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Μικρός Ντουνιάς



Ευχαριστούμε από καρδιάς

 Τα παιδιά και τις οικογένειες που πέρασαν από το Μικρό Ντουνιά 
 Τον Raul Ibañez Aguilar για τις ζωγραφιές που συνοδεύουν τις δραστηριότητες 
 Την Κατερίνα Κοντού για τη γραφιστική επιμέλεια του ημερολογίου
 Τον Γιώργο Νούνεση για τη μετατροπή του ημερολογίου σε τευχάκι

Ο Mικρός Ντουνιάς είναι ένα 
παιδαγωγικό εγχείρημα στη Λέσβο. 
 
Καθημερινά από το 2017, παιδιά 
προσχολικής ηλικίας από ντόπιες & 
προσφυγικές οικογένειες παίζουν και 
μαθαίνουν μαζί στη φύση. 
 
Παιδιά κι ενήλικες διαμορφώνουμε 
συλλογικά τη ζωή και τη μάθηση 
στο Μικρό Ντουνιά, συνδυάζοντας 
στοιχεία της διαπολιτισμικής, της 
υπαίθριας και της ελεύθερης 
βιωματικής μάθησης.

Μάρτιος 2022



Οι δραστηριότητες 
υπαίθριας μάθησης 
που ακολουθούν 
σχεδιάστηκαν από την 
παιδαγωγική ομάδα 
του Μικρού Ντουνιά και 
πρωτοπαρουσιάστηκαν 
στο ημερολόγιό μας 
για το 2021. Εμπνέονται 
από το αυθόρμητο 
παιχνίδι των παιδιών, 
από εναύσματα του 
φυσικού περιβάλλοντος 
κι από μεθόδους της 
παιδαγωγικής του 
δάσους.

Λ ί γα  λόγ ια  γ ι α  τ ι σ  δραστηρ ιότητεσ 
που  προτε ίνοντα ι

Ξεκινώντας από το φθινόπωρο και 
την έναρξη μιας σχολικής χρονιάς, οι 
δώδεκα δραστηριότητες ακολουθούν 
τους μήνες και τις εποχές του χρόνου και 
συμβαδίζουν με τις καιρικές συνθήκες. 
Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο 
ακατάλληλα ρούχα! 



Σε σχέση με τις ηλικίες των 
συμμετεχόντων/-ουσών, οι 
δραστηριότητες επιθυμούν να δρουν 
συμπεριληπτικά. Στο Μικρό Ντουνιά, 
συνοδεύουμε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας∙ συχνά, μεγαλύτερα παιδιά 
κι ενήλικες συμμετέχουμε στις 
δραστηριότητες με την ψυχή μας, ως 
ισότιμοι/-ες παίκτες/- τριες. Επιπλέον, 
έχουμε πολλές φορές εκπλαγεί 
ευχάριστα παραβαίνοντας προς τα 
κάτω τα προτεινόμενα ηλικιακά όρια: 
σας το προτείνουμε! Πολλές από τις δραστηριότητες 

περιέχουν στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού. 
Μεταμορφωνόμαστε σε όντα της φύσης, 
της φαντασίας ή της πραγματικότητας. 
Αξιοποιώντας στοιχεία της κίνησης και 
της φωνής αλλά και κάθε είδους υλικά, 
πλάθουμε ιστορίες και δίνουμε ζωή 
σε φανταστικούς κόσμους. Όσο πιο 
βαθιά στο ρόλο, τόσο περισσότερα τα 
ενδεχόμενα!

Κάθε ομάδα παικτών/-τριών 
είναι μοναδική, δημιουργεί τα 
δικά της παιχνίδια και σενάρια, 
διαπραγματεύεται τους 
κανόνες που τα διέπουν. 
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την 
ενσωμάτωση παραλλαγών 
στις δραστηριότητες!



 Η διαπολιτισμική διάσταση 
της παιδαγωγικής του 
Μικρού Ντουνιά είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την υπαίθρια 
μάθηση. Η φύση έχει αποτελέσει 
έναν από τους σημαντικότερους 
αρωγούς στην προσπάθειά 
μας να βοηθήσουμε κάθε παιδί 
να νιώσει ηρεμία, ασφάλεια κι 
εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα από τις 
μέχρι τότε εμπειρίες του στη ζωή. 
Στην αγκαλιά του δάσους, κάθε 
παιδί έχει τη δυνατότητα να πάρει 
το χρόνο και το χώρο του και 
να συνδεθεί με την ομάδα όταν 
νιώθει έτοιμο.

Παρατηρούμε ότι το φυσικό 
περιβάλλον, γυμνό από στοιχεία κι 
επεμβάσεις κάποιας συγκεκριμένης 
κουλτούρας, ευνοεί τη διαπολιτισμική 
συνύπαρξη. Δίνοντας διαρκή 
εναύσματα για παρατήρηση κι 
εξερεύνηση, προωθεί την 
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.
 
Τέλος, η καλλιέργεια του σεβασμού 
για όλα τα πλάσματα της φύσης 
φέρνει μαζί της την ανάπτυξη της  
ενσυναίσθησης και το σεβασμό για 
κάθε τι διαφορετικό.





