
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ταξίδι στο Αστρικό έτος 2039! «Η μηχανή του χρόνου» 

Στόχος  
Στόχος του Μεγάλου Παιχνιδιού για το Άνοιγμα της νέα Οδηγικής Χρονιάς, είναι τα παιδιά 
που θα προσκληθούν (προσκλήσεις θα δοθούν, σε φίλους των Αστεριών, σε νηπιαγωγεία 
και σε Δημοτικά σχολεία της εκάστοτε περιοχής) να ταξιδέψουν στο κόσμο της φαντασίας, 
με ένα διαφορετικό διαδραστικό τρόπο μέσα από το Μεγάλο Παιχνίδι. Θα  γνωρίσουν έτσι, 
τις 6 δραστηριότητες (Για να γίνω Αστέρι, Εμείς και οι άλλοι, Φύση, Κίνηση, Τέχνη, 
ο κόσμος των Αισθήσεων) του Οδηγικού παιδαγωγικού Προγράμματος, οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά διάρκεια τους έτους στις συγκεντρώσεις του Γαλαξία. Επιπλέον 
Στόχος είναι, η καλλιέργεια της επιθυμίας στα παιδιά προκειμένου να θελήσουν να 
ενταχθούν στους Γαλαξίες και να επιτύχουμε νέα εισροή παιδιών. 
 
 Άνοιγμα: Ο κυβερνήτης της «μηχανή του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης (κατάλληλα 
μεταμφιεσμένος) ενημερώνει τα παιδιά ότι εξαφανίστηκε η «μηχανή του χρόνου» που θα 
τους πήγαινε Ταξίδι στο Μέλλον. Έτσι ζητάει τη βοήθεια των παιδιών για να ψάξουν μαζί 
και να την ανακαλύψουν μέσα από το παιχνίδι και τις διάφορες δραστηριότητες του Μ.Π. 
και όταν τη βρουν στη συνέχεια να ταξιδεύσουν όλοι μαζί.  
 
Κεντρική Ιδέα–Μύθος:  

- «Αγαπημένα μου παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε! Ακούστε τι έγινε! 
Καθώς καθόμουν εδώ περιμένοντάς σας με μεγάλη ανυπομονησία, ξαφνικά, μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα σηκώθηκε ένας τρομερός αέρας. Ο αέρας έγινε μεγάλος 
ανεμοστρόβιλος, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί η «μηχανή του χρόνου». «Τι να σας 
πω έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ… τι θα λέγατε  να μας βοηθήσετε να την βρούμε;  
Έτσι θα πραγματοποιήσουμε ένα πρωτόγνωρο ταξίδι στο Μέλλον!»  

 
 
 
Παιχνίδι γνωριμίας:  
Το Μουσικό Καπέλο. Είδος μουσικής που παραπέμπει στο διάστημα.  
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και στη διάρκεια της μουσικής το καπέλο πηγαίνει από κεφάλι 
σε κεφάλι. Όταν η μουσική σταματήσει, το παιδί που φοράει το καπέλο σηκώνεται και 
απευθύνεται προς όλους, λέγοντας το όνομά του ενώ, τα υπόλοιπα το επαναλαμβάνουν 
σηκώνοντας ψηλά τα χέρια. Κλείνοντας το παιχνίδι γνωριμίας χειροκροτούν όλοι μαζί και 
χωρίζονται σε ομάδες. 
 
Χωρισμός ομάδων: Διακριτικά: Η χαρακτηριστική ουρά που αφήνει πίσω του ένα 
διαστημόπλοιο. Η ουρά της κάθε ομάδας θα είναι από λωρίδες γκοφρέ διαφορετικού χρώμα 
τους. Τα Στελέχη που είναι υπεύθυνα για την κάθε ομάδα, επιλέγουν με τυχαίο τρόπο 
παιδιά, (ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό παιδιών που θα συμμετάσχουν) για κάθε 
ομάδα τους, φροντίζοντας όμως να έχουν τουλάχιστον ένα Αστέρι στην κάθε μία.  
 
