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Βάλε στη ζωή σου δράση… 
Έλα μαζί μας… και Κάντο πράξη!

Κλείσε ένα ραντεβού…
Η δεύτερη ενότητα-πακέτο, από το διετές Πρόγραμμα 
χρονιάς, φιλοδοξεί να δώσει στα Αστέρια τους 
επόμενους μήνες αυτό που επιθυμούν: την επικοινωνία, 
συνεργασία, φιλία, δράση... γιατί η δράση πάει παντού!
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Κλείσε
ένα ραντεβού...

Τα ραντεβού είναι στοχευμένα 
στο Έλα μαζί μας. 

Στόχος των ραντεβού είναι: 
η Χαρούμενη διάθεση, ο ενθουσιασμός 
για όλα τα όμορφα, που έρχονται μέσα από 
το ομαδικό παιχνίδι, την παρέα και τις φιλίες, 
που τόσο αποζητούν τα Αστέρια και βέβαια 
η αναγνωρισιμότητα του Γαλαξία στον τόπο μας. 
Για αυτό λοιπόν, ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ, στην εστία, στην πλατεία, στο δασάκι…

Παγκόσμιες ημέρες και έλα μαζί μας.
Οι παγκόσμιες ημέρες καθιερώθηκαν 
για να αναδεικνύουν θέματα στα οποία αξίζει 
να δίνουμε περισσότερη προσοχή. Εμάς μας 
προκαλούν να αξιοποιούμε την ευκαιρία και 
να δημιουργούμε προγράμματα με 
δραστηριότητες -στα μέτρα των δυνατοτήτων 
των Αστεριών- που ανοίγουν παράθυρα σε 
άγνωστα, ή λίγο γνωστά θέματα.

Τα ραντεβού στοχεύουν σε Παγκόσμιες 
ημέρες με το σύνθημα «ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ»… 
να γιορτάσουμε παρέα.

Κυνηγήστε έναν στόχο παρέα με τα Αστέρια. 

Παροτρύνετε τα Αστέρια, φορώντας τις 
τιρκουάζ φόρμες τους, τα γρήγορα παπούτσια 
τους και φυσικά το χαμόγελό τους, να δώσουν 
όσο περισσότερες προσκλήσεις μπορούν 
για το Ραντεβού του μήνα. Σχεδιάστε, μαζί 
με τα Αστέρια, τα ραντεβού και κοινοποιείστε 
(διαφημίστε) το στον τόπο σας. 
Έτσι θα δείξετε, για ακόμα μία φορά, 
τι μπορούν να κάνουν τα Αστέρια!
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Η Χρονιά και οι μέρες της.
Μια φορά κι έναν καιρό…
Υπήρχε η μαμά Χρονιά, που μέσα της είχε πολλές 
και σημαντικές μέρες. Η Χρονιά ήταν πολύ χαρούμενη 
για τα τις μέρες της. Όλες μαζί φώλιαζαν στη Χρονιά 
και ζούσαν ευτυχισμένες.

Η κάθε μέρα ήταν ξεχωριστή. Τις έβγαζε μία-μία και τις 
τοποθετούσε στη σειρά. 
Από την ποιο σημαντική μέχρι την πιο απλή. 
Οι μερούλες όπως τις έλεγε η Χρονιά ήταν τα παιδιά 
της, έπαιζαν, γελούσαν, τραγουδούσαν πείραζαν η μία 
την άλλη και χαιρόντουσαν. Όταν κάποιες μερούλες 
ήταν πιο σημαντικές και γίνονταν γιορτές σε όλο τον 
κόσμο τις έλεγαν Παγκόσμιες μέρες.

Μόλις όμως νύχτωνε, και έφτανε η ώρα να κοιμηθούν, 
η Χρονιά τοποθετούσε τις μέρες με τη σειρά από τη 
μικρότερη στη μεγαλύτερη και όλες μαζί αγκαλιασμένες 
κοιμόντουσαν μέχρι το επόμενο πρωί που ξεκινούσε μια 
μέρα σημαντική, αλλά και πιο απλή.

Μια μερούλα όμως, η ποιο μικρή, ήθελε να παίζει και 
να κάνει σκανταλιές ακόμα και τις βραδιές, γι’ αυτό 
αποφάσισε να κρυφτεί, χωρίς να τη δουν. Η Χρονιά, 
έβαλε ένα-ένα τα παιδιά της στη σειρά. Η κούρασή της 
όμως ήταν μεγάλη και έτσι δεν κατάλαβε ότι λείπει 
η πιο μικρή. 

