	πολύ	σπάνιο	και	αυστηρά	προστα-
τευόμενο	είδος	γερακιού.	Επιπλέον,	κάθε	άνοιξη	και	φθινόπωρο	περνούν	πολλά	μετα-
ναστευτικά πουλιά.

Το βουνό είναι η μόνη φυσική γωνιά σε μια αγροτική περιοχή. Σε αυτό, βρίσκονται φυτά 
που φυτρώνουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο, αλλά και άλλα που είναι 
σπάνια και απειλούμενα.

Όλες οι πλαγιές και οι κορυφογραμμές είναι πολύτιμοι βοσκότοποι για τους κατοίκους.
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Φτιάξτε τη δική σας 
δραστηριότητα ανάπτυξης

Γ3

Η	ομάδας	σας	έχει	30	λεπτά	για	να…:
 
Επιλέξτε (από δημοσιεύματα) ένα τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που να αφορά τις 
χρήσεις γης. Οργανώστε μια δική σας δραστηριότητα, παίρνοντας υπ’ όψη τους πιο κάτω 
παράγοντες:

Ποιο	είναι	το	πρόβλημα;	
(περιγράψτε το)

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις ;	
(γράψτε όσο μπορείτε περισσότερους)

Ποιοι	άνθρωποι	(άτομα	ή	ομάδες)	συνδέονται	με	το	πρόβλημα;

Άλλα	θέματα	που	ίσως	θέλετε	να	λάβετε	υπ’	όψη:
•	Συνθήκες	συμμετοχής	για	τους	παίκτες	
•	 Επιμέρους	στόχος	του	κάθε	παίκτη
•	 Επιτρεπόμενα	όρια,	μέσα	στα	οποία	θα	κινούνται	οι	παίκτες	(χρήματα,	χρόνος,	πόντοι)
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Προώθησε ένα τοπικό προϊόν Γ4
με λίγα λόγια

Γλωσσάρι
Ανάπτυξη: Ανθρωπογενείς αλλαγές σε μια περιοχή, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων της.

Οικοτουρισμός: Τουρισμός που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και το αξιοποιεί σαν πόλο έλξης για 
τους επισκέπτες, με οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Πεζούλα: Μικρή καλλιεργημένη έκταση σε επικλινές έδαφος, η οποία συχνά στηρίζεται σε τοίχο από 
ξερολιθιά (πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό).

Φυσικοί πόροι:	Φυσικές	πηγές	από	τις	οποίες	προμηθευόμαστε	τα	αναγκαία	για	τη	ζωή	μας	(πρώ-
τες ύλες, ενέργεια, αναψυχή).

Φυτοφράχτης ή φυσικός φράχτης: Σειρά	από	θάμνους	και	δέντρα	που	χωρίζει	γειτονικά	χωρά-
φια. Συχνά είναι ριζωμένος στο επικλινές έδαφος μιας πεζούλας.

Χρήσεις γης: Οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους σε μια περιοχή.

Εισαγωγή
Οι	παραδοσιακές	καλλιέργειες	βοήθησαν	να	διαμορφωθεί	το	τοπίο	της	Σκύρου	όπως	είναι	σήμε- 
ρα. Οι Σκυριανοί έχτισαν πεζούλες για να καλλιεργήσουν τις πλαγιές και διαμόρφωσαν φυτοφράχτες 
για να προστατέψουν τις καλλιέργειες από το δυνατό άνεμο. Σήμερα, οι πεζούλες και οι φυτοφράχτες 
αυξάνουν τη βιοποικιλότητα στο τοπίο, σχηματίζοντας σκιερές γωνιές, πυκνά κλαδιά και βαθιές 
τρύπες σε τοπία όπου τα στοιχεία αυτά σπανίζουν.

Τα παιδιά οργανώνουν την προώθηση ενός 
τοπικού προϊόντος, με τους τρόπους που 
θα	επιλέξουν	(π.χ.	σλόγκαν,	συσκευασία,	
ετικέτα, διαφημίσεις, εκδηλώσεις).

Να αναγνωρίσουν ότι σε απομονωμένες περιοχές 
συχνά καλλιεργούνται μοναδικές τοπικές ποικιλίες 
φυτών, να συνειδητοποιήσουν ότι η προώθηση των  
τοπικών προϊόντων μπορεί να ευνοήσει την καλλιέρ- 
γειά τους και την προστασία της φύσης, να φαντα-
στούν ευρηματικούς τρόπους για την προώθηση των 
τοπικών προϊόντων, να διατυπώσουν υποθέσεις.

Στόχος:

•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλου	Δραστηριότητας
•	 Χρωματιστά	μολύβια	ή	μαρκαδόροι
•	 Φθηνό	χαρτί	σε	μεγάλα	φύλλα

Ηλικία: 14+

Σε εσωτερικό χώρο

Όλο τον χρόνο

2 ώρες15-30
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Στο Αιγαίο καλλιεργούσαν κυρίως είδη που μεγαλώνουν με λίγο νερό και αποθηκεύονται εύκολα, 
όπως τα δημητριακά και τα όσπρια. Επειδή τα νησιά ήταν απομονωμένα από τις γειτονικές στεριανές 
περιοχές,	πολλά	από	τα	καλλιεργημένα	φυτά	εξελίχτηκαν	σε	τοπικές	ποικιλίες	που	ήταν	καλά	προ-
σαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες (έλλειψη νερού, δυνατοί άνεμοι, ρηχό έδαφος).

