
#136 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ  |  ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ 2010

Ανοιξιάτικο ξεφάντωμα 

IS
S

Ν
 1

10
5-

98
85

Ιδιοκτήτης:
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 3235794, 
Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr, www.seo.gr

Εκδότης:
Αλεξάνδρα Λουκίδου
Γενική Έφορος
Καλαβρύτων 38,
16346 Ηλιούπολη
Art Director:
modernspirit@gmail.com
Εκτύπωση: Έποψις

IS
S

Ν
 1

10
5-

98
85

Μ
ην

ύµ
ατ

α 
πο

υ 
σε

 ε
νδ

ια
φ

έρ
ου

ν.
..

∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες του ΣΕΟ. Μπορείτε να καταθέσετε

τη δωρεά σας στους παρακάτω αρ. τραπεζικών λογαριασµών: 

  Alpha Bank: 120-00-2002-008161 (IBAN GR59 0140 1200 1200 0200 2008 161)

  Εθνική Τράπεζα τηςΕλλάδος: 48011212 (IBAN GR91 0110 1040 0000 1044 8011 212)

  Τράπεζα Κύπρου: 000010027188 EUR (IBAN GR1507300010000000010027188)

  Eurobank: 0026.0003.09.0200924932 (IBAN GR4502600030000090200924932)

ειδοποιώντας µας ή να µας τη στείλετε µε όποιον τρόπο επιθυµείτε. Σύντοµα και µέσω διαδικτύου του ΣΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόµιµο παραστατικό, για φορολογική χρήση.

Σου αρέσει το Περιοδικό; Μπορείς να το λαβαίνεις όταν έχεις δώσει τη συνδροµή σου και έχεις ταυτότητα 2010.

Εξήγησέ το και στα άλλα παιδιά που θέλουν να το λαβαίνουν.

  Αγαπηµένα µου Πουλιά,
Τι όμορφα που είναι τώρα που ο καιρός ανοίγει και η άνοιξη μας επισκέπτεται! Πόσα απογεύματα δε θα περάσετε στο μπαλκόνι ή τη βεράντα, με τα 
λουλούδια να έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να φορούν τα καλά τους... 

Δεν είχατε φανταστεί όμως πως και τα παιχνίδια αποφάσισαν με το δικό τους τρόπο να γιορτάσουν και αυτά το γυρισμό της άνοιξης! Χάρη στη Λόλα 
και τη Ρίτα μαθαίνουμε για μια καινούρια γιορτή, αυτή του κουκλοθεάτρου. Την ξέρατε εσείς αυτή τη παγκόσμια ημέρα στις 21 του Μάρτη;

Τι πιο ωραίο λοιπόν, από το να πάρετε τις κόλλες σας, τα ψαλίδια σας και τα υπόλοιπα υλικά που θα σας χρειαστούν και να φτιάξετε τις δικές σας 
κούκλες! Το Γοργοχελίδονο έχει πολλά να σας πει γι’ αυτό! Αλλά και στο βιβλίο μας, στο «Βήματα στον κόσμο», θα συμπληρώσετε τις γνώσεις σας και 
θα βρείτε πολλές ιδέες για το μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου. Και φυσικά μην ξεχάσετε τους φίλους σας! Είναι πιο όμορφο να παίζετε και να 
χαίρεστε μαζί τους τις όμορφες μέρες της άνοιξης!  

Αν έχετε κέφι για περισσότερη δημιουργία, μην αμελήσετε να κοιτάξετε προσεκτικά 
το Πτυχίο κουκλοθεάτρου κι έτσι όλοι μαζί στο Σμήνος να χαρείτε με τις γνώσεις που 
θα αποκτήσετε μέσα από αυτό, αλλά και με το παιχνίδι που θα προκύψει μετά, χάρη 
στις δικές σας κούκλες.

Γρήγορα λοιπόν ας στρωθούμε στη δουλειά...και στο παιχνίδι!

Με αγάπη,
η Κουκουβάγια.

