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Editorial

Μύρισες τις νεραντζιές που άνθισαν;
Θαύμασες τις πρώτες πασχαλιές;
Χάζεψες τα αγριολούλουδα που φυτρώνουν παντού;
Είδες τα διαφορετικά πράσινα σε μια όμορφη πλαγιά;
Άκουσες τα πρώτα δειλά τιτιβίσματα;
Παρατήρησες την αλλαγή στον ήλιο;
Ξεκίνησες τους περιπάτους σου στη φύση;
Άλλαξε η διάθεσή σου;
Πλάτυνες το χαμόγελό σου;
Μεγάλωσες τη λίστα με τα πράγματα που σχεδιάζεις 
να κάνεις;

Όχι ακόμα; Η άνοιξη δεν διαρκεί πολύ. Τρέξε να την 
χαρείς.

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Ιδέες και παιχνίδια, πρόγραμμα και φαντασία, θεματικές 
ή ελεύθερες συγκεντρώσεις.

Ό,τι και να κάνουμε, καλό είναι να το φτιάχνουμε 
ολοκληρωμένα, εστιασμένα, με πρωτοτυπία και αγάπη! Να 
“ντύνουμε” τα πάντα με τρόπο που να συνδυάζονται με την 
Κεντρική ιδέα. Μια ιδέα που μας αρέσει και θέλουμε να 
εφαρμόσουμε στο Σμήνος, μπορεί, είτε να βασίζεται στον 
μαγικό ρεαλισμό είτε στην πραγματικότητα. Κάθε ιδέα που 
έχουμε, καλό θα είναι, πέρα από παιχνίδι και φαντασία, να 
δίνει και γνώσεις  που βασίζονται στην πραγματικότητα.

Συγκέντρωση βασισμένη 
στον μαγικό ρεαλισμό

Είναι η Συγκέντρωση που φτιάχνουμε έναν φανταστικό 
κόσμο, όπου όλα είναι δυνατά και πιστευτά και μέσα σε 
αυτόν θα ταξιδεύουν Στελέχη και Πουλιά: στον απέραντο 
κόσμο του βιβλίου. Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα του 
βιβλίου, στις 2 Απριλίου, θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν 
μύθο, που να συνδέει τα βιβλία με τη μαγεία. Για παράδειγμα 
«Χάθηκαν τα γράμματα, οι λέξεις και οι φράσεις και, από τα 
βιβλία που έχουμε,  δεν βγαίνει  κανένα νόημα». Το Στέλεχος 
δείχνει ένα παλιό βιβλίο, που του λείπουν σελίδες και, από 
όσες είναι εκεί, λείπουν λέξεις και φράσεις. Δείτε το και 
προσαρμόστε το, ανάλογα με τη δυναμική του Σμήνους σας. 
Ζητάτε λοιπόν από τα Πουλιά να συλλέξουν στοιχεία για 
να συνθέσετε το βιβλίο. Τα Πουλιά μπορεί να είναι οι λέξεις 
μιας φράσης που σας αρέσει, που έχει δυναμική, που σας 
δίνει κίνητρο, που ίσως, να αποτελέσει την Κ.Ι. σας.  Όπως 
π.χ. “Ένα καλό βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος» (Ζακ - Ανρί 
Μπερναρντέν ντε Σεν Πιερ”) 

Αν μιλάμε για ένα 2ωρο Μ.Π., το πρόγραμμα αποτελείται 
από σταθμούς που μπορούν να περιέχουν εργαστήριο, 
κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης, παρατήρησης, 
συνεργασίας κλπ. Μετά από κάθε δραστηριότητα, τα 
Πουλιά, μπορούν να συλλέγουν στοιχεία, που τελικά θα τα 
βοηθήσουν να βρουν  γράμματα, λέξεις ή και φράσεις, ώστε 
να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο. Αυτό στην περίπτωση που 
θα αξιοποιήσετε το βιβλίο, που αναφέραμε πιο πάνω. Τα 
Στελέχη είναι ντυμένα ανάλογα με τον κάθε μύθο. Μπορεί 
να έχουν βιβλία κρεμασμένα επάνω τους – καθένας και 

Ιδέες… Ιδέες… 
Και πάλι Ιδέες… 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Απρίλιος & Μάιος 2022 | Σελ. 3

Πηγή φωτογραφίας: sansimera.gr

διαφορετικό - ή ένα όμορφο καπέλο, στο 
οποίο θα είναι κολλημένες σελίδες.

