
 



 

 

 

Χέρι.Χέρι με τους γονείς… 

Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ!  

 Ώρα για κατασκήνωση! 

Η Οδηγική κατασκήνωση 

Η κατασκήνωση μπορεί να είναι τρόπος ζωής, βιωματική εμπειρία, ψυχαγωγία ή 

και περιπέτεια, 

Μπορεί να χαρακτηρίζεται από  

φαντασία, ρομαντισμό ή και 

γραφικότητα. Μπορεί, ακόμη, να μας  

θυμίζει αλησμόνητες, χαρούμενες  

στιγμές της παιδικής και εφηβικής μας  

ηλικίας. Η κατασκήνωση μπορεί να 

σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Κυρίως,  

όμως, η κατασκηνωτική εμπειρία έχει αναγνωρισθεί ως  

σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης του παιδιού και κατ’  

επέκταση της βελτίωσης της κοινωνίας μας (Miller, 1997). 

 

διατηρείται αλώβητος, η αξία του 

παραμένει σημαντική και μπορεί να 

προσαρμόζεται στις μεγάλες αλλαγές, τις ανάγκες, τις 

ιδιαιτερότητες και την 

  

«Η παιδική κατασκήνωση είναι ένα φυσικό  

περιβάλλον γεμάτο από θετικά πρότυπα, προκλήσεις και  

ευκαιρίες για ενίσχυση της φιλίας, της κοινωνικότητας και της  

συνεργασίας. 

Είναι το ιδανικό μέρος πέρα από τα όρια του  

σπιτιού και της οικογένειας, μια μικρογραφία  

της κοινωνίας που μπορεί να μετατρέψει  

την κατασκηνωτική εμπειρία σε ορόσημο  

της παιδικής ηλικίας, μια εξάσκηση  

απόκτησης γνώσης των δυνατοτήτων της  

ζωής» (Hallowell, 2009) 



 

 

Τα οφέλη της κατασκήνωσης για το  

 παιδί! 

 

 

στη καρδιά τους. Εκεί μαθαίνουν, σωστούς τρόπους 

συμπεριφοράς και αποκτούν  

αξίες και ιδανικά. 

μέσα από 

το παιχνίδι και τις συλλογικές δραστηριότητες. 

Μαθαίνει να συνεργάζεται και να προσφέρει στο σύνολο. 

Κοινωνικοποιείται! Έρχεται σε επαφή με νέα άτομα και γνωρίζει  

διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των  

πραγμάτων. Αυτές οι γνωριμίες είναι πολύ  

πιθανό να γίνουν βάση για χρόνιες  

φιλίες. 

Το παιδί αποκτά αυτοπειθαρχία, 

σεβασμό, τόσο στους συνομήλικους  

του, όσο και στους μεγαλύτερους. 

Ανακαλύπτει νέες κλίσεις και δεξιότητες  

μέσα από τις διάφορες ασχολίες που, του  

δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσει. 

Δοκιμάζει νέες δραστηριότητες πρωτόγνωρες 

για εκείνο. 

Μέσα από τις κατασκηνώσεις τα Στελέχη προσπαθούν να φέρουν  

τα παιδιά πιο κοντά στη φύση με δραστηριότητες, οι οποίες θα τα  

βοηθήσουν να βγάλουν στην επιφάνεια ιδιαιτερότητες και  

ταλέντα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  

κατασκήνωσης. 



 
 

 

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που παγαίνουν κατασκήνωση είναι πιο χαρούμενα και 

πιο ευτυχισμένα. Επίσης, βοηθάει τα παιδιά να έρχονται κοντά στο φυσικό περιβάλλον να 

συνηθίζουν και να 

απολαμβάνουν ακόμα και το σκοτάδι.  

Το μόνο σίγουρο είναι ότι επιδρά  

θετικά στις γνώσεις τους και παρέχει  

χρήσιμα εφόδια για την υπόλοιπη ζωή  

των παιδιών. 

Πόσες αξίες και αρχές, αποκομίζει ένα παιδί κατά την διαμονή  

 του στην κατασκήνωση… έχουν την ευκαιρία να μάθουν να  

 υπερνικούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στο δρόμο τους. 

