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Ποια άγρια
πουλιά γνωριζεισ;

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά ανακαλούν πληροφορίες σχετικά με
τα άγρια πουλιά που γνωρίζουν και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους καταθέτοντας προσωπικές
εμπειρίες. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν ή όχι την
ορθότητα προτάσεων που τους δίνονται αναφορικά
με βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να ανακαλέσουν τις υπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες τους για τα άγρια πουλιά, να αναγνωρίζουν
τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών, να ανακτήσουν
πληροφορίες και να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήματα
για τη ζωή των πουλιών.
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Υλικά

κανένα

Διάρκεια

1 διδακτική ώρα

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-12 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν πόσα
διαφορετικά είδη πουλιών υπάρχουν στην Ελλάδα, και
τα παροτρύνει να αναφέρουν ελεύθερα όποιο είδος
άγριου πουλιού γνωρίζουν, ενώ παράλληλα μπορεί
να σημειώνει τις αναφορές των παιδιών στον πίνακα.
Σ’ αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να γίνουν τυχόν
αποσαφηνίσεις σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στα
άγρια είδη πουλιών και στα οικόσιτα είδη πουλιών ή
πουλιά συντροφιάς.

Αφού αναφερθούν από όλα τα παιδιά τα είδη που
γνωρίζουν -γίνεται προσπάθεια να εστιάσουν σε είδη
της Ελλάδας-, και ακουστούν όλες οι ιστορίες των
παιδιών, ο εμψυχωτής ρωτάει τα παιδιά τι πιστεύουν
ότι έχουν τα πουλιά που δεν έχει κανένα άλλο ζώο
(ράμφος; αβγά; φτερά; πούπουλα;), επιβεβαιώνοντας ή
ανακοινώνοντας στο τέλος τη σωστή απάντηση, αν δεν
την έχουν βρει ήδη τα παιδιά (πούπουλα).

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακινούνται να καταθέσουν
προσωπικές εμπειρίες τους σε σχέση με κάποιο
άγριο πουλί που είδαν, άκουσαν, διάβασαν γι’ αυτό
σε ένα παραμύθι κ.λπ., αλλά και να αναφέρουν ποιο
χαρακτηριστικό των πουλιών τούς έκανε εντύπωση και
γιατί:
• Τα χρωματιστά πούπουλα (Τι χρώματα είχαν;)
• Το ράμφος (Ήταν μεγάλο, κοντό, δυνατό;)
• Τα πόδια (Ήταν ψηλά, κοντά;)
• Τα φτερά (Ήταν μυτερά, μεγαλύτερα ή μικρότερα από
το σώμα;)
• Η συμπεριφορά (Πετούσε, έτρωγε, κελαηδούσε;)
• Το μέρος που το είδαν (Αυλή, πάρκο, χωριό, δάσος,
βουνό;)
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Σε αυτό το σημείο, ανακοινώνει στα παιδιά ότι ήρθε
η ώρα να ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβουν τα
πουλιά. Διατυπώνοντας όποιες από τις παρακάτω
προτάσεις θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία των
παιδιών, τους ζητάει να αναγνωρίσουν αν είναι αλήθεια
ή ψέμα. Όσα πιστεύουν ότι αυτό που ακούν είναι
αλήθεια σηκώνονται όρθια, ενώ όσα πιστεύουν ότι
είναι ψέμα παραμένουν καθιστά. Ο εμψυχωτής μπορεί
να δοκιμάσει διαφορετικές κινήσεις για κάθε δήλωση
(π.χ. αλήθεια: τα χέρια ψηλά/πήδημα ψηλά, ψέμα: τα
χέρια στο πάτωμα/χαμηλό κάθισμα κ.λπ.). Ύστερα από
κάθε πρόταση ανακοινώνει αν τελικά είναι αλήθεια ή
ψέμα.
• Τα πουλιά είναι τα μόνα ζώα που έχουν πούπουλα. (Α)
• Όλα τα πουλιά πετούν. (Ψ – Κάποια πουλιά, όπως ο
πιγκουίνος και η στρουθοκάμηλος, δεν μπορούν να
πετάξουν)
• Όλα τα πουλιά έχουν δύο φτερά. (Α)
• Όλα τα πουλιά έχουν ράμφος. (Α)
• Όλα τα πουλιά κελαηδούν. (Ψ – Ο πελαργός
αναπληρώνει το κελάηδημα με δυνατό κροτάλισμα του
ράμφους)
• Τα πουλιά έχουν βαριά κόκαλα. (Ψ – Έχουν ελαφριά
κόκαλα, που τα βοηθούν να πετούν ευκολότερα)
• Όλα τα πουλιά κάνουν αβγά. (Α)
• Τα πουλιά δεν βλέπουν καλά. (Ψ – Τα πουλιά έχουν
πολύ καλή όραση, τα δε αρπακτικά φημίζονται γι’
αυτήν!)
• Τα πουλιά μπορούν να σε μυρίσουν από ένα
χιλιόμετρο μακριά! (Ψ – Τα πουλιά δεν φημίζονται για
τη δυνατή όσφρησή τους)
• Τα πουλιά δεν ακούν καθαρά. (Ψ – Τα πουλιά έχουν
αυτιά και μπορούν να ακούν τους θορύβους μας)
• Τα περισσότερα πουλιά τρώνε ψίχουλα. (Ψ – Το ψωμί
δεν θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική τροφή για τα πουλιά)
• Όλα τα πουλιά μένουν στο ίδιο μέρος όλο τον χρόνο.
(Ψ – Πολλά είδη πουλιών μετακινούνται από τον βορρά
στον νότο και αντίστροφα, από το βουνό στον κάμπο
κ.λπ.)
• Τα πουλιά μπορούν να βγάλουν νέα φτερά στη θέση
των παλιών. (Α)

Ποια άγρια
πουλιά γνωριζ
εισ;
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[9-12 ετων]
• Τα πουλιά έχουν μονάχα ένα κελάηδημα (Ψ – Τα
πουλιά παράγουν διαφορετικούς ήχους για να
καλέσουν το ταίρι τους, να ειδοποιήσουν για έναν
κίνδυνο, να ορίσουν την επικράτειά τους)
• Το αρσενικό και το θηλυκό του ίδιου είδους έχουν
πάντα το ίδιο χρώμα (Ψ – Υπάρχουν ομάδες πουλιών,
όπως οι πάπιες, όπου το αρσενικό έχει έντονα χρώματα
και διαφέρει από το θηλυκό)
• Όλα τα πουλιά μεταναστεύουν (Ψ – Κάποια πουλιά,
όπως το σπουργίτι, παραμένουν όλο τον χρόνο στο ίδιο
μέρος)
• Τα πουλιά μεταναστεύουν γιατί δεν αντέχουν το
πολύ κρύο (Ψ – Τα πουλιά μεταναστεύουν για να
εκμεταλλευτούν εποχικές πηγές τροφής)
• Οι ρυθμοί της καρδιάς τους είναι πιο γρήγοροι από
του ανθρώπου (Α - Η καρδιά των πουλιών είναι σχετικά
μεγάλη και χτυπά πολύ γρήγορα, για να ανταποκρίνεται
στις αναπνευστικές ανάγκες κατά το πέταγμα)
• Όλα τα πουλιά είναι ομοιόθερμα (Α – Η θερμοκρασία
του σώματός τους δεν ακολουθεί αυτήν του
περιβάλλοντος, αλλά παραμένει σταθερή κατά τη
διάρκεια της ζωής τους)
• Τα πουλιά είναι σπονδυλωτά ζώα (Α)
Μόλις διαβαστούν όλες οι προτάσεις, ξεκινά συζήτηση:
• Ποια πρόταση τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση;
• Τους δημιουργήθηκε κάποια άλλη απορία;
• Πώς μπορούν να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους;

Ένα βήμα παραπέρα

Χρησιμοποιών τας τη μέθοδο
του σχεδίου εργασίας
(project), τα παιδιά χωρίζοντ
αι
σε ομάδες, εκφράζουν ελε
ύθε ρα τις δικές τους
ερωτήσεις για τον κόσμο των
πουλιών και τις
καταγράφουν. Κάθε ομάδα
ανα λαμβά νει να βρει
τις απαντήσεις στα ερωτήμ
ατα που έθεσε. Αφού
πρα γματοποιήσει την έρευνά
της, ανα λαμβά νει
να παρουσιάσει στις υπόλοι
πες ομάδες τις
απαντήσεις που βρήκε, με
τη μορφή του
παιχν ιδιού «Α λήθεια ή ψέ
μα;»;
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Με λΙγα λογια

Ζουν ανάμεσά μας!

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

Στόχοι

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

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

Διάρκεια

1 διδακτική ώρα

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-12 ετων]
Περιγραφή

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

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

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

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

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

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

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

Ζουν ανάμεσά μας!
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Ένα βήμα παραπέρα

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

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

Πουλιά στα Ιόνια νησιά (B)

Με λΙγα λογια

Τιτιβίσματα!

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις διαφορετικές φωνές
των πουλιών μέσα από αισθησιοκινητικά παιχνίδια
και στη συνέχεια συνθέτουν ιστορίες με ερεθίσματα
τις διαφορετικές συνθήκες ζωής των πουλιών και τον
τρόπο που χρησιμοποιούν τα πουλιά τη φωνή τους για
να ανταποκριθούν στις συνθήκες αυτές.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις διαφορετικές φωνές
των πουλιών, να μιμηθούν με τη φωνή τους διάφορες φωνές
πουλιών, να διακρίνουν τα διαφορετικά ηχητικά σήματα που
χρησιμοποιούν τα πουλιά στις διαφορετικές συνθήκες της
ζωής τους.
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλου
δραστηριότητας, ηχοσύστημα,
ήχοι πουλιών από το
Υποστηρικτικό Υλικό.

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής στρέφει την προσοχή των παιδιών στις
φωνές των άγριων πουλιών. Ρωτά τα παιδιά αν έχουν
ακούσει κάποιο άγριο πουλί, αν θυμούνται τη φωνή του,
ποια ώρα της ημέρας συνήθως ακούνε τις φωνές των
πουλιών και γιατί τις ακούνε τότε (π.χ. τα περισσότερα
πουλιά τα ακούμε νωρίς το πρωί, γιατί τότε είναι πιο
δραστήρια, καθώς αναζητούν τροφή με το πρώτο φως.
Εξαίρεση αποτελούν τα νυχτόβια, τα οποία ακούμε το
βράδυ, γιατί τότε αναζητούν τροφή).
Στη συνέχεια, δείχνει τις κάρτες της δραστηριότητας
«Ζουν ανάμεσά μας!» και ρωτάει τα παιδιά:
• Τα έχουν ακούσει ποτέ;
• Έχουν όλα την ίδια φωνή;
• Πώς, άραγε, να μοιάζει η φωνή τους;
Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, καλεί τα παιδιά να
κινηθούν ελεύθερα στον χώρο. Επιλέγει το αρχείο με
τους ήχους των πουλιών από το Υποστηρικτικό Υλικό
και καλεί τα παιδιά κάθε φορά που ακούγεται η φωνή
ενός πουλιού να στέκονται για λίγο ακίνητα, για να την
ακούσουν και κατόπιν να τη μιμηθούν (όπως εκείνα
νομίζουν). Στη διάρκεια του παιχνιδιού ο εμψυχωτής
ανακοινώνει στα παιδιά ποιο είδος ακούν κάθε φορά
(π.χ. τώρα ακούμε τον Τσαλαπετεινό).

Προεκτάσεις που μπορεί να δώσει:
• Επαναλαμβάνει τους ήχους με διαφορετική σειρά και
καλεί τα παιδιά να θυμηθούν ποιο είδος ακούν.
• Χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, τις καλεί να επιλέξουν
μια φωνή και επαναλαμβάνει τους ήχους: κάθε φορά
στέκονται ακίνητα μονάχα τα «πουλιά» που ακούν τη
φωνή τους.
• Δίνουν μία «συναυλία»! Είτε ο εμψυχωτής είτε ένα
από τα παιδιά (εκ περιτροπής) γίνονται μαέστροι και
ζωντανεύουν τις «παρέες πουλιών»: μία μία, δύο δύο ή
όλες μαζί!
Βοηθητικά, ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
παρακάτω προτάσεις, που περιγράφουν με συλλαβές
τους ήχους των πουλιών, δίνοντας ιδέες στα παιδιά για
γλωσσικά παιχνίδια.

Ήχοι πουλιών
Σταβλοχελίδονο:
Όταν συναντώ στον δρόμο μου αρπακτικό, 
φωνάζω δυνατά: «φλιττ-φλιττ».
Μελισσοφάγος:
Μαζί με τους φίλους μου ψηλά πετώ 
και τραγουδώ: «πρρουτ-πρρουτ».
Tρυγόνι:
Έχω βραχνή φωνή και θα καταλάβεις ότι βρίσκομαι
κοντά σου όταν ακούσεις: «τουρρρρρ, τουρρρρρ,
τουρρρρρ»
Συκοφάγος:
Από κλαδί σε κλαδί συνέχεια εγώ πετώ
και τραγουδώ: «γκιγκιγκιγκ, γκιγκιγκιγκ».
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Ιδέες για γλωσσικά παιχνίδια
• Χωρίζονται σε ζευγάρια και αναπτύσσουν απλούς
διαλόγους ως πουλιά χρησιμοποιώντας τις παραπάνω
συλλαβές. Ένα από τα παιδιά μιλά ως «πουλί» και το
ζευγάρι του κάνει ελεύθερη μετάφραση στην υπόλοιπη
ομάδα. Ο «μεταφραστής» αντλεί ερεθίσματα από τις
κινήσεις και τις εκφράσεις του ζευγαριού του.
• Χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει
να φτιάξει τη «γλώσσα» που μιλάει ένα είδος. Κόβουν
γράμματα από περιοδικά και φτιάχνουν μικρές λέξεις
ή φράσεις με τις αντίστοιχες συλλαβές από τους ήχους
των πουλιών.
Όταν ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής, με ερέθισμα το
φύλλο «Ιστορίες πουλιών» συζητά με τα παιδιά για τις
συνθήκες ζωής των άγριων πουλιών και πώς μπορούν
να χρησιμοποιούν τη φωνή τους στην εκάστοτε
συνθήκη.

Τιτιβίσματα!
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Τέλος, ο εμψυχωτής δείχνει στα
παιδιά τις ιστορίες από το φύλλο
«Ιστορίες πουλιών», τα παιδιά
υποθέτουν τι λένε τα πουλιά
και ο εμψυχωτής σημειώνει τις
απαντήσεις τους στα συννεφάκια
του φύλλου. Μόλις ολοκληρώσουν,
βάζουν τις ιστορίες των πουλιών στη
Γωνιά των Ταξιδιάρικων Πουλιών.

Ιστορίες πουλιών
Εξηγεί στα παιδιά ότι τα πουλιά παράγουν
διαφορετικούς ήχους, για να: καλέσουν το ταίρι
τους, να ορίσουν την επικράτειά τους (δηλαδή, ότι
μία ορισμένη περιοχή είναι το «σπίτι» τους), να
ειδοποιήσουν για έναν κίνδυνο (κάλεσμα συναγερμού)
ή για να απωθήσουν έναν εχθρό, να επικοινωνήσουν με
το σμήνος τους, να καλέσουν τους γονείς τους κ.λπ.

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα
αναπαριστά ακίνητη, σαν παγωμένη εικόνα ή
φωτογραφία, μία από τις συνθήκες της ζωής των
άγριων πουλιών. Ως συνθήκη στο τι συμβαίνει στο κάθε
είδος μπορεί να δώσει:
• Είναι ασφαλής / βρίσκεται σε κίνδυνο.
• Ειδοποιεί ότι έχει βρει τροφή. (π.χ. τα σπουργίτια)
• Ειδοποιεί άλλα πουλιά για κάποιον κίνδυνο.
• Καλεί το ταίρι του.
• Ζητάει τους γονείς του.
Τα παιδιά διαλέγουν ποια συνθήκη θα αναπαραστήσουν
και, με το σύνθημα του εμψυχωτή, οι εικόνες
ζωντανεύουν με κίνηση και ήχο.
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Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά χωρίζονται σε
ομάδες με βάση τους ήχους
πουλιών που έχουν επι λέξ
ει.
Ο εμψ υχωτής καλ εί τα παιδι
ά να βγουν στην
αυλ ή του σχολείου, και τα
μέλ η της κάθε ομάδας
απ λώνον ται στον χώρο. Σκο
πός είναι ένα ζευ γάρι
από κάθε ομάδα να καταφέρε
ι με κλειστά τα μάτια
να εντοπίσει την παρέα του
με βάση το μοναδικό
της κάλ εσμα.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
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Με λΙγα λογια

Την ευτυχία στο
Ιόνιο θα βρεις!

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

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις βασικές ανάγκες των
πουλιών και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην
προσπάθειά τους να καλύψουν τις ανάγκες τους.

04

Υλικά

λευκές κόλλες,
ξυλομπογιές

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Αρχικά, ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά για τις
ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι. Παροτρύνει τα παιδιά
να σκεφτούν το σπίτι τους (ως το μέρος που ζούμε,
τρώμε, παίζουμε, κοιμόμαστε, συζητούμε κ.λπ.)
και να αναφέρουν ελεύθερα ποια είναι τα πράγματα
που χρειάζονται. Τους αφήνει να πουν ό,τι θέλουν
(παιχνίδια, υπολογιστής, κρεβάτι κ.λπ.). Συζητά μαζί
τους τη διαφορά μεταξύ των εννοιών «θέλω» και
«έχω ανάγκη» και στη συνέχεια ταξινομεί όσα έχουν
αναφέρει σε έναν πίνακα με τις εξής δύο κατηγορίες:
«Θ» (θέλω) και «Α» (ανάγκη) αντίστοιχα. Έτσι, η
κουβέντα θα καταλήξει στις βασικές μας ανάγκες:
φαγητό, νερό, καταφύγιο, ξεκούραση, συντροφιά,
καθαριότητα.
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να
αναπαραστήσουν μία μέρα από την καθημερινή τους
ζωή περιγράφοντας με τις κινήσεις τους τον τρόπο με
τον οποίο φροντίζουν για τις ανάγκες τους.
Μόλις εκείνα ολοκληρώσουν, τα ενθαρρύνει να
αναφέρουν κάποια από τα ζώα που ζουν κοντά τους,
π.χ. στη γειτονιά, και τα σημειώνει στον πίνακα (π.χ.
σκύλος, γάτα, σπουργίτι, σαύρα, ποντίκι, σκουλήκι
κ.λπ.). Παροτρύνει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τι
χρειάζονται τα παραπάνω ζώα για να ζήσουν (ποντίκια,
μεγάλα έντομα, σπόρους, χορτάρι, καρπούς, νερό
κ.λπ.) και πού θα το βρουν στη γειτονιά (π.χ. δέντρο,
σπίτι, χώμα, αυλή). Μέσα από συζήτηση, εντοπίζουν
ομοιότητες στις ανάγκες που είναι καθολικές, δηλαδή
τις έχουν όλα τα όντα.

Θυμίζει τα είδη άγριων πουλιών της προηγούμενης
δραστηριότητας και τα παιδιά δίνουν απαντήσεις στις
εξής ερωτήσεις:
• Τι χρειάζονται τα πουλιά για να ζήσουν; Ποιες είναι
οι ανάγκες τους;
• Τι τρώει καθένα από αυτά;
• Πού ζει;

Αντιστοιχία πουλιών
και τροφής
Τρυγόνι:
Tρώει έντομα, σπόρους, σαλιγκάρια
Μελισσοφάγος:
Τρώει μέλισσες, σφήκες και άλλα έντομα
Τσαλαπετεινός:
Τρώει κυρίως έντομα, κάμπιες εντόμων
και σκουλήκια
Σταβλοχελίδονο:
Τρώει έντομα, κυρίως κουνούπια
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Ο εμψυχωτής, στη συνέχεια, διαβάζει στα παιδιά
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες περιγράφουν
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά στην
προσπάθειά τους να βρουν τροφή. Στο τέλος της
πρότασης, ρωτάει τα παιδιά «Πεινάω, πεινάω πολύ.
Τι να κάνω για να βρω ξανά τροφή;» παρακινώντας τα
να απαντήσουν τι μπορούν να κάνουν τα πουλιά για να
γλιτώσουν από τον κίνδυνο και να βρουν τροφή:

«

• Τρυγόνι: Ήρθε ο χειμώνας και οι σπόροι είναι
λιγοστοί. Πεινάω, πεινάω πολύ. Τι να κάνω για να
βρω ξανά τροφή;
• Μελισσοφάγος: Κάνει βαρυχειμωνιά, τα έντομα
έφυγαν μακριά και δεν βρίσκω πια να φάω. Πεινάω,
πεινάω πολύ. Τι να κάνω για να βρω ξανά τροφή;
• Τσαλαπετεινός: Σπίτια έχτισαν στην πλαγιά την
καλή, πάνε τα δέντρα, φύγανε και οι κάμπιες μου
από εκεί. Πεινάω, πεινάω πολύ. Τι να κάνω για να
βρω ξανά τροφή;
• Σταβλοχελίδονο: Πετάω συνέχεια και ψάχνω
να φάω, μα λίμνη με κουνούπια δεν βρίσκω και
πουθενά δεν σταματάω. Πεινάω, πεινάω πολύ. Τι να
κάνω για να βρω ξανά τροφή;
• Τρυγόνι: Κυνηγοί είναι κρυμμένοι στα μέρη που
τρώω. Πεινάω, πεινάω πολύ. Τι να κάνω για να βρω
ξανά τροφή;

»

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

Αναζήτηση τροφής
Εξηγεί στα παιδιά ότι τα πουλιά, για να αναζητήσουν
τροφή, κάνουν μικρότερες ή μεγαλύτερες κάθε
φορά μετακινήσεις από γειτονιά σε γειτονιά, από το
βουνό στον κάμπο, από χώρα σε χώρα, από τον νότο
στον βορρά) κ.λπ. Υπάρχουν, όμως, φορές που δεν
καταφέρνουν να βρουν αρκετή τροφή για τα ίδια ή/
και τα μικρά τους, καθώς ο άνθρωπος με διάφορους
τρόπους (αποξήρανση λιμνών, χρήση φυτοφαρμάκων
που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα εντόμων κ.λπ.)
δυσκολεύει αυτή τους την προσπάθεια.
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Την ευτυχία στο
Ιόνιο θα βρεις!

04

Αφού τα παιδιά μοιραστούν τις
λύσεις που βρήκαν, ο εμψυχωτής
τούς μοιράζει λευκές κόλλες
ζητώντας τους να επιλέξουν ένα από
τα άγρια πουλιά που αναφέρθηκαν
σε προηγούμενες δραστηριότητες,
και να το ζωγραφίσουν με ό,τι
αυτό χρειάζεται, να ζωγραφίσουν
δηλαδή ένα «ευτυχισμένο πουλί»
αιτιολογώντας την επιλογή τους. Στο
τέλος, ο εμψυχωτής συγκεντρώνει
τις ζωγραφιές των παιδιών και
τις τοποθετεί στη Γωνιά των
Ταξιδιάρικων Πουλιών!

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά παρακολουθούν στιγμιότυπα από το
μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών, εντοπίζουν στον
παγκόσμιο χάρτη τις διαδρομές των άγριων πουλιών και τα
βασικά φυσικά εμπόδια που υπάρχουν σε αυτές. Μέσα από
την αφήγηση σύντομης ιστορίας παίρνουν πληροφορίες
σχετικά με τα κίνητρα της μετανάστευσης των πουλιών αλλά
και με τους κινδύνους που αυτή κρύβει. Τέλος, ζωγραφίζουν
ελεύθερα τη Γη όπως θα την έβλεπαν από την πλάτη ενός
μεταναστευτικού πουλιού!

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα μεταναστευτικά
πουλιά, να εντοπίσουν τις διαδρομές που ακολουθούν
τα πουλιά στον παγκόσμιο χάρτη, να συγκρίνουν τις
διαφορετικές διαδρομές τους.

Υλικά

λευκές κόλλες, ξυλομπογιές,
σχοινάκια, κορδόνια ή μικρές
κορδέλες, παγκόσμιος
χάρτης, οπτικοακουστικό
υλικό από το Υποστηρικτικό
Υλικό, φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας (προαιρετικά).

Οι φτερωτοί
ταξιδιώτες

05

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται στη φθινοπωρινή
μετανάστευση των πουλιών, δηλαδή στο ταξίδι τους
από τον βορρά προς τον νότο.
Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά τις βασικές ανάγκες
των πουλιών και προβάλλει το οπτικοακουστικό υλικό
«Το ταξίδι των μεταναστευτικών πουλιών» από το
Υποστηρικτικό Υλικό. Εναλλακτικά, τα παιδιά, με την
παρουσία και καθοδήγηση του εμψυχωτή, μπορούν,
αν έχουν τη δυνατότητα, να δουν στιγμιότυπα από
το ντοκιμαντέρ Τα ταξιδιάρικα πουλιά. Μετά την
προβολή, γίνεται συζήτηση:

Το μεγάλο ταξίδι
Εξηγεί στα παιδιά ότι ενώ όλα τα άγρια πουλιά
έχουν παρόμοιες ανάγκες (τροφή, καταφύγιο κ.λπ.),
κάποια συγκεκριμένα είδη χρειάζεται να κάνουν
μεγάλα ταξίδια για να βρουν τροφή για τα ίδια και
την οικογένειά τους. Όταν σε ένα μέρος η τροφή
αρχίζει να σπανίζει για ένα είδος (καθώς αλλάζουν οι
καιρικές συνθήκες), έχει έρθει η ώρα τα μέλη του να
ξεκινήσουν το μεγάλο τους ταξίδι. Μπορεί να αναφέρει
το παράδειγμα του Σταβλοχελίδονου, το οποίο έρχεται
στη χώρα μας την άνοιξη, όταν υπάρχει άφθονη τροφή
(κουνούπια) και αναχωρεί το φθινόπωρο, όταν η τροφή
λιγοστεύει.

