


Ο φίλος μας ο Κύκλος 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρείς φίλοι, η Προσφορά, ο Σεβασμός και η Υπευθυνότητα, που ζούσαν 
στο δάσος και είχαν συντροφιά τα ζώα, τα πουλιά, τα φυτά και τα λουλούδια. Ένα βράδυ οι φίλοι τους, 
τους πρότειναν να δώσουν το χάρισμά τους, στους ανθρώπους. Οι τρείς φίλοι ταξίδεψαν στην πόλη 
των ανθρώπων... αλλά εκεί τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη! Οι άνθρωποι δεν ήξεραν ούτε την 
προσφορά, ούτε τον σεβασμό, ούτε την υπευθυνότητα.
Έτσι λοιπόν, οι τρείς φίλοι αποφάσισαν να μείνουν στην πόλη των ανθρώπων μέχρι να  καταφέρουν το 
έργο τους, δηλαδή να μοιράσουν το χάρισμά τους στους ανθρώπους. Περπατούσαν αρκετή ώρα 
σκεπτόμενοι τον τρόπο και τις πράξεις που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Είχε αρχίσει να βραδιάζει 
και οι τρείς φίλοι σκέφτηκαν να βρουν ένα μέρος, ώστε να ξαποστάσουν. Ξάφνου βρέθηκε μπροστά 
τους ένας γεράκος.  
Ο γεράκος αυτός φαινόταν περίεργος. Φορούσε πολύχρωμα κουρέλια και το περπάτημά του έμοιαζε 
σαν να χόρευε.
Οι τρείς φίλοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν που θα μπορούσαν να βρουν ένα μέρος για να 
ξεκουραστούν. 

- Μα φυσικά στο σπίτι μου, απάντησε ο γεράκος. Μένω με τα έντεκα αδέρφια μου, αλλά για 
είκοσι εννιά μέρες θα είμαι μονάχα με τον αδερφό μου τον Ιανουάριο, οπότε μπορείτε να 
μείνετε στο σπίτι μου.

Έτσι ο Σεβασμός, η Προσφορά και η Υπευθυνότητα τον ακολούθησαν.
Ο γεράκος τους πρόσφερε ζεστή σούπα και τους συστήθηκε:
Είμαι ο Φεβρουάριος ή Φλεβάρης, ο δεύτερος γιός του Χρόνου. Είμαι ο πιο μικρός σε μέρες επειδή το
153 π.Χ. όταν ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εγώ ο Φεβρουάριος 
καθιερώθηκα ως δεύτερος. Όμως, το 4 π.Χ. ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος αφαίρεσε από 
τον Φεβρουάριο μία μέρα και την πρόσθεσε στον Αύγουστο, που ήταν αφιερωμένος στο πρόσωπό του.

Προσφορά-Σεβασμός-Υπευθυνότητα
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Οι τρείς φίλοι κατάλαβαν τελικά πως ακόμα και ο αυτοκράτορας Αύγουστος συμπεριφέρθηκε όπως 
και οι υπόλοιποι.
Δεν είχαν άλλη λύση από το να ζητήσουν βοήθεια από τον φίλο τους τον Κύκλο.
Έτσι, την άλλη μέρα μόλις ξημέρωσε, ο Κύκλος, συνεπής στο κάλεσμα των φίλων του έφτασε στην 
πόλη. Οι τρεις φίλοι είχαν φροντίσει να μαζέψουν όλους τους ανθρώπους στην πλατεία και να 
καθίσουν σε ένα κύκλο. Οι τρεις φίλοι άρχισαν να τους μιλάνε πως μπορούν όλοι και όλα να είναι ποιο 
ευτυχισμένοι, στην αρχή τους μίλησε ο Σεβασμός, μετά η Προσφορά και τελευταία η Υπευθυνότητα, 
μα… οι άνθρωποι δεν άκουγαν τίποτα.
Συνέχιζαν αδιάφοροι να μιλούν και να γελούν δυνατά. Κάποιοι βιάστηκαν να φύγουν.

- Εεεε… σταθείτε, ελάτε να καθίσετε κοντά μας έχουμε τόσα πολλά να σας πούμε! Τους είπε τότε 
ο Κύκλος. Καθίστε εδώ στον κύκλο μας να σας πω… γιατί όλοι έχουν ένα κύκλο που βοηθάει. 

- Τώρα, θα σας πω για ένα σημαντικό κύκλο… τον κύκλο του νερού, ακούστε λοιπόν, το νερό 
των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών εξατμίζεται λόγω της ζέστης του ήλιου και 
γίνονται τα σύννεφα, ο κρύος αέρας βοηθάει τα σύννεφα να γίνει η βροχή και αν είναι πολύ 
κρύος γίνεται χιόνι, έτσι το νερό επιστρέφει στη γη, στα ποτάμια, στις λίμνες, στις θάλασσες, 
στις πηγές και το σπουδαιότερο παίρνουμε το νεράκι και πίνουμε, ποτίζουμε και πόσα άλλα δεν 
κάνουμε με το χρυσό νεράκι… γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουμε να είναι καθαρό.

- Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω… αλλά θα σας πω άλλο ένα…  
- Το  δέντρο, θέλει να το φροντίζουμε, βλέπετε… και ‘δω υπάρχει ένας κύκλος, εμείς το 
σκαλίζουμε, το ποτίζουμε με καθαρό νερό και του δείχνουμε αγάπη και εκείνο, τόσο περισσότερο 
ανθίζει και τόσους περισσότερους καρπούς μας προσφέρει. 
- Όταν δίνεις σεβασμό, όταν προσφέρεις και όταν είσαι υπεύθυνος, νοιώθεις πολύ όμορφα. Είπε ο 
Κύκλος και σιώπησε.

Τότε, οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν ψιθυριστά, τα λόγια του είχαν καταφέρει να μπουν στις καρδιές 
τους. 

- Τελικά, έχουν πολύ δίκιο οι φίλοι σου, γι’ αυτό από δω και πέρα, όλοι εμείς οι άνθρωποι θα 
αρχίσουμε να προσφέρουμε, να σεβόμαστε και όλα θα τα κάνουμε με υπευθυνότητα.

Οι τρείς φίλοι, χαρούμενοι έφυγαν για το δάσος παρέα με τον φίλο τους τον Κύκλο. Και βέβαια πάντα 
γύριζαν στην πόλη των ανθρώπων, όταν εκείνοι ξεχνούσαν την υπόσχεσή τους.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
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«Φυσικά και είμαι μέσα… για τη Φύση… για τον 
Άνθρωπο!»

Αγαπημένα μας Στελέχη, 

Ελπίζουμε το πρώτο βήμα-πακέτο δραστηριοτήτων που λάβατε 
τον Ιανουάριο, να σας ταξίδεψε στο Σύνθημα χρονιάς: 

«Φυσικά και είμαι μέσα …για τη Φύση …για τον Άνθρωπό!»

Συνεχίζουμε με το δεύτερο  βήμα-πακέτο, το οποίο θα το 
δουλέψετε τον Φεβρουάριο.

Τα Αστέρια, συνεχίζουν να ασχολούνται μέσα από τον Γαλαξία με 
τις τρείς (3) αξίες, Προσφορά-Σεβασμός-Υπευθυνότητα.

Τα Αστέρια θα αποκτήσουν γνώσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και τη χαρά που δίνουν οι αξίες αυτές χωρίς 
υλικά ανταλλάγματα.

Οι δραστηριότητες, μέσα από τα παιχνίδια, τα πειράματα, τα 
φυσικά φαινόμενα κ.λ.π., μας δίνουν τη δυνατότητα να τις 
αξιοποιήσουμε και να τις εμπλουτίσουμε, είτε δια ζώσης, είτε 
διαδικτυακά.

1…2…3… και… φοράμε το χαμόγελό μας, τις τιρκουάζ φόρμες μας 
και τα γρήγορα παπούτσια μας και συνεχίζουμε αυτό το υπέροχο 
ταξίδι…
«Φυσικά και είμαι μέσα!… για τη Φύση… για τον Άνθρωπο!»
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Εθελοντισμός

Καθώς μεγαλώνεις θα ανακαλύπτεις γιατί έχεις δύο χέρια, το ένα είναι για να βοηθάς τον εαυτό σου και 
το άλλο για να βοηθάς τους συνανθρώπους σου.
AudreyHepdurn -Πρέσβειρα των Η.Ε.

Εθελοντισμός, χωρίς τις αξίες, Προσφορά-Σεβασμός-Υπευθυνότητα δεν υπάρχει!

Τα Αστέρια από την πρώτη (1) μέρα της ζωής τους στον Γαλαξία μαθαίνουν τον εθελοντισμό και τις αξίες 
του!
Ο εθελοντισμός όταν ξεκινήσει από μικρή ηλικία, γίνεται μέρος της ζωής τους, κάτι που τα Αστέρια  
περιμένουν και ανυπομονούν να πραγματοποιήσουν στις συγκεντρώσεις στον Γαλαξία τους.
Σε αυτή την ηλικία, τα Αστέρια μαθαίνουν τις αξίες αυτές, νιώθοντας περήφανα για τα αποτελέσματα της 
δουλειάς τους.
Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι μέσω του εθελοντισμού, μαθαίνουν να είναι 
υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας και να βοηθούν τους γύρω τους. 
Ίσως το πιο δυνατό και υπέροχο μήνυμα είναι ότι τα ίδια τα Αστέρια, νιώθουν σημαντικά ως 
προσωπικότητες. Για σας και τα Αστέρια σας, προτείνουμε ένα οπτικοακουστικό παραμύθι γεμάτο με 
υπέροχες αξίες.

