


Μια 
ιδιαίτερη χρονιά 

ολοκληρώνεται, με τα Αστέρια 
να έχουν ωριμάσει μέσα από αυτές τις 

ιδιαίτερες συνθήκες. 

Ο Γαλαξίας μας ολοκληρώνει το ετήσιό του ταξίδι, 
ξανά από κοντά.

 
Τα Αστέρια φέτος συζήτησαν, γέλασαν, μοιράστηκαν και 

επικοινώνησαν μεταξύ τους μέσα από το διαδικτυακό 
Γαλαξία. 

Οι καλοκαιρινές διακοπές ωστόσο πλησιάζουν, και είναι 
μια μεγάλη ευκαιρία για ανανέωση, για μικρούς και 

μεγάλους! 

Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, γεμάτο 
αποδράσεις!
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Προετοιμασία 
Έχουμε επισκεφθεί το κοντινότερο πάρκο ή δασάκι της περιοχής μας 2-3 
ημέρες νωρίτερα, να εντοπίσουμε σε ποιο χώρο θα πραγματοποιήσουμε τη 
συγκέντρωσή μας. 

Πάμε την ημέρα της συγκέντρωσης μία ώρα νωρίτερα στον χώρο και κρύβουμε 
σε διάφορα σημεία του χώρου χρωματιστά σακουλάκια, ανάλογα με τον 
αριθμό των  ομάδων που θα έχουμε (π.χ. κόκκινα και πράσινα αν έχουμε δύο), 
μέσα στα οποία έχουμε βάλει διάφορες δραστηριότητες για τα Αστέρια.

Άνοιγμα
Καλωσορίζουμε τα Αστέρια. Ξαφνικά έρχεται ο «φύλακας του δάσους». Είναι 
πολύ αναστατωμένος. Τον ρωτάμε τι έχει.

- Πόσο στενοχωρημένος είμαι! Έρχονται επισκέπτες, λερώνουν το δάσος 
και χαλάνε την ομορφιά του. Ελπίζω εσείς να το προσέχετε και να μην το 
λερώσετε.Αστέρια θέλετε να με βοηθήσετε σε μια δουλειά που έχω; Σήμερα 
που έκανα περιπολία είδα ότι κάποια δέντρα αρρώστησαν και πρέπει να ψάξω 
να βρω ποια δέντρα είναι άρρωστα και ποια όχι, για να τα γιατρέψω!  Μέσα 
στο δάσος υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες. Μπορείτε να με βοηθήσετε να 
τις βρούμε για να γιατρέψουμε τα άρρωστα δέντρα;

Το Φωτεινό Αστέρι λέει στα Αστέρια ότι για να βοηθήσουμε τον φύλακα πρέπει 
να χωριστούμε σε δύο ομάδες και να αρχίσουμε την αναζήτηση.

Παρατήρηση - Αναζήτηση
Θα πρέπει την κάθε ομάδα να συνοδεύει ένα Στέλεχος. Η κάθε ομάδα πρέπει 
να βρει τα σακουλάκια με το αντίστοιχο χρώμα και να κάνει τις δραστηριότητες 
που αναγράφονται. Το Φωτεινό Αστέρι δίνει το σύνθημα και ξεκινάμε. 

Βρίσκουμε το πρώτο σακουλάκι που μας λέει ότι: το κάθε Αστέρι να μαζέψει 
10 φυλλαράκια πεσμένα από τα δέντρα και να τα βάλει μέσα στο σακουλάκι.

Συνεχίζουμε το ψάξιμο και βρίσκουμε το δεύτερο σακουλάκι που μας ζητάει να 
βρούμε και να παρατηρήσουμε ένα δέντρο που νομίζουμε ότι είναι άρρωστο 
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και να σημειώσουμε την περιοχή που βρίσκεται σε ένα χαρτί. 

Το τρίτο σακουλάκι μας ζητάει να μαζέψει το κάθε Αστέρι τρία πολύ μικρά 
κλαδάκια και να τα βάλει μέσα στο σακουλάκι, για να τα δώσουμε στον 
φύλακα. 

Το τέταρτο σακουλάκι να μαζέψει το κάθε Αστέρι από δέκα πευκοβελόνες και 
να τις βάλει και αυτές μέσα στο σακουλάκι. 

Τέλος, το πέμπτο σακουλάκι να βρούμε και να μαζέψουμε δύο φλούδες από 
κορμούς δέντρων που είναι πεσμένες κάτω.

Αφού βρούμε όλα τα σακουλάκια γυρίζουμε πίσω και τότε έρχεται ο φύλακας 
και τα Αστέρια δίνουν τα σακουλάκια με τα υλικά που μάζεψαν από το δάσος.

