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Editorial

... με κέφι

... με ορμή

... με αισιοδοξία

... με θετική διάθεση

... με πολλή πολλή ενέργεια

συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε και ... 

ζωγραφίζουμε ξανά εκείνα τα όμορφα, πλατιά 
χαμόγελα

ξαναπαίζουμε το Οδηγικό παιχνίδι

κάνουμε την “πιο μεγάλη παρέα του κόσμου” ακόμα 
μεγαλύτερη!

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Γεια σας φίλοι μου.

“Φθινοπωράκι δροσερό ήρθε η ώρα σου
Σε περιμέναμε καιρό δωσ’ μας τα δώρα σου
Σταλαγματιές από βροχή και φρούτα γήινα
Και στα κλαδιά όλων των δέντρων φύλλα κίτρινα”
Τζίμης Πανούσης - Το τραγούδι του φθινοπώρου, Μουσική: 

Ευριπίδης Ζεμενίδης. Στίχοι: Γιώργος Μυζάλης. Δίσκος: Τέσσερις 

εποχές και μια συγγνώμη.

 
Έτσι λοιπόν, με φαντασία και τραγούδια, ξεκινάει η 
νέα Οδηγική χρονιά. Φθινόπωρο, μία εποχή χιλιάδες 
πράγματα, πολλές ιδέες και αμέτρητες σκέψεις! Έτσι και 
η ζωή στο Σμήνος, μας βρίσκει με ένα γεμάτο πρώτο 
δίμηνο και συνήθως, τα περισσότερα Στελέχη, δεν ξέρουν 
πού να τα πρωτοχωρέσουν όλα. Μετά το άνοιγμα της 
οδηγικής χρονιάς, συνήθως γίνεται η προετοιμασία και η 
πραγματοποίηση της Μεγάλης Γιορτής για την υποδοχή 
των νέων Πουλιών, που έρχονται  από τα Αστέρια. Καλό 
είναι η προετοιμασία να γίνεται μαζί με τα Πουλιά, τα 
οποία, συμμετέχοντας ενεργά, ετοιμάζουν με μεγαλύτερο 
ενθουσιασμό και με τη βοήθεια των Στελεχών, παιχνίδι 
υποδοχής για τα νέα Πουλιά.

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 

Χωρίστε τα Πουλιά ανά 
Φωλιά και με βάση την Κεντρική 

Ιδέα της Γιορτής, (λουνα-παρκ, πάρτι, 
αθλητικές επιδείξεις κλπ.), συναποφασίστε ένα 
διαφορετικό παιχνίδι, που θα ετοιμάσει η κάθε  

Φωλιά: ένα κινητικό, ένα με βάση τη μουσική – το 
τραγούδι, έναν γρίφο, ένα ομαδικό, ένα μικρό 
εργαστήρι κλπ. Μην ξεχνάτε ότι -πλέον- στο 

Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα νέα 
μικρότερα Πουλιά που έρχονται από τα 

Αστέρια!
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Συνδυάζοντας τις επιθυμίες των 
Πουλιών και τις υποχρεώσεις 
των Στελεχών, το πρόγραμμα της 
Κεντρικής Διοίκησης, του τόπου και 
τις Εθνικές επετείους, διαμορφώνεται 
ένα ισορροπημένο πρόγραμμα 
Συγκεντρώσεων και πραγματοποιούνται 
οι εκλογές σε 2 μέρη, βλ. Ζωή στο 
Σμήνος, σελ. 17 & 18.  

Μετά τις εκλογές, η Εκπαίδευση 
Πρώτων - Δεύτερων είναι ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται 
να είστε μόνοι σας, θα μπορούσαν 
να συμμετέχουν ένα ή ακόμη και δύο 
Σμήνη.  

Ιδέες για κάθε Συγκέντρωση, 
μπορείτε να αντλήσετε από τα πιο 
απλά πράγματα, από ένα βιβλίο, 
μια θεατρική παράσταση, από ένα 
μουσικό τραγούδι, από μια φράση… 
Μην ψάχνετε το πιο δύσκολο και το 
πιο πρωτότυπο…. πολλές φορές το πιο 
απλό δεν έχει ποτέ ειπωθεί! 
 

Το μήνυμα του μήνα 

“Κλείστε βαθιά στην καρδιά σας την 
Ελλάδα. Και μονάχα τότε θα ανοίξουν 
για σας και τα παιδιά σας διάπλατες οι 
πόρτες για την Πρόοδο και την Ευτυχία 
του Λαού μας” 

(Μίκης Θεοδωράκης)

Σε σκόρπια φύλλα από παλιό ημερολόγιο και με την συνοδεία μουσικής, θα μπορούσαν τα Πουλιά κυκλικά να γράφουν τα θέλω και τις επιθυμίες τους. Στο τέλος του παιχνιδιού, διαβάζουμε όλες τις ιδέες και τις συζητάμε, είτε επιτόπου, είτε στον Κύκλο Κουβέντας.
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Μαθαίνοντας μέσα από…
το παιδί

Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανταμώσουμε 
ξανά όλοι μαζί! Ετοιμαζόμαστε για μια 
νέα χρονιά με νέες προσδοκίες και νέες 
εμπειρίες. Η Εστία θα ανοίξει τις πόρτες 
της κι εμείς θα γεμίσουμε το χώρο με 
χαμόγελα και γέλια.