Κωδικός εντύπου: 1095

738/93

Σμήνος: 1ο Αμαρουσίου
Αριθμός Πουλιών: 22
Φωλιές: Χελιδόνια, Αετοί, Καναρίνια.
Αγαπημένα μας παιχνίδια: 
“Λορέντζια”, “Μάτι”.
Αγαπημένα μας τραγούδια: 
“Αρχηγός”, “Στην κατασκήνωση”.
Συγκέντρωση: Κυριακή11:00-13:00
Μας χαρακτηρίζουν: Κέφι, προσφορά, 
συμμετοχή!

Διέυθυνση:
Μεσογείων &
Βορείου Ηπείρου,
151 26  Μαρούσι,
Αθήνα.

ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1095 

Επιµέλεια Ύλης:
Σωκράτης Αντζουλής, Πέγκη Κόλλια, Ελισάβετ Κουλούκα Χαρά Κωστοπούλου, Ριέττα Σκουρλή, Νάντια Χριστοδουλοπούλου

Κλάδος Πουλιών



Κ
Το πάρτι

στον κήπο
οιτάζοντας πάνω από το μαλακό μαξιλάρι όπου ήμουν ακουμπισμένος, έβλεπα το φως του ήλιου να φεύγει λίγο – λίγο και το 
δωμάτιο που βρισκόμουν να γίνεται πορτοκαλί. Ήταν όμορφο δωμάτιο, είχε πολλά παιχνίδια, βιβλία και μερικές ζωγραφιές 
στον τοίχο. Λίγο άτσαλες, αλλά χαριτωμένες. “Νεφέλη” έγραφαν κάποια ασύμμετρα γράμματα, που ξεπηδούσαν μέσα από πίδακες χρωμάτων. 