Τα Αστέρια κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης ζουν σε ένα  

κόσμο µε νεράιδες, ινδιάνους, μυθικούς ήρωες… καθώς όλο το 

τριήμερο κινείται γύρω από ένα 

μύθο και τα πάντα… 

διακόσμηση, ντύσιμο των 

Στελεχών και οι δραστηριότητες 
βοηθούν 

  

        τα Αστέρια, να «ζήσουν» μέσα στο παραμύθι! 

 

Χαρίστε στα παιδιά σας τη συμμετοχή τους στο 

Χαρούμενο Ταξίδι, να ζήσουν την αξέχαστη εμπειρία  

 της κατασκήνωσης! 



 

 

Παίξτε μαζί με τα παιδιά σας! 

 

Σε λίγο τα σχολεία κλείνουν, οι συγκεντρώσεις στους Γαλαξίες σταματάνε και κλείνουμε 

την Οδηγική μας χρονιά με το  

Χαρούμενο Ταξίδι. 

Κι  αυτό σημαίνει πως τα Αστέρια μας θα είναι στο σπίτι όλη την ημέρα. Η πρώτη εβδομάδα 

συνήθως περνάει γρήγορα και τα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμένα που ασχολούνται με τα 

παιχνίδια τους και κάνουν πολλά πράγματα μόνα τους. 

Τι γίνεται λοιπόν όταν ο πρώτος ενθουσιασμός περνάει και τα παιδιά μας αρχίζουν να 

λένε τη φράση: « βαριέμαι…»; 

Ευκαιρία λοιπόν, το καλοκαίρι μας δίνει τη δυνατότητα για δημιουργικές 

δραστηριότητες, που θα τα βοηθήσουν να μη βαρεθούν, αλλά και που θα χαρίσουν σε 

σας και σε εκείνα ένα αξέχαστο καλοκαίρι. 

Οι δραστηριότητές μας μπορούν να είναι, είτε σε εξωτερικούς 

χώρους (άλλωστε ο καλοκαιρινός καιρός βοηθάει πολύ σε αυτό), είτε και μέσα στο σπίτι. 

 

 

Χέρι.Χέρι με τ’ Αστέρια… 

Αστεροπαρέα φορέστε τις τουρκουάζ φόρμες σας, τα γρήγορα παπούτσια σας και... 

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι… Ας ξεκινήσει η διασκέδαση! 



 

 

«Αγώνας σαλιγκαριών» 

 

Αριθμός παιδιών: Πάνω από δύο 

 

Τι θα χρειαστείτε: Ένα μαξιλάρι για κάθε παιδί 

 

1. Χαράξτε στο έδαφος μια γραμμή αφετηρίας και μια γραμμή  

τερματισμού. Ορίστε ποιος θα είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. 

 

2. Οι υπόλοιποι παίκτες παριστάνουν τα σαλιγκάρια. Για να 

ξεκινήσει το παιχνίδι, τα παιδιά πρέπει να σταθούν στη γραμμή αφετηρίας, πεσμένα στα 

τέσσερα με ένα μαξιλάρι στην πλάτη τους, που θα είναι το κέλυφός τους. 

 

3. Όταν ο διαιτητής δώσει το σύνθημα, όλα τα «σαλιγκάρια»  

αρχίζουν και τρέχουν προς τη γραμμή τερματισμού,  

προσπαθώντας να μη τους πέσει το μαξιλάρι από την πλάτη.  

Όταν ένα «σαλιγκάρι» χάσει το μαξιλάρι του, πρέπει να μείνει  

ακίνητο μέχρι να του το τοποθετήσει και πάλι στην πλάτη ο  

διαιτητής. 

 

4. Νικητής είναι το «σαλιγκάρι» που θα περάσει πρώτο τη γραμμή τερματισμού. 



 

 

«Ψάχνω το λιοντάρι» 

Πώς παίζεται: 

Τα παιδιά μπαίνουν σε σειρά το ένα πίσω από το άλλο. 

