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Μπες
στο Σμήνος,
όλοι μαζί
ξανά!
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Το ήξερες αυτό;
«Του Αγίου Λουκά σπείρε τα κουκιά» λέει μια παροιμία. Γιατί,
στις 18 Οκτωβρίου, που είναι η γιορτή του Αγίου Λουκά, είναι η
κατάλληλη εποχή να σπείρεις τα κουκιά.
Ξέρεις τι είναι τα κουκιά; Ίσως να μην τα έχεις δει ποτέ και
ούτε να τα έχεις φάει. Είναι ένα πολύ θρεπτικό όσπριο,
όπως τα φασόλια, οι φακές, η φάβα, τα ρεβίθια. Υπάρχουν
άσπρα και καφετιά κουκιά γι’ αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες τα
χρησιμοποιούσαν για πιόνια στα επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης
τα έτρωγαν μαγειρεμένα με διαφόρους τρόπους. Συχνά μάλιστα
τα είχαν μαζί τους, όταν πήγαιναν στο θέατρο και τα έτρωγαν
όπως τρώμε εμείς τώρα τα γαριδάκια στον κινηματογράφο.
Κι ακόμη «έριχναν» τα κουκιά όταν ήθελαν να μαντέψουν
κάτι. Έπαιρναν 40 ξερά κουκιά και, καθώς τα κρατούσαν με τα
δυο χέρια στις χούφτες τους, τα έριχναν πάνω σ’ ένα τραπέζι.
Ανάλογα με το σχήμα που σχηματιζόταν, μάντευαν αυτό που
ήθελαν.

2

Δες και βρες
Τώρα λοιπόν, για να μαντέψεις κι εσύ
αυτό που έχουν να σου πουν
τα κουκιά, κοίτα τι κάναμε.
Πήραμε μερικά καφετιά
κουκιά και τα ρίξαμε σ’
ένα μεγάλο πιάτο. Δεν
είναι όμως όλα ίδια:
μια παρτίδα απ’ αυτά
τα είχαμε ετοιμάσει
να τα μαγειρέψουμε
με ντομάτα, άλλα
με βασιλικό, κάποια
άλλα με λεμόνι και
σε κάποια είχαμε βάλει
μαύρο πιπέρι. Τα βλέπεις
εδώ όλα ανακατεμένα.
Αν θέλεις να μάθεις αυτό που
έχουν να σου πουν, θα πρέπει πρώτα να
μαζέψεις, χωριστά κάθε παρτίδα. Θα πάρεις, πρώτα τα 6 με τον βασιλικό, μετά
τα 6 με το μαύρο πιπέρι, μετά τα 5 με το λεμόνι και τέλος τα 7 με την ντομάτα.
Σε κάθε κουκί βλέπεις κάποια γράμματα. Άμα τα βάλεις, τα κουκιά της κάθε
παρτίδας, με τη σωστή σειρά, το ένα πλάι στο άλλο, θα διαβάσεις μια ευχάριστη
είδηση. Είναι το μήνυμα που σου φέρνουν τα κουκιά.
Η απάντηση στη σελίδα 5

Ανεβαίνω Ψηλότερα
Ανεβαίνω ψηλότερα στην πράξη, Βήμα 19 «Απεικόνισε τον εαυτό σου με
όποιο τρόπο και με ό,τι υλικό θέλεις. Παρουσίασέ το στο Σμήνος»
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Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά
Σε μέρη μακρινά όπως το Γκλοστερσάιρ της
Αγγλίας, οι Οδηγοί έχουν πρωτότυπες ιδέες
για την προστασία της ‘βιοποικιλότητας’. Μία
από αυτές είναι η κατασκευή ξενοδοχείου
εντόμων!
Έντομα, όπως το αλογάκι της Παναγίας
και ο χρύσωπας, φιλοξενούνται εδώ. Τα

Μπορείς να
προτείνεις τη
δραστηριότητα αυτή
στις Επιθυμίες των
Πουλιών!

έντομα αυτά ονομάζονται ωφέλιμα καθώς
φροντίζουν για τα φυτά γύρω τους και
κρατούν μακριά ανεπιθύμητους επισκέπτες.
Το ξενοδοχείο είναι κατασκευασμένο από
οικολογικά υλικά, όπως παλέτες, κλαδιά,
χώμα και κουκουνάρια. Η κατασκευή αυτή
τοποθετείται σε ήσυχο και σκιερό μέρος,
όπου μόνο το πρωί ή το απόγευμα το βλέπει
ο ήλιος.

Εάν είσαι Πουλί της Ε’
Δημοτικού, ανάλαβε να
συντονίσεις τα Πουλιά
της Φωλιάς σου για τη
δραστηριότητα αυτή και
μάθετε, όλοι και όλες μαζί, τι
σημαίνει βιοποικιλότητα.

Προσαρμοσμένη από Bradley Stock Journal: Τα Αστέρια του Γκλοστερσάιρ κατασκευάζουν
–πάνω σε παλέτες- το ξενοδοχείο!
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Ένα Θαύμα
τη φορά!

