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Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 

Εισαγωγή  

Η μείωση της βιοποικιλότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

περιβαλλοντικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σημερινός άνθρωπος. 

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντάμε στην ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και κυρίως των παιδιών, είναι το ότι η μείωση της βιοποικιλότητας δεν έχει 

αρχικά ορατές επιπτώσεις όπως έχουν άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η 

ρύπανση ή οι πυρκαγιές. Έτσι, για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή στη στάση των 

παιδιών απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που διογκώνεται συνεχώς, δεν 

αρκούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται αποσπασματικά και 

χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρειάζεται να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές 

δράσεις σε ετήσια βάση τουλάχιστον, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να επηρεάσουν 

πέρα από το γνωστικό επίπεδο τη στάση, τη συμπεριφορά αλλά και τον τρόπο 

αντίληψης των παιδιών.  

Το τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE + “Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού 

πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης 

κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής”, σχεδίασε ένα ετήσιο 

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιχειρώντας να ικανοποιήσει τον 

παραπάνω στόχο.   

Το εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε αφορά σε ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν σε ετήσια βάση κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η βασική θεματολογία αναλύεται σε τρεις 

κεντρικούς άξονες: τη βιοποικιλότητα, τα άγρια πουλιά και τέλος το είδος στόχο του 

Προγράμματος, τη Νανόχηνα (Anser erythropus). Η Νανόχηνα αποτελεί το είδος 

στόχο μέσα από το οποίο προσεγγίζεται εκπαιδευτικά η αξία της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. Είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη πουλιών στην Ευρώπη, του 

οποίου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης αριθμώντας 

πλέον λιγότερα από 30 ζευγάρια. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί βάσει των 

διαφορετικών επιπέδων αντίληψης και οικοδόμησης της γνώσης που υπάρχει σε 

κάθε ηλικία.  

Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς, κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή τους στην τελική διαμόρφωση 

του εκπαιδευτικού υλικού. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες την τρέχουσα 

σχολική χρονιά θα υλοποιηθούν πιλοτικά από εκπαιδευτικούς των δύο Βαθμίδων, 

σε σχολεία του Ν. Έβρου και του Ν. Σερρών, δύο από τις σημαντικότερες περιοχές 



 
 
 

4 

 
 

Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

του Προγράμματος, με στόχο την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και τον 

επανασχεδιασμό τους όπου αυτός χρειάζεται. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του τελικού εκπαιδευτικού υλικού και θα 

αποτελέσουν επιπλέον εργαλείο για μελλοντικές δραστηριότητες. 

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το Δημοτικό 

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα που να καλλιεργεί 

το οικολογικό πνεύμα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την προστασία ενός 

απειλούμενου είδους, της Νανόχηνας, με την προστασία γενικά των ειδών αλλά και 

εν γένει με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό επιχειρείται μέσα από την 

συμβολή στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων στους εξής τομείς:  

 Γνωστικός 

 Αισθητικός και Ψυχοκινητικός  

 Κοινωνικοσυναισθηματικός 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και τη συμπεριφορά των άγριων πουλιών, εστιάζουν στο παράδειγμα της 

Νανόχηνας ως απειλούμενου είδους αλλά ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία για την 

ανάπτυξη ποικίλλων περιβαλλοντικών θεμάτων. Μέσα από την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων οι μαθητές συνεργάζονται, αναπτύσσουν και μοιράζονται τις ιδέες 

τους, προβληματίζονται σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και προτείνουν 

λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άγρια πουλιά και το συγκεκριμένο 

είδος. Οι δραστηριότητες συνοδεύονται από βοηθητικά φύλλα εργασίας βασισμένα 

στη χρήση περιβαλλοντικού σκίτσου.  

Το υλικό είναι σε τέτοια μορφή έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί από 

τον εκπαιδευτικό ανάλογα με το πλήθος και τη δυναμική της ομάδας, την ηλικία και 

τις ανάγκες των μαθητών. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος για υποστήριξη. 

 

   Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Ιανουάριος 2013 
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Γενικοί στόχοι του Προγράμματος  

Γνωστικοί στόχοι  

 Να κατανοήσουν την έννοια της βιολογικής και της συσχετιζόμενης με 

αυτή πολιτισμικής ποικιλίας του τόπου τους και κατά επέκταση του 

πλανήτη και να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής τους  

 Να γνωρίσουν τις γενικές απειλές της βιοποικιλότητας, τις παραμέτρους 

που συνδέονται με αυτές και να κατανοήσουν ότι η μείωση της 

βιοποικιλότητας είναι ένα από σημαντικότερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 

 Να διακρίνουν τη σημασία και την ανάγκη αναγνώρισης 

προστατευόμενων περιοχών, να γνωρίσουν τις περιοχές NATURA του 

τόπου τους και να μάθουν για τις κυριότερες απειλές τους 

 Να διακρίνουν τους φορείς και τις ομάδες που εμπλέκονται στη 

διαχείριση των προστατευομένων περιοχών και του φυσικού 

περιβάλλοντος  

 Να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με τα πουλιά και τις ανάγκες 

τους 

 Να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ είδους – βιοτόπου αλλά και μεταξύ 

των ειδών, καθώς και την έννοια της προσαρμογής των ειδών 

 Να κατανοήσουν τη μετανάστευση ως αποτέλεσμα προσαρμογής των 

ειδών και να γνωρίσουν βασικές μεταναστευτικές διαδρομές στην 

Ελλάδα  

 Να κατανοήσουν τη σημασία των στάσεων που κάνουν τα πουλιά κατά 

τη μεταναστευτική διαδρομή και να έρθουν σε επαφή με τις δυσκολίες 

που συναντούν τα αποδημητικά είδη  

 Να διακρίνουν τη σημασία ύπαρξης νομοθετικού πλαισίου ως μέσο 

επίτευξης προστασίας των άγριων πουλιών 

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της περιοχής τους για τα αποδημητικά 

πουλιά  

 Να προβληματιστούν για τη σημασία της συνεργασίας των ανθρώπων 

που ζουν σε διαφορετικά οικοσυστήματα και πολιτισμούς και πώς αυτό 

επιδρά στη διατήρηση των ειδών  

 Να γνωρίσουν τη Νανόχηνα, τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα 

και να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του βιοτόπου της  

 Να γνωρίσουν τα ταξίδια της Νανόχηνας και να κατανοήσουν τη σημασία 

του ελλαδικού χώρου για το είδος 

 Να γνωρίσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει η Νανόχηνα  
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 Να έρθουν σε επαφή με δράσεις διατήρησης στο πεδίο και να 

κατανοήσουν τη συμβολή τους στην προστασία του είδους  

 Να κατανοήσουν την επίδραση των αλλαγών στις χρήσεις γης (όπως η 

αποξήρανση των υγροτόπων και η υποβάθμιση ή απώλεια των 

υγρολίβαδων) στη Νανόχηνα και να συνδέσουν τις αλλαγές αυτές με την 

ανθρώπινη δραστηριότητα  

 

Κοινωνικοσυναισθηματικοί 

 Να αναπτύξουν αίσθημα προστασίας για το φυσικό περιβάλλον 

 Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις απειλές της βιοποικιλότητας 

 Να αναπτύξουν διάθεση για συμμετοχή και σχεδιασμό δράσεων 

προστασίας της βιοποικιλότητας 

 Να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να προβληματιστούν σχετικά με την 

απειλή των ειδών 

 Να ενθουσιαστούν με την ικανότητα των πουλιών να μετακινούνται 

διανύοντας μεγάλες αποστάσεις  

 Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για την προστασία των ειδών και 

συγκεκριμένα να δεθούν συναισθηματικά με το είδος της Νανόχηνας 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τη Νανόχηνα και τους παράγοντες 

που τη θέτουν σε κίνδυνο μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια 

βιωματικά 

 Να αισθανθούν την επίδραση της λαθροθηρίας και της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στον πληθυσμό του είδους  

 Να προβληματιστούν για την επιλογή προστασίας του είδους  

 Να νιώσουν αλληλεγγύη για ένα είδος με ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές 

για να καλύψει τις ανάγκες του σε τροφή και ξεκούραση  

 Να έρθουν σε επαφή με την ομάδα σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

παιχνιδιού και αποδοχής με κοινό στόχο την προστασία της Νανόχηνας  

 Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 

αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα  

 

Ψυχοκινητικοί 

 Να μάθουν να κινούνται σε μία προστατευόμενη περιοχή με βάση το 

«δεκάλογο του καλού επισκέπτη»  

 Να μπορούν να αναπτύξουν προβληματισμούς και επιχειρήματα σχετικά 

με την εγγενή, τη χρηστική αξία και άλλες πολιτισμικές αξίες των ειδών 
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 Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης πουλιών και να συνδεθούν με 

το περιβάλλον και τις πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν από 

αυτό 

 Να μπορούν να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθόδους σχετικά με τη 

σύνδεση των χηνών με τον τόπο τους  

 Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες αξιοποιώντας και εξελίσσοντας 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις και αναπτύσσοντας νέες γνώσεις με ποικίλα 

εκφραστικά μέσα 

 Να μπορούν να προτείνουν δράσεις και λύσεις για την προστασία των 

άγριων πουλιών και ειδικότερα της Νανόχηνας  

 Να μπορούν να σχεδιάζουν δράσεις προβολής με σκοπό την προστασία 

της Νανόχηνας  

 Να είναι σε θέση να διακρίνουν τη Νανόχηνα από την Ασπρομέτωπη 

Χήνα με τρόπο βιωματικό  

 Να διακρίνουν τα φυσικά υγρολίβαδα από τους υπόλοιπους υγρότοπους   

 Να διακρίνουν τη διαφοροποίηση των προβλημάτων του είδους από 

περιοχή σε περιοχή  

 Να μπορούν να εμβαθύνουν στις αιτίες εξαφάνισης ενός είδους  

 Να μπορούν να πραγματοποιούν ορισμένες απλές δράσεις προστασίας 

του είδους στο πεδίο 

 Να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να 

πάρουν μέρος σε καταιγισμό ιδεών και αξιολόγησή τους 

 Να συμμετάσχουν σε αισθησιοκινητικά παιχνίδια και να εξοικειωθούν με 

παιχνίδια ρόλων με κεντρικό άξονα τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των άγριων πουλιών και της Νανόχηνας 

 Να έρθουν σε επαφή με αισθητικά ερεθίσματα που αναπλαισιώνουν τις 

πληροφορίες που συναντούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος  
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Δραστηριότητα 1: Η ποικιλία της ζωής  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν όρους που σχετίζονται με τη βιολογική ποικιλία, 

να μπορούν να αναφέρουν και να περιγράφουν τις απειλές της βιοποικιλότητας, να 

αναγνωρίσουν τη σημασία της απώλειας βιοποικιλότητας ως ένα από τα σημαντικότερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

Υλικά: Μηχάνημα προβολής (προτζέκτορας), παρουσίαση (Pwer Point) από το CD που 

περιλαμβάνεται στο υλικό  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή 

Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην ενημερωτική παρουσίαση που 

τους δείχνει ο εμψυχωτής από το CD του υλικού. Το υλικό χωρίζεται στις εξής 

ενότητες:  

 Βιολογική ποικιλία  

 Ποικιλία ειδών 

 Ποικιλία γονιδίων  

 Ποικιλία οικοσυστημάτων  

 Πολιτισμική ποικιλία 

 Αξία βιοποικιλότητας  

 Απειλές βιοποικιλότητας 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά μέσα από ενημερωτική παρουσίαση ενημερώνονται και συζητούν για τα 3 

επίπεδα ποικιλίας της ζωής εστιάζοντας στην ποικιλία των ειδών, τις κυριότερες 

απειλές της βιοποικιλότητας αλλά και τη σχέση της με το σύγχρονο άνθρωπο.  

Εισαγωγική δραστηριότητα που παρέχει βασικές πληροφορίες και προβληματισμούς 

στα παιδιά ώστε να κατανοήσουν μετέπειτα έννοιες και θεματικές. 
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Δραστηριότητα 2: Η βιοποικιλότητα γύρω μας  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με την οργάνωση έρευνας, να γνωρίσουν και να 

εφαρμόσουν συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους, να γνωρίσουν και να καταγράψουν τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής τους, να διακρίνουν σχέσεις μεταξύ ειδών, να λειτουργήσουν 

μέσα σε ομάδες και να συνεργαστούν.  

Υλικά: χαρτόνια, ψαλίδια, μολύβια, οδηγοί αναγνώρισης, φωτογραφική μηχανή, ξύλα, 

σχοινί, πινέζες ή καρφάκια   

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  

 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική και μπορεί να αποτελέσει συνέχεια της 

προηγούμενης ή/και να ενταχθεί στο πλαίσιο σχετικού μαθήματος. 

Αναλύεται σε τρία μέρη:  

 Περιήγηση στην αυλή του σχολείου: γνωριμία με τα είδη που ζουν στην 

αυλή του σχολείου 

 Περιήγηση στη γειτονιά: γνωριμία με τα είδη που ζουν στην πόλη/ στο 

χωριό/ στη γειτονιά  

 Περιήγηση σε μία προστατευόμενη περιοχή: γνωριμία με τα είδη που ζουν 

σε μία προστατευόμενη περιοχή 

Οι καταγραφές των ειδών στην αυλή ή/και στην γειτονιά μπορούν να γίνουν στην 

αρχή του προγράμματος σε δύο διαφορετικές ημέρες. Η τρίτη καταγραφή μπορεί 

να ενταχθεί στην επίσκεψη σε προστατευόμενη περιοχή.  

Αφού έχουμε μιλήσει σε προηγούμενη δραστηριότητα για τη βιοποικιλότητα των 

ειδών και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την έννοια, ο εμψυχωτής παροτρύνει τα 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά καταγράφουν τα είδη ζώων, εντόμων και φυτών που παρατηρούν στην αυλή 

τους, στη γειτονιά τους ή/και κατά την επίσκεψή τους σε μία προστατευόμενη περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας ερευνητικές μεθόδους πεδίου και βιβλιογραφική έρευνα, 

παρατηρούν και καταγράφουν τη βιοποικιλότητα γύρω τους. Στη συνέχεια, 

δημιουργούν κατασκευή με ομόκεντρους κύκλους πάνω στην οποία καταγράφονται 

όλα τα δεδομένα που συνέλεξαν και την τοποθετούν στην τάξη.  
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παιδιά να αναφέρουν αν, πόσα και ποια είδη (χλωρίδα και πανίδα) έχουν δει σε μια 

ορισμένη και οικεία περιοχή όπως, η γειτονιά τους. Αφού αναφέρουν κάποια, το 

παράδειγμα γίνεται πιο συγκεκριμένο και αρχίζουν να συζητούν για την αυλή του 

σχολείου τους. Πόσα είδη πουλιών, εντόμων, δέντρων, θάμνων, λουλουδιών έχουν 

προσέξει;  

Στη συνέχεια ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα καταγράψουν τη βιοποικιλότητα του 

σχολείου και τα χωρίζει σε ομάδες ανάλογα με τον τρόπο που θα οργανώσουν την 

έρευνά τους. Μπορεί να υπάρχει ομάδα που θα καταγράφει και θα φωτογραφίζει 

τα διαφορετικά είδη θάμνων, άλλη ομάδα τα έντομα, τα λουλούδια τα πουλιά, 

κ.ο.κ. Στόχος είναι να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν όσο περισσότερα είδη 

γίνεται αλλά κυρίως να καταγράψουν τον αριθμό διαφορετικών ειδών ανά 

κατηγορία έρευνας (λουλούδια, θάμνοι, έντομα, κ.λπ.). *  

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, συγκεντρώνουν τα ομαδοποιημένα 

δεδομένα που συνέλεξαν, και μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα σε μεγαλύτερη 

κλίμακα: τη γειτονιά τους! Ορίζουν λοιπόν την περιοχή που θεωρούν ως γειτονιά σε 

σχέση με το σχολικό κτίριο και συναποφασίζουν ποια σημεία της γειτονιάς θα 

χρησιμοποιήσουν ως αντιπροσωπευτικά δείγματα τα οποία και θα δώσουν την πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για την ποικιλία της γειτονιάς τους. Για να επιλέξουν 

περιοχές, λαμβάνουν υπόψη τους τη διαφορετικότητά τους. Ο εμψυχωτής 

παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν σημεία με διαφορετικά χαρακτηριστικά: πχ το 

διπλανό παρκάκι, ένα λόφο με βράχια, μια ανοιχτή έκταση με χώμα, κ.λπ..  Τα 

παιδιά χωρίζονται πάλι σε ομάδες και η έρευνα ξεκινά!   