Σήμερα, οι τοπικές καλλιέργειες έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Επειδή γίνονται με τα χέρια σε μικρά 
και απομονωμένα χωράφια, έχουν μεγάλο κόστος σε σύγκριση με καλλιέργειες των ίδιων φυτών 
με μηχανήματα. Εξάλλου, πολλά χωράφια βρίσκονται σε σχεδόν ακατάλληλα εδάφη (μεγάλη κλίση, 
πολύ ρηχό έδαφος), που κάποτε καλλιεργούνταν γιατί έλυναν το άμεσο πρόβλημα της επιβίωσης.

Η καλλιέργεια τοπικών προϊόντων στα πιο παραγωγικά χωράφια θα πρόσφερε απασχόληση σε 
πολλούς Σκυριανούς, αλλά επιπλέον θα βοηθούσε στη διατήρηση του Σκυριανού αλόγου και των 
τοπικών	ποικιλιών	από	όσπρια	-δηλαδή,	της	τοπικής	παράδοσης.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:
	 •	 	Τα	παιδιά	χωρίζονται	σε	μικρές	ομάδες.	Κάθε	ομάδα	αναζητά	πληροφορίες	(από	συγγενείς,	

γείτονες, τοπικά έντυπα, το διαδίκτυο) για τοπικά προϊόντα της Σκύρου.

	 •	 	Κάθε	ομάδα	επιλέγει	ένα	τοπικό	προϊόν	για	να	οργανώσει	την	εμπορική	του	προώθηση,	που	
μπορεί να περιλαμβάνει εκδηλώσεις, συσκευασίες, ετικέτες, διαφημίσεις, σλόγκαν κ.ά.

	 •	 	Τα	παιδιά	κάθε	ομάδας	σκέφτονται	και	προτείνουν	όσο	περισσότερες	 ιδέες	μπορούν	για	 
την	παρουσίαση	του	προϊόντος.	Στη	συνέχεια,	ετοιμάζουν	τη	συσκευασία/ετικέτα/διαφήμι-
ση ή ότι άλλο έχουν επιλέξει.

	 •	 	Η	τάξη	συγκεντρώνεται	ξανά	και	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	το	δικό	της	προϊόν,	εξηγώντας	
πώς έφτασαν στη συγκεκριμένη π.χ. συσκευασία ή διαφήμιση.

  Για συζήτηση:

	 •	 	Ποια	συμπληρωματικά	δεδομένα	θα	χρειαζόσασταν	για	να	ετοιμάσετε	πιο	ολοκληρωμένες	
προτάσεις;	(π.χ.	συστατικά	του	προϊόντος,	 ιδιαιτερότητες	και	πλεονεκτήματα	της	παραγω-
γής του, παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, τόποι όπου θα διατίθεται το 
προϊόν, πιθανοί πελάτες).

	 •	 	Πού	θα	μπορούσατε	να	βρείτε	τα	δεδομένα	αυτά;

	 •	 	Μήπως	τα	τοπικά	προϊόντα	θα	μπορούσαν	να	συνδυαστούν	με	την	κατάλληλη	τουριστική	
ανάπτυξη, π.χ. με τη διάθεση τοπικών φαγητών στα ξενοδοχεία ή τον οικοτουρισμό;
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Προωθήστε ένα τοπικό προϊόν Γ4

Επιλέξτε	(από	συγγενείς	ή	τοπικά	έντυπα)	ένα	τοπικό	προϊόν.	
Οργανώστε την εμπορική του προώθηση, παίρνοντας υπ’ όψη τους πιο κάτω πα-
ράγοντες:

Ποιο	είναι	το	προϊόν	και	πώς	χρησιμοποιείται;	
(περιγράψτε το)

Ποιοι	άνθρωποι	(άτομα	ή	ομάδες)	θα	το	χρησιμοποιήσουν;

Ποια	λέξη	ή	φράση	εκφράζει	το	συγκεκριμένο	προϊόν;
(γράψτε όσο μπορείτε περισσότερες)

Πώς	θα	παρουσιάσετε	τη	λέξη	ή	φράση	που	διαλέξατε;
(βρείτε μια εικόνα ή μια σύντομη ιστορία)

Φτιάξτε	(σε	άλλο	φύλλο	χαρτιού)	την	ιδέα	που	σκεφτήκατε.	
Δοκιμάστε	διαφορετικά	σχέδια	πριν	καταλήξετε	σε	αυτό	που	σας	αρέσει	περισσότερο.	
Μετά, φτιάξτε το τελικό χρησιμοποιώντας σχέδια, δικές σας φωτογραφίες, κολλάζ, βίντεο 
ή ότι άλλο θέλετε.
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Ονειρέψου το χτες, 
το σήμερα και το αύριο

Γ5

με λίγα λόγια

Εισαγωγή
Υπάρχουν	πολλοί	 τρόποι	για	να	προσεγγίσουμε	μια	φυσική	περιοχή.	Ο	πιο	άμεσος	είναι	να	χρη-
σιμοποιήσουμε μόνο τις αισθήσεις μας.