Όμως, πώς θα βοηθήσουν όλα αυτά τον φύλακα; Ο φύλακας μας εξηγεί ότι 
όταν τα δέντρα είναι άρρωστα αυτό φαίνεται στα φύλλα τους, στα κλαδιά των 
δέντρων, ακόμα και στις φλούδες των κορμών τους, γιατί πληγώνονται από 
την αρρώστια τους και αλλάζουν! Ο φύλακας ευχαρίστησε τα Αστέρια για την 
πολύτιμη βοήθειά τους και έφυγε για να βρει και να περιθάλψει τα Αστέρια.

Αποτύπωση του τοπίου-Ζωγραφική
Το Χαρούμενο Αστέρι λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε έναν πίνακα ζωγραφικής 
για τον Γαλαξία μας και όλοι μαζί ξεκινούν τη δημιουργία του δικούς τους 
πίνακα! Απλώνουμε στη γη ένα καραβόπανο, μοιράζουμε τέμπερες στα Αστέρια 
και τους λέμε να ζωγραφίσουν ο καθένας αυτό που του άρεσε περισσότερο 
στο δάσος. Αυτό το πανό θα στολίσει έναν τοίχο στο Γαλαξία μας.

Αστροκουβέντα

Κλείσιμο
Κάνουμε έναν κύκλο και όλοι λέμε με τη σειρά, με μια λέξη, τι μας άρεσε 
περισσότερο σήμερα. Μετά λέμε το «γεια χαρά ως την άλλη φορά» και δίνουμε 
ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
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Στόχος: Συνεργασία των Αστεριών-προσφορά στη φύση.
Διάρκεια: 1.30΄             

Κεντρική Ιδέα: Τα Αστέρια μέσα στο παιχνίδι τους (κατόπιν 
δραματοποίησης) παρασύρονται από ένα δυνατό άνεμο και προσγειώνονται 
σε μια παραλία που κατοικούν κοχύλια και Αστερίες. Εκεί τους υποδέχεται ο 
Πρίγκιπας Κοχλίας ο αρχηγός των Κοχυλιών και πρόθυμος τους ξεναγεί στην 
παραλία του προσκαλώντας του νέους «ΑΣΤΕΡΙΕΣ» στην γιορτή που έχουν 
ετοιμάσει για την υποδοχή του Καλοκαιριού! Άραγε τι θα γνωρίσουν εκεί; 

  Άνοιγμα

Το Φωτεινό Αστέρι  ξεκινάει τη δραματοποίηση: Μια φορά κι έναν 
καιρό ήταν 1,2,3,…. (μετράμε τα Αστέρια) που έπαιζαν χαρούμενα στον 
ουρανό του Γαλαξία τους. Γαργαλούσαν το ένα το άλλο, χόρευαν μαζί, 
ακουμπούσαν τις μύτες και τα αυτιά τους και ενώνουν τα δάχτυλα και τις 
πλάτες τους. Ξαφνικά ένας δυνατός άνεμος άρχισε να τα παρασέρνει και 
να τα απομακρύνει… τόσο που βρέθηκαν προσγειωμένα στην άμμο μιας 
περίεργης παραλίας. Κάποιες φωνές τους καλωσορίζουν στην αστερο-
παραλία της χαράς. Είναι ο Βασιλιάς Κοχλίας μαζί με τους ακολούθους 
του (Στελέχη ντυμένα κοχύλια) ο Βασιλιάς Κοχλίας συνεχίζει: «Καλώς 
ήρθατε! Εδώ εμείς τα κοχύλια κι εσείς οι αστερίες θα παίξουμε, θα 
βοηθήσουμε τα ζωάκια της παραλίας, θα γιορτάσουμε τον ερχομό του 
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Καλοκαιριού και θα περάσουμε όμορφα. 

(Τα Αστέρια με πολύ σύντομο face painting βάφονται με χρώμα χρυσό, 
πορτοκαλί) 5’. Υλικά: μπογιές face painting.

ΣΤΑΘΜΟΣ 1: Διάρκεια 7΄
ΨΑΡΕΜΑ: Στον χώρο υπάρχει μια λίμνη (λεκάνη με πλαστικά ψαράκια, 
καλάμια και προσπαθούν να ψαρέψουν ένα ψάρι. Κάθε ένα από αυτά έχει 
στο κάτω μέρος ένα σύμβολο που αντιστοιχεί σε έναν σταθμό. Θα είναι αυτό 
που θα τους καθοδηγεί. Υλικά: πλαστικά ψαράκια που θα έχουν περαστεί 
κρίκοι, φουσκωτή πισίνα ή λεκάνη με νερό, καλάμια ή απόχη.

