
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο!  

Αστρικά Έτη 2020-1990  

Στόχος: Στόχος του Μεγάλου Παιχνιδιού για το Άνοιγμα της νέας Οδηγικής Χρονιάς, είναι τα παιδιά που θα προσκληθούν, να 

ταξιδέψουν στο χρόνο και να γνωρίσουν παιχνίδια που έχουν παίξει τα Αστέρια κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων του Κλάδου 

Αστεριών.  

Η γνωριμία με τον Κλάδο, μέσα από το παιχνίδι «θα προκαλέσει» τα παιδιά, να θελήσουν να ενταχθούν στους Γαλαξίες. 

 

Άνοιγμα: Ο κυβερνήτης της «μηχανής του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης, ενώ προσπαθούσε να βρει διάφορα ιστορικά βιβλία, στο 

κατώφλι ενός μυστικού δωματίου, βρήκε μια αρμαθιά κλειδιά. Σκέφτηκε λοιπόν, να αναθέσει στη φημισμένη ιστοριογράφο-

ερευνήτρια Φωτεινία Αστερίου να εξερευνήσει και να φέρει στο φως τα μυστικά που κρύβουν τα κλειδιά. 

Κεντρική Ιδέα–Μύθος: 

-«Αγαπημένα μου παιδιά είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθατε! Ακούστε τι έγινε! 

 Καθώς καθόμουν εδώ, ήρθε ο κυβερνήτης της «μηχανής του χρόνου» Γαλάξιος Αστεριάδης, μου έδωσε μια αρμαθιά κλειδιά και 

μου ανέθεσε μια πολύ σημαντική αποστολή να ανακαλύψω τα μυστικά που κρύβουν. 

 Κατάφερα λοιπόν και άνοιξα το μυστικό δωμάτιο, τι νομίζετε ότι ανακάλυψα;… Σεντούκια! Μα… πάρα πολλά… σεντούκια! 

(Σταθμοί Μ. Π.) 

 Αμάν… ποιος θα με βοηθήσει τώρα, να ξεκλειδώσω όλα αυτά τα σεντούκια;… Αμέσως, σκέφτηκα εσάς τα Αστέρια και τους φίλούς 

σας. Είμαι σίγουρη, ότι μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα, θα καταφέρουμε να μάθουμε τα μυστικά των σεντουκιών. 

 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, να ανακαλύψουμε τα μυστικά τους! 

 

 



Το παιχνίδι ξεκινά… 
 

 

 

 

Παιχνίδι Γνωριμίας: «Το δέντρο της φιλίας!»  

Σε χαρτί του μέτρου υπάρχει ζωγραφισμένο ένα δέντρο. Μέσα σε ένα καλάθι υπάρχουν φύλλα από δέντρα (θα μαζέψουμε φύλλα 

που έχουν πέσει από τα δέντρα). Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ένα-ένα παιδί λέει το όνομά του. Στη συνέχεια παίρνει ένα 

φύλλο από το καλάθι πηγαίνει και το κολλάει (το Στέλεχος βάζει κόλλα στο δέντρο και το παιδί κολλάει το φύλλο). Όταν 

ολοκληρώσουν όλα τα παιδιά θα έχει δημιουργηθεί το δέντρο της φιλίας. 

Αριθμός παιδιών: Ο αριθμός παιδιών που θα συμμετάσχουν στο Μεγάλο Παιχνίδι να είναι βάσει των οδηγιών της Πολιτείας 

για τον COVID-19. 

Χωρισμός Ομάδων: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες έως 5 ατόμων και τα Στελέχη να εντάσσουν στις ομάδες τουλάχιστον ένα 

Αστέρι. 

Διακριτικά: Κονκάρδες για την κάθε μία ομάδα, με μία από τις χρονολογίες των 30 χρόνων από «1990 έως 2020 ».  

Διάρκεια σταθμών: 

Η διάρκεια των σταθμών του Μ. Π. προτείνεται να είναι 15 λεπτά και μέγιστη διάρκεια του Μ. Π. η 1 ώρα και 30 λεπτά. Για 

κάθε σταθμό να δημιουργήσετε δείγματα, έτσι ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια και ο χρόνος που χρειάζονται.  