Η περιοχή αφήνει πολύ διαφορετική εντύπωση αν λάβουμε υπ’ όψη μας τον χρόνο που περνά: Πώς 
ήταν στο παρελθόν; Πώς θα είναι στο μέλλον; Ποια από τα αντικείμενα που αγγίζουμε στο χώμα 
είχαν αγγίξει οι παππούδες μας και ποια θα αγγίξουν τα εγγόνια μας; Θα θέλαμε να διατηρηθεί κάτι 
από αυτά για τις επόμενες γενιές;

Διαφορετική	εντύπωση	θα	έχουμε	και	αν	αντιμετωπίσουμε	με	κριτικό	μάτι	όσα	μας	λέει	η	επιστήμη	
για την περιοχή, π.χ. συμβαίνει στ’ αλήθεια...;

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε τη δική μας ανταπόκριση στα ερεθίσματα 
που προέρχονται από την περιοχή. Κρατώντας κάθε είδους σημειώσεις (κείμενα, σχέδια, χρώματα) 
όσο βρισκόμαστε στην περιοχή, μπορούμε αργότερα να ανασυνθέσουμε την εντύπωση που μας 
δημιούργησε αυτός ο τόπος.

Μπορούμε	ακόμα	να	αναζητήσουμε	κάτι	που	εκπληρώνει	ένα	συγκεκριμένο	κριτήριο,	χωρίς	να	δί-
νουμε σημασία στο είδος του αντικειμένου που επιλέγουμε. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για 
το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και να φανταστούμε τι θα απογίνει η περιοχή. Μπορούμε να 
κάνουμε χίλια πράγματα για να κατανοήσουμε και όχι απλώς για να μάθουμε.

Ομάδα δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο. 
Τα παιδιά προσεγγίζουν το φυσικό τοπίο 
με διάφορους τρόπους που σχετίζονται 
με την τέχνη και το πέρασμα του χρόνου.

Να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για να εκφράσουν τις απόψεις τους για έναν τόπο, 
να αναγνωρίσουν ότι κάθε άποψη για το μέλλον 
ενός τόπου είναι επηρεασμένη από άλλες απόψεις, 
παλιότερες αλλά και σύγχρονες.

Στόχος:

•	 Φωτοαντίγραφα	Φύλλων	Δραστηριότητας
•	 Μολύβια,	χρωματιστά	μολύβια	ή	κραγιόνια
•	 Μικρά	κουτιά	με	καπάκι

Ηλικία: 8+

Σε	εξωτερικό	χώρο	με	θέα	
και	φυσική	βλάστηση

Όλο τον χρόνο, αλλά με καλό καιρό

1 ώρα4-20
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 ΟΔΗΓΙΕΣ:

•	 	Χαράζετε	στο	έδαφος	μια	μακριά	γραμμή	(10-20	μέτρα),	που	αντιπροσωπεύει	τη	χρονι-
κή	περίοδο	από	 το	 1900	ως	 το	2100	μ.Χ.	Στη	μέση	 της	γραμμής	βρίσκεται	 το	«τώρα».	 
Ο	καθένας	ας	σκεφτεί	πότε	νομίζει	ότι	αυτή	η	περιοχή	θα	είναι	καλύτερη	(π.χ.	πιο	όμορ-
φη) και ας σταθεί σε εκείνο το σημείο της γραμμής. Μετά συζητήστε: Πού στάθηκαν οι 
πιο πολλοί από σας; Γιατί; Οι παππούδες και γιαγιάδες σας θα στέκονταν στο ίδιο σημείο; 
Τα εγγόνια σας; Ποια στοιχεία από αυτή την περιοχή θα θέλατε να περάσουν στα εγγόνια 
σας;

•	 	Τα	παιδιά	χωρίζονται	σε	ζευγάρια	ή	μένουν	μόνοι.	Κάθε	ζευγάρι	ή	άτομο	διαλέγει	να	κάνει	
μία	από	τις	παρακάτω	δραστηριότητες.	Δεν	υπάρχουν	λάθος	απαντήσεις!

•	  Χρονοκάψουλα 

	 		Τα	παιδιά,	σε	ζευγάρια,	διαλέγουν	από	την	περιοχή	ένα	αντικείμενο	(φυσικό	ή	κατασκευ-
ασμένο) που πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό και το κλείνουν σε ένα κουτί. Το κουτί είναι 
μια χρονοκάψουλα που πρόκειται να θαφτεί στο έδαφος και να αποκαλυφθεί μετά από 50 
χρόνια. Κάθε ζευγάρι παιδιών εξηγεί σε ένα άλλο ζευγάρι γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο 
αντικείμενο.