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, συνεχίζουν την έρευνα σε μεγαλύτερη 

κλίμακα. Μπορούν να επιλέξουν την προστατευόμενη περιοχή που βρίσκεται στο 

νομό, τον ίδιο το νομό, την πόλη, κ.λπ. Στο σημείο αυτό, καθώς είναι δύσκολο να 

γίνει πρωτογενής έρευνα, τα παιδιά ξεκινούν αρχικά βιβλιογραφική έρευνα στο 

διαδίκτυο ή την τοπική βιβλιοθήκη, καθώς επίσης μπορούν και να μιλήσουν με την 

υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιοχή που έχουν επιλέξει (πχ φορέας 

διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, αντιδήμαρχος πρασίνου, τοπική 

περιβαλλοντική οργάνωση κ.λπ.).  

Αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα παραπάνω δεδομένα τα παιδιά σχεδιάζουν σε 

χαρτόνι τρεις μεγάλους ομόκεντρους κύκλους, τον ένα μέσα στον άλλο. Ο πρώτος 

και μικρότερος κύκλος αντιστοιχεί στο σχολείο, ο δεύτερος στη γειτονιά και ο τρίτος 

στην τρίτη περιοχή καταγραφής βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια χωρίζουν ανάλογα 

με τον αριθμό των κατηγοριών που έχουν ομαδοποιήσει τα δεδομένα τους τον 

κύκλο σε τμήματα. Συμπληρώνουν κάθε κύκλο ξεκινώντας από τον πρώτο, ώστε τα 

επιπλέον είδη που βρήκαν στη συνέχεια να προστίθενται στο δεύτερο κύκλο κ.ο.κ.   
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Αφού συμπληρωθούν και οι τρεις κύκλοι, τους κόβουν και τους συνδέουν μεταξύ 

τους με πετονιά και κρεμούν την κατασκευή από το ταβάνι. Εφόσον στη μία όψη 

του κύκλου φαίνονται τα ονόματα των ειδών, στην άλλη όψη μπορούν να 

κολληθούν φωτογραφίες από χαρακτηριστικά είδη κάθε ομάδας.  

*Για να ταυτοποιηθούν κάποια είδη, μπορούν να ανατρέξουν σε οδηγούς 

αναγνώρισης, να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο καθώς και να απευθυνθούν σε 

επιστήμονες αντίστοιχων ειδικοτήτων (γεωπόνους, εντομολόγους, δασολόγους, 

ερπετολόγους, κ.λπ.).  

 

Καταγραφή βιοποικιλότητας με 

τη μέθοδο του τετραγώνου: 

Κατασκευή του τετραγώνου: 

Παίρνουμε τις 4 λωρίδες ξύλου 

μήκους και με πολύ δυνατή κόλα τα 

κολλάμε μεταξύ τους 

σχηματίζοντας έτσι ένα τετράγωνο 

πλαίσιο. Φροντίζουμε έτσι ώστε το 

μέγεθος των ξύλινων πλαισίων, να 

μας δίνει ένα εσωτερικό τετράγωνο 

μήκους 1x1 μέτρο. Μόλις 

σιγουρευτούμε ότι η κόλλα έχει στεγνώσει, με ένα μαρκαδόρο σημειώνουμε την 

κάθε πλευρά ανά 10 εκατοστά. Στη συνέχεια παίρνουμε τα 18 κομμάτια σπάγκου 

και με πινέζες ή καρφάκια τα τεντώνουμε και τα καρφώνουμε στο πλαίσιο στα 

σημεία εκείνα που έχουμε σημειώσει με τους μαρκαδόρους μας, έτσι ώστε να 

σχηματιστούν 100 κελιά διαστάσεων 10x10 εκατοστά.   

Ορίζουμε την περιοχή που θα ερευνήσουμε και τη χωρίζουμε σε μικρότερες 

περιοχές, τόσες όσες είναι και οι ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει έναν αριθμό ο οποίος 

αντιστοιχεί σε μία επιμέρους περιοχή. Η αρίθμηση των επιμέρους περιοχών πρέπει 

να έχει συνέχεια δηλαδή η περιοχή 1 πρέπει να γειτνιάζει με την περιοχή 2 κ.ο.κ. 

Κάθε ομάδα με το τετράγωνό της αναλαμβάνει να εξερευνήσει μια τέτοια περιοχή η 

οποία θα εξεταστεί ολόκληρη με τη βοήθεια του τετραγώνου. Μέσα σε κάθε 

τετράγωνο βλέπουμε και καταγράφουμε πόσα διαφορετικά είδη φυτών συναντάμε 

και τι κάλυψη έχει το καθένα σε % (σε πόσα κελιά του τετραγώνου μας το 

συναντάμε). Μπορούμε να δίνουμε έναν κωδικό σε κάθε είδος και να το 

φωτογραφίζουμε ώστε να το ταυτοποιήσουμε αργότερα πιο εύκολα.  
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Δραστηριότητα 3: Ζουν ανάμεσά μας! 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες  να μπορούν να ανακαλούν τα είδη πουλιών που γνωρίζουν, να 

γνωρίσουν νέα είδη, να αναφέρουν τις βασικές τους ανάγκες, να αναλύουν τις βασικές 

διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των ειδών άγριων πουλιών, να κατηγοριοποιούν τα είδη 

πουλιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, να ξεχωρίζουν διαφορετικές ομάδες ειδών 

πουλιών, να ψυχαγωγηθούν.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, ξυλομπογιές, ψαλίδι, κόλλες χαρτί, μολύβια, χαρτόνι 

Α4, χαρτί του μέτρου     

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Περιγραφή 

Ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν πόσα διαφορετικά είδη πουλιών 

υπάρχουν στην Ελλάδα και τα παροτρύνει να αναφέρουν ελεύθερα όποιο είδος 

πουλιού γνωρίζουν. Παράλληλα σημειώνει τις αναφορές των παιδιών στον πίνακα. 

Αφού αναφερθούν από όλους όλα τα είδη που γνωρίζουν (προσπαθούμε να 

εστιάσουμε σε είδη της Ελλάδας), ξεκινά συζήτηση σχετικά:  

 Τη διάκριση μεταξύ άγριων ειδών πουλιών και ειδών πουλιών συντροφιάς  

 Την τεράστια ποικιλία που διακρίνουμε μεταξύ των πουλιών 

 Τις διαφορές και τις ομοιότητές τους  

 Γιατί υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη;  

 Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν οι διαφοροποιήσεις αυτές;  

Στη συνέχεια ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Πουλιά της Ελλάδας» και δίνει σε 

κάθε παιδί να ζωγραφίσει από ένα είδος πουλιού. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε παιδί 

μελετώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους που έχει στα χέρια του (σχήμα & 

μέγεθος ράμφους, χρώμα, πόδια, μέγεθος πουλιού), προσπαθεί να απαντήσει στις 

εξής ερωτήσεις:  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά μέσα από συζήτηση ανακαλούν πληροφορίες σχετικά με τα άγρια πουλιά 

που γνωρίζουν και αναπτύσσουν προβληματισμούς για τις ανάγκες τους, τις διαφορές 

μεταξύ των ειδών πουλιών αλλά και τις αιτίες των διαφορών αυτών. Χρωματίζουν 

επιλεγμένα είδη και διακρίνουν τις διαφορετικές ομαδοποιήσεις των ειδών μέσα από 

ένα παιχνίδι μνήμης για τα πουλιά. 
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 Με τί τρέφεται; 

 Πως βρίσκει την τροφή του;  

 Σε ποιες περιοχές θα το συναντήσουμε; 

Ο εμψυχωτής τοποθετεί τα σχέδια που έφτιαξαν τα παιδιά κάπου ώστε να τα 

βλέπουν όλοι. Τα παροτρύνει να σκεφτούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 

συγκεκριμένων ειδών. Γίνεται συζήτηση σχετικά με: 

 Ποια πουλιά από αυτά μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους;  

 Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά; Ποια είδη είναι αυτά;  

 Κάνουν συγκρίσεις σχετικά με: μέγεθος/ σχήμα/ ράμφος/ πόδια/ ουρά/ 

φτερά  

Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα 

επιλέγει ένα ζευγάρι ειδών πουλιών (δύο είδη). Ο εμψυχωτής στη συνέχεια τους 

ζητάει να βγάλουν ένα χαρτί, να το χωρίσουν σε δύο στήλες και να σημειώσουν στη 

μία τις ομοιότητες και στην άλλη τις διαφορές μεταξύ των δύο πουλιών. Τους 

αφήνει περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια κάθε ομάδα αναφέρει από μία διαφορά 

και από μία ομοιότητα. Γίνεται συζήτηση: 

 Ποιες είναι οι βασικές διαφορές και ποιες οι βασικές ομοιότητες;  

 Γιατί δεν είναι όλα τα πουλιά τα ίδια;  

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ενώνει τις μικρές ομάδες και φτιάχνει 4 μεγαλύτερες 

ομάδες. Ζητάει από τα παιδιά να συζητήσουν και να σκεφτούν με βάση ποιο 

χαρακτηριστικό των πουλιών θα ομαδοποιούσαν τα είδη. Τα παιδιά ανακοινώνουν 

τις κατηγοριοποιήσεις τους και τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν.  

Αφού παρουσιάσουν τα κριτήριά τους, ο εμψυχωτής παίρνει 4 χαρτόνια (ή 

αντίστοιχα κομμάτια από χαρτί του μέτρου) και γράφει σε καθένα μία ομάδα 

πουλιών (Χηνόμορφα, Καλοβατικά/Παρυδάτια, Αρπακτικά, Στρουθιόμορφα). Στη 

συνέχεια ενημερώνει τα παιδιά για τη βασική ομαδοποίηση που υπάρχει στα 

συγκεκριμένα είδη πουλιών και ακολουθεί συζήτηση για τα κριτήρια που έχουν 

επιλεγεί.  

 Γιατί πιστεύουν ότι ομαδοποιήθηκαν έτσι τα πουλιά από τους ανθρώπους 

που τα μελετούν;  

 Συμφωνούν με αυτήν την ομαδοποίηση και γιατί; 

Στη συνέχεια φωτοτυπεί το φύλλο «Κι άλλα πουλιά!» το οποίο έχει σκίτσα από 8 

διαφορετικά είδη πουλιών που όμως ανά δύο ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. 

χήνα και πάπια που ανήκουν στα χηνόμορφα). Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο 

σε ένα έγχρωμο αντίγραφο, το κολλάει σε ένα χαρτόνι και κόβει τις κάρτες με τα 

είδη πουλιών. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Ο εμψυχωτής τοποθετεί τις κάρτες στο 

κέντρο (πχ σ’ ένα θρανίο ή στην έδρα του δασκάλου αν θέλουμε περισσότερο χώρο 
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ή στο πάτωμα) και φροντίζει να μπορούν να τις δουν όλα τα παιδιά.  Γίνεται 

συζήτηση αν γνωρίζουν τα είδη των καρτών και σε ποιες κατηγορίες θα τα 

κατέτασσαν. Αφού καταλήξουν, ο εμψυχωτής αριθμεί τις κάρτες στην πίσω πλευρά 

τους. Ανακατεύει τις κάρτες και τις τοποθετεί με κάποια σειρά (πχ σε 3άδες η μία 

δίπλα στην άλλη) έτσι ώστε να φαίνεται το είδος του πουλιού. Καλούμε τα παιδιά 

να τις δούνε μία φορά. Τις γυρίζει ανάποδα και ξανακαλεί τα παιδιά. Με τη σειρά 

κάθε παιδί επιλέγει δύο αριθμούς καρτών στις οποίες πιστεύει ότι θα βρει 2 είδη 

που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Αν κάνει λάθος οι κάρτες τοποθετούνται πάλι με την 

πλευρά του αριθμού και συνεχίζει ο επόμενος. Κερδίζει, εφόσον βρει ένα ζευγάρι 

ειδών της ίδιας ομάδας και μπορεί να αναφέρει το όνομα της ομάδας. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι κάρτες μένουν ανοιχτές ώστε να φαίνονται τα πουλιά. Κάθε παιδί έχει 

μία ευκαιρία σε κάθε γύρο. Στόχος είναι να βρουν όλα τα ζευγάρια! Αφού 

ολοκληρωθεί το παιχνίδι, τοποθετεί τα νέα είδη στις ομάδες τους στα αντίστοιχα 

χαρτόνια.  

 

Αντιστοιχία ειδών στο φύλλο «Πουλιά της Ελλάδας» 

Χηνόμορφα: Πρασινοκέφαλη Πάπια, Χουλιαρόπαπια 

Στρουθιόμορφα: Κοκκινολαίμης, Καλόγερος 

Καλοβατικά: Σταχτοτσικνιάς, Λευκός Πελαργός 

Αρπακτικά: Μαυροπετρίτης, Βραχοκιρκίνεζο  

 

Αντιστοιχία ειδών στο φύλλο «Κι άλλα πουλιά» 

1: Αιγίθαλος: Στρουθιόμορφα 

2: Σπίνος: Στρουθιόμορφα  

3: Καλαμοκανάς: Παρυδάτια 

4: Χαλκόκοτα: Καλοβατικά 

5: Κιρκίρι: Χηνόμορφα 

6: Βαρβάρα: Χηνόμορφα 

7: Ξεφτέρι: Αρπακτικά 

8: Γερακίνα: Αρπακτικά  
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 «Πουλιά της Ελλάδας» (α)  

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 

1 = ΜΑΥΡΟ 

2 = ΓΚΡΙ 

3 = ΚΑΣΤΑΝΟ  

4 = ΚΙΤΡΙΝΟ 

5 = ΠΡΑΣΙΝΟ 

6 = ΚΟΚΚΙΝΟ 

7 = ΓΑΛΑΖΙΟ 

8 = ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

9 = ΜΠΛΕ 

 

Κοκκινολαίμης 

6 

 2 

 2 

 2 

3 

 2 

1 

4 

2 

5 

5 

1 

Καλόγερος 

Χουλιαρόπαπια  

Πρασινοκέφαλη Πάπια  

Σκίτσα: Παναγιώτης Λατσούδης 
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 «Πουλιά της Ελλάδας» (β)  

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Χωρίς αριθμό = ΑΣΠΡΟ 

1 = ΜΑΥΡΟ 

2 = ΓΚΡΙ 

3 = ΚΙΤΡΙΝΟ 

4 = ΚΟΚΚΙΝΟ 

5 = ΚΑΣΤΑΝΟ 

6 = ΜΠΕΖ 

7= ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ 

 

  

 

 

 

Λευκός Πελαργός  

 
Σταχτοτσικνιάς 

 

3 και 2  

 

3 

 

2 

Μάτι: 4 

1 

1 

1 

4 

4 

Μάτι: 3 Βλέφαρο: 1 

6 

♂ 
αρσενικό 

2 

1 

1 

2 

Όλη η πλάτη: 

5 
         

Πιτσιλιές: 1 
         

3 

 2 

 3 
 6 

1 

Βραχοκιρκίνεζο 

 

Μαυροπετρίτης 

1 

Βλέφαρο: 3 Ίριδα: 1 

2 

3 

5 
3 

Πλάτη: 7 

Κηλίδες: 1 

Ρίγες: 1 

7 

Σκίτσα: Παναγιώτης Λατσούδης 
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 «Κι άλλα πουλιά» (α) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

Σκίτσα: Παναγιώτης Λατσούδης 
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 «Κι άλλα πουλιά» (β) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

6 

7 

8 

Σκίτσα: Παναγιώτης Λατσούδης 
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Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Δραστηριότητα 4: Φροντίζω τα πουλιά 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να δραστηριοποιηθούν ενεργά σε δράσεις προστασίας των 

πουλιών, να αποκτήσουν αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτά, να ανταποκρίνονται στα 

«καθήκοντα» τους μέσα στην ομάδα, να μάθουν με εμπειρικό τρόπο (παρατήρηση) 

πληροφορίες για τα πουλιά, να διακρίνουν και να καταγράφουν τις διαφορετικές  

συμπεριφορές των πουλιών και να εξοικειωθούν με δραστηριότητες και έννοιες 

επαναχρησιμοποίησης υλικών.   

Υλικά: πλαστικά μπουκάλια νερού, ή χάρτινες συσκευασίες γάλακτος, καλώδιο ή σχοινάκι, 

τροφή πουλιών, ψαλίδι. 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε μικρές ομάδες 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή 

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική. 

Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και ξεκινούν την 

κατασκευή των ταϊστρών (μία η κάθε ομάδα). 

Βήματα 

1. Ανοίξτε τρύπα στην μία πλευρά του πλαστικού μπουκαλιού αρκετά μεγάλη 

(τουλάχιστον 5 εκατοστά) ώστε να μπορεί το πουλί να βάζει μέσα το κεφάλι του. 

2. Λίγο χαμηλότερα από την τρυπά, τρυπήστε το μπουκάλι από τη μια πλευρά μέχρι 

την άλλη και διαπεράστε το με ένα σκληρό ξυλάκι (π.χ. μολύβι) για να μπορούν τα 

πουλιά να πατάνε. 

3. Κάνετε μερικές μικρές τρύπες στον πάτο του μπουκαλιού για να φεύγει το νερό 

και η υγρασία σε περίπτωση που μπουν μέσα στο μπουκάλι. 

4. Γεμίστε το μπουκάλι με τροφή για πουλιά (οδηγίες στην επόμενη σελίδα). 

Με λίγα λόγια 

Χρησιμοποιώντας ως ερέθισμα την προηγούμενη δραστηριότητα, τα παιδιά 

κατασκευάζουν με χρησιμοποιημένα υλικά ταΐστρες για τα πουλιά, επιλέγουν 

κατάλληλες τροφές ανάλογα με τα είδη που έχουν παρατηρήσει στην αυλή του 

σχολείου, τις τοποθετούν και καταγράφουν την παρουσία και συμπεριφορά των 

πουλιών. Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υλοποιείται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του χειμώνα. 
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Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

5. Εντοπίστε τα σημεία που θα τοποθετήσετε τις ταΐστρες. Μπορείτε να 

πειραματιστείτε: Τοποθετήστε μία σε ένα κλαδί δέντρου, άλλη σε κάποιο τελείως 

ήσυχο μέρος ενώ την επόμενη σε σημείο όπου παίζουν τα παιδιά στο διάλειμμα και 

έχει πολλή φασαρία, κ.λπ. 

Προσοχή: Τα σημεία που θα επιλέξετε πρέπει να είναι απρόσιτα στις γάτες. 

6. Κρεμάστε το μπουκάλι με ένα καλώδιο ή με ένα δυνατό σχοινάκι από κάποιο 

κλαδί ή ακόμα και από σχοινί απλώματος ρούχων.  

Εναλλακτικά μπορούμε αντί για μπουκάλια νερού να χρησιμοποιήσουμε χάρτινες 

συσκευασίες από γάλα ή χυμό (συσκευασίες Tetra Pak) και να ακολουθήσουμε την 

ίδια διαδικασία.  

 

Τροφή για τα πουλιά: 

 Ψίχουλα και ψωμί: Δεν θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική τροφή. Αν 

αποφασίσουμε όμως να βάλουμε σε κάποιες ταΐστρες, καλό είναι να 

μουλιάσουμε το ψωμί σε λίγο νερό. 

 Τυρί: Τριμμένο ή σε πολύ μικρά κομμάτια. Προτιμήστε τα λιγότερο αλμυρά 

τυριά. Αρέσει στους Κοκκινολαίμηδες, στις Παπαδίτσες, στα Κοτσύφια, κ.α. 

 Ηλιόσποροι: Πολύ καλή τροφή για πολλά σποροφάγα είδη πουλιών. 

Επιλέξτε μικρό μέγεθος. Προσοχή: Πρέπει να είναι πάντα ανάλατοι. 

 Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη: Τα προτιμούν κυρίως τα Περιστέρια και οι 

Δεκοχτούρες, καθώς και τα Σπουργίτια και οι Σπίνοι. 

 Λιναρόσποροι (σπόροι λιναριού): Τους προτιμούν αρκετά είδη πουλιών. 

 Κανναβούρι: Άριστη τροφή για πολλά είδη πουλιών. 

 Ξηροί καρποί (καρύδια, φιστίκια, κ.ά.): Ιδιαίτερα θρεπτική τροφή που την 

προτιμούν πολλά πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανάλατοι, άψητοι, 

αποφλοιωμένοι και θρυμματισμένοι.       

 

Τι πρέπει να προσέχουμε: 

 Ανά τακτά διαστήματα ελέγχουμε την καθαριότητα της ταΐστρας και όταν 

κρίνεται απαραίτητο, την καθαρίζουμε. 

 Προσέχουμε να μην χαλάσουν οι σπόροι από την υγρασία. 

 Φροντίζουμε οι ταΐστρες μας να είναι γεμάτες ειδικά κατά τη περίοδο του 

χειμώνα, που τα πουλιά δεν βρίσκουν εύκολα τροφή. 
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Αφού τοποθετηθούν οι ταΐστρες στην αυλή του σχολείου, τα παιδιά μπορούν να 

κρατούν αρχείο με πληροφορίες όπως:  

 Μετά από πόσο καιρό επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τα πουλιά τις 

ταΐστρες;  

 Ποια είδη παρατηρώ;  

 Ποια από αυτά έρχονται ποιο συχνά;  

 Προτιμούν κάποια συγκεκριμένη ταΐστρα και γιατί;  

 Τρέφονται όλα τα είδη τις ίδιες ώρες; κ.ά.  

Στο τέλος της χρονιάς μπορούν να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι 

παρατηρήσεις των παιδιών. 

 

Ένα βήμα παραπέρα 

Φυτεύουμε θάμνους! 

Αρκετά είδη θάμνων προσφέρουν κάλυψη αλλά και τροφή σε πολλά είδη πουλιών. 

Σίγουρα οι καταλληλότεροι θάμνοι για να φυτευτούν σε μια περιοχή είναι οι 

αυτοφυείς θάμνοι της ίδιας ή της ευρύτερης περιοχής. 

Μερικά ελληνικά φυτά που προσφέρουν τροφή και κάλυψη στα πουλιά: 

 Άρκευθος (Juniperus sp) 

 Δάφνη (Laurus nobilis) 

 Σορβιά (Sorbus sp) 

 Κισσός (Hedera helix) 

 Πυράκανθος (Pyracantha coccinea) 

 Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)* 

 Κουφοξυλιά (Sambucus nigra) 

*στα ορεινά 

Βάζουμε ποτίστρες!  

Σε περιόδους που δεν έχει συχνές βροχοπτώσεις, μπορούμε να τοποθετήσουμε 

στην αυλή του σχολείου, σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από γάτες, καθαρό νερό σε 

ρηχό πήλινο κεσεδάκι (ή ρηχό πιάτο) για να πίνουν νερό ή να κάνουν μπάνιο κάποια 

πουλιά.  
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Δραστηριότητα 5: Πάπιες και χήνες της Ελλάδας  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις «διχοτομικές κλείδες αναγνώρισης», να 

σχεδιάζουν κλείδες αναγνώρισης, να επιλέγουν τις διαφορές και ομοιότητες των ειδών ως 

κριτήριο για την αναγνώρισή τους, να μπορούν να  αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν 

κάποια είδη χήνας και πάπιας, να ξεχωρίζουν τις χήνες από τις πάπιες, να διακρίνουν 

διαφορετικά είδη χηνών και παπιών.    

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, λευκές κόλλες Α4, χαρτόνια Α4, μολύβια, ψαλίδια, 

κόλλες, ξυλομπογιές ή κηρομπογιές  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Πάπιες & χήνες» σε τόσα έγχρωμα αντίτυπα 

όσα οι ομάδες των παιδιών και σε 1 αντίτυπο το φύλλο «Παράδειγμα κλείδας». 

Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με:  

 Τις διαφορές που υπάρχουν μέσα στις ίδιες τις ομάδες. Πχ ενώ οι πάπιες και 

οι χήνες ανήκουν στην ίδια ομάδα (Χηνόμορφα) έχουν αρκετές διαφορές 

μεταξύ τους.  

Ο εμψυχωτής παροτρύνει τα παιδιά να αναφέρουν τις διαφορές που βλέπουν 

(χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μία πάπια και μία χήνα από το φύλο που έχει 

φωτοτυπήσει) και να σκεφτούν που οφείλονται. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το 

ράμφος, το οποίο και είναι διαφορετικό λόγο των διαφορετικών διατροφικών 

συνηθειών των ειδών. Ένα από τα δύο είδη τρέφεται με υδρόβια φυτά, έντομα που 

βρίσκει στο νερό (π.χ. Πρασινοκέφαλη Πάπια) ενώ το άλλο με χορτάρι που βόσκει 

στη στεριά (π.χ. Νανόχηνα). Μπορούν να μαντέψουν από το ράμφος ποιο είδος 

τρώει τι; 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και αναγνώριση ειδών 

δημιουργώντας με συνεργατικό τρόπο τη δική τους «διχοτομική κλείδα αναγνώρισης» 

για τα είδη πάπιας και χήνας που υπάρχουν στην περιοχή τους. Στο τέλος, φτιάχνουν 

κύβους με τις διαφορετικές χήνες της Ελλάδας.  
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Στη συνέχεια, δίνει σε κάθε ομάδα το φύλλο «Πάπιες & χήνες». Τους ενημερώνει 

ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν «κλείδες», σαν αυτή που φαίνεται παρακάτω, για 

να ξεχωρίζουν τα είδη μεταξύ τους γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίζει και 

να θυμάται κανείς λεπτομέρειες για όλα αυτά τα είδη. 

 

Τους εξηγεί πώς μοιάζει μία κλείδα και αφού το συζητήσουν λίγο τους αφήνει να 

φτιάξουν τη δική τους, για τα είδη που έχει το φύλλο που τους μοίρασε. Τους 

αφήνει περίπου 20 λεπτά. Αφού όλοι τελειώσουν, κάθε ομάδα σημειώνει στην 

κλείδα της το όνομά της και τη δίνει στη διπλανή ομάδα, έτσι ώστε κάθε ομάδα να 

έχει την κλείδα του άλλου. Κάθε ομάδα επιλέγει ποιο είδος θα προσπαθήσει να 

αναγνωρίσει και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει τα σχόλιά της για τη 

συγκεκριμένη κλείδα (αν ήταν εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) και δίνει την κλείδα 

στην επόμενη ομάδα. Αυτό συνεχίζει μέχρι κάθε ομάδα να πάρει τη δική της κλείδα 

στο χέρι. Έπειτα σχολιάζουν όλοι μαζί τις κλείδες που έφτιαξαν οι ομάδες και 

καταλήγουν στα στοιχεία εκείνα που κάνουν λειτουργική ή δυσλειτουργική μια 

κλείδα.    

Στη συνέχεια ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Οι χήνες μας» (σε χαρτόνι Α4 εάν 

έχει τη δυνατότητα) και δίνει από 1 ζευγάρι σε κάθε ομάδα.  

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα φύλλα «Οι χήνες μας» με βάση τις οδηγίες, κόβουν το 

περίγραμμα του κύβου και κολλάνε τις πλευρές του με βάση τις οδηγίες. Ο κύβος 

τους είναι έτοιμος. Στη συνέχεια, οι ομάδες επιχειρούν να φτιάξουν το πάζλ. Οι 6 

διαφορετικές πλευρές των κύβων σχηματίζουν: τέσσερα είδη χηνών και φράσεις 

κλειδιά για κάθε είδος χήνας. Γίνεται συζήτηση: 

 Τι χαρακτηριστικό έχει η κάθε χήνα; 

 Ποιες οι διαφορές τους;  
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«Πάπιες και Χήνες» 
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«Οι χήνες μας» (α) 

Χρώματα 

1: κίτρινο 

2: ροζ 

3: γκρι 

4: σκούρο καφέ 

5: μαύρο 

6: κόκκινο 
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Χρώματα 

1: κίτρινο 

2: ροζ 

3: γκρι 

4: σκούρο καφέ 

5: μαύρο 

6: κόκκινο 

«Οι χήνες μας» (β) 
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Δραστηριότητα 6: Η λαογραφική μου έρευνα 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να καταγράφουν με συστηματικό τρόπο τη τοπική γνώση για τις 

χήνες της περιοχής που ζουν, να συζητήσουν με άτομα διαφορετικών ηλικιών, να εκτιμούν 

και να ερμηνεύουν πληροφορίες.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μαγνητοφωνάκι (προαιρετικά)  

Αριθμός ατόμων: Ομαδική ή ατομική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Περιγραφή  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συλλέξουν στοιχεία που αφορούν τις χήνες της 

περιοχής τους. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν είτε μία παραδοσιακή 

έκφραση είτε λαϊκές ονομασίες της περιοχής είτε τον όρο «χήνα», σαν ορολογία. Θα 

είναι χρήσιμο να καταγράφεται κάθε φορά το είδος της πληροφορίας που 

συλλέγεται ώστε στη συνέχεια να μπορεί το υλικό που έχει συλλεχθεί να χωριστεί 

σε θεματικές. Καταγράφεται δηλαδή αν είναι αίνιγμα, παραμύθι, παροιμία, 

τραγούδι, θρύλος, πρόληψη, δεισιδαιμονία, τοπωνύμιο, τοπικές ονομασίες, κ.λπ..  

Ο εμψυχωτής μπορεί να φωτοτυπήσει και να μοιράσει στα παιδιά το φύλλο 

«Έντυπο καταχώρησης στοιχείων». Εναλλακτικά, μπορεί να φτιάξει με τα παιδιά νέα 

έντυπα προσανατολισμένα σε συγκεκριμένα παραδοσιακά στοιχεία.  

Η έρευνα μπορεί να γίνει σε ομάδες ή ατομικά ενώ τα παιδιά μπορούν να 

απευθυνθούν στους κατοίκους της περιοχής, ιδίως στους γηραιότερους.  

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι αντικειμενικά και να σημειώνουν 

αυτούσια τα σχόλια των πληροφοριοδοτών τους (καταγραφή της τοπικής 

διαλέκτου).  

 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συζητήσουν με 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να συλλέξουν και να καταγράψουν με συστηματικό 

τρόπο πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν τις χήνες της περιοχής τους. Τα στοιχεία αυτά 

μπορεί να αφορούν μία παραδοσιακή έκφραση, λαϊκές ονομασίες της περιοχής, κ.ά.  

 



 
 
 

28 

 
 

Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Ένα βήμα παραπέρα 

Οι εργασίες των παιδιών μπορούν να συγκεντρωθούν και να τυπωθούν σε βιβλίο, 

να εκδοθούν σε τοπική εφημερίδα κ.λπ.. 
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Ερευνητές:  

Ημερομηνία συνέντευξης: 

Τόπος συνέντευξης: 

 

Πληροφοριοδότης 

Όνομα:  

Ημερομηνία γέννησης: 

 

Απασχόληση: 

Εδώ μπορείτε να σημειώσετε μία τοπική ονομασία της χήνας: 

Εδώ μπορείτε να καταγράψετε μία παραδοσιακή έκφραση (παραμύθι, 

τραγούδι, παροιμία, αίνιγμα, θρύλος, πρόληψη, κ.λπ.) της περιοχής σας για 

τις χήνες:  

Είδος έκφρασης Έκφραση 

  

 

 
(εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον χαρτί) 

Πώς ή από ποιόν έμαθε ο πληροφοριοδότης σας για αυτήν την έκφραση;  

Πότε άκουσε για αυτήν την έκφραση πρώτη φορά;  

Είδη χήνας  Τοπικές ονομασίες Τοποθεσία  

Σταχτόχηνα 1)  

2) 

 

Ασπρομέτωπη 

Χήνα 

  

Νανόχηνα  

 

 

Κοκκινόχηνα  

 

 

Οικόσιτη χήνα  

 

 

«Έντυπα καταγραφής στοιχείων» 
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Δραστηριότητα 7: Πάει, πέταξε η τροφή 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να αναφέρουν βασικές απειλές των άγριων πουλιών, να 

προτείνουν και να συζητούν μέτρα προστασίας αυτών απέναντι σε συγκεκριμένες απειλές.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα τα ονόματα των ειδών από το φύλλο  

«Απειλούμενα είδη». Μπορεί να φωτοτυπήσει το φύλλο μία φορά και κυκλικά να το 

δουν όλα τα παιδιά. Ενθαρρύνει αρχικά τα παιδιά να σκεφτούν τι τρώει το κάθε 

είδος και που φωλιάζει. Αφού καταλήξουν, σημειώνει τις σωστές απαντήσεις 

(«Τροφές πουλιών») στον πίνακα για να τις βλέπουν τα παιδιά.  

Ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά από τι πιστεύουν ότι κινδυνεύουν τα πουλιά γενικά 

αλλά και τα συγκεκριμένα 4 είδη: 

 Πώς τα πουλιά μπορούν να χάσουν το σπίτι τους; 

 Πότε μπορεί να λιγοστέψει η τροφή τους; 

 Μπορούμε να κυνηγάμε όλα τα πουλιά, όλες τις εποχές του χρόνου;  

Αφού καταλήξουν σε συγκεκριμένες απειλές αναφέροντας τη διάκριση μεταξύ 

φυσικών (κρύο, καταιγίδες, φυσικοί εχθροί όπως αλεπούδες, γάτες, μεγαλύτερα 

πουλιά κ.λπ.) και ανθρωπογενών απειλών (παράνομο κυνήγι, απώλεια βιοτόπων, 

κ.λπ.) ενημερώνει τα παιδιά για την ύπαρξη ανθρώπων που προσπαθούν να 

προστατεύσουν τα πουλιά από τους κινδύνους που προκαλεί ο άνθρωπος. 

Χωρίζονται στις εξής ομάδες:  

 Τέσσερις ομάδες ειδών πουλιών  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά μέσα από ένα κινητικό παιχνίδι βασισμένο σε ρόλους αναδεικνύουν βασικές 

απειλές των άγριων πουλιών όπως η έλλειψη επαρκούς ποσότητας τροφής και η 

λαθροθηρία και προτείνουν μέτρα προστασίας.   
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 Λαθροθήρες  

 Φύλακες των πουλιών  

Ο εμψυχωτής μπορεί να χωρίσει τυχαία τα παιδιά σε ομάδες ή να τα ρωτήσει σε 

ποια ομάδα θέλουν να πάνε. Αν δεν επιθυμεί κάποια από τα παιδιά να πάρουν το 

ρολό του λαθροθήρα, μπορεί να το αναλάβει ο εμψυχωτής. Το παιχνίδι μπορεί να 

παιχτεί δεύτερη ή και τρίτη φορά ώστε να γίνεται κυκλική αλλαγή στους ρόλους.  

Φροντίζει έτσι ώστε οι ομάδες ειδών πουλιών να έχουν περισσότερα παιδιά (π.χ. 4-

6 παιδιά) ενώ οι ομάδες με τους λαθροθήρες και τους φύλακες να έχουν λιγότερα 

παιδιά (π.χ. 3 παιδιά και 2 παιδιά αντίστοιχα).   

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι όπου η κάθε 

ομάδα έχει συγκεκριμένη αποστολή και τα οδηγεί σε επιλεγμένο εξωτερικό χώρο. 

Εξηγεί με βάση το φύλλο «Αποστολή Ομάδων» την αποστολή της κάθε ομάδας ή 

εναλλακτικά έχει φωτοτυπήσει το φύλλο «Αποστολή ομάδων» σε τόσα αντίτυπα 

όσες είναι οι ομάδες και τους το δίνει να το διαβάσουν.  

Ο εμψυχωτής διαβάζει τις αποστολές σε όλη την τάξη, για να έχουν συνολική εικόνα 

αλλά και γιατί εξυπηρετεί στο να τηρούν το παιχνίδι και να εστιάσουν σε αυτό που 

έχει να κάνει η κάθε ομάδα. Έχει φροντίσει να φωτοτυπήσει το φύλλο «Τροφές 

Πουλιών» σε τόσα αντίτυπα έτσι ώστε να αντιστοιχεί μία κάρτα τροφής σε κάθε 

παιδί που ανήκει στις ομάδες πουλιών (φροντίζει να κόψει τις κάρτες τροφής). 

Όσο οι ομάδες διαβάζουν το φύλλο, ο εμψυχωτής σηματοδοτεί (π.χ. με πέτρες) στο 

χώρο τα σημεία αφετηρίας των ομάδων πουλιών που είναι τα ασφαλή καταφύγιά 

τους καθώς και τα σημεία αφετηρίας για τους λαθροθήρες και τους φύλακες. 

Φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχουν σχετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων. Σε ένα 

άλλο σημείο, σκορπίζει τις κάρτες που έχει κόψει.  

Καλεί τα παιδιά, βεβαιώνεται ότι έχουν καταλάβει τις αποστολές τους, τους 

υπενθυμίζει (ή του υπενθυμίζουν τα ίδια) τις αποστολές τους και τους 

περιορισμούς:  

 τα πουλιά έχουν στόχο να βρουν την τροφή τους (από μία κάθε είδος) και να 

επιστρέψουν ασφαλή πίσω στη φωλιά τους  

Μπορεί να μπει ρυθμικό μοτίβο από την ομάδα των πουλιών «πεινάω, πεινάω, μα 

τι να φάω;» ή και κάτι που διαλέγει η ομάδα να λέει σαν χαρακτηριστικό του ρόλου. 

 οι λαθροθήρες έχουν στόχο να πιάσουν όσα περισσότερα πουλιά μπορούν 

και να τα οδηγήσουν σε ένα επιλεγμένο από τον εμψυχωτή σημείο  

Αντίστοιχα, ρυθμικό μοτίβο «επ, που πας σε τσάκωσα!»  
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 οι φύλακες εμποδίζουν τους λαθροθήρες να πιάσουν τα πουλιά, έχοντας 

ανοιχτά τα χέρια τους, φτιάχνουν εμπόδια, αλλά έχουν περιορισμό στο να 

τους πιάνουν 

Αντίστοιχα και εδώ προτείνεται ρυθμικό μοτίβο  «επ, στοπ! Δεν περνάς» ή «Από ‘δω 

δεν περνάς, είμαι εγώ φρουρός» 

Στη συνέχεια, οδηγεί τα παιδιά στις αφετηρίες τους, δίνει την έναρξη και το παιχνίδι 

ξεκινά!  

Το ρυθμό στην κίνηση των παιδιών δίνει ο εμψυχωτής με τη βοήθεια ενός μουσικού 

οργάνου (π.χ. ένα ταμπουρίνο). Μπορεί συμπληρωματικά, να «παγώνει» την εικόνα 

με τη βοήθεια του μουσικού οργάνου και να την ξαναζωντανεύει.  

Σκοπός είναι να μην ανέβει πολύ η ενέργεια και να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 

να συζητάνε τη σκηνή.  

 Τι νομίζετε ότι συμβαίνει εδώ;  

 Λέτε να τα καταφέρουν τα πουλιά; 

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μόλις τα πουλιά έχουν βρει την τροφή τους και έχουν 

επιστρέψει ασφαλή πίσω στο καταφύγιό τους (με εξαίρεση αυτά που τα έπιασαν οι 

λαθροθήρες). 

Κλείσιμο 

Μόλις το παιχνίδι τελειώσει, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να κάνουν δύο 

ομόκεντρους κύκλους. Στον ένα κύκλο είναι όλα τα πουλιά που σώθηκαν, οι 

λαθροθήρες και οι φύλακες και σε έναν δεύτερο τα πουλιά που πιάστηκαν. 

Ο εμψυχωτής βεβαιώνεται ότι όλα τα πουλιά έχουν τραφεί με τη σωστή τροφή. 

Διαφορετικά, τα οδηγεί στον δεύτερο κύκλο.  

Ενθαρρύνει τα παιδιά του πρώτου κύκλου να βοηθήσουν τα παιδιά από τον 

δεύτερο κύκλο να ελευθερωθούν. Πως; Απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις που 

μπορεί να κάνει ο εμψυχωτής για τα 4 είδη, για τις απειλές τους και για τα μέσα 

προστασίας τους (χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τα 4 αυτά είδη). Τα παιδιά 

δίνοντας τις σωστές «Απαντήσεις που ελευθερώνουν» βάζουν ένα ή περισσότερα 

παιδία από τον δεύτερο κύκλο στον πρώτο. 

Αφού μπουν όλα τα παιδιά στον κύκλο, ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά: 

 Τι προβλήματα αντιμετώπισαν;  

 Τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα πουλιά;  

 Τι τα διασκέδασε και τι τα δυσκόλεψε στην αποστολή τους; 
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Πουλιά:  

Αποστολή: Καλείσαι να βρεις την τροφή σου. Θυμήσου τι τρως για να 

επιλέξεις τη σωστή τροφή και πως μπορείς να επιλέξεις μονάχα μία κάρτα 

τροφής. Διαφορετικά, οι υπόλοιποι της ομάδας θα μείνουν νηστικοί. Όσοι 

περισσότεροι από την ομάδα σου βρουν τροφή τόσο το καλύτερο για το είδος 

σου! Μόλις βρεις τη τροφή σου, επιστρέφεις στη φωλιά σου.  

Από τι κινδυνεύεις: Από τους κυνηγούς που δεν γνωρίζουν πόσο σπάνιο είδος 

είσαι και προσπαθούν να σε πιάσουν. Θυμήσου ότι στη φωλιά σου δε μπορεί 

να σε πιάσει, εκεί είσαι ασφαλής! 

Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει: Ανάμεσά σας, υπάρχουν οι φρουροί των 

πουλιών που θα προσπαθούν να εμποδίσουν τους παράνομους κυνηγούς να 

σε πιάσουν.  

 

Λαθροθήρες: 

Αποστολή: Κυνηγάς πουλιά που δε γνωρίζεις ότι προστατεύονται. Έτσι, 

προσπαθείς να πιάσεις κάποια από αυτά. Θυμήσου ότι τα πουλιά είναι 

ασφαλή στη φωλιά τους και πως εκεί δε μπορείς να τα πειράξεις.  

Ποιος σε εμποδίζει: Υπάρχουν οι φρουροί των πουλιών που θα προσπαθούν 

να σε εμποδίσουν. Τους φρουρούς δε μπορείς να τους πιάσεις!  

 

Φύλακες:  

Αποστολή: Η αποστολή σου είναι να εμποδίσεις τους κυνηγούς να πιάσουν 

τα πουλιά. Κρατάς τα χέρια σου ανοιχτά μετατρέποντάς τα σε εμπόδια για 

αυτούς. Αλλά πρόσεξε, δε μπορείς να τους πιάσεις με τα χέρια σου. 

 

 «Αποστολές ομάδων» 
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 β  
α 

 
γ 

 δ 

 «Ταιριάσματα: είδη πουλιών» (α) 

α) Αργυροπελεκάνος β) Στικταετός γ) Βαλτόπαπια δ) Νανόχηνα 
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 «Ταιριάσματα: τροφές πουλιών» (β) 

α) ψάρι β) λαγόγυρος γ) υδρόβιο φυτό δ) χόρτα 

Αντιστοιχία ειδών: α) Αργυροπελεκάνος β) Στικταετός γ) Βαλτόπαπια δ) Νανόχηνα 

 
γ 

 
δ 

 β α 
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Δραστηριότητα 8: Επίσκεψη από το παρελθόν: από τον 

Αρχαιοπτέρυγα στη Νανόχηνα!  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να  παρατηρούν και να διακρίνουν τις αλλαγές στην ανατομία των 

πουλιών από την παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα χρόνια, να διηγούνται γενικά την 

ιστορία της εξέλιξης των πουλιών, να συγκρίνουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ Νανόχηνας 

και ανθρώπου, διαφορές και ομοιότητες μεταξύ σκελετού Νανόχηνας και ανθρώπου.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας,  CD παρουσίασης  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή 

Ενημερωτική παρουσίαση όπου: ο Αρχαιοπτέρυξ παρουσιάζει την εξέλιξη των 

πουλιών και τις διαφορετικές προσαρμογές που υιοθέτησαν τα είδη. Τα παιδιά 

πληροφορούνται για τον Αρχαιοπτέρυγα, την ανατομία των πουλιών και ειδικότερα 

της χήνας, κάνουν συγκρίσεις του σκελετού της Νανόχηνας και του ανθρώπου. 

Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά χωρίζονται σε 4-5 ομάδες. Ο εμψυχωτής 

φωτοτυπεί το φύλλο «Άνθρωπος και Νανόχηνα» και το μοιράζει στις ομάδες. Στη 

συνέχεια γίνεται συζήτηση με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 

ανθρώπου και Νανόχηνας.  

 

 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά προχωρούν λίγο πιο βαθιά στις έννοιες της προσαρμογής και της εξέλιξης 

μέσα από διαδραστική παρουσίαση για την εξέλιξη των πουλιών με πρωταγωνιστή τον 

πρώτο πρόγονό τους, τον Αρχαιοπτέρυγα. Παρατηρούν τις αλλαγές στην ανατομία των 

πουλιών από την παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα χρόνια και συγκρίνουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεταξύ ανθρώπου και Νανόχηνας.  
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 «Άνθρωπος και Νανόχηνα» 



 
 
 

38 

 
 

Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Δραστηριότητα 9: Η Νανόχηνα φύλλο & φτερό! 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να παρατηρούν τα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας, να εντοπίζουν 

και να συγκρίνουν τις προσαρμογές του είδους σε σχέση με άλλα είδη πουλιών, να 

συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά της Νανόχηνας με τις λειτουργίες που αυτά εξυπηρετούν.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες των τριών τεσσάρων ατόμων. 

Υπενθυμίζει στα παιδιά την παρουσίαση που προηγήθηκε. Φωτοτυπεί και μοιράζει 

σε κάθε ομάδα το φύλλο «Η ανατομία μίας Νανόχηνας» και τα ενθαρρύνει να 

φτιάξουν και να συμπληρώσουν έναν πίνακα όπου θα περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά της Νανόχηνας και με βάση αυτά θα εξηγούν τις λειτουργίες που 

εξυπηρετούν (π.χ. το ράμφος της Νανόχηνας είναι δυνατό για να μπορεί να κόβει τα 

φυτά). Κάθε ομάδα αφού συμπληρώσει το δικό της πίνακα, τον παρουσιάζει και στη 

συνέχεια συζητούν μεταξύ τους όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους.   

Παράδειγμα για πίνακα με τις προσαρμογές της Νανόχηνας: 

Χαρακτηριστικά Περιγραφή λειτουργία 

Ράμφος   

Λαιμός   

Φτερούγες   

Δάχτυλα   

Μάτια   

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά περνούν από τη θεωρία στην πράξη εξετάζοντας και εντοπίζοντας τα 

χαρακτηριστικά της Νανόχηνας και τις προσαρμογές του είδους σε σχέση με άλλα είδη 

πουλιών. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια σκίτσου συνδέουν ορισμένα χαρακτηριστικά της 

Νανόχηνας με συγκεκριμένες λειτουργίες που επιτελούν, κατανοώντας και στην πράξη 

ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος για τη μορφή, το μέγεθος και τον τρόπο 

λειτουργίας των χαρακτηριστικών των ειδών.  
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Συμπληρωμένος πίνακας με τις προσαρμογές της Νανόχηνας 

Χαρακτηριστικά Περιγραφή Λειτουργία 

Ράμφος Γεροδεμένο και με δοντάκια Για θερισμό 

 Πιο κοντό από τις άλλες χήνες  Προτιμά χόρτα χαμηλής 

βλάστησης που δεν τα 

προτιμούν οι άλλες χήνες  

Λαιμός Μεσαίος Για βόσκηση 

Φτερούγες Στενόμακρες Για πολύωρο φτεροκόπημα 

Δάχτυλα Νηκτικές μεμβράνες Για κολύμπι  

Μάτια  Στα πλάγια του κεφαλιού  Για να μπορεί να βλέπει τους 

εχθρούς της την ώρα που 

βόσκει 
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  «Η ανατομία μίας Νανόχηνας» 
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 Δραστηριότητα 10: Η μεταμόρφωση του Αρχαιοπτέρυγος 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να παρατηρούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ειδών 

πουλιών, να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά τους με τις λειτουργίες που αυτά εξυπηρετούν 

αλλά και με τους βιοτόπους που επιλέγουν, να προβληματιστούν πάνω στο θέμα των 

προσαρμογών. 