Δημιουργούμε δύο ομάδες.
 Τα ζώα: Κάθε παίκτης/-τρια μεταμορφώνεται στο ζώο που επιθυμεί,  
δίχως να το γνωστοποιήσει στην ομάδα.  
Κρύβεται σε ένα σημείο του δάσους σαν να είναι η φωλιά του.
 Οι εξερευνητές/-τριες: Κάθε εξερευνητής/-τρια εξοπλίζει το σακίδιό του/της  
με τα υλικά που θεωρεί απαραίτητα, π.χ. τετράδιο, μολύβι, φακό, καπέλο, νερό.
Ξεκινάει την εξερεύνηση τραγουδώντας: 
«Περπατώ μες στο δάσος, περπατώ μες στο δάσος, δε φοβάμαι, δε φοβάμαι...»
« Ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα μπροστά» 
Βλέπει ή ακούει ένα ζώο που κρύβεται.
« Ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα πίσω» 
Με ενθουσιασμό ή φόβο οπισθοχωρεί και ρωτάει:
«Τί είναι αυτό;», π.χ. «Μήπως είναι μία κουκουβάγια;»
Οι εξερευνητές/-τριες ανακαλύπτουν τα ζώα ένα-ένα.  
Κάθε φορά, προσπαθούν να αναγνωρίσουν με τι πλάσμα  
έχουν να κάνουν από την κίνηση, τη στάση σώματος, τη φωνή.  
Επιλέγουν αν θα το φωτογραφίσουν, θα το ταΐσουν,  
θα το ζωγραφίσουν ή θα τρέξουν μακριά. 
Η εξέλιξη του παιχνιδιού εξαρτάται από τον αυτοσχεδιασμό των παικτών/-τριών!

Για να μπείτε στο ρυθμό,  
ανατρέξτε στις πηγές  

στο τέλος του τεύχους!

Τα ζώα του δάσουΣ





 Συλλέγουμε πευκοβελόνες, ιδανικά χρησιμοποιώντας τσουγκράνες. 

 Γεμίζουμε με αυτές ένα μεγάλο κι ανθεκτικό κουβά.

 Χοροπηδάμε μέσα στον κουβά, ώστε να δημιουργήσουμε  
ένα συμπαγές πευκοβελονότουβλο!

 Τοποθετούμε τα τούβλα μας το ένα δίπλα στο άλλο,  
δημιουργώντας έναν κύκλο με εξωτερική διάμετρο περίπου δύο μέτρα.  
Αφήνουμε στον κύκλο ένα κενό, όπου θα βρίσκεται η είσοδος του ιγκλού.

 Χτίζουμε δυο-τρεις κυκλικές σειρές από πευκοβελονότουβλα,  
ανάλογα με το ύψος που θέλουμε να έχει το ιγκλού μας.

 Συλλέγουμε μακριά κι ελαφριά κλαδιά και κατασκευάζουμε  
το σκελετό της σκεπής. Τον καλύπτουμε με πευκοβελόνες.

 Τοποθετούμε πέτρες γύρω - γύρω από τη βάση του ιγκλού.

 Μπορούμε να ανοίξουμε τρύπες για παράθυρα σε οποιοδήποτε σημείο του. 

 Το καταφύγιό μας είναι έτοιμο!

Πώς κατασκευάζεται ένα ιγκλού από παγωμένο χιόνι; 
Ανατρέξτε στις πηγές στο τέλος του τεύχους!

Eνα ιγκλού στο δάσοΣ 





Κάτω από ένα δέντρο, το οποίο βαφτίζουμε καρυδιά, σκορπίζουμε τόσα καρύδια όσοι/-ες και οι παίκτες/-τριες. 
Μεταμορφωνόμαστε σε σκιουράκια.
Tο φθινόπωρο, κάθε σκιουράκι αρπάζει ένα καρύδι  
κάτω από το δέντρο και αναζητά ένα μυστικό μέρος,  
όπου και το θάβει.
Σαν έρθει ο χειμώνας, τα σκιουράκια πέφτουν  
σε χειμερία νάρκη στη φωλιά τους  
(μπορεί να πρόκειται για το ιγκλού της προηγούμενης δραστηριότητας!).
Με τον ερχομό της άνοιξης ανοίγουν τα μάτια τους -  
οι κοιλιές τους γουργουρίζουν.
Θυμάται κάθε σκίουρος που έθαψε το καρύδι του; 
Τα καρύδια που έρχονται στο φως  
συγκεντρώνονται στη φωλιά.
Είναι η ώρα οι παίκτες/-τριες να τα σπάσουν με πέτρες,  
να τα μοιραστούν και να τα απολαύσουν!