•	  Ερωτήματα 

  Μήπως τα αισθήματα και η αντίληψή σας για την περιοχή αυτή αλλάζουν αν βάλετε ένα 
ερωτηματικό	στο	τέλος	κάθε	πρότασης	που	περιγράφει	τη	Σκύρο;	(οι	παρακάτω	προτά-
σεις προέρχονται από σχετικά δημοσιεύματα)

 Η Σκύρος θεωρείται ένα από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα νησιά του Αιγαίου.

  Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του νησιού (π.χ. ξύλα, λιπά-
σματα) προέρχονταν από το ίδιο το νησί.

  Η κατασκευή του αεροδρομίου της Σκύρου κατέστρεψε τους εκτενείς εποχιακούς υγρό-
τοπους και λιβάδια της περιοχής.

  Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη των απομακρυ-
σμένων γεωργικών καλλιεργειών.

  Η φύση του νησιού θα μπορούσε να παρέχει σημαντικό οικονομικό όφελος για την τοπική 
κοινωνία.

  Η παραδοσιακή κτηνοτροφική δραστηριότητα με ιστορία πολλών αιώνων έχει συντελέσει 
στη διαμόρφωση της επικρατούσας χαμηλής θαμνώδους βλάστησης. 

  Η δενδρώδης βλάστηση εμφανίζεται όπου ευνοείται η συγκέντρωση και η συγκράτηση 
νερού, δηλαδή κυρίως σε μικρά φαράγγια και ρεματιές.

  Οι φρυγανικές κοινότητες είναι προσαρμοσμένες τόσο στις αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, 
άνεμος, φτωχά εδάφη) όσο και στην ήπια βόσκηση.

  Όταν τα άλογα εισήχθησαν στο νησί είχαν διάπλαση μεγαλύτερη από τη σημερινή, λόγω 
όμως των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και διατροφής προέκυψε η σημερινή διάπλα-
σή τους (νανισμός).
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  Ο Μαυροπετρίτης έχει στη Σκύρο τη μεγαλύτερη αποικία του παγκοσμίως, με πληθυσμό 
που αντιστοιχεί στο 7% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού.

  Τα μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν το νησί της Σκύρου ως σταθμό ανεφοδιασμού 
και ξεκούρασης κατά τις μεταναστευτικές μετακινήσεις τους.

  Η περιοχή του Κόχυλα χρησιμοποιείται από τα πουλιά που μεταναστεύουν ημέρα ως ένα 
είδος αέρινου ανελκυστήρα που τους επιτρέπει, αξιοποιώντας τα ανοδικά ρεύματα αέρα, 
να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες μέτρα ύψος.

  Η Σκύρος αποτελεί για τον Μαυροπετρίτη ιδανικό τόπο φωλιάσματος, αφού βρίσκεται  
πάνω στο κύριο πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου.

  Οι ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου αποτελούν τον αποκλειστικό χώρο αναπαραγωγής  
για πολλά είδη θαλασσοπουλιών.

  Οι συστάδες σφενδαμιού αποτελούν καταφύγιο για τα μεταναστευτικά πουλιά που διέρ-
χονται από την περιοχή, αλλά και θέσεις κουρνιάσματος για μικρά αρπακτικά.

  Οι διάσπαρτες συστάδες σφενδαμιού λειτουργούν ως φυσικά μαντριά, για την προστασία 
των ζώων από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες).

  Οι απόκρημνοι θαλάσσιοι βράχοι του Κόχυλα αποτελούν ιδανική θέση φωλεοποίησης για 
πολλά είδη πουλιών.

  Στο κατά κανόνα ημίξηρο περιβάλλον των νησιών, η σημασία των υγρότοπων για τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας είναι μεγάλη.

  Η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη λόγω γεωμορφολογίας του εδάφους και τα  
κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας, γαλακτοκομικά όπως το σκυριανό κεφαλοτύρι) θα μπο-
ρούσαν να αναδειχτούν και να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών.

  Η κεραμική και κυρίως η ξυλογλυπτική, που αποτελούν σπουδαίες λαϊκές τέχνες της 
Σκύρου, ασκούνται σήμερα από λίγους καλλιτέχνες.

•	 	Συζήτηση

	 	Τι	είδους	έρευνα	στο	ύπαιθρο	θα	έπρεπε	να	κάνετε	για	να	βρείτε	απαντήσεις	στα	παρα-
πάνω ερωτήματα;

•	  Η φύση είναι τέχνη 

  Κάθε παιδί κάθεται κάπου ήσυχα και παρατηρεί το τοπίο για παραδείγματα των στοιχείων 
που αναγράφονται στο Φύλλο «Η φύση είναι τέχνη». Καταγράφει το κάθε στοιχείο με  
ένα μικρό σχέδιο ή κείμενο. Στη συνέχεια εξετάζει αν μπορεί να συνδέσει όλες τις  
καταγραφές	σε	μια	ενιαία	καλλιτεχνική	απεικόνιση.	Τέλος,	ας	αναλογιστεί	αν	η	δραστηριό-
τητα αυτή άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την περιοχή.