Εργαστήριο/κατασκευή δοκιμασμένο, τόσο 
σε χρόνο όσο και σε τελικό αποτέλεσμα!  
Μια ωραία κατασκευή, που μπορείτε να 
προτείνετε στα Πουλιά, θα μπορούσε να είναι 
η παρακάτω. Θα την δουλέψουν είτε ατομικά, 
είτε ανά Φωλιά. Σε αυτό το σημείο, θα 
μπορούσατε να φτιάξετε ένα μαγικό βιβλίο, 
με απλές οδηγίες, που θα δώσετε στα Πουλιά 
κι εφόσον τους έχετε ζητήσει ένα παλιό 
βιβλίο για κατασκευή.

Με την ανάγνωση τα παιδιά μπορούν να 
αναπτύξουν από νεαρή ηλικία την αγάπη και 
το πάθος για την λογοτεχνία. Οι ιστορίες στα 
παιδικά βιβλία διαδραματίζουν σπουδαίο 
ρόλο στην ανάπτυξη, στην ωρίμανση και 
στην μελλοντική τους επιτυχία. Η ανάγνωση 
βιβλίων, αυξάνει το επίπεδο εμπιστοσύνης 
στον εαυτό τους, αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης.  Επίσης, οι ιστορίες 
των βιβλίων, μέσα από τους χαρακτήρες, 
βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο 
γύρω τους, να αντλήσουν πληροφορίες, να 
αποκτήσουν αντίληψη και να οικοδομήσουν 
ένα στέρεο έδαφος. Τους ανοίγουν ορίζοντες 
για να βρουν και εκείνα τον δικό τους δρόμο. 
Με τα βιβλία τα παιδιά, αντιλαμβάνονται 
ότι υπάρχουν κι άλλοι, που αισθάνονται 
με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι μόνα τους. 
Μαθαίνουν ότι τα συναισθήματα είναι 
φυσιολογικά και πρέπει να εκφράζονται. 
Αναπτύσσουν την φαντασία και την 
δημιουργική τους έκφραση, διαχειριζόμενα 
έννοιες, σχήματα, την γλώσσα και το 
λεξιλόγιό της. 

 Ίσως, σε ένα Μεγάλο Παιχνίδι, πιο 
αληθοφανές, με φαντασία μεν αλλά 
στηριζόμενο σε πιο ρεαλιστικά γεγονότα, 
να πραγματοποιείται το «Συνέδριο των 

Μυαλών όλου του Κόσμου». Μυαλά από 
όλο τον κόσμο, μαζεύτηκαν να συλλέξουν 
πληροφορίες για κάθε πολιτισμό, για τον 
τρόπο γραφής του, να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες, που θα αξιοποιήσουν σε 
επόμενες έρευνες. Τα Πουλιά μπορεί να 
είναι από συγκεκριμένες χώρες, όπου θα 
ανακαλύψουν συγκεκριμένα στοιχεία για την 
καθεμιά τους, όπως  ίσως Ιαπωνία, Αίγυπτο, 
Ιταλία και σίγουρα Ελλάδα!!!. Ακροστιχίδες, 
σταυρόλεξα, παιχνίδια μνήμης, κινητικά 
παιχνίδια, παραλλαγμένα προς  αυτό στο 
οποίο  βασίστηκε η κεντρική ιδέα... Το 
εργαστήρι τους μπορεί να είναι η κατασκευή  
ενός δικού τους  βιβλίου για τα υλικά της 
φωλιάς, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία:  

