
 

  



 

  

 
«Φυσικά και είμαι μέσα…για τη Φύση…  

για  τον Άνθρωπο!» 
 
 

   

 

 

 

 

Αγαπημένα μας Στελέχη,  

Με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, για να συνεχίσουμε το ταξίδι 
μας μέσα από το τρίτο (3) βήμα-πακέτο δραστηριοτήτων, βάσει του Συνθήματος Χρονιάς: 
 

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

Τα Αστέρια μέσα από τον Γαλαξία, θα ασχοληθούν με τρείς (3) αξίες, Προσφορά–Σεβασμός–

Υπευθυνότητα, είναι τρείς (3) μεγάλες αξίες που πρέπει να έχουμε όλοι στην ζωή μας.  

Προσφορά… Με την προσφορά, μπορούμε να κάνουμε το ανέφικτο, εφικτό.   
 
Σεβασμός… στάση ζωής «Πρώτα διαμορφώνεις έναν καλό χαρακτήρα και έπειτα προσθέτεις τη γνώση.»  
(Μαρία Μοντεσσόρι) 
 
Υπευθυνότητα… η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. 
 
Οι δραστηριότητες του Αστερο-Μαρτίου, μας δίνουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουμε σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες του Γαλαξία μας, σε διαδικτυακές συγκεντρώσεις, αλλά και στο μέλλον, 

στην Εστία, στον περίπατο, στο Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης και στην εκδρομή.  

Μαζί με τα Αστέρια μας, ήρθε η ώρα αυτές τις αξίες να τις κάνουμε πράξη, φορώντας τις τιρκουάζ 

φόρμες τους, τα γρήγορα παπούτσια τους και φυσικά το χαμόγελό τους, ξεκινάμε να δείξουμε για ακόμα 

μία φορά τι μπορούν να κάνουν τα Αστέρια, για τον Άνθρωπο και τη Φύση. 

 

 



 

Σεβασμός 

 

Σεβασμός ένα (1) δώρο που μπορεί να δώσει ο καθένας μας αλλά και να πάρει.  

Ο σεβασμός είναι το θεμέλιο για μια υγιή και ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. 

Ξεκινά από τον ίδιο μας τον εαυτό. Οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό στους συνανθρώπους 

μας, στο περιβάλλον, στα ζωντανά όντα και στη φύση γενικότερα, χωρίς να ξεχνάμε τον σεβασμό του νόμου 

και τα κοινωνικά πρότυπα. Για να μας σέβονται πρέπει κι εμείς να σεβόμαστε τους άλλους και να 

καταλάβουμε, ότι όλοι είναι  μοναδικοί και πολύτιμοι, όπως κι εμείς.  

Σεβόμαστε τους άλλους   

Περιμένουμε τη σειρά μας, δεν σπρώχνουμε, μιλάμε ευγενικά λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ, θα μπορούσα; 

Σεβόμαστε τους νόμους, τους κανόνες  και τους μεγαλύτερους. Όταν δανειζόμαστε κάτι από κάποιον το 

επιστρέφουμε πίσω, όπως ακριβώς το πήραμε. Δείχνουμε σεβασμό, όταν ακούμε τους άλλους, είμαστε 

διακριτικοί. Δεν ενοχλούμε κάνοντας θόρυβο. Σκεφτόμαστε τους άλλους. 

Δεν κάνουμε ό,τι μας έρθει, αλλά στεφόμαστε τις συνέπειες στους άλλους. 

Σεβόμαστε τα παιχνίδια και τα πράγματα και δεν τα καταστρέφουμε. Μαζεύουμε τα παιχνίδια μας από 

κάτω, όταν τελειώσουμε και τα βάζουμε εκεί που τα βρήκαμε. Μιλάμε ευγενικά στους φίλους μας. 

Σεβόμαστε το διαφορετικό και δεν κοροϊδεύουμε. Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, είμαστε ευαίσθητοι 

στα συναισθήματα των άλλων και δεν τους προσβάλουμε. 

Σεβόμαστε το περιβάλλον 

Δεν πετάμε σκουπίδια, κάνουμε ανακύκλωση σκουπιδιών. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρές 

θάλασσες. Φυτεύουμε λουλούδια και δέντρα. Κυκλοφορούμε με τα πόδια ή με το  ποδήλατο. 

Σεβόμαστε τα ζώα 

Τα φροντίζουμε, τους δίνουμε νερό και φαγητό, δεν τα χτυπάμε ούτε τα κλωτσάμε.  

Δεν τα πληγώνουμε και δεν τα παραμελούμε. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                      

Ο καθρέφτης 

 

Ένα Αστέρι κλείνει τα μάτια του και φαντάζετε ότι κρατά ένα πολύτιμο δώρο στα 

χέρια του, μέσα σε ένα κουτί.  

Μα στ’ αλήθεια κρατά ένα δώρο-κουτί.  

Τι να έχει άραγε μέσα;  

Ανυπομονεί να το ανοίξει το δώρο-κουτί, γιατί εκεί μέσα θα ανακαλύψει τον πιο 

σημαντικό άνθρωπο στη ζωή του.  

Θα ανοίξει το δώρο-κουτί και θα δει έναν καθρέφτη.  

Θα κοιτάξει μέσα στο δώρο-κουτί και θα δει τον εαυτό του.  

Μοναδικός δε μοιάζει με κανέναν άλλον, τέλειος πολύτιμος.  

Τόσο υπέροχος που αξίζει να τον σέβονται όλοι.  

Έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά στον εαυτό του και συνέχισε τη μέρα του.  

Σεβασμός: συμπεριφέρομαι σαν να είναι όλοι μοναδικοί, αξιαγάπητοι, ικανοί και 

πολύτιμοι σαν και μένα. 

Τα Αστέρια ζωγραφίζουν τον εαυτό τους μέσα σ’ έναν καθρέφτη.  

Υλικά: 

 Κουτιά. 

 Ψαλίδια. 

 Μαρκαδόροι.   