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνια, ξυλομπογιές,  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

 

Περιγραφή  

Ο Αρχαιοπτέρυξ επιθυμεί να ταξιδέψει σε διαφορετικούς βιότοπους για να μάθει 

πως ζουν οι απόγονοί του. Επειδή όμως δεν θέλει τα είδη να τον αναγνωρίσουν, τα 

παιδιά καλούνται να τον «ντύσουν» με εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

φοράει ώστε να μοιάζει με ένα τέλεια προσαρμοσμένο είδος σε κάθε διαφορετικό 

βιότοπο.  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4 -5 ατόμων. Φωτοτυπεί το φύλλο 

«Αρχαιοπτέρυξ» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι οι ομάδες. Σκοπός είναι τα παιδιά να 

επιλέξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους δίνονται στο φύλλο, που κατά τη 

γνώμη τους ταιριάζουν καλύτερα στον Αρχαιοπτέρυγα, σε σχέση με τον βιότοπο 

που κάθε φορά επιλέγεται. Ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει παραδείγματα 

διαφορετικών βιοτόπων σε κάθε ομάδα. Μπορεί να δίνει παραδείγματα βιοτόπων 

όπως είναι τα βουνά, τα δάση, οι λίμνες κ.λπ., αφού έχει προηγηθεί σύντομη 

αναφορά τι περιμένουν τα παιδιά να συναντήσουν σε κάθε βιότοπο. Αν για 

παράδειγμα επιλέξουν τον βιότοπο Βουνά, τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν από 

το φύλλο «Αρχαιοπτέρυξ» το κατάλληλο ράμφος, τα κατάλληλα πόδια ή/και νύχια, 

που θα έπρεπε να «φορέσει» ο Αρχαιοπτέρυξ ώστε να μην τον αναγνωρίσει κανείς 

σε μία περιοχή με βουνά.  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά ντύνουν τον «Αρχαιοπτέρυγα» με εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον 

κάνουν αγνώριστο στους βιότοπους που ταξιδεύει. Τα παιδιά επιλέγουν τα κατάλληλα 

ράμφη, πόδια και φτερά και ντύνουν τον «Αρχαιοπτέρυγα», έτσι ώστε να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένος να επισκεφτεί τον διαφορετικούς βιοτόπους που 

επισκέπτεται.  
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Αφού τα επιλέξουν (προαιρετικά αν θέλουν μπορούν και να τα χρωματίσουν), τα 

κόβουν και τα κολλάνε στη φιγούρα του Αρχαιοπτέρυγος και συνεχίζουν με 

επόμενους βιότοπους. Τον αριθμό των βιοτόπων που θα κάνει η κάθε ομάδα 

μπορεί να τον ορίσει ο εμψυχωτής. Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες 

παρουσιάζει η κάθε μία τις επιλογές της στις υπόλοιπες.  

Σημείωση: Δεν υπάρχει μία απάντηση που να τα συνδυάζει όλα ή μόνο μία σωστή 

απάντηση. Οι συνδυασμοί μπορούν να είναι παραπάνω από ένας.  

 

Ένα βήμα παραπέρα  

Στη συνέχεια, τα παιδιά σε ομάδες μπορούν να στήσουν ένα θεατρικό δρώμενο με 

θέμα τις περιπέτειες του Αρχαιοπτέρυγος στα διάφορα μέρη που επισκέφθηκε. 

Προσθέτουν ένα ξύλινο καλαμάκι στην πίσω πλευρά της φιγούρας του 

Αρχαιοπτέρυγος (που καλό είναι να την έχουν κολλήσει πρώτα σε χαρτόνι) 

φτιάχνοντας μία μαριονέτα. Στη συνέχεια, κάθε παιδί μέσα στην ομάδα δίνει στη 

μαριονέτα του, έναν ρόλο με βάση τα χαρακτηριστικά του Αρχαιοπτέρυγος σε 

κάποιον από τους βιότοπους που ταξίδεψε. Οι μαριονέτες ζωντανεύουν και 

ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες! Ο εμψυχωτής μπορεί να δώσει 8 -10 λεπτά 

στις ομάδες να σκεφτούν τους ρόλους τους και στη συνέχεια οι ομάδες 

παρουσιάζουν τα δρώμενά τους.  

 

Σημείωση: Τα παιδιά μπορούν ελεύθερα να σκεφτούν ότι τους εμπνέει ο 

Αρχαιοπτέρυξ. Εναλλακτικά, μπορούν να δοθούν κατευθύνσεις όπως:  

 Τι έκανε εντύπωση στον Αρχαιοπτέρυγα;  

 Τι συνέβη εκεί;  

 Ποιους άλλους συνάντησε;  

 Αποφάσισε να μείνει εκεί ή ταξίδεψε για αλλού;  
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 «Αρχαιοπτέρυξ» 
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 Δραστηριότητα 11: Μία ιστορία για τη Νανόχηνα 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να περιγράφουν τις συνήθειες και τις απειλές που αντιμετωπίζει η 

Νανόχηνα, να αναφέρουν  τις χώρες που περνάει το φιννοσκανδικό είδος, να εξοικειωθούν 

με την έννοια της μετανάστευσης, να μπορούν να διηγούνται το ταξίδι της Νανόχηνας.   

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια, ψαλίδι, χάρτης Ευρώπης  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων. Φωτοτυπεί και 

μοιράζει σε κάθε ομάδα το φύλο «το ταξίδι της Νανόχηνας». Αφήνει κάθε ομάδα να 

παρατηρήσει τις κάρτες της για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, δημιουργεί κλίμα ηρεμίας 

και ξεκινά την αφήγηση. Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το φύλλο «Μια 

ιστορία για τη Νανόχηνα». Καθώς αφηγείται, κάθε ομάδα βάζει τις κάρτες της στη 

σωστή σειρά ανάλογα με αυτά που ακούει από τον αφηγητή. Για να μην 

μπερδευτούν τα παιδιά σε αυτή τη φάση, μπορούν με μολύβι να αριθμούν τις 

κάρτες και μόλις τελειώσει η αφήγηση να τις κόψουν και να τις βάλουν στη σωστή 

σειρά. Αφού τελειώσει η αφήγηση, κάθε ομάδα παρουσιάζει το ταξίδι της 

Νανόχηνας με τις κάρτες της. Συζητιούνται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων. 

Στη συνέχεια οι ομάδες απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις όπως:  

 Από πόσες χώρες περνά η Νανόχηνα; 

 Ποιες είναι οι χώρες αυτές; 

 Πώς δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα; 

 Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα σε κάθε χώρα; Γιατί; 

 Τι θα συμβεί στο κοπάδι αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει πια κατάλληλος 

βιότοπος για να σταθμεύσει; 

 Πώς μπορούμε να προστατέψουμε ένα είδος που δε γνωρίζει σύνορα; 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά ακολουθούν με τη φαντασία τους το ταξίδι της τοποθετώντας στη σωστή 

σειρά εικονογραφημένες κάρτες με βασικά στιγμιότυπα από τη ζωή της Νανόχηνας, το 

μεγάλο, ετήσιο  ταξίδι της, τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

καθώς και από τις περιοχές τις οποίες χρησιμοποιεί ως βιότοπο. Στη συνέχεια 

σχεδιάζουν πάνω στο χάρτη της Ευρώπης τη διαδρομή που ακολουθεί και προσθέτουν 

επιπλέον πληροφορίες όπως τί κάνει σε κάθε χώρα, ποιούς μήνες τη συναντάμε σε 

κάθε περιοχή, κ.ο.κ.  
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Στη συνέχεια, με την παρότρυνση του εμψυχωτή, τα παιδιά παίρνουν το χάρτη της 

Ευρώπης και σχεδιάζουν πάνω του τη διαδρομή της Νανόχηνας. Αν θέλουν, 

μπορούν να βάλουν και επιπλέον πληροφορίες στο χάρτη, όπως τί κάνει σε κάθε 

χώρα η Νανόχηνα, ή τους μήνες που βρίσκεται σε κάθε χώρα, κ.λπ. 

 

Ένα βήμα παραπέρα 

Ο εμψυχωτής μοιράζει τυχαία από 2-3 κάρτες στις ομάδες παιδιών. Τα παιδιά με 

βάση τις εικόνες που έχουν στα χέρια τους, αποφασίζουν ποια κάρτα από αυτές θα 

αποτελεί την αρχή της ιστορίας τους, δημιουργούν τη δική τους ιστορία για τη 

Νανόχηνα και την παρουσιάζουν ως δρώμενο στους συμμαθητές τους.   

Βοηθητικός άξονας για τη δομή της ιστορίας τους: 

 Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας;  

 Που πήγε; 

 Τι κίνδυνο συνάντησε; 

 Ποιος τον βοήθησε; 

 Τι έγινε τελικά; 
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1. Οι Νανόχηνες φέτος, θα έλεγε κανείς, πως είναι μάλλον ικανοποιημένες. Τα 

περισσότερα ζευγάρια από το κοπάδι κατάφεραν με μεγάλη επιτυχία να 

φέρουν στον κόσμο νέες μικρές Νανόχηνες. Κάθε ζευγάρι απαριθμούσε 

περίπου 5 μικρά!  

 

2. Τα μικρά μεγαλώνουν σιγά σιγά και είναι έτοιμα για το πρώτο τους ταξίδι. 

Ποιο ταξίδι; Πλησιάζει βλέπετε, ο χειμώνας, και στις χώρες του Βορρά είναι 

πολύ βαρύς, ακόμα και για τις Νανόχηνες που αντέχουν στο κρύο σε σχέση 

με άλλα πουλιά. Άλλωστε, δεν τους αρέσει καθόλου όταν το χιόνι σκεπάζει το 

χορτάρι που βόσκουν. Το κοπάδι αφήνει πίσω του τις χώρες της 

Σκανδιναβίας που από ψηλά, μοιάζουν τόσο μικρές!  

 

3. Ανάμεσα στο κοπάδι είναι και κάποια ζευγάρια που ταλαιπωρήθηκαν πολύ 

την προηγούμενη χρονιά και δεν είχαν την ηρεμία που χρειάζεται για να 

φέρουν στον κόσμο τα μικρά τους. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν, διαλέγουν άλλη 

διαδρομή, πιο μακρινή από αυτήν που θα πάρουν οι φίλοι τους με τα νεαρά 

τους. Τότε λοιπόν γίνεται κάτι μαγικό. Χωρίς να πει τίποτα ο ένας στον 

άλλο, το κοπάδι χωρίζεται στα δυο. Άλλος προς ανατολή τράβηξε, άλλος προς 

το νότο.  

 

4. Το ταξίδι όμως είναι μακρύ και οι Νανόχηνες έχουν κουραστεί. Όσες αλλαγές 

κι αν έχουν κάνει στη θέση του οδηγού, θα χρειαστούν σύντομα ένα 

κατάλληλο μέρος γι’ αυτές για να ξεκουραστούν… 

 

5. Όμως, γνώριζαν ότι δεν θα έβρισκαν εύκολα ένα τέτοιο μέρος καθώς οι 

λίμνες που χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι πρόγονοί τους για να 

ξεκουράζονται, είχαν πλέον αντικατασταθεί σχεδόν όλοι με απέραντες 

καλλιέργειες. Οπότε λίγο φαγητό και λίγη ξεκούραση για τις Νανόχηνες… 

  

6. Σύντομα λοιπόν βρέθηκαν πάλι στον δρόμο ή μάλλον στον αέρα!!! 

 

7. Για καλή τους τύχη προσγειώνονται σε ένα μέρος κα-τα-πλη-κτι-κό! Στο 

Εθνικό Πάρκο «Hortobagy», στην Ουγγαρία! Εκεί βρίσκουν την ευκαιρία να 

πάρουν δυνάμεις, καθώς βρίσκουν άφθονο χορτάρι ακριβώς όπως το θέλουν: 

Φρεσκοφυτρωμένο! Σε αυτό, τις βοηθούν οι ουγγρικές αγελάδες με τα ψηλά 

 «Η ιστορία της Νανόχηνας» (a) 
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κέρατα. Τρώγοντας την βλάστηση διατηρούν τα λιβάδια που αλλιώς θα 

γίνονταν θαμνότοποι.  

 

8. Σε αυτό το όμορφο τοπίο, δεν υπήρχε λόγος να γκρινιάζουν οι Νανόχηνες. 

Μονάχα, να, … κάθε λίγο έρχονταν κάτι ψηλά πλάσματα με χέρια αντί για 

φτερά και πιο ψηλά πόδια από τα δικά τους, ανθρώπους τους φώναζαν, και 

κράταγαν κάτι κουτιά που έκαναν «φλαςςςς» και πάλι «φλαςςςς». Όχι δεν 

τρόμαζαν τόσο, αλλά συχνά ανάγκαζαν τις Νανόχηνες να ψάξουν για άλλα 

λιβάδια, πιο ήσυχα.  

 

9. Αφού ξεκουράστηκαν και έφαγαν αρκετά στο Εθνικό Πάρκο, έφτασε η ώρα 

να φύγουν. Το ταξίδι τους δε σταματούσε εδώ. Παρατάχθηκαν, λοιπόν και 

μία μία απογειώθηκαν.  

 

10. Σύντομα έφτασε πάλι η ώρα για μία στάση. Μπορεί να έχουν πολύ δυνατά 

φτερά που τις βοηθούν να πετάνε πολλές ώρες αλλά οι συχνές στάσεις είναι 

απαραίτητες για να αποφύγουν την εξάντληση. Αφού διένυσαν αρκετά 

χιλιόμετρα, έφτασαν στον επόμενο προορισμό τους, τη Βουλγαρία.  

 

11. Εκεί όμως, δεν βρήκαν ησυχία! Παρά το γεγονός ότι αρκετές περιοχές εκεί 

ήταν σημαντικές για πολλά πουλιά, όλα έμοιαζαν σα να μην το ήξερε 

κανείς! Αυτοκίνητα και τζιπ σχεδόν παντού! Οι ρόδες των αυτοκινήτων 

τσαλαπατούσαν το χορτάρι που έβοσκαν ενώ ο θόρυβος από τις μηχανές των 

αυτοκινήτων τις τρόμαζε τόσο!  

 

12. Τρόμαξαν τόσο πολύ, που έφυγαν … πετώντας!! 

 

13. Ο αρχηγός του κοπαδιού εντόπισε σύντομα ένα μέρος, απίθανο! Όλες 

συμφώνησαν ότι ήταν αυτό που χρειάζονταν μετά την περιπέτειά τους. Ένα 

μέρος με μια μεγάλη λίμνη αλλά και απέραντες όχθες όπου θα μπορούσαν 

να βόσκουν ατελείωτα. Είχε και κάτι περίεργο αυτό το μέρος: κάτι βουβάλια 

που τους άρεσε τόσο πολύ το νερό ώστε αποφάσισαν να τα φωνάζουν, πώς 

αλλιώς, νεροβούβαλα!  

 

 

 «Η ιστορία της Νανόχηνας» (β) 
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14. Βέβαια, δεν έμεναν όλες κοντά στη λίμνη. Κάποιες από τις Νανόχηνες δρόμο 

πήραν, δρόμο άφησαν και πήγαν πιο κοντά στα μέρη που σύχναζαν οι 

άνθρωποι. Εκεί συνάντησαν κάποιες από τις ξαδέρφες τους, τις 

Ασπρομέτωπες Χήνες που ήταν πιο μεγαλόσωμες από τις Νανόχηνες. Δεν 

είχαν προλάβει καλά καλά να πουν τα νέα τους, όταν διαπίστωσαν ότι γύρω 

τους κρύβονταν κυνηγοί που είχαν βάλει στόχο, ποιους άλλους; Τις παχουλές 

ξαδέρφες τους! 

 

15. Οι ίδιες δεν θα κινδύνευαν, καθώς οι άνθρωποι είχαν αποφασίσει να μην 

κυνηγούν τις Νανόχηνες επειδή ήταν πια πολύ λίγες - και όντως ήταν! 

Καμιά τους όμως δεν ορκίζονταν ότι θα τις ξεχώριζαν οι κυνηγοί από τις 

Ασπρομέτωπες Χήνες που μπορούσαν να τις κυνηγήσουν καθώς έμοιαζαν 

τόοοσο πολύ μεταξύ τους, που σχεδόν μόνο αυτές, ξεχώριζαν η μία την άλλη! 

Τρέχοντας λοιπόν, κρύφτηκαν σε ένα μέρος που κανείς δεν ήξερε!!! Εκεί, 

πίστευαν ότι θα έβρισκαν την ησυχία που ήθελαν.  

 

16. Τελευταίος προορισμός, εκεί που συνήθιζαν κάποιες από αυτές να 

ξεχειμωνιάζουν, ένα ασφαλές καταφύγιο που είχαν ανακαλύψει. Εκεί θα 

συναντούσαν και τις φίλες τους που είχαν διαλέξει την άλλη διαδρομή, τη 

μακρινή! Ήταν από αυτά τα μέρη που οι άνθρωποι είχαν φροντίσει να μη 

μπαίνουν κυνηγοί ή αυτοκίνητα και έτσι μπορούσαν να βόσκουν, μάλλον 

ήσυχα.  