Ή να φτιάξουν το δικό τους βιβλιαράκι, το 
οποίο θα εμπλουτίσουν με μια δική τους 
ιστορία και εικόνες:  
https://www.youtube.com/watch?v=d4uDTQPo-
qW 

Καλή διασκέδαση γεμάτη χρώματα, 
σημασία και λέξεις, φαντασία, μαγεία και 
πραγματικότητα μαζί! 
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Μαθαίνοντας μέσα από…
το παιδί

Μετά την ενσυναισθητική ακρόαση 
και αναγνώριση των συναισθημάτων 
των παιδιών, φτάνουμε στο τέταρτο 
στάδιο της συναισθηματικής αγωγής 
όπου θα ασχοληθούμε με την έμπρακτη 
βοήθεια στο παιδί για να εκφράσει 
λεκτικά τα συναισθήματά του. Από την 
συνειδητοποίηση ως την έκφραση, 
ανοίγεται ένας περίπλοκος δρόμος, στη 
διάρκεια του οποίου το παιδί είναι πολύ 
εύκολο να μπερδευτεί, να αμφισβητήσει 
τον εαυτό του και να προβληματιστεί. 
Τα συναισθήματά των ανθρώπων είναι 
συνήθως ανάμεικτα, γεγονός που 
δημιουργεί σύγχυση στα παιδιά. Ο ρόλος 
μας, ως Στελέχη, είναι να δημιουργήσουμε 
για τα παιδιά μια ευκαιρία, μια διέξοδο, 
μια ώθηση να κατονομάσουν τα 
συναισθήματά τους. Η αναγνώριση κι 
έκφραση είναι η αρχή της ενσυναίσθησης 
(Ο χαρακτηρισμός) των συναισθημάτων 
συνάδει απόλυτα με την ενσυναίσθηση. 
Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται από την 
πλευρά μας, σαν προτροπή κι όχι σαν 
απαίτηση. Για παράδειγμα: το παιδί που 
πάει πρώτη φορά κατασκήνωση, μπορεί 
να νιώθει ταυτόχρονα υπερήφανο για την 
ανεξαρτησία του και φοβισμένο επειδή 
θα του λείψουν οι γονείς του. Μπορεί 
να σκεφτεί πως “Οι υπόλοιποι είναι 
χαρούμενοι που πάνε όμως εγώ νιώθω 
άγχος, μήπως δεν πάει κάτι καλά μ’ εμένα;” 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ως Στελέχη, 
πρέπει να καθησυχάσουμε το παιδί 
δείχνοντάς του πως αυτό που νιώθει 
είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να εκφράσουμε 
μια προσωπική εμπειρία ή να αφηγηθούμε 
κάποια ιστορία. Η συζήτηση με  το 
μοίρασμα εμπειριών που θα προκύψει, θα 

βοηθήσει το παιδί στο να συνειδητοποιεί, 
να αναγνωρίζει και τελικά να εκφράζει 
όλο και περισσότερο τις σκέψεις του, 
να βρίσκει απαντήσεις, να γεννά νέους 
προβληματισμούς. 

Θα μπει δηλαδή σε μια δημιουργική 
διαδικασία αυτογνωσίας. Φυσικά, 
καθώς μια συζήτηση θέλει πάντα δύο, η 
διαδικασία αυτή επηρεάζει και εμάς καθώς,  
όχι μόνο καθοδηγούμε το πουλί αλλά, μέσα  
από τον κύκλο αυτό των ερωταπαντήσεων, 
βρίσκουμε κι εμείς τον εαυτό μας. Στη 
ζωή των Πουλιών, η κατασκήνωση είναι 
μια σημαντική και πρωτόγνωρη εμπειρία 
την οποία δεν πρέπει να δουν με φόβο. Η 
κοινωνικοποίηση σε συνδυασμό με την ζωή 
στη φύση είναι ένα μοναδικός συνδυασμός 
που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
νιώσουν ελεύθερα. Δεν ξεχνάμε να τους 
υπενθυμίζουμε τη σημασία του καθαρού 
αέρα, της ελευθερίας και της ηρεμίας, 
που προσφέρει η φύση. Κάθε άνθρωπος, 
μικρός ή μεγάλος, μπορεί να συνομιλήσει 
με την φύση, γιατί αυτή είναι ο πιο καλός 
ακροατής. Έτσι, μπορεί να σκεφτεί, να 
πάρει αποφάσεις, να αναστοχαστεί.

