
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΙΝΗΣ Ή Μ51 Ή NGC 5194  
Είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας με καθαρή δομή 

βραχιόνων. Ένας αρκετά διάσημος γαλαξίας, ο οποίος μαζί 
παρατηρείται από ερασιτέχνες αστρονόμους ακόμη και με 

κιάλια.



   Παράλληλα, οι                                   
όμορφες αναμνήσεις        

τους θα βοηθήσουν και                                            
τους γονείς, ώστε να 
νιώσουν σιγουριά και 

ασφάλεια, όταν το Αστέρι 
τους θα ξεκινήσει το 

Χαρούμενο Ταξίδι, του σε 
λίγο καιρό!

Η Άνοιξη “χτυπάει” με ζωηράδα την 
πόρτα του Γαλαξία μας. Ώρα για 

δράση, για εξερεύνηση και περιπέτεια 
μαζί με τα Αστέρια μας στη Φύση! 

Με δραστηριότητες στους 
Αστερισμούς και στο 
Γαλαξία, προετοιμάζουμε 
το έδαφος για τη 
διανυκτέρευση του Γαλαξία 
μας, και αργότερα, για το 
Χαρούμενο Ταξίδι μας.

      Τώρα, είναι η καλύτερη            
  ευκαιρία, τα Αστέρια μας 
να πιστέψουν στη δύναμή 
τους και στο ότι μπορούν 
να κάνουν τα πάντα! 

Μια δυνατή εμπειρία 
στη διανυκτέρευση 
θα τα γεμίσει με 
αυτοπεποίθηση για 
το επόμενο βήμα, το 
Χαρούμενο Ταξίδι. 



Ο Μ Α Δ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η
Οι Αστερισμοί στο Γαλαξία μας

Αναμενόμενες φάσεις για την πορεία της εργασίας του Γαλαξία: 
-Αναζήτηση συνοχής-αλληλοπροσαρμογής. 
-Επίλυση διαφορών και αντιμετώπιση εμποδίων. 
-Οριοθέτηση κανόνων συνεργασίας.
-Εκτέλεση δράσης.
 

Απλή θεματολογία.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Προσπάθεια αποφυγής ανταγωνισμού.
Καλλιέργεια διαλόγου.
Στήριξη των αδύναμων μελών.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
• Καλλιέργεια της έννοιας της προσφοράς.
• Αποφυγή άνισης συμμετοχής και ύπαρξη καλών σχέσεων
          μεταξύ των μελών του κάθε Αστερισμού.
• Στόχοι του Γαλαξία με κλιμακωτή δυσκολία.
• Βασικές  προϋποθέσεις συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.
• Συχνά θα προκύψουν διαφωνίες για τη δική τους ιδέα.
• Εναλλαγή ρόλων.

Μικρή παρέμβαση Στελέχους, όπου χρειάζεται, για αποφυγή προβλημάτων και 
αδιέξοδου.

 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Tα Αστέρια μας, θέλουμε να συμμετέχουν στο Γαλαξία με 
όλες τους τις αισθήσεις. Έτσι λοιπόν, δε χάνουμε ευκαιρία 
να φυτέψουν, να ακούσουν, να δουν, να αγγίξουν, να 
μαγειρέψουν, ενσωματώνοντας στις συγκεντρώσεις πλήθος 
βιωματικών δραστηριοτήτων που συνδυάζονται με τα θέματα 
που επεξεργάζονται σε κάθε συγκέντρωση. Οι βιωματικές 
δραστηριότητες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Οδηγικού 
Παιδαγωγικού Προγράμματος.



Π Α Ι Δ Ι Α  Κ Α Ι  Φ Υ Σ Η

Τα παιδιά στις ηλικίες των 5 με 7, αρχίζουν να ελέγχουν το σώμα τους και 
κατακτούν την αίσθηση της ικανότητας και της αυτοεκτίμησης καθώς και την 
αποδοχή των συνομήλικών τους. 
Όμως, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα μεγαλώσουν πιο ευτυχισμένα και 
ισορροπημένα ψυχικά αν ανακαλύψουν τη φύση και αν τη βιώσουν με τρόπο 
άμεσο, απολαυστικό και διασκεδαστικό μαζί με εμάς.