Και έτσι, η μερούλα έμεινε έξω μοναχή και πέρασε όλο 
το βράδυ σε μία γωνιά, παγωμένη να κλαίει γοερά.
Το πρωί η Χρονιά τις βγάζει έξω με τη σειρά, ααα… λέει 
ξαφνικά… 

- Μου λείπει η μικρή μου μερούλα.
Έγιναν όλες μία σειρά και ψάχνουν την αδερφούλα 
τους... φώναζαν, φώναζαν δυνατά... μα... να τη!
Περπατά σιγά-σιγά παγωμένη και φοβισμένη! 

- Έλα δω γλυκιά μου σκανταλιάρα μερούλα, θα σε κάνω 
και εσένα Παγκόσμια και θα γιορτάζουν μαζί σου όλα 
τα παιδιά, αλλά δε θα μου ξανά κρυφτείς, της είπε η 
Χρονιά.

- Ναι! Απάντησε εκείνη χαρούμενη και ευτυχισμένη! 
Και έτσι η μαμά Χρονιά τις πήρε όλες αγκαλιά και είπε 
χαρούμενα… 

- Να ξέρετε ότι τα παιδιά, θα σας γιορτάζουν όλα μαζί 
και την κάθε μία σας ξεχωριστά όλη τη χρονιά! 
Χαρούμενες και ευτυχισμένες πήγαν να κοιμηθούν όλες 
μαζί σε μια αγκαλιά!

4



Το 36% όλων των ειδών στη γη κινδυνεύουν από 
εξαφάνιση.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων καθιερώθηκε με σκοπό 
να ενημερώνετε ο κόσμος για τη σωστή στάση που 
πρέπει να κρατούμε απέναντι στα ζώα, με τα οποία 
μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας. Μέσω των διαφόρων 
εκδηλώσεων και εκπομπών, ομιλιών, δημοσιεύσεων 
ενημερώνεται το κοινό για διάφορα θέματα που 
αφορούν σ’ αυτά.
Και ως συνέπεια αυτών, ίσως να βελτιώνεται, 
τουλάχιστον, η ζωή των ζώων πουν ζουν κοντά μας!

Προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια που 
μπορείτε να τα ετοιμάσετε μαζί με τα Αστέρια σας, 
για το Ραντεβού σας: 
• Φτιάξτε μια αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.
• Δωρίστε ό,τι θέλετε, σε μη κερδοσκοπική οργάνωση 
 προστασίας ζώων.
• Επικοινωνήστε με ένα τοπικό καταφύγιο ζώων
 και ενημερώστε ότι θέλετε να το επισκεφτείτε 
 με παιδιά μικρής ηλικίας. Ζητήστε να σας ενημερώσουν 
 σε ποιες εθελοντικές εργασίες μπορούν να βοηθήσουν.
• Διαβάστε για θέματα ζώων και πως να τα βοηθήσετε. 
• Φτιάξτε ένα γεύμα κατοικίδιου ζώου.
• Μάθετε για τα προϊόντα που βλάπτουν τα ζώα. 

Παιχνίδι:
Ο δρόμος διάσωσης των ζώων
Με ταινία δημιουργούμε έναν δρόμο για να τη διάσωση 
των ζώων. 
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και τα μεταμορφώνουμε 
σε ζώα και σε διασώστες. 
Η ομάδα των διασωστών, μιλάει με τα ζώα, τους λέει 
ιστορίες (πυρκαγιάς, πλημμύρας...) και πείθει την ομάδα-
ζώα να ακολουθήσουν τον δρόμο για να αποφύγουν 
τους κινδύνους και να φτάσουν στο ξέφωτο. 
Υλικά: ταινία

Παραλλαγή: 
Φτιάχνουμε με ταινία ένα δρόμο για τη διάσωση των 
ζώων, στο τέλος του δρόμου έχουμε φτιάξει ένα ξέφωτο 
με φυσικά υλικά.
Με πλαστελίνη σε διάφορα χρώματα φτιάχνουμε ζώα, 
τα τοποθετούμε στον δρόμο διάσωσης με τη σειρά και 
σιγά-σιγά τα βγάζουμε στο ξέφωτο.