 Λευκά φύλλα Α4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Το έρημο στάχυ 

Μια φορά κι έναν καιρό, εκεί που η φαντασία κάνει τους δικούς της κύκλους, η πένα του 
ανέμου γράφει τη δική της ιστορία και μας μιλάει για ένα στάχυ, που φύτρωσε επάνω σε ένα βράχο  
σε μια απόμακρη μεριά του δάσους.  
Ήταν ένα και μοναδικό! Κανένα άλλο στάχυ δεν υπήρχε εκεί γύρω κι αυτό το έκανε να νιώθει φοβερή 
μοναξιά και φόβο. Μόνο το φεγγαράκι κάποιες φορές του κρατούσε συντροφιά, όταν τύχαινε να 
ξαποστάσει από το ταξίδι του και του έφερνε τα νέα από όσα έβλεπε στον κόσμο, που αλήθεια!... τις 
περισσότερες φορές δεν ήταν και τόσο ευχάριστα! 
Στο βασίλειο των ανθρώπων η πείνα θέριζε, παιδιά χωρίς φαγητό και ρούχα, με θλιμμένα μάτια, οι πόλεμοι 
και η δυστυχία κυριαρχούσαν. Φυσικά όχι παντού γιατί υπήρχαν και οι άνθρωποι της ελπίδας! Παιδιά, νέοι 
και μεγάλοι σε ομάδες ή ξεχωριστά ο καθένας, αγωνίζονται να νικήσουν το καλό, για να απλωθεί η χαρά και 
η αγάπη σε όλη τη γη. Αυτά τα νέα στενοχωρούσαν, αλλά και παρηγορούσαν το στάχυ! 

Στη μοναξιά που ζούσε, πολλές φορές περνούσε απαρατήρητο, σε όποιον τύχαινε να βρεθεί εκεί, κι 
αυτό το έκανε να νιώθει ακόμα περισσότερη θλίψη! Μόνο μια μελισσούλα το παρατήρησε στην πρωινή 
δροσιά, που βγήκε με τις αδερφές της να ρουφήξει το καθημερινό νέκταρ των λουλουδιών. 
-Κοιτάξτε, είπε στις αδερφές της, ένα μικρό και μοναχούλι στάχυ! Τι κάνει άραγε σ’ αυτή 
την ερημιά;  
Η μεγαλύτερη αδερφή της την μάλωσε, γιατί ήταν βιαστική και έπρεπε σύντομα να 
επιστρέψουν πίσω και δεν είχαν ώρα για χάσιμο...  
-Έλα κάθισε να του κάνουμε λιγάκι συντροφιά. Πάντα υπάρχει χρόνος για όποιον 
χρειάζεται λίγη παρέα…  
-Λυπάμαι αδελφούλα μα τεμπελιάζοντας δε θα βγει μέλι… πάμε λοιπόν! 
«Φύγανε κι αυτές. Και τώρα μόνος μου, σκέφτηκε το στάχυ μας, «ήθελα κάτι να τους πω μα.... ντράπηκα.» 

Λίγες ώρες αργότερα μια χαριτωμένη πεταλούδα πετούσε καμαρωτά προς την απέναντι όχθη, όμως     
θέλησε να ξεκουραστεί για λίγο γι’ αυτό άπλωσε τα όμορφα φτερά της δίπλα στο στάχυ. Τριγύρω 
επικρατούσε μια γλυκιά ηρεμία, αυτό όμως άρχισε να εκνευρίζει την πεταλούδα, αφού ήταν μαθημένη να 
ακούει συχνά λόγια θαυμασμού!  
-Ουφ... βαρέθηκα εδώ μονάχη μου... κι αυτό το στάχυ; Ούτε μια λέξη θαυμασμού! Ε! σε ‘σένα μιλάω! δεν 
ακούς; Δεν θα μου πεις τίποτα; είπε στο στάχυ; Μα εκείνο παρέμεινε σιωπηλό και αυτό άρχισε να την 
εκνευρίζει.  
Φεύγω αλλά πρώτα θα του πω τη γνώμη μου για εκείνο, τέτοια περιφρόνηση εγώ δεν την αφήνω έτσι... είπε 
λόγια πολλά και σκληρά. 

Λίγο πριν φύγει η πεταλούδα έφτασε ο γρύλλος. Ο μεγάλος ποιητής του δάσους που 
θαύμαζε τόσο πολύ την πεταλούδα!  
Εκείνη όμως όχι. Μόλις την είδε γονάτισε ευγενικά και τρυφερά, ακουμπώντας την 
φτερούγα της, έκλεισε τα μάτια του και απήγγειλε ένα από τα  ποιήματά του! Εκείνη 

όμως του ξέφυγε και ο ποιητής-γρύλος βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή, να διαβάζει το ποίημα στο στάχυ 
κρατώντας τα φύλλα του κι όχι τα φτερά της αγαπημένης του πεταλούδας!      
Μόλις άνοιξε τα μάτια του και κατάλαβε τι έκανε, ένιωσε μεγάλη ντροπή! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Ο γρύλλος παρακάλεσε το στάχυ να μην πει τίποτα σε κανέναν για ό,τι  

έγινε και του υποσχέθηκε παντοτινή φιλία. Όμως ο νέος φίλος του σταχιού κατάλαβε πως 

κάτι το βασάνιζε.  

- «Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι μόνος μου εδώ πάνω; Καμία χρησιμότητα  

δεν έχω. Ακόμα και η πεταλούδα πριν λίγο μου είπε άσχημα λόγια.  

Θέλω να πάω στα αδέρφια μου!» 

Ο γρύλλος που ένιωσε τον πόνο του φίλου του, μετέφερε αμέσως το πρόβλημά του στο συμβούλιο του 
δάσους, που έγινε το ίδιο βράδυ. Ίσως και τα υπόλοιπα ζώα βοηθούσαν για να βρεθεί κάποια λύση! 
Το ίδιο βράδυ όλοι μαζεύτηκαν κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά και περίμεναν τη σοφή δασκάλα την κυρία 

κουκουβάγια, η οποία κατέφθανε συγχυσμένη γιατί προηγουμένως είχε καυγαδίσει 
με τον βοηθό της τον σπουργίτη.  
-Ουφ! Έφτασα κι εγώ! Τι έγινε; Πείτε μου γρήγορα γιατί μόλις γύρισα από συνέδριο 
και είμαι πολύ κουρασμένη! Είπε η κουκουβάγια.  