 
 

Ας ξεκινήσει το παιχνίδι λοιπόν! 



Διάρκεια σταθμών: 
Η διάρκεια των σταθμών του Μ. Π προτείνεται να είναι 15 με 20 λεπτά. Για κάθε σταθμό να 
δημιουργήσετε δείγματα, έτσι ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια και ο χρόνο που 
χρειάζονται. Για την πραγματοποίηση του Μ.Π επιλέγετε τους σταθμούς που προτιμάτε και 
μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στις 
ομάδες. Επίσης να έχετε σχεδιάσει  ένα χάρτη για τη κάθε ομάδα με τις θέσεις των σταθμών 
και ηχητικό σήμα για τη χρονική αλλαγή των σταθμών. «Ήχοι που παραπέμπουν στο 
διάστημα»   
 
1ος  Σταθμός: Φύση. «Αν η φύση είχε ανέσεις, ο άνθρωπος δε θα είχε εφεύρει την 
αρχιτεκτονική». Όσκαρ Ουάιλντ, 1854-1900, Ιρλανδός συγγραφέας 
 
«Η Γέφυρα του φαραγγιού» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού:  
Παιδιά οι εξερευνήσεις είναι δύσκολες. Οι εξερευνητές πολλές φορές πρέπει να ανέβουν, 
να κατέβουν και να διασχίσουν δύσκολα φαράγγια που δεν έχουν γέφυρες. Πολλές φορές 
χρειάζεται να φτιάξουν γέφυρες,  για να τα καταφέρουν χρησιμοποιούν διάφορους 
κόμπους. Έτσι και μείς σήμερα θα σας δείξουμε κόμπους, που χρησιμοποιούν  για την 
κατασκευή της. 
Γνωστικός στόχος:  
Στόχος του σταθμού είναι, τα παιδιά θα μάθουν τη χρησιμότητα της γέφυρας και διάφορους 
κόμπους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκευής της  
Οδηγίες παιχνιδιού: Μαθαίνουν κόμπους ακολουθώντας τις οδηγίες των Στελεχών. 
(π.χ. ψαλιδιά, μονή και διπλή, Σταυροειδής Σύνδεση)  
Υλικά: Ξύλα, ποιοι αναλυτικά σχοινί.  
Διακόσμηση: Μικρογραφία γέφυρας και φωτογραφίες από γέφυρες. 
«Ψαλιδιά.» 
Είναι ένας κόμπος που χρησιμοποιείται για να δέσουμε ένα σχοινί πάνω σε ένα πάσσαλο, 
στον κορμό ενός δένδρου ή ακόμη και πάνω σε ένα πιο χοντρό σχοινί. Όταν η τάση δεν είναι 
συνεχής και δεν υπάρχει πάντα αρκετή πίεση, έχει την τάση να γλιστρήσει και στη συνέχεια 
να λυθεί.

 

ΤΡΟΠΟΣ Α 
Περάστε τη μια άκρη του σχοινιού κάτω από το ξύλο. 
Γυρίστε το μία φορά γύρω από το ξύλο. 
Πάρτε το άλλη μία φορά κάτω από το ξύλο. 
Όταν το φέρνετε ξανά πάνω, περάστε κάτω από το 
Χ που δημιουργείτε όταν 
γυρνάτε το σχοινί γύρω από το ξύλο. 
Σφίξτε τον κόμπο, τραβώντας τις δύο άκριες του σχοινιού. 