Το δώρο της παπλωματούς
Ένα υπέροχο σύγχρονο παραμύθι που μιλά για τη χαρά της προσφοράς.
Μια γενναιόδωρη παπλωματού με μαγικά δάχτυλα, φτιάχνει τα πιο όμορφα παπλώματα του κόσμου και 
τα χαρίζει στους φτωχούς. Ένας άπληστος βασιλιάς, που μέσα στο παλάτι του έχει μαζεμένους όλους 
τους θησαυρούς του κόσμου, ψάχνει να βρει εκείνον που θα του χαρίσει έστω ένα χαμόγελο.
Κι αυτός τελικά τι θα τους κάνει όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει μαζεμένους; Η παπλωματού, 
λοιπόν, ήταν γυναίκα ξακουστή σε Ανατολή και Δύση για τα πανέμορφα, χειροποίητα παπλώματα που 
έφτιαχνε, τα οποία είχαν πάνω τους θεσπέσια χρώματα. Πολλοί πίστευαν πως εκείνα τα παπλώματα 
έπεφταν στα χέρια της απ’ τα φτερά των αγγέλων, άλλοι ότι είχε μαγικά δάχτυλα ή ότι χρησιμοποιούσε 
υλικά που της προμήθευαν νεράιδες. Πάντως, τα παπλώματα εκείνα δεν πωλούνταν. Χαρίζονταν… 
Μπορεί η παπλωματού να διδάξει τον βασιλιά την τέχνη της ευτυχίας από την προσφορά;
Ας το ανακαλύψουμε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/SIjB9nU1IjE
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Ώρα για δημιουργία!

Οι τρείς φίλοι , η Προσφορά , ο Σεβασμός και η Υπευθυνότητα, αφού έφτασαν στη 
μεγάλη πόλη κατάλαβαν ότι έχουν πολύ δουλειά!
Οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν με αυτά που έβλεπαν να συμβαίνουν. Ο κόσμος γινόταν 
όλο και καλύτερος, πιο χαμογελαστός, πιο ευτυχισμένος. 
Και ήθελαν να κάνουν τόσα πολλά! Όλοι έλεγαν τις ιδέες τους: να κάνουμε αυτό, να 
κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο.
Επικρατούσε ένα χάος. Ποιο να κάνουν πρώτο; Ποιό δεύτερο;
Κάποιος είχε μια ιδέα: «Να κάνουμε ένα κάθε μήνα. Να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο και 
να ψηφίσουμε τη σειρά!»
Ωωω! Τι ωραία ιδέα! Ένα χαμόγελο φώτισε τα πρόσωπά τους .

Το μηνιαίο ημερολόγιο (μία δράση-ένα δώρο για κάθε μήνα)
Υλικά:

� Κάρτες από χρωματιστά χαρτόνια.

� Κόλλες.

� Χρώματα.

� Ψαλίδια.
� Φαντασία.

Εκτέλεση:
� Αποφασίζουμε όλοι μαζί την καλή πράξη που αντιστοιχεί σε κάθε μήνα.

� Πάνω σε κάρτες τα Αστέρια ζωγραφίζουν ένα δώρο, το χρωματίζουν και 
γράφουν, με τη βοήθεια των Στελεχών, σε πιο μήνα αντιστοιχεί.

� Στο εσωτερικό της κάρτας ζωγραφίζουν αυτό που έχει ψηφιστεί σαν δράση του 
μήνα. 

� Κολλάμε τις κάρτες σε ένα ταμπλό και κάθε πρώτη συγκέντρωση του μήνα 

ανοίγουμε την αντίστοιχη κάρτα.
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ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.
Όταν πολέμους ξεκινάς,

να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν ειρήνη.

Όταν πληρώνεις το νερό,
να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που μόνο σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου,

να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα .
Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς,

να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,

στον εαυτό σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν κερί στο σκοτάδι.»

Όλοι μπορούμε να γίνουμε κεριά και να φωτίσουμε,
έστω και λίγο, τα σκοτάδια κάποιων.

Μαχμούντ Νταρουίς (1941-2008) Παλαιστίνιος ποιητής
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Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Στις 2 Φεβρουαρίου 1971 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους 
υγροτόπους στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας 
Θάλασσας. Υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα δέλτα, τα έλη, οι λίμνες, οι 
λιμνοθάλασσες, οι πηγές, οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές 
λίμνες. Η συνθήκη Ραμσάρ αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή 
χρήση όλων των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και 
διακρατικής συνεργασίας ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Στη συνθήκη περιλαμβάνονται 1524 υγρότοποι με έκταση 520 
εκατομμυρίων στρεμμάτων περίπου.
Στην απογραφή των ελληνικών υγροτόπων από το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων Υγροτόπων, το 2000, αναφέρονται 411 υγρότοποι στην 
Ελλάδα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στη βόρεια 
Ελλάδα. Από αυτούς, δέκα (10) υγρότοποι έχουν χαρακτηρισθεί ως 
Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ.

