
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

   Προστατεύουν 

Κλάδος Αστεριών! 



  

 
Το ξημέρωμα είχε πλέον φτάσει, ο ήλιος προβάλει 

δειλά-δειλά και οι ακτίνες του στέλνουν παντού μια 

όμορφη ζεστασιά... 

Ο ρωμαλέος Πλάτανος τέντωσε το κορμί του και 

κοίταξε τα κλαριά του, που γέμιζαν με φύλλα πράσινα 

και τρυφερά και άρχισε να τραγουδά δυνατά... 

-      «Φυσικά και είμαι μέσα!» 

   στη Φύση, η άνοιξη ξεκινά! 

Ξαφνικά το δασάκι γέμισε από χαρούμενες φωνές. 

Τα Αστέρια που τρέχανε εδώ, τρέχανε εκεί... 

- Εεεε Αστέρια, μάθατε τα νέα; Η άνοιξη ξεκινά! 

Τους είπε χαρούμενος ο ρωμαλέος Πλάτανος. 

- Το ξέρουμε, γι αυτό ήρθαμε εδώ να μαζέψουμε τα 

ξερά σου φύλλα, για να βγουν τα λουλούδια πιο 

γοργά. Του απάντησαν εκείνα. 

-     Σας ευχαριστώ που μας φροντίζετε, όμως με 

μεγάλη προσοχή, γιατί τώρα ξεκινάει η άνοιξη και 

κάτω από τα ξερά μου φύλλα κοιμάται ακόμα ο φίλος 

μου ο σκαντζόχοιρος. 

Τα Αστέρια τον ρώτησαν γεμάτα απορία γιατί κοιμάται 

εκεί. Εκείνος απάντησε στοχαστικά… 

- Φροντίστε το πάρκο μου προσεχτικά, γιατί, τώρα 

ξυπνούν οι φίλοι μου από χειμωνιάτικό τους ύπνο 

και θα μάθετε πολλά για όλα αυτά. 

Τα Αστέρια χαιρέτισαν το ρωμαλέο πλάτανο  και 

συνέχισαν να φροντίζουν το δάσος πολύ πιο 

προσεκτικά τώρα πια. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπημένα μας Στελέχη, 

Με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό επικοινωνούμε και πάλι 

μαζί σας, για να συνεχίσουμε με το πακέτο του δεύτερου μέρους 

του ταξιδιού μας, βάσει του Συνθήματος Χρονιάς: 

 

«Φυσικά και είμαι μέσα!» 

 
Τα Αστέρια μέσα από τον Γαλαξία και τους Αστερισμούς, θα 

συνεχίσουν, να Εξερευνούν, να Μαθαίνουν, να Ζουν και να 

Προστατεύουν τη Φύση, που και αυτή την εποχή, κρύβει μοναδικές 

ομορφιές, προσφέροντας γνώση εμπειρία και ξεγνοιασιά σε όποιον 

έρχεται κοντά της.  

 

Τα ζώα του δάσους:  

Στο δεύτερο ταξίδι θα γνωρίσουμε οκτώ ζώα του δάσους και τις 

συνήθειές τους.  

Οι δραστηριότητες, σας δίνουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες του Γαλαξία σας, να τις αξιοποιήσετε στις 

συγκεντρώσεις μέσα στην Εστία, σε περίπατο, σε Μεγάλο Παιχνίδι 

Φύσης και στην εκδρομή.  

Στο επόμενο ταξίδι μας θα γνωρίσουμε το αγροτικό οικοσύστημα 

της χώρας μας.  

 

 

 

«Φυσικά και είμαι μέσα!» 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1


 

 

  

 

 
            Τα Αστέρια χρειάζονται καθαρό αέρα, άσκηση και επαφή με τη Φύση. 

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε κάτι άγνωστο σε μας! 

Πολλά Αστέρια μεγαλώνουν στην πόλη, σε διαμερίσματα χωρίς αυλή, ή δεν έχουν την  

ευκαιρία να παίξουν ελεύθερα έξω στη γειτονιά. 

Τα Αστέρια όπως ξέρετε, απολαμβάνουν την επαφή με τη Φύση, τις βόλτες, την άσκηση,  

τα πικ-νικ και το παιχνίδι. 

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που περνούν περισσότερες ώρες έξω στη Φύση είναι: 

Πιο χαρούμενα: Ο ήλιος, ο καθαρός αέρας και οι δραστηριότητες στη Φύση ενθαρρύνουν  

τη θετική διάθεση. 

Πιο ήρεμα: Ο καθαρός αέρας καταπραΰνει τις αισθήσεις όλων των παιδιών, ιδιαίτερα από  

την ηρεμία και τη γαλήνη που προσφέρει η Φύση. 

Πιο υγιή: Πολλά παιδιά που δεν παίζουν αρκετά έξω στη φύση, έχουν μειωμένη Βιταμίνη D. 

Πιο δημιουργικά: Τα παιδιά παίζοντας πιο ενεργητικά έξω στη Φύση χρησιμοποιούν 

ελεύθερα τη φαντασία τους. 

Λιγότερο αγχωμένα: Οι ήχοι, οι μυρωδιές και οι εικόνες που προσφέρει η Φύση μειώνουν το 

άγχος και το στρες. 

Επωφεληθείτε και εμπλουτίστε το πρόγραμμά σας με δραστηριότητες στη φύση και να είστε 

σίγουροι, ότι η επαφή με το φυσικό περιβάλλον θα δώσει σε σας και στα Αστέρια χαρά και 

ευεξία. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

Αστέρια και Φύση 

            Παιχνίδι και χρόνος: 

Ο χρόνος που μπορούμε να κρατήσουμε την 

προσοχή τους κουβεντιάζοντας, είναι περίπου τα 

10 με 15 λεπτά. Με το παιχνίδι λοιπόν ο χρόνος 

αυξάνεται ανάλογα και με το είδος του παιχνιδιού. 

 

Εμείς και τα Αστέρια: 

 

- Η έκπληξη, ο θαυμασμός, η μαγεία, το παιχνίδι, 

πρέπει να είναι οι οδηγοί μας στις δραστηριότητές 

μας! 

- Να μοιραζόμαστε μαζί με τα Αστέρια μας  τις 

ομορφιές της Φύσης παίζοντας ! 

- Η αίσθηση ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του 

κόσμου τους (των Αστεριών) είναι 

ατελείωτη χαρά! 

 

 

https://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/24426-giati-ta-paidia-prepei-na-paizoun-sti-fysi
https://www.mothersblog.gr/mathe-ki-ayto/item/37456-i-epafi-me-to-prasino-kanei-kalo
https://www.mothersblog.gr/mathe-ki-ayto/item/37456-i-epafi-me-to-prasino-kanei-kalo


 

Όταν βρισκόμαστε στη Φύση με τα Αστέρια, στόχος μας είναι η έγερση του ενδιαφέροντος 

των Αστεριών για ότι υπάρχει γύρω, για τα μικρά ζώα, τα έντομα, τα φύλλα, τις πέτρες, τα σύννεφα, τα 

λουλούδια. 

Όταν το Αστέρι μαζεύει κουκουνάρια και σαλιγκάρια ή παίρνει από πίσω μια χελώνα με ενθουσιασμό,  

σημαίνει ότι ερευνά, παρατηρεί, γίνεται ο μικρός εξερευνητής που κρύβει μέσα του κάθε Αστέρι.   

Είναι ευκαιρία να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον του καλώντας το να αναζητήσει απαντήσεις για τη Φύση.  

Που είναι το σπίτι της χελώνας;  

Που μένει το  σαλιγκάρι; 

Μπορούμε να βρούμε σπίτια και άλλων ζώων εδώ τριγύρω;  

Που μένει η αράχνη; Η μέλισσα; Το πουλί; Που κοιμούνται τα σκουλήκια;  

Ας  κεντρίσουμε το πηγαίο ενδιαφέρον τους για  ανακαλύψεις. Ας αξιοποιήσουμε την 

ικανότητά τους να εκπλήσσονται με το κάθε τι και την αστείρευτη φαντασία τους. 

Τα Αστέρια βλέπουν έναν ολόκληρο κόσμο στα σύννεφα, στην κουφάλα ενός δέντρου, στο πέταγμα της 

πεταλούδας. 