Ένα τετράγωνο κουτί δίπλα μου, άνοιξε με θόρυβο το καπάκι του και μια απαλή μουσική ακούστηκε στο δωμάτιο. Μια νεράιδα ξεδίπλωσε τα φτερά 
της κι άρχισε να στριφογυρίζει απαλά στο ρυθμό της μουσικής, καλώντας με την ήρεμη φωνή της τους υπόλοιπους.
- «Όρθιοι! Όρθιοι!» φώναξε φασαριόζικα ένα μικρό τόπι και έτσι όπως χοροπηδούσε σχημάτιζε πολύχρωμα τόξα στο δωμάτιο. Μερικά αστέρια στον 
τοίχο άναψαν και έριξαν το φως τους σε κάποιους πλανήτες που κρέμονταν από το ταβάνι.
 - «Έκτακτη συνέλευση!!» φώναξε βροντερά ο στρατηγός, καθώς ο λόχος του γυρνούσε στο δωμάτιο για να συγκεντρώσει τους υπόλοιπους. Η 
ποδοσφαιρική ομάδα (και οι έντεκα μαζί με τους αναπληρωματικούς) συγκεντρώθηκαν, με τη μικρή τους μπαλίτσα να γλιστράει δεξιά και αριστερά.  
- «Καλώς ήρθες στο δωμάτιο της Νεφέλης Συννεφούλη!», άκουσα και γυρίζοντας τα μάτια μου εκεί από όπου ακούστηκε η φωνή, είδα από τη 
βιβλιοθήκη να με κοιτά ένας άσπρος βασιλιάς. Ήταν κάπως αστείος έτσι όπως είχε σκύψει απ' την ασπρόμαυρη σκακιέρα του, για να με δει 
προσεκτικά με τα στρογγυλά γυαλιά του. 
- «Σε καλωσορίζουμε στο δωμάτιο μας παράξενο μπλε αρκουδάκι», είπε η νεράιδα.
- «Είσαι πλέον μέλος του δωματίου με τις γαλάζιες και ροζ ρίγες», είπε με επίσημο ύφος ο αξιωματικός από τη σκακιέρα, που ήταν λίγο προληπτικός 
και πρόσεχε να περπατάει μόνον στα άσπρα τετράγωνα κι έτσι συνεχώς χοροπηδούσε.
- «Μα τι γίνεται εδώ πέρα;» ρώτησα τότε κάπως μουδιασμένος, με τόση κινητικότητα που έβλεπα γύρω μου. Δεν είχα συνηθίσει έτσι στο μαγαζί με τα 
παιχνίδια, από το οποίο προερχόμουν. Εκεί όλα έμοιαζαν ήσυχα και πολύ τυπικά, ενώ τώρα εδώ...
- «Σήμερα 21 Μάρτη, γιορτάζουν η Λόλα και η Ρίτα!» μίλησε με στόμφο ο βασιλιάς πάνω απ' το άσπρο καμαρωτό του άλογο. «Δεν τις έχεις γνωρίσει 
ακόμα. Εκεί  είναι το σπίτι τους» είπε και έδειξε με το σκήπτρο του στη γωνία του δωματίου ένα κουκλοθέατρο. «Γιορτάζουν όλες οι κούκλες 
κουκλοθεάτρου στον κόσμο και αποφασίσαμε να τους κάνουμε ένα πάρτι! Είναι όμως κι η Νεφέλη, που νομίζει ότι είμαστε άψυχα 
παιχνίδια...» συμπλήρωσε προβληματισμένος.
- «Σκέφτηκα ένα τρόπο!» είπε χαμηλόφωνα, λες και μιλούσε στον εαυτό του, ένα μικρό και λίγο παράξενο ανθρωπάκι 
με φουντωτά μαλλιά και ρόμπα επιστήμονα. Άλμπερτ τον φώναζαν! «Θα κατέβουμε στον κήπο να κάνουμε το 
πάρτι!», ανακοίνωσε στους άλλους.
- «Μα πώς;» ρώτησε ο κύβος του Ρούμπικ, ο οποίος γύριζε γρήγορα τα χρώματά του, κι έκανε τούμπες στην προσπάθειά 
του να σκεφτεί.
- «Εδώ θα δράσω εγώ!», μπήκε στη σκηνή ένα αεροπλανάκι που κρεμασμένο από μια κλωστή πετούσε από το πιο ψηλό ράφι 
της βιβλιοθήκης. «Οι πρόγονοί μου έκαναν καταπληκτικά πράγματα κι εγώ είμαι ο άξιος διάδοχός τους!» είπε καμαρωτά. «Το 
συζητήσαμε με τον Άλμπερτ και βρήκαμε τη λύση!» Με το επίσημο ύφος του πλησίασε τη νεράιδα και της είπε, «Τίναξε σε 
παρακαλώ τα φτερά σου επάνω μου!».
- «Θα πετάξει πάνω από τη Νεφέλη και θα της ρίξει τη νεραϊδόσκονη» εξήγησε ήρεμα ο Άλμπερτ. «Έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε 
από κοντά της τη Ρίτα και τη Λόλα, χωρίς να την παραξενέψει τίποτα».
- «Ωραία!» συμφώνησε η νεράιδα τινάζοντας τα φτερά της, πάνω στο αεροπλανάκι το οποίο από την ένταση στριφογυρνούσε στον αέρα σαν τρελό. 
- «Ώρα να κατέβουμε στον κήπο!» έδωσε σήμα ο στρατηγός. «Σε παράταξη το ντόμινο!!» φώναξε και τότε άσπρα και μαύρα κομματάκια, 
σκαρφάλωσαν το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μια σκάλα για να βγουν τα παιχνίδια από το παράθυρο. 
     Μια λεπτή κούκλα με αναλογίες μοντέλου γκρίνιαζε, προσέχοντας να μη χαλάσει τα μαλλιά και τα αστραφτερά της ρούχα. Ένας εκσκαφέας, έπεσε 

με τα μούτρα στο χώμα και από τη χαρά του, ξεκίνησε να φτιάχνει βουναλάκια. Κάποιοι γυάλινοι βόλοι άρχισαν να κυλούν σαν 
ποτάμι, καθώς το ηλεκτρονικό έστηνε την οθόνη του για να προβάλει κάτι χαρούμενο για τη περίσταση. Το 