Δέλτα Έβρου νοτιοανατολικά Ν. Έβρου
Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες
Ν. Ξάνθης και Ροδόπης www.fd-nestosvistonis.gr
Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες νότια των Ν. Καβάλας και Ξάνθης www.fd-
nestosvistonis.gr
Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης www.foreaskv.gr
Τεχνητή λίμνη Κερκίνη βορειοδυτικά του Ν. Σερρών www.kerkini.gr
Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα Ν. Θεσσαλονίκης www.axiosdelta.gr
Λίμνη Μικρή Πρέσπα Δυτική Μακεδονία www.spp.gr
Κόλπος Αμβρακικού Δυτική Ελλάδα www.amvrakikos.eu
Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου N. Μεσολογγίου www.fdlmes.gr
Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου Ν. Ηλείας www.strofylianationalpark.gr



Οικολογικό παιχνίδι

Στόχος παιχνιδιού: Να κατανοήσουν τα Αστέρια την επικινδυνότητα της μόλυνσης.
Υλικά: 

� Κόκκινες κορδέλες-μόλυνση.

� Πράσινες κορδέλες-φυτά .
� Καφέ κορδέλες-ζώα.

� Γαλάζιες κορδέλες-ποτάμια, θάλασσες, αέρας, νερό.
Εκτέλεση παιχνιδιού:

� Χωρίζουμε τα Αστέρια σε τέσσερεις (4) ομάδες, όσα και τα χρώματα από τις κορδέλες. Ένα 
Στέλεχος θα είναι ο άνθρωπος.

� Τα Αστέρια με τις κόκκινες κορδέλες κυνηγούν τα Αστέρια με τις πράσινες, καφέ, και γαλάζιες  
κορδέλες προσπαθώντας να τους αγγίξουν με αυτές και να μαζέψουν όσες περισσότερες 
κορδέλες μπορούν.

� Όποιο Αστέρι χάσει την κορδέλα του, βγαίνει από το παιχνίδι.

� Κάθε φορά που ένα Αστέρι-μόλυνση παίρνει όλες τις κορδέλες τότε έρχεται το Στέλεχος-
άνθρωπος και προσπαθεί να τις πάρει . 

� Στο τέλος το Στέλεχος-άνθρωπος πρέπει να έχει μαζέψει όλες τις κορδέλες. Ενώ όμως χαίρεται,
γιατί κατάφερε και πήρε όλες τις κορδέλες εξηγούμε ότι ουσιαστικά είναι ο χαμένος, γιατί ο 
άνθρωπος είναι αυτός πού έχει την ευθύνη για τη μόλυνση.

Κολλάζ-Ρύπανση
Με τον όρο "ρύπανση υδάτων" εννοούμε κάθε άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο υδάτινο 
περιβάλλον που έχει βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς, αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και 
συνεπώς των προϊόντων που σχετίζονται με αυτό. Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης είναι τα 
βιομηχανικά απόβλητα, οι βιομηχανικές διαδικασίες, τα αστικά λύματα και οι γεωργικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παρασιτοκτόνα και βοτανοκτόνα.
Οι λίμνες, τα ποτάμια και οι θάλασσες δέχονται όλα αυτά τα χημικά απόβλητα που τελικά καταλήγουν 
στο τραπέζι μας.
Για σκεφτείτε να τρώτε όσπρια, που ξέρουμε πόσο υγιεινά είναι, αλλά αυτά τα όσπρια να τα έχουν 
ποτίσει με μολυσμένο νερό;

Υλικά:

� Φωτοτυπίες με έτοιμες εικόνες (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, κ.λ.π).

� Διάφορα όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα, αρακάς, κουκιά).

� Υγρή Κόλλα.
� Τέμπερες.

� Πινέλα.

� Χαρτόνι Α4
Εκτέλεση:
Κολλάμε τα όσπρια στο χαρτόνι γεμίζοντάς το όλο. Αφού στεγνώσει η κόλλα, χρωματίζουμε τα 
κολλημένα όσπρια με χρώματα που φανταζόμαστε ότι έχει πάρει το τοπίο μετά τη μόλυνση.



Επιτραπέζιο παιχνίδι
Το μυστικό του βάλτου

Πάνω σε ένα χαρτόνι, ζωγραφίζουμε έναν βάλτο τον οποίο διασχίζει μια διαβαθμισμένη 
διαδρομή με τετραγωνάκια. Κάθε τετράγωνο έχει σχεδιαστεί με διαφορετικό χρώμα. Δύο χρώματα:
κόκκινο και μπλε.
Επίσης, ζωγραφίζουμε τέσσερεις-πέντε (4-5) μικρές πετρούλες σαν βατραχάκια.
Καθώς και καρτέλες με ερωτήσεις και βήματα.
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ή περισσότερες ομάδες και τοποθετούν τα πέτρινα βατραχάκια στο 
σημείο της εκκίνησης. 
Τα Αστέρια επιλέγουν από δύο (2) διαφορετικά πακέτα ερωτήσεων, ανάλογα με το χρώμα που έχει το 
τετράγωνο και προχωρούν τόσα τετράγωνα μπροστά μέσα στο βάλτο όσα γράφει το χαρτάκι, αν η 
απάντησή τους είναι σωστή. Αν είναι λάθος, πηγαίνουν τα ίδια τετράγωνα πίσω. 
Στόχος: να τερματίσουν τη διαδρομή του βάλτου, (δε μας αφορά ποια ομάδα θα τερματίσει πρώτη, αλλά 
να τερματίσουν όλες οι ομάδες), ώστε στο τέλος όλοι μαζί να ανακαλύψουμε το μυστικό του βάλτου. 
Το μυστικό θα είναι γραμμένο σε ένα φάκελο και κρυμμένο στον χώρο. 
Έξω από το φάκελο γράφουμε έναν γρίφο για το που περίπου είναι ο φάκελος.
Π.χ.: κλεισμένοι είμαστε εμείς σε ένα όμορφο κουτί, αλλά στο χέρι σαν μας πάρεις, ουράνιο τόξο ευθείς 
θα φτιάξεις (το κουτί με τους μαρκαδόρους).
Θα γράφει:
Μπράβο! Αφού καταφέρατε να μάθετε όλα τα μυστικά της μητέρας Φύσης να μην ξεχνάτε ποτέ ότι: η
φύση δεν είναι μέρος για επίσκεψη αλλά το σπίτι μας και πρέπει να το φροντίζουμε.