Τα σκιουράκια





Προετοιμασία:
Επιλέγουμε μία επίπεδη έκταση μέσα στο δάσος και απομακρύνουμε από το έδαφος όλα τα φυσικά υλικά. Σχεδιάζουμε 
έναν κύκλο με ακτίνα 1,5 μ. και μέσα του έναν ομόκεντρο κύκλο με ακτίνα 20 εκ. Χωρίζουμε τους κύκλους σε τομείς, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στα σημεία του ορίζοντα - έτσι, καθορίζουμε τον βόρειο, νότιο, ανατολικό και δυτικό τομέα των κύκλων και κατ’ 
επέκταση του δάσους. 
Σε κάθε τομέα του εσωτερικού κύκλου, σχεδιάζουμε το αρχικό γράμμα του σημείου του ορίζοντα (Β-Ν-Α-Δ).  
Ζωγραφίζουμε το ίδιο γράμμα σε μια πέτρα, την οποία κρύβουμε στον αντίστοιχο τομέα του δάσους.
Σε κάθε τομέα του μεγάλου κύκλου, τοποθετούμε δύο-τρία διαφορετικά φυσικά υλικά,  
τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στον αντίστοιχο τομέα του δάσους. 

Δράση:
Δημιουργούμε μια ομάδα ατόμων για κάθε σημείο του ορίζοντα.  
Κάθε ομάδα καλείται να ανακαλύψει την αντίστοιχη πέτρα.  
Οι πέτρες τοποθετούνται στον εσωτερικό κύκλο, στη θέση κάθε γράμματος.
Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στα δείγματα φυσικών υλικών που περιέχονται στον κυκλικό τομέα μας. Καλούμαστε να 
συλλέξουμε επαρκή ποσότητα από το καθένα, ώστε στη συνέχεια να επιδοθούμε στη διακόσμηση του κύκλου. Εξερευνούμε τον 
τομέα μας στο δάσος και μεταφέρουμε τα υλικά στον κύκλο. 
Όταν το μάζεμα σταματά, η τέχνη ξεκινά: ώρα να φτιάξουμε ένα μεγάλο μάνταλα! Ένας απλός και φαντασμαγορικός τρόπος 
είναι να τοποθετήσουμε τα υλικά ξεκινώντας από το κέντρο και σχηματίζοντας δακτυλίους προς τα έξω.  
Σε αυτό το στάδιο της δραστηριότητας δεν υπάρχουν ομάδες. 
 
Ένα για όλες κι όλοι για ένα! Για πληροφορίες & ιδέες  

σχετικά με τα μάνταλα  
συμβουλευτείτε τις πηγές!

σ’ ανατολη και δυση





Διάνοιξη ποταμού
Μια βροχερή μέρα, παρατηρούμε όλες/-οι μαζί το έδαφος στο δάσος.  
Σε διαφορετικά σημεία εντοπίζουμε μικρά λοφάκια, λακκούβες,  
μικρές ή μεγαλύτερες ανηφόρες και κατηφόρες. 
Επιλέγουμε μια έκταση με κατηφορική κλίση για να σκάψουμε ένα κανάλι,  
όπου θα κυλάει το νερό της βροχής. Αν θέλουμε,  
σκάβουμε μια μεγάλη λακκούβα, ώστε να σχηματιστεί μια λίμνη. 
Χρησιμοποιώντας ξύλα, κλαδιά ή πέτρες κατασκευάζουμε φράγματα,  
γέφυρες, μονοπάτια και ό,τι άλλο η φαντασία δημιουργήσει. 

Κατασκευή καραβιού
Βρίσκουμε ένα χοντρό φλοιό από κορμό δέντρου, για παράδειγμα πεύκου,  
ο οποίος αποτελεί το  σκαρί του σκάφους μας.  
Στη μέση του φλοιού ανοίγουμε μία διαμπερή τρύπα.  
Τοποθετούμε στην τρύπα ένα κλαδί, το οποίο λειτουργεί  
ως κατάρτι από την πάνω πλευρά  
και ως καρίνα από την κάτω πλευρά του καραβιού.  
Με ένα σουγιά δημιουργούμε μια σχισμή στην κορυφή του καταρτιού  
και σε αυτήν στερεώνουμε φύλλα δέντρου για πανιά.

Βίρα τις άγκυρες!

Αν σας ενδιαφέρει η ναυπηγική τέχνη,  
ανατρέξτε στις πηγές στο τέλος του τεύχους!

Ποταμόπλοια





Η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από τα υπόγεια δίκτυα  
που δημιουργούν τα δέντρα για να επικοινωνούν.  

Στο τέλος του τεύχους σας προτείνουμε δύο σχετικά βίντεο!

Μεταμορφωνόμαστε σε ξωτικά των δέντρων. Κάθε ξωτικό επιλέγει ένα δέντρο και «φυλλοτεχνεί» το πρόσωπό του: 
Χρησιμοποιώντας λάσπη, κολλάει στον κορμό του φυσικά υλικά, όπως πευκοβελόνες, φύλλα, πέτρες.
Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε χαρτοτηλέφωνα. Για κάθε ένα θα χρειαστούμε δύο χάρτινα ποτήρια και σπάγκο αρκετά μακρύ, 
ώστε να ενώνει δύο από τα δέντρα-ξωτικά. Να πως φτιάχνουμε ένα χαρτοτηλέφωνο:
 Κάνουμε μια μικρή τρυπούλα στο κέντρο του πάτου των ποτηριών.
 Περνάμε το ένα άκρο του σπάγκου μέσα στην τρύπα, από την εξωτερική πλευρά του ποτηριού.
 Στην εσωτερική πλευρά του ποτηριού, δένουμε το σπάγκο με ένα μικρό κλαδάκι, ώστε να μη βγαίνει όταν τραβάμε το ποτήρι.
 Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία στο δεύτερο ποτήρι με την άλλη άκρη του σπάγκου.
 Δοκιμάζουμε το χαρτοτηλέφωνό μας. Παρατηρούμε ότι το κύμα του ήχου μεταδίδεται μόνο όταν ο σπάγκος είναι 
τεντωμένος!