τρενάκι έλαβε θέση κοντά στην είσοδο, για να παραλάβει τις εορτάζουσες. Όλα τα παιχνίδια είχαν κατέβει. Οι 
ασπρόμαυροι στρατοί, μακριά από το καρό τους πάτωμα, δοκίμαζαν καινούρια σχέδια μάχης. Τα 
αυτοκινητάκια έτρεχαν σαν τρελά κι οι κούκλες ξεκίνησαν να στολίζουν τον κήπο κατάλληλα για τη 
γιορτή. Κουζινικά κι επιπλάκια  μεταφέρθηκαν και τα παζλ συναρμολογήθηκαν για να δώσουν μια πιο 

επίσημη νότα στην ατμόσφαιρα.
     Και η ώρα επιτέλους έφτασε! Η Νεφέλη φάνηκε μαζί με τη Λόλα και τη Ρίτα. Ο Άλμπερτ τράβηξε το σκοινί και το αεροπλανάκι απογειώθηκε 
ραντίζοντας το κορίτσι με νεραϊδόσκονη. Ένα δυνατό “Χρόνια πολλάάάάάάά” αντήχησε στο κήπο. Η Ρίτα κι η Λόλα έλαμπαν από τη χαρά και την 
έκπληξή τους μέσα στα κόκκινα τσόχινα φορεματάκια τους. Το άσπρο πρόσωπο τους είχε γίνει ροδαλό και φώναζαν ενθουσιασμένες, 
προσπαθώντας να καταλάβουν τι γίνεται. Τότε το ηλεκτρονικό, άρχισε να παίζει μουσική κι ένας ψηλός κούκλος, δε θυμάμαι πώς τον έλεγαν, 
πλησίασε και πήρε τη Ρίτα να χορέψουν. Εγώ πάλι, είχα ξαπλώσει δίπλα από έναν θάμνο με μοβ λουλούδια που ταίριαζαν με το χρώμα μου και 
κοιτούσα τ' αστέρια ευχαριστημένος. Η Νεφέλη κατάπληκτη παρακολουθούσε τα παιχνίδια γύρω της να είναι ζωντανά και χειροκροτούσε 
ενθουσιασμένη, χωρίς όμως να καταλαβαίνει πώς είχε γίνει όλο αυτό.
- «Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο», είπε κοιτώντας τα μπαλόνια που φούσκωναν μόνα τους, σηκώνονταν στον αέρα και 
ξαναέπεφταν στο έδαφος. Το κορίτσι και τα παιχνίδια έπαιζαν και τραγουδούσαν στον κήπο. Έκαναν μια γιορτή που δεν θα την ξεχνούσαν ποτέ! Το 
φεγγάρι έμοιαζε να τους κλείνει το μάτι και να τους γνέφει «καληνύχτα». Κάποια αστέρια, έπεφταν από τον ουρανό σαν να ήθελαν να μοιάζουν με 
φωτορυθμικά σ' αυτό το τόσο παράξενο πάρτι...

Κουκλοθεατροδηµιουργίες
Πώς θα σου φαινόταν να φτιάξεις το δικό σου κουκλοθέατρο; Να δημιουργήσεις έναν ολόκληρο 
θίασο και να παρουσιάσεις το θεατρικό σου στους φίλους σου;  Για να γίνει αυτό, το μόνο που 
χρειάζεσαι είναι πολύ φαντασία και πρόθυμους ηθοποιούς!!!
Εδώ θα δεις πως μπορείς να φτιάξεις απλά και εύκολα ένα δεινόσαυρο! 
Θα χρειαστείς τα παρακάτω υλικά:

Καλή  δ ιασκέδαση ! ! ! ! !  

Μία μακριά αθλητική κάλτσα

2 ματάκια

Κόκκινη τσόχα για την γλώσσα

Μαύρη τσόχα για την μύτη

Κίτρινη τσόχα ( ή όποιο άλλο χρώμα θες) για διακόσμηση.

Ψαλίδι

Κόλλα

Ένα ποτήρι νερού

Κόψε ένα τριγωνικό κομμάτι από κόκκινη τσόχα και κόλλησε το 

μέσα στην εσοχή που κάνει το στόμα.  Άσε ένα μικρό κομματάκι 

να περισσεύει για να φαίνεται η γλωσσίτσα του. Κόλλησε τα δύο ματάκια
στην επάνω πλευρά της κάλτσας

Κόψε δύο μικρούς κύκλους από την μαύρη τσόχα για να φτιάξεις τα ρουθούνια της μύτης του.  

