
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι αμυγδαλιές έδωσαν το σύνθημα με τα όμορφα άνθη 
τους, τα πρώτα άνθη της νέας χρονιάς! 

 
Ώρα για δράση! 

 
 

Η άνοιξη πλησιάζει, ήρθε η ώρα και εμείς να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες 

για τις δια ζώσης πλέον συγκεντρώσεις στον Γαλαξία μας! 

 
Ας σκεφτούμε ιστορίες που μας φέρνουν κοντά σε θάλασσες και σε βουνά, σε 

πλανήτες και σε δάση, ταξιδεύοντας και εξερευνώντας! 

 
Μπορούμε να τις μοιραστούμε με τους άλλους Γαλαξίες, 

να τις ζωγραφίσουμε και να τις χορέψουμε! 

 
Ας προετοιμαστούμε για τις νέες περιπέτειες της άνοιξης 

και του καλοκαιριού! 



Γλωσσοδέτες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αινίγματα 

Έχω μια αμυγδαλιά, που κάνει μύγδαλα, τσίγδαλα, μυγδαλοτσιγδαλότσιγδα. 

Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο. 

Ποντικός τρύπα κουρουπίποντικοτρυποκουρουπής! 

Το γυαλί μες το πηγάδι γυαλικομπολογάει 

Από τα ύψη τ’ ουρανού πέφτει τ’ αυγό του γερανού, τσακίζει πέντε μάρμαρα, 

 

μαρμαρομαυρομάρμαρα. 

 

 
 

Πάντα πρώτη εγώ ανθίζω και την άνοιξη καλωσορίζω. Τι είμαι; 

 
Η άιλαδγυμα. 

 
Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Τι είμαι; 

 
Ο ςόκιλισαβ. 

 
Δεν μπορεί να περπατήσει, δε μιλάει, ψιθυρίζει, τη δροσιά του μας χαρίζει. Τι είναι; 

 
οΤορτνέδ. 

 
Ψηλός ψηλός καλόγερος, κουδούνια φορτωμένος. Τι είναι; 

 
οΤισσίραπυκ. 

 
Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι, από πίσω σαν ψαλίδι. Τι είναι; 

 
οΤινόδιλεχ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 



 

 

 

ΧΕΛΙΔΟΝΙ 

 

 
Υλικά: 

 Μαύρο, λευκό και κίτρινο χαρτόνι. 

 Ματάκια χειροτεχνίας. 

 Ψαλίδι. 

 Κόλλα. 

 

 
Εκτέλεση: 

 Παίρνουμε το μαύρο χαρτόνι σχεδιάζουμε και 

κόβουμε το σώμα του χελιδονιού. 

 Στο λευκό χαρτόνι σχεδιάζουμε και κόβουμε τη 

κοιλιά του χελιδονιού. 

 Στο κίτρινο χαρτόνι σχεδιάζουμε και κόβουμε το 

ράμφος. 

 Κολλάμε τη κοιλιά, το ράμφος και τα μάτια στο 

σώμα του χελιδονιού. 

 
 

Το χελιδόνι μας είναι έτοιμο! 



Βοήθησε τον φίλο σου να βρει τον δρόμο για το 

γατάκι, για να του βάλει φαΐ! 

 

 

 
 

Καημένη γατούλα 

 

 
Ένα Αστέρι επιλέγει ένα 

άλλο Αστέρι και με αστείο 

τρόπο λέει τη φράση 

«καημένη γατούλα», 

προσπαθώντας να το 

κάνει να γελάσει. Έχει 

τρεις (3) ευκαιρίες. Αν το 

καταφέρει παίρνει τη θέση 

του, αλλιώς συνεχίζει με 

τα επόμενα Αστέρια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 



 
Άνοιγμα 

 

Η συγκέντρωσή μας ξεκινάει με κουκλοθέατρο: Δύο (2) κούκλες ( ο Τίτος και η Πέλη). 

- Πέλη: Καλημέρα Τίτο. 

- Τίτος: Καλημέρα Πέλη. 

