


Νέες περιπέτειες μας ανοίγουν την πόρτα, τώρα που μπαίνει η 
Άνοιξη.

Παίξαμε, συζητήσαμε και “δέσαμε” μέσα στους Αστερισμούς και 
στο Γαλαξία μας και τώρα είναι ώρα να προετοιμαστούμε για τη 
διανυκτέρευσή μας στην Εστία! 

Για ένα βράδυ, θα κοιμηθούμε παρέα, θα φάμε, θα πούμε ιστορίες 
και θα παίξουμε παιχνίδια όλοι μαζί!

Και σε λίγο καιρό, θα είμαστε έτοιμοι για την ακόμα μεγαλύτερη 
περιπέτεια, το Χαρούμενο Ταξίδι μας! 



               
Μια φορά κι ένα καιρό, το Πνεύμα του Χειμώνα 
καυχιόταν μουρμουρίζοντας ευχαριστημένο 
και καθισμένο στο άλογό του:
  «κουνώ τα κλαδιά των δέντρων και τα 
φύλλα τους πέφτουν,  τα πουλιά τα στέλνω 
σε μέρη μακρινά, τα ζώα τα κοιμίζω βαθιά 
γιατί ρίχνω παγωνιά  και το χιόνι που θα ρίξω 
θα καλύψει όλο το βουνό. Είμαι το Πνεύμα 
του Χειμώνα το παγερό».

 Κι ενώ μουρμουρίζει ευχαριστημένο, ξαφνικά ο ήλιος άρχισε να 
ανεβαίνει και μια απαλή ζεστασιά άρχισε να απλώνεται στο βουνό. Το 
Πνεύμα του Χειμώνα, άρχισε ξαφνικά να σιωπά και το χιόνι να λιώνει 
σιγά-σιγά.
   Με ένα μοναδικό τρόπο όλα άρχισαν να ακτινοβολούν! Κάτι σημαντικό 
έγινε στο βουνό! Μα, ναι! Ήρθε το «Πνεύμα της Άνοιξης» και η φύση 
θα γεμίσει με το άρωμα των λουλουδιών και με τα τραγούδια των 
  πουλιών! Η Άνοιξη έκανε πάλι τα μαγικά της... 
  Σιγά-σιγά όλα τα ζώα ξυπνούσαν και το δάσος γέμιζε και πάλι με ζωή! 
  - Μα τι φασαρία είναι αυτή; Με ξυπνήσατε και είχα έναν ύπνο… είπε η  
  αρκούδα και άρχισε να τεντώνεται και να χασμουριέται χαρούμενη. 

- Φίλη μου, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε πια! Πάμε για παιχνίδια 
στο δάσος, της απάντησε η πεταλούδα  που πετούσε εκεί 
κοντά.

        Η αρκούδα τεντώθηκε καλά και φώναξε δυνατά «ξύπνησα»… 
και άρχισε να προχωρά.
- Για πού το ‘βαλες καλή μου αρκούδα; ρώτησε ο σκίουρος που μόλις 
είχε βγει από τη φωλιά του.
- Κοιμάμαι τόσο καιρό και πεινώ, μέλι ψάχνω για να βρω για να φάω 
κι εγώ… γιατί νηστικό αρκούδι δε χορεύει… όπως λένε…
- Έχεις δίκιο φίλη μου, μετά από τόσο ύπνο ήρθε, η ώρα για φαΐ! Τι 
λέτε να φάμε όλοι μαζί;
- Θα φτιάξω μια μελόπιτα μαγική! είπε η χελώνα και βγάζοντας 
τελείως το κεφάλι και τα πόδια μέσα από το καβούκι της, άρχισε να 
κινείται προς το μέρος της.
        - Ναι! φώναξε η αρκούδα, που άρχισε να πεινάει ακόμα   
                περισσότερο στο άκουσμα αυτής της λιχουδιάς. 

                  - Πρόσεχε, καλή μου αρκούδα, που πατάς!
Έσκυψε να δει ποιος της μίλησε και είδε 
μικρά λουλούδια που μόλις είχαν αρχίσει να 
βγαίνουν και σε λίγες μέρες θα γέμιζαν
το δάσος με πανέμορφα χρώματα.

Κόκκινη κλωστή δεμένη,στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ’ της κλώτσο να γυρίσει,παραμύθι ν’ αρχινίσει.



