


Για την ασφάλεια όλων μας, οι κανόνες της Πολιτείας προτρέπουν να μένουμε σπίτι.

Οι ώρες στο σπίτι είναι ευχάριστες και σίγουρα μπορούν να γίνουν πιο δημιουργικές.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συγκέντρωσε ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν σ΄

αυτό.

Ιδέες για τους γονείς και τα μικρότερα παιδιά. Ιδέες για τους νέους που θα

δουλέψουν μόνοι τους ή καλύτερα με παρέες διαδικτυακές.

Οι ιδέες... θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται ανά εβδομάδα για να έχετε

ποικιλία στη ζωή στο σπίτι!!!

Εμπνευστείτε – δημιουργήστε - επικοινωνήστε από το σπίτι σας!

Δείξτε μας πώς το κάνετε και μοιραστείτε το έργο σας στο Facebook και στο

Instagram του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και των Κλάδων Αστεριών, Πουλιών,

Οδηγών, Μεγάλων Οδηγών.

Στείλτε μας φωτογραφίες από τις δραστηριότητές σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

menoumespiti@seo.gr και εμείς θα δημιουργήσουμε και θα μοιραστούμε μαζί σας

ένα ιδιαίτερο άλμπουμ χαράς και αισιοδοξίας.

Μην ξεχνάτε τα παρακάτω hashtag σε κάθε σας post.

#kladosasterion #kladospoulion #kladosodigon #κλάδος_μεγάλων_οδηγών

#odigismos #menoumespiti



1. Ο ΛΑΓΟΣ

Ένα άτομο της οικογένειας πηγαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο. Οι υπόλοιποι

κάθονται σε κύκλο και διαλέγουν έναν που θα παίξει τον ρόλο του «λαγού». Ο

«λαγός», εκ περιτροπής, θα μιμείται διάφορα ζώα, οι υπόλοιποι θα τον

αντιγράφουν προσπαθώντας να μην μαρτυρήσουν στο άτομο που βγήκε από

το δωμάτιο ποιος είναι ο «λαγός». Μόλις είναι έτοιμοι, αρχίζουν να

τραγουδούν επανειλημμένα: «Ποιος είναι ο λαγός; Να τον βρεις δεν μπορείς»

και το άτομο πού ήταν στο άλλο δωμάτιο έρχεται. Όλοι τραγουδούν και κάνουν

την αρχική κίνηση που τους υπέδειξε ο «λαγός» και το άτομο που δε

συμμετέχει προσπαθεί να μαντέψει τον «λαγό». Αν δεν τον βρει ξαναβγαίνει

από το δωμάτιο, αν τον βρει, ο «λαγός» παίρνει την θέση του και βγαίνει από

το δωμάτιο.

2. ΡΑΒΔΙ

Η οικογένεια κάθεται σε κύκλο. Ένα άτομο μπαίνει στο κύκλο κρατώντας ένα

ραβδί και μιμείται ένα ζώο και στη συνέχεια χτυπά 5 φορές με το ραβδί στο

έδαφος. Το άτομο που θα ανακαλύψει πρώτο ποιο ζώο είχε μιμηθεί ο

ραβδούχος, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 5 κτυπημάτων, θα πάρει τη

θέση του ραβδούχου.

3. ΦΩΤΙΑ - ΑΕΡΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ – ΓΗ

Η οικογένεια κάθεται σε κύκλο στο πάτωμα. Ένα μέλος της οικογένειας

κρατάει μία μπάλα και την πετάει σε κάποιον άλλο φωνάζοντας ένα από τα

τέσσερα στοιχεία. Όλοι φωναχτά μετρούν αντίστροφα από το 10-0. Αυτός που

έπιασε την μπάλα, πρέπει να πει ένα ζώο, πτηνό ή ψάρι που σχετίζεται με το

στοιχείο και πριν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση. Στην περίπτωση της

Φωτιάς, αυτός που έχει την μπάλα θα πρέπει να φωνάξει ένα άψυχο

αντικείμενο.

Κανόνας του παιχνιδιού : Δεν πρέπει να ακουστούν ξανά όποια ζώα, πτηνά

κ.λπ έχουν ήδη αναφερθεί

Ο Κλάδος Αστεριών (παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών) προτείνει..



