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ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ



ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

...ήρωας στη φύση



ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1
Πρόγνωση καιρού
Πληροφορίες για το μέρος (τρόπος πρόσβασης,
δυσκολία διαδρομής, χρόνος πεζοπορίας, καταφύγια ή
σημεία με νερό). Μπορείτε να τα αναγνωρίσετε σε ένα
χάρτη;
Φαρμακείο
Σακίδιο 
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Αναζήτησε μαζί με την Ενωμοτία σου, την προετοιμασία
που πρέπει να κάνεις πριν από μια πορεία στο Βουνό. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2
Ανακάλυψε μαζί  με την Ομάδα σου ένα κοντινό βουνό στην
περιοχή σου και προγραμματίστε μια πορεία.
 
Βρες περισσότερες πληροφορίες για τα βουνά της Ελλάδας
εδώ
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3
Παρατήρησε τους ήχους και ηχογράφησέ τους. Πόσους
διαφορετικούς ήχους ακούς;
Παρατήρησε την χλωρίδα τριγύρω σου. Στο
τετραγωνικό μέτρο που βρίσκεται τριγύρω σου πόσα
διαφορετικά είδη παρατηρείς. Βγάλε φωτογραφία και
βρες τα ονόματά τους (διαδίκτυο, φυτολόγιο, βιβλία).
Κάνε το δικό σου άλμπουμ με τα ονόματά τους.
Βγάλτε σαν Ομάδα 2 φωτογραφίες και μοιραστείτε τις
με άλλες 2 Ομάδες στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας με την Ομάδα σου:
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ΔΕΝΔΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
...‘Kwantuni’ στη φύση
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1
 

Πάρτε μέρος με την Ενωμοτία σας σε μια δενδροφύτευση

κοντά στην περιοχή σας.

 

Δημοσιεύστε φωτογραφίες από τη συμμετοχή́  σας στο

instagram και στο facebook.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2
 

Πόσο μπορείς να μείνεις αμίλητος κι ακίνητος; 

Μαζί  με την Ενωμοτία σου γίνε για μια ημέρα παρατηρητής πουλιών

ή αλλιώς Bird watcher. Ένα ζευγάρι κυάλια, ένα σημειωματάριο, ένα

μολύβι και μια εξόρμηση σε ένα κοντινό πάρκο ή δάσος είναι αρκετά

για να απολαύσεις εν́α κόσμο γεμάτο ήχους και χρώματα. 

 

Σε αυτή τη δράση θα πρέπει μαζί με την Ενωμοτία σου να

προσκαλέσετε όλοι από 1 φίλο/φίλη σας να είναι μαζί στην

περιπέτεια.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα είδη πουλιών μπορείς να βρεις

στο www.ornithologiki.gr.
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ΡΕΠΟΡΤΕΡ
...ρεπόρτερ στη φύση



ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1
 

Γράψτε με την Ενωμοτία σας ένα άρθρο για την προστασία

του περιβάλλοντος, δημοσιεύστε το σε τοπική εφημερίδα

(ηλεκτρονική ή έντυπη) και στείλτε τη δημοσίευση στο

kladosodigon@seo.gr.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2
 
Γίνε ρεπόρτερ για τη φύση και φώναξέ το δυνατά.
 
Φτιάξε με την Ενωμοτία σου το δικό σας video. Στείλτε ένα δυνατό
μήνυμα για το περιβάλλον, με θέμα: 

 
«Φυσικά και είμαι μέσα!»

 
 

Ανέβασε με τη βοήθεια Στελέχους το video εδώ έως 12 Απριλίου 2020
και πάρτε μέρος με την Ενωμοτία στο διαγωνισμό για το καλύτερο
video.
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https://forms.gle/SSWP9Fbv47hMvJgF7


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ VIDEO

Να έχει διάρκεια έως 1,5 Λεπτό.

Να συμμετέχει όλη η Ενωμοτία.

Να περιέχει ένα μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Να είναι σε μορφή MOV,MPEG4,MP4,AVI,WMV,MPEGPS.

Να αναγράφεται στο τέλος το όνομα της Ενωμοτία.

 

Κάθε video θα πρέπει :
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΒΙΝΤΕΟ VIDEO
Δημιουργία ή επεξεργασία βίντεο στα Windows 10

 

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο στην εφαρμογή

Φωτογραφίες, για να δημιουργήστε παρουσιάσεις βίντεο που

συνδυάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με μουσική, κίνηση,

κείμενο και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ 3D με

κίνηση, όπως λάμψεις ή πυροτεχνήματα! 

Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε τις Φωτογραφίες και επιλέξτε Νέο

βίντεο > Αυτόματο βίντεο με μουσική ή Προσαρμοσμένο βίντεο με

μουσική.

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

https://el.wikiversity.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82