Ζητήστε τους να σας παρουσιάσουν τις εικόνες που βλέπουν.  

Σε καμία άλλη ηλικία ίσως τόσο πολύ, ο άνθρωπος δεν επιδεικνύει τέτοιο ερευνητικό πνεύμα.  

Το κάθε Αστέρι είναι ένας μικρός ερευνητής που κρύβεται πίσω από την μελέτη μιας μυρμηγκοφωλιάς! 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Η Φύση έχει τέσσερα μεγάλα σκηνικά –τις εποχές 

του χρόνου– και τους ίδιους ηθοποιούς –τον ήλιο,  

το φεγγάρι και τ’ άστρα– αλλά συνεχώς  

αλλάζει τους θεατές» 

 
Ριβαρόλ, 1753-1801, Γάλλος γνωμικογράφος 

 

 

  Αστέρια και Φύση 

  

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=320


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Τι είναι το οικοσύστημα;  

 Ως οικοσύστημα εννοείται η βασική οικολογική μονάδα που 

αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που 

ζουν σε αυτό.  

Ως σύστημα μελέτης περιλαμβάνει βιοτικά στοιχεία, δηλαδή το 

σύνολο των οργανισμών ή βιοκοινότητα ενός οικοτόπου, αβιοτικά 

στοιχεία, όπως είναι ο αέρας, το νερό, το χώμα ο ήλιος κ.ά., 

καθώς και τις μεταξύ τους συνολικές αλληλεπιδράσεις. 

Η επιστήμη που μελετά τα οικοσυστήματα είναι η οικολογία. 

Κάθε σύστημα των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας 

περιοχής αποτελείται από: 

Το σύνολο των οργανισμών που ανήκουν στο ίδιο είδος, δηλαδή 

τον πληθυσμό. 

Το σύνολο των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος και τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, δηλαδή την βιοκοινότητα.  

Την περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα, 

δηλαδή τον βιότοπο. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων.  

Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, όσα 

απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ 

στην ξηρά ονομάζονται χερσαία οικοσυστήματα.  

Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές 

καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα.  

Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκέων υδάτων, 

οι υγρότοποι.  

Ο ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν 

τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο 

αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών. 

Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, 

στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. 

Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: 

οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25%, τα έλατα 19%, 

οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Δασικό οικοσύστημα  

των φυτών και των ζώων!  

Αγαπώ τα ζώα! 

 Άνοιξη και ζώα!  

Η άνοιξη είναι μια εποχή που τα πάντα μεγαλώνουν και 

ξεχύνονται στη ζωή, τα πουλιά τραγουδούν, τα φύλλα 

ξετυλίγονται, τα ζώα που ούτε το κατάλαβαν πότε ήρθε η άνοιξη, 

ξύπνησαν από τη χειμερία νάρκη. 

Τα ζώα θα βρεθούν ξανά με τους φίλους τους και όλοι μαζί, 

γεμάτοι χαρά, θα αρχίσουν ξανά τα παιχνίδια τους γεμίζοντας το 

δάσος χαρούμενες φωνές!  

Ο σκίουρος θα ανεβαίνει και θα χοροπηδάει στα κλαδιά των 

δέντρων, για να μαζέψει φουντούκια και καρύδια που τόσο του 

αρέσουν.  

Ο βάτραχος θα πλατσουρίζει στο ποταμάκι και θα παίζει με τους 

φίλους του νεροπόλεμο.  

Η χελώνα θα αρχίσει να μασουλάει τα φυλλαράκια μιας 

αγριοφραουλιάς.  

Ο ασβός θα σηκωθεί από το ζεστό και αναπαυτικό κρεβατάκι 

που  είχε φτιάξει από ξυλαράκια και ξερά φύλλα, και θα αρχίσει 

τα παιχνίδια.  

Ο σκαντζόχοιρος θα αρχίσει και πάλι να κυλιέται  πάνω στα 

ξερά φύλλα! 

Μα, και τα υπόλοιπα ζώα… σαύρα, σαλιγκάρι, νυχτερίδα, 

ποντίκι, φίδι, μυρμήγκι, πασχαλίτσα, κουνάβι, σαμιαμίδι, 

πεταλούδα και πετροχελίδονο θα κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. 

Τελευταία έμεινε η αρκούδα που ξύπνησε από το χειμέριο ύπνο 

της, ξεκούραστη και έτοιμη για καινούργιες περιπέτειες. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπώ τα ζώα! 

Ποτέ δε θα πειράξω 

τα ζώα τα καημένα· 

μην τάχα σαν εμένα, 

κι εκείνα δεν πονούν; 

Θα τα χαϊδεύω πάντα, 

προστάτης τους θα γίνω. 

Ποτέ δεν θα τ’ αφήνω 

στους δρόμους να πεινούν. 

 

Aν δεν μιλούν κι εκείνα 

κι ο λόγος αν τους λείπει, 

μήπως δεν νιώθουν λύπη, 

δεν νιώθουν και χαρά; 

Μήπως καρδιά δεν έχουν, 

στα στήθη τους κρυμμένη, 

που τη χαρά προσμένει 

κι αγάπη λαχταρά; 

 

Ακόμα κι όταν βλέπω 

 πως τα παιδεύουν άλλοι, 

εγώ θα τρέχω πάλι 

με θάρρος σταθερό, 

θα προσπαθώ με χάδια 

τον πόνο τους να γιάνω, 

κι ό,τι μπορώ θα κάνω 

να τα παρηγορώ. 

 

 

 

Ιωάννης Πολέμης 

 



Γνώριζες ότι… 

Η καφέ αρκούδα ή φαιά αρκούδα ή κοινή αρκούδα (Άρκτος η άρκτος-Ursus arctos) είναι 

παμφάγο θηλαστικό ζώο και το είδος αρκούδας (ίσως το γνωστότερο) με την μεγαλύτερη γεωγραφική 

εξάπλωση, που μπορεί να φτάσει σε μάζα από 170 μέχρι 300 κιλά. Αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και 

είναι πολύ ευκίνητη. Υποείδος της είναι η Αρκούδα γκρίζλι, διάσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Στην Ελλάδα, η καφέ αρκούδα υπάρχει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ωστόσο ο 

πληθυσμός της είναι περιορισμένος. Γενικότερα, απαντάται στην Ασία, την Ευρώπη, την Βόρεια 

Αμερική και τα όρη της βόρειας Αφρικής. Έχει μεγάλο κεφάλι, μικρά αυτιά, πατούσες με γερά νύχια 

και κοντή ουρά. Είναι μοναχικό ζώο. Ο ζωτικός χώρος των αρσενικών προστατεύεται από 

οποιονδήποτε αντίπαλο και φτάνει τα 1.000 τετρ. χλμ. Δεν επιτίθεται στον άνθρωπο εκτός αν νιώσει ότι 

απειλείται εκείνη ή τα μικρά της. Τρέφεται με φυτά, ψάρια, μέλι, πτηνά και τρωκτικά. Έχει οξεία 

όσφρηση και ακοή, και πολύ καλή όραση. Τα μικρά γεννιούνται τον χειμώνα και είναι τυφλά και γυμνά, 

ζυγίζουν μερικές εκατοντάδες γραμμάρια και μένουν με την μητέρα τους πάνω από δύο χρόνια, αν 

όμως η μητέρα σκοτωθεί σε αυτό το στάδιο της ζωής τους, πεθαίνουν μέσα σε 15-20 λεπτά.  

"Θα πάω για αρκούδες" 

 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

Δε φοβάμαι (δε φοβάμαι) 

Θα πιάσω μια μεγάλη (θα πιάσω μια μεγάλη) 

Θα έρθετε κι εσείς; (Ναι, ναι, ναι!) 