ΣΤΑΘΜΟΣ 2: Διάρκεια 7’
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ: Τα Αστέρια-Αστερίες διανύουν μια απόσταση 
(τη λίμνη των πάγων) πατώντας μόνο στις πέτρες, χωρίς να χάσουν την 
ισορροπία τους. Αν τη χάσουν παγώνουν και περιμένουν ακίνητα μέχρι 
να τα βοηθήσει κάποιο άλλο Αστέρι- Αστερίας που μαζί χέρι-χέρι και 
χωρίς να χάσουν την ισορροπία τους θα περάσουν απέναντι. Υλικά: ίσιες 
μεγάλες πέτρες.

ΣΤΑΘΜΟΣ 3: Διάρκεια 7’ 
ΣΥΝΘΕΣΕ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Το κοχύλι 
Κοραλία παροτρύνει τα Αστέρια-Αστερίες να δημιουργήσουν μια χορογραφία 
με απλές κινήσεις κάτω από τον ρυθμό ενός μουσικού οργάνου. Υλικά: ηχητικό 
όργανο, ντέφι, μαράκα ή άλλα μουσικά όργανα.

ΣΤΑΘΜΟΣ 4: Διάρκεια 7’
ΦΑΡΟΙ: Στον χώρο έχει τοποθετηθεί ένα μπλε πανί που πάνω του έχουν 
τοποθετηθεί ποτήρια με νερό. Τα Αστέρια-Αστερίες ένα-ένα με δεμένα τα 
μάτια  προσπαθούν να διανύσουν την κάθε διαδρομή χωρίς να πατήσουν 
τα ποτήρια. Τα Αστέρια-Αστερίες που είναι από έξω τον καθοδηγούν και 
φωνάζουν «ΜΠΙΙΜΠ- ΜΠΙΙΠ» όταν πλησιάζει το εμπόδιο. Αν πατήσει το 
εμπόδιο και χυθεί το νερό βγαίνει έξω και γίνεται κι εκείνος Φάρος για 
τον επόμενο Αστερία-Αστερίες. Υλικά: Πλαστικά ποτήρια γεμάτα με νερό, 
μπλε μουσαμάς.
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ΣΤΑΘΜΟΣ 5: Διάρκεια 7΄
(Ο σταθμός έχει δύο εναλλακτικές ανάλογα αν παιχτεί σε πάρκο ή σε 
άλλο ανοιχτό χώρο) 
Α) πάρε ένα αστερο-φίλο σου και κούνησε τον στη μαγική κούνια της 
χαράς μόνο 5 φορές. Μετά αλλάξετε θέση (αν είμαστε σε πάρκο, παιδικής 
χαράς κ.λπ.) ή
Β) αν είμαστε σε άλλο χώρο τα Αστέρια-Αστερίες χωρίζονται σε τριάδες. 
Τα 2 Αστέρια-Αστερίες ενώνουν τα χέρια τους και δημιουργούν ένα 
κάθισμα. Το τρίτο Αστέρι-Αστερίας κάθεται πάνω τους και το κουνάνε 5  
φορές. 

ΣΤΑΘΜΟΣ 6: Διάρκεια 7’
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΨΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ. Υλικά: χρωματιστές σελίδες Α4, υλικά 
της φύσης (άμμο, ξύλα, φύλλα κ.λπ.), τέμπερες, πινέλα, κόλλες στικ και υγρή, 
μαρκαδόρους, έτοιμα ματάκια (προαιρετικά).

ΣΤΑΘΜΟΣ 7:  Διάρκεια 7’
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣ. Η γριά φάλαινα ροχαλίζει 
όταν κοιμάται. Και όταν ροχαλίζει βγάζει μπουρμπουλήθρες. Κάνε 
κι εσύ το ίδιο. τα Αστέρια-Αστερίες παίρνουν σαπουνόφουσκες και 
διαγωνίζονται ποιος θα φυσήξει τις περισσότερες. Υλικά: Μπουκαλάκια με 
σαπουνόφουσκες

ΣΤΑΘΜΟΣ 8: Διάρκεια 7’
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ. Μαθαίνουμε να ξεπερνάμε τα δυνατά κύματα: με ένα 
μεγάλο μπλε πανί τυλιγμένο σε χαλαρό ρολό  δυο Στελέχη το κινούν κυκλικά 
όπως το σχοινάκι και τα ΑΣΤΕΡΙΑ-Αστερίες προσπαθούν να χοροπηδήσουν 
χωρίς να τους αγγίξει το πανί (μεγάλο κύμα). Υλικά: μπλε πανί.