Τώρα κόλλησέ τα στο μπροστινό επάνω μέρος της κάλτσας, κοντά στα δάχτυλά σου. 

Κόψε τρίγωνα από την κίτρινη τσόχα και κόλλησε τα κατά μήκος της κάλτσας(εκεί που βρίσκεται το πάνω μέρος του χεριού σου μέσα στην κάλτσα) για να δημιουργήσεις την ράχη του δεινόσαυρου. 

Κάθε κομμάτι της πλάτης του αποτελείται από δύο τρίγωνα που θα τα έχεις κολλήσει μεταξύ τους.  Άφηνε 

ένα μικρό κομμάτι χωρίς κόλλα στο κάτω μέρος του κάθε τριγώνου, για να το κολλήσεις κατευθείαν πάνω 

στην κάλτσα και να στερεωθεί καλύτερα.

Κόψε ένα μέρος της κάλτσας (από την πίσω πλευρά της)
για να φτιάξεις τα χεράκια του δεινόσαυρου. Τέλος, τοποθέτησε σε ένα τραπέζι ένα ποτήρι νερού ανάποδα (με το πάτο προς τα πάνω) και «φόρεσέ 

του» την κάλτσα σου για να αφήσεις την κόλλα να στεγνώσει καλά. 

Βάλε το χέρι σου μέσα στην κάλτσα και κούνησε τον αντίχειρά σου

έτσι ώστε να δημιουργήσεις το στόμα. 

Ο δεινόσαυρος είναι έτοιμος!!!
Δημιούργησε κι άλλους ήρωες της φαντασίας σου για να συμπληρώσεις το θίασο σου
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Τι βλέπει ο βασιλιάς
καθώς κοιτάει από τη σκακιέρα του στο κήπο;
Βάλε μπροστά τη φαντασία σου και ζωγράφισε την απάντηση!

Σταυρόλεξο!
Σου άρεσε η ιστορία των παιχνιδιών; 
Για να δούμε τι θυμάσαι από αυτήν! Βρες τις διαφορές!!

Οι δύο φωτογραφίες
φαίνονται ίδιες,αλλά δεν είναι!
Πόσο γρήγορα μπορείς να εντοπίσεις
τις 8 διαφορές τους;

Η µοναχική µάσκα!!
Ο τρομαγμένος καουμπόι νομίζει

πως τον κυνηγούν ινδιάνοι!

Κι όμως, είναι μόνο 11 μάσκες από τις οποίες

η μια δεν έχει ταίρι! Ποιά είναι αυτή;

Ε λ ά τ ε  ν α  π α ί ξ ο υ µ ε ! ! !

1. Ποιό όνομα έγραφαν οι ζωγραφιές 
στον τοίχο του δωματίου;
2. Εκείνη την ημέρα γιόρταζαν η Ρίτα και 
η …….. ;
3. Τι χρώμα ήταν το αρκουδάκι:
4. Ποιό μήνα είχαν τα γενέθλιά τους οι 
δύο κούκλες;
5. Σε ποιό έπιπλο του δωματίου στεκόταν 
ο άσπρος βασιλιάς;
6. Το δωμάτιο είχε ροζ και ………… 
ρίγες.
7. Με τι ράντισε το αεροπλανάκι τη 
Νεφέλη;

7.

1.

3.

6.

2.

5.

4.

δε μπορούμε

να αναπνεύσουμε από

τη μύτη και το στόμα ταυτόχρονα;

Ήξερες ότ
ι...

στο στούντιο

που δούλευε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, υπήρχε

ένα ποντίκι το οποίο δεν φοβόταν και

συχνά εμφανιζόταν ζητώντας τροφή;

Αυτό το ποντίκι έδωσε την ιδέα

στον Ντίσνεϊ για τη δημιουργία

του Μίκυ Μάους!