Υλικά: Πλαστελίνη σε διάφορα χρώματα, μαρκαδόρους, 
χαρτόνι μεγάλο, ταινία

1ο 
Ραντεβού 4 Οκτωβρίου 

Παγκόσμια Ημέρα των ζώων

“Τα ζώα είναι τόσο καλόβουλοι φίλοι...
δεν ρωτάνε καθόλου ερωτήσεις 
και δεν κάνουν καθόλου κριτική.”

George Eliot, 1819-1880,
Αγγλίδα συγγραφέας
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Στις 20 Νοεμβρίου του 1989, Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), σε Γενική Συνέλευσή του, υιοθέτησε και 
υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Έτσι καθιερώθηκε η 20η Νοεμβρίου ως «Παγκόσμια 
Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού», και είναι 
αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

Η Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
• Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. 
• Δικαιούμαι να υπάρξω. 
• Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται 
 και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 
• Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στο μαγικό 
 κόσμο της γνώσης. 
• Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο 
 χρόνο και χώρο για να παίζω. 
• Δικαιούμαι να μάθω τι είναι 
 καλό για την ψυχική
 και τη σωματική μου υγεία. 
• Δικαιούμαι να περνάω αρκετό 
 χρόνο με τους γονείς μου. 
• Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα 
 και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια. 
• Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία 
 που προστατεύει τα προσωπικά
 δεδομένα. 
• Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο,
 δίκαιο και ειρηνικό. 
 Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσω 
 αύριο τα δικά μου παιδιά. 
 Η παγκόσμια αυτή μέρα, έρχεται 
 να μας διδάξει πως οφείλουμε 
 να αγαπάμε, να σεβόμαστε 
 και να προστατεύουμε τα παιδιά, 
 πασχίζοντας να δημιουργήσουμε 
 έναν καλύτερο κόσμο για αυτά. 

Γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα 
και το μέλλον για ένα αύριο!

Προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια που 
μπορείτε να τα ετοιμάσετε μαζί με τα Αστέρια σας, 
για το Ραντεβού σας: 
• Ένα δικό σας παιχνίδι σχετικά με τα δικαιώματα 
 των παιδιών.
• Ένα κουκλοθέατρο με θέμα που αφορά σε παραβίαση 
 ή τήρηση κάποιου από τα δικαιώματα της Χάρτας των 
 Δικαιωμάτων των παιδιών. 
• Κάντε επίσκεψη σε ένα σύλλογο για παιδιά και παίξτε 
 μαζί τους διάφορα παιχνίδια.
• Κάντε διαγωνισμό μαγειρικής, και τα έσοδα δώστε
 τα σε ένα σύλλογο για παιδιά. 

Παιχνίδι: ο καρχαρίας 
Σχεδιάζουμε στο έδαφος μικρούς κύκλους, που είναι οι 
φωλιές των ψαριών στο βυθό της θάλασσας. 
Τα παιδιά υποδύονται τα ψάρια που κολυμπούν στον 
βυθό κάνοντας, ανάλογες κινήσεις. Ένα από αυτά είναι ο 
καρχαρίας, ο οποίος κινείται ανάμεσά τους πεινασμένος 
και ανοιγοκλείνει τα σαγόνια του. 
Κάποιο Στέλεχος αφηγείται μια σχετική ιστορία.
 Στην αφήγησή του χρησιμοποιεί  πολλές λέξεις 
που αρχίζουν από την συλλαβή «κα» π.χ.: καραβίδα, 
καραγκιόζης, καράβι κ.λπ…. Τα παιδιά νομίζουν, ότι θα 
ακούσουν καρχαρίας ξεγελιούνται και τρέχουν στις 
φωλιές τους. 
Μόλις αναφέρει τη λέξη «καρχαρίας», ο καρχαρίας   
                             κυνηγά τα ψάρια και αυτά, για να
                           σωθούν, τρέχουν στις φωλιές τους. 
                        Όποιο παιδί δεν προλάβει να μπει 
                     στη φωλιά του και το πιάσει ο καρχαρίας 
                    γίνεται κι αυτό καρχαρίας. 
                    Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να γίνουν  
                   όλα τα παιδιά καρχαρίες. 
                     
         Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι μπορεί
                  να παιχτεί και με ζώα του δάσους
                   και ζώα της ζούγκλας.

2ο 
Ραντεβού

20 Νοεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Πόσο μεγαλύτερη σημασία έχει 
το μέλλον από το παρόν όταν 
περιστοιχίζεται κανείς από παιδιά.