• Πού πιστεύετε ότι πηγαίνουν τα πουλιά;
• Γιατί ορισμένα πουλιά ταξιδεύουν και αλλάζουν χώρα;
• Τι ψάχνουν, άραγε;
• Πώς ονομάζονται τα πουλιά που ταξιδεύουν;
• Γνωρίζετε κάποιο μεταναστευτικό πουλί;
• Αν ναι, πότε έρχεται στη χώρα μας; Πότε φεύγει; Από
ποια χώρα έρχεται;
• Είναι όλα τα πουλιά αποδημητικά;
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Ύστερα, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν
τις διαδρομές ή μέρος των διαδρομών που ακολουθούν
τα παρακάτω μεταναστευτικά πουλιά, με τη βοήθεια
ενός παγκοσμίου χάρτη. Τα παιδιά παρατηρούν στον
χάρτη τις αποστάσεις που διανύουν τα διαφορετικά
είδη πουλιών και τα φυσικά εμπόδια που συναντούν
(π.χ. θάλασσα). Χρησιμοποιούν σχοινάκια, κορδόνια
ή μικρές κορδέλες για να συγκρίνουν τις εξής
αποστάσεις:
Ποιο ταξίδι είναι μεγαλύτερο;
• Από τη Γαλλία ως τη Νότια Αφρική; (Σταβλοχελίδονο)
• Από την Ελλάδα ως το Μαρόκο; (Τσαλαπετεινός)
• Από την Αγγλία ως το Τσαντ; (Τρυγόνι)
Ο εμψυχωτής, στη συνέχεια, δημιουργεί δύο ομάδες.
Μπορεί να διαβάσει ή να τροποποιήσει την ιστορία που
ακολουθεί, για δύο ζώα που ζουν στο Ιόνιο:

«

Βρισκόμαστε στο δροσερό Ιόνιο. Ένα χελιδόνι
κάθεται σε ένα καλάμι δίπλα από μια λίμνη και
κοιτάει πέρα, μακριά. Δίπλα του –για την ακρίβεια,
δίπλα στο καλάμι– κάθεται, μισός μέσα στο νερό
μισός έξω, ένας βάτραχος. Και οι δύο νιώθουν
πως σύντομα ο καιρός θα αλλάξει. Ο χειμώνας
πλησιάζει και αυτό είναι πρόβλημα για τα χελιδόνια
που τρέφονται με κουνούπια: μικρότερες μέρες,
λιγότερα κουνούπια! Το χελιδόνι είναι έτοιμο να
πετάξει μακριά, πολύ μακριά από εκεί, ψάχνοντας
ένα μέρος με πιο πολλά τι; (Κουνούπια!). Ο
βάτραχος, συνηθισμένος να ψάχνει για τροφή, λίγο
πολύ, κοντά στη γειτονιά του, δεν κρατιέται άλλο
και ρωτάει το χελιδόνι: “Πού πας; Τι ζητάς;”
• -Πού πας; -Πού πάω; Για την Αφρική πετάω!
• -Τι ζητάς; -Τι ζητάω; Τροφή αναζητάω!
• -Πώς θα πας; -Πώς θα πάω;! Δυνατά τα φτερά μου
θα χτυπάω!
• -Τι φοβάσαι (ξανά); -Τι φοβάμαι;! Τη βροχή
φοβάμαι!
• -Πότε θα σε ξαναδώ; -Την άνοιξη πια, με το καλό!

»

Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να συμμετάσχουν
στο διαλογικό μέρος της ιστορίας. Χωρίζονται σε δύο
ομάδες, τους βατράχους και τα χελιδόνια, και παίζουν
με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ο εμψυχωτής
μπορεί να δώσει ένα ρυθμικό μοτίβο στο «-Πού πας;
-Πού πάω;» και τα παιδιά εντάσσονται σε αυτό με
δικούς τους διαλόγους, με φωνή ή με δραματοποίηση.
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Οι φτερωτοί
ταξιδιώτες

05

Τέλος, τα παιδιά ζωγραφίζουν
σε ατομικά φύλλα εργασίας τη
Γη όπως θα την έβλεπαν από
ψηλά αν πετούσαν στην πλάτη
ενός μεταναστευτικού πουλιού
και τοποθετούν τη ζωγραφιά
τους στη Γωνιά των Ταξιδιάρικων
Πουλιών! Ο εμψυχωτής μπορεί να
χρησιμοποιήσει το φύλλο «Η Γη από
ψηλά!».

Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά χωρί ζονται σε ομάδες. Αξιοποιώντας τη μέθοδο
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ΣΚΙΤΣΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Η γη από ψηλά!

05

Τα δικά μας
μεταναστευτικά πουλιά

05

Με λΙγα λογια

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

Στόχοι

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

Υλικά

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

Πουλιά στα
Ιόνια νησιά

06

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

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

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

Ψαλιδίζει τις αριθμημένες κάρτες του φύλλου «Κλείδα
αναγνώρισης», που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό,
και μοιράζει στις ομάδες από ένα σετ, καθώς και
ένα αντίγραφο του φύλλου «Ονομασίες πουλιών του
Ιονίου». Επιλέγει τα πρώτα 8 είδη του φύλλου. Για να
αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας, μπορεί να συνεχίσει και
με τα υπόλοιπα 4 είδη του φύλλου. Καλεί τα παιδιά να
παρατηρήσουν τα εξωτερικά γνωρίσματα κάθε είδους

και τους αφήνει περίπου 20 λεπτά να συζητήσουν
και να φτιάξουν τη δική τους κλείδα σε μία λευκή
κόλλα. Για να βρουν ποιο είδος αντιστοιχεί σε κάθε
κάρτα, ανατρέχουν στο φύλλο «Ονομασίες πουλιών
του Ιονίου». Ο εμψυχωτής μπορεί υποστηρικτικά
να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα κλείδας για
τα συγκεκριμένα είδη που θα βρει στο τέλος της
δραστηριότητας.
Αφού τελειώσουν, μαζεύει τα φύλλα με τις
ονομασίες των πουλιών. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα
σημειώνει στην κλείδα της το όνομά της και τη δίνει στη
διπλανή ομάδα, ώστε κάθε ομάδα να έχει την κλείδα
της άλλης ομάδας. Κάθε ομάδα, χρησιμοποιώντας
τις κάρτες, επιλέγει ποιο είδος θα προσπαθήσει να
αναγνωρίσει, και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει
τα σχόλιά της για τη συγκεκριμένη κλείδα (αν ήταν
εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) και δίνει την κλείδα
στην επόμενη ομάδα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι κάθε
ομάδα να πάρει τη δική της κλείδα στο χέρι.
Έπειτα, όλοι μαζί σχολιάζουν τις κλείδες που
έφτιαξαν οι ομάδες και καταλήγουν στα στοιχεία εκείνα
που κάνουν λειτουργική ή δυσλειτουργική μια κλείδα.
Μόλις ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση:
• Σε ποια είδη δυσκολεύτηκαν περισσότερο;
• Ποια είχαν έντονες ομοιότητες;
• Ποια από τα είδη παρατηρούν όλο τον χρόνο και ποια
ανά εποχές;
• Ποια εποχή συναντούν το κάθε είδος;
• Γνωρίζουν ποια από αυτά είναι μεταναστευτικά;
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[9-12 ετων]

Πουλιά στα
Ιόνια νησιά

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

Παράδειγμα Διχοτομικής Κλείδας
για τα πουλιά της δραστηριότητας
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06

Ονομασίες πουλιών
του Ιονίου

06

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

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

Πού πήγαν τα χρώματα
των πουλιών; (Β)
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Με λΙγα λογια

Φροντίζω
τα πουλιά

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

Στόχοι

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

07

Υλικά

πλαστικά μπουκάλια νερού ή συσκευασίες
Tetra Pak, μολύβια ή ξύλινα καλαμάκια,
σχοινάκι, τροφή πουλιών, ψαλίδι, πήλινα
κεσεδάκια ή ρηχά πιάτα, φωτοτυπία
φύλλου δραστηριότητας (προαιρετικά).

Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί κατά
τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς τότε τα πουλιά δεν
βρίσκουν εύκολα τροφή.

[4-8 ετων]
Για τη δραστηριότητα αυτή, ο εμψυχωτής έχει
φροντίσει να συγκεντρώσει από πριν κάποιες από
τις τροφές που επιλέγουν τα πουλιά, όπως: φρούτα,
φιστίκια, ηλιόσπορους, σπόρους από σιτάρι κ.λπ.
Συμπληρωματικά, για είδη τροφής που θα είναι
δύσκολο να φέρει στην τάξη, μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις κάρτες του φύλλου «Τροφή για πουλιά!».
Αρχικά, ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν
τι τρώνε τα πουλιά και σημειώνει τις απαντήσεις τους
στον πίνακα. Στη συνέχεια, δείχνει στα παιδιά μία μία
τις τροφές που έχει συγκεντρώσει, και τα ρωτάει:
• Πού θα βρουν τα πουλιά την κάθε τροφή; Πού
βρίσκεται στη φύση; (Τα παιδιά ονοματίζουν τα
δέντρα, τα φυτά κ.λπ. από τα οποία προέρχονται οι
συγκεκριμένοι καρποί, σπόροι κ.λπ.)
• Πώς πιάνουν την τροφή τους τα πουλιά;
• Πώς τα βοηθούν τα ράμφη τους, τα νύχια τους κ.λπ.;

[4-16 ετων]
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά ότι
θα φτιάξουν ταΐστρες και ποτίστρες για τα πουλιά. Έχει
ενημερώσει από πριν τα παιδιά να φέρουν στην τάξη τα
απαραίτητα υλικά. Συμβουλεύεται τις πληροφορίες στο
τέλος της δραστηριότητας και συζητούν:
• Για ποιο λόγο φτιάχνουμε ταΐστρες για τα πουλιά;
Ποτίστρες;
• Υπάρχει αρκετή τροφή για τα μικροπούλια στην πόλη,
στο χωριό μας κ.λπ.;
• Ποια εποχή είναι δυσκολότερο για τα πουλιά να βρουν
τροφή; Γιατί;
• Τι τροφή θα επιλέξουμε;
• Τι θα ήταν καλό να προσέξουμε;

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε μικρές ομάδες

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3 ή 4
ατόμων και ξεκινούν την κατασκευή των ταϊστρών (μία
η κάθε ομάδα).
• Με τη βοήθεια του εμψυχωτή, ανοίγουν στη μία
πλευρά του πλαστικού μπουκαλιού τρύπα αρκετά
μεγάλη (τουλάχιστον 5 εκατοστά), ώστε να μπορεί το
πουλί να βάζει μέσα το κεφάλι του.
• Λίγο χαμηλότερα από την τρύπα, τρυπάνε το μπουκάλι
από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη και το διαπερνούν με
ένα σκληρό ξυλάκι (π.χ. μολύβι, ξύλινο καλαμάκι), για
να μπορούν τα πουλιά να πατάνε.
• Ανοίγουν μερικές μικρές τρύπες στον πάτο του
μπουκαλιού, για να φεύγει το νερό και η υγρασία, σε
περίπτωση που μπουν μέσα στο μπουκάλι.
• Γεμίζουν το μπουκάλι με τροφή για πουλιά.
Τέλος, τοποθετούν καθαρό νερό στο ρηχό πήλινο
κεσεδάκι (ή ρηχό πιάτο).

στο πεδιο...!
Μόλις ολοκληρώσουν την κατασκευή, τα παιδιά
εντοπίζουν τα σημεία όπου θα τοποθετήσουν τις
ταΐστρες αλλά και τις ποτίστρες. Ο εμψυχωτής
τα ενθαρρύνει να πειραματιστούν επιλέγοντας
διαφορετικά σημεία: σε ένα κλαδί δέντρου, σε
κάποιο ήσυχο μέρος, σε σημείο όπου παίζουν τα
παιδιά στο διάλειμμα κι έχει πολλή φασαρία κ.λπ.
Τα παιδιά κρεμάνε το μπουκάλι με ένα σχοινάκι από
κάποιο κλαδί ή από όποιο σημείο έχουν επιλέξει, και
τοποθετούν και τις ποτίστρες.
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[9-16 ετων]

Φροντίζω
τα πουλιά

07

Τα παιδιά μπορούν να κρατούν αρχείο με τις παρακάτω
πληροφορίες χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς
τις ταΐστρες και ποτίστρες που έχουν τοποθετήσει:
• Ύστερα από πόσον καιρό επισκέφτηκαν για
πρώτη φορά τα πουλιά τις ταΐστρες;
• Ποια είδη παρατηρούν;
• Ποια από αυτά έρχονται πιο συχνά;
• Προτιμούν κάποια συγκεκριμένη ταΐστρα και γιατί;
• Τρέφονται όλα τα είδη τις ίδιες ώρες;
Στο τέλος της χρονιάς, μπορούν να παρουσιαστούν τα
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις των παιδιών.

Βοηθητικές οδηγίες:
• Σε περιόδους που δεν έχει συχνές βροχοπτώσεις,
ένα κεσεδάκι με νερό χρησιμεύει ώστε τα πουλιά να
πίνουν νερό ή ακόμη και να κάνουν μπάνιο.
• Ανά τακτά διαστήματα ελέγχουμε την καθαριότητα
της ταΐστρας και, όταν κρίνεται απαραίτητο, την
καθαρίζουμε.
• Προσέχουμε να μη χαλάσουν οι σπόροι από την
υγρασία.
• Φροντίζουμε οι ταΐστρες μας να είναι γεμάτες ειδικά
κατά την περίοδο του χειμώνα, που τα πουλιά δεν
βρίσκουν εύκολα τροφή.
• Τα σημεία που θα επιλεγούν πρέπει να είναι
απρόσιτα στις γάτες.

Τροφή για τα πουλιά
Ηλιόσποροι:
Πολύ καλή τροφή για πολλά σποροφάγα είδη πουλιών.
Επιλέξτε μικρό μέγεθος. Προσοχή! Πρέπει να είναι
πάντα ανάλατοι και άψητοι.
Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι (θρυμματισμένο):
Τα προτιμούν κυρίως τα Περιστέρια και οι
Δεκοχτούρες, καθώς και τα Σπουργίτια, οι Σπίνοι και οι
παπαδίτσες.
Λιναρόσποροι (σπόροι λιναριού):
Τους προτιμούν αρκετά είδη πουλιών.
Κανναβούρι:
Άριστη τροφή για πολλά είδη πουλιών.
Ξηροί καρποί (καρύδια, φιστίκια, κ.ά.):
Ιδιαίτερα θρεπτική τροφή, που την προτιμούν πολλά
πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανάλατοι, άψητοι,
αποφλοιωμένοι και θρυμματισμένοι.
Τυρί:
Τριμμένο ή σε πολύ μικρά κομμάτια. Προτιμήστε
τα λιγότερο αλμυρά τυριά. Αρέσει στους
Κοκκινολαίμηδες, στις παπαδίτσες, στα Κοτσύφια κ.ά.
Ψωμί και ψίχουλα:
Δεν θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική τροφή. Αν
αποφασίσουμε όμως να βάλουμε σε κάποιες ταΐστρες,
καλό είναι να το μουλιάσουμε σε λίγο νερό.
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Ένα βήμα παραπέρα

Φυτεύουμε θάμνους!
Αρκετά είδη θάμνων προσφέρουν κάλυψη αλλά και τροφή
σε πολλά είδη πουλιών. Σίγουρα, οι καταλ ληλότεροι θάμνοι για να φυτευ τούν σε μια περιοχή είναι
οι αυτοφυείς θάμνοι της ίδιας ή της ευρύτερης
περιοχής. Μερικά ελλην ικά φυτά που προσφέρουν τροφή και κάλυψη στα πουλιά:
• Άρκευθος (Juniperus sp)
• Δάφν η (Laurus nobilis)
• Φυλλ ίκι (Phyllirea latifolia)
• Κισσός (Hedera helix)
• Πυράκανθος (Pyracantha coccinea)
• Κουφοξυλιά (Sambucus nigra)

Τροφή για πουλιά!

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά, μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού
υλικού, παρακολουθούν τη μετανάστευση των πουλιών,
καταγράφουν είδη πουλιών που γνωρίζουν διακρίνοντάς τα
σε μεταναστευτικά και επιδημητικά (μόνιμοι πληθυσμοί),
καταγράφουν στο φύλλο «Ο κύκλος της μετανάστευσης»
την ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή μετανάστευση για είδη
όπως το Τρυγόνι και το Σταβλοχελίδονο και σχεδιάζουν το
δικό τους ταξίδι (προαιρετικά).

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα μεταναστευτικά από
τα επιδημητικά πουλιά, να αναγνωρίζουν τον σκοπό ενός
μεταναστευτικού ταξιδιού, να συνδέουν τη μετανάστευση με
τη διαθεσιμότητα τροφής, να αναγνωρίζουν τη μετανάστευση
ως μέσον επιβίωσης των πουλιών.

[9-12 ετων]
Περιγραφή

Αρχικά, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να αναφέρουν
ελεύθερα ομάδες ζώων που πιστεύουν ότι
μεταναστεύουν. Σημειώνει τις απαντήσεις των
παιδιών στον πίνακα. Αν χρειαστεί, συμπληρώνει
ότι, πέρα από πουλιά, υπάρχουν θηλαστικά, έντομα,
ψάρια και ερπετά που μεταναστεύουν, ενώ μπορεί να
αναφέρει παραδείγματα ζώων που μεταναστεύουν,
όπως: νυχτερίδες, πεταλούδες, αντιλόπες, δελφίνια,
φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες, ψάρια (σολομός) κ.λπ.
Μόλις ολοκληρώσουν, τα παιδιά παρατηρούν
βλέποντας τις καταγραφές στον πίνακα πόσες ομάδες
ζώων πραγματοποιούν μεγαλύτερες ή μικρότερες
μετακινήσεις στον πλανήτη μας, διαμέσου της
θάλασσας, της ξηράς αλλά και του αέρα!
Ο εμψυχωτής δείχνει στα παιδιά το οπτικοακουστικό
υλικό «Το ταξίδι των μεταναστευτικών πουλιών»
από το Υποστηρικτικό Υλικό (βλ. Δραστηριότητα 5:
«Οι φτερωτοί ταξιδιώτες»). Μετά την προβολή,
γίνεται συζήτηση:
• Πού πιστεύετε ότι πηγαίνουν τα πουλιά; Από πού
έρχονται;
• Γιατί ορισμένα πουλιά ταξιδεύουν ανάμεσα στις
ηπείρους;
• Πώς ονομάζονται αυτά που μετακινούνται ανάμεσα σε
διαφορετικές χώρες;
• Αυτά που παραμένουν όλο τον χρόνο στην ίδια
περιοχή;

Ταξίδι με
επιστροφή!

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλου δραστηριότητας, οπτικοακουστικό υλικό
από το Υποστηρικτικό Υλικό,
παγκόσμιος χάρτης, λευκές
κόλλες, μολύβια.
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

Μεταναστευτικά πουλιά
Εξηγεί στα παιδιά ότι τα επιδημητικά πουλιά (μόνιμοι
πληθυσμοί) παραμένουν όλο τον χρόνο σε ένα μέρος
(όπως οι Δεκοχτούρες και τα Αγριοπερίστερα που
συνάντησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα),
ενώ τα μεταναστευτικά μετακινούνται από τις περιοχές
στις οποίες φωλιάζουν (αναπαράγονται), στις περιοχές
στις οποίες θα περάσουν τον χειμώνα (φθινοπωρινή
μετανάστευση) και, αντίστροφα, από τις περιοχές
που διαχειμάζουν, στις περιοχές που φωλιάζουν
(ανοιξιάτικη μετανάστευση). Κάποια μεταναστευτικά
πουλιά παραμένουν όλη την άνοιξη στη χώρα μας
(Σταβλοχελίδονο), ενώ κάποια άλλα είναι κυρίως
περαστικά (Τρυγόνι) και κατευθύνονται σε βορειότερες
χώρες.

Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και
αυτά σημειώνουν σε μία λευκή κόλλα δύο στήλες:
μεταναστευτικά πουλιά και μόνιμοι επισκέπτες.
Συμπληρώνουν ελεύθερα με είδη που πιστεύουν ή
γνωρίζουν ότι ανήκουν στη μία ή στην άλλη κατηγορία.
Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν, ανακοινώνουν τα
είδη πουλιών που έχουν εντάξει στην κάθε κατηγορία
αιτιολογώντας τις επιλογές τους. Ο εμψυχωτής
ενημερώνει τα παιδιά σχετικά με την εγκυρότητα ή μη
των απαντήσεών τους.
Μόλις όλες οι ομάδες ανακοινώσουν τις απαντήσεις
τους, επιλέγει δύο από τα είδη του υλικού, το
Τρυγόνι και το Σταβλοχελίδονο. Φωτοτυπεί το φύλλο
«Ο κύκλος της μετανάστευσης» σε τόσα αντίτυπα όσα
είναι οι ομάδες. Μοιράζει τα φύλλα στις ομάδες και
τις ενθαρρύνει αρχικά να σκεφτούν και στη συνέχεια
να σημειώσουν με ένα Τ για το Τρυγόνι και με ένα Σ
για το Σταβλοχελίδονο: τους μήνες που επισκέπτονται
την περιοχή τους, τους μήνες που αναχωρούν από την
περιοχή τους, καθώς και τους μήνες που παραμένουν
στην περιοχή τους.
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Μόλις ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν στην τάξη τα
αποτελέσματά τους και γίνεται συζήτηση:

Ταξίδι με
επιστροφή!
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• Πότε έρχονται τα πουλιά στην περιοχή τους (Ιόνιο);
• Πότε αναχωρούν από την περιοχή τους (Ιόνιο);
• Ποιο παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
στην περιοχή τους;
• Τι προσφέρουν οι χώρες του βορρά σε σχέση με τις
χώρες του νότου και αντίστροφα;

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου χάρτη, εξηγεί
ότι οι κινήσεις των πουλιών είναι μέρος του
ετήσιου κύκλου ζωής τους και συνδέονται στενά
με τη μεγάλης σημασίας αναπαραγωγή. Τα πουλιά
μετακινούνται μεταξύ των βόρειων και νότιων χωρών
για να εκμεταλλευτούν τις εποχικές πηγές τροφής.
Συγκεκριμένα:
Βορράς: Με τον ερχομό της άνοιξης, καθώς η διάρκεια
της ημέρας μεγαλώνει, τα σποροφάγα και εντομοφάγα
πουλιά (π.χ. Τρυγόνι και Σταβλοχελίδονο αντίστοιχα),
καθώς και άλλα πουλιά, ταξιδεύουν ως την Ευρώπη
για να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη διάρκεια της
ημέρας, την επακόλουθη αφθονία τροφής αλλά και
την έλλειψη ανταγωνισμού με άλλα είδη (στις χώρες
αυτές, η τροφή μοιράζεται ανάμεσα σε λιγότερα είδη).
Νότος: Με τον ερχομό του χειμώνα, η διαθεσιμότητα
τροφής για τα σποροφάγα και εντομοφάγα πουλιά
περιορίζεται στις χώρες του βορρά, οπότε και
επιστρέφουν στον νότο. Μπορεί στον νότο να υπάρχει
τροφή όλο το έτος, αλλά μοιράζεται σε περισσότερα
πουλιά, γι’ αυτό και πολλά είδη πουλιών επιλέγουν να
μεταναστεύσουν σε μέρη με ευνοϊκότερες συνθήκες,
όπου θα βρίσκουν ευκολότερα τροφή για τα μικρά
τους.

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφέρει τις μετακινήσεις
των πουλιών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.