Στο κάθε δέντρο τοποθετούμε δύο ποτήρια από διαφορετικά χαρτοτηλέφωνα, ώστε το μήνυμα να μπορεί να μεταδοθεί από ένα 
δέντρο σε ένα άλλο κι από εκεί σε ένα τρίτο. Κάθε ξωτικό μπορεί να λάβει μήνυμα από το ένα ποτήρι και να το μεταδώσει από 
το δεύτερο. Το κάθε ποτήρι μπορεί να λειτουργήσει και ως πομπός και ως δέκτης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα δίκτυο 
ξωτικο-επικοινωνίας! Αν θέλουμε, μπορούμε να κρεμάσουμε ένα κουδούνι σε κάθε δέντρο - έτσι, όποιο ξωτικό ετοιμάζεται να 
στείλει μήνυμα μπορεί να ειδοποιεί τα υπόλοιπα.
Μια παραλλαγή ξωτικοεπικοινωνίας είναι το «σπασμένο χαρτοτηλέφωνο»!

Ξωτικά μηνύματα





Υλικά: Ξύλινη σανίδα πάχους 1,5 εκ. χωρίς χημικές προσθήκες/ Καρφιά/ Σαμπρέλα/ Σύρμα

Εργαλεία: Μέτρο/ Πριόνι/ Ποτηροτρύπανο/ Σφυρί/  Τρυπάνι/ Σκάλα

1. Μετράμε και κόβουμε τα ξύλα ακολουθώντας το σχέδιο.

2. Με το ποτηροτρύπανο, ανοίγουμε μια τρύπα για πόρτα στο ξύλο της εισόδου.

3. Καρφώνουμε μεταξύ τους όλες τις πλευρές της φωλιάς, εκτός από την οροφή.

4. Χρησιμοποιώντας σαν μεντεσέ ένα ορθογώνιο κομμάτι από σαμπρέλα ποδηλάτου,  
καρφώνουμε το ξύλο της οροφής με αυτό της «πλάτης», ώστε η φωλιά να ανοιγοκλείνει.

5. Ανοίγουμε μικρές τρύπες στο ξύλο της βάσης, από τις οποίες θα φεύγει το νερό της βροχής.

6. Ανοίγουμε δύο τρύπες στις πάνω γωνίες του ξύλου της  «πλάτης». Από αυτές περνάμε το σύρμα που θα μας επιτρέψει να 
κρεμάσουμε τη φωλιά στο δέντρο.

7. Επιλέγουμε ένα ήσυχο μέρος του δάσους και κρεμάμε τη φωλιά με την είσοδο προς το νότο, σε ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων.

8. Εφόσον ένα ζευγάρι πουλιών φωλιάσει στην κατασκευή μας, φροντίζουμε να μην την πλησιάζουμε πολύ. Ποτέ δεν ανοίγουμε 
τη φωλιά για να δούμε τα αυγά ή τα μικρά - ενδέχεται να αναγκάσουμε τους γονείς να την εγκαταλείψουν!

9. Μια ιδέα για να έρθουμε πιο κοντά στα πουλιά είναι να καμουφλαριστούμε σκεπάζοντας το σώμα μας με μια σκουρόχρωμη 
κουβέρτα. Κρατάμε στο χέρι μας ένα κλαδί, χωρίς να το κουνάμε καθόλου. Αν είμαστε πολύ ήσυχοι/-ες και υπομονετικοί/-ές, 
μπορεί κάποιο πουλί να καθίσει στο κλαρί μας! 

10. Στα τέλη του Αυγούστου, καθαρίζουμε τη φωλιά διεξοδικά για να  
προστατέψουμε μελλοντικούς κατοίκους της από ασθένειες και παράσιτα. Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες 

στο τέλος του τεύχους!

ΦωλιέΣ για πουλιά





Ο αετός κοιμάται στη φωλιά του.  
Οι λαγοί βρίσκουν την ευκαιρία να αρπάξουν τα καρότα που κάνουν τα σάλια τους να τρέχουν!  
Πηδώντας αργά κι αθόρυβα πλησιάζουν…  
Ωχ όχι, ο αετός ξύπνησε!  
Για να δούμε τώρα ποιος θα φάει και ποιος θα φαγωθεί!