Ο J. Rousseau, ο κύριος εκπρόσωπος της αγωγής που εναρμονίζεται 
με τους νομούς της φύσης, θεωρούσε ύψιστη την προσφορά της 
στη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και υποστήριζε ότι «πρέπει να 
φέρουμε τα παιδιά μας στη φύση και να τα αφήσουμε εκεί ελεύθερα 
να διαβάσουν από μόνα τους το ανοιχτό βιβλίο της». Και τα παιδιά 
έχουν πολλά να διδαχτούν από το βιβλίο αυτό.

Σημαντική αίσθηση ελευθερίας χαρίζεται σε όποιον αφήνεται 
σε αυτήν. Καταργούνται όλοι οι περιορισμοί και οι κανόνες του 
αστικού περιβάλλοντος.
Η ηρεμία, η ψυχική ευφορία και η γαλήνη χαρίζονται απλόχερα 
και πολύ περισσότερο στα παιδιά που απελευθερώνονται από 
τους καθημερινούς ασφυκτικούς ρυθμούς.

Για παράδειγμα, μπορείτε να  πάρετε μαζί σας έναν μεγεθυντικό 
φακό και με αυτόν τα παιδιά μπορούν να δουν από κοντά 
διάφορα λουλούδια, έντομα, φωλιές μυρμηγκιών κλπ. Τα παιδιά 
θα αισθάνονται  μικροί εξερευνητές.

Οι εικόνες που προσφέρει η φύση μειώνουν το άγχος και το στρες   
και ακονίζουν τη φαντασία.
Η έλλειψη δομής και ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του φυσικού 
περιβάλλοντος κάνει την παιδική φαντασία να καλπάσει. Και αυτό 
δεν είναι καθόλου ασήμαντο: 
Η ισχυρή φαντασία συνδέεται με τη δημιουργικότητα. Ο χρόνος 
σε εξωτερικούς χώρους στη φύση προσφέρει ατελείωτες 
ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη και υποστηρίζει συνολικά 
την ανάπτυξη του παιδιού στο γνωστικό, σωματικό, κοινωνικό 
και συναισθηματικό τομέα και την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης, της δημιουργίας στόχων και 
της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.



Η εικονική πραγματικότητα είναι ένα νέο επίτευγμα της 
τεχνολογίας  που, όμως, έχει επιπτώσεις  στην ανάπτυξη του 
παιδιού. H ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια οδηγούν στην απομόνωση από το φυσικό 
περιβάλλον και την έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
 

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά να ζήσουν «πραγματικά»... Φυσικά... Ομαδικά… 
Μπορούμε!



Α Σ  Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Υ Μ Ε  Α Π Ο  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α  Μ Ι Μ Η Σ Η Σ

Ήρθε η Άνοιξη και 1,2,3... (μετράμε 
όσα είναι τα Αστέρια ) μέλισσες βγήκαν 
στην εξοχή να πάρουν γύρη από τα 
λουλούδια.
Ω! Τι χαρά! Να μια τεράστια μαργαρίτα! 
Πηδάμε πάνω στα πέταλα που 
ανεβοκατεβαίνουν, σαν ελατήριο. 
Με τον ίδιο τρόπο πηδάμε από το ένα 
πέταλο στο άλλο.
(Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
μουσικό όργανο). 

Υλικά: μουσικό όργανο που έχουμε στο 
Γαλαξία μας.

ΑΝΟΙΞΗ 



Ο ήλιος βγαίνει στον καταγάλανο ουρανό. Οι ακτίνες 
του, χαϊδεύουν ένα ένα τα λουλούδια (Αστέρια) που 
βρίσκονται στο λιβάδι και κοιμούνται. 
Ξυπνάνε με το άγγιγμα του ήλιου και ο αέρας τα 
φυσάει πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε πίσω, πότε 
μπροστά (τα Αστέρια κουνάνε τον κορμό τους με τα 
πόδια τους σταθερά στο έδαφος).
Το βράδυ φτάνει και τα λουλούδια κλείνουν τα 
πέταλα τους (χέρια) και αφήνουν τα όνειρά τους, να 
ταξιδέψουν γλυκά με ένα χαμόγελο.

Η ΦΥΣΗ ΞΥΠΝΑ



Είμαι μια λαμπάδα. 
Ανήκω σε μια όμορφη 
παρέα Αστεριών, τα 
οποία έχουν τόση 
φαντασία που είναι 
έτοιμα να με στολίσουν. 
Ένα ένα Αστέρι έρχεται 
και μου κρεμάει στολίδια 
και κορδέλες πασχαλινές. 
Καμαρρωτή πάω και 
στην Ανάσταση.
Τα Αστέρια μιμούνται 
την κίνηση μου, που σιγά 
σιγά λιώνω. Πέφτω στο 
πάτωμα ευχαριστημένη 
που χάρισα φως και 
πάλι στην καρδιά των 
ανθρώπων!