Για την πραγματοποίηση του Μ. Π. επιλέγετε τους σταθμούς που προτιμάτε, ωστόσο μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το 

χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στις ομάδες. Να έχετε σχεδιάσει ένα χάρτη για τη κάθε ομάδα με τις θέσεις των 

σταθμών και με ηχητικό σήμα να γίνεται η χρονική αλλαγή των σταθμών. Στους σταθμούς να υπάρχει ένα σεντούκι (κουτί ή 

χάρτινο κιβώτιο διακοσμημένο) που μέσα θα βρίσκουν τη χρονιά και το τίτλο της. Επίσης, θα υπάρχουν οδηγίες και υλικά για την 

πραγματοποίηση του κάθε σταθμού.  



1ο Σεντούκι(Σταθμός): 2019 «Φυσικά και είμαι μέσα!» Κύριος  Πλάτανος  

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 λωρίδες 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 με το μεγάλο σπάγγο 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: 2 ρολά από χαρτί υγείας, 2 ξυλάκια στο ίδιο μέγεθος, 2 Κόλλες γλασέ χρώματος κόκκινο και πράσινο, 1 μικρότερο ξυλάκι, 

γκοφρέ χρώματος κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, 1 χαρτί Α4 κόκκινο, 1 ζευγάρι ματάκια, χάντρες, χοντρός σπάγγος 1 μέτρο και 1 

κομμάτι γύρω στα 20 εκ. κόλλα υγρή ή ατλακόλ. 

 

 

 



2ο Σεντούκι(Σταθμός): 2018 Ακαδημία «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» 

Οδηγίες παιχνιδιού: 

Η φύση μας χαρίζει απλόχερα τόσα πολύτιμα «δώρα» για τη διατροφή μας. Εξηγούμε στα Αστέρια ότι όταν προσέχουμε τη 

φύση εκείνη μας ανταμείβει με δώρα σημαντικά για την υγεία μας. Και επειδή δουλέψαμε για το περιβάλλον σήμερα υπάρχει 

ένα δώρο για εμάς.  

Θα υπάρχουν κομμένα φρούτα σε πιατάκια και τα παιδιά θα διαλέξουν τι θέλουν να βάλουν στην φρουτοσαλάτα τους. 

Έχουμε:   

Εικόνες με αμπέλια και σταφύλια. 

Εικόνες με ελαιόδεντρα, ελιές και λαδί. 

Εικόνες με πορτοκαλιές, πορτοκάλια και χυμό. 

Παίζουμε παιχνίδι μνήμης με τις παραπάνω εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ο Σεντούκι(Σταθμός): 2011 «Ταξίδι σε κόσμο μαγικό, με τον Δρ. Σκαπανάκη… οδηγό!!» 

Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων «Νερό και Ελιά» 

Οδηγίες: 

(Τα παιδιά έχουν ειδοποιηθεί από τον Δρ Σκαπανάκη ότι σε μία από τις Εφορίες υπάρχουν δύο πολύ 

φανατικοί αρχαιολόγοι, «τρελάρες», και παρακαλεί πολύ τα παιδιά να είναι αποφασιστικά σε αυτό που θα 

τους ζητήσουν.) 

Η Ομάδα συναντά 2 αρχαιολόγους που τσακώνονται μεταξύ τους: ο ένας φωνάζει «Ποσειδωνία» και ο άλλος 

φωνάζει «Αθηνά» και δε βλέπουν στην αρχή τα παιδιά. Μετά τους ζητούν να καθίσουν και αρχίζουν να 

εξηγούν πότε ο ένας, πότε ο άλλος, ζητώντας και τη συμμετοχή των παιδιών (για επιβεβαίωση: «Έτσι 

δεν είναι;», «Θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς το νερό; », «Θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς το 

θρεπτικό λάδι; » κλπ). Πόσο σημαντικό είναι το νερό και το λάδι. Ο ένας τους θαυμάζει τον Ποσειδώνα και 

πιστεύει ότι έγινε μεγάλη αδικία πού δεν ονομάστηκε αυτή η πόλη Ποσειδωνία, ενώ ο άλλος θαυμάζει την Αθηνά και 

πιστεύει ότι πολύ σωστά η πόλη πήρε το όνομά της, αφού της χάρισε το πολυτιμότερο αγαθό: την ελιά. 

Αφού η διαμάχη δεν καταλήγει πουθενά, αποφασίζουν να ψηφίσουν έτσι όπως θα ψήφιζαν οι αρχαίοι. 

(Κάθε παιδί παίρνει από ένα καλάθι ένα όστρακο με ζωγραφιά είτε της ελιάς, είτε του νερού και ρίχνει τη ψήφο του μέσα σε 

ένα κιούπι. Στο τέλος της ψηφοφορίας, καταμετρώνται οι ψήφοι και καταγράφονται). 