•	 	Οικο-ντετέκτιβ 

	 	Κάθε	παιδί	εξετάζει	προσεκτικά	τον	τόπο	γύρω	του	για	τα	παρακάτω	αντικείμενα	(τα	ο- 
ποία, όμως, δεν χρειάζεται να συλλέξει): κάτι που είναι ακόμα ζωντανό, κάτι που ήταν 
άλλοτε ζωντανό, κάτι που έχει αλλάξει, κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί, κάτι που δεν 
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μπορεί να φωτογραφηθεί, κάτι που δεν ανήκει στο οικοσύστημα, κάτι που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, κάτι που χρησιμεύει ως τροφή για φυτά ή ζώα, κάτι που 
δεν θα βρίσκεται εδώ μετά από 100 χρόνια.

•	  Γράψτε ένα ποίημα

  Κάθε παιδί κοιτάζει ένα φυσικό αντικείμενο ή σκηνή και γράφει ένα ποίημα από πέντε 
στίχους, χωρίς ομοιοκαταληξία. Ο πρώτος στίχος ας έχει μία λέξη και θα είναι ο τίτλος. 
Ο δεύτερος στίχος ας έχει δύο λέξεις και θα περιγράφει τον τίτλο. Ο τρίτος στίχος ας έχει 
τρεις λέξεις και θα εκφράζει μια δράση. Ο τέταρτος στίχος ας έχει τέσσερις λέξεις και θα 
περιγράφει ένα συναίσθημα του μαθητή για το θέμα. Ο πέμπτος στίχος ας έχει μία λέξη 
και	θα	συνοψίζει	 το	θέμα.	 Τα	παιδιά	παραβάλλουν	 τα	ποιήματα	που	έγραψαν	 -μήπως	
κατά τύχη διάλεξαν το ίδιο θέμα;

•	  Αντιθέσεις 
	 	Τα	παιδιά	συγκρίνουν	αυτό	που	ΥΠΑΡΧΕΙ	με	αυτό	που	ΥΠΗΡΧΕ	και	αυτό	που	ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	

ΥΠΑΡΞΕΙ στο σημείο αυτό. Κάθε ζευγάρι συζητά τι πρόκειται να συμβεί αν: ...λιγοστέψουν 
οι βροχές, ...αυξηθεί η θερμοκρασία, ...αλλάξει ο τρόπος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
τις γύρω περιοχές, ...βελτιωθεί η διαχείριση της περιοχής, ...χειροτερέψει η διαχείριση 
της περιοχής κ.λπ.

 

Πηγές:
Marine	Education	Society	of	Australasia,	(1997).	Field activities for coastal and marine 
environments,	Report	Series	10,	p.63-65.	
http://www.environment.gov.au/coasts/publications/series/report10.html
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Ονειρέψου το χτες, το σήμερα 
και το αύριο (α)

Γ5

 ΟΔΗΓΙΕΣ:

 Διάλεξε	να	κάνεις	κάτι	από	τα	παρακάτω:

•	Χρονοκάψουλα (σε ζευγάρια) 

	 	Διαλέξτε	από	την	περιοχή	ένα	αντικείμενο	(φυσικό	ή	φτιαγμένο	από	άνθρωπο)	
που θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό και βάλτε το μέσα σε ένα κουτί. Το 
κουτί είναι μια χρονοκάψουλα που πρόκειται να θαφτεί στο έδαφος και 
να αποκαλυφθεί μετά από 50 χρόνια. Εξηγήστε σε ένα άλλο ζευγάρι γιατί 
διαλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μαθητής/τρια: …………………………………………………………… 

Εισαγωγή
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γνωρίσουμε μια φυσική περιοχή.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τις αισθήσεις μας: να δούμε, να ακούσουμε, 
να αγγίξουμε, να μυρίσουμε.

Μπορούμε	να	τη	φανταστούμε	στο	πέρασμα	του	χρόνου:	Πώς	ήταν	η	περιοχή	στο	πα-
ρελθόν; Πώς θα είναι στο μέλλον; Ποια, από τα αντικείμενα που αγγίζουμε στο χώμα, 
είχαν αγγίξει οι παππούδες μας και ποια θα αγγίξουν τα εγγόνια μας; Θα θέλαμε να 
διατηρηθεί κάτι από αυτά για τις επόμενες γενιές;

Μπορούμε	να	δούμε	την	περιοχή	με	τα	μάτια	της	επιστήμης:	Συμβαίνει	στ’	αλήθεια	κά-
τι από τα παραπάνω...;

Μπορούμε να καταγράψουμε τη δική μας ανταπόκριση στα ερεθίσματα της περιοχής, 
κρατώντας	σημειώσεις	(κείμενα,	σχέδια,	χρώματα)	όσο	βρισκόμαστε	σε	αυτήν	και	ανα-
συνθέτοντας αργότερα την εντύπωση που σχηματίσαμε.

Μπορούμε να αναζητήσουμε στην περιοχή κάτι που να εκπληρώνει ένα συγκεκριμένο 
κριτήριο, χωρίς να δίνουμε σημασία στο είδος του αντικειμένου που επιλέγουμε.