Η 
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Α



Ο “τσολιάς” έχει σκοπό να πάει στην παρέλαση, κάνει ζέσταμα και ζητά 
να ακολουθήσουν το βηματισμό του. 

Παιχνίδι μνήμης με ήρωες του ‘21.
Βρίσκουμε φωτογραφίες με ήρωες του ‘21 που έχουμε σκορπίσει στον 

χώρο, εξηγούμε με λίγα λόγια την επανάσταση, μαθαίνουμε τα ονόματά 
τους, έπειτα αναποδογυρίζουμε τις φωτογραφίες και ψάχνουμε τη 

σωστή, λέγοντας το όνομα του κάθε ήρωα.
Υλικά: φωτογραφίες με ήρωες του  ‘21 

Ζωγραφίζουμε το τσαρούχι
Σε χαρτί του μέτρου είναι σχεδιασμένο το περίγραμμα ενός τσαρουχιού 
και τα Αστέρια καλούνται να το χρωματίσουν. Τα χρώματα που έχουν 
είναι κόκκινο και το μαύρο, χρωματίζοντας αντίστοιχα την φούντα και 

το τσαρούχι. Με το σύνθημα του Στελέχους τα Αστέρια ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους τα δύο χρώματα και βάφουν το αντίστοιχο μέρος του 

τσαρουχιού.Τέλος, κόβουν το τσαρούχι.
Υλικά: χαρτί του μέτρου, κόκκινοι και μαύροι μαρκαδόροι (όσοι είναι τα 

Αστέρια)

Παιχνίδι σκυταλοδρομίας
Δύο ομάδες  “Τσαρούχια” και  “Φουστανέλες” προσπαθούν να 

διανύσουν μια απόσταση, με μορφή σκυταλοδρομίας με ένα πον-
πον πάνω στο παπούτσι του πρώτου Αστεριού, χωρίς αυτό να 

πέσει. Κερδίζει η ομάδα που όλα της τα μέλη θα ολοκληρώσουν   
                           τη σκυταλοδρομία χωρίς να πέσει το πον-πον.

Υλικά: 4 πον-πον

    Οι ομάδες θα παραδώσουν το τσαρούχι που 
   έκοψαν στον “τσολιά” και του εύχονται 
  καλή παρέλαση. 

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΤΣΑΡΟΥΧΙ  
(για την 25η Μαρτίου) 

Τα Αστέρια δέχονται μια 
ξαφνική επίσκεψη από 
ένα Στέλεχος ντυμένο 
“τσολιά” με ένα τσαρούχι. 
Στεναχωρημένος μας ζητάει 
την βοήθεια να βρούμε το 
δεύτερο τσαρούχι. Τους 
δείχνει μια φωτογραφία με το 
τσαρούχι και τους εξηγεί την 
ιστορία του.



28 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών χάνεται στα βάθη 
των αιώνων. Οι ερευνητές του πιθανολογούν πως 

αναπτύχθηκε ως τέχνη τον 11ο με 12ο αι. μ.Χ. στις 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ινδία, Ιάβα, Κεϋλάνη, 

Καμπότζη, Ταϊλάνδη). Στις χώρες αυτές η σκιά είχε 
θρησκευτική σημασία καθώς ήταν στενά συνδεδεμένη 

με το βασίλειο των νεκρών. Έτσι, οι πρώτες φιγούρες 
φτιάχτηκαν ως μια προσπάθεια των ανθρώπων να 
επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα 

που δε βρίσκονταν πια στη ζωή.
Το θέατρο σκιών είναι ένα από τα αρχαιότερα είδη 

θεατρικού θεάματος. Παίζεται κυρίως με ημιδιαφανείς 
ζωγραφισμένες εικόνες συνήθως πάνω σε πλαστικό     
      τύπου “τάπερ”, σε δέρμα και σε άλλα ημιδιάφανα 

υλικά, τις λεγόμενες φιγούρες.