 

17. Οι μήνες πέρασαν, ο χειμώνας άλλαζε χέρι (ή μάλλον φτερό) με την άνοιξη 

και οι Νανόχηνες ήξεραν όπως κάθε χρόνο, ότι είχε φτάσει η ώρα να 

αφήσουν πίσω την Ελλάδα. Ήξεραν άραγε οι κάτοικοι σε αυτό το μέρος, ότι 

τις φιλοξενούσε δεκάδες χειμώνες;;; Δεν είχαν απάντηση να δώσουν, μόνο 

εύχονταν κάθε χρόνο να το βρίσκουν καλύτερο, δηλαδή με μπόλικη τροφή και 

ακόμα πιο μπόλικη ησυχία!!!  

 

18. Αυτά σκέφτονταν, τα χιλιόμετρα πέρασαν, και μετά από αμέτρητα 

φτερουγίσματα και φτεροκοπήματα, εμφανίστηκαν στα μάτια τους οι χώρες 

του Βορρά.  

 

 «Η ιστορία της Νανόχηνας» (γ) 
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 «Το ταξίδι της Νανόχηνας» (α) 
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 «Το ταξίδι της Νανόχηνας» (β) 

 

6 

 

5 

 

7 
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 «Το ταξίδι της Νανόχηνας» (γ) 

 

9 
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 «Το ταξίδι της Νανόχηνας» (δ) 

 

15 16 
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 «Το ταξίδι της Νανόχηνας» (ε) 
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Δραστηριότητα 12: Ένας για όλους και όλοι για έναν!  

 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν στο χάρτη τους σημαντικούς σταθμούς των 

μεταναστευτικών πουλιών και να αναγνωρίζουν την αξία τους, να προβλέπουν τις 

μεταναστευτικές διαδρομές τους, να αιτιολογούν τα πλεονεκτήματα διαφορετικών τρόπων 

πετάγματος και να προσδιορίζουν με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ένα μεταναστευτικό 

ταξίδι.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής προετοιμάζει τα παιδιά με βάση το ενημερωτικό υλικό για τη 

μετανάστευση. Στη συνέχεια, ξεκινά συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τη 

μετανάστευση:   

Ερωτήσεις: 

 Μπορείτε να αναφέρετε κάποια πουλιά που μεταναστεύουν; Ποια είναι 

αυτά και από που έρχονται; Πότε; 

 Όλα τα πουλιά μεταναστεύουν την ίδια εποχή και από τις ίδιες χώρες;  

 Γιατί κάποια ταξιδεύουν και κουρνιάζουν σε σμήνη (ή σε κοπάδια);  

 Υπάρχουν πουλιά που μεταναστεύουν μέσα στην ίδια χώρα, από μία 

περιοχή σε μια άλλη;  

 Πιστεύετε ότι τα πουλιά ακολουθούν την ίδια διαδρομή; Γιατί; 

 Μόνο τα πουλιά μεταναστεύουν; Γνωρίζετε άλλα ζώα που κάνουν το ίδιο; 

 

Με λίγα λόγια 

Γίνεται συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση, τις αιτίες της, τους προορισμούς και τις 

διαφορετικές αφετηρίες των ειδών, τους διαφορετικούς τρόπους που επιλέγουν τα είδη 

για να ταξιδέψουν κ.ά. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες και υποβοηθούμενα από σειρά 

κατευθυντήριων βοηθητικών ερωτήσεων, σχεδιάζουν τον αποδοτικότερο τρόπο 

πετάγματος που πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως σμήνος ώστε να φτάσουν στον 

προορισμό τους χωρίς απώλειες. Στη συνέχεια τους δίνονται χαρακτηριστικά είδη 

πουλιών και μελετώντας το χάρτη της δραστηριότητας σχεδιάζουν τη διαδρομή που 

πιστεύουν ότι θα ακολουθούσαν ανάλογα με τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά.  
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Αφού τα παιδιά εξοικειωθούν με την έννοια της μετανάστευσης, ο εμψυχωτής τα 

ενημερώνει ότι διαφορετικά είδη ταξιδεύουν με διαφορετικό τρόπο. Άλλα μόνα 

τους και άλλα σε μεγάλα σμήνη (ή κοπάδια). Τα παιδιά ως τμήμα, θα 

προσομοιώσουν το ταξίδι ενός σμήνους!  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε δύο ή τρεις ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό- 

καλό είναι να υπάρχουν περίπου 10 παιδιά ανά ομάδα). Ο εμψυχωτής τα 

ενθαρρύνει να σκεφτούν ότι η κάθε ομάδα είναι ένα μεγάλο σμήνος. Πρέπει κάθε 

ομάδα να σκεφτεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος που θα ταξιδέψει ως σμήνος 

ώστε να φτάσει στον προορισμό της ασφαλής και με τις λιγότερες απώλειες. Για να 

τα διευκολύνει ο εμψυχωτής μπορεί να τους δώσει να απαντήσουν στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

 

Οδηγίες/ βοηθητικές ερωτήσεις για να φτιάξουμε το σμήνος μας: 

 Το ταξίδι είναι μεγάλο και φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε αποσκευές ούτε 

και φαγητό μαζί μας. Τι πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσει το μεγάλο και 

πολύ κουραστικό ταξίδι μας;  

 Σε τι σχηματισμό θα πετάξουμε ώστε να μην ακουμπά ο ένας τον άλλο αλλά 

να έχουμε και αεροδυναμικό σχήμα για να πετάμε γρηγορότερα; 

 Ποιοί θα μπουν μπροστά, ποιοι στη μέση ποιοι στο τέλος; Με ποιο κριτήριο; 

 Θα υπάρχει ένας μπροστά ή περισσότεροι;  

 Ο/ οι μπροστινοί θα αλλάζουν όταν κουράζονται; Με ποιον; Από ποιο σημείο 

του σμήνους θα φεύγει/φεύγουν για να έρθει μπροστά να αντικαταστήσει 

τον/τους πρώτους;  

 Τι θα συμβεί αν κάποιος κουραστεί πολύ ή τραυματιστεί την ώρα του 

ταξιδιού; 

 Μπορούν να κάνουν κάτι οι πίσω για να βοηθούν τους μπροστά; 

 Μην ξεχνάμε, ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όλοι στον προορισμό μας! 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία για την επιτυχία της ομάδας!!  

 Προσοχή στο συντονισμό των κινήσεων μέσα στο σμήνος!  

 

Μόλις ολοκληρώσουν θα πρέπει να το αναπαραστήσουν χωρίς να εξηγούν τι 

κάνουν. Μόλις όλες οι ομάδες έχουν αναπαραστήσει το ταξίδι τους, γίνεται 

συζήτηση για τον τρόπο πετάγματος της κάθε ομάδας: Τι βοήθησε περισσότερο την 

κάθε ομάδα στο πέταγμα ; Τι τη δυσκόλεψε;   
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Χήνες: μια δεμένη οικογένεια!  

Στη συνέχεια ο εμψυχωτής μαζεύει όλα τα παιδιά και δίνοντας τους οδηγίες, τους 

δείχνει το μοναδικό τρόπο που πετάνε οι χήνες. Καλεί τα παιδιά στη συνέχεια, να 

πετάξουν σε κοπάδια από χήνες:  

Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού:    

 δεν έχουν έναν αρχηγό, αλλά ανάλογα με το ποια είναι η πιο δυνατή και 

ξεκούραστη κάθε φορά αναλαμβάνει να «οδηγεί» 

 πετούν σε σχηματισμό V για να κάνουν πιο ξεκούραστο το πέταγμά τους με 

λιγότερη προσπάθεια, ωθώντας με το πέταγμά τους, τους υπόλοιπους αλλά 

και για να καταλαβαίνουν προς τα πού κατευθύνονται     

Μπορεί ο εμψυχωτής να αναφέρει ως παράδειγμα της κίνησης «V», τους δρομείς 

ή/και τους ποδηλάτες που κινούνται ο ένας πίσω από τον άλλο σε «V». Έτσι, όσοι 

βρίσκονται πίσω, αξιοποιούν τη ροή στον αέρα που δημιουργεί ο 

δρομέας/ποδηλάτης μπροστά τους. 

 

Δημιουργούν ομάδες των 5 ή 6 παιδιών και κάθε ομάδα σχηματίζει ένα «V»: ένας 

μπροστά, δύο πίσω από τον πρώτο, δύο πίσω από τους δεύτερους αλλά με 

μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, κ.λπ., αφήνοντας τόση απόσταση μεταξύ τους 

έτσι ώστε να δημιουργείται ένας «V» σχηματισμός. Η θέση του «οδηγού» του 

κοπαδιού εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ των παιδιών ενώ ο «οδηγός» εξηγεί με μια 

κίνηση ποια είναι η δική του δύναμη (ανοίγει πολύ τα φτερά του, έχει αντοχή και 

δεν κουράζεται, μπορεί και βλέπει πολύ καλά μακριά, δε φοβάται το σκοτάδι και 

πετάει εύκολα τη νύχτα, κ.ά), δίνοντας έτσι στα παιδιά την δυνατότητα να 

εκφράσουν διαφορετικές ποιότητες δύναμης.  

Κάθε ομάδα αναπαριστά ένα ταξίδι που περιλαμβάνει:  

 την αρχή του ταξιδιού (τι κάνουν πριν φύγουν),  

 τουλάχιστον μία στάση ξεκούρασης,  

 έναν τραυματισμό ή κούραση ενός ατόμου από το σμήνος,  

 μία αλλαγή αρχηγού/αρχηγών σμήνους,  

 τον τερματισμό τους 

Οι χήνες μεταναστεύουν   

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Ταξίδι στη Β. Ελλάδα» και το 

φύλλο «Που πάνε τα πουλιά;» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι και οι ομάδες και τους τα 
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μοιράζει. Ο εμψυχωτής και τα ίδια τα παιδιά συμβουλεύονται το φύλλο «Που πάνε 

τα πουλιά;».   

Κάθε ομάδα αφού ενημερωθεί για τα 4 μεταναστευτικά πουλιά, εντοπίζει στον 

χάρτη εκείνα τα σημεία που θα ήταν χρήσιμα σε κάθε είδος, ανακαλύπτοντας έτσι 

την καταλληλότερη διαδρομή για κάθε ένα από τα είδη στο χάρτη «Ταξίδι στη Β. 

Ελλάδα».  

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν. Με βάση αυτά που διάβασαν για 

το κάθε είδος, τι πιστεύουν ότι θα προτιμήσει το κάθε ένα από αυτά; Ποιο θα πάει 

από το βουνό, ποιο από την θάλασσα;  

Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ερωτήσεις από το φύλλο «Τα μυστικά της 

μετανάστευσης».  

Αφού ολοκληρώσουν, συζητούν τα αποτελέσματά τους.  
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 «Τα μυστικά της μετανάστευσης» 

Νανόχηνα:  

o Πέταγμα μεγάλων μετακινήσεων: Φτεροκόπημα 

o Καταφύγιο: Ανοιχτά λιβάδια 

o Τροφή: Άγρια χόρτα   

o Ιδιαιτερότητα: Ενοχλείται εύκολα από αυτοκίνητα 

και ανθρώπους  

o ‘Έρχεται από: Βόρεια Σκανδιναβία, χειμερινός 

επισκέπτης 

Σταβλοχελίδονο: 

o Πέταγμα μεγάλων μετακινήσεων: Φτεροκόπημα 

o Καταφύγιο: Καλαμώνες  

o Τροφή: Ιπτάμενα έντομα    

o Ιδιαιτερότητα: Δεν ενοχλείται από τους 

ανθρώπους και τις ανθρώπινες κατασκευές  

o Έρχεται από: Αφρική, καλοκαιρινός επισκέπτης  

Φιδαετός:  

o Πέταγμα μεγάλων μετακινήσεων: Φτεροκόπημα 

και πλανάρισμα  

o Καταφύγιο: Ανοιχτές περιοχές με αραιά δάση 

o  Τροφή: Ερπετά  

o Ιδιαιτερότητα: Μπορεί να εντοπίσει και να πιάσει 

τη λεία του σε ανοιχτά εδάφη 

o Έρχεται από: Αφρική, καλοκαιρινός επισκέπτης 

 
Λευκός Πελαργός: 

o Πέταγμα μεγάλων μετακινήσεων: Πλανάρισμα 

o Καταφύγιο: Αγροτικές περιοχές, έλη, 

πλημμυρισμένες εκτάσεις 

o Τροφή:  Βατράχια, έντομα, φίδια 

o Ιδιαιτερότητα: Χρειάζεται τα θερμά ρεύματα αέρα, 

καταφεύγει σε απρόσιτες ανθρώπινες κατασκευές 

o Έρχεται από: Αφρική, καλοκαιρινός επισκέπτης  

Ερωτήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν:  

 Που θα βρει την τροφή του κάθε είδος;  

 Από τι εξαρτάται εάν ένα είδος θα προτιμήσει να ταξιδέψει από στεριά ή από θάλασσα;  

 Ποιο είδος θα προτιμήσει να πετάξει πάνω από τα βουνά και ποιο θα τα αποφύγει; Γιατί;   

Χρήσιμες σημειώσεις: 

 Καταφύγιο: Κατάλληλο μέρος για να κουρνιάσει και να κοιμηθεί με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύει από 

εχθρούς του (ζώα ή άνθρωποι). 

 Τα θερμά ανοδικά ρεύματα σχηματίζονται πάνω από τη στεριά που ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας από τον ήλιο. Τα πουλιά τα χρησιμοποιούν όπως τα αερόστατα τον θερμό αέρα.   

 Όσα είδη φτεροκοπούν μπορούν να πετάνε τόσο πάνω από τη στεριά όσο και πάνω από τη θάλασσα ενώ 

όσα πλανάρουν αποφεύγουν τα θαλάσσια περάσματα πάνω από την οποία δε σχηματίζονται θερμά 

ανοδικά ρεύματα. 
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 «Ταξίδι στη Β. Ελλάδα»  (α) 
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 «Ταξίδι στη Β. Ελλάδα»  (β) 
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Δραστηριότητα 13: Ένα κοπάδι Νανόχηνες στην τάξη μας! 

  

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να ορίζουν  τα χρώματα της Νανόχηνας, να κατασκευάζουν 

μόμπιλε, να ψυχαγωγηθούν.   

Υλικά: φωτοτυπία δραστηριότητας, ψαλίδια, κόλλες, πετονιά  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη, ατομική 

Διάρκεια: 30 λεπτά  

 

Περιγραφή 

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Νανόχηνα» και το μοιράζει στα παιδιά.  

Τα παιδιά φτιάχνουν τη Νανόχηνα σε τρισδιάστατη μορφή (mobile). Χρωματίζουν 

με βάση τις οδηγίες το σώμα και τα φτερά της Νανόχηνας και κόβουν τα αντίστοιχα 

περιγράμματα. Στη συνέχεια βάζουν κόλλα στην πίσω πλευρά του σώματος της 

Νανόχηνας και κολλάνε τις δύο πλευρές μεταξύ τους, φτιάχνοντας έτσι το σώμα της 

Νανόχηνας. Τέλος, κολλάνε τα φτερά πάνω στο σώμα της Νανόχηνας με τη φορά 

των φτερών να δείχνει προς τα πίσω με βάση το σημείο που δείχνουν οι οδηγίες. 

Μετά, εάν θέλουν μπορούν να περάσουν πετονιά από τα φτερά και το σώμα της 

Νανόχηνας για να κάνουν mobile.  

Στη συνέχεια μπορούν σε ομάδες να ενώσουν τις κατασκευές με πετονιά και 

κομμάτια ξύλου και να φτιάξουν 3-4 κοπάδια από Νανόχηνες.  

 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά κατασκευάζουν και χρωματίζουν από μια Νανόχηνα σε τρισδιάστατη μορφή 

(mobile) και με τη χρήση πετονιάς κάθε παιδί την κρεμάει από ένα ψηλό σημείο έτσι 

ώστε όλες μαζί να σχηματίζουν ένα μεγάλο ‘ν’. 
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«Νανόχηνα σε πτήση» (α) 
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«Νανόχηνα σε πτήση» (β) 
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Δραστηριότητα 14: Ο καθένας σπίτι του!  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τις βιολογικές από τις 

έμμεσες ανάγκες, να συγκρίνουν τις ανάγκες αυτές μεταξύ των ειδών, να διακρίνουν 

διαφορετικά οικοσυστήματα, να αντιστοιχούν είδη με οικοσυστήματα, να εντοπίζουν 

αλλαγές στις χρήσεις γης, να ξεχωρίζουν το υγρό λιβάδι από τα υπόλοιπα οικοσυστήματα, 

να διακρίνουν τον βιότοπο της Νανόχηνας  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής ξεκινά συζήτηση σχετικά με την έννοια βιότοπος και τη στενή σχέση 

που έχει κάθε είδος με τον δικό του. Εμείς οι άνθρωποι τι ανάγκες έχουμε; 

Παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν το σπίτι τους (με την ευρύτερη έννοια του όρου 

– ως το μέρος που ζούμε, τρώμε, παίζουμε, κοιμόμαστε, συζητάμε, κ.λπ.) και να 

αναφέρουν ελεύθερα ποια είναι τα πράγματα που χρειάζονται. Τα αφήνει να πουν 

ότι θέλουν (παιχνίδια, υπολογιστής, κρεβάτι, κ.λπ.).  