Κόκκινες κάρτες:
Δέκα (10) κάρτες με ερωτήσεις και απαντήσεις που σχετίζονται με τη μητέρα Φύση . 

� Ποιά είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα ζώα του δάσους;
Η φωτιά. δυο (2) τετράγωνα.

� Οι μαργαρίτες τι χρώμα έχουν; 
Κίτρινο. Ένα (1) τετράγωνο.

� Όταν πλένουμε τα δόντια μας αφήνουμε το νερό της βρύσης ανοιχτό;
Όχι. Δύο (2) τετράγωνα.

� Όταν βγαίνουμε από ένα δωμάτιο αφήνουμε το φως ανοιχτό;
Όχι. Δύο (2)τετράγωνα .

� Τι χρώμα έχουν οι κάδοι ανακύκλωσης;
Μπλε. Τρία (3) τετράγωνα.

� Ξέρετε τι είναι τα τετράδια από ανακυκλωμένο χαρτί;
Τετράδια που έχουν φτιαχτεί από παλιό χρησιμοποιημένο χαρτί, έτσι προστατεύονται τα δάση, η 
φύση, το περιβάλλον. Γίνονται καθαρότερες οι πόλεις, οι γειτονιές, οι δρόμοι. Το χαρτί γίνεται 
από τα δέντρα. Αν συνεχίσουμε όμως εμείς οι άνθρωποι να κόβουμε τα δέντρα για να κάνουμε 
χαρτί, στο τέλος δεν θα υπάρχει οξυγόνο για να αναπνεύσουμε. Τρία (3) τετράγωνα.

� Χρησιμοποιούμε ειδικές τσάντες για τα ψώνια μας (πάνινη) και όχι πλαστικές σακούλες;
Ναι, γιατί η πλαστική σακούλα και κάθε είδος πλαστικού κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον. Δύο
(2) τετράγωνα.

� Πού βάζει το σκουπίδι του ένα πρόθυμο Αστέρι, όταν δεν υπάρχει καλαθάκι σκουπιδιών;





Το ουράνιο τόξο,
μόλις σταματήσει η βροχή

και οι ακτίνες του ήλιου ξεπροβάλλουν,
χρώματα χύνονται στην γη

και την φύση όλη περιβάλλουν.
Το ουράνιο τόξο σαν φανεί

η χαρά φωλιάζει στην καρδιά μου
και η λύπη τρέχει να κρυφτεί

διώχνοντας τα σύννεφα μακριά μου.

Τα χρώματα που έχει το ουράνιο τόξο.

Το ουράνιο τόξο έχει τα χρώματα της Ίριδας. Η Ίριδα ήταν 
αγγελιοφόρος των θεών. Έμοιαζε με τους δικούς μας 
ταχυδρόμους, μόνο που αντί για σάκο κρατούσε κηρύκειο και 
αντί για παπούτσια φορούσε σανδάλια. Κάποια μέρα έπρεπε 
να σώσει την Αθήνα από τη μανία του Ποσειδώνα. Όμως 
χρειαζόταν έναν δρόμο για τα ατελείωτα και δύσκολα ταξίδια 
της. Τότε δύο άνεμοι ,ο Βοράς και ο Νότος αποφάσισαν να 
της κάνουν ένα δώρο. Ένα δρόμο ίσιο, φωτεινό και 
πολύχρωμο που θα ένωνε τη γη με τον ουρανό.
Έτσι γεννήθηκε το ουράνιο τόξο με τα επτά (7) χρώματα της 
ίριδας που είναι: το μωβ, το σκούρο μπλε, το γαλάζιο, το 
πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο.