Ας γίνουμε για λίγο Καραγκιοζοπαίχτες 

Πάνω στο τραπέζι έχουμε διάφορες φιγούρες του 
Καραγκιόζη. Τα Αστέρια διαλέγουν όποια φιγούρα 
τους αρέσει και τη ζωγραφίζουν ή τη διακοσμούν 

όπως θέλουν. Με τη βοήθεια των Στελεχών κόβουν 
τα διάφορα μέρη της φιγούρας και τα ενώνουν με 

διπλόκαρφα. Στο πίσω μέρος βάζουν ένα καλαμάκι για 
σουβλάκι για να μπορούν να κουνούν τη φιγούρα. 

Έχουμε κρεμάσει ένα πανί σε ένα σημείο της Εστίας. 
Ανά Αστερισμό σηκώνονται τα Αστέρια και μας  
   παρουσιάζουν τη δική τους παράσταση με τις 

φιγούρες τους.
Καλό είναι πίσω από το πανί, να υπάρχει πολύ φως, ενώ 
μπροστά από το πανί να είναι πιο “σκοτεινά” ώστε   να 

φαίνονται καλύτερα οι φιγούρες.

Υλικά:
 Εκτυπωμένες φιγούρες 
 Ψαλίδια
 Κόλλες
 Διπλόκαρφα
 Καλαμάκια για σουβλάκι 
 Διάφορα υλικά διακόσμησης
 Άσπρο Πανί



02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 2 Απριλίου. Καθιερώθηκε από την Ι.Β.Β.Υ., 
τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, το 1966, 
ημέρα των γενεθλίων του γνωστού Δανού παραμυθά 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805) και σκοπός της 
είναι να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα 
και να κατευθύνει την προσοχή των μεγαλύτερων στο 
παιδικό βιβλίο. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός βοηθάει στην 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και κεντρίζει το ενδιαφέρον 
των παιδιών και των νέων για τα βιβλία.

Επισκεπτόμαστε τη βιβλιοθήκη του Δήμου μας. 
Ξεναγούμαστε στο χώρο που φυλάσσονται τα παιδικά 
βιβλία και μαθαίνουμε “την αξία” τους με τη βοήθεια των 
βιβλιοθηκονόμων.

Έχουμε διάφορα παιδικά βιβλία και αφήνουμε τα Αστέρια να 
τα επεξεργαστούν. Τι τους έκανε εντύπωση; Είναι όλα τα 
βιβλία ίδια; Ποιό είναι το δικό τους αγαπημένο βιβλίο; Ποιό 
θέλουν να διαβάσουμε όλοι μαζί; Πώς δεν θα ξεχνάμε σε 
ποιά σελίδα έχουμε σταματήσει να διαβάζουμε το βιβλίο; Μα 
φυσικά... φτιάχνοντας  ένα σελιδοδείκτη.

Σελιδοδείκτης ποντικάκι   
Υλικά:

 Χαρτόνια Κανσόν σε ό,τι χρώμα θέλουμε 
 Μαρκαδοράκι

 Ψαλίδι
 Ματάκια

 Κόλλα
 Μαλλί πλεξίματος

Εκτέλεση 
-  Κόβουμε το χαρτόνι κάνοντας στη μια 
    άκρη ένα τρίγωνο-μύτη.
-  Κόβουμε τα αυτιά και το μαλλί για την ουρά και   
   το μουστάκι.
-  Κολλάμε τα μάτια, τα αυτιά, τα μουστάκια και 
   την ουρά.



18 ΜΑΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) 
ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες 
εκδηλώσεις και είναι αφιερωμένη σε ένα διαφορετικό θέμα κάθε χρονιά που 
αφορά τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η είσοδος στα Μουσεία, εκείνη την ημέρα, είναι δωρεάν.

 Γινόμαστε αρχαιολόγοι

Αφού έχουμε μιλήσει και έχουμε δείξει στα Αστέρια διάφορες φωτογραφίες 
από Μουσεία και τα διαφορετικά ευρήματα που βρίσκουμε σε αυτά, ήρθε η 
ώρα να κάνουμε τη δική μας ανασκαφή. 

Υλικά
Ένα άδειο κουτί
Άμμο νοτισμένη
Θραύσματα (πέτρες, 
κουκουνάρια, κ.α.)
Διάφορα εργαλεία (σκαλιστήρι, 
σκουπάκι, πινέλο)
Φωτογραφική μηχανή

Εκτέλεση
Σε ένα κουτί βάζουμε τη νοτισμένη άμμο και 
κρύβουμε τα θραύσματα.
Σε ένα καλάθι έχουμε διάφορα εργαλεία 
(σκαλιστήρι, σκουπάκι, πινέλο κ.α.). 
Σκάβουμε μέχρι να βρούμε το θησαυρό.
Όταν βρούμε το θησαυρό, τον καθαρίζουμε 
με ένα απλό πινέλο.
Τον φωτογραφίζουμε και συνεχίζουμε το 
ψάξιμο μέχρι να βρούμε όλα τα θραύσματα.