Στη συνέχεια τα παροτρύνει να αναφέρουν τι πράγματα χρειάζονται στην 

καθημερινότητά τους. Συζητάει μαζί τους τη διαφορά μεταξύ των εννοιών ‘θέλω’ 

και ‘έχω ανάγκη’. Αφού το συζητήσουν λίγο, χωρίζει αυτά που έχουν πει σε έναν 

πίνακα με τις δύο αυτές κατηγορίες σημειώνοντας ένα ‘Θ’ (θέλω) και ένα ‘Α’ 

(ανάγκη) αντίστοιχα. Έτσι η κουβέντα θα καταλήξει στις βασικές μας ανάγκες: 

φαγητό, νερό, καταφύγιο, χώρο. 

Ενθαρρύνει τα παιδιά να αναφέρουν κάποια από τα ζώα που ζουν κοντά μας, πχ 

στη γειτονιά μας και σημειώνει στον πίνακα. Πχ, σκύλος, γάτα, σπουργίτι, ποντίκι, 

σκουλήκι, κ.λπ. Παροτρύνει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τι χρειάζονται τα 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά συζητούν και αποσαφηνίζουν τις έννοιες ‘θέλω’ και ‘έχω ανάγκη’ οι οποίες 

αφορούν τόσο στον άνθρωπο όσο και σε κάθε άλλο είδος. Έτσι, αναδεικνύεται η ζωτική 

σημασία που έχει ο κάθε βιότοπος για τα είδη που τον χρησιμοποιούν, αφού 

εξυπηρετεί συγκεκριμένες βιολογικές ανάγκες. Στη συνέχεια τους δίνεται εικόνα με 

διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων καθώς και είδη ζώων τα οποία και 

αντιστοιχούν στον κατάλληλο βιότοπο ανάλογα με τις ανάγκες τους.  
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παραπάνω ζώα για να ζήσουν και πού στη γειτονιά θα το βρουν (πχ, δέντρο, σπίτι, 

χώμα, ανοιχτό πεδίο). Στη συνέχεια ομαδοποιούν τους οργανισμούς ανάλογα με το 

βιότοπό τους. Ακολουθεί συζήτηση:  

 Πού ικανοποιεί τις ανάγκες της η Νανόχηνα;  

 Ποια ιδιαιτερότητα μπορεί να κάνει την προστασία του βιοτόπου της πιο 

δύσκολη; 

 Ποια η διαφορά του δικού μας βιοτόπου με αυτόν της Νανόχηνας;  

 Τα είδη που έχουν παρόμοιες ανάγκες και χρησιμοποιούν τον ίδιο βιότοπο 

αναπτύσσουν διαμάχες ή/και ανταγωνισμό; Γιατί; 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες (των 4-5 ατόμων), 

φωτοτυπεί και τους μοιράζει τα φύλλα «ο καθένας …. » και « … σπίτι του!». 

Μπορούν οι διαφορετικές ομάδες να δουλέψουν με διαφορετικά οικοσυστήματα. 

Τα παιδιά αντιστοιχούν τα είδη ζώων και εντόμων του φύλλου «ο καθένας … » με τα 

οικοσυστήματα από το φύλλο « … σπίτι του!».  

Ο εμψυχωτής θυμίζει στις ομάδες ότι κάποια είδη μπορούν να ζήσουν μόνο σε ένα 

οικοσύστημα ενώ υπάρχουν είδη που θα τα συναντήσουμε σε παραπάνω από ένα. 

Μπορούν να κόψουν με το ψαλίδι τα σκίτσα από το φύλλο «ο καθένας … » και να 

τα κολλήσουν στα φύλλα « … σπίτι του!». Εναλλακτικά, μπορούν να τα σημειώσουν 

σε ένα χαρτί (π.χ. Νανόχηνα – υγρολίβαδο, κ.λπ.) και να τα κολλήσουν στο τέλος 

μετά τη συζήτηση.   

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες την αντιστοίχηση, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην 

ολομέλεια τα αποτελέσματά της ενώ οι υπόλοιπες ομάδες σχολιάζουν ανάλογα με 

τη δική τους αντιστοίχηση και ακολουθεί συζήτηση.  

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη Νανόχηνα και στον βιότοπο της. Κάθε ομάδα 

παρουσιάζει στην ολομέλεια για ποιο λόγο επέλεξε το συγκεκριμένο βιότοπο για το 

είδος και γιατί απέρριψε τους υπόλοιπους. Ακολουθεί συζήτηση:  

 Τι αλλαγές θα μπορούσε να υποστεί ο βιότοπος αυτός ώστε να μην είναι πια 

κατάλληλος για τη Νανόχηνα;  

 Τι μπορεί να κάνει η Νανόχηνα αν αλλάξει μορφή ο βιότοπός της;  

 

Ένα βήμα παραπέρα 

Οι βιότοποι που απεικονίζονται στα σχέδια αποτελούν μεταξύ τους συνέχειες, 

αποτελούν δηλαδή κοντινά οικοσυστήματα. Ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει έναν 

από τους βιοτόπους και να συζητήσει με τα παιδιά: 
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 Τι θα συμβεί αν καταστραφεί ένας από αυτούς;  

 Πώς θα επηρεαστούν τα είδη που υπάρχουν σε αυτόν και πώς οι υπόλοιποι 

βιότοποι;  

 Θα επηρεαστούν με τον ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα οικοσυστήματα; θα 

επηρεαστούν με τον ίδιο τρόπο όλα τα είδη; 

 

Αντιστοιχίες βιοτόπων με είδη  

1: Ανοιχτό νερό με καλαμώνα: Γκισάρι, Καλαμόκιρκος, Νεροκοτσέλα, 

Τσιχλοποταμίδα, Λιμνοβάτραχος, Νερόφιδο, Βίδρα, Λιβελούλα 

2: Ρηχό νερό με αλμυρόβαλτο: Λευκοτσικνιάς, Φοινικόπτερο, Καλαμοκανάς, 

Τουρλίδα, Κιτρινοσουσουράδα 

3: Υγρό λιβάδι: Λευκοτσικνιάς, Λευκός πελαργός, Νανόχηνα, Καλαμόκιρκος, 

Μπεκατσίνι, Λιβελούλα, Λιμνοβάτραχος 

 4: Παρόχθιο δάσος: Νυχτοκόρακας, Υφάντρα, Κουρούνα, Λιμνοβάτραχος, 

Ποταμοχελώνα, Νερόφιδο, Βίδρα, Πλεκόπτερο 

5: Εντατικές καλλιέργειες και οικισμός:  Λευκός πελαργός, Κουρούνα, 

Σπιτοσπουργίτης, Αρουραίος Microtus, Σταβλοχελίδονο  
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  «Ο καθένας …» (α) 
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 «Ο καθένας …» (β) 



 
 
 

69 

 
 

Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

  

 «…σπίτι του!» (α) 

Μέσα στο γλυκό νερό ζουν υδρόβια φυτά, όπως τα νούφαρα. Κοντά στις όχθες φυτρώνουν 

πυκνοί καλαμιώνες, εξαιρετικό καταφύγιο για πολλά μικρά ζώα. 

Πυκνές αρμυρήθρες σχηματίζουν αλμυρόβαλτους εκεί που το άφθονο αλάτι εμποδίζει να 

φυτρώσουν άλλα φυτά. Οι χωρίς φυτά όχθες είναι ιδανικές για τα παρυδάτια πουλιά. 
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Τα παρόχθια λιβάδια πλημμυρίζουν κάθε χειμώνα και είναι αδύνατο να καλλιεργηθούν. Έτσι, 

είναι στη διάθεσή αμέτρητων ασπόνδυλων και πουλιών.  

Υδροχαρή δέντρα φυτρώνουν στις όχθες του ποταμού, όπου βρίσκουν πολύ νερό αλλά υποφέρουν 

από τις πλημμύρες. Στα κλαδιά και τις ρίζες τους φτιάχνουν τις φωλιές τους πολλά ζώα του 

νερού. 

 «…σπίτι του!» (β) 
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Λίγα ζώα μπορούν να βρουν καταφύγιο στα οργωμένα χωράφια και τα γεμάτα ανθρώπους 

χωριά. Εδώ η τροφή είναι άφθονη, αλλά μονότονη: σπόροι και ρίζες. 

 «…σπίτι του!» (γ) 
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Δραστηριότητα 15: Ο βιότοπος της Νανόχηνας 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν τους οργανισμούς που συναντώνται σ’ ένα υγρό 

λιβάδι, να τους συσχετίζουν μέσω τροφικών σχέσεων, να σχεδιάζουν τροφικά δίκτυα.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια, λευκές κόλλες  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική. Αφορά στα τροφικά δίκτυα.  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 2-3 ατόμων και τους δίνει αντίτυπο 

του φύλλου «Ο βιότοπος της Νανόχηνας». Στη συνέχεια τα παροτρύνει να 

μελετήσουν τα είδη που απεικονίζονται στο φύλλο. Ο εμψυχωτής ζητάει από τις 

ομάδες:  

Α. Να φτιάξουν έναν πίνακα όπου στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη θα 

αναγράφονται όλοι οι οργανισμοί που απεικονίζονται στο φύλλο (βλ. συνέχεια). Τα 

παιδιά καλούνται στη συνέχεια να σημειώσουν με σταυρό τις σχέσεις των ειδών 

μεταξύ τους, όπου δηλαδή νομίζουν ότι τα είδη συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο 

τρόπο, π.χ. Νανόχηνα και χόρτα (αγρωστώδη).   

Β. Να βρουν τα ζεύγη θηρευτής/θήραμα, με κριτήριο ποιός τρώει ποιόν και να 

απεικονίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις με βέλη.  

Γ. Να φτιάξουν έναν δεύτερο πίνακα με τις σχέσεις σε επίπεδο παραγωγών/ 

καταναλωτών με βάση τα προηγούμενα είδη.   

Τροφικές απαιτήσεις των ειδών της δραστηριότητας:  

 Νανόχηνα: αγρωστώδη 

 Μπεκατσίνι: υδρόβια ασπόνδυλα θαμμένα στη λάσπη 

Με λίγα λόγια 

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη γνωριμία των παιδιών με το βιότοπο της 

Νανόχηνας και στην παρατήρηση των τροφικών δικτύων που σχηματίζονται μέσα σε 

αυτόν. Χωρίζεται σε τρία στάδια: Α) παρατήρηση και καταγραφή μέσα από εικόνα των 

ειδών που διακρίνουν, Β) σύνδεση των ειδών βάση τροφικών σχέσεων και Γ) χωρισμός 

των ειδών σε τροφικά επίπεδα.  
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 Καλαμόκιρκος: βατράχια, ψάρια, μικρά πουλιά, θηλαστικά 

 Λευκός Πελαργός: σκουλήκια, φίδια, ακρίδες, σαύρες, γρύλλους, βατράχια, 

μικρά θηλαστικά 

 Λευκοτσικνιάς: βατράχια, ψάρια, έντομα, σκουλήκια   

 Κιτρινοσουσουράδα: έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα 

 Κονάκι: γαστερόποδα, σκουλήκια 

 Χέλι: ασπόνδυλα 

 Λιμνοβάτραχος: έντομα όπως μύγες και κουνούπια  
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«Ο βιότοπος της Νανόχηνας» 

ΓΡΑΣΙΔΙ 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

ΕΔΑΦΟΣ 
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Δραστηριότητα 16: Απειλές για τη Νανόχηνα 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να προσδιορίζουν τις απειλές της Νανόχηνας, να εστιάζουν στις 

επιπτώσεις που έχει κάθε απειλή στο είδος, να εντοπίζουν και να συσχετίζουν τους 

εμπλεκόμενους φορείς στην δημιουργία ή και στην επίλυση των προβλημάτων.  

Υλικά: χαρτιά μεγάλων διαστάσεων (χαρτί του μέτρου), ξυλομπογιές  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα αποτελείται από 3 μέρη: 

α) Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες. Φωτοτυπεί το φύλλο: «Ταυτότητα της 

Νανόχηνας» και μοιράζει από ένα σε κάθε ομάδα. Αφού ενημερωθούν τα παιδιά 

για τα βασικά χαρακτηριστικά και συνήθειες της Νανόχηνας, φτιάχνουν έναν πίνακα 

με τα βασικά στοιχεία για το είδος (βλ. παρακάτω) και στη συνέχεια ο εμψυχωτής 

τα ενθαρρύνει να σκεφτούν ποιες είναι οι πιθανές απειλές του είδους. Στη συνέχεια 

μπορούν να διαβάσουν το φύλλο «Απειλές της Νανόχηνας».  

Όνομα είδους:  

Βιότοπος: 

Τροφή: 

Φυσικοί εχθροί: 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

Γιατί απειλείται; 

Με λίγα λόγια 

Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται σε τρία βασικά στάδια: α) Τα παιδιά ενημερώνονται 

για βασικά χαρακτηριστικά της Νανόχηνας και στη συνέχεια μέσα από συζήτηση 

(brainstorming) επιχειρούν να αναπτύξουν τις απειλές που αντιμετωπίζει, β) 

συμπληρώνουν το «δέντρο των προβλημάτων» εντοπίζοντας και καταγράφοντας τις 

αιτίες των προβλημάτων της Νανόχηνας και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για κάθε 

πρόβλημα, γ) αναγνωρίζουν και καταγράφουν τις ομάδες των ανθρώπων που 

εμπλέκονται τόσο στη δημιουργία όσο και στην επίλυση του κάθε προβλήματος.  
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β) Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες ζωγραφίζουν ένα δέντρο. Στον κορμό του 

δέντρου αναγράφεται το κεντρικό πρόβλημα δηλαδή η εξαφάνιση της Νανόχηνας 

και στις ρίζες του δέντρου αναγράφουν τα προβλήματα της Νανόχηνας.   

Στη συνέχεια τα παιδιά αναγράφουν στα κλαδιά τις επιπτώσεις στο είδος από τα 

προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει (μείωση ή/ και εξαφάνιση του είδους, 

απώλεια βιοτόπου, έλλειψη τροφής, κ.λπ.) .  

Τέλος τα παιδιά, προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα, τις αναγράφουν σε μικρά 

χαρτάκια και τα κολλάνε πάνω στα κλαδιά καλύπτοντας τα προβλήματα και 

φτιάχνοντας ταυτόχρονα ένα υγιές δέντρο.  

Μπορεί να γίνει περαιτέρω συζήτηση για προβλήματα που δημιουργούνται και 

στον ίδιο τον άνθρωπο ή σε άλλα είδη από την εγκατάλειψη π.χ. των παραδοσιακών 

μορφών καλλιέργειας, την αποξήρανση των υγροτόπων κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες φτιάχνουν έναν πίνακα όπου στην πρώτη στήλη 

γράφουν τα προβλήματα του είδους και στην πρώτη γραμμή γράφουν τους 

εμπλεκόμενους φορείς στην δημιουργία ή στην επίλυση των προβλημάτων. Τα 

παιδιά σημειώνουν με Χ σε κάθε κουτί που θεωρούν ότι ένα πρόβλημα συνδέεται 

με έναν συγκεκριμένο φορέα.  

 

Παράνομο κυνήγι  

Μείωση του πληθυσμού του 

είδους (σε παγκόσμιο επίπεδο) 

Εντατική 

καλλιέργεια 

Λιγότερη τροφή για 

της Νανόχηνες 

Απώλεια ενέργειας 

για τις Νανόχηνες 

Κίνηση οχημάτων 

κοντά ή μέσα στο 

λιβάδι 
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Προβλήματα  Λαθροθήρες Γεωργοί Τουρίστες Εγώ  …. 