Το ουράνιο τόξο παίζει κρυφτό 

Το ουράνιο τόξο έχει κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα, ψηλά 
στον ουρανό, για να προστατευτεί από τη βροχή και δεν ξέρει 
πώς να βγει από εκεί.
Γι’ αυτό κι εμείς επιβιβαζόμαστε σε ένα τρένο, με αρχικό 
σταθμό τη γη και αρχίζουμε το ταξίδι μας ανεβαίνοντας προς 
τα σύννεφα για να το βρούμε και να το φέρουμε πίσω. Στο 
ταξίδι μας αυτό περνάμε από σύννεφα-σταθμούς. Σε κάθε 
σταθμό παίρνουμε, στο τέλος κάθε δοκιμασίας λωρίδες 
χαρτιού στα χρώματα της Ίριδας, π.χ. στον πρώτο σταθμό 
παίρνουν κίτρινες λωρίδες, στο δεύτερο κόκκινες κ.λ.π. 
Μπορούμε σε κάποιους σταθμούς να δώσουμε δύο χρώματα 
μαζί που η μίξη τους δίνει το χρώμα του επόμενου σταθμού, 
π.χ. στον πρώτο σταθμό δίνουμε το μπλε και το κόκκινο και 
στο δεύτερο σταθμό το μωβ.  

Φυσικά φαινόμενα…

Το ουράνιο τόξο
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Σταθμοί:

1ος Σταθμός: Τα χρώματα με τον αφρό αν αναμίξω ένα ουράνιο τόξο θα δημιουργήσω.
Απλώνουμε αφρό στο πιάτο και ρίχνουμε σταγόνες από τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. 
Ανακατεύουμε ελαφρά με το ξυλάκι
Υλικά:
Αφρός,
ξυρίσματος, 
χρώματα ζαχαροπλαστικής, 
χάρτινα πιάτα, 
ξυλάκια.

Παραλλαγή: στο χάρτινο πιάτο τοποθετούμε κυκλικά χρωματιστά κουφετάκια. 
Ρίχνουμε με το σταγονόμετρο δύο-τρείς (2-3) σταγόνες νερό πάνω σε κάθε κουφετάκια 
και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα.

2ος Σταθμός: Μπορώ να αγγίξω το ουράνιο τόξο; Μπορώ να κάνω τσουλήθρα στο 
ουράνιο τόξο; Δημιουργούμε αντανάκλαση με το cd στον τοίχο και προτρέπουμε τα 
Αστέρια να το αγγίξουν.
Κατανοούμε ότι κάποια φυσικά φαινόμενα ενώ τα βλέπουμε δεν μπορούμε να τα 
ακουμπήσουμε.

Υλικά: cd.

3ος Σταθμός: Το ουράνιο τόξο μας αρέσει τόσο πολύ που σκεφτήκαμε να το κλείσουμε 
σε ένα βάζο. Μοιράζουμε σε επτά (7) χάρτινα ποτήρια το χοντρό αλάτι. Σε κάθε ποτήρι 
ρίχνουμε λίγες σταγόνες χρώματος και ανακατεύουμε. 
Ρίχνουμε το περιεχόμενο κάθε ποτηριού σε στρώσεις μέσα στο γυάλινο βάζο.

Υλικά:
γυάλινα βάζα, 
χοντρό αλάτι, τέμπερες, 
χάρτινα ποτήρια,
ξυλάκια για ανακάτεμα. 
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Αμυγδαλιά «η νύφη του χιονιά»

Συγκέντρωση με θέμα: Φύση-Μυθολογία-Τέχνη.

Άνοιγμα: 

Ένα Στέλεχος είναι ντυμένο αμυγδαλιά. Επισκέπτεται τα Αστέρια και τους ζητά να 
μαντέψουν τι δέντρο είναι.
Αφού βρουν τα Αστέρια το δέντρο το Στέλεχος-Αμυγδαλιά εξηγεί στα Αστέρια πως 
βρέθηκε εκεί.
Λόγια αμυγδαλιάς:
«Αστέρια μου, ο Δημοφώντας, γιος του Θησέα και της Φαίδρας και βασιλιάς της 
Αθήνας, ταξίδεψε κάποτε στα παράλια της Θράκης. Εκεί γνώρισε εμένα την όμορφη 
βασιλοπούλα Φυλλίδα και με ερωτεύτηκε. Επειδή βιαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα, 
μου υποσχέθηκε ότι, θα επιστρέψει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για να 
παντρευτούμε. Το διάστημα όμως αυτό πέρασε και ο Δημοφώντας δε γύρισε να με 
πάρει. Εγώ, η Φυλλίδα απαρηγόρητη, επειδή νόμιζα ότι ο καλός μου έπαψε να με 
αγαπά, έσβησα από τη λύπη μου. Οι θεοί με συμπόνησαν και με μεταμόρφωσαν σε 
αμυγδαλιά, ένα δέντρο με πανέμορφα άνθη, αλλά χωρίς φύλλα. Μετά από λίγο καιρό, ο 
Δημοφώντας επέστρεψε στη Θράκη και έμαθε τι μου συνέβη. Τρελός από τον πόνο του, 
έτρεξε, με αγκάλιασε και γέμισε φιλιά τον τρυφερό κορμό μου, δηλαδή τον κορμό της 
αμυγδαλιάς κι αμέσως τα κλαδιά μου γέμισαν πράσινα, δροσερά φύλλα.
Γι’ αυτό τα φύλλα της αμυγδαλιάς-Φυλλίδας φυτρώνουν πάντα μετά τα άνθη: 
περιμένουν το αγκάλιασμα του αγαπημένου της Δημοφώντα.
Ψάχνω τον Δημοφώντα λοιπόν. Θα με βοηθήσετε να τον βρω;»