ΤΡΟΠΟΣ Β 

Κάντε δύο κυκλάκια, με την ίδια φόρα (δηλ. αν την πρώτη φορά 

το κάνετε αριστερό χέρι πάνω από το δεξί, η δεύτερη 
πρέπει να είναι πάλι αριστερό πάνω από δεξί) 
Βάλτε το ένα κυκλάκι πάνω από το άλλο.  
Προσέξτε οι δύο άκριες του σχοινιού να είναι από μέσα. 
Βάλτε το ξύλο μέσα στους δύο κύκλους, και τραβήξτε 
τα σχοινιά να σφίξει ο κόμπος. 
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2ος  Σταθμός: Τέχνη. «Η ζωή, από μόνη της, είναι ένα υπέροχο παραμύθι» Hans Christian 
Andersen 
 
«Παραμυθοχώρα» 
Ταξιδεύοντας στη Φαντασία!  
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Διαβάζει ένα παραμύθι στα παιδιά και τα 
παροτρύνει να το διασκευάσουν σε θεατρικό με πρωταγωνιστές τους ίδιους . 
Γνωστικός στόχος:  
Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν τη φαντασία τους η οποία εκφράζεται και μέσα από το 
παραμύθι και μπορεί να τα ταξιδεύει στη δική τους Παραμυθοχώρα…  
Οδηγίες παιχνιδιού: Επιλέγουν ρόλους και αυτοσχεδιάζοντας, διασκευάζουν το παραμύθι 
σε θεατρικό, με πρωταγωνιστές τους ίδιους. Οι ρόλοι εναλλάσσονται για να γίνει ακόμα πιο 
διασκεδαστικό το θεατρικό. 
Υλικά: Παραμύθια, διάφορα ρούχα για μεταμφίεση. 
Διακόσμηση: Διάφορα παραμύθια.  
 
 
 
 
 
 
 

«Σταυροειδής Σύνδεση» 

Η σταυροειδής σύνδεση χρησιμοποιείται για να ενώσουμε δύο κοντάρια ή δοκάρια σε 

σχήμα σταυρού. 

Ξεκινούμε με ψαλιδιά στο κάτω μέρος του κάθετου ξύλου συγυρίζοντας την ψαλιδιά μας. 

Σφίγγουμε την ψαλιδιά μας δυνατά, και περνούμε το σχοινί μας πάνω από το οριζόντιο 
ξύλο και κάτω από το κάθετο ξύλο, και ακολούθως πάλι πάνω από οριζόντιο. 
Συνεχίζουμε έτσι προσέχοντας, ώστε το κάθε σχοινί να είναι παράλληλο και όχι το ένα 
πάνω στο άλλο και σφίγγουμε την σύνδεση συνεχώς, μέχρις ότου κάνουμε τρεις στροφές . 
Ακολούθως κάνουμε δύο με τρεις σφικτήρες (γύρους )πίσω από το οριζόντιο και μπροστά 
από το κάθετο ξύλο. Τελειώνουμε με ψαλιδιά στο οριζόντιο ξύλο αφού την σφίξουμε 
δυνατά. 
 



3ος  Σταθμός: Εμείς και οι άλλοι. «Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα» 
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. 
 
«Το μονοπάτι της φιλίας» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Τι λέτε να γνωριστούμε και να κάνουμε 
καινούργιους φίλους; 
Γνωστικός στόχος: Η αξία της φίλιας. Οι φίλοι, μας κάνουν καλό, τόσο σε επίπεδο ψυχικής 
όσο και σωματικής υγείας.  
Τα παιδιά μαθαίνουν την αξία της φιλίας και πόσα διασκεδαστικά πράγματα μπορείς να 
κάνεις με τους φίλους σου. Το Μ.Π θα λειτουργήσει συναισθηματικά για το τι βιώσαν σε 
αυτό με τους καινούργιούς τους φίλους. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Χωρίζονται ανά ζευγάρια, σε ένα καραβόπανο «ένα για κάθε ομάδα», 
έχουμε σχεδιάσει ένα μονοπάτι, εκεί τα παιδιά μετά από την παρότρυνση των Στελεχών θα 
ζωγραφίσουν το φίλο τους, ξαπλώνοντας στο καραβόπανο σχεδιάζουν ο ένας τον άλλο στη 
συνέχεια συζητούν πως θα ντύσουν τις φιγούρες τους με 1 ή 2 ρούχα. (τα καραβόπανα θα 
χρησιμοποιηθούν για το στολισμό του Γαλαξία)  
Υλικά: Καραβόπανο, μαρκαδόρους, ματάκια, διάφορα υφάσματα για το ντύσιμο. 
Διακόσμηση: Φωτογραφίες που απεικονίζουν στιγμιότυπα με φίλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ος Σταθμός: Τέχνη. «Η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει και η ποίηση είναι 
ζωγραφική που μιλάει» Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Αρχαίος ποιητής & συγγραφέας 
επιγραμμάτων 
 
