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Editorial

Στην πόλη που μεγάλωσα, τα πολύχρωμα φώτα 
στους δρόμους της πόλης άναβαν στις αρχές 
Δεκεμβρίου και έσβηναν την Καθαρά Δευτέρα. 
Το ίδιο συνέβαινε και με την μουσική. Το μόνο 
που άλλαζε, εκεί στα μισά του Γενάρη, ήταν το 
ύφος αυτών. Από τα Χριστουγεννιάτικα, στα 
Αποκριάτικα! Το ίδιο συνέβαινε και με τις βιτρίνες 
των καταστημάτων, τα οποία συναγωνίζονταν σε 
στολίδια και χρώματα. Έτσι λοιπόν, οι σκοτεινές 
νύχτες του χειμώνα γίνονταν πιο χαρούμενες και 
πιο φωτεινές. Μου άρεσε να περπατώ στο κέντρο 
της πόλης και να απολαμβάνω αυτήν τη χαρούμενη 
ατμόσφαιρα. Δεν σας κρύβω ότι... ακόμα το κάνω!

Όταν τελείωναν όλα αυτά, ένιωθες την ανάσα της 
Άνοιξης να πλησιάζει. Η μέρα μεγαλώνει και - παρά τα 
κρύα και τα τελευταία ίσως χιόνια -  η φύση αρχίζει 
να αλλάζει.

Στρέψτε το βλέμμα σας στα ωραία της κάθε εποχής, 
κρατήστε τη θετική σας διάθεση και απολαύστε ό,τι 
μας φέρνει ο χρόνος!

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκε 
επίσης η Παναγιώτα Αντωνίου

Σελιδοποίηση: Fine View
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Απόκριες είναι οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρή 
Δευτέρα οπότε και αρχίζει και η νηστεία της μεγάλης 
Σαρακοστής. Ονομάστηκαν έτσι επειδή, κατά την περίοδο 
αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή 
«να απέχουν από κρέας». Ανάλογη με την ελληνική λέξη, 
Αποκριά είναι και η λατινική λέξη καρναβάλι (Carneval, car-
navale, από τις λέξεις (Carne=κρέας και Vale=περνάει).

Πάμε μία βόλτα να δούμε πώς γιορτάζονται οι Απόκριες 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τους Σταθμούς ενός Μεγάλου Παιχνιδιού στο 
Σμήνος!

Η Ελλάδα είναι γεμάτη 
ομορφιές και όμορφα 
έθιμα! Αξιοποιήστε τα 
όσο μπορείτε! Καλή 
διασκέδαση τρομερά 
Στελέχη!

Πηγές: sansimera.gr

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 

Ξάνθη

Στην Ξάνθη, το «κάψιμο του Τζάρου» σηματοδοτεί το τέλος του καρναβαλιού. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου, ντόπιοι και επισκέπτες παρακολουθούν το κάψιμο του Τζάρου. Ο Τζάρος είναι ένα ανθρώπινο ομοίωμα τοποθετημένο πάνω σε έναν σωρό από πουρνάρια. Ζητήστε από τα Πουλιά να κατασκευάσουν με πηλό και…. πουρνάρια τον Τζάρο.

Πηγή φωτογραφίας: thrakitoday.com
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Καστοριά

Στα σπίτια, στην Καστοριά, τηρούν 
το έθιμο του “Χάσκαρη”. Μετά το 
βραδινό φαγητό, διασκεδάζουν 

όλοι με τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν όλα τα μέλη της 
οικογένειας για να “πιάσουν”, 

με το στόμα ολάνοιχτο, το 
βρασμένο αυγό. Αυτό το αυγό τους 

προσφέρεται με τη βοήθεια ενός 
ξύλινου ραβδιού και μιας κλωστής 
στην οποία είναι δεμένο το αυγό. 
Ο συμβολισμός του χάσκαρη έχει 

να κάνει με τη σαρακοστή. Με 
αυγό κλείνει το στόμα για την 

νηστεία, με αυγό ανοίγει ξανά το 
βράδυ της ανάστασης. 