       - Δε σας είδα! Μήπως θέλετε βοήθεια;
       - Όχι, όχι, απλώς, μη μας πατάς, γιατί θέλουμε να γίνουμε ωραία 
       και μυρωδάτα λουλούδια, να έρθουν να μας μυρίσουν οι πεταλούδες
  και οι μέλισσες να πάρουν τη γύρη μας. Έτσι και συ θα ‘χεις μέλι πολύ!
Η αρκούδα  κοίταξε όλο το δάσος που γέμιζε σιγά-σιγά με ομορφιά και 
αρώματα πολλά και αναρωτιόταν: ποιά ζώα ξυπνούν την άνοιξη;
Ε, κυρά πεταλούδα, εσύ που πετάς ψηλά, προσκάλεσε τα ζώα του 
δάσους να φάμε όλοι μαζί!
- Μα φίλη μου καλή, είναι τόσα πολλά! Φώναξέ τα δυνατά και, όλα θα 
‘ρθουν με μιάς.   
- Φίλοι μου, ελάτε για φαΐ, έχουμε μελόπιτα ζουμερή! φώναξε γεμάτη 
ενθουσιασμό, περπατώντας μέσα στο δάσος.
Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται διάφοροι θόρυβοι και η αρκούδα 
αναρωτήθηκε τι συμβαίνει… 
- Ωχ! Την πάτησα… τι ήθελα και φώναζα για φαΐ… τώρα θα μείνω νηστική!  
Μια μελόπιτα πως θα φτάσει για όλους εμάς… άσε που αποκλείεται να 
τρώει μελόπιτα η νυχτερίδα… μπελά που έβαλα στο κεφάλι μου!
- Τώρα τι θα κάνω! πού θα βρω τόσο φαγητό; αναρωτήθηκε. 
       Αλλά δεν μπορώ να ακυρώσω και το γεύμα αυτό… δεν είναι 
         σωστό! έλεγε μονολογώντας δυνατά.
        - Τσουπ… πετάχτηκε μπροστά της μια κοπελιά που λαμπύριζε,  
       ντυμένη με ρούχα λουλουδιαστά.
-Καλή μου αρκούδα, μη στεναχωριέσαι, έχω φροντίσει εγώ για το 
φαγητό. Οι φίλοι σου τα ζώα θα το φέρουνε εδώ… εσύ βάλε την 
καλή σου διάθεση και ότι άλλο χρειάζεστε και να ξέρεις τελικά... θα 
περάσετε μαγικά! της είπε και τσουπ… εξαφανίστηκε.
 Χαρούμενη πια η αρκούδα, άρχισε να ετοιμάζει τα πάντα για να 
δεχτεί τους φίλους της!
Πρώτη ήρθε η χελώνα, με μια τεράστια μελόπιτα που μοσχομύριζε, 
γεμίζοντας το δάσος με το άρωμα του μελιού.
Όλα τα ζώα του δάσους, μυρίζοντας τη μελόπιτα, άρχισαν 
σιγά- σιγά να έρχονται φέρνοντας τις λιχουδιές τους! 
  Τρικούβερτο γλέντι στήθηκε στο δάσος. Όλα τα ζώα 
             χαρούμενα και ευτυχισμένα άρχισαν να τραγουδούν 
                       δυνατά…

     -Ήρθε η Άνοιξη…ήρθε η Άνοιξη!



Ήρθε η ώρα για δημιουργία!
Πάρε τις ξυλομπογιές σου ή  τις κηρομπογιές σου
και ζωγράφισε το δάσος του παραμυθιού!



Βοήθησε τους φίλους να φτάσουνε 
στο φαγητό τους!



                       Αλλαγή από Χειμώνα σε Άνοιξη 

ΥΛΙΚΑ: 

-Kαφέ χαρτόνι 
-Πολύχρωμα ακρυλικά χαρτιά
-Πινέλα, εάν χρησιμοποιηθούν μπογιές
-Βαμβάκι 
-Κόλλα 
-Διακοσμητικά λουλούδια, χιονονιφάδες, κλπ
-Αποκόμματα με τα ζώα από τις ζωγραφιές 
των παιδιών 
-Τέμπερες

1. Χρησιμοποιούμε την τεχνική που φτιάχνουμε χάρτινα καραβάκια, χωρίς 
να ολοκληρώσουμε το τελευταίο βήμα, φτιάχνουμε «καπελάκια» από καφέ 
χαρτόνι, που είναι το βουνό μας. 
Εναλλακτικά, μπορούμε να κόψουμε το σχήμα ενός βουνού σε επίπεδο 
χαρτόνι.

 2. Χωρίζουμε το βουνό σε δύο μέρη με μια γραμμή. Η μια πλευρά είναι η 
χειμωνιάτικη και η άλλη είναι η ανοιξιάτικη. 
3. Τη χειμωνιάτικη πλευρά τη διακοσμούμε με το βαμβάκι, τις 
χιονονιφάδες, glitter κλπ.
4. Την ανοιξιάτικη πλευρά τη διακοσμούμε με πράσινο χρώμα, λουλούδια, 
και τα ζώα τα οποία ξυπνούν την Άνοιξη.