4.ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Ένα μέλος της οικογένειας μοιράζει σε όλους τους υπόλοιπους χαρτάκια με

εικόνες ανά 2 ίδιες. Έχοντας τα χαρτάκια και ανάλογα με την εικόνα τα άτομα

ξεκινούν να τραγουδούν το καθένα το τραγούδι του (πχ. Η εικόνα μου έχει μία

πεταλούδα, τραγουδάω το «Μια ωραία πεταλούδα…»). Τραγουδώντας

αναζητεί ο καθένας το ταίρι του και αυτοί που θα γίνουν πρώτοι ζευγάρι,

κερδίζουν.

5. ΧΕΡΙΑ - ΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ

Η οικογένεια χωρίζεται σε 2 ομάδες. Έχουμε κόψει και κολλήσει στο πάτωμα 2

σειρές με πατούσες, αριστερού και δεξιού ποδιού και παλάμες, αριστερού και

δεξιού χεριού. Μόλις δοθεί η εκκίνηση ξεκινά ένα μέλος από τις ομάδες με

σκοπό να διανύσει την διαδρομή και να επιστρέψει πατώντας με το αντίστοιχο

πόδι ή χέρι στα κολλημένα σχέδια. Κερδίζει η ομάδα, της οποίας τα μέλη

έκαναν γρηγορότερα την διαδρομή και σωστά.

6. ΤΟ ΦΙΔΙ

Η οικογένεια μπαίνει σε μία σειρά. Το αριστερό χέρι κάθε ατόμου περνάει

ανάμεσα από τα πόδια του και το δεξί πιάνει το αριστερό χέρι του μπροστινού

του. Ο τελευταίος κρεμάει ένα μαντήλι στη ζώνη του και γίνεται η ουρά του

«φιδιού». Ξεκινώντας το παιχνίδι, το πρώτο άτομο (το κεφάλι του «φιδιού»)

προσπαθεί να πιάσει την ουρά του, χωρίς όμως να λυθούν τα χέρια.

7. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Οι μεγαλύτεροι της οικογένειας συμφωνούν κρυφά τι είδους ζώο θέλουν να

τους υποδείξει ο νεώτερος της οικογένειας. Έτσι του λένε ότι το ζώο που

έχουν σκεφτεί είναι: κατοικίδιο ή άγριο ή του δάσους. Το παιδί σκέφτεται ένα

ζώο και μιμείται την φωνή του ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσπαθήσουν

με την κίνησή τους να μιμηθούν αυτό το ζώο. Κερδίζει ο πιο πειστικός.

Ένα μέλος της οικογένειας παίζει τον ρόλο της αρκούδας. Δένει ένα μακρύ

κομμάτι κορδέλας γύρω από τη μέση του, με την κορδέλα να κρέμεται στην

πλάτη. Στην άκρη της κορδέλας, δένουμε ένα πομ-πομ ή μια άλλη χρωματιστή

κορδέλα. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει και να βρυχάται. Οι υπόλοιποι της

οικογένειας την κυνηγούν και προσπαθούν να πιάσουν την ουρά της για να

σταματήσει. Ο νικητής παίρνει την ουρά και γίνεται αυτός πλέον «αρκούδα».



8. ΑΡΚΟΥΔΟΚΥΝΗΓΗΤΟ

Ένα μέλος της οικογένειας παίζει τον ρόλο της αρκούδας. Δένει ένα μακρύ

κομμάτι κορδέλας γύρω από τη μέση του, με την κορδέλα να κρέμεται στην

πλάτη. Στην άκρη της κορδέλας, δένουμε ένα πομ-πομ ή μια άλλη χρωματιστή

κορδέλα. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει και να βρυχάται. Οι υπόλοιποι της

οικογένειας την κυνηγούν και προσπαθούν να πιάσουν την ουρά της για να

σταματήσει. Ο νικητής παίρνει την ουρά και γίνεται αυτός πλέον «αρκούδα».

9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τα μέλη της οικογένειας χωρίζονται σε ζευγάρια.

Το ένα μέλος είναι η «κάμερα», και το ζευγάρι του ο φωτογράφος.

Το μέλος «κάμερα» κλείνει τα μάτια του.

Το μέλος φωτογράφος οδηγεί την «κάμερα» σε ένα από τα διαφορετικά

σημεία που τα υπόλοιπα μέλη έχουν στηθεί για τη φωτογράφιση.

Στρέφει το κεφάλι της «κάμερας» προς την κατεύθυνση του σημείου που θέλει

να φωτογραφίσει.

Η «κάμερα» ανοίγει για τρία δευτερόλεπτα τον «φακό» της (ένα από τα μάτια

της) και τον ξανακλείνει. Τράβηξε τη φωτογραφία.

Μπορεί να τραβήξει μέχρι τρεις φωτογραφίες με κάθε μάτι.