- Πέλη: Τίτο, ο κόσμος γιορτάζει, ακούγονται μουσικές, κρατάνε σημαίες, ξέρεις τι 

γιορτάζουν; 

- Τίτος: Δεν ξέρεις; Έχουμε διπλή γιορτή σήμερα! Γιορτάζει η πατρίδα μας την επανάσταση 

που ξεκίνησαν οι Έλληνες πριν 200 χρόνια ενάντια στους Τούρκους. Ήθελαν να 

ελευθερωθούν γιατί οι Τούρκοι τους κρατούσαν σκλαβωμένους για πολλούς αιώνες! Οι 

Έλληνες τότε προτίμησαν να αντιδράσουν για να ζήσουν ελεύθεροι και όχι για πάντα 

σκλαβωμένοι. Φώναζαν δυνατά «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ!». 

- Πέλη: Τίτο, τι θα πει σκλαβωμένος; 

- Τίτος: Δεν τους άφηναν να ζήσουν ελεύθεροι. Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, δεν 

έπαιζαν ελεύθερα στις γειτονιές, οι μεγάλοι δεν πήγαιναν στις δουλειές τους. 

- Πέλη: Κατάλαβα… και οι δεύτερη γιορτή; 

- Τίτος: Η δεύτερη γιορτή είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δηλαδή το ευχάριστο νέο 

που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, ότι θα γεννήσει τον Χριστό. 

- Πέλη: Αχ! Τι ωραία που γιορτάζουμε δύο γιορτές σήμερα! Χαίρομαι πάρα πολύ! Για πες 

μου πώς θα περάσουμε την ημέρα μας; 

- Τίτος: Εγώ σε λίγο θα παρακολουθήσω μια θεατρική παράσταση, θέλεις να την 

παρακολουθήσουμε μαζί. 

- Πέλη: Ναι πολύ ωραία ιδέα, πάμε να ετοιμαστούμε! 

Τα Στελέχη καλωσορίζουν τα Αστέρια και τους ρωτάνε πώς τους φάνηκε το κουκλοθέατρο και 

τι γνωρίζουν σχετικά με την 25 Μαρτίου. 

Το Φωτεινό Αστέρι ρωτά αν ξέρουν τα Αστέρια, ποιο είναι το σύμβολο της κάθε χώρας; 

-Η σημαία! 

 
Εργαστήρι 

Ελάτε να φτιάξουμε τη σημαία της χώρας μας της Ελλάδας! Το Φωτεινό Αστέρι δείχνει στα 

Αστέρια μια ελληνική σημαία. Την κρατά με τέτοιο τρόπο ώστε, να τη βλέπουν τα Αστέρια στην 

οθόνη τους. Στη συνέχεια τους εξηγεί πως να κόψουν γύρω-γύρω το περίγραμμα της 

σημαίας και να κολλήσουν μπλε και άσπρες λωρίδες χαρτιού στις αντίστοιχες θέσεις. Στη 

συνέχεια αφού την ολοκληρώσουν στηρίζουν τη σημαία σε ένα καλαμάκι από ξύλινο 

σουβλάκι και η σημαία είναι έτοιμη! 

 
Υλικά: 

εκτυπωμένη ελληνική σημαία, λωρίδες από μπλε και άσπρο χαρτόνι ή γλασέ, κόλλα, καλαμάκι 

από σουβλάκι. 

 
Παιχνίδι μνήμης 

Τα Στελέχη έχουν φτιάξει ένα (1) παιχνίδι μνήμης με διπλές εικόνες από φωτογραφίες από 

ήρωες του 1821. Παίζουν και γνωρίζουν τα ονόματα των ηρώων. 

Αστροκουβέντα 

Κλείσιμο: Γεια χαρά ως την άλλη φορά! 

Ηλεκτρονικά υλικά συγκέντρωσης που θα αποσταλούν στους γονείς-κηδεμόνες: 

Πρόσκληση και υλικά συγκέντρωσης. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 



 

Φεγγαράκι μου λαμπρό 

 

Μαθαίνουμε στα Αστέρια ότι εκείνα τα χρόνια δεν 

επιτρεπόταν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και γι’ 

αυτό πήγαιναν κρυφά το βράδυ και έτσι δημιουργήθηκε 

το «κρυφό σχολειό». 