-Το στάχυ εκεί έξω είναι μόνο του και θέλει να πάει στα αδέλφια του... πρέπει να βρούμε έναν 
τρόπο να τον βοηθήσουμε! Είπε ο γρύλος. 
-Εμείς έχουμε έναν τρόπο!  Είπαν δύο ταυτόχρονες φωνές που ανήκαν στους δύο νάνους, τον 
Αναποδούλη και τον Κουτσομπολίκο. 
-Να πάμε και να τον ξεριζώσουμε και να τον πάμε στα αδέρφια του!  
-Ανάποδε; Τι ανοησίες είναι αυτές; Απάντησε με αυστηρότητα η κουκουβάγια! Το ξέρεις πως 
μόνο κακό μπορείς να του κάνεις με τον τρόπο αυτό; Μονάχα ένας ειδικός που ασχολείται με τα φυτά 
μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι ο καθένας μας! 

-Συγνώμη κυρία. Απάντησε με σκυφτό το κεφάλι ο Αναποδούλης. 
-Εγώ λέω να καλέσουμε τη νεράιδα του πέρα δάσους, να μας βρει μια λύση. Πρότεινε ο λαγός.   
-Τι να σας πω, ας αναλάβει κάποιος να της το πει. Είπε η κουκουβάγια κι έφυγε βιαστική. 

Την επόμενη μέρα η νεράιδα του δάσους είχε βρεθεί στο βράχο έτοιμη με τα ξόρκια και το 
ραβδί της  «άμπρα κατάμπρα λουλάπρα να βρεθεί αμέσως το στάχυ στον κόσμο αυτό 
ευθύς» 
Μια ροζ ομίχλη απλώθηκε παντού και στάχυα άρχισαν να φυτρώνουν παντού! Όσοι 

βρίσκονταν εκεί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό και το στάχυ έδειχνε ξαφνικά 

ευτυχισμένο!  

Για πρώτη φορά χαμογέλαγε, αλλά δυστυχώς το όνειρο δεν κράτησε πολύ! Τα στάχυα που 
είχαν μαζευτεί εκεί λίγο πιο πριν τώρα άρχισαν να εξαφανίζονται και η απογοήτευση  
επέστρεψε ξανά!   

«Μα που πήγαν τα αδέρφια μου; Γιατί έμειναν τόσο λίγο;» Ρώτησε το στάχυ μας τη νεράιδα, η οποία 
του απάντησε πως ήταν ένα όνειρο και τα όνειρα κρατάνε λίγο. Αυτό έκανε το στάχυ μας να πέσει σε 
βαθιά μελαγχολία. Μάταια οι φίλοι του τα ζώα προσπαθούσαν να τον κάνουν να βρει το κέφι του.  
Νύχτωνε και στη βαθιά νύχτα ξαγρύπνησε η ελαφίνα, που σαν τρυφερή μανούλα προσπάθησε να τον 
νανουρίσει γλυκά. 
Αλλά… μια καινούρια μέρα ξημερώνει και μαζί της μια απρόσμενη χαρά! Τον ύπνο όλων διέκοψε 
ένας περίεργος βαρύς βηματισμός! Μα… ναι! Ήταν τα μυρμήγκια. Τι να  

ήθελαν σε αυτόν τον ξεχασμένο και απομακρυσμένο βράχο; Τι άλλο από τροφή! Έφτανε το 
καλοκαίρι και έπρεπε σιγά-σιγά να βρούν τις προμήθειές τους! Εν-δυο, εν-δυο, ανηφόριζαν 
προς το στάχυ!  

 

 
 
 
 
 



 
  
Ο γρύλος ξύπνησε αμέσως το στάχυ από τον γλυκό ύπνο.  
-Κοίτα σταχάκι μου! Τα μυρμήγκια, όπως φαίνεται ψάχνουν για τροφή!  
- Αλήθεια το λες! Για έμενα ήρθαν; Ήρθε η στιγμή να φανώ κι εγώ χρήσιμο; Αχ τι χαρά είναι  
αυτή! Είπε ευτυχισμένο για πρώτη και αληθινή φορά το στάχυ!  
Ένα κλάμα άρχισε να ακούγεται από μακριά.  Ήταν ο σπουργίτης! Τι συνέβη άραγε; Με μάτια 
κλαμένα άρχισε να εξηγεί τι του συνέβη!  
-Η κουκουβάγια με μάλωσε πριν λίγο. Μου είπε πως πρέπει να συμμορφωθώ και πρέπει να φύγω. 
Τώρα τι θα κάνω; Θα χρειαστεί να κλέψω;  
-Όχι βέβαια σπουργίτη μου. Του είπε η ελαφίνα. Η κλοπή δεν είναι ποτέ σωστή λύση, όσο 
απογοητευμένοι και αν είμαστε, πρέπει να πολεμάμε τίμια για την τροφή μας. 
Σπουργίτη μου οι δικοί μου σπόροι δεν σε φτάνουν; Σίγουρα δεν είναι αρκετοί, όμως θα μπορέσεις 
να ξεγελάσεις την πείνα σου, τον παρηγόρησε το στάχυ πρόθυμο να βοηθήσει. Ο σπουργίτης τότε 
σκούπισε τα μάτια του και ένιωσε για άλλη μια φορά τυχερός που θα έβρισκε και πάλι τροφή. 
Όμως, ποιοί είναι αυτοί που περιτριγυρίζουν την τροφή του; Το κλίμα τότε άρχισε να γίνεται 
απειλητικό. Τόσο που σπουργίτης και μυρμήγκια πιάστηκαν στα χέρια.  
-Καλέ τι κάνετε; Ελάτε σταματήστε! Τις διαφορές σας θα τις λύσετε με το άγριο; Είπε η ελαφίνα. 
Ευτυχώς τον καυγά διέκοψε ο ερχομός της κουκουβάγιας, που ακούγοντας τις φωνές έφτασε κι 
έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.  
Αχ κυρία, τόση χαρά στη ζωή μου ποτέ δε ξανά πήρα! Τώρα επιτέλους είμαι κι εγώ χρήσιμο σε κάτι, 
είπε το στάχυ με χαρά στην κουκουβάγια.  
Φυσικά σταχάκι μου. Δεν είναι χρήσιμοι μονάχα οι δυνατοί!  