Ξεκινάμε δίνοντας έμφαση στα 
χαρακτηριστικά και την νοοτροπία 
των παιδιών. Μπαίνοντας βαθύτερα 
στον κόσμο τους, θα μπορέσουμε να τα 
καταλάβουμε καλύτερα αλλά και να τα 
προσεγγίσουμε πιο αποτελεσματικά κι 
αυτό θα το πετύχουμε αν εφαρμόσουμε 
την Συναισθηματική Αγωγή.

Το πρώτο στάδιο της Συναισθηματικής 
Αγωγής, για το οποίο θα μιλήσουμε σε 

αυτό το τεύχος, είναι η επίγνωση των 
συναισθημάτων των παιδιών. Αρχικά, για 
να μπορέσουμε να νιώσουμε τι νιώθουν 
τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να έχουμε 
επίγνωση των δικών μας συναισθημάτων. 
Αυτό δεν συνεπάγεται υπερβολικές 
συναισθηματικές εκδηλώσεις αλλά 
αντίθετα την ικανότητα αναγνώρισης και 
κατονομασίας των συναισθημάτων μας.

Για τα παιδιά, η έκφραση γίνεται με 
έναν πιο έμμεσο τρόπο μέσω π.χ. των 
παιχνιδιών, πράγμα που προκαλεί 
σύγχυση στους μεγάλους. Σίγουρα τα 
παιδιά - όπως και οι μεγάλοι - έχουν 
συγκεκριμένους λόγους να αισθάνονται 
όπως αισθάνονται ακόμα κι αν δεν 
μπορούν να τους εξηγήσουν επακριβώς. 
Η προσποίηση, η χρησιμοποίηση 
διαφορετικών χαρακτήρων, τους 
επιτρέπουν να δοκιμάσουν με ασφάλεια 
διάφορα συναισθήματα.

Δεν είναι εύκολο να 
αποκρυπτογραφηθούν όλα τα μηνύματα 
των παιδιών. Είναι όμως βέβαιο πως, μέσα 
από το παιχνίδι, τείνουν να εκδηλώνουν 
τους φόβους, τις ανησυχίες και άλλα 
σοβαρά θέματα, που τα απασχολούν. Έτσι 
το παιχνίδι, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα 
και, εκτός από μέσο διασκέδασης, γίνεται 
και μέσο εξωτερίκευσης.

Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε 
για το δεύτερο στάδιο: την εκδήλωση 
του συναισθήματος ως ευκαιρία για 
οικειότητα και καθοδήγηση.

πηγή: Gottman, J. (2015). «Η συναισθηματική 

νοημοσύνη των παιδιών». Πεδίο, Αθήνα.
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Παιχνίδια

Στη σελίδα αυτή θα βρίσκετε, από σήμερα, προτάσεις παιχνιδιών, στις οποίες θα 
προσθέτετε τις δικές σας παραλλαγές αυτοσχεδιάζοντας. Έτσι θα εξασκηθείτε 
στο να δημιουργείτε νέα παιχνίδια ώστε να γίνετε, σιγά σιγά,  αυτοδύναμοι. Το 
κάθε Στέλεχος θα είναι ένα ζωντανό βιβλίο παιχνιδιών, μια ανεξάντλητη πηγή 
έμπνευσης. Αυτή η ικανότητα θα σας δώσει, εκτός από άπειρα παιχνίδια, πολλή 
χαρά, ικανοποίηση και ανεξαρτησία!

Ξεκινάμε με ένα παιχνίδι αισθήσεων:

Τα Πουλιά βρίσκονται σε κύκλο, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια πίσω από 
την πλάτη. Το Σοφό Πουλί δίνει σε ένα από τα Πουλιά ένα αντικείμενο, μετά 
ένα άλλο, κι άλλο ένα. Εκείνο, με την αφή, προσπαθεί να καταλάβει τι είναι το 
καθένα, πριν να το περάσει στο διπλανό του.

(Παραδείγματα αντικειμένων: φακελάκι με τσάι, μπουκαλάκι, φελλός. Σκεφθείτε 
κι άλλα!)

Προτάσεις για τη συνέχεια:
1. Κάθε Πουλί γράφει τα αντικείμενα, με τη σειρά που πέρασαν.
2. Κάθε Φωλιά φτιάχνει μια ιστορία με τα αντικείμενα, προσπαθώντας να μην 
αφήσει κανένα.
Σκεφθείτε κι άλλες!

Τώρα βρείτε ανάλογα παιχνίδια με τις άλλες τέσσερις αισθήσεις.