στο πεδιο...!
Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, όλη η τάξη φτιάχνει
σε χαρτί του μέτρου έναν αντίστοιχο κύκλο χωρισμένο
σε 4 τεταρτημόρια, όσα και οι εποχές δηλαδή, ενώ
αναγράφουν και τους μήνες ανά εποχή (βλ. φύλλο
δραστηριότητας) και το κολλάνε σε έναν τοίχο της
τάξης. Τα παιδιά μπορούν να συμπληρώνουν τον κύκλο
κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης ή/και φθινοπωρινής
μετανάστευσης με βάση καταγραφές που κάνουν για τα
είδη αυτά. Μπορούν να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα
πλαίσια με φωτογραφίες των ειδών, πληροφορίες
για αυτά που θα συγκεντρώνουν κατά τη διάρκεια της
χρονιάς κ.λπ. Μπορούν, επίσης, να εντοπίσουν και να
καταγράψουν στον κύκλο τις περιοχές διαχείμασης
των ειδών (πού βρίσκονται, δηλαδή, όταν δεν είναι στη
χώρα μας). Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες
στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης για τη
Διατήρηση της Φύσης (IUCN) στο:
http://www.iucnredlist.org/
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Ένα βήμα παραπέρα
Ο εμψυχωτής μπορεί να
μεταφέρει τη συζήτηση στις
μετακινήσεις των ανθρώπων,
είτε από χώρα σε χώρα είτε στο εσωτερικό μιας
χώρας. Χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και τους
ανακοινώνει πως κάθε ομάδα θα οργανώσει το
δικό της μεταναστευτικό ταξίδι ορίζοντας οι
ίδιες το κίνητρό τους για μετανάστευση (τροφή,
εργασία, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης,
αποφυγή πολέμου, φυσικές και περιβαλλοντικές
καταστροφές). Μπορούν να γίνουν ερωτήσεις
όπως:
•Για ποιο λόγο θα επιλέγατε να μεταναστεύσετε;
• Θα έρθει μαζί σας κάποιος που ξέρετε ή θα
ταξιδεύετε μόνοι σας;
• Τι θα πάρετε μαζί σας;
• Ποιος θα είναι ο προορισμός σας; Πόσο μακριά
θα φτάσετε;
• Τι μέσο θα επιλέξετε για να φτάσετε μέχρι εκεί;
• Πόσο γρήγορα θα φτάσετε εκεί;
• Από ποιες χώρες θα περάσετε;
• Θα γυρίσετε; Αν ναι, πότε;
• Πώς θα καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες;
• Τι δυσκολίες θα συναντήσετε; Πώς θα τις
αποφύγετε;
Μόλις ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα δείχνει
το ταξίδι της σε έναν παγκόσμιο χάρτη
περιγράφοντας την πορεία της. Στο τέλος, μπορεί
να γίνει συζήτηση δίνοντας απαντήσεις σε
ερωτήσεις όπως:
• Ποια είναι τα κίνητρα των ανθρώπων για
μετανάστευση;
• Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντούν τόσο
στο ταξίδι όσο και στον νέο τόπο όπου φτάνουν;
• Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές
μεταξύ της μετανάστευσης των πουλιών και της
μετανάστευσης των ανθρώπων;

Ο κύκλος της
μετανάστευσης
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά παρατηρούν και περιγράφουν έργα τέχνης
που έχουν ως θέμα τα πουλιά, και δίνουν έναν τίτλο
στο κάθε έργο. Στην πορεία, γίνονται και τα ίδια
καλλιτέχνες φτιάχνοντας γιγαντόκουκλες-πουλιά,
μάσκες Τσαλαπετεινών ή έναν πίνακα ζωγραφικής με
θέμα κάποιο μεταναστευτικό πουλί.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή
με έργα τέχνης με θέμα τα πουλιά, να
παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα
έργα τέχνης ως προς το χρώμα, τα υλικά
και τις τεχνικές.

Υλικά

επιλογή από εποπτικό υλικό του εμψυχωτή,
μηχάνημα προβολής (προτζέκτορας), φωτοτυπίες
φύλλων δραστηριότητας, ξυλομπογιές, δύο
σκουπόξυλα, δύο μπάλες από φελιζόλ ή από
εφημερίδες τυλιγμένες με χαρτοταινία, δύο
μεγάλα χρωματιστά πανιά ή δύο σεντόνια (για τα
φτερά), λευκές κόλλες, δαχτυλομπογιές.

Τα πουλια
στην τεχνη
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής προβάλει εικόνες από έργα τέχνης
που απεικονίζουν πουλιά σε ένα ορατό σημείο,
και συγκεντρώνει τα παιδιά σε κύκλο. Τα παιδιά τα
παρατηρούν αυθόρμητα. Ο εμψυχωτής μπορεί να
επιλέξει από τα παρακάτω έργα τέχνης:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Το γαλάζιο πουλί από το παλάτι της Κνωσού, Wheat
Field with Crows του Van Gogh, Τhe Floating Feather
του Melhior d’Hondecoeter, εικόνες από παραδοσιακά
ξυλόγλυπτα και κεραμικά, το γλυπτό Βirds in Flight
του Timothy S. Werrell, εικόνες από την παραδοσιακή
ιαπωνική τέχνη origami (χαρτοδιπλωτική), εικόνες
από κόμικς που απεικονίζουν πουλιά κ.ο.κ.

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι πρόκειται για
έργα καλλιτεχνών. Έπειτα, συζητούν για το κάθε έργο
ξεχωριστά και ζητά από τα παιδιά να περιγράψουν αυτά
που βλέπουν. Μπορεί να κάνει ερωτήσεις όπως:

Π.χ. για τον πίνακα του d’Hondecoeter μπορεί να
ρωτήσει: Ποιο όνομα θα δίνατε σε αυτόν τον πίνακα; Τι
βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα; Ποια πουλιά παρατηρείτε;
Πού βρίσκονται; Ποιο από αυτά προτιμάτε και γιατί;
Ποια πουλιά μοιάζουν μεταξύ τους; Έχουν όλα φτερά;
κ.λπ. Αντίστοιχες ερωτήσεις μπορεί να κάνει και για τα
υπόλοιπα έργα τέχνης.
Στη συνέχεια, μπορεί να ανακοινώσει στα παιδιά τα
ονόματα των έργων με τα οποία ασχολήθηκαν. Μόλις
ολοκληρώσουν, ρωτάει τα παιδιά αν θα μπορούσαν τα
ίδια να εμπνευστούν από τα πουλιά για να φτιάξουν το
δικό τους έργο τέχνης. Κατόπιν, ο εμψυχωτής χωρίζει
τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει να
ασχοληθεί με ένα από τα παρακάτω έργα τέχνης.
Εναλλακτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει μόνο
μία κατασκευή για τα παιδιά.
• Πίνακας ζωγραφικής
• Γιγαντόκουκλα
• Μάσκα Τσαλαπετεινού

• Ποιο όνομα θα δίνατε σε αυτόν τον πίνακα
ζωγραφικής;
• Ποια πουλιά παρατηρείτε στους πίνακες;
• Τι νομίζετε ότι είναι αυτό το έργο τέχνης;
Τεράστια κατασκευή ή ζωγραφιά;
• Τι υλικά πιστεύετε πως χρησιμοποίησε
ο καλλιτέχνης;
• Τι σας αρέσει σε αυτόν τον πίνακα;
• Από τι υλικό πιστεύετε πως είναι φτιαγμένο
αυτό το γλυπτό;
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Για την ομάδα των μικρών ζωγράφων

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ένα μεταναστευτικό
πουλί με τη βοήθεια της παλάμης τους: ακουμπούν
την παλάμη τους στο χαρτί, με τα δάχτυλα ενωμένα και
τον αντίχειρα τεντωμένο (βλ. σχήμα), και σχεδιάζουν
το περίγραμμα. Στον αντίχειρα προσθέτουν μάτια
και ράμφος και κλείνουν το περίγραμμα του πουλιού
προσθέτοντας όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούν
(ουρά, πόδια κ.λπ.) Εναλλακτικά, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δαχτυλομπογιές με την παλάμη
τους για στάμπα.

Τα πουλια
στην τεχνη
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Για την ομάδα των τσαλαπετεινών

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Μάσκα
Τσαλαπετεινού» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα παιδιά.
Τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες και φτιάχνουν
μάσκες με θέμα τον Τσαλαπετεινό.

Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά στήνουν στην τάξη
τους έκθεση έργων τέχν ης με
θέμα τα πουλ ιά. Ο εμψυ χωτής
αναζητά και δείχ νει στα παιδιά εικόνες με πατα
ραστάσεις από τη ζωή των πουλ ιών έτσι όπως
ιότηαρχα
την
από
ες
ιτέχν
καλλ
ει
έχου ν απεικονίσ
χεια,
τα έως σήμε ρα. Τα παιδιά μπορούν, στη συνέ
(ένα
ης
τέχν
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ένα
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σπίτι
το
να φέρουν από
στα
αι
έρετ
αναφ
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που
νο)
είμε
οποιοδήποτε αντικ
ές
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Για την ομάδα της γιγαντόκουκλας

Τα παιδιά φτιάχνουν από μία γιγαντόκουκλα-πουλί.
Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το φύλλο
«Φτιάχνουμε μία Γιγαντόκουκλα» για να κατευθύνει
τα παιδιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Συμπληρωματικά, μπορεί να μοιράσει αντίγραφο του φύλλου στην
ομάδα.
Θα χρειαστούν:
• Ένα σκουπόξυλο
• Μία μπάλα από φελιζόλ ή από
εφημερίδες τυλιγμένες με χαρτοταινία
• Ένα μεγάλο χρωματιστό πανί ή ένα
σεντόνι (για τα φτερά)
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Φτιάχνουμε μία
Γιγαντόκουκλα

09

Μάσκα Τσαλαπετεινού

09

Με λΙγα λογια

Τα μεταναστευτικά
πουλιά στην παράδοση

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν
συνεντεύξεις και να συζητήσουν με άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και το ευρύτερο
οικογενειακό τους περιβάλλον, με σκοπό να
συλλέξουν και να καταγράψουν στοιχεία του
παραδοσιακού πολιτισμού, δίνοντας έμφαση
στην περιοχή τους.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να καταγράψουν με συστηματικό τρόπο την
τοπική γνώση για τα μεταναστευτικά πουλιά της περιοχής
τους, να συζητήσουν με άτομα διαφορετικών ηλικιών, να
ερμηνεύσουν πληροφορίες.

10

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλου
δραστηριότητας (προαιρετικά),
μαγνητοφωνάκι, φωτογραφική
μηχανή (προαιρετικά).

Διάρκεια

τουλάχιστον 2
διδακτικές ώρες
(προετοιμασία)

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συλλέξουν στοιχεία που
αφορούν τα μεταναστευτικά πουλιά της περιοχής τους
μέσα από επιτόπια έρευνα και, προαιρετικά, χρήση
οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφική μηχανή,
μαγνητόφωνο).
Το θέμα της έρευνάς τους μπορεί να αφορά:
• Δημοτικά τραγούδια
• Μύθους, παραμύθια, θρύλους, διηγήσεις, παροιμίες,
προλήψεις, αινίγματα ή ακόμη και λαϊκές ονομασίες
της περιοχής για τα μεταναστευτικά πουλιά.
• Έργα χειροτεχνίας, όπως υφαντά ή κεντήματα. (Μέλη
του ζωικού κόσμου, ιδιαίτερα τα πουλιά, πολύ συχνά
αποτελούν διακοσμητικά θέματα για τα κεντήματα, ενώ
δεν απουσιάζουν και από τα υφαντά)
Αντίστοιχα, τα παιδιά μπορούν να:
• Εντοπίσουν και να καταγράψουν ή να
μαγνητοφωνήσουν τραγούδια της περιοχής τους
που αναφέρονται σε πουλιά, και να μάθουν σε ποια
περίσταση τα τραγουδούσαν ή τα χόρευαν.
• Καταγράψουν παραδοσιακές εκφράσεις που
αναφέρονται σε μεταναστευτικά πουλιά (π.χ.
Χελιδόνι, Τρυγόνι, Τσαλαπετεινός κ.λπ.), πότε
αυτές χρησιμοποιούνταν κ.λπ. Για παράδειγμα, στη
Ζάκυνθο το Τρυγόνι είναι γνωστό με την ονομασία
«Λεβεντόπουλο».
• Αναζητήσουν αντικείμενα λαϊκής τέχνης που
απεικονίζουν πουλιά (μπορούν να απευθυνθούν στο
ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε μουσεία
της περιοχής τους).

Θα είναι χρήσιμο να καταγράφεται κάθε φορά τόσο
το είδος της πληροφορίας που συλλέγεται, ώστε
στη συνέχεια να μπορεί το υλικό που έχει συλλεχθεί
να χωριστεί στις αντίστοιχες θεματικές, όσο και η
προέλευση (περιοχή) της πληροφορίας.
Ο εμψυχωτής μπορεί να φωτοτυπήσει και να
μοιράσει στα παιδιά το φύλλο «Έντυπο καταχώρισης
στοιχείων». Εναλλακτικά, μπορεί να φτιάξει με τα
παιδιά νέα έντυπα, προσανατολισμένα σε συγκεκριμένα
παραδοσιακά στοιχεία.
Η έρευνα μπορεί να γίνει σε ομάδες, και κάθε ομάδα
να επιλέξει μία θεματική. Τα παιδιά μπορούν να
απευθυνθούν στους κατοίκους της περιοχής, ιδίως
στους γηραιότερους.
Κάποια βασικά ερωτήματα που καλούνται να
απαντήσουν σε σχέση με το θέμα τους είναι:
• Γνωρίζει ο πληροφοριοδότης κάποια έκφραση
(παροιμία, τοπική ονομασία κ.λπ.) ή τραγούδι που να
αναφέρεται στα μεταναστευτικά πουλιά;
• Πώς ή από ποιον έμαθε για αυτό;
• Πότε άκουσε αυτή την έκφραση ή αυτό το τραγούδι
πρώτη φορά;
• Έχει στην κατοχή του κάποιο υφαντό ή κέντημα με
θέμα τα πουλιά; Πώς βρέθηκε στην κατοχή του;
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Πριν από την υλοποίηση της
συνέντευξης, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ αποφασίζουν:
• Σε ποια άτομα θα απευθυνθούν. (Εντοπίζουν άτομα
της περιοχής που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν
ή να τις παραπέμψουν σε κάποιον που γνωρίζει
πληροφορίες για το θέμα τους).
• Πού και πότε θα γίνουν οι συναντήσεις.
(Επικοινωνούν με τα άτομα που θα τις βοηθήσουν,
επιλέγουν τις ημέρες που θα γίνουν οι συνεντεύξεις
και διαλέγουν ένα ήσυχο μέρος για τις συναντήσεις).
• Τι ερωτήσεις θα γίνουν. [Ετοιμάζουν τα έντυπα
καταχώρισης των στοιχείων που θα συλλέξουν
(μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά της
δραστηριότητας), και επιλέγουν τις ερωτήσεις που
θέλουν να κάνουν].

Για την υλοποίηση της συνέντευξης,
ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να:
• Είναι αντικειμενικά και να σημειώνουν αυτούσια τα
σχόλια των συνεντευξιαζόμενων καταγράφοντας την
τοπική διάλεκτο.
• Εξηγήσουν στους συνεντευξιαζόμενους το θέμα
της έρευνάς τους και πώς θα αξιοποιήσουν τις
πληροφορίες που θα τους δώσουν.
• Δοκιμάσουν το μαγνητοφωνάκι τους ή όποιο άλλο
μέσον καταγραφής χρησιμοποιήσουν.
• Αφήνουν χρόνο στον συνεντευξιαζόμενο να μιλήσει.
• Κρατούν σημειώσεις, ιδίως για τα στοιχεία που τους
προκαλούν ενδιαφέρον, και να ζητούν διευκρινίσεις
όποτε το κρίνουν απαραίτητο.
• Βγάλουν φωτογραφίες, εφόσον ο
συνεντευξιαζόμενος συμφωνεί.
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Τα μεταναστευτικά
πουλιά στην παράδοση

10

Τα παιδιά συγκεντρώνουν τα αποτελέσματά τους και τα
παρουσιάζουν στην τάξη:
• Ποιο είδος πουλιού αναφέρεται συχνότερα;
• Ποιο τραγούδι τα συγκίνησε περισσότερο;
• Ποιες παρατηρήσεις έχουν να κάνουν για τον τρόπο
κατασκευής των αντικειμένων λαϊκής τέχνης; (Χρώματα, θεματικές κ.λπ.)

Ένα βήμα παραπέρα

Οι εργασίες των παιδιών
μπορούν να συγκεντρωθού ν
και να τυπωθούν σε βιβλ ίο,
να εκδοθούν σε τοπική εφημερίδα κ.λπ. Οι
ομάδες μπορούν να αποσ τείλουν τα δεδομένα
που θα συλλ έξου ν στην Ορνιθολογική, και να
ατος
εμπλ ουτίσουν την ιστοσελίδα του Προγράμμ
ιών:
πουλ
ών
ευτικ
ναστ
μετα
των
για την προσ τασία
http://ww w.leavingisliving.org

Έντυπο καταχώρισης
στοιχείων

10
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά εντοπίζουν σε σκίτσο που τους δίνεται τις
ασύμβατες δράσεις ενός επισκέπτη σε μια περιοχή
όπου υπάρχουν πουλιά, συζητούν μεταξύ τους και
φτιάχνουν τον δεκάλογο του καλού επισκέπτη σε μια
τέτοια περιοχή. Στη συνέχεια, κατασκευάζουν κιάλια
από χρησιμοποιημένα (και μη) υλικά και παρατηρούν
τα είδη πουλιών της αυλής του σχολείου.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να εξασκηθούν στην
παρατήρηση πουλιών, να αποκτήσουν αίσθημα
ευθύνης απέναντι στα πουλιά, να μάθουν με
εμπειρικό τρόπο πληροφορίες για τα πουλιά.

Υλικά

Μια αυλή φιλική
για τα πουλιά

11

φωτοτυπία φύλλου δραστηριότητας, χαρτί
κανσόν, ξυλομπογιές, χάρτινα ρολά, λάστιχο
του μέτρου, συρραπτικό, κόλλες, χαρτί γκοφρέ
(προαιρετικά), οδηγός αναγνώρισης πουλιών.

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε μικρές ομάδες

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να
υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Δεκάλογος
του καλού επισκέπτη» και κυκλώνει στο σκίτσο τα
στοιχεία που συνδέονται με σκουπίδια, όχληση ζώων,
φωτογράφηση, πικ-νικ κ.λπ. Γίνεται συζήτηση:
• Τι είναι καλό να θυμάμαι όταν πηγαίνω σε ένα πάρκο
όπου φωλιάζουν πουλιά;
• Τι μπορώ να κάνω εκεί;
• Τι είναι σημαντικό να έχει ένα πάρκο ή μια αυλή για
να καλύπτουν τις ανάγκες τους τα πουλιά;
Συμπληρωματικά, με τις κατάλληλες ερωτήσεις του
εμψυχωτή, μπορούν να προσθέσουν και εκείνα που
καλό είναι να αποφεύγουν, όπως:
Μπορώ να:
• Βλέπω ένα ζώο χωρίς να το τρομάζω;
• Βλέπω ένα ζώο χωρίς να το απομακρύνω από τη
φωλιά του;
• Κάνω βόλτα χωρίς να κάνω φασαρία;
• Κάνω πικ-νικ χωρίς να αφήνω τα ίχνη μου με
σκουπίδια κ.λπ.;

Μπορούν να αξιοποιήσουν την
παραπάνω πληροφορία και να
φτιάξουν σε χαρτί κανσόν μία αφίσα
με θέμα τον δικό τους δεκάλογο
για μια περιοχή όπου ζουν πουλιά.
Εναλλακτικά, μπορούν να χωριστούν
σε 3-4 ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει
μια περιοχή (αυλή του σχολείου,
γειτονικό πάρκο κ.λ.π.) και φτιάχνει
τον δεκάλογο για αυτή την περιοχή.
Μόλις ολοκληρώσουν, τοποθετούν
τον δεκάλογό τους στη Γωνιά των
Ταξιδιάρικων Πουλιών!
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά
ότι θα βγουν για μία διαφορετική βόλτα στην αυλή του
σχολείου (ή σε ένα κοντινό πάρκο, εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα) με σκοπό να παρατηρήσουν πουλιά. Θα
γίνουν, λοιπόν, παρατηρητές πουλιών!
Στο σημείο αυτό, μπορούν να φτιάξουν χάρτινα
κιάλια χρησιμοποιώντας δύο μικρά χάρτινα ρολά (π.χ.
από χαρτί υγείας), τα οποία και ενώνουν μεταξύ τους
με συρραπτικό με τη βοήθεια του εμψυχωτή. Για να
μπορούν να τα φορούν στον λαιμό τους, ενώνουν τις
δύο άκρες με ένα λάστιχο με το συρραπτικό. Μπορούν
να ολοκληρώσουν την κατασκευή «διακοσμώντας» τα
κιάλια τους με χαρτί γκοφρέ ή άλλα υλικά.
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Μια αυλή φιλική
για τα πουλιά

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ...!

11

Μόλις ολοκληρώσουν την κατασκευή τους, τα παιδιά
είναι έτοιμα να περιηγηθούν στην αυλή προσέχοντας
βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών, τα οποία θα τα
βοηθήσουν να βρουν ποιο είδος πουλιού βλέπουν
κάθε φορά. Παρατηρούν: χρώμα, σχήμα, μέγεθος
(μεγαλύτερο ή μικρότερο από ένα Περιστέρι;), τρόπο
πετάγματος κ.λπ.
Μετά την επιστροφή στην τάξη, ο εμψυχωτής
ενθαρρύνει τα παιδιά να ζωγραφίσουν ελεύθερα το
είδος που παρατήρησαν χρησιμοποιώντας βοηθητικές
ερωτήσεις όπως: πώς ήταν το ράμφος του, τα πόδια
του, τι σχήμα είχε, τι χρώματα ήταν τα πούπουλά του
κ.λπ.
Η παρατήρηση πουλιών μπορεί να επαναλαμβάνεται
σε διαφορετικές συνθήκες: διαφορετική εποχή,
ώρα, με διαφορετικά καιρικά φαινόμενα. Στο τέλος
της περιήγησης, γίνεται αναστοχασμός όσων έχουν
παρατηρήσει τα παιδιά στις διαφορετικές συνθήκες:
• Πόσα πουλιά παρατηρήσατε;
• Πόσα διαφορετικά είδη;
• Τι διαφορές είχαν μεταξύ τους;
• Τι έκαναν;
• Ακούσατε κάποιον ήχο πουλιού; Πώς έμοιαζε;
Χρησιμοποιώντας ως αφόρμηση την περιήγηση
σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, ο εμψυχωτής
συζητά:
• Παρατηρείτε τα ίδια είδη κάθε εποχή;
• Ποια παρατηρείτε τον χειμώνα, ποια την άνοιξη;
• Γιατί συμβαίνει αυτό;
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Ένα βήμα παραπέρα

Ο εμψυ χωτής ενθαρρύνει τα
παιδιά να επαναλάβουν τη
δρασ τηριότητα αυτή μαζί με
τα μέλη της οικογένειάς τους, με αφορμή μια
.
εξόρμηση στη φύση, μια βόλτα στην πόλη κ.λπ
τους
Τα παιδιά μπορούν να φέρουν τις κατα γραφές
(με βάση τον παραπάνω άξονα) στην τάξη.

ΣΚΙΤΣΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Δεκάλογος του καλού
επισκέπτη

11
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά εντοπίζουν σε σκίτσο που τους δίνεται
τις ασύμβατες δράσεις ενός επισκέπτη σε μια
προστατευόμενη περιοχή και φτιάχνουν τον δικό
τους «Δεκάλογο του καλού επισκέπτη». Στη συνέχεια,
προσαρμόζουν τον δεκάλογο στα δεδομένα της
αυλής του σχολείου ή ενός κοντινού πάρκου και τον
εφαρμόζουν στην πράξη μέσα από μια περιήγηση.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να μάθουν με εμπειρικό τρόπο
πληροφορίες για τα πουλιά, να αναγνωρίζουν επιτρεπτές
και μη επιτρεπτές δραστηριότητες ενός επισκέπτη σε μια
προστατευόμενη περιοχή αλλά και σε μια περιοχή όπου
συναντούν πουλιά

Υλικά

Ο δεκάλογος του
καλού επισκέπτη

φωτοτυπίες φύλλου
δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, μολύβια, χαρτί του
μέτρου.

12

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να
υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες.
Ξεκινά συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφερόμαστε όταν επισκεπτόμαστε μια φυσική
περιοχή, αναφέροντας ως παράδειγμα έναν υγρότοπο.
Στη συνέχεια, μοιράζει σε κάθε ομάδα φωτοτυπία
του φύλλου «Δεκάλογος του καλού επισκέπτη»
από τη δραστηριότητα «Μια αυλή φιλική για τα
πουλιά». Τα παιδιά κυκλώνουν με διαφορετικό
χρώμα δύο κατηγορίες δράσεων: α) συμβατές και β)
ασύμβατες δράσεις. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα
επικεντρώνεται στις ασύμβατες δράσεις. Βαθμολογεί
τις ασύμβατες δράσεις της εικόνας ανάλογα με τη
βαρύτητά τους. Για παράδειγμα:

Μόλις ολοκληρώσουν, συζητούν και καταγράφουν
ποιες από τις παραπάνω δράσεις είναι δυνατό να
ισχύουν σε μια περιοχή όπως η αυλή του σχολείου τους
ή ένα πάρκο της γειτονιάς τους όπου υπάρχουν πουλιά.
Ύστερα, αφού ο εμψυχωτής τούς θυμίσει τα είδη
πουλιών από προηγούμενες δραστηριότητες (π.χ.
Τρυγόνι, Σταβλοχελίδονο, Τσαλαπετεινός κ.λπ.), τα
ρωτά:
• Ποια από αυτά πιστεύετε ότι επισκέπτονται
την αυλή του σχολείου ή ένα κοντινό πάρκο;
• Έχετε δει κάποια από αυτά στην αυλή του σχολείου;
• Ποια έχετε ακούσει;

Αδιάφορη / Σχεδόν ασήμαντη / Καλό θα ήταν να μη
γίνει / Αρκετά σημαντική / Επικίνδυνη
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει την εικόνα
της και τη βαθμολογία της στις ασύμβατες δράσεις.
Ακολουθεί συζήτηση, κατά την οποία αναφέρονται οι
απόψεις των παιδιών σχετικά με αυτά που εντόπισαν
στην εικόνα αλλά και για το πώς τα βαθμολόγησαν.
Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της συζήτησης, όλα
τα παιδιά μαζί συγκεντρώνουν τις ασύμβατες και
συμβατές δράσεις, επιλέγουν δέκα και γράφουν σε
χαρτί του μέτρου τον δεκάλογο του καλού επισκέπτη σε
ένα υγροτοπικό οικοσύστημα.
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Ο δεκάλογος του
καλού επισκέπτη

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ...!