«Πίνακας ζωγραφικής» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Ήρθε η στιγμή να δημιουργήσουμε το 
δικό μας πίνακα ζωγραφικής.  
Γνωστικός στόχος:    
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δεξιότητές τους και συγχρόνως καλλιεργούν την αίσθηση της 
όρασης. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Σε ένα σημείο θα υπάρχει χαρτί του μέτρου, ο υπεύθυνος θα λέει στο 
αυτί του κάθε παιδιού ένα αντικείμενο και εκείνο στη συνέχεια  θα το αποτυπώνει με 
ζωγραφική στο χαρτί. Ενώ αλλά παιδιά θα προσπαθούν να βρούνε ποιο είναι. 
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« Στόχος των αντικειμένων που θα λέγονται είναι, στο τέλος να δημιουργηθεί ένα πίνακας 
ζωγραφικής» 
 
Υλικά: Χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι. 
Διακόσμηση: Πίνακες ζωγραφικής και διάφορα αντικείμενα, στα οποία θα αναφέρεται  
ο υπεύθυνος . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5ος Σταθμός: Κίνηση. «Μία είναι η απόδειξη του «μπορώ»: το «κάνω». 
Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916, Γερμανίδα γνωμικογράφος 
 
«Όπως παλιά… σπαγκο-μπερδέματα»  
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Κοιτάξτε θα δημιουργήσω ένα 
μικροσκοπικό ιστό αράχνης, δοκιμάστε κι εσείς.  
Γνωστικός στόχος: 
 Η λεπτή κινητικότητα σχετίζεται με το πόσο ικανό είναι το παιδί να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά 
του για να χειρίζεται με επιδεξιότητα διάφορα αντικείμενα. Τα παιδιά εξασκούν τις λεπτές 
κινητικές δεξιότητες μαθαίνοντας ένα παιχνίδι μιας άλλης εποχής. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Κόβουν ένα κομμάτι σπάγκο 160 εκατοστά περίπου. Δένουν τις δύο 
άκρες του σπάγκου μεταξύ τους με έναν απλό κόμπο. Περνούν τον σπάγκο στα δύο τους 
χέρια συνέχεια κάνουν μια στροφή του σπάγκου γύρω από την κάθε παλάμη. Πλησιάζουν 
τα χέρια μεταξύ τους και περνούν το μεσαίο δάχτυλο του κάθε χεριού μέσα στη «θηλιά» της 
απέναντι παλάμης. Επαναλαμβάνουν την κίνηση και με το μεσαίο δάχτυλο του άλλου 
χεριού και τεντώνουν. 
Υλικά: Σπάγκος, μεζούρα, ψαλίδια.  
Διακόσμηση: Φωτογραφίες παιχνιδιού.  
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6ος  Σταθμός: Τέχνη. «Και τι άλλο είναι η τέχνη παρά 
λεπτομέρειες» Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-
1933, Έλληνας ποιητής 
 
