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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ 2019 
 “Γρανάζι είναι και γυρίζει…”  
 

Αγαπητά Στελέχη του Κλάδου Πουλιών, 
 
Κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου, Οδηγοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την 
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης. H Ομάδα Συνεργατών του Κλάδου Πουλιών “Ένα 
μυαλό…χειμώνα- καλοκαίρι” επανέρχεται λοιπόν για να δώσει “κίνηση” στις 
σκέψεις μας, προτείνοντας μία  δραστηριότητα-χειροτεχνία για την Παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης 2019! 
  
Το σκεπτικό μας βασίζεται στο ταπεινό και απαραίτητο γρανάζι, το οποίο αποτελεί 
μέρος του σήματος που επέλεξε για το φετινό εορτασμό η Παγκόσμια Οργάνωση 
WAGGGS. Όπως ακριβώς κάθε γρανάζι είναι διαφορετικό αλλά χρειάζεται τα άλλα 
γρανάζια για να κινήσουν μια μηχανή, έτσι και κάθε Οδηγός είναι διαφορετικός και 
ταυτόχρονα δεμένος με όλους τους Οδηγούς του κόσμου. Καθένας από εμάς σαν 
ένα καλοκουρδισμένο γρανάζι αποτελεί μέρος της κίνησης θέλοντας να συμβάλει 
στον σκοπό του Οδηγισμού, να προσφέρει και να βοηθήσει τους άλλους γύρω του, 
να δώσει ώθηση και να ενισχύσει τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και τη φιλία μεταξύ 
των Οδηγών, αλλά και όλων των ανθρώπων. 
  
Τι είναι η δραστηριότητα-χειροτεχνία για την Ημέρα Σκέψης; 
Μία ανεξάρτητη δραστηριότητα - χειροτεχνία όπου κάθε Πουλί και Στέλεχος θα 
φτιάξει το δικό του γρανάζι που θα αντιπροσωπεύει ότι συμφωνεί με την συμμετοχή 
του σε αυτή την ανύψωση του αερόστατου της παγκόσμιας φιλίας έχοντας οδηγό 
το παρακάτω στιχάκι:   
 
“Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά  
στη Φιλία να δώσει “φτερά”  
για να πάει...ψηλά!” 
 
Στόχος της δραστηριότητας-χειροτεχνίας είναι η συμμετοχή των Πουλιών και 
των Στελεχών των Σμηνών στη συμβολική κίνηση και στη μετάδοση του μηνύματος 
όπου πολλά και διαφορετικά γρανάζια, όπως διαφορετικοί είμαστε και εμείς οι 
άνθρωποι του κόσμου, συνεργάζονται και συντονίζονται για έναν καλύτερο κόσμο. 
 
Σκοπός της δραστηριότητας  είναι να φτιαχτούν πολλές συνθέσεις από πολλά 
διαφορετικά γρανάζια, τα οποία θα  δώσουν συμβολικά την αναμενόμενη “κίνηση” 
για να ανυψωθεί το αερόστατο της παγκόσμιας φιλία που θα μπορέσει να ανέβει 
ψηλά μόνο με την δική σας συμβολή!  
 
Τι θα κάνουμε: 
 
Στάδιο α’ (διάρκεια 15 λεπτά):Πείτε στα Πουλιά ότι κάθε Πουλί και Στέλεχος, θα 
φτιάξει το δικό του γρανάζι, για να δημιουργήσετε στη συνέχεια όλοι μαζί μια 
πρωτότυπη αλλά και πολύ χρήσιμη μηχανή! Το πατρόν για το γρανάζι θα το βρείτε 
στο επισυναπτόμενο αρχείο το οποίο καλό θα ήταν να εκτυπώσετε σε μέγεθος 
τουλάχιστον 20 εκατοστά. Μπορείτε να τα φτιάξετε σε όποιο υλικό σας βολεύει ως 
Σμήνος (π.χ χαρτόνι, αφρώδες….) και με ό,τι διακοσμητικά έχετε στη διάθεσή σας. 