12

Στη συνέχεια είναι έτοιμοι να βγουν για μια σύντομη
περιήγηση στην αυλή του σχολείου, κατά προτίμηση
μια ώρα εκτός διαλείμματος (για να υπάρχει ησυχία) ή
σε ένα κοντινό πάρκο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα,
με σκοπό να παρατηρήσουν τα πουλιά της περιοχής
τους. Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε 4-5 ομάδες
και τους ζητά να:
• Καταγράψουν τα ονόματα των πουλιών που
παρατηρούν.
• Καταγράψουν τον αριθμό από κάθε είδος που
βλέπουν.
• Περιγράψουν ή να ζωγραφίσουν τα πουλιά των
οποίων το όνομα δεν γνωρίζουν.

Ένα βήμα παραπέρα

Μόλις επιστρέψουν από την
περιήγ ηση, ο εμψυχωτής
ζητά από τις ομάδες να βρουν
πληροφορίες για τα είδη που κατέγραψαν, και
να φτιάξουν έναν δικό τους οδηγό παρατήρησης
για πουλιά. Μπορούν να σκιτσάρουν τα είδη
που παρατήρησαν (ή να χρησιμοποιήσουν τις
εικόνες από το φύλλο «Πουλ ιά στα Ιόνια νησιά»
της δραστηριότητας «Ζουν ανάμεσά μας»), να
αναζητήσουν πληροφορίες για τα επιλεγ μένα είδη
και να τις σημειώσουν δίπλα από κάθε εικόνα.
Μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία για τα πουλιά,
όπως:
• Κοινό όνομα (π.χ. Τρυγόν ι)
• Επιστημονικό όνομα (π.χ. Streptopelia turtur)
• Μέγεθος (μήκος ή/και μαζί με άνοιγμα
φτερού γας) (π.χ. 25 εκ. ή/και 49-55 εκ.)
• Βιότοπο του είδους: Πού απαντάται; (π.χ.
αγροτικές και ανοιχτές περιοχές)
• Είδος τροφής (π.χ. σπόροι)
Στο τέλος, συγκεν τρώνον τας τις εργασί ες και
δένοντάς τες όλες μαζί, φτιάχνουν τον δικό τους
«Οδηγό αναγνώρισης πουλιών»!
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά παρατηρούν και συζητούν τις αλλαγές
που συμβαίνουν στη φύση καθώς αλλάζουν οι
εποχές, συνδέοντας τις αλλαγές αυτές με το ετήσιο
μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών. Στη συνέχεια,
αναπαριστούν εικαστικά τη φθινοπωρινή και την
ανοιξιάτικη μετανάστευση και προβληματίζονται
σχετικά με τις ανάγκες των πουλιών ανά εποχή

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τα
κίνητρα της μετανάστευσης των πουλιών,
να πληροφορηθούν σχετικά με τους
μήνες παραμονής του κάθε είδους στη
χώρα μας, να προβληματιστούν σε σχέση
με τις ανάγκες των πουλιών ανά εποχή.

Το ρολόι της
μετανάστευσης

13

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων δραστηριότητας, έγχρωμα σκίτσα
πουλιών από το Υποστηρικτικό Υλικό, ξυλομπογιές,
νήμα πλεξίματος, τσαλακωμένο χαρτί ή και πλαστελίνη,
φελλός, δαχτυλομπογιές και κηρομπογιές, ελεύθερη
επιλογή υλικών από τον εμψυχωτή και τα παιδιά,
μηχάνημα προβολής (προτζέκτορας).

[4-8 ετων]
Περιγραφή

O εμψυχωτής συγκεντρώνει τα παιδιά σε κύκλο και
ξεκινάει συζήτηση σε σχέση με τις τέσσερις εποχές του
χρόνου:
• Ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή; Γιατί;
• Θυμηθείτε ένα ταξίδι που κάνατε με την οικογένειά
σας. Πού πήγατε; Πότε; Ήταν άνοιξη, καλοκαίρι,
φθινόπωρο ή χειμώνας;
• Γιατί ταξιδέψατε;
• Γιατί ταξιδεύουν τα μεταναστευτικά πουλιά;
(Ανακαλούν ό,τι γνωρίζουν από τη δραστηριότητα
«Οι φτερωτοί ταξιδιώτες»)
• Πότε έρχονται στη χώρα μας;
• Ποια εποχή φεύγουν από τη χώρα μας;
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα
«Εποχές του χρόνου», ταιριάζει και τοποθετεί τις
εικόνες με τις τέσσερις εποχές στο κέντρο του κύκλου.
Τα παιδιά παρατηρούν τον κύκλο των εποχών και
ακολουθεί συζήτηση:

Διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ
Συκοφάγος:
Λατρεύω τα κεράσια και τα σύκα τα γλυκά / Πότε να
έρθω να χτίσω τη φωλιά μου για να τρέφομαι σωστά;
Μελισσοφάγος:
Είμαι ο Μελισσοφάγος, μελισσούλες και έντομα
κυνηγώ / Άμα έρθω τον Φλεβάρη, μελισσούλες θε να
βρω;
Σταβλοχελίδονο:
Λίγα βρίσκω κουνουπάκια, δεν μπορώ πια να τραφώ /
Ήρθε η ώρα μου να φύγω, γιατί αρχίζω να πεινώ.
Τσαλαπετεινός:
Ούτε ένα σκουληκάκι δεν βρίσκω πια να τσιμπήσω /
Πότε θα ήτανε καλό για άλλα μέρη να κινήσω;
Τρυγόνι:
Είμαι σωστό μεταναστευτικό, τη Γη γυρίζω σποράκια
για να βρω / Αν έρθω τον Σεπτέμβρη, θα έχω φαγητό;

Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις των πουλιών παρατηρώντας τον κύκλο των εποχών. Ο εμψυχωτής μπορεί
να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
μήνα άφιξης και τον μήνα αναχώρησης του κάθε είδους
από τη χώρα μας.

• Τι συμβαίνει στη φύση σε κάθε εποχή; (Σε σχέση με
τη βλάστηση, τις συνήθειες των ζώων, την εμφάνιση
των εντόμων, τις αλλαγές του καιρού)
• Πότε παρατηρούμε ότι εμφανίζονται στη φύση
τα περισσότερα έντομα (κουνούπια, μέλισσες,
λιβελούλες); Πότε τα λιγότερα;
• Ποιες εποχές τα δέντρα είναι γεμάτα με καρπούς;
Μόλις ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής δείχνει στα παιδιά
τις εικόνες των παρακάτω μεταναστευτικών πουλιών,
που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό: Συκοφάγος,
Μελισσοφάγος, Σταβλοχελίδονο, Τσαλαπετεινός και
Τρυγόνι. Θυμίζει στα παιδιά τις ονομασίες των πουλιών
και τα καλεί να βοηθήσουν τα πουλιά να επιλέξουν
την πλέον κατάλληλη γι’ αυτά εποχή άφιξης στη χώρα
μας ή αναχώρησης από αυτή. Καθώς δείχνει την κάθε
εικόνα, διαβάζει από ένα δίστιχο.
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Το ρολόι της
μετανάστευσης

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

13

Οι εποχές της μετανάστευσης,
όπως θα απεικονιστούν από τα
παιδιά, μπορούν στη συνέχεια
να αναρτηθούν στη Γωνιά των
Ταξιδιάρικων Πουλιών.

Μπορούν να συμβολίσουν κάθε είδος με μια κουκκίδα
διαφορετικού χρώματος. Ζωγραφίζοντας την κουκκίδα στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στον κάθε μήνα, τα
παιδιά μπορούν να αριθμήσουν τους μήνες παραμονής
τού κάθε είδους στη χώρα μας ή τους μήνες κατά τους
οποίους περνάνε κάποια άλλα είδη (όπως το Τρυγόνι).
Στο τέλος, τα παιδιά συνθέτουν εικαστικά ένα
ανοιξιάτικο και ένα φθινοπωρινό τοπίο σε δύο ομάδες
αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας μικτές τεχνικές όπως
κολάζ και ζωγραφική. Το τοπίο μπορεί να περιλαμβάνει
την εικόνα ενός δέντρου που φιλοξενεί τη φωλιά ενός
πουλιού. Το περίγραμμα του δέντρου μπορεί να το ορίσει ο εμψυχωτής με τη βοήθεια των παιδιών. Μπορούν
να δημιουργήσουν δέντρα με ανάγλυφη υφή χρησιμοποιώντας φελλό ή ύφασμα για τον κορμό τους, να ζωγραφίσουν με δαχτυλομπογιές τα κλαδιά, να κολλήσουν
φύλλα που θα έχουν συλλέξει από την αυλή (πεσμένα
στο έδαφος) και θα τα έχουν αποξηράνει και, τέλος, να
φτιάξουν ανάγλυφα τη φωλιά πάνω στο δέντρο με νήμα
πλεξίματος, τσαλακωμένο χαρτί ή και πλαστελίνη.
Μόλις ολοκληρώσουν την κατασκευή τους, κάθε
ομάδα μπορεί να παρουσιάσει το έργο της στην άλλη
ομάδα, ενώ ακολουθεί συζήτηση:
• Το φθινόπωρο, η τροφή αρχίζει να λιγοστεύει για τα
πουλιά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε;
• Την άνοιξη, τα πουλιά αναζητούν ένα κατάλληλο
μέρος για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Τι μπορούμε να
κάνουμε για να τα βοηθήσουμε;
• Τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε μια φωλιά την άνοιξη;
Τι μπορούμε να κάνουμε; (Να παρατηρούμε από μακριά
τη φωλιά, να σημειώνουμε πόσα μικρά παρατηρούμε)
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Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά παίζουν κινητικό
παιχ νίδι με θέμα «Κούκοι
και Χελιδόνια, μέρα ή νύχτα;», παρα λλαγ ή του παραδοσιακού παιχ νιδιο
ύ
«Αγα λματάκια Ακού νητα». Τα παιδιά χωρί ζοντ
αι
σε δύο ομάδες: τα πουλ ιά που μετα ναστεύου
ν
κατά τη διάρκεια της ημέρας (Χελ ιδόνια) και
αυτά
που μετα ναστεύου ν κατά τη διάρκεια της νύχτ
ας
(Κούκοι). Ένα παιδί κλείνει τα μάτια και ανακ
οινώνει: «Κούκοι και Χελιδόνια, μέρα!» ή «Κούκοι
και
Χελιδόνια, νύχτα!» Όταν ακουστεί η λέξη «μέρ
α»,
κινού νται μόνο τα «Χελ ιδόνια» και το παιδί
που
φυλάει τα κυνηγά. Τα «Χελ ιδόνια» μπορούν
να
σωθούν ακουμπών τας απαλ ά έναν από τους
Κούκους, που παραμένουν ακίνητοι. Το αντίσ τροφ
ο
συμβαίνει όταν ακουστεί η λέξη «νύχ τα».

ΚΟΥΚΟΙ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
• Κούκοι: ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας
(για να αποφεύγουν τους επίδοξους θηρευτές όπως τα
αρπακτικά πουλιά).
• Χελιδόνια: ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας
(για να μπορούν να τρέφονται με κουνούπια).

Εποχές του χρόνου (α)

13

Εποχές του χρόνου (B)

13

Εποχές του χρόνου (Γ)

13

Εποχές του χρόνου (Δ)

13

Με λΙγα λογια

Από πού πάνε για
το Ιόνιο, παρακαλώ;

Τα παιδιά αποτυπώνουν σε χαρτί τη διαδρομή
που ακολουθούν από το σπίτι στο σχολείο
τους ανακαλώντας χαρακτηριστικά σημεία
της διαδρομής που συναντούν. Γνωρίζουν τα
φυσικά στοιχεία που βοηθούν τα πουλιά στον
προσανατολισμό τους, και φτιάχνουν τρισδιάστατη
κατασκευή (μόμπιλε) με θέμα τα στοιχεία αυτά.
Τέλος, παίζουν το παιχνίδι του κρυμμένου
θησαυρού και ζωγραφίζουν σε φύλλο που τους
δίνεται τη διαδρομή ενός πουλιού προκειμένου
να φτάσει στην τροφή του (προαιρετικά).

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τους τρόπους
προσανατολισμού των πουλιών, να παρατηρήσουν τη
λειτουργία της πυξίδας, να σχεδιάσουν έναν μικρό χάρτη.

14

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας
(προαιρετικά), λευκές κόλλες,
δαχτυλομπογιές, νερομπογιές,
πηλός, πετονιά, πυξίδα.

Διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη (ατομική
κατασκευή)

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να κλείσουν για λίγο τα
μάτια και να φανταστούν τη διαδρομή που κάνουν για
να φτάσουν από το σπίτι στο σχολείο. Τα ρωτά:
• Από ποια μέρη περνούν;
• Τι συναντούν στη διαδρομή από το σπίτι ως το
σχολείο;
• Βάζουν σημάδια στη διαδρομή τους;
• Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημάδι (σπίτι, μαγαζί,
ταμπέλα κ.λπ.) που, όταν το βλέπουν, καταλαβαίνουν
ότι πλησιάζουν στο σχολείο;
Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά πώς τα σημάδια
βοηθούν τον άνθρωπο να προσανατολιστεί και να
φτάσει σε ένα μέρος δίνοντας ένα παράδειγμα
από την καθημερινότητά του. Ζητά από τα παιδιά
να περιγράψουν ελεύθερα τη δική τους διαδρομή.
Συμπληρωματικά, χρησιμοποιώντας δαχτυλομπογιές
ζωγραφίζουν σε λευκές κόλλες τη διαδρομή που
κάνουν για να πάνε από το σπίτι τους στο σχολείο,
καθώς και τα σημάδια που ενδεχομένως βάζουν.
Ύστερα, αφού θυμίσει το μεγάλο ταξίδι των
μεταναστευτικών πουλιών, ανατρέχει στον χάρτη με τις
διαδρομές των πουλιών όπως τις είχαν ορίσει τα παιδιά
με τα σχοινάκια τους στη δραστηριότητα «Οι φτερωτοί
ταξιδιώτες».

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής διαβάζει στα παιδιά το
γράμμα ενός μικρού Κούκου που κατάφερε να βρει
τον δρόμο του και να φτάσει στην Ελλάδα, από το
φύλλο «Κούκου, πατέρα!», το οποίο και μπορεί
να τροποποιήσει. Μετά το τέλος της αφήγησης, τα
παιδιά θυμούνται με τη σειρά τα σημάδια εκείνα που
βοήθησαν τον Κούκο να βρει τον δρόμο του.

Φτιάχνοντας ένα
μόμπιλε-πυξίδα για τα πουλιά

Τα παιδιά επιλέγουν ένα από τα
σημάδια που χρησιμοποιούν τα
πουλιά για να βρουν τον δρόμο
τους, και το πλάθουν με τον πηλό.
Αφήνουν τον πηλό να στεγνώσει
και την επόμενη μέρα τα παιδιά
ζωγραφίζουν τα έργα τους. Κατόπιν, ο εμψυχωτής
κρεμάει τα έργα σε ασύμμετρα ύψη χρησιμοποιώντας
πετονιά ή από μια επιφάνεια που μπορεί να σηκώνει
βάρος (π.χ. ένα κομμάτι ξύλο). Έτσι, φτιάχνουν μια
συμβολική πυξίδα για τα πουλιά!

• Πώς βρίσκουν, άραγε, τα πουλιά τον δρόμο
τους για να φτάσουν στη χώρα μας;
• Ποια σημάδια μπορεί να βάζουν για να μη χαθούν
στη διαδρομή; (ήλιος, αστέρια, βουνό, λίμνη κ.λπ.)
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Προέκταση που μπορεί να δώσει ο εμψυχωτής:
Μπορεί τώρα να δείξει στα παιδιά τη λειτουργία της
πυξίδας, που ορίζει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Τα παιδιά, με τη βοήθεια της πυξίδας και του χάρτη,
γνωρίζουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και στη
συνέχεια βρίσκουν:
• Σε ποιο σημείο του ορίζοντα βρίσκεται π.χ. η Ελλάδα
σε σχέση με την Αφρική.
• Από ποιο σημείο του ορίζοντα ξεκινούν και σε ποιο
κατευθύνονται μεταναστευτικά πουλιά, όπως π.χ. το
Χελιδόνι, κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση;
Τα παιδιά τοποθετούν την πυξίδα στην Ελλάδα και
διατυπώνουν τις υποθέσεις τους σε σχέση με την
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Χελιδόνι για
να φτάσει στην Αφρική, καθώς και ποια σημάδια
χρησιμοποιεί για να βρει τον δρόμο του προς τα εκεί.

Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά μπορού ν να παίξουν ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού (στην αυλή ή
στην τάξη). Τα παιδιά ακολουθούν συγκεκ ριμένη
διαδρομή, που προαποφασίζει ο εμψυχωτής. Τα
παιδιά ακολουθούν τη διαδρομή διαβάζοντας έναν
χάρτη που φτιάχνει ο ίδιος και ανακαλ ύπτουν τον
θησαυρό. Προτείνεται ο θησαυρός να είναι ένα
σακουλ άκι με σποράκια, τα οποία μπορού ν να
τοποθε τήσουν τα παιδιά στις ταΐστρες της αυλής!
Ο εμψυχωτής βγάζει φωτοτυπία το φύλλο της
δραστηριότητας «Κρυμμένος Θησαυρός» και
σχεδιάζει τραβών τας απλές γραμμές τον χάρτη
που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά για να
βρουν τον κρυμμέ νο θησαυρό. Στον χάρτη θα
πρέπει να υπάρχουν (σε σκίτσο ή φωτογραφία) και
χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής, που θα
βοηθού ν τα παιδιά να βρουν τον δρόμο τους (π.χ. η
γωνιά των οικοδομικών υλικών, η γωνιά του κουκλοθεάτρου ή, αν το παιχνίδι παίζεται στην αυλή,
η μπασκέ τα, ένα δέντρο κ.λπ.) Προϋπόθεση για
να βρουν τα παιδιά τον θησαυρό είναι να διαβάσουν σωστά τον χάρτη και να περάσουν από όλα τα
σημεία που έχει ορίσει ο εμψυχωτής. Από το ένα
σημείο της διαδρομής ως το άλλο, ο εμψυχωτής
μπορεί να δίνει και κινητικές οδηγίες όπως:
• Τώρα πετάμε χαμηλά.
• Τώρα πετάμε όπως τα Χελιδόνια, κάνοντας
κύκλους.
• Τώρα περπατάμε σαν να είμαστε Τσαλαπετεινοί.
(Σχηματίζουν ένα λοφίο με τις δύο παλάμες τους)
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Από πού πάνε για
το Ιόνιο, παρακαλώ;

14

Φτιάχνοντας έναν χάρτη

Ο εμψυχωτής μπορεί να βγάλει φωτοτυπίες το φύλλο
της δραστηριότητας «Κρυμμένος Θησαυρός». Τα
παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και σχεδιάζουν έναν
χάρτη για να βοηθήσουν το πουλί να βρει τον θησαυρό.
Προσοχή, όμως, γιατί θα πρέπει να θυμηθούν και να
ζωγραφίσουν στον χάρτη τα χαρακτηριστικά σημεία
προσανατολισμού που χρησιμοποιούν τα πουλιά
(αστέρια, βουνά, λίμνες, θάλασσες).

Κούκου, πατέρα!

14

3 Απριλίου 2013
Κούκου, πατέρα!
Επιτέλους, κατάφερα να φτάσω στην Ελλάδα! Εδώ ο καιρός είναι ζεστός. Έχω βρει μια όμορφη
φωλίτσα πάνω σε ένα ελαιόδεντρο και κάθομαι και σου γράφω. Το ταξίδι μου ήταν μια μεγάλη
κουκοπεριπέτεια, όμως τα κατάφερα μια χαρά! Ακολούθησα τις συμβουλές σου και ταξίδευα μόνο
τη νύχτα, για να μη συναντήσω κανένα γεράκι στον δρόμο. Ξέρεις πόσο τα φοβάμαι! Ξεκίνησα
από την Αφρική, για να βρω τον σωστό δρόμο προς την Ευρώπη, αφού πρώτα διάβασα τον χάρτη
με τα αστέρια που μου είχες χαρίσει. Κατάλαβα ότι έπρεπε να πετάξω προς τον βορρά. Νύχτες
ολόκληρες πετούσα και τις ημέρες κρυβόμουν. Κάποια στιγμή, όταν είχα πια κουκουραστεί,
συνάντησα επιτέλους το πρώτο σημάδι, το Μεγάλο Βουνό. Πόσο χάρηκα! Ήμουν στον σωστό
δρόμο! Κουκουλώθηκα μέσα σε έναν θάμνο, για να μη με βρει κανένας αετός -ξέρεις, από αυτούς
που κατοικούν στα βουνά- και την επόμενη νύχτα συνέχισα το ταξίδι μου. Πετούσα και πετούσα
και σκεφτόμουν τόσο την κούρασή μου! Αχ! Κούκου! (αναστεναγμός). Κάποια στιγμή, ένιωσα
κάτω από τα φτερά μου ένα γλυκό αεράκι και μια μικρή υγρασία. Κοίταξα χαμηλά και… ναι!
Ήταν το δεύτερο σημάδι που ζητούσα: η Μεγάλη Λίμνη. Πώς λαμπύριζε κάτω από το φως του
φεγγαριού και με γέμιζε κουκοελπίδα! Ήμουν στον σωστό δρόμο και σε λίγες μέρες θα έφτανα
στην Ελλάδα και θα έβρισκα μια όμορφη και ζεστή φωλιά. Έμεινα λιγάκι να την κουκοκοιτώ με
τα μεγάλα μου μάτια κι έπειτα κατευθύνθηκα προς την ανατολή. Ένα μόνο θα σου πω, πατέρα:
πέταξα τόσο γρήγορα, που έφτασα από τη Μεγάλη Λίμνη στην Ελλάδα μέχρι να πεις Κούκουκούκου. Πώς το κατάλαβα ότι ήμουν στην Ελλάδα; Μα είδα μπροστά μου να απλώνονται οι
όμορφες ακτές της Μεσογείου. Ζήλεψα λίγο τότε και σκέφτηκα: γιατί κι εμείς οι Κούκοι να μην
κάνουμε βουτιές όπως οι Γλάροι; Και μόλις το σκέφτηκα αυτό, να σου μπροστά μου ένας Γλάρος,
παχύς παχύς και άσπρος, να με πλησιάζει. «Καλώς όρισες, Κούκε, στην Ελλάδα! Αν ψάχνεις για
φωλιά, ακολούθησε τον ήλιο που δύει, και θα βρεις έναν όμορφο ελαιώνα να κουκουλωθείς!»
«Ευχαριστώ, φίλε μου» του απάντησα, μα εκείνος είχε ήδη βουτήξει και δεν με άκουσε.
Ακολούθησα τη δύση του ηλίου και να μαι στην καινούργια μου φωλιά!
Κουκουλωμένος τώρα πάνω στην ελιά, στέλνω την αγάπη μου
και πολλά κουκοφιλιά σ’ εσένα και στη μαμά!
Ο γιος σας, ο Κούκης

Κρυμμένος Θησαυρός
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Με λΙγα λογια

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

Στόχοι

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

Αν έχεις φτερά και πετάς,
τα εμπόδια προσπερνάς
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, ξυλομπογιές,
ψαλίδι.

Διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[4-8 ετων]
Περιγραφή

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

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

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

Ένα βήμα παραπέρα

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

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

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

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

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

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

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

Χελιδόνι:
Χελιδόνα:

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

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

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

Χελιδόνι:

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

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

Χελιδόνα, φτάνουμε;

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

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

Χελιδόνα:

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

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

Χελιδόνι:
Χελιδόνα και χελιδόνι μαζί:

Δαχτυλόκουκλες

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

02

03

04

05
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Με λΙγα λογια

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

Στόχοι

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

Υλικά

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

[4-12 ετων]
Περιγραφή

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

Ακολουθώντας
ένα Χελιδόνι
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες (ατομική
κατασκευή)

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

65

Όταν τελειώσει το παιχνίδι

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

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

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

Μάσκα Σταβλοχελίδονου
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Το μεγάλο ταξίδι
1.

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

2.

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

3.

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

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

5.

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

4.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

11.

13.

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

15.

10.

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

12.

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

14.

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

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

Στόχοι

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

Υλικά

Μια ιστορία
για τα Τρυγόνια

17

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

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες (ατομική
κατασκευή)

[4-16 ετων]
Περιγραφή

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

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

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

Μια ευχή για τα
ταξιδιάρικα πουλιά!

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

Σημείωση

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

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

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

2.

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

4.

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

6.
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3.

5.

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

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

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

7.

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

Μια ιστορία για τα
Τρυγόνια (B)
8.

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

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

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

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

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

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

13. Δεν προλαβαίνουν καλά καλά να πάρουν

12. Ζαλισμένα από τις σβούρες και την πείνα,

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

14.Αφού αναζήτησαν λίγες στιγμ
ές

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

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

Το ταξίδι των Τρυγονιών (A)
01

02

03

04
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Το ταξίδι των Τρυγονιών (B)
05

06

07

08

17

Το ταξίδι των Τρυγονιών (Γ)
09

10

11

12

17

Το ταξίδι των Τρυγονιών (Δ)
13

14

17

78

Με λΙγα λογια

Στάση
επειγόντως!