πηγή: Gottman, John, 
“Η συναισθηματική νοημοσύνη 

των παιδιών”, 
Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2015
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Παιχνίδια

Μία μπάλα στο σμήνος

Μια μπάλα είναι απαραίτητη στο υλικό κάθε Σμήνους. Βοηθά στη ζωντάνια, στην 
άσκηση, στη διασκέδαση, στο κέφι.

Δοκιμάστε ένα απλό, ζωηρό παιχνίδι με μπάλα: 

Τα Πουλιά τρέχουν, σκορπισμένα στο χώρο, μικρό ή μεγάλο. Μια μπάλα κυκλοφορεί 
από χέρι σε χέρι. Όλοι προσπαθούν να την ρίξουν σε Πουλιά της δικής τους Φωλιάς. 
Όταν το καταφέρνουν, το Πουλί που την πιάνει αρχίζει να μετρά από τον αριθμό 1. Το 
επόμενο λέει τον αριθμό 2, το μεθεπόμενο τον αριθμό 3. Αν η μπάλα αλλάξει χέρια, η 
άλλη Φωλιά αρχίζει να μετρά, και αυτή, με τον ίδιο τρόπο. Αν η πρώτη ξαναπάρει τη 
μπάλα, τα νούμερα συνεχίζουν να ανεβαίνουν από εκεί που σταμάτησαν πριν: 4, 5, 6 
κ.ο.κ.. Ποιά Φωλιά θα φθάσει πιο ψηλά στο τέλος του παιχνιδιού;

Πιο δύσκολο, αλλά και πιο συναρπαστικό, μπορεί να γίνει το παιχνίδι, αν κυκλοφορούν 
συγχρόνως περισσότερες μπάλες, διαφορετικού χρώματος για κάθε Φωλιά, ίσως 
σακουλάκια από ύφασμα, γεμισμένα με φακές, φάβα ή ρύζι. Τα παιδιά κάθε Φωλιάς, 
ξεκινούν αλλάζοντας πάσες μεταξύ τους, με το σακουλάκι 
μιας άλλης Φωλιάς. Προσπαθούν, συγχρόνως, να 
κλέψουν το δικό τους, από την Φωλιά που παίζει 
μ’ αυτό. Τότε αρχίζουν να μετρούν 
όπως στο προηγούμενο παιχνίδι. 
Προσθέτουν ένα αριθμό κάθε 
φορά που - το δικό τους 
σακουλάκι - πιάνεται από χέρια 
της δικής τους Φωλιάς. 

Και τώρα ήρθε η σειρά σας: 
Κάντε μια δική σας συλλογή 
παιχνιδιών, με μπάλες, για 
την ύπαιθρο ή την Εστία, 
ζωηρά ή ήσυχα, όλα όμως 
διασκεδαστικά! Παίξτε τα στο 
Σμήνος και ξαναπαίξτε αυτά που 
θα ενθουσιάσουν τα Πουλιά. Όχι 
όμως πολύ συχνά για να μην τα βαρεθούν. 
Καλή διασκέδαση!!!
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Ιστορίες από την καραβάνα…