Μήπως φοβάται κανείς; 

(Όχι εγώ, όχι εγώ) 

 

Ε, πάμε όλοι μαζί, Εν δυο, εν δυο 

( κάνουμε πως περπατάμε) 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

Δε φοβάμαι (δε φοβάμαι) 

 

Να ένας λόφος! ( να ένας λόφος) 

Είναι πολύ ψηλός (είναι πολύ ψηλός) 

Δε μπορώ να περάσω από πάνω, 

δε μπορώ να περάσω από κάτω, 

θα πρέπει να σκαρφαλώσω 

(κάνουμε πως σκαρφαλώνουμε) 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

 

Δε φοβάμαι (δε φοβάμαι) 

Να μία λίμνη! (να μία λίμνη) 

Είναι πολύ βαθιά (είναι πολύ βαθιά) 

Δε μπορώ να περάσω από πάνω, 

δε μπορώ να περάσω από κάτω, 

θα πρέπει να κολυμπήσω 

(κάνουμε πως κολυμπάμε) 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

Δε φοβάμαι (δε φοβάμαι) 

 

 

 

 

Φτάσαμε στο δάσος! (φτάσαμε στο δάσος) 

Το γρασίδι είναι πυκνό! ( το γρασίδι είναι πυκνό) 

Δε μπορώ να περάσω από πάνω, 

δε μπορώ να περάσω από κάτω, 

θα πρέπει να περάσω από ανάμεσα 

( ανοίγουμε δρόμο με τα χέρια μας) 

 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

Δε φοβάμαι (δε φοβάμαι) 

Σσσ! Να μια  σπηλιά (μια σπηλιά) 

Είναι πολύ σκοτεινή! (είναι πολύ σκοτεινή) 

Πάμε να μπούμε μέσα ήσυχα! 

(πατάμε στις μύτες των ποδιών) 

 

Αααα!! Βλε...βλεεε....βλέπω δύο 

γουρλωτά μάτια 

ένα μεγάλο τριχωτό (γούνινο) σώμα 

μεγάλα κοφτερά δόντια 

Η ΑΡΚΟΥΔΑ! ΤΡΕΞΤΕ! 

 

Πάτε γρήγορα πίσω στο δάσος 

περάστε τη λίμνη, 

σκαρφαλώστε απ' την άλλη πλευρά του λόφου 

(κάνουμε όλες τις κινήσεις ανάποδα, 

γυρνάμε τρέχοντας πίσω) 

μπείτε γρήγορα στο σπίτι και κρυφτείτε 

( γονατίζουμε και κάνουμε πως κρυβόμαστε) 

ΟΥΦ! 

Θα πάω για αρκούδες (θα πάω για αρκούδες) 

Θα 'έρθετε κι εσείς; 

( ΟΧΙ ΕΓΩ! ΟΧΙ ΕΓΏ!)

 Από το Βιβλίο του Rosen Michael, "We're going 

on a bear hunt" 

Παιχνιδοτράγουδο: "I'm going on a bear hunt 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=8fxQsDg6EySCKsmlmRrMxlW5.node5?Ntt=Rosen+Michael&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Αρκουδάκια, βάση κούπας. 

 
      Οδηγίες κατασκευής:  

 

1. Βάζουμε κόλλα πάνω στη βάση και κολλάμε το μακρόστενο κουκουνάρι.  
2. Κολλάμε 2 από τα ανοιχτά κουκουναριά στη βάση κοντά στο στενόμακρο κουκουνάρι (σώμα) ώστε να 

δημιουργήσουμε τα πόδια στην κάθε πλευρά  στο κάτω μέρος από ένα κουκουνάρι στην κάθε άκρη. 
3. Στη μέση περίπου του σώματος κολλάμε δεξιά και αριστερά από ένα ανοιχτό κουκουνάρι για τα χέρια 

4. Με το μαχαίρι σκάβουμε στο ένα μισό κουκουνάρι δύο τρύπες για τα μάτια και κολλάμε 2 πιπέρια. 

5. Κολλάμε το κουκουνάρι με τα μάτια (πιπέρια) στην κορφή του μακρόστενου κουκουναριού, ώστε να 

δημιουργηθεί το κεφάλι. 

6. Για τη μύτη χρησιμοποιούμε ένα πολύ μικρό κουκουνάρι και πάνω κολλάμε ένα κέλυφος από ένα βελανίδι. 

7. Για τα αυτιά χρησιμοποιούμε βελανίδια τα οποία κολλάμε στο πάνω μέρος του κεφαλιού. 

8. Το περνάμε με διαφανές μανό για να γυαλίσει.  

 

      Υλικά: 

 

1. 1 μακρόστενο κουκουνάρι 

2. 4 ανοιχτά κουκουνάρια  

3. Ένα κλειστό κουκουνάρι κομμένο στη μέση              

4. Πιπέρια  

5. Κέλυφος βελανιδιού 

6. Ένα στρογγυλό ξύλο για βάση 

7. Μαχαίρι 

8. Κόλλα 

9. Ψαλίδι 

10.  Διαφανές μανό  

  

 

Είμαι η καφέ αρκούδα 

Κινδυνεύω να χαθώ 

Και κανένας δε σώζει 

Απ' τον κίνδυνο αυτό 

 

Με κυνηγούν οι κυνηγοί 

Για τη γούνα τη ζεστή 

Με τη βία να χορεύω  

μου μαθαίνουν 

Και στο τσίρκο με πηγαίνουν 

 

Τα δέντρα μας τα κόβουν 

Στα δάση βάζουνε φωτιά 

Έτσι εγώ δεν έχω  

ούτε τροφή ούτε φωλιά 

 

 

Αίνιγμα: 
Είναι μεγάλη 

και τρανή και 

στα δάση κατοικεί. 

Τι είναι; 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκαντζόχοιρος από φύλλα! 
 

 Οδηγίες κατασκευής: 

 

1. Μαζέψτε φύλλα από εσπεριδοειδή δέντρα, απλώστε τα πάνω σε ένα 

χαρτόνι.  

2. Τοποθετήστε ένα βαρύ βιβλίο ή περιοδικά επάνω στα φύλλα και 

αφήστε τα να ξεραθούν για λίγες μέρες. 

3. Περάστε τα ξεραμένα φύλλα με λακ μαλλιών και αφήστε τα να 

στεγνώσουν. 

4. Κόψτε τα κοτσανάκια σε μικρά κομματάκια για τα πόδια και τα 

αγκάθια του.  

5. Κολλήστε στη μία πλευρά του φύλλου 4 κοτσανάκια για πόδια.  

6. Τα υπόλοιπα κοτσανάκια κολλήστε τα σαν αγκάθια πάνω στο φύλλο 

και ζωγραφίστε, με μαρκαδόρο τα υπόλοιπα αγκάθια στο φύλλο. 

7. Ζωγραφίστε το στόμα του. 

8. Κολλήστε το ματάκι του και ο σκαντζόχοιρος είναι έτοιμος! 

 

Υλικά:  

 

1. Φύλλα και κοτσάνια μικρά                        10. Κόλλα  

2. Μαρκαδόρους                                            11. Ψαλίδι 

3. λακ μαλλιών                                                12. Ματάκια 

 

 

Γνώριζες ότι… 

Οι σκαντζόχοιροι ξεχωρίζουν εύκολα από τα μυτερά αγκάθια τους, που έχουν μήκος περίπου 2 εκατοστά και 

χρώμα απαλό κίτρινο με ραβδώσεις. Πρόκειται για τρίχες που έχουν γίνει σκληρές με την προσθήκη κερατίνης. 

Τα αγκάθια αυτά δεν έχουν δηλητήριο και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από το ζώο. Τα μωρά του γεννιούνται 

τυφλά. 

Καθώς ο σκαντζόχοιρος μεγαλώνει, κατά το πρώτο έτος της ηλικίας του, χάνει τα απαλά αγκάθια που έχει κατά 

τη γέννησή του και τα αντικαθιστά με μεγαλύτερα και σκληρότερα. Ο σκαντζόχοιρος ζει 4-7 χρόνια. Τα αγκάθια 

τα χάνει και από στρες ή ασθένεια. 

Ο λαιμός, το πρόσωπο και η κοιλιά του σκαντζόχοιρου καλύπτονται από μαλακές τρίχες που έχουν χρώμα 

κιτρινωπό ή λευκωπό. Τα πόδια του έχουν δάχτυλα που καταλήγουν σε νύχια δυνατά και γαμψά. Οι 

σκαντζόχοιροι βγάζουν διάφορες φωνές, και δεν επικοινωνούν μόνο με γρυλίσματα και ρουθουνίσματα, αλλά και 

με δυνατά σφυρίγματα (ανάλογα με το είδος). Το θηλυκό είναι λίγο πιο παχύ και πιο μακρύ από το αρσενικό και 

έχει πιο μακρύ ρύγχος (φυλετικός διμορφισμός).Όλοι οι σκαντζόχοιροι είναι βασικά νυκτόβιοι, παρότι διάφορα 

είδη μπορεί να βγαίνουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι σκαντζόχοιροι του δάσους έχουν σχετικά λίγους 

εχθρούς, κυρίως πουλιά και ειδικότερα κουκουβάγιες, αλλά και νυφίτσες και σκύλους και φίδια, εξαιτίας μιας 

πρωτεΐνης που υπάρχει στο σώμα του έχει ανοσία στο δάγκωμα του φιδιού. Τα μικρότερα είδη όπως ο μακρώτις 

σκαντζόχοιρος έχουν ως επιπλέον εχθρούς τις αλεπούδες, τους λύκους και τις μαγκούστες.  