Μπορούμε να υποθέσουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και να φανταστούμε τι 
θα απογίνει η περιοχή.
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•	Ερωτήματα (ομαδική εργασία) 

  Μήπως τα αισθήματα και η αντίληψή σας για την περιοχή αυτή αλλάζουν αν 
βάλετε ένα ερωτηματικό στο τέλος κάθε πρότασης που περιγράφει τη Σκύρο; 
(οι παρακάτω προτάσεις προέρχονται από δημοσιευμένες μελέτες)

  Η Σκύρος θεωρείται ένα από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα νησιά του Αι-
γαίου.

  Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του νησιού (π.χ. 
ξύλα, λιπάσματα) προέρχονταν από το ίδιο το νησί.

  Η κατασκευή του αεροδρομίου της Σκύρου κατέστρεψε τους εκτενείς επο-
χιακούς υγρότοπους και λιβάδια της περιοχής.

  Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη των 
απομακρυσμένων γεωργικών καλλιεργειών.

  Η φύση του νησιού θα μπορούσε να παρέχει σημαντικό οικονομικό όφελος 
για την τοπική κοινωνία.

  Η παραδοσιακή κτηνοτροφική δραστηριότητα με ιστορία πολλών αιώνων 
έχει συντελέσει στη διαμόρφωση της επικρατούσας χαμηλής θαμνώδους 
βλάστησης.

  Η δενδρώδης βλάστηση εμφανίζεται όπου ευνοείται η συγκέντρωση και η 
συγκράτηση νερού, δηλαδή κυρίως σε μικρά φαράγγια και ρεματιές.

  Οι φρυγανικές κοινότητες είναι προσαρμοσμένες τόσο στις αντίξοες συνθή-
κες (ξηρασία, άνεμος, φτωχά εδάφη) όσο και στην ήπια βόσκηση.

  Όταν τα άλογα εισήχθησαν στο νησί είχαν διάπλαση μεγαλύτερη από τη ση- 
μερινή, λόγω όμως των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και διατροφής προ-
έκυψε η σημερινή διάπλασή τους (νανισμός).

  Ο Μαυροπετρίτης έχει στη Σκύρο τη μεγαλύτερη αποικία του παγκοσμίως, με 
πληθυσμό που αντιστοιχεί στο 7% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού.

  Τα μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν το νησί της Σκύρου ως σταθμό 
ανεφοδιασμού και ξεκούρασης κατά τις μεταναστευτικές μετακινήσεις τους.

  Η περιοχή του Κόχυλα χρησιμοποιείται από τα πουλιά που μεταναστεύουν 
ημέρα ως ένα είδος αέρινου ανελκυστήρα που τους επιτρέπει, αξιοποιώντας 
τα ανοδικά ρεύματα αέρα, να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες μέτρα ύψος.

Ονειρέψου το χτες, το σήμερα 
και το αύριο (β)
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  Η Σκύρος αποτελεί για τον Μαυροπετρίτη ιδανικό τόπο φωλιάσματος, αφού 
βρίσκεται πάνω στο κύριο πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

  Οι ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου αποτελούν τον αποκλειστικό χώρο ανα-
παραγωγής για πολλά είδη θαλασσοπουλιών.

  Οι συστάδες σφενδαμιού αποτελούν καταφύγιο για τα μεταναστευτικά πουλιά 
που διέρχονται από την περιοχή, αλλά και θέσεις κουρνιάσματος για μικρά 
αρπακτικά.

  Οι διάσπαρτες συστάδες σφενδαμιού λειτουργούν ως φυσικά μαντριά, για 
την προστασία των ζώων από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. καταιγίδες, υψηλές 
θερμοκρασίες).

  Οι απόκρημνοι θαλάσσιοι βράχοι του Κόχυλα αποτελούν ιδανική θέση φω-
λεοποίησης για πολλά είδη πουλιών.

  Στο κατά κανόνα ημίξηρο περιβάλλον των νησιών, η σημασία των υγρότοπων 
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι μεγάλη.

  Η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη λόγω γεωμορφολογίας του εδά-
φους και τα κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας, γαλακτοκομικά όπως το σκυριανό 
κεφαλοτύρι) θα μπορούσαν να αναδειχτούν και να αποτελέσουν πόλο έλξης 
επισκεπτών.

  Η κεραμική και κυρίως η ξυλογλυπτική, που αποτελούν σπουδαίες λαϊκές τέ-
χνες της Σκύρου, ασκούνται σήμερα από λίγους καλλιτέχνες.

•	 	Συζήτηση (ομαδική) 

  Τι είδους έρευνα στο ύπαιθρο θα έπρεπε να κάνετε για να βρείτε απαντήσεις 
στα παραπάνω ερωτήματα;

•	 	Η φύση είναι τέχνη (ατομική) 

	 	Κάθισε	κάπου	ήσυχα	και	παρατήρησε	το	τοπίο	για	παραδείγματα	των	στοιχεί-
ων	που	αναγράφονται	στο	Φύλλο	Δραστηριότητας «Η φύση είναι τέχνη». 
Κατάγραψε το κάθε στοιχείο με ένα μικρό σχέδιο ή κείμενο. Στη συνέχεια 
δοκίμασε	να	συνδέσεις	όλες	τις	καταγραφές	σε	μια	ενιαία	καλλιτεχνική	απει-
κόνιση. Άλλαξε καθόλου η δραστηριότητα αυτή τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι 
την περιοχή;