Προετοιμασία:
Σε ένα ψηλό, οριζόντιο κλαδί δέντρου, σε αρκετή απόσταση από τον κορμό του, δένουμε τη μια άκρη ενός σχοινιού.  
Στην άλλη κρεμάμενη άκρη του δένουμε κατακόρυφα μία φουσκωμένη σαμπρέλα ποδηλάτου· θέλουμε η κάτω μεριά  
της σαμπρέλας να απέχει μισό μέτρο από το έδαφος.  
Το δέντρο αυτό είναι η φωλιά του αετού και η σαμπρέλα το πτητικό του βοήθημα! 
Στη συνέχεια, μαζεύουμε κλειστά κουκουνάρια και, χρησιμοποιώντας μια πέτρα, τα «καρφώνουμε» στο χώμα γύρω από τη 
σαμπρέλα. Πρόκειται για τα καρότα μας!

Δράση:
Σε κάθε γύρο, ένας ή μία από εμάς παριστάνει τον αετό.  
Περνάει τα χέρια μέσα από τη σαμπρέλα και ακουμπάει το βάρος του σώματός του σε αυτή.  
Τρέχει για να πάρει φόρα, σηκώνει τα πόδια ψηλά κι απογειώνεται!
Οι υπόλοιπες/-οι παριστάνουν τους λαγούς, ο οποίοι προσπαθούν να αρπάξουν τα καρότα χωρίς να τους πιάσει ο αετός.  
Όποιος λαγός αρπάξει ένα καρότο χωρίς να συλληφθεί, το μεταφέρει στη λαγοφωλιά.  
Όποιος λαγός δεχτεί το άγγιγμα του αετού, μεταφέρεται ο ίδιος στην αετοφωλιά, στον κορμό του δέντρου.  

Για να παρακολουθήσετε την πτήση ενός 
νεαρού αετού, ανατρέξτε στις πηγές. 

Tο άγγιγμα του αετού





Προετοιμασία:
Συλλέγουμε τόσα κουκουνάρια όσοι/ες και οι παίκτες/-τριες, τα οποία αναπαριστούν λουλούδια γεμάτα νέκταρ.  
Τα βάφουμε ανά ζευγάρια ίδιου χρώματος και κρύβουμε κάθε ζευγάρι σε διαφορετικό σημείο του δάσους.        

Δράση:
Μεταμορφωνόμαστε σε μέλισσες και φτιάχνουμε ζευγάρια: μια μέλισσα-χτίστρια παρέα με μια μέλισσα-συλλέκτρια. 
Οι χτίστριες σχηματίζουν κελιά στο έδαφος - κύκλους ή εξάγωνα που εφάπτονται.  
Δημιουργούν μια κυψέλη με τόσα κελιά όσες και οι μέλισσες. 
Οι συλλέκτριες σκορπίζονται στο δάσος αναζητώντας τα λουλούδια.  
Μόλις μια συλλέκτρια εντοπίσει ένα ζευγάρι, τοποθετεί το ένα λουλούδι κάτω από το πηγούνι της και, παρατηρώντας 
προσεκτικά τη διαδρομή, επιστρέφει στην κυψέλη.  
Είναι η ώρα να χορέψει το χορό των μελισσών για να εξηγήσει στο ζευγάρι της που βρίσκεται το δεύτερο όμοιο λουλούδι! 
 Υπόδειξη κατεύθυνσης: Η συλλέκτρια χορεύει το «χορό των δονήσεων», δηλαδή εκτείνει το ένα χέρι προς το λουλούδι, 
χοροπηδώντας. 
 Υπόδειξη απόστασης: Για απόσταση μικρότερη των τριών δέντρων, η συλλέκτρια χορεύει τον «κυκλικό χορό», κάνοντας 
ένα χορευτικό κύκλο γύρω από το ζευγάρι της. Για  απόσταση μεγαλύτερη των τριών δέντρων, χορεύει τον «κουνιστό χορό», 
κάνοντας στροφές γύρω από τον εαυτό της ενώ τρεμοπαίζει τα φτερά της.
Όταν όλες οι μέλισσες έχουν στα χέρια τους από ένα λουλούδι, μπαίνουν η κάθε μία σε ένα κελί. Με το σύνθημα «Μίξη Μελιού!», 
αρχίζουν να ανταλλάσσουν τα λουλούδια, χωρίς να τα ακουμπούν με τις παλάμες τους!  
Το παιχνίδι τελειώνει όταν το μέλι είναι έτοιμο, όταν δηλαδή λουλούδια όλων των χρωμάτων έχουν περάσει από κάθε μέλισσα.

Στο τέλος του τεύχους μπορείτε να μάθετε από ποιες 
λειτουργίες των μελισσών εμπνέεται η δραστηριότητα.

Πευκόμελο 





Προετοιμασία:
Δημιουργούμε ευρύχωρους κύκλους στο έδαφος, οι οποίοι αναπαριστούν πλανήτες. Στη μέση βρίσκεται ο μεγαλύτερος κύκλος, 
ο ήλιος. Μπορούμε να διακοσμήσουμε τους πλανήτες με φυσικά υλικά, να σχηματίσουμε δακτυλίους και εδάφη με πέτρες, 
φύλλα, ξύλα ή και να ζωγραφίσουμε στο χώμα, χρησιμοποιώντας κλαδιά ή τα δάχτυλά μας.