«Σαΐτες, χάρτινο αεροπλανάκι» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Ελάτε 
δημιουργήσουμε τέλειες σαΐτες,  
το δικό σας χάρτινο αεροπλανάκι για ατελείωτες ώρες 
πτήσης και απογειώστε την διασκέδαση. 
Γνωστικός στόχος:  
Θα μάθουν πώς με απλό χαρτί μπορούν να φτιάξουν 
χάρτινες σαΐτες «χάρτινο αεροπλανάκι».  
Οδηγίες παιχνιδιού: Παίρνουν ένα φύλλο χαρτιού Α4 σε 
σχήμα παραλληλόγραμμο και ένα ψαλίδι.  
Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες του Στελέχους, 
παρατηρώντας το πατρόν. 
Υλικά: Λευκά και χρωματιστά φύλλα χαρτιού Α4, 
εφημερίδες ή πολύχρωμες σελίδες, ψαλίδια,  
πατρόν σαΐτας. 
Διακόσμηση: Σαΐτες σε διάφορα σχέδια πολύχρωμες.   
 
 7ος Σταθμός: Εμείς και οι άλλοι. «Μια μέλισσα μέλι ου ποιεί» Αρχαιοελληνική παροιμία. 
 
«Οδηγός εμποδίων. Παιχνίδι εμπιστοσύνης» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Ας παρατηρήσουμε τη φύση που μας 
περιβάλλει! Κάθε τι βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία. Η κοινωνία των 
μελισσών: Μια υπέροχη αντανάκλαση της Ζωής. Για να δημιουργηθεί το μέλι απαιτείται όχι 
μόνο υπομονή αλλά και συνεργασία, μα και κοπιαστική εργασία πολλών διαφορετικών 
ομάδων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Τα περισσότερα ζώα δεν επιλέγουν την 
μοναξιά και την απομόνωση, αλλά την ομαδικότητα. Τα πουλιά γίνονται σμήνη, οι λύκοι 
ενώνονται σε αγέλες και τα ψάρια σε κοπάδια. Έτσι και ο άνθρωπος, από τις πρώτες στιγμές 
της ιστορίας σχημάτισε κοινότητες στις οποίες συνεργαζόταν με σκοπό την επιβίωση του και 
τη δημιουργία. Στο ταξίδι αυτό της ζωής οι προηγούμενοι οφείλουν να προσφέρουν τις 
γνώσεις τους στους επόμενους. Έτσι, μαζί ενωμένοι μπορούμε να φτάσουμε πολύ πιο 
μακριά... 
Γνωστικός στόχος:   
Η καλλιέργεια μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε ζευγάρια το ένα θα έχει κλειστά μάτια 
και το άλλο παιδί θα είναι ο οδηγός  των εμποδίων. Θα πρέπει να περάσει από μια διαδρομή 
με εμπόδια ακολουθώντας τις οδηγίες. Οι ρόλοι εναλλάσσονται. 
Υλικά: Διάφορα εμπόδια. 
Διακόσμηση: Φωτογραφίες αγωνισμάτων μετ’  εμποδίων 
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8ος Σταθμός: Ο κόσμος των Αισθήσεων. «Όλη η ζωή είναι ένα πείραμα. Όσο περισσότερα 
πειράματα κάνεις, τόσο το καλύτερο» Ralph Waldo Emerson, 1803-1884, Αμερικανός 
φιλόσοφος 
 
«Ο κόσμος των πειραμάτων»  
Πείραμα αισθήσεων: 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Παιδιά ελάτε να 
δοκιμάσουμε διάφορες γεύσεις, να τις αναγνωρίσουμε και 
παρατηρήσουμε τη διαφορετική  πυκνότητά τους. 
Γνωστικός στόχος:  
Τα παιδιά δοκιμάζουν τρία υγρά που είναι φαγώσιμα, 
πειραματίζονται για να κατανοήσουν ότι δεν αναμειγνύονται αλλά 
διατάσσονται σε στρώματα. Το λάδι επιπλέει πάνω στο μέλι, ενώ 
το νερό βυθίζεται κάτω από το λάδι, αλλά επιπλέει πάνω από το 
μέλι. 
 Τα υγρά έχουν διαφορετικές πυκνότητες. Το λάδι που έχει τη 
μικρότερη πυκνότητα επιπλέει τόσο πάνω από το μέλι όσο και 
πάνω από το νερό, ενώ το μέλι έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα και γι’ αυτό παραμένει στον 
πυθμένα του γυάλινου βάζου. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Μέσα σε γυάλινο βάζο βάζουμε πρώτα το μέλι,  μετά το σπορέλαιο και 
στο τέλος ρίχνουμε  το νερό. 
Υλικά: Ένα διαφανές μεγάλο δοχείο, μέλι, σπορέλαιο, νερό, κουτάλια μιας χρήσης.  
Διακόσμηση: Διάφορα όργανα πειραμάτων και φωτογραφίες πειραμάτων. 
 