Κάντε μια σκυταλοδρομία των 
Φωλιών με βραστό αυγό!!! 

Χωρίστε τα Πουλιά ανά Φωλιά 
ή σε δύο ισάριθμες ομάδες και 

δώστε τους ένα κουτάλι σούπας 
κι ένα βραστό αυγό ανά ομάδα. 
Πρέπει να πάνε, από το σημείο 
που είναι στημένη η Φωλιά - 
ισορροπώντας  το αυγό στο 

κουτάλι- στην απέναντι πλευρά 
και να επιστρέψουν χωρίς να 

τους πέσει. Αν κάποιου του πέσει, 
πρέπει να ξεκινήσει από την 

αρχή! Κερδίζει η Φωλιά που θα 
τελειώσει πρώτη και θα έχει το 

λιγότερο σπασμένο αυγό.

Κοζάνη

Ένα ζωντανό έθιμο που στηρίζεται στην 
αυθόρμητη συμμετοχή των κατοίκων της 
Κοζάνης είναι οι «Φανοί». Πρόκειται για 
μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις διάφορες 
γειτονιές της Κοζάνης και οι ντόπιοι 
τραγουδούν αποκριάτικα τραγούδια, στο 
τοπικό ιδίωμα, που σατιρίζουν πρόσωπα 
και καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της 
Αποκριάς, κάθε μέρα μια γειτονιά ανάβει τον 
δικό της «Φανό». Το βράδυ της Κυριακής 
των Αποκριών, ανάβουν όλοι οι «Φανοί» 
σ’ όλες τις γειτονιές και η πόλη ζει ένα 
ξέφρενο παραδοσιακό γλέντι.

Φτιάξτε ένα δισδιάστατο από 
χαρτόνια χαρτόκουτου «φανό». 
Δηλαδή μια εικόνα φωτιάς 
και ζητήστε από τα Πουλιά να 
πηδήξουν από πάνω φορώντας 
αποκριάτικες μάσκες που θα 
τους έχετε ζητήσει να φέρουν).

Πηγή φωτογραφίας: sansimera.gr
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Αμοργός

Στην Αμοργό, το έθιμο του «Καπετάνιου», πραγματοποιείται το πρωί 
της Τυρινής. Νέοι, ντυμένοι με βράκες και  ζωνάρι στη μέση, με τραγιάσκες και 

παραδοσιακά γιλέκα, διακοσμημένα χιαστί με ματιστές κορδέλες, παίρνουν τον δρόμο 
για την εκκλησία της Παναγίας την Επανοχωριανής. Μαζί και οι οργανοπαίχτες που 

τραγουδούν μαντινάδες.
Τα Πουλιά μπορούν να δημιουργήσουν μία μαντινάδα, με λέξεις που τους δίνετε 

και περιγράφουν αυτό το έθιμο. Γράψτε τη σε ένα χαρτί και στολίστε την με 
πολύχρωμες κορδέλες!

Σκύρος

Οι κυρίαρχες μορφές της Σκύρου 
για τις απόκριες είναι ο Γέρος, η 

Κορέλα και ο Φράγκος. Τα σοκάκια 
της Σκύρου γεμίζουν κάθε χρόνο 

στις Απόκριες από τους ήχους 
των κουδουνιών και το θέαμα 
είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 

Έθιμο πολλών χρόνων με 
διονυσιακές ρίζες, ο Γέρος και η 

Κορέλα υπενθυμίζουν μια φυσική 
καταστροφή που κατέστρεψε όλα 

τα κοπάδια του νησιού. Μετά 
από αυτήν την καταστροφή ένας 

βοσκός, με τα κουδούνια των ζώων 
του, κρεμασμένα στη ζώνη του, 

γύρισε το χωριό για να πει το κακό 
νέο και στους υπόλοιπους. 