Δράση: 
Συγκεντρωνόμαστε στον πλανήτη γη και μεταμορφωνόμαστε σε αστροναύτες και αστροναύτισσες. Επιβιβαζόμαστε στο 
φανταστικό μας διαστημόπλοιο, μπαίνοντας ο ένας πίσω από την άλλη. Το κάθε διαστημόπλοιο μπορεί να ταξιδέψει με πέντε 
άτομα το πολύ, ίσως, λοιπόν, χρειαστεί να εκτοξευθούν περισσότερα από ένα.
Όλα τα μέλη του διαστημικού πληρώματος έχουν δεμένα τα μάτια, εκτός από την καπετάνισσα, η οποία και μπαίνει στο τέλος 
της σειράς. Κάθε αστροναύτης ακουμπά τα χέρια του στους ώμους του μπροστινού του.  
Ο πρώτος της σειράς έχει τα χέρια τεντωμένα σαν να υπνοβατεί.
Η καπετάνισσα οδηγεί το διαστημόπλοιο με τις παρακάτω κινήσεις, τις οποίες ο κάθε αστροναύτης αναπαράγει στους ώμους 
του μπροστινού του:
 Ελαφρά χτυπήματα και στους δύο ώμους = Κατευθυνόμαστε ευθεία.
 Ελαφρύ χτύπημα στο δεξί ώμο = Στρίβουμε δεξιά.
 Ελαφρύ χτύπημα στον αριστερό ώμο = Στρίβουμε αριστερά.
 Κράτημα και στους δύο ώμους ταυτόχρονα = Σταματάμε και αποβιβαζόμαστε.

Το πλήρωμα τραγουδά: «Έλα μια μέρα, στο διαστημόπλοιο που μοιάζει με μια σφαίρα, στριφογυρίζει μες στους ουρανoύς και 
σε πηγαίνει όπου πάει ο νους».
Το παιχνίδι εξελίσσεται με το πλήρωμα να ταξιδεύει σε διαφορετικούς πλανήτες,  
να αυτοσχεδιάζει ιστορίες, να αλλάζει καπετάνιους. Προσοχή στον καυτό ήλιο!

Για να μπείτε στο ρυθμό,  
ανατρέξτε στις πηγές  

στο τέλος του τεύχους!

Διαστημικό ταξίδι 





Προετοιμασία:
 Σε ένα δοχείο με νερό και σταγόνες αιθέριου ελαίου της επιλογής μας, εμποτίζουμε ένα κουβάρι βαμβακερό νήμα.
 Ορίζουμε ένα σημείο του δάσους ως φωλιά των μυρμηγκιών. 
 Γεμίζουμε ένα μικρό καλάθι με φράουλες και το κρύβουμε κοντά σε ένα δέντρο, σε απόσταση το πολύ 15 μέτρων από τη 
φωλιά.

Δράση: 
Μεταμορφωνόμαστε σε μυρμήγκια. 
Τα μυρμήγκια κοιμούνται στη φωλιά. Το καθένα έχει δεμένα τα μάτια με μία μάσκα ή ένα μαντήλι, ώστε να μη βλέπει τίποτα. 
Μονάχα ένα μυρμήγκι ξυπνά, λύνει τα μάτια του, παίρνει το αρωματισμένο νήμα και περπατά στο δάσος αναζητώντας 
τις φράουλες. Όταν τις εντοπίσει, τυλίγει δυο φορές με το νήμα το δέντρο στο οποίο βρίσκονται. Κατευθυνόμενο πίσω στη 
φωλιά, τυλίγει με το νήμα κάθε δέντρο που συναντά. Η διαδρομή που θα κληθούν να ακολουθήσουν τα μυρμήγκια είναι 
έτοιμη! 
Φτάνοντας στη φωλιά, το μυρμήγκι φωνάζει:  
«Εύρηκα! Φράουλες π.χ. τρία δέντρα μακριά! Ακολουθήστε την οσμή μου!».  
Ένα-ένα και με τα μάτια δεμένα, τα μυρμήγκια ακολουθούν μπουσουλώντας τη μυρωδιά του νήματος  
(όταν η όσφρησή τους τα προδίδει, μπορούν και να το ψηλαφίζουν).  
Κάθε μυρμήγκι που περνά ένα δέντρο το απαριθμεί δυνατά, π.χ. «Πρώτο δέντρο!», «Δεύτερο δέντρο!».  
Φτάνοντας στις φράουλες, λύνει τα μάτια και φωνάζει «Τις βρήκα!».  
  
Περιμένει τα υπόλοιπα κι όλα μαζί ακολουθούν το δρόμο της επιστροφής  
στη φωλιά - το καθένα με μια φράουλα στο στόμα! Συμβουλευτείτε τις πηγές στο τέλος του τεύχους 

για να μάθετε από ποια αξιοθαύμαστη λειτουργία  
των μυρμηγκιών εμπνέεται η δραστηριότητα! 