Ζητάμε από τα Αστέρια, να κλείσουν τα παράθυρα στον 

χώρο που βρίσκονται και να χρησιμοποιήσουν έναν 

φακό. Τους εξηγούμε πως εκείνα τα χρόνια, επειδή δεν 

είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν το φως του φεγγαριού δεν 

ήταν αρκετό, φώτιζαν με ένα κερί που τα βοηθούσε να 

διαβάζουν και να γράφουν. Στη συνέχεια τους ζητάμε να 

ζωγραφίσουν κάτι χρησιμοποιώντας μόνο το φως του 

φακού. 

Στη συνέχεια αναφέρουμε πως η παράδοση, μας λέει ότι 

τότε τραγουδούσαν το γνωστό, σήμερα, τραγούδι 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό, 

Φέγγε μου να περπατώ, 

Να πηγαίνω στο σχολειό, 

Να μαθαίνω γράμματα, 

Γράμματα σπουδάγματα 

Του θεού τα πράγματα.» 

Το τραγουδάμε όλοι μαζί. 

 
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες 

Ζητάμε από τα Αστέρια να κοιτάζουν την κάμερα και να είναι όρθια. 

Η μια (1) ομάδα θα λέγεται φούντες και η άλλη φουντούκια. 

Όταν το Στέλεχος λέει φούντες θα σκύβουν τα Αστέρια που είναι στην 

ομάδα φούντες, όταν λέει φουντούκια θα σκύβουν τα Αστέρια που είναι 

στην ομάδα φουντούκια. Όταν κάποιο Αστέρι μπερδευτεί γίνεται «βοηθός» 

του Στελέχους, προσέχει μήπως κάποιο Αστέρι μπερδευτεί και σκύψει 

ακούγοντας το όνομα της άλλης ομάδας. 

 
Υλικά συγκέντρωσης που πρέπει να έχουν τα Αστέρια: 

 Περίγραμμα σημαίας. 

 Μπλε και άσπρες λωρίδες από γλασέ ή χαρτόνι. 

 Ψαλίδι. 

 Κόλλα. 

 Ένα ξύλινο καλαμάκι από σουβλάκι. 

 Φακός. 



 
Βοηθήστε τον Τσολιά, να βρει τον δρόμο για 

να πάει      και να πάρει τη Σημαία. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 
Σπιτικές, μη τοξικές δαχτυλομπογιές 

 
 
 

Υλικά: 

• 1/2 φλιτζάνι αλεύρι. 

• 1 φλιτζάνι νερό. 

• 1/4 κουταλιά της σούπας αλάτι. 

• Διάφορα χρώματα 

ζαχαροπλαστικής. 

• 1 1/2 φλιτζάνι νερό. 

 
 

 
Εκτέλεση: 

 Ανακατεύουμε το αλεύρι, το αλάτι και 

το ένα (1) φλιτζάνι νερό σε ένα 
κατσαρολάκι. 

 Ζεσταίνουμε το μείγμα, ενώ 
ανακατεύουμε συνέχεια. Στο τέλος το 
μείγμα μας θα πρέπει να γίνει σαν 

πάστα. 

 Όταν φτάσει στο σημείο που είναι 

σαν πάστα, το βγάζουμε από την 
φωτιά. 

 Ανακατεύουμε και προσθέτουμε κρύο 
νερό μέχρι το μείγμα μας να θυμίζει 

μπογιά. 

 Προσθέτουμε το χρώμα 
ζαχαροπλαστικής. 

 Αφήνουμε να κρυώσει και 
ζωγραφίζουμε. 



 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Λίγες ημέρες πριν τη συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα στους γονείς 

και τους ενημερώνουμε για την συνταγή, ζητώντας τους τα Αστέρια 

να έχουν μαζί τους αλεύρι, ζάχαρη, μαγιά, σταφίδες, κανέλλα 

τριμμένη 

και ολόκληρα γαρύφαλλα. 

Άνοιγμα: Φοράμε ανοιξιάτικα ρούχα και λουλούδια στο κεφάλι μας. Το 

Φωτεινό Αστέρι έρχεται και μας μιλάει για την ημέρα και το 

παραδοσιακό έθιμο: τις Λαζαρίνες. 