ΣΤΑΘΜΟΣ 9:  Διάρκεια 7’
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΑΪΣΤΡΕΣ: Τα Αστέρια-Αστερίες παίρνουν υλικά από τη φύση 
και το περιβάλλον που βρίσκονται. Το Στέλεχος τους δίνει μικρά μπολάκια 
μιας χρήσης, τα οποία τα ζωγραφίζουν και στολίζουν με τα υλικά. Στο τέλος 
τοποθετούν μέσα τροφή για τα ζωάκια της «παραλίας». Υλικά: μικρά μπολάκια 
μιας χρήσης, τροφή.
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ΣΤΑΘΜΟΣ 10: διάρκεια 7’
ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ. Τα Αστέρια-Αστερίες σε μια γραμμή 
το ένα πίσω από το άλλο και έχουν αριθμό ανάλογα με τη σειρά τους. 
Το Στέλεχος λέει και κάνει την ανάλογη κίνηση ενώ τα Αστέρια-Αστερίες 
μιμούνται την κίνηση . Όλοι είναι σε στάση προσοχής. Λέει: «προχωράω 
στο δάσος βλέπω ένα τούνελ», (αμέσως τα πόδια ανοίγουν  σαν τούνελ 
και το ίδιο κάνουν τα Αστέρια-Αστερίες. «Θα μετρήσω ως το 5 θα 
προλάβω και θα βγω». Τότε το Αστέρι-Αστερίας με τον αριθμό 5 πρέπει 
να σκύψει και γονατιστό να περάσει ανάμεσα από τα ανοιχτά πόδια των 
άλλων Αστεριών-Αστερίων, ενώ ταυτόχρονα το Στέλεχος αρχίζει με τη 
βοήθεια των άλλων Αστεριών-Αστερίων να μετράνε ως το 5. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τους άλλους αριθμούς το 8 π.χ. «μετράω ως το 8 θα 
προλάβω και θα βγω».  

 Κλείσιμο 

Το Φωτεινό Αστέρι εμφανίζεται και λέει στα Αστέρια-Αστερίες πως μια 
τεράστια σαπουνόφουσκα έφτασε προς τα εδώ κι μας κλείνει μέσα της. 
Είμαστε σε έναν κύκλο όλοι μαζί. Έχουμε αφεθεί στην δύναμη του ανέμου! 
(κάνουνε 3 κυκλικές περιστροφές χέρι-χέρι) και η σαπουνόφουσκα μας 
προσγειώνει ξανά στον Γαλαξία μας!

Εναλλακτικά: με ένα μεγάλο λεπτό πανί έρχεται το Φωτεινό Αστέρι  και 
καλύπτει τα Αστέρια-Αστερίες όλοι μπαίνουν από κάτω ενώ επαναλαμβάνει 
τα παραπάνω λόγια: Δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας τα 
κοχύλια αλλά θα φωνάξουμε ένα δυνατό ΑΣΤΕΡΟ–ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ένα ακόμα 
πιο δυνατό «ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» και θα τους αποχαιρετήσουμε! 

Σημειώσεις: Το Μ.Π μπορεί να παιχτεί σε πάρκο ή σε παιδική χαρά. 
Μπορούμε αν δεν υπάρχουν υλικά φύσης εκεί κοντά να ζητήσουμε από τα 
Αστέρια να τα έχουν μαζέψει από πριν ή να έχουμε εμείς ήδη προμηθευτεί 
για εκείνα. Τα Στελέχη είναι μεταμφιεσμένα, ενώ το σκηνικό καλό θα είναι θα 
θυμίζει παραλία. Τα σύμβολα που θα έχουν ψαρέψει τα Αστέρια μπορούν να 
αποτυπωθούν και σε έναν «Χάρτη» που θα συμβουλεύονται για την ερμηνεία 
τους, δηλαδή σε ποιο σταθμό μας στέλνουν.
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• Ο ήλιος χαρίζει φως και ζεστασιά σε όλα 
τα πλάσματα δεν κάνει διακρίσεις. Ακολούθησε 

το παράδειγμά του, σκόρπισε κι εσύ αγάπη και καλοσύνη 
παντού.

• Τα βουνά παραμένουν σταθερά και ακλόνητα όσο κι αν τα χτυπάνε οι 
άνεμοι, τα χιόνια και οι βροχές. Ακολούθησε το παράδειγμά τους, μείνε σταθερός 

στις αξίες τη ζωής για προσφορά και σεβασμό.