Επίσκεψη σε Μουσείο. Επισκεπτόμαστε ένα Μουσείο του τόπου 
μας. Μαθαίνουμε για τα εκθέματά του. Πότε βρέθηκαν; Πόσο παλιά 
είναι; Ποιός τα ανακάλυψε; Έπειτα συζητάμε τι μας έκανε εντύπωση 
και φτιάχνουμε ένα μεγάλο κολλάζ για την Εστία μας.



Τα Αστέρια Εδιμβούργου 
μοιράστηκαν μία ξεχωριστή 

στιγμή για αυτούς, όπως 
είναι και για κάθε Αστέρι των 

Γαλαξιών μας.
Αυτή, δεν είναι άλλη, από 

την Τελετή Υπόσχεσης.

Τα Αστέρια του Γαλαξία Ραφήνας, μας παρουσιάζουν την 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που συμμετείχαν στην πλατεία της Ραφήνας.



Οι γαλαξίες αποτελούν τεράστια βαρυτικά 
συστήματα αστέρων, γαλαξιακών αερίων, αστρικής 
σκόνης και (πιθανώς) αόρατης σκοτεινής ύλης. Η 
ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τα ελληνικά 
και σημαίνει άξονας από γάλα και αναφέρεται στον 
δικό μας Γαλαξία.

Διαπιστώθηκε ότι στο Σύμπαν, εκτός των γαλαξιών, 
βρίσκεται και διασκορπισμένη αραιότατη ύλη, εξ 
αερίων και σκόνης - συχνά πολύ αραιότερη του 
«κενού» που επιτυγχάνεται πειραματικά. Έτσι η 
ύλη αυτή δύναται να θεωρηθεί ότι πληροί εν γένει 
τον χώρο του Σύμπαντος. Και επειδή ακόμη τέτοια 
ύλη καταλαμβάνει όλο τον «μεσογαλαξιακό» χώρο 
(διαγαλαξιακό διάστημα), δηλαδή το διάστημα 
μεταξύ των γαλαξιών, γι’ αυτό και ονομάζεται 
μεσογαλαξιακή ή διαγαλαξιακή ύλη.

Οι τυπικοί γαλαξίες αποτελούνται από 10 
εκατομμύρια έως 1 τρις (107 - 1012) αστέρες, οι 
οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από ένα βαρυτικό 
κέντρο. Εκτός από αστέρες, οι περισσότεροι 
γαλαξίες περιέχουν και ένα μεγάλο πλήθος αστρικών 
συστημάτων και αστρικών σμηνών όπως και 
διάφορους τύπους νεφελωμάτων. Οι περισσότεροι 
γαλαξίες έχουν διάμετρο από μερικές χιλιάδες 
έως μερικές εκατοντάδες χιλιάδες έτη φωτός και 
απέχουν μεταξύ τους εκατοντάδες χιλιάδες έως 
εκατομμύρια έτη φωτός.

πηγη φωτογραφίας εξωφύλλου και κειμένου :
 https://nightskygreece.gr/galaxies/

Αγαπημένα μας Στελέχη, 

Περιμένουμε τα νέα σας, με φωτογραφικό υλικό και 
δραστηριότητες από τους Γαλαξίες σας στο e-mail

 kladosasterion@seo.gr

Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θα θέλατε να 
περιλαμβάνουν τα περιοδικά μας.

Συνεργαστήκαν οι: 
Βάσω Μαλιάτση - 
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών

Ελένη Κοντού - 
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

Ομάδα Συνεργατών 
Περιοδικού:

Εύη Πανταζή

Ζαχαρίας Πομώνης

Μπέλλα Νικολάου

Νέλλη Λαδιά

Ρένα Μαργαρίτη

Τούλα Σταματοπούλου

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
Ξενοφώντος 10, 105 57 

Αθήνα 
Τηλέφωνο 2103235794

FAX: 2103235526
E-mail:

kladosasterion@seo.gr
seo@seo.gr

www.seo. gr