Μια μέρα πριν τη γιορτή του Λαζάρου, οι Λαζαρίνες, μικρά κορίτσια 

ντυμένα με την στολή του τόπου τους, βγαίνουν στα ανθισμένα 

χωράφια και στολίζουν το καλαθάκι τους με τα λουλούδια που 

βρίσκουν. Φτιάχνουν πανέμορφα καλάθια γεμάτα λουλούδια που 

μυρίζουν άνοιξη, και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας το 

Λάζαρο και ο κόσμος τους δίνει ένα μικρό φιλοδώρημα, χρήματα, 

αυγά, φρούτα ή άλλα φαγώσιμα, όπως είναι τα κουλουράκια- 

Λαζαράκια. 

 

Κυρίως θέμα: Εργαστήριο-συνταγή για Λαζαράκια 

Υλικά: 

 1/2 κιλό σκληρό αλεύρι. 

 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη. 

 1 φλιτζάνι σταφίδες. 

 1 φακελάκι ξηρή μαγιά. 

 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλλα. 

 Γαρύφαλλα. 
 

Εκτέλεση: 

 Διαλύουμε τη μαγιά σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Ρίχνουμε το 

αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ ή σε μια πλαστική λεκάνη και 

κάνουμε μια τρύπα στη μέση. Εκεί ρίχνουμε τη ζάχαρη, το 

λάδι και τη διαλυμένη μαγιά. Ζυμώνουμε και προσθέτουμε 

χλιαρό νερό μέχρι η ζύμη να γίνει αρκετά σφιχτή. 

Προσθέτουμε τις σταφίδες, την κανέλλα και ζυμώνουμε καλά. 

Η ζύμη δεν πρέπει να κολλάει στα χέρια μας. 

 Μόλις η ζύμη ετοιμαστεί δίνουμε στα Αστέρια από ένα μικρό 

μπαλάκι και τους ζητάμε να το κάνουν ανθρωπάκι, αν 

θέλουμε περισσότερη ευκολία μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε κουπατ και τοποθετούν τα λαζαράκια 

τους σε λαδόκολλα πάνω στο ταψί. Για ματάκια και στόμα 

βάζουμε γαρύφαλλα. 

 Ανάβουμε το φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία (40-50 

βαθμούς κελσίου) και τα αφήνουμε μέχρι η ζύμη να 

φουσκώσει. Στη συνέχεια ανεβάζουμε το φούρνο στους 200 

βαθμούς κελσίου και τα ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν. 

Κλείσιμο: Μαθαίνουμε τα κάλαντα του Λαζάρου, ζητάμε στα Αστέρια 

να βγάλουν φωτογραφίες τα ψημένα Λαζαράκια τους και να μας 

τα δείξουν στην επόμενη συγκέντρωση. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κάλαντα του Λαζάρου 

 
Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 

ήρθε των Βαγιών η εβδομάδα. 

Ξύπνα Λάζαρε και μην κοιμάσαι, 

ήρθε η μέρα σου και η χαρά σου. 

Πού ήσουν Λάζαρε; Πού ήσουν κρυμμένος; 
Κάτω στους νεκρούς, σαν πεθαμένος. 

 
Δε μου φέρνετε, λίγο νεράκι, 

που 'ν' το στόμα μου πικρό φαρμάκι. 

Δε μου φέρνετε λίγο λεμόνι, 

Που 'ν' το στόμα μου, σαν περιβόλι. 

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 
ήρθε η Κυριακή που τρων’ τα ψάρια. 

 
Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι, 

ήρθε η μάνα σου από την πόλη, 

σου ’φέρε χαρτί και κομπολόι. 

Γράψε Θόδωρε και συ Δημήτρη, 

γράψε Λεμονιά και Κυπαρίσσι. 

Το κοφνάκι μου θέλει αυγά, 

κι η τσεπούλα μου θέλει λεφτά. 

 

Βάγια, Βάγια και Βαγιώ. 

τρώνε ψάρι και κολιό. 

Και την άλλη Κυριακή, 

τρώνε το ψητό τ’ αρνί. 

 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/584/174 

https://www.sansimera.gr/articles/584/174


Βάφουμε αυγά με αφρό ξυρίσματος 

 
 

Υλικά: 

 Αφρός ξυρίσματος. 

 Χρώμα ζαχαροπλαστικής. 

 4 βρασμένα αυγά. 

 Ταψί. 

 Γάντια μιας χρήσης. 

 Οδοντογλυφίδες. 