Οι άγριοι σκαντζόχοιροι μπορούν να πέσουν σε χειμέρια νάρκη, αν και δεν το κάνουν όλοι. Το αν θα το κάνουν 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την αφθονία του φαγητού και το είδος τους. Ο σκαντζόχοιρος είναι σχεδόν 

παμφάγος. Τρώει έντομα, σαλιγκάρια, βατράχια, αυγά, φίδια, κουφάρια, μανιτάρια, χόρτα, ρίζες, 

μούρα, πεπόνια, καρπούζια και φράουλες. 

    
Αίνιγμα 

Με παλούκια φορτωμένο 

Περπατάει ο καημένος 

Μα εχθρός σαν θα φανεί, 

Μια μπαλίτσα θα γενεί. 

 

Τι είναι; 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Γνώριζες ότι… 

Οι χερσαίες χελώνες ζουν αποκλειστικά στην ξηρά και υπάρχουν σήμερα 

περίπου 50 είδη. Τρέφονται κυρίως με φυτά αλλά θεωρείται παμφάγα ζώα. 

Τους χειμερινούς μήνες οι χελώνες πέφτουν σε χειμέρια νάρκη και η 

αναπαραγωγή τους γίνεται τους θερινούς μήνες, γεννώντας από 2 ως 12 

αυγά. 

Κατατάσσονται στην οικογένεια Testudinidae, η οποία συγκροτείται από 7 

γένη και 40 περίπου είδη των θερμών περιοχών της Γης, εκτός από την 

αυστραλιανή περιοχή. Από αυτά μόνο 3 (του πολυπληθέστερου γένους 

Testudo) απαντούν στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα τα 3 χερσαία (άγρια) είδη 

της Ελλάδας (και τα μοναδικά της Ευρώπης) είναι: 

Το είδος Χελώνα του Χέρμαν (Testudo hermanni) (με μερικά υποείδη, από τα 

οποία κάποια εντός και κάποια εκτός Ελλάδας), ελληνιστί Χελώνα 

μεσογειακή ή χέρμαννη ή του Χέρμαν. Απαντά κυρίως στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα, την Εύβοια και στα Ιόνια νησιά, 

Το είδος Χελώνα η ελληνική (Testudo graeca), κοινώς ελληνική χελώνα. Στην 

Ελλάδα απαντά κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα και σε 

ορισμένα νησιά (Εύβοια, Μήλο, Κύθνο, Θάσο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Κώ, Χίο), 

Το είδος Χελώνα η κρασπεδωτή (Testudo marginata), με ελληνική ονομασία 

Μαυριτανική ή Κρασπεδωτή χελώνα το οποίο θεωρείται ενδημικό είδος της 

Ελλάδας (εκτός Ελλάδας εντοπίζεται μόνο στη Σαρδηνία, όπου μάλλον έχει 

μεταφερθεί από τον άνθρωπο). Ζει κυρίως στη νότια και κεντρική Ελλάδα, 

φθάνοντας βόρεια μέχρι τον Όλυμπο.  

Απολιθώματα χελώνας χρονολογούνται τουλάχιστον 200 εκατομμύρια 

χρόνια. Στην αρχαιότητα η χελώνα λεγόταν πολιορκητική μηχανή. Κατά τη 

μυθολογία ήταν νύμφη που ο Ερμής μεταμόρφωσε σε χελώνα γιατί δεν 

παραβρέθηκε στους γάμους του Δια. 

 

 

Αίνιγμα 

Σιγανή και σιωπηλή, 

Το σαμάρι κουβαλεί.  

Τι είναι; 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CE%B7_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CE%B7_%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Χελώνες κουμπαράδες 

Οδηγίες κατασκευής: 

1. Χρειάζεται ένα μπουκάλι πλαστικό του 1,5 λίτρου από νερό ή αναψυκτικό. Κόψτε με ψαλίδι 

το κάτω μέρος του.  

2. Βάλτε το πάνω σε ένα βετέξ (ή αφρώδες ή τσόχα)  και με ένα μαρκαδόρο με λεπτή μύτη 

κάνετε το περίγραμμα σαν κύκλου. 

3. Σχεδιάστε στο βετέξ το κεφάλι, τα πόδια και την ουρά γύρω από τον κύκλο. 

4. Κόψτε το βετέξ περιμετρικά  στο σχέδιο που φτιάξατε. 

5. Γυρίστε το βετέξ από τη μεριά που δεν είναι ζωγραφισμένο και ακουμπήστε επάνω  

6. η βάση του μπουκαλιού. 

7. Με βελόνα και χοντρή κλωστή ή νήμα ενώστε το καβούκι της (μπουκάλι)  χελώνας με το 

βετέξ. 

8. Περνάτε το νήμα στις αυλακώσεις του μπουκαλιού, το σφίγγετε καλά για να στεριωθεί. 

9. Ωραίο είναι να ράψετε επάνω στο καβούκι  ένα κουμπί, ώστε να ενισχύσει το δέσιμο. 

10. Με ένα στυλό ή μαρκαδόρο με λεπτή μύτη ζωγραφίστε στο βετέξ, μάτια, στόμα, πόδια και  

ουρά. 

11. Τέλος στη μέση της βάσης (βετέξ)  κόψτε μία σχισμή με ψαλίδι και έτοιμος ο κουμπαράς 

 

Υλικά: 

 

1. Μπουκάλι πλαστικό του 1,5 λίτρου από νερό ή αναψυκτικό  

2. Ψαλίδι 

3. Βετέξ  

4. Βελόνα, χοντρή κλωστή ή νήμα 

5. Στυλό ή μαρκαδόρο με λεπτή μύτη  

 

 



  

Γνώριζες ότι… 

Το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του σκίουρου είναι η μακριά 

φουντωτή ουρά, που σε μερικά είδη έχει μήκος περίπου ίδιο του 

κορμιού του, το όνομά του προσέρχεται από τις λέξεις σκιά και 

ουρά. Υπάρχουν πάνω από 270 είδη.  

Τα πισινά του πόδια είναι σχετικά μεγάλα και το ζωάκι μπορεί 

άνετα να κάθεται πάνω τους με τα μικρά μπροστινά να κρατάνε 

καρπό ή άλλο αντικείμενο. Τα μπροστινά όσο και τα πισινά πόδια 

εξοπλίζονται με μικρά αλλά δυνατά νύχια κατάλληλα για 

σκάψιμο στο έδαφος και σκαρφάλωμα σε δέντρα. 

Σπάνια είναι ολόλευκοι οι σκίουροι. 

Το χρώμα του σκίουρου διαφέρει ανάλογα με το είδος, με τα πιο 

συνηθισμένα χρώματα το μαύρο, το κόκκινο, το γκρίζο και το καφέ στην πλάτη και το λευκό στην 

κοιλιά. Οι σκίουροι έχουν διπλό τρίχωμα, το εσωτερικό είναι πυκνό κι απαλό στην αφή, ενώ το 

εξωτερικό αποτελείται από μακριές σκληρές τρίχες. 

Ο σκίουρος έχει αμυγδαλωτά σκούρα προεξέχοντα μάτια, σχετικά μεγάλα για το μέγεθος του κεφαλιού 

του, με αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Τα τριγωνικά του αυτιά είναι στητά και σε μερικά είδη έχουν 

τούφες στην κορυφή τους. Το ρύγχος του είναι μικρό και λήγει σε στρογγυλή μύτη. 

Οι μεγαλύτεροι σκίουροι, οι μαρμότες, φτάνουν μέχρι 8 κιλά, ενώ οι μικρότεροι, που βρίσκονται στη 

δυτική Αφρική, έχουν βάρος μόλις 15 γραμμάρια. 