Βρισκόμαστε στον κατασκηνωτικό χώρο του ΣΕΟ, που τώρα πια ονομάζουμε 
«ΚΟΝΑΚΙΑ». Το Χαρούμενο Δάσος βρίσκεται ήδη στην 3η μέρα του. Έχουμε καλέσει 
τους γονείς για να καμαρώσουν τα παιδιά τους σε πλήρη δράση. Στο πρωινό 
εργαστήρι, τα Πουλιά ετοίμασαν το καθιερωμένο μας γλυκό: κορμό σοκολάτας. 
Έτριψαν με τα χέρια τα μπισκότα, ανακάτεψαν τα υλικά και έγλειψαν, με απόλαυση, 
την κρέμα από τα δάχτυλά τους. Κάθε φωλιά είχε ετοιμάσει την παρουσίασή της, 
σατιρίζοντας σκηνές από τη ζωή της στο Χ.Δ. Τα απόγευμα είναι όλα έτοιμα: οι 
πάγκοι στημένοι, τα Πουλιά στα πόστα τους, για να υποδεχτούν τους καλεσμένους 
μας. Οι γονείς φτάνουν στην ώρα τους. Τους υποδεχόμαστε όλοι με χαρά. Κάθονται 
και η «παράσταση» αρχίζει. Καλωσορίσματα από το Αρχηγείο, παρουσιάσεις και 
κεράσματα από τα Πουλιά. Οι γονείς παρακολουθούν χαρούμενοι.

Κάποια στιγμή, μια μητέρα σηκώνεται για να μιλήσει: «Παρακολουθώ, επί ώρα, 
μια μητέρα που προσπαθεί να κάνει το παιδί της να κλάψει!» Το Αρχηγείο μαντεύει 
ποια είναι η μητέρα, αλλά δεν σχολιάζει. Είναι η γνωστή περίπτωση της μητέρας, 
που δεν θέλει και δεν  μπορεί να παραδεχτεί ότι το παιδί της περνάει καλά μακριά 
της. Ευτυχώς – κι αυτή τη φορά – δεν κατάφερε αυτό που (επί ώρα) προσπαθούσε. 
Το παιδί έμεινε, μέχρι τέλους, στην κατασκήνωση και συνέχισε να περνάει καλά, 
όπως πάντα τα Πουλιά στα Χ.Δ.

Ίσως, παρόμοια περιστατικά να έχουν συναντήσει κι άλλα Στελέχη του Κλάδου 
μας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αποδεικνύει ότι η ατμόσφαιρα, στην οποία 
ζουν τα Πουλιά στο Χ.Δ., τα συναρπάζει τόσο, ώστε να εγκλιματίζονται και να είναι 
χαρούμενα μακριά από το σπίτι και τη μαμά. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους 
του Οδηγικού παιδαγωγικού Προγράμματος: η ανεξαρτητοποίηση και αυτοδυναμία. 
 

Κ.Α.Τ.
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Ξεφυλλίζοντας το βοήθημα των Στελεχών του κλάδου Πουλιών, στη 
σελίδα 25 στον ΑΞΟΝΑ «ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ», το πρώτο που διαβάζουμε 
είναι: «Γνωρίζω τη φύση... Αγαπώ τη Φύση»

Είναι αυτονόητο πως δεν μπορείς να αγαπήσεις κάτι, αν δεν το γνωρίσεις; 
Πώς όμως  μπορώ να γνωρίσω τη φύση; Ένα τρόπος υπάρχει. Να βρεθώ 
σε φυσικό περιβάλλον. Να παρατηρήσω, να αφουγκρασθώ, να μυρίσω, να 
αγγίξω. Κι αν κάποιος με προκαλεί, να ενδιαφερθώ να μάθω τι είναι αυτά 
που αντιλαμβάνομαι. 

Πώς ονομάζονται τα φυτά που βλέπω; Έχουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά; Από πού προέρχονται οι ήχοι που ακούω; Είναι φωνές 
πουλιών, που κι αυτά έχουν όνομα; Είναι ο αέρας που φυσά μέσα από τα 
δέντρα; Πόσο διαφέρουν οι κορμοί των δέντρων μεταξύ τους; Τότε εγώ 
θα  αναζητώ αυτές τις απαντήσεις και  θα θέλω να μάθω περισσότερα. 