Λέξη-κλειδί: Φερομόνη.

Άρωμα εντόμου





Προετοιμασία:
Βρίσκουμε ένα σημείο στο δάσος, για παράδειγμα μια μεγάλη λακκούβα, που αναπαριστά τη λίμνη. Στη συνέχεια, κόβουμε 
από κλαδιά πεύκου τις ξερές, λεπτές τους άκρες: σε κάθε κομμάτι πρέπει να περιέχεται τουλάχιστον μια διακλάδωση.  
Πρόκειται για τα ψάρια μας!
Κάθε ψαράς βρίσκει ένα κλαδί μήκους περίπου ενός μέτρου και στην άκρη του δένει έναν σπάγκο παρόμοιου μήκους.  
Είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε τον ναυτικό κόμπο «ψαλιδιά»!  
Στην ελεύθερη άκρη του σπάγκου δένουμε ένα ανοιχτό κουκουνάρι.  
Το κλαδί λειτουργεί ως καλάμι ψαρέματος, ο σπάγκος ως πετονιά και το κουκουνάρι ως δόλωμα και αγκίστρι ταυτόχρονα! 

Δράση:
Κάθε ψαράς στέκεται γύρω από τη λίμνη και προσπαθεί με το καλάμι του/της να αγκιστρώσει τα ψάρια που κολυμπούν στη 
λίμνη. Τα ψάρια συλλέγονται ένα-ένα σε έναν κοινό κουβά. 
Μόλις το ψάρεμα τελειώσει, είναι ώρα για μαγείρεμα.  
Από εδώ και πέρα, το παιχνίδι ακολουθεί αποκλειστικά τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παικτών/-τριών. 
Μπορεί να προκύψει 
μια φωτιά στη θάλασσα 
ή ένας φούρνος σε ταβέρνα, 
μπορεί η γάτα να τα βρει 
και να μη φαν’ κανένα!

Σας ενδιαφέρουν οι κόμποι; 
Συμβουλευτείτε τις πηγές  

στο τέλος του τεύχους!

ΨαράΣ θα γίνω στη στεριά 



ΠΗΓΕ Σ

Χρησιμοποιώντας το σουγιά μας 
περισσότερο, μπορούμε να φτιάξουμε 
ένα κάπως πιο πολύπλοκο πλεούμενο. 
Δείτε πώς πληκτρολογώντας «How to 
Carve a Flax Boat» στην ιστοσελίδα 
www.instructables.com. 

Ένα πολύ πιο πολύπλοκο 
πλεούμενο φτιάχνεται στο βίντεο 
της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών 
«Κατασκευάζοντας μια παραδοσιακή 
βάρκα».

Για να μάθετε πώς επικοινωνούν τα 
δέντρα μεταξύ τους, δείτε τα βίντεο: 

 Secret life of trees: Ηow they talk to 
each other - BBC World Service  
(στα αγγλικά)
 Το διαδίκτυο της φύσης: Πώς 
μιλούν τα δέντρα μεταξύ τους σε ένα 
υγιές δάσος - Σουζάν Σίμαρντ, TEDxS 
(δυνατότητα για ελληνικούς υπότιτλους)

Ακούστε στο YouTube το τραγούδι 
«Walking in the jungle». Μπορείτε να 
προσαρμόσετε στη μελωδία τους  
στίχους που μεταφράσαμε ή δικούς σας 
στίχους. Στο Μικρό Ντουνιά παίζουμε το 
παιχνίδι στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Δείτε το κλασικό, δεκάλεπτο βίντεο του 
1949 «How to build an Igloo» (Arctic 
Notebook no.1, National Film Board 
of Canada). Οι περιγραφές είναι στα 
αγγλικά, η εικόνα όμως μιλά από μόνη 
της! 

Η δραστηριότητα βασίζεται στο παιχνίδι 
Acorn Hide-and-Seek που περιέχεται 
στο βιβλίο «Play the Forest School Way: 
Woodland Games, Crafts and Skills for 
Adventurous Kids» των Houghton και 
Worroll, από τις εκδόσεις Watkins.

Τι είναι και πώς φτιάχνεται ένα μάνταλα;
Στα ελληνικά, μπορείτε να διαβάσετε το 
άρθρο «Δημιουργώντας μία 
παιδαγωγική μεθοδολογία 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την 
ενδυνάμωση της σχέσης των κατοίκων 
της πόλης με τη φύση» (Πρακτική ΙΙΙ - 
τεχνική Ι) των Ι. Τσεβρένη και  
Γ. Ξανθόπουλου. Δημοσιεύτηκε το 2016 
στο τεύχος 12 )57) του περιοδικού της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Στα αγγλικά, βρείτε πρακτικές ιδέες 
πληκτρολογώντας nurturestore.co.uk/
forest-school-mandala-activities.