9ος  Σταθμός: Κίνηση. «Να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνη αλλά να εκτελείς γρήγορα» 
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας 

Κινητικό Παιχνίδι: «Σόδα, Γκαζόζα, Σαμπάνια» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Και τώρα παίζουμε… «Σόδα, Γκαζόζα, 
Σαμπάνια»! 
Γνωστικός στόχος:  
Τα παιδιά μέσα από τις οδηγίες μαθαίνουν να είναι προσεκτικά, υπομονετικά και ότι η νίκη 
δεν είναι πάντα ο στόχος ενός παιχνιδιού. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Χωρίζουμε τα παιδιά σε 2 ομάδες, οι οποίες θα είναι η μία απέναντι 
από την άλλη χωρίς να έχουν οπτική επαφή. Ο Στόχο της μίας ομάδα είναι να πιάσει ένα 
παιδιά για να ενισχύσουν την ομάδα τους και της άλλης  να μη πιαστούν. Το Στέλεχος θα 
ξεκινήσει το παιχνίδι λέγοντας διαρκώς: «Σόδα, Γκαζόζα», τα παιδιά θα περπατάνε με 
σιγανό βήμα μέχρι να φτάσουν κοντά στην αντίθετη ομάδα. Μόλις το Στέλεχος πει: 
«Σαμπάνια», η ομάδα που έχει  Στόχο της να μη τους πιάσουν το ακούει γυρίζουν και 
τρέχουν να πάνε στη δική τους θέση χωρίς να τους πιάσουν. Η άλλη ομάδα, γυρίζει προς την 
άλλη ομάδα και κυνηγάει παιδιά. Όποια παιδιά από την αντίθετη ομάδα γυρίσουν και 
κοιτάξουν πού είναι τα παιδιά χάνουν και βγαίνουν από το παιχνίδι. Οι  ομάδες 
εναλλάσσονται.  
Διακόσμηση: Βιβλία με Παιχνίδια. 
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10ος Σταθμός: Φύση. «Ακολούθησε το ρυθμό της Φύσης. Το μυστικό της είναι η υπομονή» 
Ralph Waldo Emerson, 1803-1884, Αμερικανός φιλόσοφος 
 
«Το  Νερό που ταξιδεύει και όλους τους μαγεύει»  

Γνωστικός στόχος:  
Τα παιδιά θα μάθουν πως τα φυτά απορροφούν νερό από το έδαφος για να τραφούν και 
αναπτυχθούν και τη χρησιμότητα του φυτού. Αν κόψουμε τον μίσχο του σέλινου, μπορούμε 
να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν νεύρα, δηλαδή μικροί σωλήνες μέσα από τους οποίους το 
χρωματισμένο νερό ανεβαίνει στα φύλλα. Αυτό λέγεται τριχοειδικό φαινόμενο και 
επιτρέπει στα φυτά, μεταξύ άλλων, να απορροφούν με τις ρίζες τους νερό από το έδαφος 
και να το κάνουν να φτάνει μέχρι τα φύλλα τους. 
Οδηγίες παιχνιδιού: Βάζουν νερό στο δοχείο, ρίχνουν μερικές σταγόνες (σχετίζεται με τις 
οδηγίες του ανάλογου χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί) από χρώμα ζαχαροπλαστικής ή 
μελάνι. Στη συνέχεια βάζουν το μίσχο ( ένα για κάθε ομάδα ή κάθε παιδί ) του σέλινου στο 
χρωματισμένο νερό. Έπειτα από λίγη ώρα (ο χρόνος που θα χρειαστεί σχετίζεται με τις 
οδηγίες του ανάλογου χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί) τα φύλλα του σέλινου αποκτούν 
ένα διαφορετικό χρώμα.  
Υλικά: Ένα μίσχο σέλινου με τα φύλλα του μήκους 20 εκ περίπου, γυάλινο δοχείο με νερό,  
μπλε ή κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής ή μελάνι.  
Διακόσμηση: Χρωματισμένα λουλούδια. Να γράψω ενδεικτικούς χρόνος…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11ος Σταθμός: Για να γίνω Αστέρι. «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αν μπορείς να 
εμπιστευτείς κάποιον είναι να τον εμπιστευτείς». Ernest Hemingway, 1899-
1961, Αμερικανός συγγραφέας, Νόμπελ 1954 
 