Υλικά: πανό και σχοινί, 2 χλαμύδες, 1 τρίαινα, 1 κλαδί ελιάς, 1 τσουβαλένιο σακί, κεραμίδια. 

 

 

 



 

4ο Σεντούκι(Σταθμός): 2010 «Όλοι μαζί στη γειτονιά.» 

Κάρτα 

Οδηγίες κατασκευής: 

Κατασκευή κάρτας με το τι θέλουν τα παιδιά για τη γειτονιά τους και παράδοσή της στο 

Δήμαρχο της πόλης. 

Υλικά: χαρτόνι, μαρκαδόρους, κόλλα, ψαλίδι. 

 

5ο Σεντούκι(Σταθμός): 2006 «Ο Πειραματούλης και η Αστεροπαρέα του» 

Γαρύφαλλο μισό-μισό 

Οδηγίες κατασκευής: 

1.Βρείτε ένα λευκό γαρύφαλλο και κόψτε κατά μήκος το στέλεχος (8 εκ). 

2.Γεμίστε δύο ποτήρια με νερό. Ρίξτε στο ένα κόκκινο μελάνι και στο άλλο μπλε. 

3.Βουτήξτε το μισό στέλεχος στο ποτήρι με το μπλε μελάνι και το άλλο μισό σ’ αυτό με το κόκκινο 

μελάνι. 

4.Έπειτα από 2 ώρες το λουλούδι θα είναι δίχρωμο: το μισό μπλε και το άλλο μισό κόκκινο! 

 

Υλικά: γαρύφαλλο, 2 ποτήρια με νερό, κόκκινο και μπλε μελάνι. 



6ο Σεντούκι(Σταθμός): 2002 «Ταξιδεύοντας στις Ολυμπιάδες» 

Οδηγίες κατασκευής: 

Πρώτα τους εξηγούμε τι σημαίνει το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Βάζουμε 5 στεφάνια με τα χρώματα 

των 5 Ηπείρων. Κάθε παιδί ανήκει σε μία Ήπειρο. Μόλις το Στέλεχος πει μία Ήπειρο (π.χ. Ασία), τα παιδιά  θα 

πρέπει να μπουν στο ανάλογο στεφάνι που αντιστοιχεί η  Ήπειρος. 

Υλικά: 5 στεφάνια στα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

 

7ο Σεντούκι(Σταθμός): 1999 «Καλημέρα Ειρήνη.» 

Τα φαναράκια της Ειρήνης 

 

Το φαναράκι της φιλίας έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Φαναριών Φιλίας, το οποίο παρακινεί τα παιδιά να φτιάξουν και να ανταλλάξουν φαναράκια 

φιλίας για να προωθήσουν την Παγκόσμια Ειρήνη. 

Μπορούν επίσης να κατασκευαστούν για να δώσουν την έννοια της Ειρήνης μέσα από την 

ομορφιά του φωτός. Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα και να το στείλεις σε κάποιο φίλο σου. 

 

Οδηγίες κατασκευής: 

Κρατήστε ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι χαρτόνι οριζόντια. 

Διπλώστε τις 2 μακριές πλευρές προς το κέντρο. 



Κόψτε σχήματα κατά μήκος των διπλωμένων πλευρών, δημιουργώντας ανοίγματα στο χαρτόνι. Ξεδιπλώστε το χαρτόνι. 

Κολλήστε διάφορα χρωματιστά γκοφρέ για να καλύψετε τις τρύπες που ανοίξατε. Έτσι όταν θα φωτιστεί το φαναράκι θα έχει 

διάφορα χρώματα. 

Γυρίστε το από την άλλη πλευρά και διακοσμήστε το φαναράκι με εικόνες και σκέψεις για την Ειρήνη. Κολλήστε τις δυο άκρες 

μεταξύ τους κάνοντας ένα κυλινδρικό σχήμα. Για χερούλι κολλήστε τις δυο άκρες μιας λουρίδας χαρτονιού στην κορυφή, 

εσωτερικά. 

Κρεμάστε το στο παράθυρο ή κοντά σε φως για να δείτε τα όμορφα χρώματα που θα έχει φαναράκι της Ειρήνης. 

Υλικά: χαρτόνι, γκοφρέ χαρτί, ψαλίδι, κόλλα. 

 

8ο Σεντούκι(Σταθμός) : 1997 «Όλη τη γη γυρίζω φίλους γνωρίζω» 

Τουλίπα 

Οδηγίες κατασκευής: 

Τα παιδιά κόβουν πέταλα από το λεπτό χαρτί. 