Ήξερες ότι...

δε μπορούμενα φτερνιστούμε χωρίςνα κλείσουμε τα μάτια μας;

Ήξερες ότι...

από όλες τις φυλές

του κόσμου, υπάρχουν ακόμα

και σήμερα 2 που δεν χρησιμοποιούν

τη φωτιά; Είναι οι Άνταμαν και οι Πυγμαίοι!
Ήξερες ότι...

ο Ειρηνικός ωκεανός

απέκτησε το όνομά του από τον Μαγγελάνο,

ο οποίος δε συνάντησε καμία κακοκαιρία

όσες φορές τον διέσχισε;

Ήξερες ότι...

στο Βόρειο Πόλο

δεν υπάρχει στεριά κάτω από τον πάγο;

Ήξερες ότι...

52.000 αγγλικές

λέξεις, είναι ελληνικές;;;

Ήξερες ότι...

ένα κομμάτι χαρτί

δε γίνεται να διπλωθεί παραπάνω

από 7 φορές;;; (Μμμ, για να δούμε!)Ήξερες ότι...



Κουκλοθέατρο! Είναι ίσως το πρώτο θέατρο που δημιουργήθηκε για παιδιά. Σ’ αυτό οι κούκλες 
ζωντανεύουν και γίνονται ήρωες! Οι κουκλοπαίκτες τις κινούν, ενώ είναι άλλοτε ορατοί και άλλοτε 
κρυμμένοι από τους θεατές. Μπορεί να μην ξέρουμε πότε και πού ακριβώς παίχτηκε για πρώτη φορά 
κουκλοθέατρο, ξέρουμε όμως ότι ήταν γνωστό σε πολλούς λαούς της αρχαιότητας!  Οι αρχαίες 
ελληνικές κούκλες μάλιστα, κουνούσαν τα χέρια τους και παρίσταναν πως μιλάνε ανοιγοκλείνοντας το 
στόμα, όπως ακριβώς και οι σημερινές!

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κουκλοθεάτρου στις 21 Μαρτίου, ας κάνουμε ένα ταξίδι στους ήρωές 
του! Θα δούμε ότι είναι φτιαγμένοι από πολλά διαφορετικά υλικά, όπως κουτιά, σκούπες, κουτάλες, 

πλαστικά μπουκάλια, κάλτσες, χαρτοπολτό, φελιζόλ, σφουγγάρια, χάρτινα πιάτα, γάντια, φρούτα, μπαλάκια, 
τενεκεδάκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς!

 Τα πιο γνωστά είδη κούκλας για κουκλοθέατρο είναι:
- Η γαντόκουκλα, όπου ο κουκλοπαίκτης, βάζει το δείκτη του στη θέση του κεφαλιού, ενώ ο αντίχειρας και ο 

μεσαίος του κινούν τα χέρια της κούκλας.
- Η μαριονέτα, που τα μέλη της (χέρια, πόδια, κεφάλι) είναι δεμένα με νήματα τα οποία κρατά ο κουκλοπαίκτης και 

με αυτά κινεί όλο της το σώμα.
- Η μαρότα, η οποία έχει το κεφάλι της στερεωμένο στην κορυφή ενός ξύλου και από το λαιμό της κρέμονται υφάσματα 

για το υπόλοιπο σώμα. Τα χέρια της κινούνται με σύρματα ή ξύλα.
- Η κούκλα μάπετ, που δεν κινεί μόνο το σώμα της αλλά ανοιγοκλείνει και το στόμα της!

- Και τέλος η δαχτυλόκουκλα, που φοριέται στο δάχτυλο του κουκλοπαίκτη και μεταμορφώνεται σε μικροσκοπικό ήρωα!