«Πυξίδα. Παιχνίδι εμπιστοσύνης» 
Ο υπεύθυνος λέει την κεντρική ιδέα του σταθμού: Παιδιά ελάτε να γνωρίσουμε τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα παίζοντας.  
Γνωστικός στόχος:  
Τα παιδιά να μάθουνε την αξία και τη χρησιμότητας της πυξίδας, όργανο που μας βοηθάει 
να προσανατολιστούμε. 
Ο Βορράς είναι το σημείο του ορίζοντα που δείχνει πάντα η μαγνητική βελόνα μιας πυξίδας.  
Η πυξίδα έχει τρία βασικά μέρη: Η κόκκινη βελόνα δείχνει το Βόρειο μαγνητικό πόλο. 
Ένας περιστρεφόμενος δίσκος εμφανίζει τα 4 σημεία του ορίζοντα: Βορρά, Νότο, Ανατολή, 
Δύση. 
Ένα παραλληλόγραμμο πλαίσιο, το οποίο έχει ένα βέλος όπου στοχεύουμε το σημείο που 
θέλουμε να κατευθυνθούμε.  
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Οδηγίες για παιχνίδι: Το Στέλεχος επεξηγεί στα παιδιά την πυξίδα και τα παροτρύνει να 
επιλέξουν και στη συνέχεια και να σταθούν  στην ανάλογη θέση στην επιδαπέδια πάνινη 
πυξίδα που θα έχει στηθεί στο έδαφος. Ένα παιδί θα πάρει το ρόλο της μαγνητικής βελόνας. 
Το Στέλεχος φωνάζει εναλλάξ διάφορα σημεία του ορίζοντα, το παιδί «παύλα» μαγνητική 
βελόνα γέρνει προς το ανάλογο σημείο του ορίζοντα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο παιδί που 
θα βρίσκεται σε αυτή θέση, ότι θα το κρατήσει χωρίς να κινδυνεύσει να πέσει. Οι ρόλοι 
εναλλάσσονται. 
Υλικά: Επιδαπέδια πάνινη πυξίδα, πυξίδα. 
Διακόσμηση: Διάφορες πυξίδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλείσιμο (Όλοι μαζί) Εμείς και οι άλλοι.  
«Καύσιμη ύλη» 
(σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά, ο σταθμός είναι 
υποχρεωτικός σταθμός) 
Τα παιδιά συγκεντρώνονται και εμφανίζεται, ο κυβερνήτης της 
«μηχανή του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης και τους λέει: 
Αγαπημένα μου παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος, τα πήγατε πολύ 
καλά! Οπότε, μπορούμε να πάμε για εξερεύνηση και 
ανακαλύψουμε τη «μηχανή του χρόνου». Όμως, πρέπει πρώτα, 
να ετοιμάσουμε ένα μείγμα αναβλέψεις ώστε, να φτάσουμε στον 
προορισμός μας ακόμα ποιο γρήγορο. 
Οδηγίες παιχνιδιού:  
1. Βάζουν μια ταμπλέτα μέσα στο άδειο κουτί και ρίχνουν 
ελάχιστο νερό.  
2. Κλείνουν γρήγορα το κουτί και το τοποθετούν  πάνω στη μηχανή 
όρθιο, με το καπάκι προς τα κάτω.  
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το κουτί εκτοξεύεται με δύναμη προς τα πάνω.  
Υλικά: 
 Ένα άδειο πλαστικό κουτάκι από depon αναβράζον, ταμπλέτες depon αναβράζουσες, 
σύριγγα χωρίς βελόνα, νερό.  
Διακόσμηση: Διάφορες φωτογραφίες εκτόξευσης πυραύλου.  