 
 

Εκτέλεση: 

 Στο ταψί βάζουμε τον αφρό και ρίχνουμε από πάνω 

τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Μπορούμε να 

βάλουμε ό,τι χρώμα μας αρέσει και να κάνουμε 

όποιον συνδυασμό θέλουμε. 

 Με την οδοντογλυφίδα ανακατεύουμε ελάχιστα τα 

χρώματα μεταξύ τους. 

 Φοράμε τα γάντια και κυλάμε απαλά τα αυγά πάνω 

στον αφρό, για να χρωματιστούν μέχρι να 

καλυφθούν πολύ καλά με τον αφρό. 

 Τα βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα, τα βγάζουμε 

και τα σκουπίζουμε με την πετσέτα. 

 
 

Τα αυγά μας είναι έτοιμα! 



 

Πασχαλινό λαγουδάκι origami! 

 

 
Υλικά: 

 Τετράγωνο χαρτί. 

 Ψαλίδι. 

 Μαρκαδόρο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Εκτέλεση: 

 Ξεκινάμε με το τετράγωνο χαρτί και διπλώνουμε την πάνω αριστερή γωνία με 

την κάτω δεξιά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισοσκελές τρίγωνο. Διπλώνουμε 

το τρίγωνο άλλη μια φορά στη μέση, δημιουργώντας έτσι ένα ορθογώνιο 

τρίγωνο. 

 Ανοίγουμε ξανά το τρίγωνο, και διπλώνουμε δύο(2) εκατοστά κατά μήκος της 

μεγαλύτερης πλευράς. Αυτά θα είναι τα αυτάκια! 

 Παίρνουμε την μία γωνία και την διπλώνουμε πάνω στην κάθετη γραμμή που 

κάναμε πριν, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια κορυφή στο πάνω μέρος του 

χαρτιού. Πρέπει το αυτάκι μας να πετάγεται έξω! Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και 

στην άλλη πλευρά, και θα πρέπει να έχουμε έναν ρόμβο με δύο αυτάκια. 

 Διπλώνουμε την κάτω γωνία του ρόμβου μέχρι το μήκος της αριστερής και 

δεξιάς γωνίας. Αυτή θα είναι η ουρά! 

 Γυρίζουμε το λαγουδάκι μας από την άλλη, και διπλώνουμε την πάνω γωνία 

προς τα μέσα, μέχρι εκεί που φαίνονται τα αυτιά. 

 Με τον μαρκαδόρο ζωγραφίζουμε μια όμορφη μουρίτσα, 



ΕΥΚΟΛΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ 

Υλικά: 

 Ρολό από χαρτί υγείας ή χαρτί κουζίνας. 
 Πράσινη νερομπογιά. 

 Πινέλο. 

 Μολύβι. 

 Πράσινο χαρτόνι. 
 Κόκκινο και μαύρο μαρκαδόρο. 
 Κορδέλα σε ό,τι χρώμα θέλουμε. 

 Κόλλα. 

 Ψαλίδι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Εκτέλεση: 

 Βάφουμε το ρολό με την μπογιά και αφήνουμε να στεγνώσει. 
 Στο χαρτόνι σχεδιάζουμε και κόβουμε το πρόσωπο και τα πόδια. 

 Με τον μαύρο μαρκαδόρο σχεδιάζουμε στο πρόσωπο, τα μάτια και τη μύτη και με τον κόκκινο 
μαρκαδόρο το στόμα και τη γλώσσα. 

 Πάνω στα πόδια κολλάμε το ρολό. Στην άλλη πλευρά κολλάμε το κεφάλι. 

 Ανάμεσα στο σώμα-ρολό δένουμε την κορδέλα. 

 
Ο βάτραχός μας είναι έτοιμος! 



 



 



Παγκόσμιες ημέρες 

 
 

21 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

 
 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η αρχική έμπνευσή της ανήκει 

στον έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα , ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία 

Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα. 

Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή και μελετητή της ποίησης Κώστα 

Στεργιόπουλου, προέδρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου πρότεινε ως 

ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της εαρινής ισημερίας. Η πρώτη Ημέρα Ποίησης 

γιορτάστηκε το 1998. 