Όταν ολοκληρωθεί η φωτογράφιση απ’ όλους, προσπαθούν να αναγνωρίσουν

τα σημεία που πήγαν για φωτογράφιση. Στη συνέχεια να περιγράψουν τη

φωτογραφία που τράβηξαν βάζοντας τίτλο στις «φωτογραφίες» τους και να

πουν ποια τους άρεσε περισσότερο.

10. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Τα μέλη της οικογένειας μεταμφιέζονται σε καβαλιέρο φορώντας παπιγιόν και

σε ντάμα με μακρύ φόρεμα και κορδέλα στα μαλλιά. Τα ζευγάρια πιάνονται

αγκαλιά.

Έχει επιλεγεί μουσική σε εναλλασσόμενα είδη (βαλς, ταγκό, χιπ-χοπ κλπ) και

αρχίζει ο χορός. Κατά τη διάρκεια της μουσικής αλλάζουν καβαλιέρο ή ντάμα.

.



Ο Κλάδος Πουλιών (παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών) προτείνει..

1. Γράψτε ένα ημερολόγιο για τις " Μέρες χωρίς σχολείο ". Κάθε μέρα

μπορείτε να περιγράψετε τα πράγματα που κάνατε και να διακοσμείτε τη

σελίδα με χρώματα ή υλικά της αρεσκείας σας. *Το ημερολόγιο μπορεί να

είναι είτε τετράδιο, είτε μπορείτε να μαζέψετε όλα τα χαρτιά και να τα

δέσετε στο τέλος.

2. Φτιάξτε ένα φρούριο με μαξιλάρια και σεντόνια.

3. Φτιάξτε ένα κυνήγι θησαυρού και παίξτε το στο σπίτι.

4. Κάντε ένα πείραμα φυσικής για παιδιά. Ιδέες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.mama365.gr/13099/5-efkola-peiramata-fysikhs-poy-tha-

magepsoyn-ta-pa.html

5. Φτιάξτε μια μικρή θεατρική παράσταση με θέμα «Ο βασιλιάς κορωνοϊός».

6. Φτιάξτε ένα twister, αν δεν έχετε, και παίξτε το όλοι μαζί. Ιδέες εδώ:

https://www.delineateyourdwelling.com/make-customized-diy-twister-

game/

7. Παρατηρήστε τη θέα από κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας, διαλέξτε ό,τι σας

αρέσει περισσότερο κάθε φορά και στο τέλος ενώστε τα όλα μαζί σε μια

εικόνα, που θα ζωγραφίσετε.

8. Φτιάξτε μια αστεία πινακίδα για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας και

κολλήστε την στη θέση της.

9. Τακτοποιήστε τις βιβλιοθήκες και τα συρτάρια στο γραφείο σας! Κάνετε

ένα ξεκαθάρισμα στα πράγματα που χρειάζεστε και σε αυτά που δεν

χρησιμοποιείτε πια.

10. Κάνετε ένα πιτζάμα-πάρτι για την οικογένεια με μουσική, φαγητό, πολύ

κέφι και, εννοείται, φορώντας τις πιτζάμες σας!



Ο Κλάδος Οδηγών (παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών) προτείνει..

1. Σκέψου ποιος έχει γενέθλια απ’ την Ομάδα σου αυτό το διάστημα και κάνε

του ένα χειροποίητο δώρο. 100% DIY (Do It Yourself). 100% από σένα για

τον/την φίλο/η σου.

2. Είσαι έτοιμος; Προετοίμασε όσα μονοπάτια χρειάζεται για να κατακτήσεις

την επόμενη Κορυφή!

3. Αν σου αρέσει να γράφεις ή να ζωγραφίζεις φτιάξε μια ιστορία ή ένα κόμικ

για τη ζωή σου στην Ενωμοτία (βρες περισσότερες πληροφορίες για τη

δημιουργία κόμικς εδώ: https://edu.pixton.com/)

4. Ευκαιρία να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Τακτοποίησε βιβλία,

συλλογές, άρθρα.

5. Γράψε στο ημερολόγιό σου τις νέες σου εμπειρίες τώρα που δεν πας ούτε

στο σχολείο ούτε στις αγαπημένες σου δραστηριότητες.