Ο θηλυκός  που πέφτει σε χειμέρια νάρκη ζευγαρώνει μια φορά το χρόνο αργά το χειμώνα ή αρχές της 

άνοιξης, άλλα είδη αναπαράγονται και δεύτερη φορά το καλοκαίρι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Σκίουρος 
Οδηγίες κατασκευής:  

 

1. Διαλέγουμε δυο φουντούκια και τα κολλάμε μεταξύ τους με τη μύτη τους προς τα έξω. 

2. Κόβουμε στη μέση το σύρμα πίπας και το κολλάμε στην ένωση, ώστε να γίνουν τα χέρια. 

3. Διπλώνουμε στην μέση το σύρμα πίπας.  

4. Τις ελεύθερες άκρες τις κολλάμε στη βάση των φουντουκιών για σχηματίσουν τα πόδια, στη συνέχεια 

το σύρμα πίπας το γυρίζουμε προς τα πάνω και το κολλάμε στην πίσω μεριά φουντουκιών με τη θηλιά 

προς τα πάνω για να σχηματίσουμε την ουρά. 

5. Σχεδιάζουμε με το μαρκαδόρο τα μάτια. Τη μύτη και το μουστάκι και κολλάμε 2 κομματάκια από το 

σύρμα της πίπας για αυτιά. 

 

 
Υλικά: 

1. Φουντούκια 

2. Σύρματα πίπας  

3. Μαύρο λεπτό μαρκαδόρο 

4. Κόλλα χειροτεχνίας 

5. Ψαλίδι 

 

Σκίουρος 

Κεφάλι, κοιλιά, ουρά.  



Γνώριζες ότι… 

To ελάφι είναι ζώο θηλαστικό, μηρυκαστικό, που ανήκει στην οικογένεια των ελαφιδών και στην τάξη 

των αρτιοδακτύλων. Είναι όμορφο, λεπτόσωμο, με κοντό σταρόχρωμο μαλακό τρίχωμα. Το κεφάλι του 

είναι μικρό, με ρύγχος μυτερό. Έχει μεγάλα όμορφα μάτια και λεπτά ευκίνητα πόδια. Το αρσενικό έχει 

στο κεφάλι του κέρατα μεγάλα με διακλαδώσεις που ανανεώνονται κάθε χρόνο και μοιάζουν με φύλλα 

πλατιά και ζουν σε πυκνά δάση ζευγαρωτά ή πολλά μαζί (αγέλες) και τρέφεται με χλόη, χόρτα ή και με 

τη φλούδα από τους κορμούς των μικρών δέντρων, τους οποίους επίσης καταστρέφει τρίβοντας επάνω 

τα κέρατά του, όταν είναι η εποχή να αλλάξει το δέρμα του. Μερικά είδη συχνάζουν και σε έλη. Το 

ελάφι δεν είναι μόνο ταχύτατο στην ξηρά αλλά γνωρίζει και πολύ καλό κολύμπι 

Το ελάφι συναντάται σε πολλές παραλλαγές (με κέρατα ή χωρίς, μεγαλόσωμο ή μικρόσωμο, με ουρά ή 

χωρίς, με χαυλιόδοντες ή όχι με μεγάλα ή μικρά αυτιά κλπ.) σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αφρική 

και την Αυστραλία. Στην Αμερική είναι μεγαλόσωμα, στην Κίνα μικρόσωμα χωρίς κέρατα, στην Ιάβα 

και Σουμάτρα μεγάλα με κοντά κέρατα, στην Ευρώπη μέτρια κλπ. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τα 

ελαφοκέρατα στην ιατρική και οι Ρώσοι τα αλέθουν για να θεραπευόσουν εξανθήματα και πληγές. 

Το κόκκινο ελάφι, που το συναντάμε στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας, έχει 

μήκος ως 2,30 μ. και ύψος ως 1,50 μ. και ζυγίζει ως 100 κιλά. Έχει σπάνια ευκινησία και τρέχει πολύ 

γρήγορα κάνοντας πηδήματα μέχρι 8 μέτρα. Ζει γύρω στα 40 με 50 χρόνια. Στην Ελλάδα συναντιέται 

στην Πάρνηθα, στον Όλυμπο, στα βουνά της Ηπείρου και σε μερικά ορεινά μέρη της Μακεδονίας. Έχει 

εχθρούς όλα τα αρπακτικά ζώα και τον άνθρωπο. Το μόνο όπλο για την άμυνά του είναι το γρήγορο 

τρέξιμό του και οι οξύτατες αισθήσεις του. Το θηλυκό του, που δεν έχει κέρατα, γεννά μια φορά το 

χρόνο (κάθε 10 μήνες) 1 ως 2 ελαφάκια που τα θηλάζει και τα αγαπά πολύ. Το ζευγάρι είναι τόσο 

αγαπημένο μεταξύ του που αν τύχει να σκοτωθεί το ένα, το άλλο είναι δυνατό να πεθάνει από λύπη και 

μαρασμό, έχοντας περιπλανηθεί πολλές μέρες.  

Το πρώτο κλωνοποιημένο ελάφι, 

γεννήθηκε στις 23-5-2003. 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%86%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Ελάφι από ξύλα 

Οδηγίες κατασκευής:  

1. Σώμα: Κόβουμε τον έναν κορμό στα 30 εκατοστά. 

2. Πόδια: Κόβουμε τέσσερα ίσια κλαδιά 10 εκατοστά. 

3. Κεφάλι: Κόβουμε δύο κορμούς 5 εκατοστά για το κεφάλι και ένα κλαδί 10 εκατοστά για το 

λαιμό. 

4. Στο κάθε κορμό που θα σχηματίσει το κεφάλι ξύνουμε λοξά το μπροστινό μέρος, ώστε να φύγει 

ο φλοιός του κορμού και να μείνει το κιτρινωπό μέρος, για να σχηματιστεί η μούρη μου. 

5. Κολλάμε τους κορμούς μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενωθούν τα δυο ξυσμένα μέρη, 

για να σχηματιστεί το ελάφι. 

6. Σχηματίζουμε στο κεφάλι με τον μαρκαδόρο τα μάτια και τη μύτη. 

7. Τέλος, κολλάμε μικρότερα κλαδιά ακανόνιστα για να γίνουν τα κέρατα του ελαφιού, και μικρά 

κομματάκια από τα κλαδάκια  για τα αυτιά και την ουρά. 

 

Υλικά:  

 

8. Κορμοί δέντρων διαμέτρου 5 έως 7 εκατοστά  

9. Κλαδιά δέντρων, διαμέτρου 2 ή 3 εκατοστά 

10. Ξυλόκολλα ή σιλικόνη 

11. Πριόνι 

12. Μαχαίρι ή κοπίδι  

13. Μαύρο μαρκαδοράκι 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αίνιγμα: 

Μάτια μεγάλα και κέρατα ψηλά, 

πόδια γοργά μα και λεπτά. 

Στο δάσος κατοικώ και 

μέσα σε αυτό ζητώ,  

καταφύγιο για να βρω! 

 

Ποιο ζώο είμαι;   



Γνώριζες ότι… 

Ο λαγός (αρχ. ελλ.:«λαγωός», λατ. ονομ.: «Lepus») είναι γένος φυτοφάγων 

θηλαστικών, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των Λαγιδών. Το μήκος του 

κυμαίνεται από τα 50 εκ. στα 75 εκ. Το βάρος του φτάνει τα 4-6 κιλά. Το 

τρίχωμά του αποτελείται από κοντές τρίχες σαν μαλλί και μακριές σαν 

στάχυα. Αλλάζει χρώμα ανάλογα με την εποχή και το περιβάλλον, είναι 

γρήγορο και ευκίνητο ζώο, τρέχει με 70 χιλιόμετρα την ώρα αλλά ποτέ σε 

ευθεία, ώστε να παραπλανάει τους διώκτες του. Μπορεί να πηδήξει 

πάνω από 5 μέτρα. Κατοικεί σε ποικιλία βιότοπων, από ερήμους και 

εύφορες πεδιάδες και δασώδεις βουνοπλαγιές μέχρι την τάιγκα του 

μακρινού βορρά. Είναι μάλλον νυκτόβιο ζώο, και τρέφονται με λαχανικά 

και τεύτλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Κάρτα λαγουδάκι 
      Οδηγίες κατασκευής:  

1. Διπλώνουμε το χαρτόνι στη μέση. 