Κάρολος Δαρβίνος, 1809-1882, 
Βρετανός φυσιοδίφης6



Γιατί γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους; 
Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε μια ακόμη 
υπενθύμιση, ότι πρέπει να σταματήσουμε να 
ρυπαίνουμε τα εδάφη, ώστε να σταματήσει η 
επιταχυνόμενη φθορά και απώλεια του εδάφους  
για να συνεχίσει να υπάρχει ζωή στον πλανήτη.

Η γη ή τα εδάφη, είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα 
είδη ζωής που αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη φυτών, μυκήτων και 
πολύ διαφορετικών μικροοργανισμών. Στο έδαφος  
ένας σπόρος αρχίζει να φυτρώνει μέχρι να δώσει 
καρπό, αλλά και εκεί η νεκρή ύλη αποσυντίθεται 
για να συνεχιστεί ο κύκλος της ζωής.
Ένα μολυσμένο έδαφος δεν είναι πλέον γόνιμο 
και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ικανοποιητικά στη 
βλάστηση των φυτών. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια 
που μπορείτε να τα ετοιμάσετε μαζί με τα 
Αστέρια σας, για το Ραντεβού σας: 
• Πηγαίνετε έναν περίπατο με τον Γαλαξία σας 
 στο δάσος και μετά φτιάξτε μια ιστορία με αυτά 
 που παρατηρήσατε και πείτε την στο ραντεβού σας.
• Κανονίστε στο ραντεβού σας να έχετε 
 έναν γεωπόνο που θα σας μιλήσει για τα εδάφη.
• Ετοιμάστε παιχνίδια ανακύκλωσης. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ο κήπος μας 
Τα παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό χωρίζονται σε 
ομάδες. Το Στέλεχος προτείνει μεγάλα πράγματα, 
όπως ένα φράκτη, μια οικογένεια ζωών κ.λπ.   
Τα παιδιά χοροπηδούν στον χώρο λέγοντας: 
« Ήρθαμε στον κήπο μας, τι θα δούμε»
Το Στέλεχος απαντά «Μια μεγάλη μαργαρίτα»
Τα παιδιά τότε πρέπει να φτιάξουν το ανάλογο 
σχήμα ή να μιμηθούν αυτό που είπε το Στέλεχος.

Παραδείγματα: 
Μια μέλισσα που πετά. 
Μια πεταλούδα που ρουφά την γύρη.   
Ένα ποτιστήρι γεμάτο νερό. 
Ένα ψηλό δέντρο. 

3ο 
Ραντεβού

Δεν κληρονομούμε τη γη από τους 
προγόνους μας, τη δανειζόμαστε 
από τα παιδιά μας.  

Αυτόχθονη Αμερικανική Παροιμία

5 Δεκεμβρίου 
Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους
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4ο 
Ραντεβού

Αυτή η Παγκόσμια Ημέρα, μας αφυπνίζει σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 
όρασης και φέρνει το Βraille στο προσκήνιο, ως κρίσιμη 
προϋπόθεση για την προώθηση θεμελιωδών ελευθεριών, 
καθώς είναι το κλειδί για ίσες ευκαιρίες, ένταξης και 
ανεξαρτησίας.

Ένας άνθρωπος χωρίς όραση, μπορεί μέσω της αφής του 
και του συστήματος αυτού να διαβάζει, ψηλαφώντας τις 
κουκκίδες με το δάχτυλο.
Το σύστημα Μπράιγ έχει έξι βασικές ανάγλυφες κουκκίδες. 
Είναι τοποθετημένες συνήθως σε τριάδες και με αυτές 
γίνονται 63 συνδυασμοί, που αντιστοιχούν στα γράμματα και 
τους αριθμούς. Η γραφή Μπράιγ διαβάζεται από αριστερά 
προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια που 
μπορείτε να τα ετοιμάσετε μαζί με τα Αστέρια σας, 
για το Ραντεβού σας: 
• Επικοινωνήστε με συλλόγους ή με ανθρώπους που 
γνωρίζουν την γραφή, για να συμμετέχουν στο ραντεβού 
μαζί μας και να σας ενημερώσουν για τη γραφή Μπράιγ.