Τα παιδιά καταγράφουν τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός βιότοπου κατάλληλου για
να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός ανεφοδιασμού
από τα μεταναστευτικά πουλιά, απεικονίζουν
μέσω της ζωγραφικής έναν βιότοπο που πληροί
αυτές τις προϋποθέσεις, και αναζητούν έναν
αντίστοιχο βιότοπο κοντά στην περιοχή τους.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά
ενός βιότοπου που είναι κατάλληλος για σταθμός
ανεφοδιασμού των μεταναστευτικών ειδών πουλιών, να
προβληματιστούν σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τέτοιων
«σταθμών» στη χώρα μας αλλά και γενικότερα.
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλου
δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, μολύβια, χαρτί του
μέτρου, γεωφυσικός χάρτης

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Αρχικά, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες
των 5 ατόμων και τους ανακοινώνει ότι κάθε ομάδα
θα κάνει ένα «φανταστικό» ταξίδι. Μπορεί να δώσει
συγκεκριμένες αφετηρίες και προορισμούς στα παιδιά
ανάλογα με την περιοχή όπου ζουν, δίνοντάς τους και
τον ακριβή αριθμό χιλιομέτρων. Μεταφορικό τους
μέσο θα είναι το αυτοκίνητο. Δίνεται στα παιδιά το εξής
υποθετικό σενάριο:

«

Πρόκειται να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι
αρκετών χιλιομέτρων με αυτοκίνητο. Γνωρίζετε
πως, προκειμένου να φτάσετε στον προορισμό
σας, θα πρέπει να γεμίσετε το ντεπόζιτο της
βενζίνης τουλάχιστον δύο φορές. Ξεκινάτε
με ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορείτε να
ξοδέψετε, ενώ η δυνατότητά σας να μεταφέρετε
πολλά πράγματα είναι περιορισμένη, καθώς
στο αυτοκίνητο επιβαίνετε και οι 5 μαζί με τα
πράγματα που θα χρειαστείτε εκεί. Σκοπός σας
είναι να φτάσετε συγκεκριμένη ώρα, καθώς
πρέπει να προλάβετε την πτήση σας για το ταξίδι
που καιρό τώρα θέλατε να κάνετε.

Δίνει λίγα λεπτά στις ομάδες για να καταγράψουν:
• Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσουν
και πόσα λίτρα βενζίνης θα χρειαστούν.
• Τι πρέπει να κάνουν πριν ξεκινήσουν το
ταξίδι τους, και τι θα πάρουν μαζί τους.
• Σε πόσα πρατήρια βενζίνης θα πρέπει να
σταματήσουν.
• Πόσες φορές θα χρειαστεί να σταματήσουν για να
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, πού και πότε θα
σταματήσουν.
• Απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να συναντήσουν στο
ταξίδι τους, και πώς θα τα αντιμετωπίσουν (απεργία στα
πρατήρια βενζίνης, υψηλή τιμή βενζίνης ή/και τροφίμων, αδιαθεσία κατά το ταξίδι κάποιου από την ομάδα,
έργα νέας ασφαλτόστρωσης της εθνικής, κίνηση στον
δρόμο κ.λπ.).
Μόλις ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα παρουσιάζει το
ταξίδι της στις υπόλοιπες και συζητούν:
• Πώς θα άλλαζε το ταξίδι της αν ο στόχος
της ήταν μια ακόμη πιο επείγουσα ανάγκη;

»
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Στάση
επειγόντως!

Σταθμοί ανεφοδιασμού
Ο εμψυχωτής, συνδέοντας το δικό τους
φανταστικό ταξίδι με αυτό των μεταναστευτικών
πουλιών, εξηγεί στα παιδιά ότι τα μεταναστευτικά
πουλιά γνωρίζουν από πριν και με ακρίβεια το
μέρος όπου θα πάνε. Αυτό ισχύει πολλές φορές
και για τα νεαρά πουλιά, που κάνουν το ταξίδι
αυτό για πρώτη φορά. Πριν από το ταξίδι, αλλά
και κάνοντας στάσεις κατά τη διάρκειά του,
αναζητούν συνεχώς τροφή και αυξάνουν το λίπος
τους, έτσι ώστε να έχουν και να διατηρούν την
απαιτούμενη για ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο
ταξίδι ενέργεια. Διαφορετικά, είναι αμφίβολο
αν θα καταφέρουν να φτάσουν στις περιοχές
αναπαραγωγής τους γρήγορα και να βρουν
ασφαλείς θέσεις φωλιάσματος. Κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού, καλούνται να αντιμετωπίσουν
τόσο φυσικούς κινδύνους (καιρικές συνθήκες,
διάσχιση υδάτινης επιφάνειας κ.λπ.) όσο και
απειλές από τον άνθρωπο (απώλεια βιοτόπων,
λαθροθηρία κ.λπ.).

Στη συνέχεια, φωτοτυπεί το φύλλο «Ο Σάμα, ο
Διονύσης και τα μεταναστευτικά πουλιά» σε τόσα
αντίτυπα όσα είναι οι ομάδες. Μοιράζει τα φύλλα στις
ομάδες και τους ζητά να διαβάσουν την ιστορία που
αφορά τη μετανάστευση των Χελιδονιών από τις χώρες
της Αφρικής στις χώρες της Ευρώπης και αντίστροφα.
Οι ιστορίες περιγράφουν εκείνα τα χαρακτηριστικά των
περιοχών που είναι σημαντικά για τα μεταναστευτικά
πουλιά ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λιγότερες
απώλειες.
Μόλις διαβάσουν τις ιστορίες, οι ομάδες απαντούν
στο ερώτημα που διατυπώνεται στο τέλος κάθε
ιστορίας: Τι χρειάζονται τα μεταναστευτικά πουλιά κατά
τη διάρκεια ενός επίπονου και δύσκολου ταξιδιού;

Σημείωση

Για τα μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 13-16 ετών), ο
εμψυχωτής μπορεί να μοιράσει τις ιστορίες στα παιδιά
και να τις διαβάσουν τα ίδια.
Οι ομάδες σημειώνουν σε μία λευκή κόλλα χαρτί τις
απαντήσεις τους στις εξής ερωτήσεις:
• Πού θα βρουν νερό; (Αν και τα πουλιά χρειάζονται
μικρές ποσότητες νερού, παρόλα αυτά είναι χρήσιμο
στο ταξίδι τους)
• Πού θα βρουν σκιά; (τα πουλιά θα αναζητήσουν σκιά
σε περιοχές με δέντρα, δίπλα σε βράχους, δίπλα σε
θάμνους κ.λπ.)
• Πού θα μπορέσουν να κουρνιάσουν; (Σε περιοχές με
δέντρα)

80

18

• Τι χρειάζονται για να τραφούν και να πάρουν το
βάρος που χάνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους;
(Ανάλογα με το είδος: περιοχές με καλλιέργειες π.χ.
για τα Τρυγόνια, που τρέφονται με σπόρους, ή περιοχές
με λίμνες π.χ. για τα Χελιδόνια, που τρέφονται με
κουνούπια κ.λπ.)
• Πόσο κοντά μπορούν να μείνουν σε μια πόλη και γιατί;
(Τα φώτα μιας πόλης ενοχλούν τα πουλιά, όπως επίσης
και ο θόρυβος της πόλης)
Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, καθεμία ζωγραφίζει
ή σχεδιάζει σε χαρτί του μέτρου έναν κατάλληλο
σταθμό ανεφοδιασμού για τα πουλιά, εντάσσοντας
τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά. Μόλις
ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν στην τάξη τα έργα τους
αιτιολογώντας τις επιλογές τους και γίνεται συζήτηση:
• Τι θα συμβεί εάν τα μεταναστευτικά πουλιά δεν βρουν
κατάλληλο μέρος για να ανακτήσουν την ενέργεια που
απαιτείται για το ταξίδι τους;
• Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το ταξίδι
τους;
Στο τέλος, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία που
χρειάζονται τα πουλιά κατά την στάθμευσή τους σε μια
περιοχή, οι ομάδες αναζητούν ποια από τα στοιχεία
αυτά συναντούν στη δική τους περιοχή (ή κοντινή) και
γίνεται συζήτηση:
Μπορείτε να εντοπίσετε βιότοπους με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά στην περιοχή σας;
• Περιοχές με δέντρα
• Περιοχές με θάμνους
• Περιοχές με δέντρα με καρπούς
• Καλλιέργειες
• Υγρότοποι ή άλλες υδάτινες επιφάνειες
• Περιοχές με βράχια
• Ακτές

Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά, με τη βοήθεια
ενός γεωφυσικού χάρτη της
περιοχής τους, μπορούν να
α
αναζητήσουν με μεγα λύτε ρη λεπτομέρεια εκείν
τα
που
σεις
ποθέ
προϋ
τις
ούν
τα μέρη που πληρ
νήσουν
ίδια κατέ γραψαν, ενώ μπορούν να επικοινω
ίες.
οφορ
πληρ
ιτέρω
περα
για
γική
με την Ορνιθολο
την
»
σουν
θετή
«υιο
να
ούν
Στη συνέχεια, μπορ
ς
περιοχή προβάλλοντας τη σημασία της στου
κατοίκους της.

Ο Σάμα, ο Διονύσης και τα
μεταναστευτικά πουλιά
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«Σε ένα αφρικάνικο χωριό στη Μποτσουάνα, στη Νότια Αφρική, ένας πολύ καλός φίλος των
Χελιδονιών, ο Σάμα, κοιτάει τον ουρανό. Ξέρει πως σύντομα τα Χελιδόνια θα επιστρέψουν στην
αφρικανική ήπειρο. Για τον Σάμα, ο ερχομός των Χελιδονιών σημαίνει ότι αποχαιρετά τον δροσερό
και ξηρό χειμώνα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει απότομα και ακολουθεί μία ζεστή περίοδος, με τη
θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 °C… Το χωριό του Σάμα είναι από τους τελευταίους προορισμ

ούς

των Χελιδονιών. Τα Χελιδόνια που θα καταφέρουν να επιστρέψουν είναι πραγματικά δυνατά.
Φυσικά, γνωρίζει πως δεν επιστρέφουν όλα όσα έφυγαν στην αρχή τους έτους. Περίπου τα μισά
από αυτά καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του ταξιδιού προς και από την Ευρώπη.
Ο Σάμα ελπίζει φέτος τα Χελιδόνια να καταφέρουν να διασχίσουν την έρημο Σαχάρα χωρίς
πολλές απώλειες. Η έρημος Σαχάρα κάθε χρόνο φαντάζει μεγαλύτερη και οι πολύτιμες για τα
μετανασ τευτικά πουλιά οάσεις λιγότερες. Ουφ... Είναι τόσα τα προβλήματα των πουλιών, που
καμιά φορά αναρωτιέται για πόσο ακόμα θα αντέξουν. Μακάρι τα Χελιδόνια να βρουν τόσες
περιοχές με υγρασία, νερό, σκιά, θάμνους, βράχια και δέντρα, όσες πραγματικά χρειάζον ται για
να αντιμετωπίσουν την ξηρασία και την πείνα... Άραγε, χρειάζον ται κάτι άλλο; αναρωτήθηκε ο
Σάμα…»

τον ουρανό. Ξέρει πως σύντομα, θα
«Σε ένα νησί του Ιονίου, στην Ελλάδα, ο Διονύσης κοιτάει
Διονύση, ο ερχομός των Χελιδονιών
φτάσουν τα Χελιδόνια από τις χώρες της Αφρικ ής. Για τον
ος και τα Χελιδόνια απολαμβάνουν
είναι συνώνυμος της άνοιξης. Είναι η εποχή που και εκείν
τα Χελιδόνια για αναζήτηση τροφής,
τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Αυτός για παιχνίδι,
του για να φωλιάσουν, ενώ άλλα θα
δηλαδή κουνουπιών! Κάποια Χελιδόνια θα διαλέξουν το νησί
στην Ευρώπη. Παρά τις δυσκολίες που
ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα ακόμη σε χώρες πιο βόρεια
χιλιόμετρα προκειμένου να εξασφαλίσουν
έχει το ταξίδι τους, αυτά επιμένουν να διανύουν χιλιάδες
καταφέρουν να αντέξουν την έλλειψη
άφθονη τροφή για τα μικρά τους. Όσα, δηλαδή, από αυτά
από τη Μεσόγειο. Ουφ… Κουράστηκε
τροφής κατά το ταξίδι τους, και το αδιάκοπο πέταγμα πάνω
τα Χελιδόνια να επισκεφθούν και φέτος
και μόνο που τα σκέφτηκε όλα αυτά. Ο Διονύσης ελπίζει
ι τους. Είναι, άλλωστε, ο πρώτος
το νησί του. Έστω για να ξεκουραστούν από το μακρύ ταξίδ
προς τον βορρά. Μακάρι να βρουν
σταθμός που συναν τάνε τα πουλιά πριν από το ταξίδι τους
ένα, περιοχές ακριβώς όπως τις
στα νησιά του Ιονίου, ιδιαίτερα στα πιο μικρά και απομονωμ
ε, χρειάζονται κάτι άλλο; αναρωτήθηκε
χρειάζονται, με μπόλικη υγρασία, νερό και δέντρα… Άραγ
ο Διονύσης…»
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Τα παιδιά υπολογίζουν τις απώλειες σε άτομα
ενός υποθετικού πληθυσμού Τρυγονιών
κατά τo ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι.
Χρησιμοποιώντας τα φύλλα εργασίας της
δραστηριότητας που τους δίνονται, υπολογίζουν
α) τον πληθυσμό που αναχωρεί από την
Ευρώπη προς την Αφρική, β) τον πληθυσμό που
καταφέρνει να φτάσει από την Ευρώπη στην
Αφρική, γ) τον πληθυσμό που αναχωρεί από την
Αφρική προς την Ευρώπη, δ) τον πληθυσμό που
καταφέρνει να φτάσει στην Ευρώπη.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να εξασκήσουν μαθηματικές δεξιότητες,
να γνωρίσουν το επίπονο ετήσιο ταξίδι των μεταναστευτικών
πουλιών, να προβληματιστούν σχετικά με τις επιπτώσεις που
ενέχουν οι δυσκολίες ενός τέτοιου ταξιδιού στον πληθυσμό
του είδους.

Απώλειες κατά τοι
μεταναστευτικό ταξίδ

19

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, μολύβια.

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά το ετήσιο
μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών, τις τεράστιες
αποστάσεις (2.000 χιλιόμετρα) που διανύουν τα πουλιά
από τις χώρες διαχείμασής τους στην Αφρική στις
χώρες αναπαραγωγής τους στην Ευρώπη με σκοπό να
ζευγαρώσουν, και τις δυσκολίες που συναντούν σε
ένα τέτοιο ταξίδι (Δραστηριότητα «Μια ιστορία για τα
Τρυγόνια»).

Το ετήσιο μεταναστευτικό ταξίδι
Εξηγεί στα παιδιά ότι τα Τρυγόνια που θα
καταφέρουν να φτάσουν από τις χώρες
αναπαραγωγής τους στην Ευρώπη στις χώρες
διαχείμασής τους στην Αφρική θα είναι εκείνα
που θα καταφέρουν να επιβιώσουν από τους
κινδύνους που συναντούν σε ένα τέτοιο ταξίδι.
Στις χώρες της Αφρικής, θα παραμείνουν κατά
τη διάρκεια του δικού μας χειμώνα και πριν
την άνοιξη θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τις
χώρες της Ευρώπης. Εκεί, θα αναζητήσουν ένα
ασφαλές μέρος για να φτιάξουν τη φωλιά τους
και να αναπαραχθούν. Το φθινόπωρο, τα ενήλικα
Τρυγόνια μαζί με τα νέα άτομα του είδους θα
αναχωρήσουν για τις χώρες της Αφρικής οπότε
και θα έρθουν πάλι αντιμέτωπα με το επίπονο
μεταναστευτικό ταξίδι.

Χωρίζει τα παιδιά σε 3-4 ομάδες και φωτοτυπεί τα
φύλλα «Απώλειες κατά το μεταναστευτικό ταξίδι»
σε ισάριθμα με τις ομάδες αντίτυπα. Ενημερώνει τα
παιδιά ότι με βάση έναν υποθετικό αρχικό πληθυσμό
Τρυγονιών που ξεκινά το ταξίδι του από την Ευρώπη για
την Αφρική, θα βρουν και θα σημειώσουν σε λευκές
κόλλες:
α) Τον πληθυσμό του είδους που θα αναχωρήσει
το φθινόπωρο από την Ευρώπη για την Αφρική.
β) Τον πληθυσμό του είδους που φτάνει στην Αφρική.
γ) Τον πληθυσμό του είδους που θα αναχωρήσει από
την Αφρική για την Ευρώπη.
δ) Τον πληθυσμό του είδους που φτάνει στην Ευρώπη.
ε) Τις επιπτώσεις στον πληθυσμό του είδους από τον
άνθρωπο
Αναλυτικά:

α) Πριν από την αναχώρηση για την Αφρική

Ο εμψυχωτής δίνει ως δεδομένο έναν πληθυσμό
Τρυγονιών (π.χ. 300 άτομα) που μόλις έχει φτάσει στην
Ευρώπη. Ενημερώνει τα παιδιά ότι στον υπάρχοντα
πληθυσμό θα πρέπει να συνυπολογίσουν τα νέα άτομα
που γεννήθηκαν την άνοιξη και ότι κατά μέσο όρο ο
αριθμός των αβγών ανά αναπαραγωγική περίοδο είναι 2
αβγά ανά ζευγάρι Τρυγονιών.
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β) Κατά την άφιξη στην Αφρική

Απώλειες κατά τοι
μεταναστευτικό ταξίδ

Οι ομάδες με βάση τον πληθυσμό των Τρυγονιών που
βρήκαν στο πρώτο ερώτημα και τα νούμερα που τους
δίνονται στα φύλλα της δραστηριότητας υπολογίζουν
τις απώλειες στον πληθυσμό του είδους κατά τη
φθινοπωρινή μετανάστευση.

19

γ) Πριν από την αναχώρηση για την Ευρώπη

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι στις χώρες
διαχείμασης τα Τρυγόνια έρχονται αντιμέτωπα με
φυσικούς θηρευτές καθώς και με την περιορισμένη
διαθεσιμότητα τροφής (στις χώρες αυτές
συγκεντρώνονται μεγάλοι πληθυσμοί από πολλά είδη
και συνεπώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την
τροφή). Με βάση τα νούμερα που τους δίνονται στα
φύλλα της δραστηριότητας βρίσκουν τον πληθυσμό
Τρυγονιών που θα αναχωρήσει για τις χώρες
αναπαραγωγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

δ) Κατά την άφιξη στην Ευρώπη

Τα παιδιά, με βάση τον πληθυσμό που βρήκαν στο
τρίτο ερώτημα και τα νούμερα που τους δίνονται στα
φύλλα της δραστηριότητας, υπολογίζουν τις απώλειες
στον πληθυσμό του είδους κατά την ανοιξιάτικη
μετανάστευση.

ε) ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Οι ομάδες υπολογίζουν το ποσοστό μεταβολής του
πληθυσμού του είδους (λαμβάνουν υπόψη τους μία
αναπαραγωγική περίοδο ανά έτος). Στη συνέχεια, με
βάση τα νούμερα που τους δίνονται στα φύλλα της
δραστηριότητας, βρίσκουν τις απώλειες στον πληθυσμό
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως το παράνομο
κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση.
Τέλος, οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν ένα
διάγραμμα που να απεικονίζει τη μεταβολή του
πληθυσμού ανά μήνα (για τους μήνες που έχουν
δεδομένα). Στον κάθετο άξονα απεικονίζεται ο
πληθυσμός του είδους και στον οριζόντιο άξονα οι
μήνες του έτους.

Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν τα
αποτελέσματά τους και γίνεται συζήτηση:
• Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε ο πληθυσμός του είδους;
• Πώς μπορούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα
Τρυγόνια να επηρεάσουν τον πληθυσμό του είδους;
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Σημείωση

Τα δεδομένα που δίνονται στη δραστηριότητα
βασίζονται σε μια σειρά από παραδοχές. Υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επικινδυνότητα
του μεταναστευτικού ταξιδιού: μεταβαλλόμενες
καιρικές συνθήκες ανά έτος, συνθήκες αναπαραγωγής,
απώλεια αβγών ή/και νεοσσών κ.λπ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡι
Ο εμψυχωτής μπορεί μπορεί να αναφέρει την
περίπτωση του Ταχυδρομικού Περιστεριού
(Ectopistes migratorius), που ζούσε στη Βόρεια
Αμερική. Το είδος αυτό, ενώ απαριθμούσε
εντυπωσιακά μεγάλους πληθυσμούς, οδηγήθηκε
στην εξαφάνιση κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα. Το τελευταίο άγριο πουλί του είδους
πυροβολήθηκε το 1900, ενώ το τελευταίο σε
αιχμαλωσία πέθανε το 1914 στον Ζωολογικό Κήπο
του Σινσινάτι. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για
την εξαφάνιση του είδους θεωρούνται η απώλεια
βιοτόπων του (μαζικές αποψιλώσεις δασών), το
εμπόριο για το κρέας του και το ανεξέλεγκτο
κυνήγι.

Ένα βήμα παραπέρα

Ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει
ως δεδομένο τον ίδιο αρχικό
πληθυσμό του είδους στις
ομάδες αλλά διαφορετικές
σε κάθε ομάδα συνθήκες για το είδος. Μπορεί να
λάβει υπόψη του παράγοντες όπως:
• Ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά την
ανοιξιάτικη μετανάστευση.
• Απώλεια ή υποβάθμιση βιοτόπων που
χρησιμοποιούν τα πουλιά ως στάσεις
για ανεφοδιασμό ή κούρνιασμα κατά το
μεταναστευτικό ταξίδι.
• Επέκταση της ερήμου προς τον νότο ως
αποτέλεσμα αλλαγών στις χρήσεις γης (π.χ.
υπερβόσκηση).
• Εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο τη μείωση
της παράνομης θανάτωσης των μεταναστευτικών
πουλιών.
• Διεθνείς πρωτοβουλίες προστασίας των
μεταναστευτικών πουλιών. Μπορεί να αναφέρει:
• Τη Σύμβαση για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια
πανίδα (Σύμβαση της Βόννης – Convention on
the Conservation of Migrator y Species of Wild
Animals/CMS).
• Την περιφερειακή Αφρικανο-Ευρασιατική
Συμφωνία για Αποδημητικά Υδρόβια Πουλιά
(African-Eurasian Migrator y Waterbird
Agreement/AEWA).
Ο εμψυχωτής μπορεί να δημιουργ ήσει με βάση
τους παραπάνω παράγοντες ένα αισιόδοξο,
ένα απαισιόδοξο και ένα ουδέτερο σενάριο
σχετικά με τις συνθήκες που συναντού ν τα
Τρυγόνια κατά το ετήσιο ταξίδι τους. Κάθε ομάδα
αναλαμβάνει από ένα διαφορετικό σενάριο και
στο τέλος συγκρίνουν τους πληθυσμούς που
προκύπτουν, αναδεικν ύοντας πιθανές δράσεις
για την προστασία του είδους αλλά και των
μεταναστευτικών πουλιών γενικότε ρα.

Απώ ς κατά τ
ο
μεταναστλεευιετικ
ό ταξίδι
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Απώλειες κατά το
μεταναστευτικό ταξίδι (Α)

19

Φθινοπωρινή μετανάστευση:
Από την Ευρώπη στον δρόμο για την Αφρική
1) Νόμιμο κυνήγι: Τα Τρυγόνια, ενήλικα και νέα άτομα εκείνης της χρονιάς,

έχουν
αναχωρήσει από τις χώρες της Ευρώπης και κατε
υθύνονται προς το Ιόνιο, όπου και
σταματούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είνα
ι εποχή που επιτρέπεται η κυνηγετικ ή
δρασ τηριότητα. Χάνονται 15 Τρυγόνια.
Μεσόγειος θάλασσα: Τα Τρυγόνια έρχονται αντιμ
έτωπα με τη διάσ χιση περίπου 1.000
χιλιόμετρων πάνω από τη Μεσόγειο. Είναι ένα από
τα δυσκολότερα σημεία, καθώς πρέπει
να διαν ύσουν την απόσ ταση αυτή χωρίς καμία στάσ
η. Κάποια εξαν τλούν όλη την ενέργειά
τους. Χάνονται 35 Τρυγόνια.
Καιρικές συνθήκες: Τα Τρυγόνια συναντούν κατά
το ταξίδι τους ομίχλη. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα κάποια άτομα να χάσουν τον προσ
ανατολισμό τους και να βγουν εκτός
πορείας. Ακολουθούν μεγαλύτερη από το προβλεπό
μενο διαδρομή και εξαν τλούνται.
Χάνονται 20 Τρυγόνια.
Έρημος Σαχάρα: Τα Τρυγόνια διασ χίζουν την έρημ
ο Σαχάρα. Η διαθεσιμότητα τροφής
σε αυτό το σημείο του ταξιδιού είναι ιδιαίτερα περι
ορισμένη. Κάποια άτομα του είδους δεν
βρίσ κουν καθόλου τροφή, για να πάρουν την απαι
τούμενη ενέργεια, και δεν μπορούν να
συνεχίσουν το ταξίδι τους. Χάνονται 30 Τρυγόνια.