• Τα δέντρα προσφέρουν τους καρπούς τους χωρίς αντάλλαγμα. Ακολούθησε το 
παράδειγμά τους, να νοιάζεσαι και να βοηθάς, με χαρά.

• Τα πουλιά γλυκαίνουν τις καρδιές με το μελωδικό τους κελάηδισμα. Ακολούθησε το 
παράδειγμά τους, με την ευγενική ψυχή σου χάρισε ομορφιά γύρω σου.

• Το λιοντάρι έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και δε φοβάται να προχωρήσει 
μόνο του. Ακολούθησε το παράδειγμά του, μη φοβάσαι να αντιμετωπίσεις τις 

δυσκολίες, γιατί σε κάνουν πιο δυνατό.

• Ο ελέφαντας περπατάει αργά και σταθερά προσέχοντας το κάθε 
βήμα του. Ακολούθησε το παράδειγμά του, προχώρα στη ζωή 

σου με ασφάλεια.

Ζωγράφισε την εικόνα 
που σου έρχεται στο μυαλό...
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Τα γεμιστά μπαλόνια

Έχουμε από πριν έχουν φουσκώσει 
μπαλόνια. Κάποια από αυτά τα έχουμε 
γεμίσει με καραμέλες και λιχουδιές και τα 
έχουμε κρεμάσει,  όλα μαζί σε ένα σκοινί 
λίγο πιο ψηλά από το ύψος των Αστεριών. 

Έχουμε φτιάξει καπέλα ή στεφάνια με 
μια οδοντογλυφίδα επάνω τους. Με το 
σύνθημα του Φωτεινού ένα-ένα  Αστέρι 
περνάει χοροπηδώντας μέχρι να πετύχει 
να σκάσει το μπαλόνι που έχει μέσα τη 
λιχουδιά. Κάθε ένα Αστέρι δικαιούται 2 
προσπάθειες σε κάθε μπαλόνι. Στο τέλος 
τα επιβραβεύουμε όλα με καραμέλες και με 
ένα δικό τους μπαλόνι.

Υλικά: μπαλόνια, σκοινί, καραμέλες, 
οδοντογλυφίδες

Κάνε μπάνιο την αράχνη

Σε έναν ιστό που έχουμε κατασκευάσει κρεμάμε 2 ή 3  
πλαστικές αράχνες.

Τα Αστέρια με τα νεροπίστολα προσπαθούν να ρίξουν με μια 
νεροβολή στοχεύοντας και πετυχαίνοντας μια από τις  αράχνες. 

Κάθε Αστέρι στοχεύει μια συγκεκριμένη αράχνη. Το παιχνίδι μπορεί 
να παίζεται σε δυάδες-τριάδες, ανάλογα το πόσο μεγάλος είναι ο 

ιστός και ο αριθμός των αραχνών. 

Υλικά: σκοινί για τον ιστό της αράχνης, νεροπίστολα, κουβάς με νερό.

Το μαγικό νερό 

Γεμίζουμε κουβαδάκια ή λεκάνες με 
νερό. Τις τοποθετούμε σε σημείο που θα 

έχουν μικρή απόσταση μεταξύ του όχι κολλητά. 
Τα δύο από αυτά θα έχουν χρωματισμένο νερό. 

Τα Αστέρια χωρίζονται σε ζευγάρια. Πρώτα το ένα και με 
την βοήθεια και καθοδήγηση του ζευγαριού του προσπαθεί 

με κλειστά τα μάτια να περάσει από την μια μεριά στην 
άλλη, πατώντας στις λεκάνες, αποφεύγοντας να βουτήξουν 

στις λεκάνες με το μαγικό νερό (χρωματιστό). Όποιος 
δεν τα καταφέρει κα βουτήξει τότε αυτό μαγεύεται και 

προσπαθεί να αναπαραστήσει το ζώο που πιστεύει 
πως έχει μεταμορφωθεί. Μετά αλλάζουν θέση. 

Υλικά: λεκάνες με νερό και τέμπερες με 
2 χρώματα
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Παιχνίδια

Γάτες και ποντίκια

Δύο Αστέρια είναι οι κυνηγοί και όλα 
τα υπόλοιπα είναι οι γάτες. Στο κέντρο 
ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με ένα άνοιγμα, 
αυτό είναι το καταφύγιο για τις γάτες. Εκεί 
μπορούν να σταθούν μόνο για 1’ και βγαίνουν 
ξανά. Όταν ένας κυνηγός ακουμπήσει κάποιο 
από τα Αστέρια, τότε γίνεται κι αυτό κυνηγός. 
Το παιχνίδι τελειώνει όταν πιαστούν όλα τα 
Αστέρια.