Και με την τροφή μας τι θα γίνει σοφή κυρία; Αναρωτήθηκαν ο σπουργίτης και 

τα μυρμήγκια.  

-Λοιπόν ας εφαρμόσουμε το νόμο του καλού. Είπε η κουκουβάγια. Εσύ σπουργίτη θα βοηθήσεις τα 

μυρμήγκια να μαζέψουν τους σπόρους τους, κι εκείνα θα σου δώσουν κάποιους από αυτούς, για την 

βοήθεια που τους έδωσες! Κι αυτό για να μάθεις να σέβεσαι τους άλλους και να μάθεις επιτέλους 

να δουλεύεις τίμια για την τροφή σου.  

Και εσείς φίλοι μου μην το ξεχνάτε… να έχετε πάντα σαν καλό παράδειγμα το στάχυ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (Της Εύας Λαδιά. Διασκευή Νέλλη Λαδιά) 

  



Το έρημο στάχυ 

Δραματοποιημένη προσαρμογή–διασκευή  

 

Το Φωτεινό Αστέρι, αφού έχει διαβάσει στα Αστέρια το παραμύθι αφήνει στα Αστέρια να διαλέξουν 

ποιον ρόλο θέλουν να παίξουν. Τον ρόλο του αφηγητή, τον έχει κάποιο Στέλεχος  

Ρόλοι: στάχυ, κουκουβάγια, πεταλούδα, γρύλος, μυρμήγκι, σπουργίτης, νάνοι, μέλισσες, νεράιδα, 

ελαφίνα… 

Αφηγητής: Μια φορά κι έναν καιρό… στο βάθος των αιώνων εκεί που ο χρόνος κάνει κύκλους, σε 

ένα όμορφο δάσος ο άνεμος γράφει με την πένα του το δικό του παραμύθι. Μας μιλάει για ένα 

στάχυ έρημο και μόνο, που φύτρωσε ξεχωριστά από όλα τα άλλα αδέλφια του πάνω σε ένα βράχο, 

χωρίς να ξέρει το γιατί, χωρίς να έχει φίλους.  

(το στάχυ έχει σταθεί με τα χέρια ψηλά ενωμένα, ώστε να κρύβεται το πρόσωπό του, ενώ 

μικρές μέλισσες έρχονται χαρούμενες και με τα σώματα τους ρυθμικά σκύβουν σαν να 

παίρνουν για λίγο τη γύρη από τα λουλούδια.)  

Ένα πρωινό οι εργατικές μέλισσες πετούσαν χαρούμενες από λουλούδι σε λουλούδι ρουφώντας τη 

γύρη που θα προσφέρουν στην κυψέλη τους. Ώσπου, η μια από αυτές παρατήρησε το στάχυ!  

ΜΕΛΙΣΣΑ Α΄: Πω πω!  Φώναξε στην αδερφή της! Κοιτάξτε εδώ αυτό το μικρό και μοναχούλι 

στάχυ. 

Αφηγητής: Όμως οι μέλισσες είναι βιαστικές και δεν έχουν πολύ χρόνο για συντροφιές. 

ΜΕΛΙΣΣΑ Β΄: Έλα και τα μικρά πεινάνε δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. 

ΜΕΛΙΣΣΑ Α΄: Δεν είναι χαμένος χρόνος, λίγη συντροφιά σε κάποιον που νιώθει μόνος. 

Όμως οι αδερφούλες της την τράβηξαν από το χέρι βιαστικά χωρίς ούτε ένα αντίο. 

ΣΤΑΧΥ: Πάνε κι αυτές χαθήκανε και τώρα ξανά μονάχο! Ήθελα κάτι να τους πω μα ντράπηκα 

τόσο πολύ! 

Εκείνη τη στιγμή άκουσε ένα φτερούγισμα κι αμέσως κρύφτηκε στα φύλλα του, αφήνοντας μόνο 

μια χαραμάδα για να κοιτάζει. Ήταν μια όμορφη πεταλούδα καμαρωτή που φτερούγιζε και κάπως 

κουρασμένη ακούμπησε στον βράχο δίπλα στο στάχυ. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ: Μου φαίνεται κουράστηκα, ας κλείσω τα φτερά μου, σ’ αυτό το στάχυ, για να 

ξεκουραστώ.          

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Πέρασε αρκετή ώρα περιμένοντας η πεταλούδα μια λέξη θαυμασμού, όπως είχε 

συνηθίσει από άλλες φορές και αυτό την ενόχλησε και ήταν έτοιμη να φύγει λέγοντας την γνώμη 

της στο στάχυ, για τον τρόπο του σε εκείνη. Λόγια άσχημα. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Πω πω! Αυτά τα λόγια πλήγωσαν πολύ το στάχυ μας! Το στάχυ ακούγοντας αυτά τα 

λόγια και θέλοντας να κρύψει τα δάκρυά του έκλεισε λίγο περισσότερο το φύλλωμά του και εγείρε 

το κεφαλάκι του προς τα κάτω.  

(το στάχυ γέρνει το σωματάκι του ελαφρά προς τα κάτω.)  



ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μα … για μια στιγμή, κάποιος άλλος σαν να πλησιάζει! Ο φίλος μας ο γρύλος, ο 

γρύλος μόλις βλέπει την όμορφη πεταλούδα μένει έκθαμβος από την ομορφιά της. 