 
 
 

 

Καθένας θα σχεδιάσει, θα κόψει, θα βάψει και θα διακοσμήσει το δικό του γρανάζι 
όπως του αρέσει. 
Στάδιο β (διάρκεια 5 λεπτά): Αφού ολοκληρώσει ο καθένας το δικό του γρανάζι, 
θα το κρατήσει κινώντας το με μια διαφορετική κίνηση συνεχόμενα (ψηλά, χαμηλά, 
γρήγορα, αργά κλπ.) και όλοι μαζί θα δημιουργήσετε την “κίνηση” μιας μηχανής. 
Στη συνέχεια πείτε στα Πουλιά τα εξής: “φανταστείτε τον Οδηγισμό, σαν μια μηχανή 
που κινείται συνεχώς για να κάνει πράξη την Υπόσχεση, το Νόμο και το Ρητό. Τα 
Πουλιά όλου του κόσμου, το καθένα ξεχωριστά, έχουν τη θέση τους σε αυτήν τη 
μηχανή. Η μηχανή του Οδηγισμού κινείται χάρις στον καθένα από εμάς και χάρις 
στην ιδιαιτερότητά του! Όταν προσφέρουμε και βοηθάμε τους άλλους, δίνουμε 
ώθηση και ενισχύουμε τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και τη φιλία μεταξύ των 
Οδηγών, αλλά και όλων των ανθρώπων”. 
Ζητήστε από τα Πουλιά να ξανακάνουν την “κίνηση” του Σμήνους έχοντας τα 
παραπάνω στο νου τους.  Όταν όλο το Σμήνος συγχρονιστεί, θα τραβήξετε και θα 
μας στείλετε ένα βιντεάκι διάρκειας μέχρι 30”, στο οποίο θα λέτε το στιχάκι που 
αναφέρεται παραπάνω. 
Εμείς αναλαμβάνουμε να συνθέσουμε τα βιντεάκια σε μία ενιαία κίνηση για να 
απεικονίσουμε την ανύψωση του αερόστατου της παγκόσμιας φιλίας! 
 
*tips:  

 Καλό είναι να  έχετε και ένα δείγμα να δείξετε στα Πουλιά! 

 Για να είναι η δραστηριότητα πιο συντονισμένη, σας προτείνουμε να 
δουλέψετε ανά Φωλιές και να αξιοποιήσετε τους Υπεύθυνους Φωλιάς, 
όπως π.χ. τον/την Υπεύθυνο/η Υλικού. 

 Λάβετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με  τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων θα πρέπει να έχετε έγγραφη άδεια από γονείς ή κηδεμόνες 
για να εμφανίζονται τα πρόσωπα των Πουλιών σε βίντεο και φωτογραφίες. 
Εάν δεν την έχετε σας προτείνουμε να τραβήξετε μόνο χεράκια με τα 
γρανάζια και να σκεφτείτε δημιουργικά. 

 Με τα γρανάζια μπορείτε να κάνετε μια σύνθεση και να μείνει για 
διακόσμηση στην Εστία σας ή να γίνουν μαγνητάκι/αναμνηστικό! 

 
Πότε θα γίνει η δραστηριότητα-χειροτεχνία; Σας προτείνουμε να την εντάξετε σε 
μία συγκέντρωση πριν την Ημέρα Σκέψης ως προετοιμασία για το ταξίδι του 
εορτασμού της. Εάν είναι εφικτό, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και την ίδια 
την Ημέρα Σκέψης, συμπληρωματικά του πακέτου της WAGGGS που μπορείτε να 
βρείτε εδώ.   
 
Πότε και πού θα στείλετε το βιντεάκι: Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στο Facebook 
messenger του Κλάδου Πουλιών ή στο email μας: enamualo@seo.gr. 
 
Μη ξεχνάτε να ανεβάζετε φωτογραφίες από τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης στα 
social media με τα hashtags #kladospoulion #kitrinopantou #WTD2019 
#TimeToLead. 
 
Χαρούμενη Ημέρα Σκέψης! 
 
Με οδηγικούς χαιρετισμούς, 
Η ομάδα Συνεργατών ”Ένα μυαλό χειμώνα-καλοκαίρι”: 
Γιολάντα, Γιώργος, Δήμητρα, Ηλιάνα, Νατάσα 
  
 

https://www.wagggs.org/documents/2924/world-thinking-day-greece-2019-web.pdf
https://www.wagggs.org/documents/2924/world-thinking-day-greece-2019-web.pdf
http://m.me/kladospoulion
http://m.me/kladospoulion
mailto:enamualo@seo.gr
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