Φτιάξτε διαδρομή με κουδούνια 
μεγάλα και μικρά για να περάσουν 

τα Πουλιά από εκεί.

Το μήνυμα του μήνα 

“Το καλύτερο δώρο που μπορείς 
να κάνεις σε κάποιον είναι το καλό 
παράδειγμα.” 

Πηγή φωτογραφίας: argiro.gr
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Πάτρα

Το Πατρινό καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη 
αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα και ένα 
από τα μεγαλύτερα καρναβάλια του κόσμου. 
Μετρά 160 χρόνια ιστορίας. Οι εκδηλώσεις 
αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου (ή το Σάββατο 
που είναι πιο κοντά στην ημερομηνία 
αυτή, πχ φέτος η έναρξη των εκδηλώσεων 
του καρναβαλιού ήταν το Σάββατο 22 
Ιανουαρίου 2022) και  διαρκούν μέχρι την 
Καθαρή Δευτέρα. Το καρναβάλι της Πάτρας 
δεν είναι μόνο η παρέλαση των αρμάτων 
στην Κυριακή των Απόκριων, αλλά ένα 
σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν 
χορούς, παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου 
θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. 

Φτιάξτε ένα μικρό κυνήγι θησαυρού. 
Αξιοποιήστε τις πληροφορίες που δίνονται 
εδώ https://www.carnivalpatras.gr/

Άμφισσα

Το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο της Αποκριάς 

αναβιώνει στην Άμφισσα ο 
θρύλος του «στοιχειού». Από τη 

συνοικία Χάρμαινα, εκεί που είναι τα 
παλιά Ταμπάκικα και τα σκαλιά του 
Αι-Νικόλα, κατεβαίνει το «στοιχειό» 

και μαζί ακολουθούν νεράιδες, ξωτικά, 
σκιάχτρα και άλλα αλλόκοτα πλάσματα. 
Φτιάξτε πατρόν του στοιχειού και των 

αλλόκοτων πλασμάτων από χαρτί/
χαρτόνι και ζητήστε από τα Πουλιά 

να το ντύσουν/διακοσμήσουν 
με ύφασμα, κουμπιά, πούλιες, 
χόρτα και ό,τι άλλο βάλει ο 

νους σας
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Μαθαίνοντας μέσα από…
το παιδί

Συνεχίζουμε με το τρίτο και 
πολύ σημαντικό στάδιο της 
συναισθηματικής αγωγής των παιδιών: 
την ενσυναισθητική ακρόαση και 
αναγνώριση των συναισθημάτων των 
παιδιών. Σε αυτή τη συνθήκη, η λέξη 
“ακρόαση” είναι κάτι παραπάνω από 
την απλή συλλογή πληροφοριών με τα 
αυτιά μας.

Ο ενσυναισθητικός ακροατής 
επιστρατεύει και τα μάτια του για να 
εντοπίσει διαφορετικά στοιχεία του 
συνομιλητή του. Πιο συγκεκριμένα, 
χρειάζεται και φαντασία προκειμένου 
μπει στο μυαλό και τη σκέψη του 
παιδιού και να το βοηθήσει να 
κατονομάσει τα συναισθήματά του. Αν 
παρατηρήσουμε προσεκτικά τη γλώσσα 
του σώματος και τις χειρονομίες τους, 
θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε 

πολλά περισσότερα πράγματα από 
αυτά που ακούμε κι έτσι θα πρέπει να 
σκεφτούμε διπλά. Εμείς, τα Στελέχη, 
είμαστε ταυτόχρονα φίλοι αλλά και 
καθοδηγητές για τα παιδιά. Ή, ακόμα 
καλύτερα, λειτουργούμε ως  πρότυπα 
για αυτά. Γι’ αυτό, πρέπει να είμαστε 
και οι ίδιοι προσεκτικοί καθώς και αυτά 
ξέρουν να αναγνωρίζουν τη γλώσσα 
του δικού μας σώματος. Όταν μιλάμε 
μαζί τους, ή όταν είμαστε στον κύκλο 
κουβέντας, είναι μια ευκαιρία, όχι 
μόνο απλής κοινωνικοποίησης αλλά 
και ένα πρόσφορο έδαφος για να 
εξερευνήσουμε όλοι μαζί τον κόσμο των 
συναισθημάτων μας.