Η ικανότητα διάκρισης των ήχων είναι εξίσου σημαντική στην 
ανάπτυξη των παιδιών χωρίς όραση. 
Παίξτε μαζί με τα παιδιά, παιχνίδια που βασίζονται στην 
παραγωγή ήχου. Καθορίσετε τη δύναμη του ήχο, ανάλογα με 
την απόσταση. Πλησιάζουν τμηματικά για να ακούσουν. Έτσι 
θα εκτιμήσουν σωστά την απόσταση από το αντικείμενο. 

Παιχνίδια ρόλων
Τα παιδιά πιάνουν σκεύη, μαλακά παιχνίδια, κούκλες, 
διάφορα αντικείμενα σπιτιού και με τη φαντασία τους 
δημιουργούν διάφορα θεατρικά παιχνίδια.

Οδηγός τυφλών
Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια, όπου ο ένας θα είναι ο τυφλός 
και ο άλλος ο οδηγός του. Τα παιδιά έρχονται στο κέντρο 
και ζητάμε από τα παιδιά που θα κάνουν τους τυφλούς να 
κλείσουν τα μάτια τους. Οι οδηγοί τους, ακουμπάνε το χέρι 
τους στον ώμο των τυφλών και τους οδηγούν, με ασφάλεια, 
σε έναν χώρο όπου ακούγεται ένα απαλό τραγούδι.
Τα παιδιά χορεύουν με την βοήθεια των οδηγών στο χώρο. 
Όταν σταματήσει το τραγούδι, αλλάζουν ρόλους.

Παιχνίδι μνήμης 
Πρόκειται για το κλασσικό παιχνίδι με κάρτες.
Στη μια πλευρά τους έχουν εικόνες με γάτες, σκύλους, 
αγελάδες κ.λπ., στις οποίες έχουμε τρυπήσει το σχέδιο 
γύρω-γύρω. 
Τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν το ζώο με την αφή, 
ενώ ταυτόχρονα θα ακούγεται ο ήχος του ζώου που 
«κρύβει» η κάρτα. Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν την 
ίδια κάρτα με την αφή και πανομοιότυπων ήχων (π.χ.: το 
γάβγισμα ενός σκύλου, τον ήχο μιας κιθάρας κ.ά.). Καλό 
είναι να υπάρχει γκάμα ήχων, ώστε να μπερδεύονται και να 
διασκεδάσουν περισσότερο.

Εργαστήριο: το βιβλίο της αλφαβήτα 
Παίρνουμε ένα φύλλο χαρτί σε μέγεθος Α4, διπλώνουμε το 
χαρτί, ώστε να γίνει βιβλιαράκι, Στη συνέχεια σχεδιάζουμε 
την αλφάβητο σε μορφή Μπράιγ και με την βοήθεια 
μίας βελόνας, τρυπάμε στα σημεία που πρέπει, ώστε να 
δημιουργήσουμε την γραφή με την αναγλυφότητα που 
χρειάζεται. 
Εξηγούμε στα παιδιά πώς διαβάζεται.

Υλικά: χαρτιά Α4, βελόνες

4 Ιανουαρίου
Παγκόσμια Ημέρα Γραφής
Κώδικα Μπράιγ
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4 Ιανουαρίου 5ο 
Ραντεβού

13 Φεβρουαρίου  
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου

Η ιστορία του ραδιοφώνου ξεκινά το 1895. Ο Γουλιέλμος 
Μαρκόνι, κατάφερε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς 
μέσω ερτζιανών κυμάτων. Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο 
εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές 
προσπάθειες. Ο επίσημος φορέας συστήθηκε το 1938 και 
χρησιμοποιήθηκε για την προπαγάνδα του καθεστώτος 
Μεταξά. Η 13η Φλεβάρη είναι η ημερομηνία που λειτούργησε 
για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του ΟΗΕ το 1946.
Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου είναι 
ο εορτασμός του ραδιοφώνου ως Μέσου Μαζικής 
Επικοινωνίας, η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ 
των ραδιοφωνικών οργανισμών και η ενθάρρυνση των 
μεγάλων διεθνών δικτύων, όσο και των τοπικών ραδιοφώνων, 
να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την 
ελευθερία της έκφρασης στα ερτζιανά.

Προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια που 
μπορείτε να τα ετοιμάσετε μαζί με τα Αστέρια σας, 
για το Ραντεβού σας:  
• Καλέστε έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να δώσει 
 συνέντευξη στα παιδιά.
• Ετοιμάστε μία ραδιοφωνική εκπομπή και παρουσιάστε 
 την μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της περιοχής σας
• Ηχογραφήστε ένα παραμύθι και στείλτε το 
 στα ραδιόφωνα της πόλης σας. 
• Δημιουργείστε τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
• Υπάρχουν σταθμοί με μόνο παιδικά τραγούδια; 
Ακούστε έναν σταθμό. Τι τραγούδια παίζει; Ζωγραφίστε τα 
συναισθήματα που σας προκαλεί και δημιουργήστε το δικό 
σας κολλάζ. 
• Μάθετε αν λειτουργεί μουσείο ραδιοφώνου κοντά σας 
 και επισκεφτείτε το, ώστε να ανακαλύψετε την ιστορία του .

Εργαστήριο: Φτιάχνουμε Αστερο-ραδιόφωνο
Μαζί με τα Αστέρια φτιάξτε το ραδιόφωνο για να το 
χρησιμοποιήσετε στο ραντεβού σας. 
Πάρτε ένα μεγάλο ψηλό χαρτόκουτο, να χωράει ένα Αστέρι.
Ζωγραφίστε στην μπροστινή του πλευρά και βάλτε κουμπιά 
για τον ήχο του σταθμού.
Κόψτε ένα άνοιγμα για πόρτα στο πίσω μέρος και δύο (2) 
μικρά παράθυρα στο πλάι για να μπαίνει φως.
Στο ραντεβού σας, θα μπαίνουν με τη σειρά τα παιδιά στο 
κουτί και θα αρχίζει η εκπομπή στο ραδιόφωνο. 
Λέει το καθένα ό,τι θέλει, π.χ.: Τραγούδια, ποιήματα, 
μονολογούν, βάζει μουσική, λέει τα νέα του.
Το Στέλεχος γίνεται παρουσιαστής και ξεκινάει ένα παιχνίδι 
γνώσεων με ερωτήσεις που κάνει σε όλα τα παιδιά και 
μοιράζει δώρα!

Η δική μου ραδιοφωνική συσκευή.
Με απλά ανακυκλώσιμα και καθημερινά υλικά, μπορούμε να 
φτιάξουμε την δική μας ραδιοφωνική συσκευή. 

Υλικά: κουτιά (όσα και τα παιδιά), μαρκαδόροι, χαρτόνι, 
κόλλα, ψαλίδι, καπάκια σε διάφορα χρώματα, αλουμινόχαρτο, 
ξυλάκια για την κεραία
• Στο χαρτόνι σχεδιάζουμε και κόβουμε δυο (2) κύκλους 
 για ηχεία.
• Ντύνουμε το ξυλάκι με το αλουμινόχαρτο. 
• Κολλάμε τους κύκλους στο μπροστά μέρος του κουτιού 
 για ηχεία. 
• Κολλάμε τα καπάκια για κουμπιά.
• Τέλος στο πάνω μέρος του, κολλάμε την κεραία.

Παράδειγμα πρόσκλησης για το ραντεβού

Γεια σας παιδιά!
Θέλετε να μας Γνωρίσετε;

Είμαστε τα Αστέρια.

Μας αρέσει να έχουμε φίλους και μαζί να περνάμε καλά, παίζοντας, τραγουδώντας, μαθαίνοντας καινούρια πράγματα. 
Έλα να μας βρεις και να μας γνωρίσεις, για να γίνεις και εσύ Αστέρι στην μεγάλη μας παρέα!

Βρισκόμαστε κάθε ........................................................ στις ......................... στην εστία μας στην οδό ...........................................................

 
Ο Γαλαξίας ....................................................................     

Μπορεί να έχουν αλλάξει οι εποχές, αλλά το 
ραδιόφωνο θα έχει πάντα τη μαγεία του!
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Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, E-mail: seo@seo.gr, e-email: kladosasterion@seo.gr

Για το Πρόγραμμα χρονιάς 
συνεργάστηκαν: 

Η Έφορος του Κλάδου Αστεριών
Κωνσταντίνα Καρυδάκη

Οι Βοηθοί Εφόρου Κλάδου Αστεριών
Βάσω Μαλιάτση, Ελένη Κοντού,

Χρήστος Λυκούσης

Κλάδος Αστεριών
Πρόγραμμα Χρονιάς 2022-2023

Βάλε στη ζωή σου δράση...
Έλα μαζί μας...

και Κάντο πράξη!