Τυλίγουν το πράσινο γκοφρέ γύρω από το καλαμάκι για να φτιάξουν το κοτσάνι. 

Κολλήστε τα πέταλα στην κορυφή του κοτσανιού. Τα παιδιά, αν θέλουν, μπορούν να βάλουν πολλά στρώματα 

σε διάφορα χρώματα. 

Γυρίστε τις άκρες από τα πέταλα προς τα έξω, για να μοιάζουν με αληθινή τουλίπα. 

Υλικά: λεπτό χαρτί διαφόρων χρωμάτων ( κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί ), πράσινο γκοφρέ, καλαμάκι 15 εκ 

μακρύ, κόλλα. 

 



 

 

9ο Σεντούκι(Σταθμός): 1996 «Καλλιτέχνες σε δράση.» 

 

Φώτο κολάζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες κατασκευής: 

Δίνουμε στα παιδιά εικόνες από παλιά περιοδικά, εφημερίδες, παραμύθια. Τις κόβουν και τις συνθέτουν όπως θέλουν 

κολλώντας τες πάνω στο χαρτί τους. Αν χρειάζεται συμπληρώνουν το φώτο κολάζ με ζωγραφική . 

Υλικά: περιοδικά, εφημερίδες, παραμύθια, κόλλα, ψαλίδι, μαρκαδόρους, χαρτόνι. 

 



10ο Σεντούκι(Σταθμός): 1993 « Η Γιαγιά ξαναθυμάται» 

Οδηγίες: 

Βασιλιά βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά! 

Αυτό το παιχνίδι παίζεται με τρία παιδιά και πάνω. 

Στην αρχή “τα βγάζουν” και αυτός που θα βγει πρώτος θα γίνει βασιλιάς. Ύστερα τα παιδιά 

ρωτούν τον βασιλιά: 

“Βασιλιά-βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά”, τι ώρα είναι; 

κι εκείνος απαντά:  

“ Ώρα για δουλεία” 

Και εκείνα τον ξαναρωτούν: 

“Τι δουλειά;” 

“Τεμπελιά” απαντάει. 

Και τότε τα παιδιά αρχίζουν να μιμούνται μια δουλεία, χωρίς να μιλούν. Ο Βασιλιάς πρέπει να μαντέψει τι δουλειά έκαναν και 

αν δεν το βρει είναι υποχρεωμένος να μιμηθεί ένα ζώο που θα του πουν τα παιδιά. 

 

Υπάρχει και παραλλαγή που είναι η εξής: 

Το ένα παιδί γίνεται βασιλιάς και τ' άλλα παιδιά κάθονται απέναντί του. Το ένα παιδί φωνάζει: 

“Βασιλιά-βασιλιά με τα κόκκινα σπαθιά τι ώρα είναι;” 

Ο Βασιλιάς λέει: 

“Ένα βήμα μπροστά ή ένα βήμα πίσω” και τα παιδιά προχωρούν ανάλογα. 

Όταν πει: 

“Στ' αυγά σου!" 

τότε το παιδί γυρίζει στη θέση του. Όποιο παιδί φτάσει πρώτο εκεί που είναι ο βασιλιάς, παίρνει τη θέση του, γίνεται αυτός 

βασιλιάς και ξαναρχίζει το παιχνίδι. 



 

Κλείσιμο:  

Τα παιδιά συγκεντρώνονται και εμφανίζεται, η Φωτεινία Αστερίου. 

- Αγαπημένα μου παιδιά είμαι πολύ χαρούμενη, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά! Παρέα 

ανοίξαμε πολλά από τα σεντούκια και ανακαλύψαμε στιγμές της ιστορίας των 30 

χρόνων του Κλάδου Αστεριών.  

Είσαστε οι καλύτεροι βοηθοί και η καλύτερη παρέα σε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο! 

Ελάτε να μάθουμε και να τραγουδήσουμε το τραγούδι της φιλίας του Κλάδου Αστεριών! 

Αστέρια, ελάτε να σας δώσω ένα μαγικό μεγεθυντικό φακό για πολλές ακόμα εξερευνήσεις! 

Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε!  

Γεια χαρά ως την άλλη φορά! 

Υλικά: To τραγούδι της φιλίας του Κλάδου Αστεριών.    

Αναμνηστικό: Ένας μεγεθυντικός φακός. Στο γυαλί του να γράφει 30 κλάδος Αστεριών.  