(παραλλαγή του κυνηγητού )

Χωρίζουμε τα Αστέρια σε ίσες ομάδες και 
κολλάμε στην πλάτη τους από ένα χαρτί με την 
ονομασία ή με μια ζωγραφιά που θα δείχνει σε 
ποια ομάδα ανήκει, ποντίκια ή γάτες, χωρίς να 
το δουν τα υπόλοιπα Αστέρια.

Διασκορπίζονται στο χώρο, όταν συναντηθούν 
τότε βλέπουν τι ζώα είναι. Οι γάτες 
κυνηγούν τα ποντίκια. Όταν πιάσουν κάποιο 
Αστέρι-ποντίκι αδρανοποιούν το μέλος του 
σώματός τους το οποίο  άγγιξαν, δηλαδή αν 
ακουμπήσουν το πόδι τότε το Αστέρι συνεχίζει 
με κουτσό κ.λπ.

Σαπουνοπαιχνίδια

Χωριζόμαστε σε 2 
ομάδες με αποστάσεις 
ασφαλείας και δίνουμε 
στο Αστέρι που κάθεται 
στην αρχή της σειράς 
ένα μπολ με νερό και 
σαπούνι. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να 
προσπαθήσουμε να 
κάνουμε μια φούσκα με τα καλαμάκια ή τα 
χέρια μας, η οποία δεν θα σκάσει γρήγορα. Η 
ομάδα που η σαπουνόφουσκά της θα σκάσει 
τελευταία παίρνει έναν πόντο, και ο επόμενος 
στη σειρά συνεχίζει μέχρι όλα τα Αστέρια 
της σειράς να έχουν παίξει. Η ομάδα με τους 
περισσότερους πόντους κερδίζει το παιχνίδι. 

Παραλλαγή 
Παιχνίδι ταχύτητας, προσπαθούμε να δούμε 
ποια σαπουνόφουσκα θα φτάσει πιο μακριά. 
Όλα τα Αστέρια της ομάδας δοκιμάζουν, ενώ 
εμείς βάζουμε ένα σημάδι στο έδαφος που θα 
υποδεικνύει την φούσκα που πήγε πιο μακριά 
στην κάθε ομάδα. Η ομάδα που έστειλε την 
φούσκα της πιο μακριά κερδίζει.

Υλικά:
• 2 πλαστικές 

λεκάνες.
• Νερό.

• Σαπούνι.
• Καλαμάκια μιας 

χρήσης.
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Παιχνίδια

Ζαρο-δραστηριότητα

Υλικά:
• 1 ή 2 ζάρια.
• Πίνακας ή χαρτόνια. 
• Κιμωλία ή μαρκαδόρος.

Χωρίζουμε τον πίνακα σε δύο στήλες, την Ζαριά 1 και την Ζαριά 2.
Οι στήλες θα είναι ως εξής:

Ρίχνουμε το πρώτο ζάρι και ανάλογα τον αριθμό που πέφτει επιλέγουμε την αντίστοιχη 
δραστηριότητα από τη στήλη «Ζαριά 1» και κάνουμε το ίδιο για την «Ζαριά 2». Ο 
συνδυασμός των δύο στηλών θα μας βγάλει μια ξεχωριστή δραστηριότητα!



Ιούλιος
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Ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού 
ημερολογίου, ο μήνας Ιούλιος 
πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 
Καίσαρα το 44 π.Χ., ενώ στην Αρχαία 
Ελλάδα τον έλεγαν Εκατομβαιών. 
Από τις 21 Ιουλίου και έπειτα 
παραδοσιακά αυτές οι πολύ ζεστές 
οι μέρες λέγονται Κυνάδες, γιατί 
ανατέλλει μαζί με τον ήλιο το πιο 
λαμπερό αστέρι του ουρανού, ο 
Σείριος, που είναι ο αστερισμός του 
Μεγάλου Κυνός. Κατά την περίοδο 
του μήνα Ιουλίου, οι αγρότες 
αλωνίζουν τα χωράφια τους. 

Παροιμίες

- Έτσι το ‘χει το λινάρι 
να ανθεί τον Αλωνάρη.

- Ο Θεριστής θερίζει, ο Αλωνάρης 
αλωνίζει κι ο Αύγουστος ξεχωρίζει.

- Τον Αλωνάρη δούλευε 
καλό χειμώνα να ‘χεις.

- Στο κακορίζικο χωριό 
του Αλωνάρη βρέχει.