πηγή: Gottman, John 
“Η συναισθηματική 

νοημοσύνη των παιδιών”, 
Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2015
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Παιχνίδια

Σκυταλοδρομίες 

Τα Πουλιά έχουν ανάγκη να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, γιατί αυτός είναι ένας 
τρόπος να αντιμετωπίζουν, όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τους τον 
εαυτό. Μετράνε τις δυνάμεις τους, μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους 
δίνεται η  ευκαιρία να γνωρίσουν συναισθήματα νίκης αλλά και ήττας, πράγμα 
που θα  τα βοηθήσει στη ζωή τους.
Επίσης, έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν και να αναπτυχθούν σωματικά. Ο 
βαθύτερος λόγος των παιχνιδιών αυτών, δεν είναι τόσο το να ανταγωνιστούν τα 
παιδιά μεταξύ τους, όσο το να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να μεγαλώσουν.
 Αν το Σμήνος έχει πολλά Πουλιά, οι Σκυταλοδρομίες παίζονται κατά Φωλιές. 
Αν όχι, τότε τα παιδιά γίνονται ζευγάρια και έτσι, αυτόματα, σχηματίζονται δύο 
σειρές.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα στα οποία, σίγουρα, θα βρείτε πολλές 
παραλλαγές ακονίζοντας το μυαλό σας και κάνοντας το πρόγραμμά σας ζωντανό, 
πρωτότυπο και χαρούμενο!....

1) Προστασία Περιβάλλοντος (Κοντά στη Φύση, Βήμα 10)

Ένα μεγάλο χαρτί και μερικοί μαρκαδόροι βρίσκονται μπροστά σε κάθε σειρά. 
Κάθε Πουλί γράφει ή ζωγραφίζει κάτι που μπορεί να κάνει για να προστατέψει 
το περιβάλλον, διαφορετικό από τα άλλα Πουλιά της σειράς του. Ο κατάλογος 
μεγαλώνει σιγά- σιγά και το χαρτί γίνεται ένας πίνακας, που αξιολογείται στο 
τέλος εκτός από την ταχύτητα, που βαθμολογείται και αυτή.
Εσείς μπορείτε να  σκεφθείτε παραλλαγές, που συνδυάζονται με άλλα Βήματα.

2) Σωματική άσκηση

Δίνουμε σε κάθε Πουλί ένα χαρτάκι με την εικόνα ενός ζώου. Όταν έρθει η σειρά 
του να τρέξει, θα πρέπει να μιμηθεί τον τρόπο που κινείται και που φωνάζει το 
ζώο αυτό.
Βρέστε ιδέες με διαφορετικές ευκαιρίες κίνησης, όσο μπορείτε πιο δυναμικές.
 
Σκεφτείτε κι άλλα  παιχνίδια που να συνδυάζονται με βήματα
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Ιστορίες από την καραβάνα…

«Μία μικρή φλόγα για όλο τον κόσμο». Μια μικρή φράση σ’ ένα πράσινο απλό 
χαρτί. Μία απλή πρόσκληση.

2008 και γιορτάζω για πρώτη φορά την Ημέρα Σκέψης. Σ’ ένα χώρο με πεύκα 
που φωτίζεται με λάμπες. Μακριά από τους ήχους και τα φώτα της πόλης. Μια 
ατμόσφαιρα απόκοσμη αλλά ταυτόχρονα τόσο ζεστή, τόσο ήσυχη. Μονάχα η 
σιωπή.