Κυρίως μέρος: 

Ένα Στέλεχος μεταμφιεσμένο σε γεωπόνο-βιολόγο επισκέπτεται τα Αστέρια και αφού 
τους συστηθεί τους εξηγεί τον λόγο που έφτασε ως εκεί.  Ταυτόχρονα με τα λόγια του 
το Στέλεχος δείχνει τυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφίες από το δέντρο.
Λόγια γεωπόνου–βιολόγου:

- Αστέρια μου, έμαθα πως έχετε μια αμυγδαλιά που δε νοιώθει καλά. Επομένως 
ως γιατρός των δέντρων και των φυτών έσπευσα να σας βοηθήσω. 

Αρχικά, ας πούμε λίγα λόγια για την αμυγδαλιά. Κάποιοι την αποκαλούν «νυφούλα του 
χειμώνα» και κάποιοι «κόρη της μεσογείου». Η αμυγδαλιά ανήκει στην οικογένεια των 
Ροδιδών και η καλλιέργειά της είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια. Πατρίδα της 
θεωρείται η Δυτική Ασία και πιθανότατα η Μικρά Ασία. Το ύψος της αμυγδαλιάς μπορεί 
να φτάσει από τέσσερα έως δώδεκα (4-12) μέτρα. Είναι δέντρο φυλλοβόλο και 
ανθεκτικό στην ξηρασία. Φυτρώνει ακάθεκτη σε όλα σχεδόν τα εδάφη, ακόμη και στα 
πετρώδη και σε αυτά που έχουν μεγάλη κλίση. Έχει επίσης την «ιδιοτροπία» πρώτα να 
βγάζει τα άνθη και μετά τα φύλλα της. Όταν ανθίζει, είναι χάρμα οφθαλμών: κλειστά 
ακόμη, τα μπουμπούκια της είναι αχνορόδινα, αλλά μόλις ανοίξουν, μας αποκαλύπτουν 
άνθη λευκά και μυρωδάτα, σε πυκνούς σχηματισμούς. Το ξύλο της αμυγδαλιάς 
θεωρείται κατάλληλο για λεπτές, ξυλουργικές εργασίες, γιατί είναι σκληρό και βαρύ.
Και τώρα που γνωρίσαμε την αμυγδαλιά τι θα λέγατε να κατασκευάζαμε μια 
τρισδιάστατη αμυγδαλιά;»
Όση ώρα κατασκευάζουν το δεντράκι, ακούν το τραγούδι «ετίναξε την ανθισμένη 
αμυγδαλιά».
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Εργαστήρι: 

Υλικά: 

� Καφέ γκοφρέ, για τον κορμό και τα κλαδιά.
� Άσπρο και ροζ γκοφρέ για τα άνθη.

� Μπλε ή γαλάζιο Χαρτόνι.

� Κόλλα.

Εκτέλεση:
� Με το καφέ γκοφρέ σχηματίζουμε τον κορμό και τα κλαδιά 

και το κολλάμε πάνω στο χαρτόνι.

� Σχηματίζουμε με το άσπρο και ροζ γκοφρέ μικρά μπαλάκια για τα 
άνθη και τα κολλάμε πάνω στα κλαδιά. Περιμένουμε να στεγνώσει. 

Η αμυγδαλιά μας είναι έτοιμη!

Θεατρικό παιχνίδι:

Ένα Στέλεχος διαβάζει στα Αστέρια τον μύθο της αμυγδαλιάς και τους ζητάει ενώ  
διαβάζει να κάνουν θεατρικές κινήσεις. Φροντίζουμε να έχουμε υφάσματα και διάφορα 
υλικά που θα βοηθούσαν στην μεταμφίεση των Αστεριών. 

Ακροστιχίδα:

Χρησιμοποιώντας τα γράμματα της λέξης αμυγδαλιάς φτιάχνουμε τη δική μας 
ακροστιχίδα.

Puzzle:

Σε μεγάλα κομμάτια αφρώδες υλικού παροτρύνουμε τα Αστέρια να ζωγραφίσουν όλα 
μαζί, μια αμυγδαλιά. Μετά τα κόβουμε σε μορφή puzzle και προσπαθούμε να την 
ενώσουμε.
Ένα Αστέρι, κλείνει τα μάτια του και τα υπόλοιπα Αστέρια προσπαθούν να το 
καθοδηγήσουν, ώστε να φτιάξει το puzzle.
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Εργαστήριο ζαχαροπλαστική:

Αμυγδαλωτά από την Κρήτη.

Υλικά:

� 6 ασπράδια αυγού.

� 1 πρέζα αλάτι.

� 700 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική.

� 1 κιλό ξεφλουδισμένα κι αλεσμένα αμύγδαλα.
� 150 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά.

� 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού.

� Ανθόνερο.

� Αμύγδαλα για γαρνίρισμα.