Επίσης, άλλους τρόπους “περάσματος” των αντικειμένων ( π.χ. σε κυταλοδρομία... 
Δικές σας ιδέες;)

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση σε κάθε φάση αυτών των παιχνιδιών!
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό το 
έντυπο;
 
Μάλλον όχι!
Να σε βοηθήσω λοιπόν. Είναι 
ένα τεύχος του περιοδικού των 
Πουλιών, που κυκλοφορούσε την 
10ετία του ’70-‘80. Ονομαζόταν 
Φ.Φ. (=φύλλο φτερωτό)

Το δημιουργούσε ο Κλάδος, 
με πολύ απλά μέσα και ήταν 
χειροποίητο 100%. Μόνον 
την εκτύπωση έκανε το τυπογραφείο. Τα Σμήνη το λάμβαναν, κάθε μήνα, με το 
ταχυδρομείο.

Γραμμένο με rapidigraph (άγνωστη λέξη), με σινική μελάνη, σε χαρτί διαστάσεων 
35Χ50 εκ.². Διπλωνόταν –κατά μήκος- στη μέση και τσακιζόταν  έτσι, ώστε να 
δημιουργηθούν 8 (4 από κάθε πλευρά) μικρές σελίδες 17,5Χ12,5 εκ². Όταν το 
ξεδίπλωνες, από τη μέσα πλευρά είχε μια ενιαία εικόνα με κάποιο θέμα σχετικό με 
τον κάθε μήνα. Το υλικό που περιείχε, το συγκεντρώναμε από θεματικά βιβλία ή 
λεξικά και το διασταυρώναμε ρωτώντας ειδικούς. Ό,τι άλλο (γρίφους, ιδέες κλπ)  
περιείχε, ήταν δικό  μας  Αυτό το συγκεκριμένο τεύχος είναι του Οκτωβρίου του 
1975! 46 χρόνια πριν!.. Σου παρουσιάζω ένα δισέλιδό του:
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Αφού διαβάσεις όσα 

περιγράφει αυτή η 

στήλη και περιεργαστείς 

αυτό το δισέλιδο, θα 

ανακαλύψεις πόσα πολλά 

έχουν αλλάξει με το 

πέρασμα αυτών των 46 

χρόνων. Τι έχεις  να πεις 

γι’ αυτά;
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Στο βοήθημα των Στελεχών του Κλάδου Πουλιών «Η ζωή στο Σμήνος», στη 
σελίδα 3, διαβάζεις  - μεταξύ άλλων- αυτό:

«Στόχος του Κλάδου Πουλιών είναι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού ηλικίας 
7-11 χρονών μέσα από τη ζωή στο Σμήνος, ώστε να γίνει υπεύθυνος και 
ελεύθερος πολίτης, βασίζοντας το παιδαγωγικό πρόγραμμα:
Ø  Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση της δημιουργικότητας 
και της επιθυμίας για εφευρετικότητα που διακρίνουν την ηλικία του.»

Ερώτηση:  Πόσο συχνά, περιλαμβάνεις στο πρόγραμμα της 
Συγκέντρωσης, της εκδρομής ή του Χ.Δ., δραστηριότητες, που δίνουν στα 
Πουλιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και αναπτύξουν αυτές τις τάσεις 
που  διακρίνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας;

Απάντηση: Θα την δώσεις εσύ και θα την κρατήσεις για τον εαυτό σου.

  Αν σε ρωτούσαν…
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Εδώ βλέπεις μερικά δείγματα, που 
ίσως θα σου δώσουν ιδέες για  τα 
υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Πουλιά. 

Εσύ θα τους έχεις ετοιμάσει (ράψει) τις «θήκες-καπελάκια» 
για να φορεθούν στα δάχτυλά τους. 

Υλικά
- Μονόχρωμο ύφασμα ή λεπτό μουσαμά 
τραπεζομάντηλων, για τα καπελάκια. (η γυαλιστερή 
πλευρά θα πρέπει να είναι από μέσα και απ’ έξω η λευκή)
- Λεπτό χαρτόνι, κομμένο σε ορθογώνια 3Χ8 εκ²
- Οτιδήποτε υλικά: μπαχαρικά, μικροί καρποί, σπόροι, 
κουρελάκια, μαλλί, κορδέλες, χάντρες κλπ.
- Ψαλίδια, κόλλες.

Διαδικασία
Μοιράζεις στα Πουλιά από ένα καπελάκι και ένα κομματάκι χαρτόνι, που θα το 
βάλουν μέσα στο καπελάκι, ώστε να μην περνά η κόλλα στην πλάτη της θήκης και 
κολλήσουν τα τοιχώματα μεταξύ τους.

Έχεις απλώσει, τα υλικά που έφερες και εξηγείς στα παιδιά τι έχουν να κάνουν. 
Μην ξεχάσεις να έχεις ετοιμάσει κάποιο δείγμα και να τους δείξεις τη 
φωτογραφία με ακόμα περισσότερα.

Προτείνεις, αν θέλουν, να συνεργαστούν τα Πουλιά της Φωλιάς και να φτιάξουν 
τους ήρωες μιας μικρής ιστορίας, που θα  την παίξουν σε «κουκλοθέατρο».

Κατασκευές
Φτιάχνουμε 
φατσούλες – καπελάκια 
για τα δάχτυλα