Ώρα για...... κατασκευή



Το ελάφι

Ένα ελάφι, μια φορά, 
στο παράθυρο μπροστά, 
έβλεπε τον κυρ Λαγό 
να ‘ρχεται σ’ αυτόν. 

Μπίνγκο τρέμω φοβερά, 
ο εχθρός με κυνηγά!
Μπίνγκο άνοιξε γοργά, 
γεια σου φίλε, γεια!
γεια σου φίλε, γεια! 

Το γατί της Βιβής

Το γατί βίντιβίντιβι 
Της Βιβής  βίντιβι είχε ουρά βίντιβίντι να τόση δα. 
Μια ουρά βίντιβίντιβι στρογγυλή βίντιβίντιβι,
φουντωτή βίντιβίντιβι σαν κουμπί.

Το βίντιβίντιβι της Βιβής  βίντιβίντιβι 
στρογγυλή βίντιβίντιβίντι σαν κουμπί. 

Το βίντιβίντιβι της  βίντιβίντιβίντιβις 
είχε ουρά βίντιβίντι να τόση δα. 
Μια ουρά βίντιβίντιβι στρογγυλή βίντιβίντιβι,
φουντωτή βίντιβίντιβι σαν κουμπί.

Το βίντιβίντιβι της βίντιβίντιβις 
είχε  μια βίντιβίντιβα τόση δα. 
Μια βίντιβίντιβι στρογγυλή βίντιβίντιβι 
φουντωτή βίντιβίντιβι σαν κουμπί. 

Τo βίντιβίντιβι της Βιβής βίντιβίντιβι 
είχε μια βίντιβίντιβα τόση δα 
Μια βίντιβίντιβι, βίντιβίντιβι  
Φουντωτή βίντιβίντιβι σαν κουμπί. 

Το βίντιβίντιβι της Βιβής βίντιβίντιβι
είχε μια βίντιβίντιβα τόση δα. 
Μια βίντιβίντιβι,βίντιβίντιβι, βίντιβίντιβι σαν κουμπί.

Aς... τραγουδήσουμε



Ζ Ω Α  Π Ρ Ο Σ  Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Η  Α Π Ο  Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α 
Δ Α Σ Η

Αστέρια, ξέρετε ποιά ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;
Ελάτε να τα γνωρίσουμε:

Ο τρόπος που έχει επιλέξει  ο άνθρωπος για να ζήσει, επηρεάζει τη ζωή στο 
οικοσύστημα και οι φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί ανά τους αιώνες, 
έχουν συμβάλλει στο να χαθούν διάφορα ειδή ζωών.

Καφέ αρκούδα: Ζει στις οροσειρές της Πίνδου και της Ροδόπης. Ζει μέσα σε δάση  
με δρύες, οξιές και κωνοφόρα δένδρα, μοναχικά και κινείται το βράδυ  και το 
σούρουπο.

Αγριόγιδο:  Ζει στην Πίνδο, στη Στερεά Ελλάδα, στον Όλυμπο, στην Ροδόπη. 
Δεν ανήκει στο ίδιο είδος με το ΚΡΙ-ΚΡΙ της Κρήτης και δε διασταυρώνεται με 
τη γίδα. Το χειμώνα έχει σκούρο καφέ  τρίχωμα και το καλοκαίρι ανοιχτό καφέ.

Κόκκινο ελάφι:  Ζει στη Ροδόπη και στην Πάρνηθα. Είναι το μεγαλύτερο φυτοφάγο 
ζώο της Ελλάδος και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρολό στη διαμόρφωση και 
στην εξέλιξη του οικοσυστήματος.

Χιονογερακίνα:  Ζει σε ερημότοπους, βουνοπλαγιές και έλη. Φωλιάζει σε άκρες 
βράχων και κυνηγάει κουνέλια, λαγούς και τρωκτικά. Ζει 11 χρόνια γεννά 3-5 
αυγά που κλωσά για 30 ημέρες. Έχει λευκή ουρά μακρόστενες φτερούγες, λευκό 
ή ανοιχτόχρωμο κεφάλι και λευκή κοιλιά.

Τσακάλι: Ζει στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στη Φωκίδα, στη 
Σάμο, στην Πελοπόννησο, στον Αξιό και στη λίμνη Κερκίνη. Η αποξήρανση των 
υγροτόπων και η εντατικοποίηση της γεωργίας έφεραν τη μείωση του. 
Ως το 1990 ήταν επικηρυγμένο ως επιβλαβές είδος.

Μαυρόγυπας: Ζει στον Όλυμπο και στο Εθνικό Πάρκο Λευκίμμης  Σουφλίου. 
Φωλιάζει σε μεγάλα πεύκα σε απότομες πλαγιές. 