Ονειρέψου το χτες, το σήμερα 
και το αύριο (γ)
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•	 	Οικο-ντετέκτιβ (ατομική) 

  Κοίταξε προσεκτικά τον τόπο γύρω του για τα παρακάτω αντικείμενα (δεν είναι 
ανάγκη να τα συλλέξεις): κάτι που είναι ακόμα ζωντανό, κάτι που ήταν άλλοτε 
ζωντανό, κάτι που έχει αλλάξει, κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί, κάτι που δεν 
μπορεί να φωτογραφηθεί, κάτι που δεν ανήκει στο οικοσύστημα, κάτι που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, κάτι που χρησιμεύει ως τροφή για 
φυτά ή ζώα, κάτι που δεν θα βρίσκεται εδώ μετά από 100 χρόνια.

•	 	Γράψτε ένα ποίημα (ατομική) 

	 	Κοίταξε	ένα	φυσικό	αντικείμενο	ή	σκηνή	και	γράψε	ένα	ποίημα	από	πέντε	στί-
χους, χωρίς ομοιοκαταληξία. Ο πρώτος στίχος ας έχει μία λέξη και θα είναι 
ο τίτλος. Ο δεύτερος στίχος ας έχει δύο λέξεις και να περιγράφει τον τίτλο. 
Ο τρίτος στίχος ας έχει τρεις λέξεις και να εκφράζει μια δράση. Ο τέταρτος 
στίχος ας έχει τέσσερις λέξεις και να περιγράφει ένα συναίσθημά σου για το 
θέμα. Ο πέμπτος στίχος ας έχει μία λέξη και να συνοψίζει το θέμα. Μετά, δείξε 
στους	άλλους	το	ποίημα	που	έγραψες	-μήπως	διαλέξατε	το	ίδιο	θέμα;

•	 	Αντιθέσεις (σε ζευγάρια) 

	 	Συγκρίνετε	αυτό	που	ΥΠΑΡΧΕΙ	με	αυτό	που	ΥΠΗΡΧΕ	και	αυτό	που	ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	
ΥΠΑΡΞΕΙ στο σημείο αυτό. Συζητήστε μεταξύ σας τι πρόκειται να συμβεί αν: 
...λιγοστέψουν οι βροχές, ...αυξηθεί η θερμοκρασία, ...αλλάξει ο τρόπος που 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις γύρω περιοχές, ...βελτιωθεί η διαχείριση της 
περιοχής, ...χειροτερέψει η διαχείριση της περιοχής κ.λπ.

Ονειρέψου το χτες, το σήμερα 
και το αύριο

120



Η φύση είναι τέχνη Γ5
Βρες ένα ήσυχο μέρος και παρατήρησε το τοπίο 
για παραδείγματα των παρακάτω:

Κατάγραψε	το	καθένα	από	αυτά	με	ένα	μικρό	σχέδιο	ή	κείμενο.	Μετά,	σκέψου:
•	Μπορείς	να	ενώσεις	όλα	όσα	κατέγραψες	σε	ένα	ενιαίο	έργο	τέχνης;

•	 Επηρέασε	η	δραστηριότητα	αυτή	τον	τρόπο	που	αντιλαμβάνεσαι	την	περιοχή;

 Μια σκιά Ένα σχήμα Μια αντίθεση

 Μια καμπύλη Μια γραμμή Ένα μοτίβο
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Επισκεφτείτε:

Πρόγραμμα LIFE Σκύρου (φυσικό περιβάλλον Σκύρου) http://www.skyroslife.gr

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (πουλιά, αιολικά πάρκα) http://www.ornithologiki.gr

Επιπτώσεις αιολικών πάρκων στα πουλιά 
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1376&aID=401

Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου (Σκυριανό άλογο) http://www.skyrianhorsesociety.gr

The Silva Project (Σκυριανό άλογο) http://www.thesilvaproject.org

Skyrian horses (Σκυριανό άλογο) http://www.skyrianhorses.org

Μουσείο Φαλτάιτς (παραδοσιακές δραστηριότητες στη Σκύρο) http://www.faltaits.gr

Ελληνικό	Κέντρο	Βιοτόπων-Υγροτόπων (προστατευόμενες περιοχές) 
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_PP_el.html

Οικοσκόπιο (χάρτες με προστατευόμενες περιοχές) http://www.oikoskopio.gr

Διαβάστε:

Αναγνωστοπούλου,	Μ.	&	Μπούσμπουρας,	Δ.	(2008).	Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά. 
Ελληνική	Ορνιθολογική	Εταιρεία,	Αθήνα.	Διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο:	
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1376&aID=401

Cornell,	J.	(1994).	Ας Μοιραστούμε τη Φύση με τα Παιδιά. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Ζαχαράκη, Ο. (2010). Σκύρος,	 Θησαυροί	 Παράδοσης:	 Κεντήματα,	 Ξυλόγλυπτα,	 Κεραμικά. 
Εκδόσεις Λυχνία, Αθήνα.

Futuyma,	D.J.	1991).	Εξελικτική	Βιολογία.	Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.