 
Το ταξίδι του χρόνου μπορεί να ξεκινά:  
Ο κυβερνήτης της «μηχανή του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης ευχαριστεί 
τα παιδιά που τον βοήθησαν και βρήκαν τη «μηχανή του χρόνου», τους 
δίνει μία κάρτα εισόδου για να μπουν στη μηχανή του χρόνου και να 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους.  
 
Οδηγίες παιχνιδιού:  
Ξεκινούν το ταξίδι τους σταματώντας σε διάφορες Αστρικές χρονιές, βλέποντας τι ακριβώς 
έχουν ζήσει τις άλλες χρονιές τα Αστέρια στον Γαλαξία. «Να έχετε δημιουργήσει κρύπτες 
πανιά ή με χαρτί του μέτρου» Η κάθε Αστρική χρονιά θα περιέχει  φωτογραφίες και 
κατασκευές από δραστηριότητες του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος του Γαλαξία, 
π.χ. Μεγάλα Παιχνίδια, Μεγάλη Γιορτή, Παρελάσεις, Εορταγορά, Κάλαντα, Υπόσχεση, 
Αποκριάτικα πάρτυ, Ημέρα σκέψης, από τελετές Απονομές Πτυχίων, Διανυκτερεύσεις, 
Χαρούμενα Ταξίδια.     
Υλικά, Διακόσμηση:  
Από τις δραστηριότητες, Μεγάλα Παιχνίδια, Μεγάλη Γιορτή, Παρελάσεις, Εορταγορά, 
Κάλαντα, Υπόσχεση, Αποκριάτικα πάρτυ, Ημέρα σκέψης, Απονομές Πτυχίων, 
διανυκτερεύσεις, Χαρούμενα Ταξίδια.  
  
Παιχνίδι Αποχαιρετισμού: Τα Στελέχη συγκεντρώνουν τα παιδιά και δημιουργούν ένα 
κύκλο και στη συνέχεια του εξηγούν ότι θα αποχαιρετιστούν με ένα παιχνίδι… 
«Το τραίνο της Φιλίας και της Χαράς» 
Το Στέλεχος, ως ατμομηχανή, πηγαίνει σε ένα παιδί-βαγόνι, (τα πρώτα παιδιά πρέπει να 
είναι Αστέρια που γνωρίζουν το παιχνίδι, ώστε να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα) 
ακουμπάει το κεφάλι του, το παιδί κάνει την ερώτηση, « που θα με πας» το Στέλεχος 
απαντάει «μαζί με μας» έτσι σχηματίζουν το τραίνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να 
ολοκληρωθεί το τραίνο κλείνοντας τον κύκλο και να φωνάξουν όλοι μαζί «Γεια χαρά ως την 
άλλη φορά». 
 
Αποχαιρετισμός:  

Ο κυβερνήτης της «μηχανή του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης κατά την αποχώρισε μία φορά 
δίνοντάς τους το αναμνηστικό τη κάρτα επιβίβασης για το επόμενο ταξίδι «επόμενη 
συγκέντρωση του Γαλαξία» με τη «μηχανή του χρόνου» το οποίο θα ξεκινήσει στο Γαλαξία 
και θα κρατήσει για πολλά χρόνια!   
  