 

 
Αφορμή για συγκέντρωση 

 
 

Διαβάζουμε στα Αστέρια διάφορα ποιήματα, ίσως και μελοποιημένα, π.χ.: Κεμάλ, 

https://youtu.be/T-f-vQX942I , η ποδηλάτησα  https://youtu.be/mmIDaL-c4Qo, τα συζητάμε λίγο μαζί 

τους και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ή να παίξουν θεατρικό το ποίημα τους άρεσε περισσότερο. 

Γινόμαστε ποιητές! Αφού διαβάζουμε διάφορα ποιήματα, δημιουργούμε όλοι μαζί το ποίημα του 

Γαλαξία μας. 
 

 

 
 

https://youtu.be/T-f-vQX942I
https://youtu.be/mmIDaL-c4Qo


12 Απριλίου Διεθνής Ημέρα της Πτήσης του Ανθρώπου στο 
Διάστημα 

 
 
 
Η Διεθνής Ημέρα Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 7 Απριλίου 2011, για να τιμήσει τα επιτεύγματα του ανθρώπου στο 

διάστημα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου. 

Την ημέρα αυτή του 1961, ο ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που 

μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1, ξεκινώντας, έτσι την περιπέτεια του 

διαστήματος. 

 

 

 
Αφορμή για συγκέντρωση 

 
 

Με απλά υλικά, ρολό από χαρτί κουζίνας, γκοφρέ, χαρτόνι κόλλα και ψαλίδι, φτιάχνουμε τον 

δικό μας πύραυλο. 

 

 
Γινόμαστε αστροναύτες! Κλείνουμε τα μάτια μας και ονειρευόμαστε! Φοράμε την στολή του 

αστροναύτη, μπαίνουμε στον πύραυλό μας και εκτοξευόμαστε στο διάστημα… Είμαστε μόνοι μας; Τι 

βλέπουμε γύρω μας την ώρα της πτήσης; Φτάσαμε! Κατεβαίνουμε… τι αντικρίζουμε; Τι είναι 

διαφορετικό; Υπάρχει ζωή γύρω μας; 
 

 

 

 

 

 



2 Μαΐου-1η Κυριακή του Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου 

 
 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία του δρος 

Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις 

αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε 

εορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου. 

Αφορμή για συγκέντρωση 

 
Πόσο συμαντικό είναι το γέλοιο στην ζωή μας; Μας κάνει καλό να γελάμε; Για να δοκιμάσουμε 

να κάνουμε τις πιο χαμογελαστές μας γκριμάτσες! Τραβάμε φωτογραφίες, τις εκτυπώνουμε και μαζί με 

τα Αστέρια μας δημιουργούμε το πιο χαμογελαστό κολλάζ του Γαλαξία μας. 

 
 
 

 
Παιχνίδι: Ποιος θα γελάσει πρώτος; Χωριζόμαστε σε ζευγαρια. Καθόμαστε ο ένας απέναντι από 

τον άλλον, πρόσωπο με πρόσωπο.Το κάθε Αστέρι έχει ένα (1) λεπτό στη διάθεσή του να κάνει το 

άλλο Αστέρι να γελάσει χωρίς να τον ακουμπήσει και να χρησιμοποιήσει κανένα υλικό ή αξεσουάρ 

μεταμφίεσης. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Αστέρια της Νεάπολης Λασιθίου συνεχίζουν τις 

διαδικτυακές τους συγκεντρώσεις και μαζί με τα Πουλιά της 

Νεάπολης Λασιθίου πραγματοποίησαν κοινή συγκέντρωση 

για την ισότητα, την προσφορά, την αλληλεγγύη. 

 

 
Τα Αστέρια της Πάτρας 

συνεχίζουν τις διαδικτυακές 

τους συγκεντρώσεις, 

γνώρισαν τον κύκλο του 

νερού και τα οφέλη των 

οσπρίων και συνεχίζουν... 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Τα Αστέρια των Θρακομακεδόνων 

συνεχίσουν τις διαδικτυακές τους 

συγκεντρώσεις, 

προχώρησαν την Πρόοδό τους και 

έμαθαν  για τη φύση. 



Ο Κλάδος 

Αστεριών 

πραγματοποίησε 

Διαδικτυακή 

Συνάντηση 

Εκπαιδευτών – 

Κατασκηνωτών- 

Στελεχών – 

Συνεργατών, για 

να γιορτάσουμε 

όλοι μαζί την 

Ημέρα Σκέψης! 



 