Καλέμης, Α. (2008). Το Σκυριανό Αλογάκι: Δράσεις για την Διάσωση του Σκυριανού Αλόγου 
στην	Περιοχή	Natura	του	όρους	Κόχυλα. Ευβοϊκές Εκδόσεις Κίνητρο.

Κατσαδωράκης, Γ. & Παραγκαμιάν, Κ. (2007). Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του 
Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές.	Παγκόσμιο	Ταμείο	για	τη	Φύση	-	WWF	
Ελλάς,	Αθή-να,	392	σελ.	Διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο:	
http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/pdf/WWF.pdf 

Κλιάφα, Μ. (1977). Παραμύθια της Θεσσαλίας. Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα.

Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.) (2009). Το	Κόκκινο	Βιβλίο	των	Απειλούμενων	Ζώων	της	Ελλά-
δας. Ελληνική	Ζωολογική	Εταιρεία,	Αθήνα,	528	σελ.	Διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο:	http://www.ypeka.
gr/Default.aspx?tabid=518 ή http://dipe.ker.sch.gr/kainotomes/To_Kokkino_biblio.pdf

Πληροφορίες
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Λιζάκ,	Φ.	&	Περτιζέ,	Ζ.-Κ.	(2005).	Δραστηριότητες για να Ανακαλύψω τη Φύση. Εκδόσεις	Μεταίχ-
μιο, Αθήνα.

Μέγας, Γ.Α. (1990). Ελληνικά Παραμύθια, Σειρά Πρώτη & Δευτέρα. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» 
Ιωάννου	Δ.	Κολλάρου	&	ΣΙΑΣ	Α.Ε.,	Αθήνα.

Μπετελχάιμ, Μ. (1995). Η	Κρυφή	Γοητεία	 των	Παραμυθιών:	Μια	Ψυχαναλυτική	Προσέγγιση.	
Εκδόσεις Γλάρος, Αθήνα.

Mullarney,	K.,	L.	Svensson,	D.,	Zetterstrom	&	Grant,	P.J.	(2007).	Τα	πουλιά	της	Ελλάδας,	της	Κύπρου	
και της Ευρώπης. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Παφίλης,	Π.	&	Βαλάκος,	 Σ.Δ.	 (2012).	Αμφίβια	 και	 ερπετά	 της	 Ελλάδας.	 Οδηγός	 αναγνώρισης. 
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.

Πρες,	Χ.Γ.	(1988).	Στα Ίχνη της Φύσης. Εκδόσεις Καλέντης, Αθήνα.

Ροντάρι, Τ. (1985). Γραμματική της Φαντασίας. Εκδόσεις Τεκμήριο, Αθήνα.

Oltman,	M.	(ed.)	(2002).	Natural Wonders: A Guide to Early Childhood for Environmental Educa-
tors.	Minnesota	Early	Childhood	Environmental	Education	Consortium.	Διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο:	
http://www.seek.state.mn.us/publications/naturalwonders.pdf 

124



Πείτε μας τη γνώμη σας

Η γνώμη σας, για το πόσο αποτελεσματικές και εύκολες στη χρήση βρήκατε αυτές τις 
δραστηριότητες, θα μας ήταν πολύτιμη. Παρακαλούμε, σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε 
με τις πιο κάτω προτάσεις, με βάση την κλίμακα που δίνουμε:

1: συμφωνώ  2: γενικά συμφωνώ  3:	δεν ξέρω/ δεν απαντώ  4: γενικά διαφωνώ  5: διαφωνώ ριζικά

Ευχαριστούμε για τις απόψεις σας. Παρακαλούμε στείλτε αυτή τη σελίδα στη διεύθυνση:

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, Αθήνα ΤΚ 10681
Fax:	210	8227937
Email:	info@ornithologiki.gr

1. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τις δραστηριότητες με βοήθησαν να διδάξω 
 οικολογία και διαχείριση οικοτόπων

2. Η δομή των δραστηριοτήτων με διευκόλυνε στη χρήση της περιεχόμενης 
 πληροφορίας

3. Τα εισαγωγικά κεφάλαια με προσανατόλισαν ικανοποιητικά στο κάθε θέμα

4. Οι οδηγίες κάθε δραστηριότητας είναι ευκολονόητες

5. Ο χρόνος που προτείνεται είναι αρκετός για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας

6. Οι δραστηριότητες είναι ελκυστικές για τα παιδιά

7. Οι δραστηριότητες είναι αποτελεσματικές (ευαισθητοποιούν τα παιδιά 
 και τα βοηθούν να κατανοήσουν το θέμα)

8. Οι δραστηριότητες είναι αρκετά απλές (δεν απαιτούν περίπλοκο εξοπλισμό, 
 εξειδικευμένες γνώσεις, ασυνήθιστη επιδεξιότητα)

9. Οι δραστηριότητες είναι προσιτές σε όλους

10. Οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους συμμετέχοντες

11. Οι δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές της χώρας

12. Τα φύλλα δραστηριότητας είναι κατανοητά και εύκολα στη χρήση

13. Προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί:

14. Άλλες παρατηρήσεις:
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