2. Στο ένα φύλλο κόβουμε, το περίγραμμα εσωτερικά 

λαγού όπως στη εικόνα.  

3. Κόβουμε και τα χρωματιστά μαλλιά ανά 30 

εκατοστά. 

4. Στο δεύτερο φύλλο της κάρτας, κολλάμε το μαλλί 

και το κόβουμε ώστε να μην προεξέχουν. 

5. Κολλάμε περιμετρικά τα δυο φύλλα και να ενώνουμε 

μεταξύ τους και η κάρτα μας είναι έτοιμη.  

 

Υλικά: 

 

6. Χαρτόνι Α4 

7. Χρωματιστό μαλλιά 

8. Ψαλίδι 

9. Κόλλα 

 

 

Αίνιγμα: 

Δειλός, 

πολυκυνήγητος, 

Ποτέ δεν κλείνει μάτι, 

Μ ’αυτιά σαν του 

γαϊδουριού  

Και γρήγορος σαν άτι. 

Ποιό ζώο είμαι;   

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%BB%CE%BF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνώριζες ότι… 

Οι κουκουβάγιες ή γλαύκες έχουν ιδιαίτερη μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες 

προσαρμογές στις ανάγκες ενός νυκτόβιου θηρευτή. Έχουν μακριές και στρογγυλεμένες φτερούγες, 

κοντή ουρά και ένα δυσαναλόγως μεγάλο κεφάλι με ένα δισκοειδές μεγάλο πρόσωπο. Τα ράμφη τους 

είναι κυρτά και γαμψά. Όλες οι γλαύκες έχουν ιδιαίτερα οξυμένες τις αισθήσεις της ακοής και της 

οράσεως. Τα μάτια είναι τοποθετημένα μπροστά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στερεοσκοπική όραση, 

κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε κάθε θηρευτή, ώστε να μπορεί να κάνει σωστή εκτίμηση 

αποστάσεων και ταχυτήτων. 

 

Τα όργανα της ακοής είναι τοποθετημένα ασύμμετρα στο κεφάλι του πτηνού και                                     

η διαμόρφωση του προσώπου είναι τέτοια, ώστε να κατευθύνει τα ακουστικά κύματα  

στους ακουστικούς πόρους. Πάρα πολλές γλαύκες έχουν στην κορυφή της κεφαλής χαρακτηριστικές 

τούφες, οι οποίες ονομάζονται αντία. Τα αντία αποτελούνται από φτερά και δεν έχουν καμία σχέση με 

την ακοή. Η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. 

 

               

Οι γλαύκες έχουν σε σχέση με το σωματικό τους βάρος δυσαναλόγως μεγάλη επιφάνεια πτερύγων. Σε 

συνδυασμό με το μαλακό και πυκνό πτέρωμα επιτυγχάνουν έτσι μια σχεδόν απολύτως αθόρυβη πτήση. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αίνιγμα: 

 

Ποιο πουλί με βλέμμα σπινθηροβόλο 

ήταν της σοφίας σύμβολο, μα και της 

Αθηνάς; 

 

Ποιο ζώο είμαι;   

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουβάγια ζωγραφιστή σε πέτρα 

 

 

Οδηγίες κατασκευής:  

1. Μαζέψτε πέτρες από την ύπαιθρο, ξεπλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι  

και στεγνώστε τις, εάν έχουν τραχιά υφή τρίψετε τις με γυαλόχαρτο. 

2. Σχεδιάστε την κουκουβάγια στην πέτρα χρησιμοποιώντας μολύβι ή κιμωλία. 

3. Για τις λεπτομέρειες χρησιμοποιήστε ένα πολύ λεπτό μαρκαδοράκι. 

4. Ξεκινήστε τη ζωγραφική προχωρώντας από τα μεγαλύτερα τμήματα του σχεδίου  

στα μικρότερα, αφήνοντας κάθε στρώση να στεγνώνει πριν την επόμενη. 

5. Χρησιμοποιήσετε ένα πιστολάκι μαλλιών για να στεγνώσετε το χρώμα πιο γρήγορα. 

 

 

 

 

6. Μόλις τελειώσετε η ζωγραφική της κουκουβάγιας, χρησιμοποιήστε διάφανο μανό και περάστε 

ένα ή δύο στρώματα για να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η κουκουβάγια σας είναι έτοιμη. 

 

Υλικά: 

 

1. Πέτρες  

2. Διάφορα χρώματα χειροτεχνίας με βάση το νερό ή τέμπερες  

3. Ανεξίτηλοι Μαρκαδόροι 

4. Σαπούνι  

5. Γυαλόχαρτο 

6. Μανό  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γνώριζες ότι… 

Ο Δρυοκολάπτης, γνωστός στην Ελλάδα με την 

ονομασία τσικλητάρα ή τζουμπλιντάρα είναι πτηνό αναρριχητικό της 

οικογένειας των δρυοκολαπτιδών που αριθμεί περισσότερα από 200 είδη, τα 

οποία ζουν σε δασώδεις περιοχές σχεδόν όλου του κόσμου, εκτός από 

τη Μαδαγασκάρη και την Αυστραλία. Από τα σημαντικότερα μέλη 

αναφέρονται  Picus και Dendrocopus, στα ποία ανήκουν οι γνήσιοι 

δρυοκολάπτες. Διακρίνονται για ορισμένες συνήθειες και ανατομικές 

ιδιαιτερότητές τους.  

Τα δύο εξωτερικά δάχτυλα των ποδιών τους είναι γυρισμένα προς τα πίσω και 

τα εσωτερικά προς τα μπρος, ώστε να γαντζώνονται με ευκολία στα κλαδιά και 

στις αυλακώσεις των δέντρων. 

Οι κάλαμοι των ουραίων φτερών (ουροπήγιο), εκτός των εξωτερικών, είναι 

πολύ σκληροί και μυτεροί, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν την ουρά τους 

ως στήριγμα για να κάθονται. 

Το μήκος του σώματός του κυμαίνεται από 9 - 55 εκατ. και έχει χρώμα 

ασπρόμαυρο και λίγο πρασινωπό.  

Έχει μακρύ λαιμό, μεγάλο κεφάλι και ράμφος αρκετά μακρύ και ισχυρό, για να 

μπορεί να βρίσκει εύκολα την τροφή του στις φλούδες των δέντρων ή στα ξύλα 

όπου ανοίγει τρύπες. Ο δρυοκολάπτης πετά από δέντρο σε δέντρο και χτυπά 

δυνατά τον κορμό του.  

Από τον κρότο καταλαβαίνει ποιο δέντρο είναι κούφιο και χωρίς να χάσει 

καιρό ανοίγει με το ράμφος του τρύπες συλλαμβάνοντας τις προνύμφες με την 

κολλώδη, σκωληκόμορφη και πολύ ευλύγιστη, κερατινοποιημένη στην άκρη 

γλώσσα του.  

Από όλα τα είδη ο δρυοκολάπτης της Νοτίου Αφρικής είναι ο μόνος που δεν 

τρυπά τις φλούδες ή τα ξύλα των δέντρων. Τρέφεται με έντομα, προνύμφες και 

σκουλήκια που βρίσκει μέσα στην ξερή λάσπη, στη λάσπη επίσης κατασκευάζει 

και τη φωλιά του.  

Όλοι οι άλλοι φτιάχνουν τη φωλιά τους στις κουφάλες των δέντρων ή ανοίγουν 

τρύπες στους κορμούς των δέντρων, σε χοντρούς πασσάλους και σε 

τηλεφωνικούς στύλους. Εκεί το θηλυκό γεννά μέχρι τρεις φορές το χρόνο από 

5 - 8 αβγά την κάθε φορά και τα κλωσά 16 ημέρες. 

Αίνιγμα: 

Αν, και δεν είμαι σφυρί, 

χτυπάω το ξύλο. 

Κάθε γωνιά του, 

θέλω να εξετάσω. 

Περπατώ με ένα κόκκινο καπέλο, 

και είμαι ένας όμορφος ακροβάτης. 

Ποιος είμαι; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δρυοκολάπτης! 