Εδώ λοιπόν είναι που εσύ, το έμπειρο Στέλεχος, μπορείς να πετύχεις 
αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, δίνοντας όλες τις σωστές απαντήσεις, που  
μόνον ένας ειδικός ή κάποιο σχετικό βιβλίο μπορεί να  δώσει, αλλά,  
αξιοποιώντας τα μέσα και τον τρόπο, που σου προτείνει το Οδηγικό 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Εσύ, που ξέρεις ότι τα Πουλιά  ανταποκρίνονται 
με ενθουσιασμό στις προκλήσεις, θα το εκμεταλλευτείς αυτό και θα τους 

Αν σε ρωτούσαν…



ανοίξεις ένα «παράθυρο» στη φύση. Μέσα απ’ αυτό το παράθυρο, θα 
γνωρίσεις κι εσύ μαζί τους τον μαγικό της κόσμο.

Θα θελες να το προσπαθήσεις;

Παιχνίδια για γνωριμία 
με τη φύση

Α. Τοποθετείς μέσα σ’ έναν 
κάναβο με 9 «κουτάκια», 
διάφορα πράγματα  από τη 
φύση, που μάζεψες από την 
περιοχή που βρισκόσαστε. 
 
Δίνεις λίγο χρόνο στα 
Πουλιά ή στη Φωλιά να τα 
παρατηρήσουν και τους ζητάς 
να σχηματίσουν έναν δικό 
τους κάναβο με τα ίδια είδη.

Β. Φτιάχνεις ένα ντόμινο με 
γνωστά φυτά και τα ονόματά 
τους, όπως το δείγμα στη φωτογραφία.
  

Δίνεις στα Πουλιά όλες τις καρτέλες ανακατεμένες, για να τις βάλουν στη 
σειρά, αντιστοιχώντας τα φυτά με τα ονόματα.  Αφού τα τοποθετήσουν το ένα 
δίπλα στο άλλο με τη σειρά που νομίζουν, θα τα αναποδογυρίσουν, ώστε να 
φαίνεται η πίσω πλευρά τους. Αν είναι με τη σωστή σειρά, θα διαβάσουν μια 
φράση. Μπορεί να είναι ένα γνωμικό ή, αν είναι σε σταθμό ενός Μ.Π., θα  τους 
δίνει οδηγίες για το πού θα πάνε, ή τι άλλο πρέπει να κάνουν.

Περισσότερες προτάσεις, στο επόμενο τεύχος. Καλή διασκέδαση για σένα 
που θα τα ετοιμάσεις και για τα Πουλιά που θα τα παίξουν.

Αν σε ρωτούσαν…
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Αυτή τη φορά, μπορείς να προτείνεις στα 
Πουλιά να ετοιμάσουν μια κάρτα, για να 
την  προσφέρουν στη μαμά τους την «Ημέρα της μητέρας», που φέτος είναι στις 8 
Μαΐου. Ο στόχος είναι να μάθουν πώς μπορούν να αποξηράνουν λουλούδια, που θα τα 
χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν μια κάρτα. Αυτό θα γίνει σε 2 φάσεις. Επομένως θα 
χρειαστεί να αφιερώσετε 2 συγκεντρώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό. Η 1η θα πραγματοποιηθεί 
τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από τις 8 Μαΐου, γιατί τόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται 
για να αποξηρανθούν τα λουλούδια. 

1η φάση
Θα χρειαστείτε: 
• απορροφητικές χαρτοπετσέτες
• σακούλες αδιάβροχες
• ένα βιβλίο που κάθε Πουλί θα  φέρει από το σπίτι του.