Επιλέγουμε ένα παιδί που θα κάνει το λιοντάρι και το οποίο 

πηγαίνει και κρύβεται σε μια «σπηλιά» και ένα που θα τραγουδάει  

Μπαίνει μπροστά κοιτώντας προς τα υπόλοιπα παιδιά και  

τραγουδά: 

Ψάχνω το λιοντάρι - ψάχνω το λιοντάρι, που είναι κρυμμένο που είναι κρυμμένο, 

καθόλου δεν το βρίσκω. 

Και ξαφνικά μπροστά μου τί; 

Τα παιδιά περιμένουν ή υποθέτουν δίνοντας τις δικές τους 

γρήγορα! 

Ένα ποτάμι! 

Δε μπορώ από πάνω! Δε μπορώ από κάτω! Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά! 

Τι θα κάνω; 

Θα περάσω από τη γέφυρα! Θα περάσουμε τη γέφυρα! (και δικές τους απαντήσεις, π.χ. 

κολυμπάμε, πετάμε κτλ.) 

Τα παιδιά περνούν την αυτοσχέδια γέφυρά μας (π.χ. δυο καρεκλάκια στα οποία 

ανεβαίνουν και περνούν όλα).  

Συνεχίζουμε… 

Ψάχνω το λιοντάρι - ψάχνω το λιοντάρι, που είναι κρυμμένο καθόλου δεν το βρίσκω. 

Και ξαφνικά μπροστά μου τι; 

Ψηλά χορτάρια θα περάσω ανάμεσά τους. 

Λάσπες θα σκάψω για να μπορέσω να περπατήσω. 

Ένα ψηλό βουνό θα σκαρφαλώσω! Βγάλτε τα σχοινιά σας ορειβάτες μου. 

Να και η σπηλιά 

Μπαίνουμε στη σπηλιά. Χμ… Κάνει κρύο εδώ μέσα. Αυτό εδώ… 

Πιάνω κάτι μαλλιαρό… Και είναι… Το λιοντάρι! 

Το παιδί-λιοντάρι τα κυνηγάει 



 

 

 

Το θαύμα της Ακροστιχίδας 

Διαβάζοντας κάθετα τα αρχικά γράμματα κάθε λέξης στη σειρά σχηματίζεται μια 

καινούρια λέξη που είναι και η λύση της  

ακροστιχίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρθε η ώρα της  Κατασκήνωσης.  

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα και φύγαμε… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια, τραγούδια και άλλα πολλά  

 θα ανακαλύψουμε λύνοντας 

την ακροστιχίδα του Καλοκαιριού! 



 

Χρωματίστε τη φύση. 



Αστεροδημιουργίες 



Το πλοίο θα σαλπάρει 

Υλικά: 

-  Χαρτί Κανσόν 

-  Φύλλο φελλού 

-  Κορδόνι 

-  Κόλλα σιλικόνης 

-  Μαρκαδόρους 

 
Τρόπος Κατασκευής: 
1ο Σε ένα φύλλο φελλού σχεδιάζουμε και 
κόβουμε τα κομμάτια του πλοίου.  

Τα κολλάμε μεταξύ τους. 
 
 

2ο Σε κανσόν χαρτί κόβουμε τα  
ναυτάκια, το κύμα, την άγκυρα, το  
σωσίβιο και τα διακοσμητικά του 
πλοίου. Τα κολλάμε πάνω στο πλοίο. 
Διακοσμούμε την άγκυρα και το 
σωσίβιο με το κορδόνι. 
3ο Σχηματίζουμε τα χαρακτηριστικά  
του προσώπου με μαύρο μαρκαδόρο. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντακτική ομάδα: 

Ελένη  Κοντού - Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών 

Δήμητρα Κουστέρη - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 

Αστεριών 

Κωστής Βομπίρης - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 

Αστεριών 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Αγγελική Σταμάτη - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 

Αστεριών 

 

Επιμέλεια έκδοσης: Ντίνα 

Καρυδάκη 

Έφορος Κλάδου Αστεριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ξενοφώντος 

10 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο 2103235794 

FAX: 210323552 

E-mail: 

kladosasterion@seo.gr 

seo@seo.gr 

www.seo.gr 

 

http://www.seo.gr/