(γονατίζει και με κλειστά τα μάτια πιάνει το φτερό εκφράζοντας της λόγια θαυμασμού) 

ΓΡΥΛΟΣ: Ω δεσποινίς μου! Πως είστε από υγεία; Ω μα, πως είναι δυνατόν μια τόσο όμορφη 

πεταλούδα να πάθει ποτέ κακό;  

(ο γρύλος ακολουθεί την περιγραφή του αφηγητή)  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο γρύλος μόλις ξανάνοιξε τα μάτια του βρέθηκε σε μια έκπληξη, που τον έκανε να 

πεταχτεί επάνω και να νιώσει τεράστια ντροπή. Κρατούσε τα φύλλα του σταχιού, ενώ η πεταλούδα 

χωρίς θόρυβο είχε φύγει. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ξανάπεσε στα πόδια του σταχιού, παρακαλώντας το να μην πει τίποτα στα υπόλοιπα 

ζώα του δάσους, ενώ του υποσχέθηκε να γίνει ο πιστός φίλος του για πάντα!  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο γρύλλος έβλεπε τον νέο του φίλο λυπημένο και τον ρώτησε το λόγο. Το στάχυ του 

εξήγησε το παράπονό του. Ήθελε να μάθει τον λόγο που βρέθηκε μόνος του ξεχασμένος στο 

απόμερο βράχο μακριά από τα αδέρφια του και ακόμα πόσο πολύ θα ήθελε να είναι κοντά τους.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο γρύλλος σκέφτηκε πως αν μιλήσει γι’ αυτό στο συμβούλιο του δάσους κάποια 

λύση θα βρεθεί.  

(στη σκηνή μαζεύονται όλοι όσοι συμμετέχουν και κάθονται σε ένα κύκλο συζητώντας 

χαμηλόφωνα.) 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το ίδιο βράδυ, οι δύο νάνοι μας, ο Αναποδούλης και ο Κουτσομπολίκος, ο λαγός και 

τα υπόλοιπα ζώα του δάσους και φυσικά και η σοφή κουκουβάγια, προσπάθησαν να βρουν λύση. 

Ξαφνικά οι δύο νάνοι βρήκαν μια ιδέα. «Να ξεριζώσουν το στάχυ και να το πάνε στον κάμπο κοντά 

στα αδέρφια του όμως, τους σταμάτησε αμέσως η Κουκουβάγια εξηγώντας τους πως με τον τρόπο 

αυτό μόνο κακό θα κάνουν στο στάχυ, αντί για καλό και μόνο ένας ειδικός θα μπορούσε να το 

κάνει.  

(ο λαγός σηκώνει το χέρι του)      

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο λαγός τότε πρότεινε:     

ΛΑΓΟΣ: να μιλήσουμε στη νεράιδα του δάσους. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έτσι κι έγινε, η Νεράιδα πήρε το μαγικό της ραβδάκι και με τα μαγικά της λόγια 

«άμπρα κατάμπρα μπαρλουλούμπα» γέμισε τον βράχο με στάχυα (κρατάει στάχυα στο χέρι και 

τα στρώνει παντού στο χώρο). Το στάχυ μας με κλειστά τα μάτια δείχνει ευτυχισμένο! 

Όμως το όνειρο τελειώνει και το στάχυ ανοίγει τα μάτια που με απογοήτευση βλέπει πως το όνειρο 

του κράτησε λίγο.                 

ΣΤΑΧΥ: Γιατί με αφήνουνε τα αδέλφια μου;  

ΝΕΡΑΪΔΑ: Όνειρο ήταν σταχάκι μου. Τα όνειρα κρατάνε λίγο. Αν θες θα ξανάρθω άλλη μέρα.  

 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Στην άλλη μεριά του δάσους, η σοφή κουκουβάγια ήταν πολύ θυμωμένη με την 

ακαταστασία που υπήρχε στη φωλιά της και μάλωνε τον μικρό βοηθό της τον σπουργίτη, που ήταν 

υπεύθυνος για αυτήν. Ο σπουργίτης ήταν πολύ ζωηρός και όχι τόσο υπεύθυνος σε ότι του ζητούσε 

η κουκουβάγια, με αποτέλεσμα  να τον μαλώνει πολύ συχνά. Ένα βράδυ, ο σπουργίτης διάβαζε 

ξαπλωμένος την εφημερίδα του μασουλώντας σπόρους, ώσπου μπαίνει μέσα η Κουκουβάγια και 

γεμάτη έκπληξη το ρωτάει:  



ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Τι ακαταστασία είναι αυτή; Τα βιβλία πεταμένα!  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Δύσκολα τα πράγματα για τον φίλο μας τον σπουργίτη.           

Την επόμενη μέρα όλα τα ζωάκια είχαν μαζευτεί γύρω από το στάχυ, μήπως καταφέρουν να βρούνε 

όλοι μαζί μια λύση. 

Εκείνη τη στιγμή όμως περίεργα βήματα ακούστηκαν από μακριά. (τα μυρμήγκια σε σειρά και 

στρατιωτικό βήμα φτάνουν και γυρίζουν γύρω-γύρω από το στάχυ). 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ααα! Οι φίλοι μας τα μυρμήγκια! Τι να ήθελαν εδώ; Μα… τι λέμε; Όπου να’ ναι 

φτάνει καλοκαίρι και ψάχνουν για την τροφή τους! Τι χαρά! Το στάχυ, για πρώτη φορά 

χαμογελούσε αληθινά. Επιτέλους έφτασε η στιγμή που θα νιώσει και το ίδιο χρήσιμο! Με περίσσια 

χαρά θα προσέφερε τους σπόρους του στα μυρμήγκια για να περάσουν το δύσκολο χειμώνα που θα 

ακολουθούσε! Μα… για μια στιγμή και κάποιος άλλος σαν να πλησιάζει (πλησιάζει ο 

Σπουργίτης). Για δες ο σπουργίτης. Ο σπουργίτης έκλαιγε, επειδή κάτι δεν έκανε σωστά και η 

κουκουβάγια του είπε να φύγει. 

ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ: Τώρα τι θα κάνω;  Πώς θα ζήσω;  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Είπε ο σπουργίτης σε όσους τον ρώτησαν τι έχει. Όμως, το στάχυ τον καθησύχασε 

πως είναι εδώ, για να προσφέρει και σε αυτόν τους λιγοστούς σπόρους του! Ο σπουργίτης μας 

χάρηκε πολύ, αλλά όταν είδε πως και κάποιος άλλος ήρθε να πάρει από την τροφή του, δεν του 

άρεσε αυτή η ιδέα. Με αποτέλεσμα να τσακωθεί με τα μυρμήγκια, για το ποιος θα πάρει πρώτος 

τους σπόρους του σταχιού!  Η Σοφή η Κουκουβάγια δίνει τη δίκαιη λύση: 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Σιωπή! Οι διαφορές μας δεν πρέπει να λύνονται με το άγριο! Εσύ σπουργίτη θα 

βοηθήσεις τα μυρμήγκια να μαζέψουν τους σπόρους τους, κι εκείνα για τη βοήθεια σου, θα σου 

δώσουν μερικούς από αυτούς.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Τι ευτυχία ήταν αυτή για το στάχυ; Να που έφτασε η στιγμή να νιώσει κι αυτό 

χρήσιμο! Τόσο καιρό ένιωθε μόνο και χωρίς καμία χρησιμότητα στη ζωή του!  

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: Κι όμως στάχυ μου! Δεν είναι χρήσιμοι μονάχα οι δυνατοί, αλλά κι ένας 

αδύναμος έχει κάποια προσόντα.  

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μη ξεχνάτε ! Σαν καλό παράδειγμα να έχετε πάντα ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΧΥ! 

 

Σημείωση: το παραπάνω κείμενο είναι αποτέλεσμα δραματοποίησης κι όχι του ίδιου του θεατρικού 

έργου. Στην περίπτωση που θέλουμε να φανεί ως μικρή θεατρική παράσταση, ακολουθούμε τους 

διαλόγους. 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι τρώνε:  
Μικρά έντομα, όπως κουνούπια και μύγες. Οι γονείς για να ταΐσουν τα μικρά τους, ετοιμάζουν μικρούς 
σβόλους, που ο καθένας αποτελείται από τουλάχιστον πενήντα (50) έντομα! 
Από που έρχονται:  
Τα χελιδόνια διανύουν περίπου δέκα χιλιάδες (10.000) χιλιόμετρα για να έρθουν στην Ελλάδα. Ξεκινούν από 
την Αφρική σε μεγάλα σμήνη για να φτάσουν εδώ την άνοιξη. Το ίδιο μεγάλο ταξίδι κάνουν και το 
φθινόπωρο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα. Συνολικά δηλαδή μπορεί να ταξιδέψουν περίπου είκοσι χιλιάδες 
(20.000) χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ και να επιστρέψουν στην Αφρική! Έρχονται αντιμέτωπα με 
αρπακτικά πουλιά, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους. Πρέπει να διασχίσουν τεράστιες ερήμους, όπως τη 
Σαχάρα και απέραντες θάλασσες όπως το Αιγαίο. Η λίστα με τις δυσκολίες δε σταματά όμως εδώ, πολλά 
από τα μέρη που θα μπορούσαν να ξεκουραστούν έχουν καταστραφεί ή ρυπανθεί με αποτέλεσμα πολλά από 
τα χελιδόνια να μη τα καταφέρουν, αλλά ακόμη και αυτά που φτάνουν στον προορισμό τους συναντούν όλο 
και λιγότερα μέρη που θα μπορούσαν να φωλιάσουν. 
Πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους:  
Μαζεύουν μικρά κομμάτια λάσπης από κάποιο κοντινό σημείο και τα μεταφέρουν στη φωλιά τους. 
Χρειάζονται εφτακόσιους με χίλιους πεντακόσιους (700–1500) σβόλους για την κάθε φωλιά. Το «χτίσιμο» 
μπορεί να κρατήσει από τρεις με δεκαέξι (3-16) ημέρες! 
Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τα χελιδόνια:  
Από παλιά οι άνθρωποι είχαν συνδυάσει την άφιξη των χελιδονιών με την άνοιξη. Ας κάνουμε, όμως, έναν 
απλό υπολογισμό: ένα μικρό χελιδόνι σε μια μπουκιά τρώει παραπάνω από πενήντα (50) κουνούπια και 
μύγες! Φανταστείτε πόσα έντομα τρώει μια χελιδονοοικογένεια με τριάντα έξι (36) μικρά σε μία ολόκληρη 
ημέρα! Τι θα γινόταν αν δεν ερχόντουσαν τα χελιδόνια μια χρονιά; 
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς γι’ αυτά:  
Φτιάχνουμε και τοποθετούμε ταΐστρες και ποτίστρες. Προσέχουμε και δε ρυπαίνουμε τους ανοιχτούς 
χώρους που επισκεπτόμαστε. 
Φτιάχνουμε φωλιές και τις τοποθετούμε σε σημεία όπου οι άνθρωποι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. 
Προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο ή την αυλή του σπιτιού μας όσο πιο φιλόξενη για τα χελιδόνια. 
Ενημερώνουμε τους φίλους και την οικογένειά μας για τα προβλήματα αυτά και τους τρόπους 
αντιμετώπισής τους.  
Πηγή: odikapoulia 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 

Ποιά μουσική 
απαλαίνει τον αγέρα; 
Γιορτάζει η πλάση τα 

είκοσί της χρόνια; 
Στα χειλάκια της 

παίζει μια φλογέρα; 
Καλώς ήρθατε, 

χελιδόνια! 
 

Κωστής Παλαμάς 

Μια φορά κι έναν καιρό 

ένα ανοιξιάτικο πρωινό 

ένα μαγικό ραβδί   

άγγιξε ένα παιδί. 

Ασημόσκονη λαμπερή, 

το τύλιξε σε μια στιγμή.  

Κι έγινε χελιδονάκι μικρό 

Που ταξίδεψε στον ουρανό… 

 

Πού θα πήγαινες εσύ, αν ήσουν αυτό το παιδί, τι ή ποιούς θα 

ήθελες να δεις; Μπορείς να ζωγραφίσεις το «ταξίδι» σου. 

Πάρε χαρτί και ξυλομπογιές και ζωγράφισε το δικό σου ταξίδι … 

Υλικά: 

 Ξυλομπογιές  

 Χαρτί Α4 

 



 

Βοήθησε τα χελιδόνια να πάνε να ταΐσουν τα μικρά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και τώρα μια πρόκληση για τα Αστέρια μας! 