2)

3)

4)

Απώλειες στις χώρες διαχείμασης
να φτάσουν
1) Περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής: Τα Τρυγόνια καταφέρνουν πολλ
ά είδη και

έχουν συγκεντρωθεί
στην Αφρική. Εκεί, υπάρχει ναι μεν τροφή αλλά
όλους. Κάποια Τρυγόνια δεν βρίσ κουν
σε μεγάλους αριθμούς. Η τροφή δεν φτάνει για
όση τροφή χρειάζονται. Χάνονται 20 Τρυγόνια.
ων: Τα Τρυγόνια αναζητούν
Περιορισμένη διαθεσιμότητα ασφαλών καταφυγί
κούς θηρευτές (όπως αρπακτικά
ασφαλή καταφύγια για να προσ τατευθούν από φυσι
ένες. Χάνονται 10 Τρυγόνια.
πουλιά κ.λπ.). Οι ασφαλείς θέσεις είναι περιορισμ
ους από καλλιέργειες στις
Χρήση φυτοφαρμάκων: Τα Τρυγόνια τρώνε σπόρ
ς φυτοφαρμάκων. Δηλητηριάζονται 10
οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες ποσότητε

2)

3)

Τρυγόνια.

Απώλειες κατά το
μεταναστευτικό ταξίδι (Β)

Ανοιξιάτικη μετανάστευση:
Από την Αφρική στον δρόμο για την Ευρώπη
1) Έρημος Σαχάρα: Τα Τρυγόνια συναντούν αμμοθύελλες πάνω από τη Σαχάρα. Αυτό

δυσκολεύει το πέταγμά τους και χάνουν πολύτιμη για αυτά ενέργεια. Κάποια από αυτά
εξαντλούνται, ενώ κάποια άλλα αποπροσανατολίζονται και βγαίνουν εκτός πορείας.
Χάνονται 60 Τρυγόνια.
Καιρικές συνθήκες: Τα Τρυγόνια συναντούν στο ταξίδι τους αντίξοες καιρικές
συνθήκες. Η δυνατή βροχή που ξεσπά δυσκολεύει το πέταγμά τους, ενώ οι φτερούγες τους

2)

βαραίνουν, καθώς δεν έχουν αδιάβροχο φτέρωμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Τρυγόνια
να χάσουν σημαντικά αποθέματα ενέργειας. Η απώλεια αυτή οδηγεί κάποια άτομα στην
πλήρη εξάντληση. Χάνονται 40 Τρυγόνια.
Μεσόγειος θάλασσα: Τα Τρυγόνια έρχονται αντιμέτωπα με τη διάσχιση περίπου 1.000

3)

χιλιόμετρων πάνω από τη Μεσόγειο. Είναι ένα από τα δυσκολότερα σημεία, καθώς πρέπει
να διανύσουν την απόσταση αυτή χωρίς καμία στάση. Κάποια εξαντλούν όλη την ενέργειά
τους. Χάνονται 60 Τρυγόνια.

Απειλές από τον άνθρωπο
1) Λαθροθηρία: Τα Τρυγόνια είναι εξαντλημένα από το ταξίδι. Πλή

ρως
αποδυναμωμένα και με μηδενικά σχεδόν
αποθέματα λίπους, φτάνουν στα Ιόνια νησι
ά,
αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος για να
τραφούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους
στην
Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι από το 1985
και μετά το κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη
μετανάσ τευση απαγορεύτηκε από την Ευρ
ωπαϊκή Ένωση, πέφτουν σε καρτέρι
λαθροθήρων. Χάνονται 10 Τρυγόνια.

19

88

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά μέσα από συζήτηση καταθέτουν τις
εμπειρίες τους για τις φωλιές πουλιών που έχουν δει,
αποφασίζουν για την ορθότητα ή μη προτάσεων που τους
δίνονται σε σχέση με τη φωλεοποίηση των πουλιών, και
φτιάχνουν φωλιές από πηλό για τα Σπιτοχελίδονα, για
να τις τοποθετήσουν στο μπαλκόνι τους αλλά και στο
σχολείο τους.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν γιατί, πότε και πού κάνουν
τα πουλιά τις φωλιές τους, να αναγνωρίζουν τη φωλιά
ενός πουλιού, να δραστηριοποιηθούν ενεργά σε δράσεις
προστασίας των πουλιών, να αποκτήσουν αίσθημα ευθύνης
απέναντι σε αυτά.

Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή φροντίζουμε να γίνει πριν από
τον Φεβρουάριο, που είναι ο μήνας κατά τον οποίο
το Σπιτοχελίδονο επισκέπτεται τη χώρα μας και
ετοιμάζεται να φτιάξει τη φωλιά του.

[4-8 ετων]
Ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να ενώσουν τις
παλάμες τους, έτσι ώστε να σχηματίζουν μια φωλιά,
και τα αφήνει ελεύθερα να σκεφτούν τι κρύβουν στη
φωλιά τους και ποιο είναι το μυστικό τους. Μπορούν
να κινηθούν στην τάξη δείχνοντας στους συμμαθητές
τους τι κρύβουν, ενώ ο εμψυχωτής μπορεί να δίνει ως
συνθήκη:
• Είναι κάτι μεγάλο ή μικρό;
• Κινδυνεύει να σπάσει;
• Μπορεί να σε ακούσει;
Στη συνέχεια και αφού τα παιδιά ανακοινώσουν το
μυστικό τους, γίνεται συζήτηση για τις εμπειρίες των
παιδιών σε σχέση με τις φωλιές των πουλιών:
• Γιατί πιστεύετε ότι τα πουλιά φτιάχνουν φωλιές;
• Βοηθητικά: Πώς ξεκινάει τη ζωή του ένα πουλί;
• Πού έχετε δει φωλιές πουλιών; Πώς μοιάζουν;
• Από τι υλικά ήταν φτιαγμένες;
• Πώς συμπεριφερόμαστε όταν δούμε μια φωλιά;
• Τι χρειάζεται ένα πουλί όταν είναι ακόμα μέσα στο
αβγό;

Υλικά

Μια φωλιά
για τα πουλιά

φωτοτυπίες φύλλου
δραστηριότητας, πηλός, κουτί
από παπούτσια.

20

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη (ατομική
κατασκευή)

[4-12 ετων]
Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο εμψυχωτής διαβάζει
στα παιδιά τις παρακάτω προτάσεις ενθαρρύνοντάς τα
να αναγνωρίσουν αν αυτό που τους λέει είναι αλήθεια
ή ψέμα. Μπορεί να ορίσει τη μία πλευρά της τάξης ως
το σημείο όπου πηγαίνουν τα παιδιά όταν μία πρόταση
είναι αλήθεια, και την άλλη πλευρά της τάξης ως
το σημείο όπου θα πηγαίνουν τα παιδιά αν αυτό που
περιγράφεται είναι ψέμα. Επιλέγει από τις παρακάτω
προτάσεις ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τον
χρόνο που έχει στη διάθεσή του:
• Οι φωλιές των πουλιών είναι φτιαγμένες από
διαφορετικά υλικά. (Α – Άλλα πουλιά φτιάχνουν τη
φωλιά τους από μικρά κλαδιά, άλλα από χώμα και νερό,
άλλα φωλιάζουν σε τρύπες δέντρων, άλλα στο χώμα
κ.λπ.)
• Τα πουλιά κάνουν πολλά αβγά. (Ψ – Υπάρχουν κάποια
που κάνουν μόνο ένα ή δύο αβγά, όπως οι γύπες).
• Όλα τα πουλιά κάνουν αβγά. (Α – Τα πουλιά είναι
ωοτόκα, δηλαδή γεννούν αβγά).
• Όλα τα πουλιά φτιάχνουν φωλιές. (Ψ – Ο Κούκος π.χ.
αφήνει τα αβγά του στις φωλιές άλλων πουλιών, κάποια
άλλα τα εναποθέτουν στο έδαφος).
• Τα πουλιά χρησιμοποιούν τη φωλιά τους μόνο την
άνοιξη (Α – Τα πουλιά χρησιμοποιούν τη φωλιά τους για
να κλωσσήσουν τα αβγά τους και να μεγαλώσουν τους
νεοσσούς).
• Τα πουλιά χρησιμοποιούν κάθε χρόνο την ίδια
φωλιά. (Ψ – Κάποια επιστρέφουν κάθε χρόνο στην ίδια
φωλιά όπως τα χελιδόνια, άλλα φτιάχνουν κάθε χρόνο
καινούργια).
• Αν βρούμε έναν νεοσσό, είναι καλό να του δώσουμε
γάλα. (Ψ – Δεν μπορούν να το χωνέψουν).
• Μόνο τα θηλυκά κλωσσάνε τα αβγά. (Ψ – Εξαρτάται
από το είδος, π.χ. τα Σπιτοχελίδονα κλωσσάνε από
κοινού τα αβγά τους).
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• Τα πουλιά αναπνέουν μέσα από το αβγό. (Α – Το αβγό
έχει πόρους, από τους οποίους περνάει το διοξείδιο του
άνθρακα αλλά και το οξυγόνο).
• Οι νεοσσοί ή τα αβγά είναι πάντα ασφαλή στη φωλιά
τους. (Ψ – Αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως φίδια ή
άλλα μεγαλύτερα πουλιά).
• Ο κρόκος του αβγού εξελίσσεται σε νεοσσό. (Ψ – Είναι
το υλικό από το οποίο τρέφεται όταν είναι μέσα στο
αβγό).
Μόλις ο εμψυχωτής ανακοινώσει όλες τις προτάσεις
που θεωρεί κατάλληλες σε αριθμό για την ομάδα του,
ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα φτιάξουν φωλιές από
πηλό για τα Σπιτοχελίδονα, για να τις τοποθετήσουν
στο σπίτι τους, ενώ μπορούν να φτιάξουν και κάποιες
επιπλέον (ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου), για να
τις τοποθετήσουν στο σχολείο τους.

Φωλιά από πηλό για το Σπιτοχελίδονο
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό ο εμψυχωτής
να διευκρινίσει στα παιδιά ότι η φωλιά που θα
φτιάξουν είναι για το Σπιτοχελίδονο και όχι για το
Σταβλοχελίδονο που συνάντησαν σε προηγούμενες δραστηριότητες. Το Σταβλοχελίδονο προτιμά
φωλιές με μεγαλύτερο άνοιγμα στο πάνω μέρος
της φωλιάς του και όχι με σχεδόν κλειστό άνοιγμα όπως το Σπιτοχελίδονο.

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Φωλιά από πηλό»
σε τόσα αντίτυπα όσα τα παιδιά της τάξης, αφού
πρώτα έχει διαβάσει τις οδηγίες που περιγράφονται
σε αυτό. Κάθε παιδί ταιριάζει το φύλλο στο κουτί από
παπούτσια, που έχει φέρει από το σπίτι, και ξεκινά την
κατασκευή του!
Μόλις ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής αντλεί τις
απαραίτητες πληροφορίες από το φύλλο και γίνεται
συζήτηση:
• Πού θα τοποθετήσουμε τις φωλιές;
• Τι πρέπει να προσέχουμε;
Στη συνέχεια, ανακοινώνει στα παιδιά ότι μπορούν να
περιηγηθούν στην αυλή του σχολείου, να επιλέξουν το
κατάλληλο μέρος για τις φωλιές των Σπιτοχελίδονων
και να τις τοποθετήσουν (συμβουλεύεται το φύλλο όπου
αναφέρονται οι οδηγίες τοποθέτησής τους).
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Μια φωλιά
για τα πουλιά

20

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να παρατηρούν τις φωλιές
και να καταγράψουν:
• Κατοικήθηκαν οι φωλιές την ίδια χρονιά;
• Κατοικήθηκαν από Σπιτοχελίδονο ή άλλο είδος;
• Πόσο συχνά επισκέπτονται οι γονείς τις φωλιές για να
ταΐσουν τα μικρά τους;
• Πότε κατάφεραν τα μικρά να πετάξουν έστω λίγα
μέτρα μακριά από τις φωλιές τους;
Μπορούν να ενημερώσουν την Ορνιθολογική για τα
αποτελέσματα των καταγραφών τους.

Σημείωση

Εναλλακτικά, τα παιδιά ηλικίας 4-8 ετών μπορούν να
φτιάξουν κατασκευή με θέμα «Φωλιές και αβγά» από
πηλό. Θα μπορούσαν να μαζέψουν από την αυλή ξερά
ή πεσμένα κλαράκια (αποφεύγουμε να σπάσουν από
χλωρό δέντρο) ή, εάν υπάρχει δυνατότητα, να βάλουν
άχυρο, το οποίο απλώνεται πολύ αν το διαχωρίσεις.
Αλλιώς, μπορούν να σκίσουν εφημερίδες ή να κόψουν
χαρτιά σε λωρίδες και να γεμίσουν τις φωλιές.

Φωλιά από πηλό
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Ιδέα, Σχέδια και Κείμενα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

92

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα από επανευρέσεις
δακτυλιωμένων πουλιών, αποτυπώνουν σε παγκόσμιο χάρτη
τη διαδρομή που έχουν ακολουθήσει συγκεκριμένα άτομα
μεταναστευτικών ειδών για να φτάσουν στην περιοχή τους, και
βγάζουν συμπεράσματα σε σχέση με την ηλικία των πουλιών, τις
συνθήκες και την εποχή (κατά την ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή
μετανάστευση) επανεύρεσης των πουλιών.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν την τεχνική της δακτυλίωσης
άγριων πουλιών, να εξασκήσουν ερευνητικές δεξιότητες, να
αξιολογούν δεδομένα που αφορούν τη μελέτη των άγριων
πουλιών, να έρθουν σε επαφή με τρόπους μελέτης των
πουλιών.

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, μολύβια, ξυλομπογιές
ή μαλλί πλεξίματος σε
διαφορετικά χρώματα,
παγκόσμιος χάρτης.

Δακτυλίδια
για πουλιά

21

Διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Πριν από τη δραστηριότητα αυτή, ο εμψυχωτής
φροντίζει να ενημερώσει τα παιδιά για τη δακτυλίωση
άγριων πουλιών.

Δακτυλίωση
Εξηγεί στα παιδιά ότι η δακτυλίωση των πουλιών
είναι ένας τρόπος για να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που ακολουθούν
τα είδη κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Τα
πουλιά πιάνονται και ένα μικρό μεταλλικό δακτυλίδι τοποθετείται στο πόδι τους. Στο δακτυλίδι
αυτό είναι χαραγμένη μια διεύθυνση (με τη μορφή
κωδικού) και ένας μοναδικός για κάθε άτομο
αριθμός ταυτότητας. Βάσει αυτών των στοιχείων
μπορούν να βρεθούν οι λεπτομέρειες της δακτυλίωσης, που αφορούν δεδομένα όπως η ηλικία,
το είδος κ.λπ. Με κάθε επανεύρεση δακτυλιωμένου πουλιού, καταγράφονται δύο συγκεκριμένα
σημεία πάνω στη Γη τα οποία έχει επισκεφθεί ένα
άτομο (περιοχή δακτυλίωσης και περιοχή επανεύρεσης). Ενημερώνει τα παιδιά ότι, για να γίνει
κάποιος δακτυλιωτής άγριων πουλιών, χρειάζεται
ειδική εκπαίδευση στον ασφαλή χειρισμό των
πουλιών κατά την παγίδευση, στις τεχνικές αναγνώρισης των πουλιών κ.λπ.

Δημιουργεί 4-5 ομάδες παιδιών, φωτοτυπεί τα
φύλλα «Κατάλογος επανευρέσεων δακτυλιωμένων
πουλιών» και «Επεξήγηση κωδικών» σε ισάριθμα
με τις ομάδες αντίτυπα. Μοιράζει τα φύλλα στις
ομάδες και τους εξηγεί ότι ο κατάλογος αφορά άτομα
μεταναστευτικών πουλιών που έχουν επανευρεθεί
στην περιοχή τους (Ιόνιο). Ειδικότερα, αφορά τα εξής
δεδομένα: τόπος και ημερομηνία δακτυλίωσης και
επανεύρεσης, σε τι κατάσταση ήταν τα πουλιά όταν
βρέθηκαν και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκαν.

Κάθε κωδικός δακτυλιδιού αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο άτομο ενός είδους. Οι επεξηγήσεις των
κωδικών για τις χώρες, την κατάσταση και τις συνθήκες
δίνονται στο φύλλο «Επεξήγηση κωδικών». Καλεί τα
παιδιά να:
α) Εντοπίσουν από ποιες χώρες (ή περιοχές) έχουν
περάσει τα άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
β) Εντοπίσουν ποιων ειδών τα άτομα εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη βιολογική ηλικία.
γ) Περιγράψουν την κατάσταση και τις συνθήκες που
βρέθηκαν τα άτομα των ειδών του Τρυγονιού και του
Σταχτομυγοχάφτη.

Α) Ενώνοντας δύο σημεία της Γης

Οι ομάδες εντοπίζουν με βάση τον Κατάλογο
Επανευρέσεων τις χώρες από τις οποίες περνάει κάθε
είδος. Σημειώνουν σε μια λευκή κόλλα δύο στήλες
(βλ. παρακάτω), όπου στην πρώτη στήλη αναγράφονται
τα είδη του καταλόγου και στη δεύτερη στήλη οι
χώρες. Για τους κωδικούς χωρών ανατρέχουν στο
φύλλο «Επεξήγηση κωδικών». Μόλις ολοκληρώσουν,
κάθε ομάδα εντοπίζει σε έναν παγκόσμιο χάρτη τις
χώρες που σημείωσε. Αντί για τη χώρα, μπορούν
να εντοπίσουν τη συγκεκριμένη περιοχή όπου είχε
δακτυλιωθεί το κάθε άτομο (Τόπος). Στη συνέχεια, κάθε
ομάδα επιλέγει ένα χρώμα για κάθε είδος και, με μαλλί
πλεξίματος αντίστοιχου χρώματος, ενώνει τα νησιά
του Ιονίου (χώρα επανεύρεσης) με την περιοχή που
πέρασε κάθε άτομο (χώρα δακτυλίωσης). Εναλλακτικά,
φωτοτυπεί το φύλλο «Χαράσσοντας διαδρομές» σε
τόσα αντίγραφα όσα είναι οι ομάδες.
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Οι ομάδες χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα
για κάθε είδος ενώνουν τις αντίστοιχες χώρες. Μόλις
ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, παρουσιάζουν τα
αποτελέσματά τους και παρατηρούν στον χάρτη τις
«χρωματιστές» μετακινήσεις που πραγματοποιούν τα
πουλιά κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Δακτυλίδια
για πουλιά

21

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ

β) Μέγιστες τιμές μακροζωίας

Ο εμψυχωτής διευκρινίζει στις ομάδες ότι στην
πρώτη στήλη κάθε φορά αναγράφεται η ημερομηνία
δακτυλίωσης, ενώ στη δεύτερη η ημερομηνία
επανεύρεσης. Τα παιδιά υπολογίζουν το χρονικό
διάστημα (σε μήνες) που μεσολαβεί μεταξύ
δακτυλίωσης και επανεύρεσης για κάθε άτομο. Για
παράδειγμα, το Τρυγόνι με κωδικό CZP H23236 είχε
δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 1969 και επανεύρεθηκε τον
Οκτώβριο του 1969. Συνεπώς, μεσολάβησαν περίπου 5
μήνες. Μπορούν να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους
στο αντίστοιχο πεδίο του φύλλου της δραστηριότητας.
Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν, κυκλώνουν τα 4
άτομα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ
δακτυλίωσης και επανεύρεσης. Σε αυτό το σημείο,
μπορούν να μετατρέψουν τους συνολικούς μήνες
που έχουν υπολογίσει σε έτη. Μόλις ολοκληρώσουν,
ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους:
• Το άτομο ποιου είδους έχει τη μεγαλύτερη ηλικία;
• Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την
ηλικία των πουλιών;
• Τι κινδύνους αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά
το μεταναστευτικό τους ταξίδι; (Ανακαλούν από
προηγούμενες δραστηριότητες).

Ο εμψυχωτής διευκρινίζει στα παιδιά πως τα παραπάνω
δεδομένα αφορούν τη βιολογική ηλικία των πουλιών.
Τα πουλιά αντιμετωπίζουν όμως πολλούς φυσικούς
κινδύνους, καθώς και απειλές από τον άνθρωπο κατά
το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Αυτοί οι λόγοι συνήθως
αρκούν ώστε τα πουλιά να μη φτάνουν τα όρια της
βιολογικής τους ηλικίας. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να
προσεγγιστεί η ηλικία του κάθε είδους αλλά και των
πουλιών γενικότερα.

Γ) Κατάσταση και συνθήκες

Κάποιες από τις ομάδες μπορούν να ασχοληθούν με το
είδος του Τρυγονιού και κάποιες άλλες με το είδος του
Σταχτομυγοχάφτη. Οι ομάδες φτιάχνουν έναν πίνακα
όπου στην πρώτη στήλη καταγράφουν τον μήνα που
επανεύρεθηκε το κάθε άτομο και στη δεύτερη στήλη
σημειώνουν με ένα «Α» ή με ένα «Φ» αν ο μήνας
επανεύρεσης αφορά την ανοιξιάτικη (ανοιξιάτικοι
μήνες) ή φθινοπωρινή (φθινοπωρινοί μήνες)
μετανάστευση αντίστοιχα. Σε τρίτη στήλη περιγράφουν
την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το είδος, καθώς και
τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε. Συμβουλεύονται
τα φύλλα «Κατάλογος Επανευρέσεων δακτυλιωμένων
πουλιών» και «Επεξήγηση κωδικών».Μόλις
ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα
αποτελέσματά τους και γίνεται συζήτηση:
• Ποιες ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες
επανεύρεθηκαν τα άτομα των ειδών;
• Σε ποια φάση του ετήσιου ταξιδιού τους
επανεύρεθηκαν τα άτομα;
• Πώς τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην
προστασία των ειδών;
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Κατάλογος επανευρέσεων
δακτυλιωμένων πουλιών (α)
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Κατάλογος επανευρέσεων
δακτυλιωμένων πουλιών (B)

21

Κατάλογος επανευρέσεων
δακτυλιωμένων πουλιών (Γ)

Πηγή: Τα στοιχεία προσαρμόστηκαν από: Ακριώτης, Τ. & Χανδρινός, Γ. (2004). Επανευρέσεις
Δακτυλιωμένων Πουλιών (1985-2004). Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης. Ο τόπος και οι
ημερομηνίες δακτυλίωσης και επανεύρεσης, καθώς και οι κωδικοί κατάστασης και συνθηκών
διατηρηθήκαν στην πρωτογενή τους μορφή, ενώ άλλαξαν οι κωδικοί των ειδών.
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Επεξήγηση κωδικών
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ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

21
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά διαβάζουν υποθετικές ιστορίες επανεύρεσης
άγριων πουλιών και φτιάχνουν τον δικό τους κατάλογο
επανεύρεσης ειδών αξιοποιώντας τα στοιχεία που τους
δίνονται στα φύλλα της δραστηριότητας. Προαιρετικά,
δημιουργούν έναν κωδικό για το δικό τους προσωπικό
«ανώνυμο δακτυλίδι» αντλώντας πληροφορίες από ένα
πραγματικό ταξίδι που τα ίδια έχουν πραγματοποιήσει.
Η ερμηνεία του κωδικού αποτελεί την αφορμή για τη
σύνθεση ιστοριών με θέμα τις όμορφες και αστείες
στιγμές σε ένα ταξίδι.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα βασικά δεδομένα που
καταγράφονται κατά την επανεύρεση ενός άγριου πουλιού,
να διαπιστώσουν πιθανούς κινδύνους που συναντούν τα
μεταναστευτικά πουλιά στο μεγάλο τους ταξίδι.

Υλικά

«Διαβάζοντας»
ένα δακτυλίδι

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, χαρτόνια Α4,
μολύβια, ψαλίδι (προαιρετικά).
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά την τεχνική της
δακτυλίωσης, καθώς και τα στοιχεία που είναι
χαραγμένα σε ένα δακτυλίδι (διεύθυνση, αριθμός
ταυτότητας) από τη δραστηριότητα «Δακτυλίδια για
πουλιά».

Επανευρέσεις δακτυλιωμένων πουλιών
Θυμίζει στα παιδιά ότι κατά την επανεύρεση ενός
ατόμου καταχωρίζονται συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι χρήσιμες στη μελέτη των πουλιών,
όπως η περιοχή επανεύρεσης. Έτσι, γνωρίζουμε
ότι π.χ. τα Τρυγόνια, από τη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα (Ιόνιο), βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές της Αφρικής. Διευκρινίζει στα
παιδιά ότι το ποσοστό επανευρέσεων είναι πολύ
χαμηλό, καθώς τα πουλιά συνήθως πεθαίνουν
μακριά από τον άνθρωπο, ενώ το ποσοστό αυτό
είναι ακόμα πιο χαμηλό στις αραιοκατοικημένες
περιοχές της Αφρικής.