Πώς σου φαίνεται η ιδέα να παίξεις το δικό σου κουκλοθέατρο; Φτιάξε μόνο σου όποιο είδος κούκλας 
θέλεις! Βρες τα κατάλληλα υλικά, ζωγράφισε τα πρόσωπα που θέλεις, βάλε τους μαλλιά, φτιάξε τους κοστούμια! Φυσικά, για να παίξεις 

κουκλοθέατρο χρειάζεσαι σενάριο. Φτιάξε το σενάριο από το αγαπημένο σου παραμύθι ή δημιούργησε το δικό σου! Και μην ξεχάσεις 
βέβαια τα σκηνικά που πρέπει να έχουν σχέση με την υπόθεση του έργου σου! Τώρα είσαι έτοιμο να μαγέψεις το κοινό σου!

Ξεκίνησε εντυπωσιάζοντας τους φίλους σου στο Σμήνος, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να προσθέσεις ένα ακόμα Πτυχίο στο 
καπέλο σου!!  Πώς θα γίνει αυτό; Είναι απλό: το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις το βιβλίο «Τα Πτυχία μου» στην σελίδα 53, όπου 
θα βρεις το «Πτυχίο κουκλοθεάτρου».  Μετά δεν έχεις παρά να προετοιμάσεις και να παρουσιάσεις 5 από τις 6 απαιτήσεις του με 
επιτυχία, ανακαλύπτοντας ακόμα περισσότερες πτυχές του κόσμου του κουκλοθεάτρου αλλά και του δικού σου ταλέντου σε αυτό! 
Μπορείς βεβαίως να έχεις παρακινήσει προηγουμένως τα Πουλιά της Φωλιάς σου ώστε να προετοιμάσετε μαζί την παράσταση και 
να κερδίσετε όλα μαζί το Πτυχίο σας!

Αν δεν ήσουν στο παρελθόν θεατής του κουκλοθεάτρου, τότε μπορείς να το ανακαλύψεις και να διασκεδάσεις παρακολουθώντας 
το αγαπημένο σου κουκλοθέατρο στο διαδίκτυο. Σου προτείνουμε την ονειρεμένη «Φρουτοπία», αλλά και την «Τενεκεδούπολη» 
που μπορείς να βρεις πολλά επεισόδια τους στη διεύθυνση  http://www.ert-archives.gr. 

Και μην ξεχνάς ότι ομάδες κουκλοθεάτρου ανεβάζουν έργα σε όλη την Ελλάδα! Βρες αυτό που σου αρέσει και ζήτησε από 
το Σοφό Πουλί να το παρακολουθήσετε με το Σμήνος! Ή ακόμα μπορείτε να επισκεφθείτε εργαστήρια κουκλοθέατρου για να 
μάθετε να φτιάχνετε με τέχνη τις δικές σας κούκλες! Σίγουρα θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία!

Ο κόσμος του κουκλοθεάτρου είναι μαγικός για μικρούς και μεγάλους και οι κούκλες ανοίγουν την αγκαλιά τους για να σε 
υποδεχθούν και να σε ενθουσιάσουν! 

Η Ζωή στο Σµήνος! Κουκλοθέατρο: Ένας υπέροχος κόσµος!!

1. Να φτιάξεις τουλάχιστον 4 κούκλες για κουκλοθέατρο 
από υλικά που θέλεις

2. Να παρουσιάσεις μια παράσταση με αυτές τις κούκλες 
με την βοήθεια των Πουλιών της Φωλιάς σου.

3. Να μπορείς να κάνεις πρόχειρη σκηνή και να ετοιμάζεις 
σκηνικά για την παράσταση που θα κάνεις στο Σμήνος.

4. Να ξέρεις να χρησιμοποιείς το κασετόφωνο και να 
βάλεις μουσική στο έργο που  θα παίξεις

5. Να γνωρίζεις 3 γνωστούς ήρωες του κουκλοθεάτρου 
και τους δημιουργούς τους

6. Να μπορείς να γράψεις ένα έργο για κουκλοθέατρο

Πτυχίο κουκλοθεάτρου

Η δική µας Φωλιά!!

"Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ!" Μηλιές Πηλίου, 17-23 Αυγούστου 2009

                                      4 ο & 7ο Σμήνη Βόλου
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Σταυρόλεξο!
Βρες τις δια

φορές!!

Η µοναχικήµάσκα!!

Λύσεις παιχνιδ
ιών

Η μάσκα Νο 7.