Ποιόν μήνα κλείνουν τα σχολεία και 
παίζουν όλα τα παιδιά, με κέφι και με 

ξεγνοιασιά;  
νοΤ οινούΙ

 Έχει μεγάλα αυτιά, κρύβεται στα 
σπαρτά και τρέχει γοργά! Τι είναι; 

Ο ςόγαλ

Δεν έχει πόδια αλλά περπατά. Φτερά 
έχει αλλά δεν πετά. Τι είναι;

οΤ ιράψ

 Φρούτο ζουμερό πολύ, χρυσαφένιο 
τόπι πάνω στο κλαδί. Τι είναι; 

οΤ ιλάκοτροπ

- Μπαλίτσα αγκαθωτή σε θάλασσα 

μόνο καθαρή. Τι είναι;
Ο ςόνιχα

Ποιο φρούτο σε διατάζει να σηκωθείς 
αμέσως;
οΤ οκύσ

Είναι ένα πραματάκι που αν τρώει ξύλο 
θρέφεται κι αν πιει νερό πεθαίνει. 

Η άιτωφ

Ένα πιατάκι βούτυρο, όλο τον κόσμο 
αλείφει. 
Ο ςοιλή

Πράσινος πύργος, κόκκινα στρωμένο, 
μαύροι καλόγεροι μέσα κατοικούνε. 

οΤ ιζύοπρακ

Αινίγματα



Αύγουστος
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Ο μήνας Αύγουστος χρωστάει το 
όνομά του στην Αρχαία Ρώμη που 
ήθελε να τιμήσει τον Αυτοκράτορα 
Οκταβιανό, κι έτσι ονόμασαν τον 
μήνα αυτό που σημαίνει «σεβαστός». 
Κατά τον Ελληνικό λαό είναι η αρχή 
του χειμώνα. 

Είναι ο πιο πλούσιος μήνας του 
χρόνου σε φρούτα και λαχανικά. 
Σταφύλια, σύκα, καρπούζια, 
πεπόνια και τόσα άλλα. Ο 
Αύγουστος είναι ξακουστός για το 
ολόφωτο φεγγάρι του.

Παροιμίες

Αύγουστε καλέ μου μήνα να ‘σουν δυο 
φορές τον χρόνο.

Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη 
καλοκαίρι.

 
Αύγουστος άβροχος, μούστος άμετρος.

 
Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός 

τον Αύγουστο.
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Κρυπτόλεξο

• Κατασκήνωση
• Σκηνή
• Παιχνίδια
• Συνεργασία

• Ξύλα
• Πυρά
• Αστέρι
• Κύκλος

Κάστρο με άμμο

Υλικά:
• Ένα λευκό χαρτόνι.
• Ατλακόλ.
• Μολύβι.
• Άμμο.
• Εφημερίδα.

Εκτέλεση:
• Σχεδιάζουμε πάνω στο χαρτόνι ένα κάστρο.
• Απλώνουμε την εφημερίδα και στη συνέχεια 
απλώνουμε την κόλλα πάνω στο κάστρο.
• Ρίχνουμε την άμμο και περιμένουμε να στεγνώσει. 

Το κάστρο μας είναι έτοιμο!



Ο τροχός
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Κάθε Αστέρι ρίχνει τα ζάρια και ανάλογα με τον αριθμό 
που θα φέρει κάνει την αντίστοιχη δραστηριότητα.

Υλικά: 2 ζάρια, ο τροχός.



Το ζώο 
της θάλασσας
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Ένωσε τα γράμματα που είναι στις παρενθέσεις των σωστών απαντήσεων 
και θα βρεις το όνομα ενός ζώου που ζει στη θάλασσα.

1. Αν μαζέψουμε όλα τα δέντρα των τροπικών δασών που κόβονται κάθε 
λεπτό θα γεμίσουμε...
Α) 1 θέατρο (ΑΡ)
Β) 3 σχολεία (ΕΥ)
Γ) 50 γήπεδα (ΔΕ)

2. Αν προσέχουμε τη βρύση να μην τρέχει άσκοπα, τότε το νερό που θα 
εξοικονομήσουμε σε έναν χρόνο θα γεμίσει...
Α) 1 πισίνα (Λ)
Β) 1 μπανιέρα (Μ)
Γ) 2 βαρέλια (ΠΕ)

3. Οι πλαστικές σακούλες, τα πλαστικά μπουκάλια και γενικά όλα 
πλαστικά κάνουν...
Α) 20 χρόνια να διαλυθούν (Ρ)
Β) 50 χρόνια να διαλυθούν (Σ)
Γ) 500 χρόνια να διαλυθούν (Φ)

4. Ανακυκλώνοντας ένα μονό κουτάκι αλουμινίου εξοικονομούμε ενέργεια 
ίση με το να παίζει η τηλεόραση για
Α) 2 λεπτά (Α)
Β) 10 λεπτά (Ο)
Γ) 3 ώρες (Ι)