H απάντηση από τη σελίδα 3

Στο Σμήνος ξανά. Θα παίζουμε. Θα τραγουδάμε.
Θα περνάμε ωραία!
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Ένα Θαύμα
τη φορά!
Οριζόντια
4. Αυτός είναι ο γλύπτης του Κολοσσού
5. Το άγαλμα του Κολοσσού έκανε να
χτιστεί ..… χρόνια
6. Ο Θεός ..…
κοσμούσε με το
άγαλμά του το λιμάνι του νησιού
Κάθετα
1. Αυτό είναι το νησί που βρισκόταν ο Κολοσσός
2. Το άγαλμα του Κολοσσού καταστράφηκε από …
3. Σήμερα βρίσκονται στη θέση του Κολοσσού

Οι απαντήσεις στη σελίδα 8

“Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου
και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι”
Ο Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε, μας δίνει μια συμβουλή. Πρέπει, λέει, να
είμαστε ο εαυτός μας και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Πρέπει να παίρνουμε
από τις παρέες και τους φίλους μας τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα τους.
Έτσι, θα γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι και οι σχέσεις μας θα είναι πιο
δεμένες.
Προσπάθησε λοιπόν να σκεφτείς 3 λέξεις με τις οποίες μπορείς να
περιγράψεις τον εαυτό σου. Ήσυχος; Γκρινιάρης; Χαμογελαστός; Ανήσυχος;
Δημιουργικός; ......τι άλλο;
Κοίταξε γύρω σου και βρες στο δωμάτιο σου υλικά με τα οποία μπορείς να
ζωγραφίσεις ή να φτιάξεις κάτι που θα δείχνει αυτές τις τρεις λέξεις με τιςε
οποίες χαρακτήρισες τον εαυτό σου. Πάρε την κατασκευή μαζί σου στο
Σμήνος και μοιράσου τη σκέψη σου με τα υπόλοιπα Πουλιά. Μην ξεχνάς να
έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι θα γίνεις καλύτερος!
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Τώρα που γυρίσατε στο Σμήνος και η Φωλιά σας θέλει καινούριο, ζωηρό
στολισμό, τι λέτε να συνδυάσετε την εκλογή πρώτου και δεύτερου

Κατασκευές δίχως τέλος!

Πουλιού με μια κατασκευή για τον στολισμό της;
Ρωτήστε το Σοφό Πουλί, πότε είναι η πρώτη Συγκέντρωση των εκλογών
για να είστε έτοιμοι.
Την ημέρα εκείνη, στην Ώρα Φωλιάς, ολοκληρώστε την κατασκευή.
Μετά τη συζήτηση στον κύκλο κουβέντας για το ρόλο και τα προσόντα
των πρώτων και δεύτερων Πουλιών, γράψτε τα σημαντικότερα στις
πολύχρωμες λωρίδες του ουράνιου τόξου και, με αυτή την κατασκευή,
στολίστε τη Φωλιά σας.
1. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι:
· Λευκό χαρτόνι Α4 ή αφρώδες πλαστικό
(eva)
· Χρωματιστά χαρτόνια Α4 ή αφρώδες
πλαστικό (eva)
· Ψαλίδια
· Κόλλα
· Χάρακα
· Μαύρο μαρκαδόρο
2. Σχεδιάστε στο λευκό χαρτόνι ένα
συννεφάκι και κόψτε το.
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3. Κόψτε λωρίδες -όλες στο ίδιο μήκοςαπό κάθε χρώμα (1,5εκ. πλάτος) και
κολλήστε τις στην πίσω πλευρά του

Κατασκευές δίχως τέλος!

σύννεφου
.
4. Στο κίτρινο χαρτόνι σχεδιάστε έναν
κύκλο και -εσωτερικά - έναν μικρότερό
του. Κόψτε τον εξωτερικό κύκλο και
ψαλιδίστε μέχρι τον εσωτερικό για να
γίνουν οι ακτίνες του ήλιου. Λυγίστε
εναλλάξ τις ακτίνες.
5. Κολλήστε τον ήλιο στην πίσω πλευρά
του σύννεφου.
6. Με λευκό χαρτόνι και τον μαρκαδόρο,
σχεδιάστε στόμα και στρογγυλά μάτια
στον ήλιο.

7. Φτιάξτε διακεκομμένο περίγραμμα
και πρόσωπο στο σύννεφο. Στις
πολύχρωμες λωρίδες θα γράψετε τι
χαρακτηρίζει το πρώτο και το δεύτερο
πουλί.

H απάντηση από τη σελίδα 6

1) Ρόδος, 2) Σεισμό, 3) Ελάφια, 4) Λίνδιος,
5) Δώδεκα, 6) Ήλιος
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Τουι τουου
Αγαπημένο μου Πουλί,
Είσαι έτοιμο για νέες περιπέτειες;
Είσαι έτοιμο να ξαναζήσεις
ωραίες εμπειρίες;
Είσαι έτοιμο να εξερευνήσεις
και πάλι τη φύση;
Είσαι έτοιμο να διασκεδάσεις, να
δημιουργήσεις, να τραγουδήσεις,
να παίξεις, να γελάσεις, να λερωθείς;
Βάλε το πλατύ σου χαμόγελο
κι έλα να πιάσουμε το νήμα από εκεί που αφήσαμε
Έλα να κάνουμε τη “μεγαλύτερη παρέα του κόσμου”
ακόμα μεγαλύτερη!
Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα
Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Μαγιάκη, Γιούλα
Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου,
Κατερίνα Τσεκούρα.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

Σελιδοποίηση: fine view

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών
kladospoulion@seo.gr

Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by ddraw
www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας: Nature
vector created by freepik www.freepik.com
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