Στη συνέχεια, καλεί τα παιδιά να διαβάσουν υποθετικές
ιστορίες επανευρέσεων και να καταγράψουν τις
πληροφορίες που τους ζητούνται χρησιμοποιώντας
τα φύλλα της δραστηριότητας. Χωρίζει τα παιδιά
σε ομάδες των 4-5 ατόμων και φωτοτυπεί τα φύλλα
«Γράμμα στον δακτυλιωτή» και «Απάντηση του
δακτυλιωτή» σε ισάριθμα με τις ομάδες αντίτυπα.
Αφού τα μοιράσει στις ομάδες, τις αφήνει να τα
μελετήσουν λίγα λεπτά και τις καλεί να συμπληρώσουν
τον πίνακα που τους δίνεται στο φύλλο «Απάντηση
του δακτυλιωτή». Αξιοποιούν τις πληροφορίες που
τους δίνονται στο φύλλο «Γράμμα στον δακτυλιωτή»
σε σχέση με την ημερομηνία επανεύρεσης, τον
τόπο επανεύρεσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες
εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς που θα βρουν στο φύλλο «Απάντηση
του δακτυλιωτή».
Οι ομάδες συμπληρώνουν τους πίνακες και
παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Γίνεται
συζήτηση:
• Τι συνέβη σε κάθε είδος; Από τι κινδύνευσε;
• Τι κάνουμε αν βρούμε ένα τραυματισμένο
δακτυλιωμένο άγριο πουλί;
• Γιατί είναι σημαντική η αναφορά του τόπου
επανεύρεσης;
• Γιατί είναι σημαντική η αναφορά των συνθηκών
επανεύρεσης;
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Ένα βήμα παραπέρα

Τα παιδιά φτιάχνου ν το δικό
τους «δακ τυλίδι» για το πρώτο
ταξίδι που έκαναν μακριά από
ς
την περιοχή τους (εκτός χωριού ή πόλης, εκτό
στις
τούν
Απαν
ς).
χώρα
της
του νησιού, εκτός
οπαρακάτω ερωτήσεις (ενδεικτικά) και, ανάλ
τοιχο
αντίσ
τον
ν
έγου
επιλ
,
γα με την απάν τηση
ένα
«κωδικό». Κόβουν μακρόστε νες λωρίδες από
,
τους
δικό
τον
υμα
ανών
υν
ιώνο
χαρτόνι και σημε
κό.
κωδι
,
δικό
ενδεχομέ νως μονα
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«Διαβάζοντας»
ένα δακτυλίδι
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Στη συνέχεια, βάζουν όλα τα «δακτυλίδια» σε ένα
κουτί. Κάθε παιδί διαλέγει τυχαία ένα «δακτυλίδι»
και μαντεύει την ιστορία του ταξιδιού. Μπορούν με
μία πρόταση να περιγράψουν τι ωραίο συνέβη σε κάθε
ταξίδι.
Για παράδειγμα, αν σε ένα «δακτυλίδι» αναγράφεται Α1Β2Γ1Δ2, μπορούμε να υποθέσουμε τα εξής:
αυτός που φορούσε το «δακτυλίδι» ταξίδεψε όταν
ήταν 3 ετών εκτός του νησιού για λίγες μέρες, όμως
του έλειψε το σπίτι του και θέλησε γρήγορα να γυρίσει
πίσω. Μπορούν να δημιουργηθούν έτσι μικρές αστείες
ιστορίες.

Γράμμα στον δακτυλιωτή
Αγαπητέ κ. Χανδριώτη,
Επανεύρεση πρώτη
έξω από το χωριό μας, τα
Βρήκαμε κάποια Τρυγόνια σε άσχημη κατάσ ταση λίγο πιο
ειωθεί από το ταξίδι τους
Χιονάτα. Ήταν αρχές Απρίλη, πρέπει μόλις να είχαν προσγ
αρκετό διάστημα και, μόλις
και ήταν φοβερά εξαντλημένα. Τα παρακολουθήσαμε για
ά. Ένα από αυτά είχε
ανέκτησαν τις δυνάμεις τους, κατάφεραν να πετάξουν μακρι
H1025.
δακτυλίδι στο πόδι. Σας γράφουμε εδώ τον κωδικό: CZP

Αγαπητέ κ. Χανδριώτη,
Επανεύρεση δεύτερη
υ μας,
Βρήκαμε ένα Σταβλοχελίδονο κάπως ζαλισμένο στην αυλή του σχολείο
υρο.
μέσα στην πόλη της Κέρκυρας! Ήταν πεσμένο κάτω από ένα μεγάλο παράθ
αφήσαμε
Υποθέτουμε ότι χτύπησε πέφτον τας πάνω του. Μας ξάφνιασε τόσο, που
για κάποια
στην άκρη το διαγώνισμα μαθηματικών του Μαρτίου! Βάλαμε το πουλί
από λίγο
ώρα σε ένα κουτί, για να μην κινδυνεύει από τις γάτες της αυλής, και ύστερα
ξαμε ότι
συνήλθε. Έχτισε τελικά τη φωλιά του στο κτήριο του σχολείου μας. Προσέ
έχει δακτυλίδι στο πόδι. Σας γράφουμε εδώ τον κωδικό: SVR 356.

Αγαπητέ κ. Χανδριώτη,
Επανεύρεση τρίτη
Βρήκαμε έναν Μελισσοφάγο με άσχ
ημα χτυπημένη και τραυματισμένη
φτερούγα.
Είχαμε πάει την τελευταία εκδρομή
με το σχολείο στις 8 Μαΐου. Κάποιοι
από εμάς δεν
τον είχαν ξαναδεί σε ολόκληρη τη Ζάκ
υνθο! Δυσ τυχώς, δεν μπορούσε να πετ
άξει και,
από ό,τι μας ενημέρωσαν, το καλύτε
ρο που είχαμε να κάνουμε ήταν να το
στε
ίλουμε
σε ένα κέν τρο περίθαλψης άγριων ζώω
ν, το οποίο και κάναμε. Απ’ όσο γνω
ρίζο
υμε,
δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα, καθ
ώς είχε σπάσει τελικά τη φτερούγα
του.
Παρατηρήσαμε, όμως, ότι έχει δακ τυλ
ίδι στο πόδι. Σας γράφουμε εδώ τον
κωδικό:
IAB K567.
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Απάντηση του δακτυλιωτή
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Επειδή οι επανευρέσεις των δακτυλιωμένων
πουλιών μάς βοηθούν να μάθουμε πολλά για τα είδη που μελετάμε, θα θέλαμε να μας
βοηθήσετε στέλνοντάς μας τον παρακάτω πίνακα. Σας στέλνω βοηθητικά και τους
πίνακες με τους κωδικούς που θα χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Χ. Χανδριώτης
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Με λΙγα λογια

Παρακολούθησηυλτιωηςν
μετανάστευσης των πο

Τα παιδιά διακρίνουν μεταναστευτικά
είδη πουλιών σε είδη που επιλέγουν
να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της
ημέρας και σε είδη που επιλέγουν
να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια
της νύχτας, και αναλύουν τα
πλεονεκτήματα της κάθε επιλογής
αξιοποιώντας πληροφορίες που τους
δίνονται στα φύλλα εργασίας της δραστηριότητας. Στη συνέχεια συζητούν
για τους τρόπους παρακολούθησης της μετανάστευσης των πουλιών και
ενθαρρύνονται να καταγράψουν τα μεταναστευτικά πουλιά που περνάνε από
την περιοχή τους χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα καταμέτρησης πουλιών
που τους δίνονται.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τα διαφορετικά
πλεονεκτήματα της ημερήσιας και νυχτερινής
μετανάστευσης για διαφορετικά είδη μεταναστευτικών
πουλιών, να έρθουν σε επαφή με τρόπους παρακολούθησης
της μετανάστευσης των πουλιών, να αποκτήσουν δεξιότητες
παρατήρησης πουλιών.

Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, μολύβια,
ρυζόχαρτο.
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Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να γίνει στο
διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, προκειμένου τα
παιδιά να παρατηρήσουν μεταναστευτικά είδη πουλιών
που περνάνε από την περιοχή τους.
Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, φωτοτυπεί
το φύλλο «Πρωινές και βραδινές πτήσεις» και
μοιράζει από ένα αντίτυπο σε κάθε ομάδα.

Μέρα ή νύχτα;
Εξηγεί στα παιδιά ότι ο χρόνος, η ενέργεια και η
ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες
κατά το μεταναστευτικό ταξίδι. Τα μεταναστευτικά πουλιά πετούν σε ώρες της ημέρας (εννοείται
το 24ωρο) και σε ύψη όπου το ταξίδι είναι ασφαλέστερο, γρηγορότερο και λιγότερο ενεργοβόρο,
και υπάρχουν ημερήσιοι και νυχτερινοί ταξιδιώτες. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για
τους λόγους που κάποια πουλιά προτιμούν να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποια
άλλα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάποιες από
τις υποθέσεις αυτές διατυπώνονται στο φύλλο
«Πρωινές και βραδινές πτήσεις».

Δίνει λίγα λεπτά στις ομάδες να διαβάσουν την
πληροφορία που τους δίνεται στο φύλλο, και γίνεται
συζήτηση:
• Γιατί κάποια πουλιά επιλέγουν να ταξιδεύουν κατά τη
διάρκεια της ημέρας, γιατί κάποια άλλα τη νύχτα;
• Ποια είναι τα οφέλη σε κάθε περίπτωση;
Στη συνέχεια, σημειώνει στον πίνακα τα είδη πουλιών
του φύλλου: Καλαμόκιρκος, Σταβλοχελίδονο,
Σταχτομυγοχάφτης και Κούκος. Σε ένα χαρτί του
μέτρου σημειώνει τις λέξεις «μέρα» και «νύχτα», το
κολλάει σε έναν τοίχο στην τάξη, καλεί τις ομάδες να
συμβουλευτούν το φύλλο «Ημερήσιοι και νυχτερινοί
ταξιδιώτες» και να κατατάξουν τα παραπάνω είδη
πουλιών σε μία από τις δύο κατηγορίες αιτιολογώντας
τις απαντήσεις τους. Οι ομάδες μπορούν να γράψουν
τα είδη κάτω από κάθε στήλη ή να κόψουν τις εικόνες
των πουλιών και να τις κολλήσουν στις αντίστοιχες
κατηγορίες.
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Τα είδη της δραστηριότητας
Κάποια είδη πουλιών, όπως ο Καλαμόκιρκος,
ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας για να
επωφεληθούν από τα ζεστά ρεύματα αέρα, ενώ
κάποια άλλα, όπως το Σταβλοχελίδονο, για να
επωφεληθούν από τη διαθεσιμότητα τροφής,
καθώς τα χελιδόνια τρέφονται με κουνούπια
και άλλα ιπτάμενα έντομα, την ώρα που πετούν.
Κάποια είδη πουλιών, όπως ο Σταχτομυγοχάφτης
και ο Κούκος, ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Αναχωρούν μετά το ηλιοβασίλεμα (σούρουπο), καθώς έτσι αποφεύγουν να θηρευθούν
από αρπακτικά, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας
αναζητούν τροφή.
Μόλις ολοκληρώσουν τη συζήτηση, ο εμψυχωτής εστιάζει στη μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών:
• Πώς μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τα πουλιά κατά
τη διάρκεια της ημέρας και πώς κατά τη διάρκεια της
νύχτας;
• Ποια μεταναστευτικά πουλιά έχουν παρατηρήσει τα
παιδιά; Πότε;
• Πόσα ήταν; (Λίγα άτομα, μικρές ομάδες, σμήνη)
• Πώς μας βοηθάει η παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών;

Παρακολούθηση της μετανάστευσης
Η παρακολούθηση της μετανάστευσης κατά τη
διάρκεια της ημέρας μπορεί να γίνει με κιάλια ή
και με γυμνό μάτι. Είναι σημαντικό να γνωρίζει
κανείς τι πρέπει να κοιτάζει. Αρκετά είδη πουλιών, όπως τα μεγάλα αρπακτικά και τα χελιδόνια,
είναι ορατά από έναν παρατηρητή καθώς ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χαμηλό
ύψος. Ωστόσο, τα περισσότερα μεταναστευτικά
πουλιά ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρακολούθηση των
πουλιών μπορεί να γίνει με τη χρήση τηλεσκοπίου
μέσω του οποίου ο παρατηρητής μπορεί να δει
τα πουλιά να διασχίζουν τον φωτεινό δίσκο της
σελήνης. Επίσης, μπορεί να γίνει με τη χρήση ραντάρ παρακολούθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
όμως, σπάνια μπορεί κανείς να προσδιορίσει τα
είδη που μεταναστεύουν.
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Παρακολούθησ
μετανάστευσης των ποηυλιτης
ων
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ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ...!
Στη συνέχεια, ενημερώνει τα παιδιά ότι μπορούν
να καταγράψουν τα είδη που παρατηρούν την
άνοιξη στην αυλή τους (π.χ. Χελιδόνι) και
συγκεκριμένα:
• Να καταγράψουν την πρώτη ημέρα που θα δουν
ένα είδος που θα έχουν επιλέξει.
• Να παρατηρήσουν ποια μέρα της άνοιξης θα
δουν τα περισσότερα πουλιά από το είδος αυτό.
• Σε ποια σημεία της αυλής θα παρατηρήσουν τα
περισσότερα πουλιά.
Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε 3-4 ομάδες
και κατόπιν κάθε ομάδα επιλέγει ένα σημείο στην
αυλή του σχολείου, έτσι ώστε:
• Να μην είναι ορατή στις υπόλοιπες (να υπάρχει
απόσταση μεταξύ των επιλεγμένων σημείων).
• Να μπορεί να παρατηρεί γύρω της, καθώς και
στον ουρανό (ανοιχτή περιοχή).
Οι επισκέψεις στην αυλή μπορούν να
επαναλαμβάνονται σε συχνά διαστήματα, να
είναι σχετικά μικρής διάρκειας (15-20 λεπτά) και
να αποφεύγονται οι ώρες του διαλείμματος. Οι
ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο
«Παρακολούθηση της μετανάστευσης των
πουλιών» ή να το τροποποιήσουν.

Ένα βήμα
παραπέρα

[13-16 ετων]
Προγράμματα παρακολούθησης
μεταναστευτικών πουλιών

Ο εμψυχωτής μπορεί να ενημερώσει τα παιδιά για:

[9-12 ετων]
Καλωσορίζουμε την άνοιξη!

Ο εμψυχωτής μπορεί να ενημερώσει τα παιδιά για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταγραφής μεταναστευτικών
πουλιών της BirdLife (η μεγαλύτερη παγκόσμια
ομοσπονδία για την προστασία των πουλιών) και να
παροτρύνει τα παιδιά να επισκεφθούν τη διαδραστική
ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://www.springalive.net
Συγκεκριμένα, μπορούν να:
• Να καταγράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις
για είδη όπως το Σταβλοχελίδονο, ο Κούκος, ο
Μελισσοφάγος.
• Να δουν σε ποιες χώρες έχουν παρατηρηθεί τα είδη
αυτά.
• Να παρατηρήσουν τι εποχή επισκέπτονται τις
διάφορες χώρες.
• Να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια.

Το Πρόγραμμα παρακολούθησης για τον Κούκο (Cuculus
canorus), του Βρετανικού Κέντρου Ορνιθολογίας
(British Τrust for Ornithology/BTO). Σκοπός του
προγράμματος είναι, μέσω δορυφορικών πομπών
που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα άτομα, ο
εντοπισμός των περιοχών που χρησιμοποιεί το είδος
για ξεκούραση (περιοχές ανεφοδιασμού) κατά το
μεταναστευτικό του ταξίδι, καθώς και των περιοχών
διαχείμασής του. Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν
στο:
http://www.bto.org/science/migration/trackingstudies/cuckoo-tracking
Το Πρόγραμμα για τη διάσωση των τελευταίων
ζευγαριών Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στα
Βαλκάνια, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,
του WWF Ελλάς, της Βουλγαρικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας (BSPB) και της Βρετανικής Εταιρείας για
την Προστασία των Πουλιών (RSPB). Στις δράσεις
του προγράμματος εντάσσεται η παρακολούθηση
επιλεγμένων ατόμων μέσω δορυφορικών πομπών που
επιτρέπουν την αύξηση της γνώσης μας για το είδος.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν στο:
http://www.lifeneophron.eu/
Το Πρόγραμμα για τις Δράσεις προστασίας του
Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Στις δράσεις
του προγράμματος εντάσσεται η δορυφορική
παρακολούθηση της μετανάστευσης των
Μαυροπετριτών από τη χώρα μας στις περιοχές
διαχείμασής τους, στη ΝΑ Αφρική και τη Μαδαγασκάρη,
με στόχο τη διερεύνηση των μεταναστευτικών
διαδρομών που ακολουθούν τα πουλιά. Μπορούν
να παρακολουθήσουν το μεταναστευτικό ταξίδι των
Μαυροπετριτών στο:
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2560

Παρακολούθησηυλτης
μετανάστευσης των πο ιων
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Πρωινές και βραδινές
πτήσεις
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Αν τα πουλιά θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τη
διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας είναι συνάρτηση
αρκετών παραγόντων:
Αξιοποίηση θερμών ρευμάτων αέρααπό: τη στεριά, που ζεσταίνεται

τα θερμά ανοδικά ρεύματα σχηματίζον ται πάνω
χρησιμοποιούν όπως τα
κατά τη διάρκεια της ημέρας από τον ήλιο. Τα πουλιά τα
αερόσ τατα τον θερμό αέρα (που είναι πιο ελαφρύς).

Αποφυγή θηρευτών:

αποφεύγουν
κάποια είδη προτιμούν να ταξιδεύουν το βράδυ, καθώς έτσι
ια που κυνηγά
τους φυσικούς θηρευτές τους. Ένα από τα πιο γνωσ τά γεράκ
πη προς την
Ευρώ
την
μικροπούλια κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση από
Αφρικ ή, για να ταΐσει τα μικρά του, είναι ο Μαυροπετρίτης.

ση διαθέσιμης τροφής:
Εξοικονόμηση χρόνου και αξιοποίητροφή
ς κατά το μεταναστευτικό
τα πουλιά χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες
ήσουν έτσι την
ταξίδι, για να αυξήσουν τα αποθέματα λίπους και να αποκτ
κατά πόσον
ολο
ενέργεια που απαιτείται για ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι αμφίβ
τους αν δεν
κάποια πουλιά θα κατάφερναν να φτάσουν στον προορισμό
να τραφούν.
για
ς
ημέρα
της
εια
σταματούσαν αναγκαστικά κατά τη διάρκ
ς.
τροφή
τηση
Πετώντας τη νύχτα, αξιοποιούν την ημέρα για αναζή

Εξοικονόμηση ενέργειας:

τα μικροπούλια.
το πέταγμα κατά τη νύχτα απαιτεί λιγότερη ενέργεια από
ταχύτητες. Έτσι,
O αέρας είναι πιο ελαφρύς και έχει μικρότερες οριζόντιες
ανέμους (που
ετους
αντίθ
τα πουλιά μειώνουν τις πιθανότητες να πετούν σε
πορείας.
δυσκολεύουν το πέταγμά τους), αλλά και να βγουν εκτός

της υπερθερμίας:
Αποφυγή της αφυδάτωσης και ετωπί
ζει τους κινδύνους της

θεωρητικά, ένα μεταναστευτικό πουλί αντιμ
οι δύο κίνδυνοι
αφυδάτωσης και της υπερθερμίας κατά το ταξίδι του. Και
κρασία
μειώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε και η θερμο
περιβάλλον τος είναι χαμηλότερη και η υγρασία υψηλότερη.

Ουράνιος χάρτης:

μοποιούν τη
σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι τα πουλιά χρησι
ορατά.
είναι
να
ια
θέση των άστρων σαν πυξίδα, αρκεί βέβαια τα αστέρ

Ημερήσιοι και νυχτερινοί
ταξιδιώτες (Α)
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Καλαμόκιρκος

Εκτός από ψάρια, τρέφεται και με μικρά
πουλιά, θηλαστικά, ερπετά και βατράχια.
Όπως όλα τα αρπακτικά, αξιοποιεί τα
θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα.

Σταβλοχελίδονο

Τρέφεται με έντομα, κυρίως κουνούπια.
Όπως τα περισσότερα μικροπούλια,
φτεροκοπά κατά το πέταγμά του
(μικρές γρήγορες κινήσεις).

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

Ημερήσιοι και νυχτερινοί
ταξιδιώτες (Β)

Σταχτομυγοχάφτης

Τρέφεται με έντομα και αναζητά την τροφή
του στον αέρα, καθώς και στο έδαφος ή στο
φύλλωμα των δέντρων.
Αποτελεί θήραμα για αρπακτικά όπως το
Ξεφτέρι και ο Μαυροπετρίτης αλλά και για
άλλους φυσικούς θηρευτές (π.χ. γάτες)

Κούκος

Τρέφεται με κάμπιες, έντομα,
σπόρους και μικρούς καρπούς.
Το σούρουπο σταματά την
αναζήτηση τροφής.

ΣΚΙΤΣΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

23

Παρακολούθηση τησ
μετανάστευσης των πουλιων
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Με λΙγα λογια

Ένα ποίημα για τα
ταξιδιάρικα πουλιά

Τα παιδιά συνθέτουν ένα πρωτότυπο ποίημα με
πρωταγωνιστές τα ταξιδιάρικα πουλιά στη δομή
ενός λίμερικ. Με τη βοήθεια της ομοιοκαταληξίας,
αποδίδουν συγκεκριμένες ιδιότητες σε ένα
μεταναστευτικό είδος, το «βάζουν» σε δράση και
αναζητούν παράλογα επίθετα για αυτό!

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να ψυχαγωγηθούν και να εξοικειωθούν με
τη δημιουργική γραφή και τον προφορικό λόγο.
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Υλικά

λευκές κόλλες, μολύβια

Διάρκεια

1 διδακτική ώρα

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη χωρισμένη
σε ομάδες

[4-12 ετων]
Περιγραφή

Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά συνθέτουν ένα
λίμερικ με πρωταγωνιστή ένα από τα μεταναστευτικά
είδη που έχουν αναφερθεί ως τώρα. Τα παιδιά
μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κάποιο από τα είδη
που έχουν γνωρίσει, να προτείνει ο εμψυχωτής ή, αν
είναι διαφορετικές οι επιλογές τους, να δουλέψουν σε
ομάδες.
Το λίμερικ είναι ένα είδος ποιήματος άνευ νοήματος
που, με κάποιες διαφοροποιήσεις, ακολουθεί
συγκεκριμένη δομή (Ροντάρι, 1993). Χρησιμοποιώντας
ως παράδειγμα τον Συκοφάγο, ένα λίμερικ μπορεί να
έχει την παρακάτω δομή σε 5 στίχους:
Πρώτος στίχος: επιλογή του πρωταγωνιστή (ο
Συκοφάγος):
1) Ήταν ο Μάνος, ο γνωστός σε όλους Συκοφάγος
Δεύτερος στίχος: μια ιδιότητα που εκφράζεται με μια
πράξη:
2) Σε όλους έλεγε πως ήταν μάγος
Τρίτος και τέταρτος στίχος: η εξέλιξη της δράσης:
3) Απ’ όπου περνούσε, φύτρωναν μουριές
4) Και ένα ρολόι είχε με δύο εποχές

Ο εμψυχωτής παρακινεί τα παιδιά να φτιάξουν ένα
δικό τους λίμερικ. Η ομοιοκαταληξία μπορεί να
είναι προαιρετική. Ως βοηθητικό άξονα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα εξής ερωτήματα:
• Ποιος είναι ο ήρωάς μας; (Ελεύθερη επιλογή ή
δοσμένο από τον εμψυχωτή)
• Πώς μοιάζει; Τι κάνει;
• Τι του συνέβη;
• Τι παράξενο έχει αυτό το μεταναστευτικό πουλί;

Τα παιδιά στο τέλος μπορούν να
τοποθετήσουν τα ποιήματά τους στη
Γωνιά των Ταξιδιάρικων Πουλιών.

Πέμπτος στίχος: επιλογή ενός παράλογου επιθέτου για
τον πρωταγωνιστή (Συκοφάγος):
5) Αυτός ο μουρομάγος μικρούλης Συκοφάγος
Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος
ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους, καθώς και ο τρίτος με
τον τέταρτο.

113

114

Με λΙγα λογια

Τα παιδιά συζητούν ανά ομάδες τι χρειάζεται ένας
νεοσσός (από τα μεταναστευτικά είδη που έχουν
γνωρίσει ως τώρα) που έχει πέσει από τη φωλιά του.
Στη συνέχεια, φτιάχνουν μία αφίσα με την τεχνική
του κολάζ, με θέμα τις πρώτες βοήθειες για μια
τέτοια περίπτωση.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις ενέργειες που γίνονται
για τη διάσωση ενός νεοσσού που χρειάζεται βοήθεια, να
δημιουργήσουν μία αφίσα, να ψυχαγωγηθούν.

Υλικά

Πρώτες βοήθειες
για νεαρά πουλιά
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φωτοτυπίες φύλλων της
δραστηριότητας «Σεναριο
διάσωσης» (Δρ.26), χρωματιστά
χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια,
ελεύθερη επιλογή υλικών.

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη χωρισμένη
σε ομάδες

[4-8 ετων]
Περιγραφή

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά σε ποιες
περιπτώσεις δίνουμε πρώτες βοήθειες στα άγρια ζώα.
Γίνεται συζήτηση:
• Πότε χρειάζεται την άμεση βοήθειά μας ένα άγριο
ζώο;
• Τι μπορούν να κάνουν για να το βοηθήσουν;
• Από τι μπορεί να κινδυνεύει ένας νεοσσός;
• Σε ποιες περιπτώσεις κινδύνου μπορούν τα ίδια τα
παιδιά να βοηθήσουν άμεσα;
Ο εμψυχωτής επιλέγει τις ερωτήσεις που θεωρεί
κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών από το
φύλλο «Πρώτες βοήθειες» της δραστηριότητας
«Σενάριο διάσωσης» και τις διαβάζει στα παιδιά,
ενώ συμβουλεύεται και τις απαντήσεις που θα βρει
στο πλαίσιο «Πρώτες βοήθειες» στο τέλος της
αντίστοιχης δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής σημειώνει
τις απαντήσεις των παιδιών στον πίνακα.

Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες,
επαναλαμβάνει τις προτάσεις βήμα βήμα και καλεί
τα παιδιά να φτιάξουν μία αφίσα με θέμα τη διάσωση
ενός νεαρού μεταναστευτικού πουλιού. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν υλικά όπως: χρωματιστά χαρτόνια,
κομμένες λέξεις ή/και φωτογραφίες από εφημερίδες
και περιοδικά κ.λπ. Κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει να
απεικονίσει από ένα «βήμα» πρώτων βοηθειών.
Μόλις οι ομάδες φτιάξουν τα βήματα
της ιστορίας τους, συνθέτουν
όλες μαζί την αφίσα τους και
την τοποθετούν στη Γωνιά των
Ταξιδιάρικων Πουλιών.
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Με λΙγα λογια

Σενάριο
διάσωσης

Τα παιδιά συζητούν ανά ομάδες τι χρειάζεται
ένας νεοσσός (από τα μεταναστευτικά είδη που
έχουν γνωρίσει ως τώρα) που έχει πέσει από τη
φωλιά του. Στη συνέχεια, σχεδιάζουν τη δική τους
εικονογραφημένη ιστορία (storyboard), με θέμα
μια τέτοια περίπτωση.

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις ενέργειες που γίνονται
για τη διάσωση ενός νεοσσού που χρειάζεται βοήθεια, να
δημιουργήσουν μια εικονογραφημένη ιστορία για την παροχή
πρώτων βοηθειών, να ψυχαγωγηθούν.
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, μολύβια

Διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Αρχικά, ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά σε ποιες
περιπτώσεις δίνουμε πρώτες βοήθειες σε έναν
άνθρωπο. Γίνεται συζήτηση:
• Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος χρειάζεται βοήθεια;
• Ποια τηλέφωνα καλούμε για βοήθεια;
• Τι πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο πρώτων
βοηθειών;
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά για ποιο
λόγο τα πουλιά φτιάχνουν φωλιές, και τα ενθαρρύνει να
καταθέσουν προσωπικές τους εμπειρίες:
• Έχουν δει ποτέ νεοσσό κάτω από τη φωλιά του;
• Τι έκαναν όταν τον είδαν;
• Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ένας πολίτης να δώσει
πρώτες βοήθειες;
• Πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τις
πρώτες βοήθειες;

Τα παιδιά συντάσσουν ανά ομάδες τον οδηγό πρώτων
βοηθειών για πουλιά απαντώντας τις ερωτήσεις που θα
βρουν στο φύλλο «Πρώτες βοήθειες». Ο εμψυχωτής
μπορεί να κατευθύνει τις ομάδες συμβουλευόμενος τις
απαντήσεις που θα βρει στο τέλος της δραστηριότητας.
Μόλις ολοκληρώσουν, αποτυπώνουν τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών για ένα μεταναστευτικό είδος
πουλιού με τη μορφή ιστορίας. Τα στάδια που
ακολουθούν για τη δημιουργία της ιστορίας τους είναι:
• Η σύλληψη του σεναρίου. (Πώς βρέθηκε εκεί; Από τι
κινδυνεύει; Τι γίνεται στο τέλος;)
• Επιλογή των πρωταγωνιστών. (Τι είδος πουλιού είναι;
Ποιος θα βοηθήσει τον νεοσσό;)
• Επιλογή πράξεων ή σκηνών. (Οι δράσεις στην ιστορία)
• Απεικόνιση της κάθε πράξης σε ένα καρέ
• Σύνταξη διαλόγων ή φράσεων για κάθε καρέ

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά σε ποιες
περιπτώσεις δίνουμε πρώτες βοήθειες στα άγρια ζώα.
Γίνεται συζήτηση:
• Πότε ένα άγριο ζώο χρειάζεται την άμεση βοήθειά
μας;
• Τι μπορούν να κάνουν για να το βοηθήσουν;
• Από τι μπορεί να κινδυνεύει ένας νεοσσός;
• Σε ποιες περιπτώσεις κινδύνου μπορούν τα ίδια τα
παιδιά να βοηθήσουν άμεσα;
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Σενάριο
διάσωσης
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Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο
«Εικονογράφηση ιστορίας», όπου στο μεγάλο πλαίσιο
ζωγραφίζουν τη σκηνή, ενώ στο μικρό πλαίσιο
γράφουν τους αντίστοιχους διαλόγους ή φράσεις.
Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν
απλά σκίτσα και να γράψουν σύντομους διαλόγους
ή φράσεις. Σε περίπτωση που οι πράξεις είναι
περισσότερες από τα πλαίσια που δίνονται στο φύλλο,
ο εμψυχωτής φωτοτυπεί και δεύτερη φορά το φύλλο
«Εικονογράφηση ιστορίας».
Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, παρουσιάζουν
στην τάξη τις ιστορίες που σχεδίασαν περιγράφοντας
τα βήματα που καλείται να ακολουθήσει κάποιος για τη
διάσωση ενός μεταναστευτικού είδους πουλιού.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Απαντήσεις για τις ερωτήσεις του φύλλου
«Πρώτες βοήθειες»:
1. Παρατηρούμε προσεκτικά και αρκετή ώρα εάν
πλησιάζει το ενήλικο ζευγάρι.
2. Προσέχουμε το ράμφος γενικά (στα αρπακτικά,
και τα νύχια τους).
3. Το πιάνουμε με ένα πανί ακινητοποιώντας με τα
δύο μας χέρια τα φτερά του και το ράμφος του.
4. Αποφεύγουμε το κλουβί, γιατί το πουλί μπορεί
να τραυματιστεί.
5. Το τοποθετούμε σε ένα χαρτόκουτο.
6. Κάνουμε τρύπες στο χαρτόκουτο, για να
αναπνέει το πουλί.
7. Το χαρτόκουτο είναι σε τέτοιο μέγεθος, ώστε
το πουλί να μπορεί να στέκεται όρθιο, αλλά να
αποφεύγει τις πολλές κινήσεις.
8. Τοποθετούμε την κούτα σε ένα ήσυχο σημείο
του σπιτιού.
9. Δίνουμε τροφή ανάλογα με το είδος:
επικοινωνούμε με κάποιο κέντρο περίθαλψης.
10. Επικοινωνούμε άμεσα με κάποιο κέντρο
περίθαλψης, καθώς έτσι εξασφαλίζουμε
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει.
11. Τα Κέντρα Περίθαλψης στην Ελλάδα είναι τα:
ANIMA / Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων
Ζώων (ΕΚΠΑΖ) / Δράση για την Άγρια Ζωή /
Αλκυόνη.

Πρώτες βοήθειες
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Βήμα 1ο: Στην αρχή…
1.
2.
3.

γονείς του;
Πώς θα διαπισ τώσετε ότι ένας νεοσσός είναι χωρίς τους
χετε;
Ποια σημεία του σώματος ενός πουλιού πρέπει να προσέ
Πώς θα το πιάσετε χωρίς να τραυματιστείτε;

Βήμα 2ο: Κατά τη μεταφορά…

4.
5.
6.
7.

Θα το βάζατε σε ένα μεταλλικό κλουβί; Γιατί;

Πού μπορείτε να το βάλετε προσωρινά, για να το μεταφέρετε με ασφάλεια;
Τι μπορείτε να κάνετε, για να μπορεί να αναπνέει εκεί όπου θα το βάλετε;
Πώς θα εξασφαλίσετε ότι μπορεί να κάνει μόνο τις απαραίτητες κινήσεις,
για να μην τραυματιστεί περισσότερο ή να μην κουραστεί;

Βήμα 3ο: Κατά τη φιλοξενία…

8.
9.

Ποιο είναι το κατάλληλο μέρος στο σπίτι σας, για
να μείνει για
λίγο μέχρι να φωνάξετε βοήθεια;

Ποια είναι η κατάλληλη τροφή για τους νεοσσούς

;

Βήμα 4ο: Η συνέχεια…
10.
11.

Για πόσο διάστημα η δική σας βοήθεια θα είναι αρκετή;
Ποιον θα καλέσετε για βοήθεια;

Εικονογράφηση ιστορίας
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Με λΙγα λογια

Τα παιδιά, με τη βοήθεια
ειδικά σχεδιασμένου
εγχειριδίου που τους δίνεται
στα φύλλα εργασίας της
δραστηριότητας, οργανώνουν
και υλοποιούν μια πραγματική
δράση ευαισθητοποίησης
με θέμα το φαινόμενο της
μετανάστευσης των πουλιών.

Σχέδιο δράσης για την προστασί
των μεταναστευτικών πουλιώαν

Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να οργανώσουν μια δράση
ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη ενός περιβαλλοντικού
θέματος, να ενεργοποιηθούν για την επίλυση των
προβλημάτων των μεταναστευτικών πουλιών, να
κατανοήσουν τη σημασία της διάχυσης της πληροφορίας
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Υλικά

φωτοτυπίες φύλλων
δραστηριότητας, λευκές
κόλλες, μολύβια.

Διάρκεια

4 διδακτικές ώρες
(προετοιμασία και
αξιολόγηση)

Αριθμός ατόμων

Όλη η τάξη, χωρισμένη
σε ομάδες

[9-16 ετων]
Περιγραφή

Η υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής μπορεί να
προγραμματιστεί πριν από τη λήξη της σχολικής
χρονιάς και αφού τα παιδιά έχουν λάβει μια σειρά από
ερεθίσματα σχετικά με τη μετανάστευση των πουλιών.
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω
οδηγό για να σχεδιάσουν μια δράση ευαισθητοποίησης
με θέμα τη μετανάστευση των πουλιών. Σκοπός της
δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για
την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών. Η δράση
αυτή μπορεί να αφορά μια ανοιχτή εκδήλωση, μια
ημερίδα κ.λπ. (Περισσότερες προτάσεις θα βρουν στην
παράγραφο 5 του φύλλου «Σχεδιάζουμε μία δράση
προστασίας!»).

Στη συνέχεια, τα παιδιά απαντούν στα ερωτήματα που
τους δίνονται στο φύλλο «Σχεδιάζουμε μία δράση
προστασίας!», και επιλέγουν το είδος της δράσης
που θα υλοποιήσουν (π.χ. ανοιχτή εκδήλωση με
επιμέρους δράσεις, όπως εκθέσεις ζωγραφικής ή/
και κατασκευών, παρουσιάσεις ατομικών ή ομαδικών
εργασιών ή δρώμενων με θέμα τα μεταναστευτικά
πουλιά ή το ταξίδι της μετανάστευσης κ.λπ.)
Παράλληλα, ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα
τα 5 πρώτα ερωτήματα (πλην του κόστους) που
περιγράφονται και, μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση,
καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών.

Οι επιμέρους δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν,
καθώς και η τελική δράση, μπορούν να οργανωθούν στα
εξής τέσσερα στάδια:
• Σχεδιασμός της δράσης επικοινωνίας
• Προγραμματισμός της δράσης και προετοιμασία
• Υλοποίηση της δράσης
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης

Α) Σχεδιασμός της δράσης

Πριν αρχίσουν τον σχεδιασμό της δράσης, μπορεί
να γίνει συζήτηση σχετικά με τις αξίες προστασίας
των ειδών γενικά (εγγενής αξία των ειδών και της
βιοποικιλότητας, αξία σεβασμού της φύσης, αρχή της
αειφορίας, αξία της ευθύνης κ.λπ.):
• Γιατί να οργανωθεί μια δράση ευαισθητοποίησης για
τα μεταναστευτικά πουλιά;
• Ποια είναι η σημασία ενός μεταναστευτικού είδους;
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Αφού τα παιδιά έχουν καταλήξει στην τελική
τους δράση, μπορούν να ονοματιστούν οι
προπαρασκευαστικές δράσεις που θα χρειαστεί
να γίνουν μέχρι την τελική δράση. Τέτοιες δράσεις
μπορεί να είναι η δημιουργία ενός φυλλαδίου ή μιας
αφίσας. Στη συνέχεια, τα παιδιά εκτιμούν το κόστος
των προπαρασκευαστικών δράσεων αλλά και της
τελικής δράσης (εκτυπώσεις, ενοικίαση τεχνικού
εξοπλισμού κ.λπ.) Τα παιδιά συζητούν τρόπους για να
συγκεντρώσουν χρήματα, να μειώσουν το κόστος κ.λπ.
απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα που τους δίνεται
στο φύλλο «Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας!».
Μπορούν, επίσης, να υπολογίσουν ένα 10% επί των
γενικών εξόδων για τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες.

Β) Προγραμματισμός και προετοιμασία

Αφού έχει διαμορφωθεί ο σχεδιασμός της δράσης,
γίνεται συζήτηση με τα παιδιά για τις ενέργειες που
πιστεύουν ότι προϋπάρχουν της υλοποίησης, και
για τη σειρά που θα τα βοηθήσει να γίνουν. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το φύλλο «Βήματα πριν από την
υλοποίηση της δράσης 1» ως βοηθητικός άξονας.
Τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν ανά ομάδες τις
ενέργειες που περιγράφονται για τον προγραμματισμό
της δράσης.
Σ’ αυτό το σημείο, παράλληλα με τη δημιουργία
του υλικού που θα θέλουν να παρουσιάσουν (δρώμενα,
εργασίες, παράλληλη έκθεση, ενημερωτικό φυλλάδιο
κ.λπ.) και πριν από την υλοποίηση της δράσης, θα
είναι βοηθητικό να λάβουν υπόψη τους τις ενέργειες
που περιγράφονται στο φύλλο «Βήματα πριν από την
υλοποίηση της δράσης 2».

Γ) Υλοποίηση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι βασικές ενέργειες που θα χρειαστεί να έχουν
κατά νου την ημέρα/τις ημέρες υλοποίησης της
δράσης τους είναι:
• Να ορίσουν έναν υπεύθυνο/συντονιστή, ο
οποίος την ημέρα της εκδήλωσης θα αναλάβει
αποκλειστικά τη γενική εποπτεία.
• Να φτιάξουν, να τυπώσουν και να στείλουν
στους ενδιαφερόμενους φορείς τις επιμέρους
δράσεις της εκδήλωσης.
• Να φτιάξουν μία ομάδα για αντιμετώπιση
κάποιας έκτακτης κατάστασης (π.χ. επαφή με
τεχνικό, εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα).
• Να τροφοδοτούν τη γραμματεία με τυχόν
ενημερωτικό υλικό. Η γραμματεία πρέπει να είναι
πάντα ενήμερη για τα γεγονότα, το πρόγραμμα
και τυχόν λάθη και αλλαγές της τελευταίας
στιγμής. Ουσιαστικά, είναι ο δεύτερος, ίσως
και ο πιο σημαντικός, συντονιστής της δράσης.
Η γραμματεία πρέπει να έχει πάντα όλες τις
πληροφορίες από τον συντονιστή.
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Σχέδιο δράσης για την προστασί
των μεταναστευτικών πουλιώαν

27

Δ) Αξιολόγηση

Αφού έχει ολοκληρωθεί η δράση, τα παιδιά μπορούν
να προχωρήσουν σε αξιολόγηση της δράσης. Μπορούν
να βρουν έναν τρόπο να μετρήσουν τα αποτελέσματα
της δράσης και, με βάση αυτά, να διαπιστώσουν ποια
ήταν η συμβολή της δράσης σε σχέση με τον στόχο που
είχαν θέσει (π.χ. συγκεντρώθηκαν χ υπογραφές για
συμμετοχή σε μία ομάδα εργασίας/παρακολούθησης
των μεταναστευτικών πουλιών, προσήλθαν χ φορείς
που εμπλέκονται στην προστασία τους κ.λπ.).
Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν τα παιδιά
για την αξιολόγηση της δράσης τους περιγράφονται στο
φύλλο «Μετρώντας το αποτέλεσμα της δράσης».
Γίνεται συζήτηση με θέματα:
• Ανταποκρίθηκε η δράση στον στόχο που είχαν θέσει
στο στάδιο του σχεδιασμού;
• Ήταν χρήσιμη η δράση;
• Πόσο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θεωρούν ότι θα έχει
η δράση τους;
• Πώς ένιωσε καθένα από τα παιδιά κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας αλλά και κατά την υλοποίηση; (Τα
παιδιά μπορούν να φτιάξουν ένα ερωτηματολόγιο
κάνοντας τη δική τους προσωπική αξιολόγηση).
• Παρατήρησαν τυχόν λάθη που έγιναν, γιατί πιστεύουν
ότι έγιναν, και τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να τα
αποφύγουν;
Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τις παρουσιάσεις,
τα φυλλάδια και γενικά για το υλικό που μπορεί να
δημιουργηθεί είναι:
• Ευδιάκριτος βασικός στόχος της δράσης
• Ευδιάκριτος τίτλος
• Σύντομα κείμενα
• Ευδιάκριτες γραμματοσειρές
• Χρήση αντιπροσωπευτικών και εντυπωσιακών
εικόνων/φωτογραφιών που αναδεικνύουν το θέμα
(φωτογραφίες που «μιλούν» από μόνες τους)

Σχεδιάζουμε μία δράση
προστασίας!

1.

Σε ποιο κοινό θέλετε να απευθυνθείτε; Θα απευθυνθείτε στους μαθητές του
σχολείου ή/και γειτονικών σχολείων, στους δημότες, στις δημόσιες υπηρεσίες ή/
και σε τοπικούς συλλόγους, σε τοπικά μέσα πληροφόρησης, σε συλλόγους γονέων
ή/και κηδεμόνων κ.λπ.; Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να είναι στοχοθετημένο το κοινό,
καθώς βοηθάει να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν στο κοινό άτομα που μπορούν να
βοηθήσουν στην προστασία των μεταναστευτικών πουλιών, τις ιδιαιτερότητες του
κοινού έτσι ώστε να προσαρμόζουμε ανάλογα το ύφος των παρουσιάσεων κ.λπ.

2. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της δράσης σας; Η ενημέρωση του κοινού για την
προστασία των μεταναστευτικών πουλιών, η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας
για την προστασία τους, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις απειλές που
αντιμετωπίζουν, η προβολή και ανάδειξη του μεταναστευτικού ταξιδιού κ.λπ.;
Ένας ευδιάκριτος στόχος θα βοηθήσει και στην αξιολόγηση της δράσης.

3. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε; Το μήνυμα είναι βασικό

να είναι σύντομο, ενδιαφέρον και όσο πιο άμεσο σε σχέση με το θέμα της δράσης.
Για να διαπιστώσετε εάν παρουσιάζει ενδιαφέρον για κάποιον τρίτο, μπορείτε να
μπείτε στη θέση του κάνοντας το τεστ του «Και λοιπόν;».

4. Με τι μέσα θα προσεγγίσετε το κοινό σας; Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα

από: άρθρα στον τύπο, e-mail, ραδιοφωνικό σποτ, συνέντευξη τύπου, αφίσες,
φυλλάδια, διαδίκτυο, ενημερωτικά δελτία.

5. Ποια θα είναι η τελική σας δράση; Η τελική δράση μπορεί να είναι: η υλοποίηση

μίας ημερίδας ή μίας εκδήλωσης, μίας έκθεσης (φωτογραφίας ή άλλου υλικού), ένα
εργαστήριο κ.λπ. Μπορεί, επίσης, να είναι μία ανοιχτή εκδήλωση με επιμέρους
δράσεις, όπως εκθέσεις ζωγραφικής, κόμικς ή/και κατασκευών, παρουσιάσεις
ατομικών ή ομαδικών δρώμενων ή εργασιών με θέμα τα μεταναστευτικά πουλιά
κ.λπ.

6. Τι κόστος θα έχει η δράση σας; (Εκτίμηση κόστους ανά επιμέρους δράση και για
την τελική δράση)
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Βήματα πριν από την
υλοποίηση της δράσης 1
Πριν από την υλοποίηση της δράσης, μπορείτε:
·

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

·

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

·

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

·

Να εντοπίσετε φορείς που θα ενδιαφέρονται για το θέμα σας και να καταχωρίσετε τα
στοιχεία τους (δημιουργία αρχείου επαφών!). Σ’ αυτή τη φάση μπορείτε να σκεφτείτε
ποιους σχετικούς φορείς θα θέλατε να καλέσετε (περιβαλλοντικές οργανώσεις,
επιστημονικούς φορείς, δράσεις πολιτών, συλλόγους κ.λπ.) για να έρθουν στη δράση
σας (π.χ. εκδήλωση).

·

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

·

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

·

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

·

Να εντοπίσετε έναν χώρο κατάλληλο για να φιλοξενήσει τη δράση (έκταση σε σχέση
με τους καλεσμένους, διαθεσιμότητα τεχνικού εξοπλισμού κ.λπ.).

·

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

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

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

·

Να ελέγξετε το υλικό (επιμέλεια κειμένων) πριν από την εκτύπωση για τυχόν λάθη,
παραλείψεις κ.λπ. Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να μπορείτε να απευθυνθείτε
συμβουλευτικά σε κάποιον εκπαιδευτικό, στη διεύθυνση του σχολείου κ.λπ.

·

Να εκτυπώσετε τυχόν ενημερωτικό υλικό έγκαιρα.

·

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

·

Να προετοιμάσετε τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η δράση. Καλό είναι να
εντοπίσετε ένα σημείο κοντά στην είσοδο της πόρτας όπου θα μπορεί να λειτουργεί
ένα είδος γραμματείας (να κρατάτε τα στοιχεία των επισκεπτών, να ενημερώνεται ο
κόσμος για τις επιμέρους δράσεις σας, να παίρνει ενημερωτικό υλικό κ.λπ.).

·

Να κατανείμετε αρμοδιότητες μεταξύ σας: Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για τον χώρο,
ποιος θα είναι ο υπεύθυνος π.χ. σε κάθε επιμέρους δράση, ποιος θα ενημερώνει τους
επισκέπτες, ποιος θα αναλάβει τυχόν εκτυπώσεις κ.λπ.

·

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

·

Να προβάλλετε τη δράση σας σε ομάδες που ξέρετε ότι θα ενδιαφερθούν, στην
ομάδα-στόχο ή στο γενικό κοινό, εάν αυτή είναι η ομάδα-στόχος.
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Μετρώντας το
αποτέλεσμα της δράσης
Μόλις ολοκληρωθεί η δράση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να
γνωρίζουμε τι πήγε καλά και τι όχι, έτσι ώστε να το
λάβουμε υπόψη μας στον σχεδιασμό κάποιας επόμενης δράσης.
Παρακάτω, θα βρείτε μία σειρά από ερωτήματα που θα σας
βοηθήσουν να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της δράσης
σας. Μπορείτε να εντάξετε και τα δικά σας κριτήρια.
·

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

·

Αξιοποιηθήκαν οι διαθέσιμοι πόροι;

·

Πόσα ερωτήματα υπήρξαν σε σχέση με τις δράσεις που έγιναν;

·

Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις του κοινού; Πόσοι ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες
για τη δράση σας, για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών ή το
μεταναστευτικό τους ταξίδι; (Ανάλογα με τον στόχο που έχετε θέσει)

·

Δημιουργήθηκε ενδιαφέρον για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών,
για το μεταναστευτικό τους ταξίδι κ.λπ. (Ανάλογα με τον στόχο που έχετε θέσει)

·

Καλύφθηκε από τον τοπικό τύπο; Πόσοι δημοσιογράφοι ήρθαν;

·

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

·

Πόσα έντυπα δόθηκαν;

·

Τι απαντήσεις πήρατε στο ερωτηματολόγιο που ενδεχομένως είχατε φτιάξει;

·

Έγιναν συμπληρωματικές ή σχετικές εκδηλώσεις από τρίτους φορείς;

·

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

·

Υπήρξε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις προστασίας; Πόσοι ενδιαφέρθηκαν;

·

Αξιοποιήσατε ευκαιρίες για δημοσιότητα;
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Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
για τον/την εκπαιδευτικό
ζητά
Η εκπαιδευτική ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
ας
δουλεί
τη δική σας συμβολ ή για την αξιολόγηση και βελτίωση της
φύλλο
το
,
της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε
αξιολόγησης και στείλτε το στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία:
Θεμιστοκλέους 80, Τ.Κ. 10681, Αθήνα
Fax: 210 8227937, Email: info@ornithologiki.gr

(το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρο νική μορφή στο CD που περιλαμ

βάνεται στο υλικό)

Σχόλια - παρατηρήσεις
Για τη Δραστηριότητα Νο.

θα έλεγα ότι...

Φύλλο αξιολόγησης
εκπαιδευτικού
υλικού
για τα
παιδια
Με λένε:

.............................
..................

Πηγαίνω στο σχολείο:
Η τάξη μου είναι:

.............................
........

.............................
...........

Η δραστηριότητα που ξεχώρισα
........................................................

Γιατί

...................................................

........................................................
........................................................

Δεν μου άρεσε
........................................................

Γιατί

...................................................

........................................................
........................................................

Στο Πρόγραμμα θα άλλαζα
........................................................
........................................................

Για εμένα η καλύτερη στιγμή του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος για τα μεταναστευτικά πουλιά ήταν
........................................................
........................................................

Εκτύπωση
Colorprint - Τσεκούρας Ε.Π.Ε.

Το Μεταναστευτικό
Ταξίδι των Πουλιών
στα Ιόνια Νησιά

www.leavingisliving.org
LIFE11INF/IT/253

ISBN: 978-960-6861-23-9