 

Με το ράμφος σαν τρυπάνι 

σκάβει τους κορμούς γερά, 

τη φωλιά του για να κάνει 

και ν’ αφήσει τα αυγά. 

 

Όταν γεννηθούν πουλάκια 

με τα στόματα ανοιχτά, 

περιμένουν σκουληκάκια 

να τους φέρνει στη φωλιά. 

 

Σκάβει ο δρυοκολάπτης 

μες στων δέντρων τον κορμό 

και ζωύφια τσιμπάει 

με το ράμφος το γαμψό. 

 
                                             

Αριστογείτονας Χαραλαμπάκης 

 

 

 

Δρυοκολάπτης 
     Οδηγίες κατασκευής: 

 

1. Κεφάλι: Κάνουμε χωνί το ένα ρολό και ντύνουμε το μισό με κόκκινη κόλλα γλασέ, το 

υπόλοιπο με πράσινη κόλλα γλασέ. Κολλάμε τα ματάκια στο κόκκινο μέρος και ένα 

τρίγωνο κομμάτι ανάμεσα στα μάτια. 

 

2. Λαιμός: Από την κόκκινη κόλλα Α4 κόβουμε 2 λουρίδες 2εκ χ 20 εκ. τις τοποθετούμε σε 

ορθή γωνία και διπλώνουμε τη μια μετά την άλλη σχηματίζοντας ακορντεόν. 

 

3. Σώμα: Το 2ο ρολό το καλύπτουμε με κόκκινη κόλλα γλασέ. 

4. Κόβουμε μακρόστενα κομμάτια γκοφρέ των 3 χρωμάτων τα οποία κολλάμε για ουρά και 

φτερά. 

5. Ανοίγουμε 2 τρύπες στο κάτω μέρος και στερεώνουμε 2 κομμάτια σπάγκο και περνάμε τις 

χάντρες, κάνοντας κόμπο στο κάτω μέρος, σχηματίζοντας έτσι τα πόδια. 

6. Κολλάμε το κεφάλι στο λαιμό και το σώμα. Σχηματίζουμε ένα σπιτάκι από με το 

μεγάλο σπαγκο και τα δυο ξυλάκια. Επάνω στο κάτω ξυλάκι κολλάμε το δρυοκολάπτη. 

7. Κάνουμε μια τρύπα στο πάνω μέρος του σώματος και περνάμε σπάγκο, 

το στερεώνουμε πάνω στο πρώτο ξυλάκι και κολλάμε χρωματιστά φύλλα πάνω στους 

σπάγκους. 

  
      Υλικά: 

 

1. 2 ρολά από χαρτί υγείας                                                             6. 2 ξυλάκια στο ίδιο μέγεθος 

2. Κόλλες γλασέ χρώματος κόκκινο και πράσινο                          7. 1 μικρότερο ξυλάκι 

3. Γκοφρέ χρώματος κόκκινο κίτρινο και πράσινο                        8. 1 χαρτί Α4 κόκκινο 

4. 1 ζευγάρι ματάκια                                                                        9. 2 χάντρες 

5. Χοντρός σπόγγος 1 μέτρο και 1 κομμάτι γύρω στα 20 εκ      10. Κόλλα υγρή ή ατλακόλ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ρ Υ Ο  Κ Ο Λ Α Π Τ Η Σ Μ 

Σ Η Τ Υ Γ Μ Φ Ν Ν Μ Λ Κ Ν 

Υ Λ Η Ν Μ Ψ Ψ Β Β Ν Κ Ι Ι 

Σ Κ Α Ν Τ Ζ Ο Χ Ο Ι Ρ Ο Σ 

Κ Β Γ Γ Ω Ζ Ε Ε Ε Β Ξ Υ Μ 

Ψ Ψ Η Φ Ο Φ Σ Λ Λ Ζ Ξ Ρ Μ 

Ω Φ Θ Ν Ν Σ Φ Ω Α Ω Κ Ο Β 

Η Ρ Ψ Μ Κ Η Ρ Ν Β Φ Μ Σ Ω 

Θ Α Ρ Κ Ο Υ Δ Α Μ Μ Ι Ν Ψ 

 

Πόσα ζώα μπορείς 

να βρεις στη 

ζούγκλα των 

γραμμάτων; 

Ψάξε προς όλες τις 

κατευθύνσεις και 

θα τα βρεις. 

Το παιχνίδι των ζώων 



  

 

 

Παιχνίδια για τον Γαλαξία 

 

1. Ο ΛΑΓΟΣ 

 
Περιγραφή:  

Ένα Αστέρι βγαίνει για λίγο έξω. Τα υπόλοιπα Αστέρια κάθονται                                       

σε κύκλο, διαλέγουν έναν για «λαγό» και καλούν το Αστέρι που                                      

βγήκε, να μπει ξανά μέσα. Τότε αρχίζουν να τραγουδούν: 

«Ποιος είναι ο λαγός; Να τον βρεις δεν μπορείς», ενώ συγχρόνως  

μιμούνται με κινήσεις το λαγό Ο «λαγός» ξαφνικά αλλάζει τις κινήσεις του  

και μιμείται άλλο ζώο και αμέσως οι υπόλοιποι που τον βλέπουν αλλάζουν  

κι αυτοί τις κινήσεις τους και μιμούνται το ζώο του «λαγού». Σκοπός του Αστεριού που 

βγήκε έξω είναι να ανακαλύψει το «λαγό». Έχει τρεις προσπάθειες στη διάθεση του και 

αν μαντέψει σωστά, τότε ο «λαγός» βγαίνει έξω και πρέπει να μαντέψει αυτός την 

επόμενη φορά.  

 

2. ΡΑΒΔΙ 
 

Περιγραφή:  

Τα Αστέρια κάθονται σε κύκλο. Ένα Αστέρι μπαίνει στον κύκλο κρατώντας ένα ραβδί και 

μιμείται ένα ζώο και στη συνέχεια χτυπά 5 φορές με το ραβδί στο έδαφος. Το Αστέρι 

που θα ανακαλύψει πρώτο πιο ζώο είχε μιμηθεί ο ραβδούχος, μέσα το χρονικό 

περιθώριο των 5 κτυπημάτων, θα πάρει τη θέση του ραβδούχου. 

Υλικά: Ραβδί  

 

3. ΦΩΤΙΑ - ΑΕΡΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ – ΓΗ 
 

Περιγραφή:  

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο στο έδαφος. Το Στέλεχος πετάει την μπάλα σε ένα Αστέρι, 

ενώ συγχρόνως φωνάζει μία από τις λέξεις «Αέρας», «Θάλασσα», «Γη» ή «Φωτιά» και 

μετράει αντίστροφα μέχρι από 10. Το Αστέρι πρέπει να απαντήσει μέχρι το μηδέν, με το 

όνομα ενός πουλιού, ψαριού, ζώου ή αντικειμένου ανάλογα με την λέξη που φώναξε το 

Στέλεχος.  Συνεχίζει το Αστέρι που έδωσε την απάντηση κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν το 

Αστέρι που έχει την μπάλα στα χέρια του ακούσει φωτιά θα πρέπει να φωνάξει ένα 

άψυχο αντικείμενο. Δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται όνομα πουλιού, ψαριού, ζώου 

ή αντικειμένου που έχει αναφερθεί προηγουμένως. 

Υλικά: Μπάλα 

4. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΖΕΥΓΑΡΙΑ  
 

Περιγραφή: 

Μοιράζονται τα χαρτάκια σε όλα τα Αστέρια και το Στέλεχος χτυπάει ένα μουσικό 

όργανο. Όλα τα Αστέρια ξεκινούν να τραγουδούν το τραγούδι που συμβολίζεται στο 

χαρτάκι τους ταυτόχρονα  και ψάχνουν να βρουν το ταίρι τους πριν το Στέλεχος 

σταματήσει να χτυπάει το μουσικό όργανο. Αυτοί που θα βρεθούν, πρώτοι κερδίζουν. 

Υλικά: Χαρτάκια με ζωγραφιές που θα αντιστοιχούν, συμβολικά, 

σε τραγούδια των Αστεριών (2 φορές το κάθε σχέδιο), όσα και τα παιδιά. 