Ο καθένας άναψε ένα κεράκι για έναν Οδηγό σε κάποια άλλη χώρα., Μέσα στην 
σιωπή, σκεπτόμενοι όλους τους Οδηγούς, ενώσαμε τα χέρια και τα μαντήλια μας 
και τραγουδήσαμε το Κουμπαγιά, σπάζοντας την σιωπή της νύχτας.

Από τότε, συνέδεσα αυτή τη μέρα με τη σιωπή. Σιωπή, παίζοντας με τις σκέψεις, 
περιπλανώμενη και χτίζοντας πιθανούς κόσμους, όπως πρότεινε ο Baden Pow-
ell: καλύτερους κόσμους. Αν, κάθε φορά σκεφτόμασταν, μένοντας στην σιωπή για 
λίγο πριν δράσουμε, πολλές πράξεις σίγουρα θα ήταν διαφορετικές. Ίσως τα άγρια 
μίση, οι κόντρες, οι σπασμένες κραυγές, αν περνούσαν απ’ το χωνί των σκέψεων, 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Κι έτσι, αυτό το κύμα που έμοιαζε ασταμάτητο, θα 
γινόταν απλώς νερό που μετά βίας μας βρέχει.

Σκεφτείτε το! Θα ήταν ωραίο να μπορούσατε να πείτε ότι συνεισφέρατε σε ένα 
λεπτό σιωπής και να χαμογελάσετε σε αυτό το λεπτό.

Απλά χαμογελάτε! 

Παναγιώτα Αντωνίου Τ.Τ. Λουτρακίου για την Ημέρα Σκέψης
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Δίνω χαρά - παίρνω χαρά

Στο βοήθημα των Στελεχών «Η Ζωή στο Σμήνος» διαβάζουμε, μεταξύ 
άλλων, στη σελίδα 26:

Όσοι, έχουμε δώσει, κάποτε, την Οδηγική μας Υπόσχεση και εξακολουθούμε 
να είμαστε ενεργοί, με οποιαδήποτε ιδιότητα ή υπευθυνότητα, το κάνουμε για 
κάποιο λόγο.

Εσύ είσαι Στέλεχος σε ένα Σμήνος και, κάθε εβδομάδα, ανάμεσα σε τόσες  
άλλες ασχολίες σου, σπουδές, δουλειά, οικογένεια, αφιερώνεις χρόνο για να 
προγραμματίσεις και να πραγματοποιήσεις τη Συγκέντρωση του Σμήνους σου. 
Είναι επιλογή σου. Δεν σε υποχρέωσε κανείς να αναλάβεις αυτή την, τόσο 
σημαντική, υπευθυνότητα.

Αν σε ρωτούσαν, γιατί το κάνεις αυτό;  Έχεις έτοιμη την απάντηση;  Σκέψου με 
την ησυχία σου…

Θα θυμάσαι ότι την ημέρα, που έδωσες την Υπόσχεσή σου, ως παιδί ή ως 
ενήλικας, όλη η Ομάδα κι εσύ μαζί, τραγουδήσατε το τραγούδι της Υπόσχεσης.

Σου υπενθυμίζω τον τελευταίο του στίχο:

Στη ζωή μου ξέρω τώρα πώς θα βρίσκω τη χαρά!

Αν γνώριζα τον δημιουργό των στίχων αυτού του τραγουδιού* θα πήγαινα να 
τον συγχαρώ. Όχι μόνο για τους εμπνευσμένους στίχους του, αλλά και για την 
επιλογή της μελωδίας, πάνω στην οποία τους έγραψε.

Είναι σύμπτωση το ότι επέλεξε τη μουσική από το φινάλε της 9ης συμφωνίας 
του Ludwig van Beethoven, όπου η χορωδία ψάλλει το κείμενο του ποιήματος 
του Friedrich von Schiller «Ωδή στη χαρά»; Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να είχε 
κάνει καλύτερη επιλογή!..