Λίγκας: Ζει στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος. Είναι άγριο ζώο και ελάχιστοι 
άνθρωποι το έχουν συναντήσει. Τα τροχαία δυστυχήματα, οι λαθροκυνηγοί και 
οι διανοίξεις δρόμων για τον τουρισμό ή για τις δασικές εκμεταλλεύσεις, είναι οι 
αιτίες της μείωσης του πληθυσμού. Ζει σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Έχει 
αναπτυγμένη νοημοσύνη και κοινωνική οργάνωση.



Τώρα έμαθες... μαζί με έναν φίλο σου, αναγνωρίστε 
και μιμηθείτε τα ζώα.

πηγή φωτογραφιών: www.wikipedia.gr

Καφέ αρκούδα

Αγριόγιδο

Κόκκινο ελάφι

Χιονογερακίνα

Τσακάλι

Μαυρόγυπας 

Λίγκας



Ώρα για. . .  Παιχνίδι

Αστέρι, πόσα παιχνίδια σκέφτεσαι ότι μπορείς να παίξεις με υλικό ...
τα παπούτσια σου;   

Είναι πολλά! Εμείς, όμως, θα σου προτείνουμε το παρακάτω.

Βασική προϋπόθεση: να παίξεις με τους φίλους σου. 
Με τη βοήθεια των παπουτσιών σας, θα φτιάξετε την πιο ωραία 
παπουτσοσαλάτα!

Καθίστε σε κύκλο και βγάλτε τα παπούτσια σας. Χτυπήστε το ένα 
παπούτσι σας δυνατά μπροστά σας και φωνάξτε «Παπούτσι, παπούτσι, 
παπούτσι» και το πετάξτε το στη μέση του κύκλου.
Το ίδιο και με το άλλο παπούτσι.

Κατόπιν, έτσι, όπως είστε μαζεμένοι, ανακατεύετε τα παπούτσια 
σας και στη συνέχεια, ο καθένας από εσάς, προσπαθεί να βρει τα 
παπούτσια του και να τα φορέσει. 
Κερδίζει ο ταχύτερος.



ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ

Αστέρι, ήρθε η ώρα να παίξεις με τους φίλους σου. 
Με τη βοήθεια του μαγικού χαλιού θα ταξιδέψετε σε τόπους μαγικούς!

Ξεκινήστε! Εμπρός… για το ταξίδι σας!

Ανεβείτε πάνω στο «μαγικό χαλί» και  προσπαθήστε να 
γυρίσετε το πάνω κάτω, χωρίς κανενός τα πόδια να πατήσουν 
στο έδαφος. Αν δεν καταφέρετε να κρατηθείτε όλοι πάνω στο 

«μαγικό χαλί», τότε, αρχίστε και πάλι από την αρχή μέχρι να τα 
καταφέρετε.

Αστέρι, ποιά είναι η πρώτη σου σκέψη όταν ακούς μαγικό χαλί;

Τι χρήση μπορεί να έχει το χαλί, εκτός από το να ζεστάνει το χώρο;

ο παιχνίδι

Ναι, πολύ καλά το σκέφτηκες! Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να 
παίξουμε. Λίγη φαντασία μόνο και το μετατρέπουμε σε μαγικό. 

Εμείς έχουμε δύο παιχνίδια στο μυαλό μας να σου προτείνουμε, αλλά εσύ 
μπορείς να σκεφτείς κι άλλα. 

1

2
Πόσοι φίλοι σου μπορούν να χωρέσουν πάνω στο μαγικό 

χαλί; Όλοι;
Σταθείτε, λοιπόν, όλοι πάνω στο χαλί.  Εύκολο; 

Για να το δυσκολέψουμε λίγο.
Διπλώστε το στη μέση. 

Και μετά διπλώστε το πάλι. 
Επαναλαμβάνετε το δίπλωμα μέχρι να σταθείτε όλοι στο ένα  

σας πόδι και να κάνετε μία σφικτή αγκαλιά.

Υλικά που θα χρειαστείτε:
1 «μαγικό χαλί», το οποίο μπορεί να είναι π.χ. ένα χαλί ή ένα κομμάτι 

ύφασμα ή ένα παλιό σεντόνι 2 x 2 m περίπου

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

ο παιχνίδι



Ομάδα Συνεργατών 
Περιοδικού:

Eύη Πανταζή
Ζαχαρίας Πομώνης
Μπέλλα Νικολάου
Νέλλη Λαδιά
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Ντίνα Καρυδάκη 
Έφορος Κλάδου Αστεριών

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
Ξενοφώντος 10, 105 57 
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Τηλέφωνο 2103235794
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ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!
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ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!