Μπορείτε να βρείτε τις υπογραμμισμένες λέξεις από τις παροιμίες, που κρύβονται στο κρυπτόλεξο; 

 Μάρτης είναι χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει. 

 Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 

 Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. 

 Το Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια. 

 Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή; 

 Σ’ όσους μήνες έχουν «ρ» κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό. 

 Του Μάρτη και του Τρυγητή ίσα τα ημερόνυχτα. 

Χ Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 

Ο Φ Δ Ω Λ Μ Ε Υ Π Σ 

Τ Ρ Υ Γ Η Τ Η Κ Α Μ 

Μ Δ Ο Ε Κ Π Ω Δ Ξ Ρ 

Φ Ε Μ Α Ρ Τ Η Σ Ψ Ο 

Η Ξ Κ Υ Ι Β Ψ Ε Υ Μ 

Ω Γ Δ Α Ρ Τ Η Σ Χ Α 

Δ Α Σ Μ Π Α Ν Ι Ο Χ 

Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π Σ Ω 

Χ Α Ζ Ξ Υ Λ Α Σ Δ Ε 

 

 



Μέλισσες 

 

Ήξερες ότι...  

Η μέλισσα είναι από τους πιο παλιούς κατοίκους της γης. Υπολογίζεται ότι ζει στον πλανήτη μας 

περισσότερο από δεκαπέντε (15.000.00) εκατομμύρια χρόνια. 

Το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφής εξαρτάται από τις μέλισσες. 

Για να παραχθεί ένα (1) κιλό μέλι χρειάζονται ένα εκατομμύριο ( 1.000.000) λουλούδια και πενήντα 

(50.000) χιλιάδες πτήσεις μελισσών. Κάθε κυψέλη μπορεί να παραγάγει περίπου είκοσι (20) κιλά 

μέλι τον χρόνο. 

Από τα εκατό (100) είδη καλλιεργειών, τα οποία παράγουν το 90% της παγκόσμιας τροφής, 

εβδομήντα ένα (71) επικονιάζονται από τις μέλισσες. 

Στην Ευρώπη μόνο, πάνω από τέσσερεις χιλιάδες (4.000) είδη λαχανικών μεγαλώνουν χάρη στην 

ακούραστη δουλειά των μελισσών. 

Οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την παραγωγή της τροφής μας, μαζί με άλλα έντομα, όμως οι 

πληθυσμοί των μελισσών που παράγουν μέλι μειώνονται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς. Αν 

εξαφανιστούν οι μέλισσες, πολλές και σημαντικές καλλιέργειες θα εξαφανιστούν μαζί τους! 

Ποια είναι η απειλή για τις μέλισσες: Η μεγαλύτερη απειλή για τις μέλισσες είναι τα πολύ τοξικά 

χημικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές καλλιέργειες. Αυτά τα επικίνδυνα 

φυτοφάρμακα, κυκλοφορούν σε όλα τα μέρη του φυτού, οι μέλισσες τα προσλαμβάνουν από τη 

γύρη και το νέκταρ, και αυτό βλάπτει το νευρικό τους σύστημα και πολύ συχνά τις οδηγεί στον 

θάνατο. Επίσης, οι μονοκαλλιέργειες, που καταστρέφουν πλούσια 

οικοσυστήματα και απειλούν πολλά είδη ανθοφόρων φυτών με εξαφάνιση, 

αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τις μέλισσες, αφού για να ζήσουν πρέπει να 

τρέφονται από μία μεγάλη ποικιλία ανθοφόρων φυτών. 

Τι πρέπει να κάνουμε: 

Να αποφύγουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

Να προτιμάμε βιολογικά προϊόντα ή να τρώμε προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα. 

Να καλλιεργήσουμε μελισσοκομικά δέντρα, θάμνους και φυτά όπως:  

Αμυγδαλιά, βερικοκιά, ροδακινιά, μηλιά, πορτοκαλιά, πεύκο, έλατο, 

ευκάλυπτο, θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο, θρούμπι, φασκόμηλο κ.α.  

Δεν πρέπει να ραντίζουμε τα φυτά με φυτοφάρμακα που απειλούν τις μέλισσες. 

Να κάνουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας φιλικό για τις μέλισσες με πολλά και διαφορετικά είδη 

λουλουδιών που ανθίζουν διαφορετικές εποχές το καθένα. 

Να μην καταστρέφουμε τις φωλιές των αγριομελισσών. 

 

 



 

 

Ας φτιάξουμε τη δική μας μέλισσα! 

 

Υλικά: 

 Κίτρινο μαύρο και ροζ χαρτόνι. 

 Μαύρα πον-πον. 

 Σύρμα πίπας σε διάφορα χρώματα. 

 Ρευστή κόλλα. 

 Ψαλίδι. 

 Λεπτό μαύρο μαρκαδόρο. 

 2 άσπρα καπάκια από μπουκάλια. 

 Λαδόκολλα. 

 

Εκτέλεση:  

 Στο κίτρινο χαρτόνι σχεδιάζουμε και κόβουμε έναν κύκλο για πρόσωπο. Με κίτρινο χαρτόνι 

φτιάχνουμε ένα χωνάκι. 

 Κόβουμε από το μαύρο χαρτόνι τέσσερεις (4) λωρίδες και δύο (2) κεραίες και από το ροζ 

χαρτόνι τη μύτη. 

 Πάνω στο πρόσωπο κολλάμε τα δύο (2) καπάκια για μάτια και πάνω στο κάθε μάτι από ένα 

(1) πον-πον. 

 Κολλάμε γύρω-γύρω από το χωνάκι τις λωρίδες για να κάνουμε το σώμα της μέλισσας. 

 Με το σύρμα πίπας σχηματίζουμε τα φτερά και μέσα κολλάμε ένα (1) κομμάτι από την 

λαδόκολλα.  

 Πάνω στο πρόσωπο κολλάμε τις κεραίες, τη μύτη και με τον μαρκαδόρο σχηματίζουμε το 

στόμα. Κολλάμε το πρόσωπο πάνω στο σώμα. 