Κι εγώ τώρα, επιλέγω να αναφέρω εδώ έναν στίχο αυτής της ωδής:

Όλοι οι άνθρωποι γίνονται αδέλφια εκεί που κατοικεί η απαλή σου 
φτερούγα (εννοεί της χαράς)

Και αυτό συμβαίνει, όχι μόνον μεταξύ των μελών μιας Οδηγικής Ομάδας, ή 

Αν σε ρωτούσαν…



των Οδηγών ολόκληρης της χώρας, αλλά και όλων των Οδηγών του κόσμου.

Όταν συναντάμε Οδηγούς από άλλες χώρες, τους νιώθουμε και τους 
αντιμετωπίζουμε σαν αδέλφια μας. Έχουμε έναν κοινό τρόπο να αντικρίζουμε 
τα πράγματα, γιατί όλοι μας έχουμε «παίξει» το Οδηγικό παιχνίδι και ζούμε 
κάτω από αυτή τη φτερούγα.

Είναι γιατί εσύ, όπως όλα τα Στελέχη, έχεις τον τρόπο να δίνεις στα παιδιά 
σου τη χαρά και να παίρνεις ακόμη περισσότερη από αυτά…

Τώρα, τη βρήκες την απάντηση, ή την ψάχνεις ακόμα;

* Μόνον του Ελληνικού Οδηγισμού το τραγούδι της Υπόσχεσης είναι πάνω σ’ 
αυτόν τον σκοπό και, γενικώς, ελάχιστες Οδηγικές Οργανώσεις άλλων χωρών 
έχουν κάποιο τραγούδι, ειδικά, γι’ αυτή την τελετή.  

Αν σε ρωτούσαν…
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Γνωρίζεις βέβαια αυτό το έθιμο που, από 
την 1η ως τις 31 Μαρτίου, τα παιδιά φορούν 
στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, 
φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη 
κλωστή. Τον λεγόμενο Μάρτη. Σε κάποια μέρη 
μάλιστα, το φορούν μέχρι να δουν το πρώτο 
χελιδόνι. Όταν το δουν, βγάζουν το βραχιολάκι 
τους και το κρεμούν σε ένα κλαράκι σε εμφανές σημείο, για να το πάρουν τα χελιδόνια και 
να το χρησιμοποιήσουν στο χτίσιμο της φωλιά τους. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο 
Μάρτης αυτός προστατεύει τα παιδιά, ώστε να μην καούν από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης.

Σας προτείνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σχέδιο: Κόβουμε περίπου 60 εκατοστά τις 2 
λευκές και τη 1 κόκκινη και  περίπου 1 μέτρο τις άλλες 2 κόκκινες. Στερεώνουμε με 
μανταλάκι σε πλαστική επιφάνεια (εναλλακτικά με την παραμάνα από τα 5 πράγματα 
σε ένα μαξιλάρι) τις 3 κλωστές των 60 εκατοστών δεμένες κόμπο στην επάνω άκρη 
τους.

Εργαστήρια
Φτιάχνουμε 
«Μάρτη»

Υλικά
- Κηρόσπαγκος ή κηροκλωστή

(3 κόκκινες και 2 λευκές)
- Μανταλάκι ή παραμάνα

- Μαξιλάρι, ντοσιέ
 ή πλαστική επιφάνεια

- Ψαλίδι

Διπλώνουμε σχεδόν στη μέση, με το 
μικρότερο κομμάτι από επάνω, τις 
κόκκινες κλωστές του ενός μέτρου και 
περνάμε τις 2 θηλιές, την μια μέσα στην 
άλλη, όπως φαίνεται στην εικόνα. Έπειτα 
τραβάμε σφιχτά.

Μετά τον πρώτο κόμπο, παίρνουμε τα 
μακριά κομμάτια από τις κόκκινες κλωστές 
και φτιάχνουμε ένα κόμπο όπως φαίνεται 
στην εικόνα. Το επαναλαμβάνουμε όσες 
φορές θέλουμε, εναλλάσσοντας κάθε 
φορά την επάνω με την κάτω κλωστή.