6. Κάνε μια κατασκευή με ξύλα και σχοινί χρησιμοποιώντας 3 διαφορετικούς

κόμπους/συνδέσεις και μοιράσου την στα social media με hashtag

#kladosodigon #ΜένουμεΣπίτι

7. Παρακολούθησε στο YouΤube μια ταινία μικρού μήκους σχετικά με την

προστασία του περιβάλλοντος.(How to Save Our Planet:

https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M)

8. Δημιούργησε ένα κολάζ με 5 φωτογραφίες από τη μέχρι τώρα Οδηγική

Χρονιά και ανέβασέ το στα social media με hashtag #kladosodigon

#ΜένουμεΣπίτι

9. Μάθε πώς λειτουργεί το Skype και δημιούργησε ένα λογαριασμό. Κάνε

μια συνάντηση με την Ενωμοτία σου μέσω Skype.

10. Δες θεατρικές παραστάσεις απ’ το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού

Θεάτρου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: www.nt-archive.gr

https://edu.pixton.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M
http://www.nt-archive.gr/?fbclid=IwAR1EG9TTK7xbpJfEZdjsgi7GO0f6NkuBCVaBr2YVjtYntiRm_SDKHKtd_V8


Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών  (παιδιά ηλικίας 14 έως 17 ετών) προτείνει..

1. Κλιματική Αλλαγή - Για λίγη έμπνευση ξεκίνα ίσως με τα παρακάτω:

• Η Μητέρα Φύση μας Μιλάει – Julia Roberts

• Κλιματική Αλλαγή «+1,5°C Lo cambia todo»

2. Διαλέγω 2-3 κόμπους που με ενδιαφέρουν, αναζητώ τη χρηστική

εφαρμογή τους και τους μαθαίνω. Τραβάω video εξηγώντας τι κάνω και

το παρουσιάζω στους άλλους www.animatedknots.com

3. Αναζητήστε από το διαδίκτυο κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να τις

κάνετε μέσα στην ημέρα ή ανάμεσα στο διάβασμα ή ακόμη και να

ετοιμάσετε ένα ασκησιολόγιο να το δείξετε και στους γονείς σας.

Καταγράψτε τα βήματά σας. Ξεκινήστε ένα challenge με τους φίλους σας

για το πόσα βήματα έχετε κάνει.

4. Ασχοληθείτε με τα 4 στοιχεία της φύσης και κάνετε μικρά πειράματα για

κάθε ένα από αυτά.

5. Κάνω διαδικτυακή έρευνα για ένδυση, από το κεφάλι ως τα πόδια, για τα

σωστά ρούχα για δραστηριότητες στη φύση, ανάλογα με την εποχή του

χρόνου και το πεδίο.

6. Μάθετε πώς το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε πόσιμο, διοργανώστε

σχετικό εργαστήρι.

7. Βρίσκω το επαγγελματικό μου προφίλ αξιοποιώντας το τεστ του πακέτου:

Η θεωρία του Holland - Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland

(Δραστηριότητες). Συμφωνώ με τα αποτελέσματα; Παροτρύνω και άλλους

να το κάνουν... Το αξιοποιώ για να καταλήξω στην υπευθυνότητά μου

στην Ομάδα ή στην κλήση μου επαγγελματικά.

8. Challenge #myfavoritejob_challenge -- Μέσω της εφαρμογής tik tok,

φτιάξτε βιντεάκια με πρωτότυπη παρουσίαση με το αγαπημένο σας

επάγγελμα, που ονειρεύεστε ή θέλετε να κάνετε. Ανεβάστε τα στα social

media με τα hashtag.

9. Επιστήμη πολιτών (Σε επίπεδο ενημέρωσης και προετοιμασίας). Βρείτε

ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και αφού ενημερωθείτε, συμβάλετε με τις

καταγραφές σας σε πρόγραμμα επιστήμης πολιτών. Μπορείτε να πάρετε

ιδέες από https://scistarter.org/

10. Challenge: #collectionsummercamp2020_challenge Διαλέξτε ρούχα που

για διάφορους λόγους (φθαρμένα, τα βαρεθήκατε, κτλ) δε τα

χρησιμοποιείτε με στόχο να τα μετατρέψετε φτιάχνοντας τη δική σας

collection για το καλοκαίρι και ειδικά για την κατασκήνωση. Μπορείτε

αντίστοιχα να αλλάξετε χρήση και σε αντικείμενα για να γίνουν κατάλληλα

για την επόμενη εκδρομή ή την κατασκήνωση. Ανεβάστε και παρουσιάστε

στα social media τις ιδέες σας, (μην ξεχνάτε τα hashtag) και φέρτε τις

προτάσεις σας στις συγκεντρώσεις όταν ανοίξουμε.

https://scistarter.org/