 

 

 

 

 

 

 

5. ΧΕΡΙΑ - ΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ  
 

Περιγραφή: 

Στο πάτωμα έχουμε δημιουργήσει 7 σειρές από 3 διαφορετικά  

σχέδια με πατούσες και παλάμες. Οι πατούσες και οι παλάμες  

διακρίνονται σε αριστερές και δεξιές. Σκοπός του παιχνιδιού, είναι,  

κάθε Αστέρι, με το σύνθημα, να τοποθετεί γρήγορα και σωστά τα χέρια 

και τα πόδια του πάνω στις αντίστοιχες φωτογραφίες, και να περνάει  

στην επόμενη τριάδα μέχρι να τερματίσει και τις 7 σειρές. Το παιχνίδι  

παίζεται και με τους Αστερισμούς, σε σκυταλοδρομία, νικητής είναι,  

ο Αστερισμός που θα τερματίσει πρώτος. 

Υλικά: 21 σχεδιασμένες πατούσες και παλάμες, αριστερές και δεξιές. 

 

6. ΤΟ ΦΙΔΙ 
 

Περιγραφή:  

Οι Αστερισμοί μπαίνουν σε σειρές. Το αριστερό χέρι κάθε Αστεριού περνάει κάτω από τα 

πόδια του και το δεξί πιάνει το αριστερό χέρι του μπροστινού του. Ο τελευταίος της 

σειράς περνά πίσω στη ζώνη του ένα μαντήλι. Με το σύνθημα, κάθε «φίδι» προσπαθεί να 

πάρει την ουρά (μαντήλι) των άλλων «φιδιών», παίρνοντας με το ελεύθερο δεξί χέρι του 

πρώτου το μαντήλι του τελευταίου, του άλλου Αστερισμού. Όποιος Αστερισμός χάσει το 

μαντήλι του ή διαλύσει την αλυσίδα του, βγαίνει από το παιχνίδι. 

Υλικά: Μαντήλια  

 

7. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
 

Περιγραφή: 

Το ένα Αστέρι κάνει την κραυγή ενός ζώου και τα υπόλοιπα Αστέρια πρέπει να κάνουν το 

ζώο αυτό με κινήσεις π.χ. το πρώτο Αστέρι νιαουρίζει και οι υπόλοιποι μεταμορφώνονται 

σε γάτες και τρίβονται στα ποδιά του πρώτου. Αυτό επιλαμβάνεται από κάθε Αστέρι τη  

κραυγή ενός διαφορετικού ζώου κάθε φορά. 

 

8. ΑΡΚΟΥΔΟΚΥΝΗΓΗΤΟ 
 

Περιγραφή: 

Ένα Αστέρι παίζει τον ρόλο της αρκούδας. Δένει ένα μακρύ κομμάτι κορδέλας γύρω από     

τη μέση του, με το δέσιμο προς την πλάτη. Στην άκρη της κορδέλας, δένουμε ένα πον-

πον ή μια άλλη χρωματιστή κορδέλα. 

Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει και να βρυχάται. Οι υπόλοιποι την κυνηγούν και 

προσπαθούν να πιάσουν την ουρά της για να σταματήσει.  

                 Ο νικητής παίρνει την ουρά και  μεταμορφώνεται σε αρκούδα και συνεχίζεται το παιχνίδι. 

                       Υλικά:  

                 Ένα μακρύ κομμάτι κορδέλας 

                       Χρωματιστή κορδέλα ή πον-πον 

 



 

 

 

 

 

Αρκούδα: https://youtu.be/0zcuYaKxm2g  

Σκαντζόχοιρος:  https://youtu.be/zB7MJIlFknU  

Χελώνα: https://youtu.be/a6dz4047p-I  

Σκίουρος: https://youtu.be/2ePUNeDqnmE  

Ελάφι: https://youtu.be/8UHl5G68SpY  

Λαγός: https://youtu.be/fz3QDBH-Oco  

Κουκουβάγια: https://youtu.be/olq2DyQ_mNU  

Δρυοκολάπτης: https://youtu.be/hATeiclniH8  

  

Μπάντζο 

       Οδηγίες κατασκευής: 

1. Χρησιμοποιήστε ένα ποτήρι για να σχεδιάσετε έναν κύκλο 

στο καπάκι ενός κουτιού από παπούτσια.  

2. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι, κόβετε τον κύκλο.  

3. Στη συνέχεια, σε μία από τις στενές πλευρές του κουτιού   

σχεδιάστε έναν ακόμη κύκλο στη διάμετρο ενός χάρτινου σωλήνα, 

στη μία από τις στένες πλευρές του κουτιού.  

4. Μόλις κόψετε και αυτόν τον κύκλο, θα πρέπει να περάσετε το  

σωλήνα μέσα από την τρύπα για να δημιουργήσετε έτσι τη  

λαβή του μπάντζο. 

5. Για χορδές θα χρησιμοποιήσετε μεγάλα χοντρά λάστιχα,  

που θα τεντώσετε γύρω από τη μεγάλη πλευρά του κουτιού  

των παπουτσιών.  

6. Κάτω από τα λάστιχα, στη πλευρά του κουτιού που έχει το  

στρογγυλό άνοιγμα, τοποθετήστε δύο μολυβιά.  

7. Τα μολύβια να τοποθετηθούν όσο πιο μακριά είναι δυνατόν από  

το στρογγυλό άνοιγμα. 

8. Τα μολύβια «θα παίζουν το ρόλο» της γέφυρας κάτω από τις χορδές 

(λάστιχα), χωρίς γέφυρα, το μπάντζο σας δεν θα λειτουργήσει. 

9. Αν Χρησιμοποιήστε λαστιχάκια με διαφορετικό φάρδος, θα πέτυχετε  

διαφορετικούς ήχους.  

 

 

 

Έτοιμο το Μπάντζο! 

                                     

              Υλικά: 

  

1. Ποτήρι               

2. Κουτί παπουτσιών  

3. Κοπίδι                

4. Χάρτινο σωλήνα (ρόλο από κουζίνας) 

5. Δύο μολύβια      

6. Χοντρά λάστιχα 

 

https://youtu.be/0zcuYaKxm2g
https://youtu.be/zB7MJIlFknU
https://youtu.be/a6dz4047p-I
https://youtu.be/2ePUNeDqnmE
https://youtu.be/8UHl5G68SpY
https://youtu.be/fz3QDBH-Oco
https://youtu.be/olq2DyQ_mNU
https://youtu.be/hATeiclniH8


 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org  

https://www.wwf.gr  

https://Clever crafts for kids 

https:// marthastewart.com 

https://www.superdad.gr 

https://www.parnitha-np.gr 

https://www.youtube.com 

https://www.wwf.gr 

https://www.katiescroshetdoodiew.com 

https://www.krokotak.com 

 

 

 

 
Ντίνα 

Αγγελική, Βάσω, Ελένη, Κατερίνα, 

Κατερίνα, Κωστής, Μαίρη, Χρήστος 

 

 

 

 

Πηγές 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ! 

 

“Καταφύγια και Δρυμοί που προστατεύονται  

τα παραπάνω ζώα” 

Χελώνα: Εθνικό πάρκο Ζακύνθου, Δέλτα Έβρου και Εθνικό 

πάρκο Δαδιάς στο Σουφλί 

Αρκούδα: Εθνικοί δρυμοί Βίκου, Αώου, Πίνδου και 

οροσειρά Ροδόπης, καταφύγιο Αρκτούρος. 

Ελάφι: Εθνικοί Δρυμοί Παρνασσού, Πάρνηθας και οροσειρά 

Ροδόπης. 

Σκίουρος: Εθνικοί Δρυμοί Παρνασσού, Πάρνηθας, Ολύμπου. 

Λαγός: Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλονιάς. 

Μαύρος Δρυοκολάπτης,  Λευκονώτης Δρυοκολάπτης: 

Εθνικοί Δρυμοί, Παρνασσού, Ολύμπου, Πίνδου. 

Σκαντζόχοιρος: Εθνικοί Δρυμοί Παρνασσού, Πάρνηθας, 

Πίνδου. 

Κουκουβάγια: Εθνικοί Δρυμοί Πάρνηθας, Πίνδου. 

 

 

 

Προσεχώς…  

 

https://www.pinterest.co.kr/ntinapapka/clever-crafts-for-kids/
https://www.superdad.gr/
https://www.youtube.com/
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1