01
02

Εργαστήρια
Φτιάχνουμε 
«Μάρτη»



Έχουμε το αποτέλεσμα της εικόνας.

Φτιάχνουμε ένα κόμπο στην μεσαία 
κόκκινη κλωστή και τον σφίγγουμε στο 
κέντρο του λουλουδιού.

07
08
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Έτσι δημιουργούμε το σχέδιο της εικόνας.

Την αρχή του λουλουδιού την φτιάχνουμε 
με τον κόμπο που φαίνεται στην εικόνα.

03 04

Σφίγγοντας έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
05 Για τα πέταλα φτιάχνουμε το κόμπο της 

εικόνας 4 φορές εναλλάσσοντας κάθε 
φορά την επάνω με την κάτω κλωστή.

06
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Το κλείσιμο του λουλουδιού το 
φτιάχνουμε με τον κόμπο που φαίνεται 
στην εικόνα.

09
Έχουμε το αποτέλεσμα της εικόνας.
10

Για να συνεχίσουμε, φτιάχνουμε ένα 
κόμπο όπως φαίνεται στην εικόνα. Το 
επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε 
εναλλάσσοντας κάθε φορά την επάνω με 
την κάτω κλωστή. Έτσι δημιουργούμε το σχέδιο της εικόνας.

11
12

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα ώστε να φτιάξετε όσα λουλούδια θέλετε στο 
βραχιόλι σας. Καλή επιτυχία!
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Εργαστήρια
Φτιάχνουμε 
«Μάρτη»

Σας προτείνουμε επίσης και ένα άλλο πολύ απλό σχέδιο, που δεν θα σας δυσκολέψει, 
αλλά, κυρίως θα είναι εύκολο για τα Πουλιά.

Παίρνετε 2 κομμάτια ίσου μήκους όμοια νήματα, από μαλλί ή σπάγκο σε χρώματα 
άσπρο και κόκκινο. Να υπολογίσετε να έχουν μήκος υπερδιπλάσιο από αυτό που θα 
χρειαστεί για  το βραχιολάκι:

Αν δεν έχετε κάποιον να σας βοηθήσει, ενώνετε  τα 2 νήματα στη μία άκρη, μ’ έναν 
κόμπο και  τα στερεώνετε σ’ ένα σταθερό σημείο. Κρατάτε τα 2 μαζί στην άλλη άκρη, 
καλά τεντωμένα, και  τα στρίβετε πολύ μεταξύ τους. Θα γίνει αυτό:

Άμα όμως το αφήσετε έτσι,  θα ξετυλιχτεί. Γι’ αυτό το διπλώνετε, όπως είναι 
στριμμένο, στη μέση μέχρι να έρθουν παράλληλα τα 2 μισά. Οπότε γίνεται έτσι:

 
Και είναι έτοιμο. Όταν θα το δείξετε στα Πουλιά, θα τους προτείνετε να συνεργαστούν 
ανά 2. Θα πιάσουν το καθένα από  μία άκρη, κρατώντας σφιχτά τα 2 νήματα ενωμένα 
και θα στέκονται σε απόσταση, ώστε να είναι τεντωμένα. Μετά αρχίζουν και τα 
στρίβουν μεταξύ τους, με αντίθετη φορά. Όταν τα στρίψουν αρκετά, πλησιάζουν για 
να ενώσουν τα 2 άκρα, ενώ συγχρόνως  πατούν με ένα δάχτυλο το κορδόνι στη μέση 
του μήκους του, ώστε να μην κουλουριαστεί, μέχρι  να ενωθούν τα 2 άκρα.

Έτσι βοηθά το ένα παιδί το άλλο για να ετοιμάσουν, αλλά και να δέσουν τον Μάρτη 
γύρω από τον καρπό. 

Και μετά; Μήπως ν’ αρχίσουν να κοιτούν στον ουρανό για να δουν τα χελιδόνια να 
έρχονται;

Εργαστήρια
Φτιάχνουμε 
«Μάρτη»