 Ανάμεσα στο σώμα και στο πρόσωπο, από την πίσω πλευρά κολλάμε τα φτερά. 

Η μέλισσά μας είναι έτοιμη! 

Ώρα για παιχνίδι!!!! 

Παντομίμα        

Τα μυστικά των λουλουδιών 

Έχουμε ζωγραφίσει και κόψει λουλούδια. 

Στην πίσω μεριά των φύλλων έχουμε σχεδιάσει και γράψει τις κινήσεις για την παντομίμα.  

Τα Αστέρια διαλέγουν ένα λουλούδι και προσπαθούν να εξηγήσουν με παντομίμα στα υπόλοιπα 

Αστέρια τι είναι κρυμμένο πίσω από τα φύλλα των λουλουδιών. 

Π.χ.: Ποτίζω ένα λουλούδι, μαζεύω τα σκουπίδια από την καυτή άμμο στην παραλία, προσφέρω 

ένα δώρο, δέχομαι ένα δώρο και ευχαριστώ αυτόν που μου το έδωσε, κ.λ.π. 



 

 

 

Το παιχνίδι της ανακύκλωσης                                       

Μαθαίνουμε με τα Αστέρια ποια αντικείμενα ανακυκλώνονται και σε ποιους κάδους πηγαίνουν. 

Τους λέμε να ορίσουν, στον χώρο τους, τρία (3) σημεία για τους τρεις (3) κάδους: μπλε, 

κόκκινος, κίτρινος. Το Στέλεχος τους λέει διάφορα ονόματα αντικειμένων από διάφορες 

ομάδες ανακύκλωσης (ρούχου, χαρτιού, μετάλλου, γυαλιού). Όταν τα Αστέρια ακούν μια 

λέξη π.χ.: «παντελόνι» τρέχουν αμέσως στο σωστό σημείο-κάδο, που είναι ο κόκκινος 

κάδος. Όποιος μπερδευτεί κάνει μια αστεία γκριμάτσα! 

Όταν όμως ακούσουν τη λέξη «σκούπα» όλοι τρέχουν στο κέντρο του χώρου. 

 

 

Παραλλαγή:  

Τα Αστέρια χωρίζονται σε ομάδες: κόκκινη, μπλε και κίτρινη, όπως τα 

χρώματα των κάδων. Ένα Στέλεχος είναι ο οδοκαθαριστής και φωνάζει τα 

είδη του κάθε κάδου «σκουπίζω! καθαρίζω! Μαζεύω… τενεκεδάκια ή 

χαρτιά ή πλαστικά μπουκάλια». Τότε τα Αστέρια, όταν ακούσουν 

αντικείμενο που ταιριάζει στο χρώμα της ομάδας τους  χοροπηδάνε ψηλά.  

Π.χ.: Ο Οδοκαθαριστής λέει: «σκουπίζω καθαρίζω μαζεύω γυαλιά», 

γυάλινα μπουκάλια»! χοροπηδάνε τα Αστέρια της κίτρινης ομάδας (Ανακύκλωση γυαλιού). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το ποίημα του Μαρτίου 

 

Ροδίζ’ η του Μάρτη μέρα, και στο της η 

 

 

Γελώντας πάει: "Με έρχομαι το σου να στεφανώσω.  

 

 

Σαν  σου θα σε φυλάει. "Από, προτού να, 

 

 

Με τι φροντίδα τον έχω για σε, χρυσό μου! Με κάθε  τον έχω  

 

 

 

ντύσει, που θα στολίσει τον μου! 

 

 

 

                                                                                                 

 

Κωστής Παλαμάς 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έξυπνο σακούλι 

Παιχνίδια σκυταλοδρομίας  

Το Φωτεινό Αστέρι έχει ένα μεγάλο έξυπνο 

σακούλι, κάθε φορά που κουνάει το σακούλι 

πετάγεται ένα έξυπνο χαρτάκι (υπάρχουν πολλά 

χαρτιά με δραστηριότητες, προσφοράς, 

υπευθυνότητας και σεβασμού), που γράφει μια 

δραστηριότητα, τη διαβάζει και λέει στα Αστέρια 

να φέρουν, όσο πιο γρήγορα μπορούν, ότι γράφει 

τα έξυπνο χαρτάκι. 

Κάθε φορά που το Φωτεινό Αστέρι κουνάει το 

έξυπνο σακούλι πετάγεται από μέσα ένα έξυπνο 

χαρτάκι με μία δραστηριότητα, με το ένα-δύο τα 

Αστέρια τρέχουν. 

Όταν τα Αστέρια ολοκληρώσουν όλες τις 

δραστηριότητες, το Φωτεινό Αστέρι θα τα 

φωτογραφίσει.  

Υλικά: 

 Σακούλι πάνινο.  

 Χαρτί Α4. 

 Στυλό.   

Χαρίζω εγώ… χαρίζεις εσύ! 

Τα Αστέρια πρέπει να φέρουν γρήγορα στις οθόνες 

τους που πράγματα, τα οποία μπορούν και θέλουν 

να χαρίσουν.  

 Κάτι μπλε.  

 Ένα φρούτο. 

 Ένα ρούχο. 

 Ένα παιχνίδι. 

 Και ότι άλλο σκεφτούν για να χαρίσουν. 

Όταν τα Αστέρια ολοκληρώσουν τι θέλουν να 

χαρίσουν, το Φωτεινό Αστέρι θα τα φωτογραφίσει 

και τις φωτογραφίες θα τις κάνει κολλάζ ή 

ψηφιακό άλμπουμ και θα τις στείλει στα Αστέρια. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Επιμέλεια: 

Ντίνα Καρυδάκη 

Έφορος Κλάδου Αστεριών   

Υπεύθυνος Ομάδας 

Συνεργατών: 

Αγγελική Σταμάτη  

Βοηθός Εφόρου Κλάδου 

Αστεριών 

Ομάδα Συνεργατών: 

Νέλλη Λαδιά  

Τούλα Σταματοπούλου  

Γεια χαρά ως την άλλη φορά! 
 