Τα ζώα του δάσουΣ Ενα ιγκλού στο δάσοΣ Τα σκιουράκια

σ’ ανατολη και δυση Ποταμόπλοια Ξωτικά μηνύματα

https://www.instructables.com/How-to-Carve-a-Flax-Boat/
https://www.instructables.com/How-to-Carve-a-Flax-Boat/
https://www.youtube.com/watch?v=rPxWZ4EYwUw&list=LLYBdozEoCs7LIMwECxKQOaw&index=325
https://www.youtube.com/watch?v=rPxWZ4EYwUw&list=LLYBdozEoCs7LIMwECxKQOaw&index=325
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-44643177
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-44643177
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?language=el
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?language=el
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?language=el
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.nfb.ca/film/how_to_build_an_igloo/
https://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82
https://nurturestore.co.uk/forest-school-mandala-activities
https://nurturestore.co.uk/forest-school-mandala-activities


Τα μυρμήγκια είναι κοινωνικά έντομα 
και η συμπεριφορά τους εστιάζεται 
στην επιβίωση της αποικίας και όχι 
του ατόμου. Όταν  κινούνται από τη 
φωλιά τους προς τις πηγές τροφής κι 
αντίστροφα, εναποθέτουν φερομόνες 
στο έδαφος, σχηματίζοντας μονοπάτια 
από φερομόνη. Τα άλλα μυρμήγκια 
μπορούν να μυρίσουν τη φερομόνη 
και τείνουν να επιλέγουν μονοπάτια με 
υψηλότερη συγκέντρωσή της.  
 
Από τη διπλωματική εργασία της 
Β.Ζυγούρα «ACO: Αλγόριθμος 
εμπνευσμένος από την φύση για 
ad-hoc δίκτυα και clouds» (2013: 38) για 
το Τμήμα Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Βίντεο στο YouTube μας δείχνουν πώς 
να μάθουμε διάφορους χρήσιμους 
κόμπους. Για την ψαλιδιά, δείτε το 
βίντεο «How to tie a Clove Hitch». Για 
τον κόμπο-σφιγκτήρα,  δείτε το βίντεο 
«Constrictor Knot (Twisting Method)».

Στην ιστοσελίδα της Birdlife Cyprus 
International θα βρείτε τις λεπτομέρειες 
που χρειάζεστε για να κατασκευάσετε τις 
δικές σας φωλιές. 

Η ιδέα περί καμουφλάζ προέρχεται από 
το βιβλίο του J.Cornell «Ας μοιραστούμε 
τη φύση με τα παιδιά» (σελ.106-7: 
Πουλιά στο κλαδί) από τις εκδόσεις 
Επίκεντρο.

Εμπνευστείτε για τις πτήσεις σας από το 
πέταγμα ενός νεαρού αετού, 
παρακολουθώντας το βίντεο του BBC 
Earth «Young Eagle Flies for the First 
Time».  

Είναι αλήθεια ότι οι μέλισσες επικοινω-
νούν χορεύοντας; 
Ναι! Αναζητήστε πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα www.melissokomianet.gr 
(→ Άρθρα → Βιολογία της μέλισσας → 
Η «γλώσσα» των μελισσών) 

Γιατί οι μέλισσες του παιχνιδιού 
ανταλλάσσουν το νέκταρ;  
Μα για να φτιάξουν μέλι! Διαβάστε 
σχετικά στο λήμμα «Μέλισσα» της 
ιστοσελίδας gramenos.wixsite.com/
spiropedia

Για ένα μεγάλο ταξίδι στον κόσμο των 
μελισσών, σας προτείνουμε το βιβλίο 
των Socha και Grajkowski «Μέλισσες» 
από τις εκδόσεις Μικρή Σελήνη. 

Μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι της 
Μ.Θωίδου «Στο διαστημόπλοιο» και 
να ταξιδέψετε στο ηλιακό σύστημα 
τραγουδώντας.

Σχετικά με τη θεματική, μας αρέσει 
το βιβλίο «Πλανητάριο» των Prinja 
και Wormell από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

ΦωλιέΣ για πουλιά Tο άγγιγμα του αετού Πευκόμελο 

Διαστημικό ταξίδι 

Άρωμα εντόμου 

ΨαράΣ θα γίνω στη στεριά 

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/41274
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/41274
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/41274
https://www.youtube.com/watch?v=Gs9WyrzNjJs&ab_channel=AdlardColes
https://www.youtube.com/watch?v=PuCm4yqkI3E
https://birdlifecyprus.org/el/make-your-own-nestbox/
https://birdlifecyprus.org/el/make-your-own-nestbox/
https://www.youtube.com/watch?v=AKhecnxWKxg
https://www.youtube.com/watch?v=AKhecnxWKxg
https://melissokomianet.gr/h-glossa-ton-melisson/
https://gramenos.wixsite.com/spiropedia/single-post/2016/05/11/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=NfIpMm1dtP4&t=40s&ab_channel=xloy1003


Ιστοσελίδα: mikrosdounias.zohosites.eu (ΕΛΛ)

www.mikrosdounias.eu (ΑΓΓ)

Facebook: mikrosdounias

Ε-mail: mikrosdounias@gmail.com

http://mikrosdounias.zohosites.eu
https://www.mikrosdounias.eu/
https://www.facebook.com/mikrosdounias/
mailto:mikrosdounias%40gmail.com?subject=