5. Μία μπαταρία που πετάμε στα σκουπίδια και όχι στην ανακύκλωση 
μπορεί να μολύνει...
Α) 400 κυβικά νερό (ΝΙ)
Β) 20 κυβικά νερό (ΟΠ)
Γ) 100 κυβικά νερό (ΚΗ)

Γράψε το όνομα του - - - - - - -
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Γαλαξιακές 
στιγμές

Ο Γαλαξίας Νεάπολης 
Κρήτης, ο Γαλαξίας 
Ηρακλείου Κρήτης, οι 
Χρυσαλιδες Κύπρου και 
οι Πεταλούδες Κύπρου 
ένωσαν τις δυνάμεις 
τους και έδειξαν πως 
όλα είναι εφικτά. 

Όταν το τιρκουάζ 
συνάντησε το χρυσό 
κίτρινο!
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Γαλαξιακές 
στιγμές

Τα Αστέρια του Γαλαξία 
Χανίων σε συνεργασία 
με τα Πουλιά του Τ.Τ. 
Χανίων συμμετείχαν 
στη δράση του Δήμου 
Χανίων με θέμα “ήρωες 
της καθημερινότητας 
-παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού. 

Σε επόμενη 
συγκέντρωση ταξίδεψε 
με τη ζωηρή φαντασία 
του στο διάστημα, 
συνάντησε έναν-έναν 
τους πλανήτες και 
ετοίμασε το δικό του 
εξοπλισμό για κάθε 
επόμενο ταξίδι του!
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Γαλαξιακές 
στιγμές

Τα Αστέρια της 
Πάτρας έφτιαξαν τους 
σελιδοδείκτες  τους με 
αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα παιδικού βιβλίου 
και ευχήθηκαν καλό 
Πάσχα φτιάχνοντας 
λαγουδάκια!



Συνεργαστήκαν οι: 
Αγγελική Σταμάτη- 
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 
Βάσω Μαλιάτση - 
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών
Ελένη Κοντού - 
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 
Ζαχαρίας Πομώνης-
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 
Κωστής Βομπίρης - 
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

Επιμέλεια έκδοσης: 
Ντίνα Καρυδάκη 
Έφορος Κλάδου Αστεριών 

Ομάδα Συνεργατών Περιοδικού: 
Εύη Πανταζή 
Νέλλη Λαδιά 
Ρένα Μαργαρίτη 
Τούλα Σταματοπούλου

Σελιδοποίηση (εκτός του 
εξωφύλλου): Fine View

Ιδιοκτήτης: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 
Τηλέφωνο 2103235794 
FAX: 2103235526 
E-mail: kladosasterion@seo.gr

Φωτογραφία εξωφύλλου

Η Σελήνη είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος 
της Γης και ο κοντινότερος γείτονάς μας στο 
διάστημα. 

Επίσης, είναι ο μοναδικός άλλος κόσμος που η 
ανθρωπότητα έχει πατήσει το πόδι της και έχει 
αφήσει το ίχνος της, μέχρι στιγμής. Περιφέρεται 
γύρω από την Γη μας μία φορά το μήνα και στο 
διάστημα αυτό βλέπουμε το σχήμα της να αλλάζει, 
να περνάει από φάσεις, από την πολύ λεπτή σαν 
ξυράφι ημισέληνο μέχρι την ολόγιομη πανσέληνο. 
Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από την Γη σε 27,3 
ημέρες και χρειάζεται τον ίδιο ακριβώς χρόνο 
για να περιστραφεί γύρω από τον άξονά της. 
Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων είναι ότι έχει 
στραμμένη προς την Γη πάντα την ίδια πλευρά της. 
Η αθέατη πλευρά της Σελήνης είναι το ημισφαίριο 
του φεγγαριού που βλέπει πάντα μακριά από τη Γη. 
Το έδαφος στην αθέατη πλευρά είναι τραχύ, με ένα 
πλήθος από κρατήρες, ενώ κατέχει έναν από τους 
μεγαλύτερους κρατήρες στο ηλιακό σύστημα.

πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου και κειμένου:
https://nightskygreece.gr/selini/

Αγαπημένα μας Στελέχη,
περιμένουμε τα νέα σας με φωτογραφικό 

υλικό, με δραστηριότητες από τους 
Γαλαξίες σας στο 

e-mail: kladosasterion@seo.gr.

Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε θέματα, 
τα οποία θέλετε να περιλαμβάνουν τα 

περιοδικά μας.