�

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ καθαρό βάζουμε τα ασπράδια με το αλάτι. Χτυπάμε με μίξερ χειρός σε 
μεσαία ταχύτητα μέχρι να σχηματιστούν κορυφές που στέκονται.
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεσμένο αμύγδαλο και τη ζάχαρη και τα τρίβουμε, με 
τα χέρια μας, μέχρι να μελώσει η ζάχαρη με τη ζέστη των χεριών και όλο το μείγμα να 
γίνει σαν ζύμη.
Μόλις μελώσουν η ζάχαρη με το αλεσμένο αμύγδαλο ρίχνουμε τη φρυγανιά και το χυμό 
λεμονιού. Ραντίζουμε με λίγο ανθόνερο και τέλος προσθέτουμε τη μαρέγκα. 
Ανακατεύουμε το μείγμα απαλά με μία μαλακή σπάτουλα πάντα προς την ίδια 
κατεύθυνση.
Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε λαμαρίνα. Πλάθουμε τα αμυγδαλωτά σε ό,τι σχήμα 
θέλουμε (συνήθως στο σχήμα ενός μικρού μπιφτεκιού) και στη μέση της επιφάνειας του 
αμυγδαλωτού ακουμπάμε πιέζοντας ένα ολόκληρο αμύγδαλο.
Τα ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς
στον αέρα.
Τα αμυγδαλωτά δεν ροδίζουν πολύ, μένουν ανοιχτόχρωμα, διότι δεν περιέχουν καθόλου 
κρόκο αυγού που δίνει χρώμα στα γλυκά.
Όταν τα βγάλουμε από το φούρνο θα είναι μαλακά αλλά σιγά-σιγά όσο κρυώνουν 
σκληραίνει η υφή τους.
Αναποδογυρίζουμε το ταψί πάνω σε μία καθαρή πετσέτα, ραντίζουμε το αντικολλητικό 
χαρτί από την πίσω πλευρά με λίγο ανθόνερο και τα αμυγδαλωτά θα αρχίσουν να 
ξεκολλάνε σιγά-σιγά χωρίς να σπάνε.
Τα αφήνουμε να κρυώσουν και μετά τα τυλίγουμε ένα-ένα σε μεμβράνη, όπου και θα 
διατηρηθούν για πάρα πολύ καιρό χωρίς να χάσουν το άρωμα και τη φρεσκάδα τους.

Πηγή: Αργυρώ Μπαρμπαρήγου
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Παιχνίδια σκυταλοδρομίας
Εκτέλεση:

Τα Αστέρια χωρίζονται σε δυο (2) ομάδες, άσπρης και ροζ αμυγδαλιάς.
Τα Αστέρια σχηματίζουν δυο ευθείες γραμμές και το πρώτο Αστέρι από κάθε 
ομάδα ξεκινάει με το πρώτο παλαμάκι. Γεμίζει ένα κουτάλι με νερό από τον 
κουβά και προσπαθεί να φτάσει στον άδειο κουβά, χωρίς να χυθεί το νερό από 
το κουτάλι του, συνεχίζουν τα Αστέρια με τη σειρά. Κερδίζει η ομάδα που έχει 
συμπληρώσει το περισσότερο νερό στον άδειο κουβά.

Υλικά:

� 4 κουβάδες.
� Νερό.

� Κουτάλια.

Ζωγραφική στον τοίχο

Κολλάμε τα χαρτιά στον τοίχο και χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες. 
Ζητάμε από τα Αστέρια με την διαδικασία της σκυταλοδρομίας να ζωγραφίσουν 
μια αμυγδαλιά. Η κάθε ομάδα στο δικό της χαρτί–τοίχο.

Υλικά:
μισό μέτρο χαρτί του μέτρου, 
2 μαρκαδόροι.

Κλείσιμο:

Το Στέλεχος που είναι η αμυγδαλιά ευχαριστεί τα Αστέρια που πέρασε τόσο 
όμορφα μαζί τους και που τη βοήθησαν να νοιώσει όμορφα. Τους μιλάει για
την προσφορά του ανθρώπου στη φύση, για τις εθελοντικές δράσεις «φύτεψε 
και εσύ ένα δέντρο» και ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, να
βοηθήσουμε και να μη βλάπτουμε το περιβάλλον και κάθε μέρα να προσπαθούμε 
να μην είμαστε αδιάφοροι.
Η φύση είναι η πηγή όλων μας, της τροφή μας, του νερού που πίνουμε, του αέρα
που αναπνέουμε, μας τα προσφέρει απλόχερα, γι’ αυτό και εμείς, Αστέρια μου, 
πρέπει να την αγαπάμε και να τη φροντίζουμε, γιατί έτσι αγαπάμε και 
φροντίζουμε και τον άνθρωπο. 



Γεια χαρά ως την άλλη φορά!

Επιμέλεια:

Ντίνα Καρυδάκη

Έφορος Κλάδου Αστεριών  

Υπεύθυνος ομάδας 

Συνεργατών:

Κωστής Βομπίρης

Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών

Ομάδα Συνεργατών:

Ειρήνη Θεοδωρλή

Ζαχαρίας Πομώνης 

Κική Λιόλιου 

Παναγιώτα Αντωνίου   