Ξεκινάτε για έναν περίπατο σε περιοχή, που φυτρώνουν αγριολούλουδα. Αυτή την εποχή 
αφθονούν όπου υπάρχει χώμα, ακόμη και σε άχτιστα οικόπεδα ή και στην άκρη του 
δρόμου. Κρατώντας, ο καθένας, την αδιάβροχη σακούλα του, που την έχει πιτσιλίσει, από 
μέσα, με λίγο νερό, αναζητά το ή τα λουλούδια, που προτιμά. Όχι περισσότερα από 2-3. Τα 
τοποθετεί στη σακούλα και προσέχει να μην τσαλακωθούν.

Επιστρέφοντας στην Εστία, παίρνει το βιβλίο του. Το ανοίγει περίπου στη μέση και 
τοποθετεί μία χαρτοπετσέτα, πάνω στις 2 αντικριστές σελίδες Τοποθετεί τα λουλούδια, 
που θέλει να αποξηράνει, στο δεξιό τμήμα του χαρτιού, φροντίζοντας να είναι ανοιχτά τα 
πέταλά τους, εικ. 1.

Διπλώνει το αριστερό μισό της χαρτοπετσέτας έτσι ώστε  να σκεπάσει τα λουλούδια, εικ. 2

Εργαστήρια
Ημέρα 
της μητέρας

εικ.1 εικ.2
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Κλείνει το βιβλίο προσεκτικά. Επιστρέφοντας 
στο σπίτι, το τοποθετεί ξαπλωμένο σε επίπεδη 
οριζόντια επιφάνεια (ράφι, τραπέζι), βάζοντας μερικά άλλα βιβλία από πάνω για να το 
πιέζουν με το βάρος τους.

2η φάση. Ύστερα από 3 βδομάδες.
Θα χρειαστείτε:
• Λεπτά χαρτόνια, σε διάφορα χρώματα
• 1 ρολό διαφανές αυτοκόλλητο. 
• Ψαλίδια
• Τα  βιβλία, με τα λουλούδια, που θα φέρουν τα Πουλιά από το σπίτι τους. 

Θα έχετε κόψει: 
• τα χαρτόνια στο μέγεθος της κάρτας 
• το αυτοκόλλητο σε κομμάτια λίγο μεγαλύτερα από την επιφάνεια της κάρτας.

Κατασκευή της κάρτας

Κάθε Πουλί, αφού διαχωρίσει το αυτοκόλλητο από το χαρτί, το τοποθετεί πάνω στην 
κάρτα, με την κολλητική επιφάνεια προς τα πάνω. Μετά, αφού βγάλει, με πολλή προσοχή, 
τα λουλούδια από το βιβλίο του, τα τοποθετεί ανάποδα πάνω στο  αυτοκόλλητο, έτσι 
ώστε να κολλήσουν, για να μην αλλάξουν θέση. Στη συνέχεια, κολλά το αυτοκόλλητο με 
τα κολλημένα λουλούδια πάνω 
στην κάρτα. Σ’ αυτή τη φάση, θα 
χρειαστεί να βοηθήσουν  άλλα 
2 χέρια, για να γίνει με ακρίβεια 
η επικόλληση. Τέλος, κόβει τις 
άκρες του αυτοκόλλητου που 
περισσεύουν από το χαρτόνι. Η 
κάρτα του είναι έτοιμη. Εννοείται 
ότι μπορεί να γράψει τις ευχές 
του, είτε στην πίσω πλευρά, είτε 
μπροστά, πριν την καλύψει με το 
αυτοκόλλητο.

Καλή επιτυχία στις κατασκευές 
σας. Κυρίως όμως πολλή χαρά σ’ 
όλες τις μητέρες!

Εργαστήρια
Ημέρα 
της μητέρας

Το μήνυμα του μήνα 

“Η μάνα δεν είναι ο άνθρωπος που 
πάντα μας στηρίζει. Είναι ο άνθρωπος 
που μας μαθαίνει να μη χρειαζόμαστε 
στηρίγματα!” 

(Dorothy Canfield Fisherς)