Παράνομο κυνήγι χ     

Κίνηση με οχήματα 

στον υγρότοπο 

  χ   

Αποξήρανση 

υγροτόπων  

     

Εγκατάλειψη 

παραδοσιακών τρόπων 

καλλιέργειας της γης 

 χ    

….      
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Περιγραφή: Η Νανόχηνα είναι η πιο μικρή από τις χήνες της Ευρώπης. Το μήκος του 

σώματός της φτάνει μόλις το μισό μέτρο. Ξεχωρίζει δύσκολα από τις άλλες χήνες και 

ιδιαίτερα από την Ασπρομέτωπη Χήνα. Διαφέρει κυρίως από το κίτρινο δαχτυλίδι 

γύρω από τα μάτια της, από το μικρό της σώμα και από το πιο κοντό της ράμφος. 

Συνήθως είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τη Νανόχηνα στις περιοχές που αναζητά 

την τροφή της γιατί είναι πολύ συχνά ανακατεμένη με τις άλλες χήνες. Γεννά 4-6 

αυγά που τα επωάζουν και οι δύο γονείς για 25-28 ημέρες. Μετά από 40 ημέρες 

περίπου τα μικρά είναι σε θέση να πετάξουν και να βρουν μόνα τους τροφή. 

Τρέφονται κυρίως με χορτάρι χαμηλής βλάστησης που βρίσκουν σε φυσικά λιβάδια. 

Όταν δεν βρίσκει τέτοια, αναζητά την τροφή της σε σταροχώραφα.   

Μετανάστευση: Η Νανόχηνα είναι μεταναστευτικό είδος. Την άνοιξη φωλιάζει στις 

παγωμένες τούνδρες της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας. Γύρω στα μέσα Αυγούστου, ο 

πληθυσμός που φωλιάζει στη Ρωσία κατευθύνεται κυρίως προς τη νότια και 

νοτιοανατολική Ασία ενώ ο πληθυσμός που φωλιάζει στη Σκανδιναβία, κατευθύνεται 

προς το Νότο και καταλήγει στην Ελλάδα όπου και περνάει το χειμώνα. Οι πρώτες 

Νανόχηνες εμφανίζονται στη λίμνη Κερκίνη στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 

όπου θα παραμείνουν μέχρι περίπου τα μέσα Δεκεμβρίου. Τον υπόλοιπο χειμώνα τον 

περνάνε στο Δέλτα του Έβρου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. 

Ταξιδεύουν κυρίως βράδυ σε κοπάδια σε σχηματισμό V. Αυτό τις βοηθάει να 

παραμένουν ξεκούραστες.  

Βιότοπος: Η Νανόχηνα προτιμά τα υγρά λιβάδια χαμηλής βλάστησης. Βρίσκεται σε  

αγρούς και λιβάδια που βρίσκονται κοντά σε υγροτόπους όπως οι λίμνες και οι βάλτοι. 

Αποφεύγει τις λίμνες με πυκνή βλάστηση (με πλούσιους π.χ. καλαμώνες) καθώς την 

εμποδίζουν να έχει καλή ορατότητα. Χρειάζεται ανοιχτούς χώρους για να μπορεί να 

ελέγχει εάν πλησιάζει το κοπάδι κάποιος εχθρός (ζώα ή άνθρωποι).  

Καθεστώς προστασίας: Η Νανόχηνα είναι είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί 

παγκοσμίως. Βρίσκεται στην κόκκινη λίστα με τα απειλούμενα είδη (στην κατηγορία 

Τρωτό σε διεθνές επίπεδο, Κινδυνεύον για την Ευρώπη, Κρισίμως Κινδυνεύον για 

την Ελλάδα). Το 1963 είχαν παρατηρηθεί 1630 Νανόχηνες ενώ τα τελευταία χρόνια 

ο αριθμός των Νανοχηνών που παρατηρείται είναι μικρός, λιγότερος από 30 

ζευγάρια.  

 «Ταυτότητα της Νανόχηνας» 

http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=20
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Απειλές: Οι κυριότερες απειλές για τη Νανόχηνα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η άμεση 

θανάτωσή της λόγω λαθροθηρίας, η απώλεια και η υποβάθμιση των βιοτόπων όπου 

σταθμεύει και διαχειμάζει, η όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες και η 

ανεπαρκής γνώση για το είδος.   

Λαθροθηρία: Το κυνήγι της Νανόχηνας απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα απαγορεύτηκε το 1985. Παρόλα αυτά, η 

λαθροθηρία, που δυστυχώς αποτελεί κοινό φαινόμενο στους Ελληνικούς υγροτόπους, 

είναι απειλή για όλα τα είδη, και ακόμα περισσότερο για τη Νανόχηνα, λόγω της 

εξαιρετικής ομοιότητας της με την θηρεύσιμη Ασπρομέτωπη Χήνα. 

Απώλεια βιοτόπων: Σε όλη την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα, περιοχές με φυσικά 

λιβάδια, στέπες, βάλτους και ελώδεις εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε καλλιεργούμενες 

εκτάσεις ή έχουν αποξηρανθεί μετατρέποντας τις περιοχές ακατάλληλες για τη 

Νανόχηνα (έλλειψη τροφής). Η επικράτηση της εντατικής καλλιέργειας έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μικρή ποικιλία φυτικών ειδών, την επικράτηση καλλιεργειών ή 

φυτών που δεν ωφελούν το είδος ενώ παρατηρείται υπέρμετρη χρήση φυτοφαρμάκων 

και αλόγιστη χρήση του νερού.   

Υποβάθμιση βιοτόπων: Περιοχές που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι 

λόγω της εγκατάλειψης των παραδοσιακών χρήσεων (όπως η ελεγχόμενη βόσκηση), 

γίνονται ακατάλληλοι βιότοποι για τη Νανόχηνα καθώς γεμίζουν καλάμια και άλλη 

υψηλή βλάστηση που δεν της επιτρέπουν να έχει ορατότητα για να μπορεί να βλέπει 

τους εχθρούς της. Παράγοντας υποβάθμισης αποτελεί και η κατασκευή δρόμου 

πλησίον του βιοτόπου του είδους.  

Όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες: Δραστηριότητες όπως η κατασκευή δρόμου 

πλησίον του βιοτόπου του είδους, η κίνηση των τροχοφόρων, ο τουρισμός, η γεωργία 

ή/και κτηνοτροφία, το ψάρεμα και το κυνήγι, στις περιοχές που ξεκουράζεται και 

τρέφεται η Νανόχηνα πολλές φορές μπορεί να τρομάξουν τα πουλιά τα οποία και 

αναγκάζονται να πετάξουν σε άλλες, πιο ήσυχες περιοχές συνήθως ακατάλληλες και 

μη ασφαλείς για αυτές. Επίσης, έτσι χάνουν πολύ από την ενέργεια που έχουν 

καταφέρει να μαζέψουν. 

Ανεπαρκής γνώση για το είδος: Ακριβώς επειδή η Νανόχηνα είναι ένα σπάνιο είδος, 

δεν είναι γνωστές όλες οι περιοχές που χρησιμοποιεί (είτε για να ξεκουραστεί είτε 

για να τραφεί) κατά το μεταναστευτικό της ταξίδι. Συνεπώς, τα μέτρα για την 

προστασία της δεν είναι πάντα τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν υπήρχε 

περισσότερη πληροφορία για αυτήν.  

 «Απειλές για τη Νανόχηνα» 
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Δραστηριότητα 17: Από μέρος σε μέρος 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να συσχετίζουν την απώλεια βιοτόπων (υγρά λιβάδια) με την 

απειλή του είδους, να ψυχαγωγηθούν.  

Υλικά: μουσικό όργανο (π.χ. ταμπουρίνο)  

Αριθμός ατόμων: Από 10 έως 15 άτομα 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Το παιχνίδι αυτό μεταφέρει τη δράση στο χώρο. Ο εμψυχωτής βάζει διάφορα 

σημάδια στο χώρο: Μπορεί να φτιάξει 3 (ή και παραπάνω) ομόκεντρους κύκλους, ο 

ένας μικρότερος από τον άλλο, χρησιμοποιώντας για σημάδια πέτρες που μπορεί να 

βρει εκεί γύρω. Αν υπάρχει χώμα, μπορεί εναλλακτικά να χαράξει κύκλους στο 

έδαφος, αν η δράση γίνεται μέσα στην τάξη να φτιάξει διαφορετικά σχήματα ή με 

τη βοήθεια πανιών να φτιάξει «περιοχές» διαφορετικού χρώματος. Οι κύκλοι αυτοί 

ή τα σχήματα, συμβολίζουν τις διαφορετικές περιοχές στάθμευσης της Νανόχηνας 

κατά το ταξίδι της. Κάθε λόγος καταστροφής του βιότοπου της Νανόχηνας, οδηγεί 

τα παιδιά στον πιο μικρό και στον ακόμα πιο μικρό κύκλο (ή σχήμα).  

Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά σε κύκλο και θυμούνται τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Νανόχηνα στο μεταναστευτικό της ταξίδι. Η ομάδα των παιδιών 

αντιπροσωπεύει ένα κοπάδι από Νανόχηνες που προσπαθούν να βρουν ένα 

κατάλληλο μέρος για να ξεκουραστούν. Ο εμψυχωτής αφηγείται το ταξίδι της 

Νανόχηνας και τις προκλήσεις που αυτό κρύβει χρησιμοποιώντας (προαιρετικά) τις 

πληροφορίες από το φύλλο «Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας» (ή να το 

προσαρμόσει). 

Το ταξίδι τους ξεκινάει με κίνηση έξω από τους κύκλους. Κάθε φορά που το κοπάδι 

καλείται να σταθμεύσει σε κάποια περιοχή, η ομάδα μπαίνει σε έναν κύκλο. Αν 

Με λίγα λόγια 

Όλη η τάξη συμμετέχει στο βιωματικό παιχνίδι που αναπαριστά το ταξίδι της 

Νανόχηνας εστιάζοντας στις περιοχές απ’ όπου διέρχεται και χρησιμοποιεί ως 

σταθμούς τροφοληψίας και ξεκούρασης. Δίνει βαρύτητα στα διάφορα προβλήματα που 

συνδέονται με τις περιοχές αυτές. Τα παιδιά ξεκινούν από την χώρα αναπαραγωγής, τη 

Νορβηγία και ταξιδεύουν ως την Ελλάδα, χώρα ξεχειμωνιάσματος.  
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στην περιοχή που σταθμεύουν δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα μπαίνουν στον 

μεγαλύτερο κύκλο ενώ αν τα προβλήματα αυξάνουν, μπαίνουν σταδιακά στους 

μικρότερους κύκλους.  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ανάλογα με τη ροή της ιστορίας, τα παιδιά 

μπορούν να κινούνται στο χώρο με δύο (τουλάχιστον) διαφορετικούς τρόπους. 

Περνάνε από τη μία κίνηση στην άλλη με τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου. 

1. Σχηματισμός κοπαδιού: με το πρώτο χτύπημα ενός π.χ. ταμπουρίνου 

δημιουργούν κοπάδι και κινούνται όλοι μαζί στο χώρο (έξω από τους 

κύκλους) (επανάληψη από δραστηριότητα «Όλοι για έναν και ένας για 

όλους).  

2. Κίνηση μέσα στον κύκλο: με το δεύτερο χτύπημα ενός ταμπουρίνου το 

κοπάδι διαλύεται και προσγειώνεται μέσα στον κύκλο.  

Κάθε φορά που η ομάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον επόμενο προορισμό της, ο 

εμψυχωτής χτυπάει μία φορά το ταμπουρίνο και τα παιδιά σχηματίζουν το κοπάδι 

τους. Όταν είναι έτοιμα να προσγειωθούν στον προορισμό τους, με ένα δεύτερο 

χτύπημα του ταμπουρίνου τρέχουν να προλάβουν να καθίσουν μέσα στον κύκλο. 

Όσο υπάρχει χώρος, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο κύκλο. Πρέπει να χωρέσουν 

όλοι στον κύκλο! 

Ο εμψυχωτής μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν πιο σύνθετες κινήσεις 

μέσα στον κύκλο. Για παράδειγμα χωράτε να:  

 Κουρνιάσετε; (κάθισμα με τα χέρια και τα πόδια διπλωμένα) 

 Κλωσήσετε το αβγό σας; (βαθύ κάθισμα) 

 Φάτε χορτάρι; (κίνηση μέσα στον κύκλο με το κεφάλι χαμηλά) 

 Παραφυλάτε για εχθρούς; (κίνηση με το κεφάλι τεντωμένο) 

 Τεντώσετε τα φτερά σας; (κίνηση ή κάθισμα με τεντωμένα χέρια) 

Βασικό σημείο ότι όσο περισσότεροι χωρέσουν στον κύκλο τόσο το καλύτερο για 

την ομάδα.  

Η ροή στο ταξίδι δίνεται μέσα από την αφήγηση του εμψυχωτή.  

Το παιχνίδι τελειώνει μόλις φτάσουν και χωρέσουν όλα τα παιδιά στον μικρότερο 

κύκλο. 

Στο κλείσιμο γίνεται συζήτηση: 

 Παρατηρούν διαφορές στην κίνησή τους ανάμεσα στους κύκλους; Πως 

αισθάνθηκαν στον πρώτο κύκλο και πώς στους άλλους κύκλους; 

 Τι προβλήματα αντιμετώπιζαν κάθε φορά με βάση την αφήγηση;  
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 Που πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα αυτά;  

 Πώς μπορούν να βοηθήσουν τις Νανόχηνες;  

 

Σε περιπτώσεις με περισσότερα παιδιά, θα χρειαστεί η υποστήριξη της 

δραστηριότητας από δύο εμψυχωτές (μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια ενός 

παιδιού) ενώ θα χρειαστεί και ένα δεύτερο μουσικό όργανο (π.χ. μαράκα). Οι 

εμψυχωτές φτιάχνουν δύο σειρές από ομόκεντρους κύκλους και σε κάθε σειρά 

αντιστοιχεί μία ομάδα παιδιών. Τα κοπάδια ξεκινάνε σε διαφορετικούς χρόνους τα 

ταξίδι τους και κάθε εμψυχωτής αναλαμβάνει από μία ομάδα.  

 

Παράδειγμα:  

 «Είστε στην αρκτική Νορβηγία, στα περίφημα σε όλες τις Νανόχηνες Έλη Βαλντάκ! 

Οι Νανόχηνες εκεί απολαμβάνουν την άπλα και την ηρεμία του τοπίου και γεμίζουν 

τα στομάχια τους με αρκτικά χόρτα, την αγαπημένη τους λιχουδιά. Είναι Αύγουστος 

και ο χειμώνας σε λίγο θα δείξει τα πρώτα σημάδια. Οι νεαρές Νανόχηνες είναι πια 

έτοιμες να ξεκινήσουν μαζί με τους γονείς τους, το ταξίδι για τις πιο ζεστές χώρες»  

Ο εμψυχωτής δίνει το πρώτο χτύπημα και τα παιδιά σχηματίζουν ένα κοπάδι. 

Κινούνται όλα μαζί στο χώρο και εξοικειώνονται με την αίσθηση της ομαδικής 

κίνησης, του συντονισμού. Με ένα δεύτερο χτύπημα παρακινεί τα παιδιά να 

καθίσουν και να χωρέσουν στο πρώτο κύκλο λέγοντάς τους:  

 «Μπροστά σας φαίνεται ήδη η Ουγγαρία! Μετά από πολλά χιλιόμετρα όλες οι 

Νανόχηνες φαντάζονται το Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκ, Ο απόλυτος παράδεισος για 

τις Νανόχηνες!! Η αλήθεια είναι ότι το έχουν φροντίσει πολύ εκείνο το μέρος και η 

τροφή για αυτές άφθονη. Υπάρχει τροφή για όλες τους, μικρές και μεγάλες.»  

Ο εμψυχωτής δίνει ένα χτύπημα και παρακινεί τα παιδιά να αποχωρήσουν από τον 

κύκλο, να σχηματίσουν το κοπάδι τους και να κινηθούν στο χώρο. Αφού κινηθούν 

για λίγη ώρα συνεχίσει την αφήγηση:  

«Αφού ξεκουραστήκατε, φεύγετε από την ασφαλή Ουγγαρία και κατευθύνεστε προς 

την Βουλγαρία, η επόμενη στάση σας για ξεκούραση. Τα πράγματα δυσκολεύουν για 

σας. Η Βουλγαρία, είναι πλούσιος τόπος αλλά οι παράνομοι κυνηγοί δεν θα σας 

αφήσουν σε ησυχία… Σας κυνηγούν μέρα και νύχτα». 

Ο εμψυχωτής με ένα δεύτερο χτύπημα παρακινεί τα παιδιά να καθίσουν και να 

χωρέσουν στο δεύτερο και μικρότερο κύκλο! Αντλώντας πληροφορίες από τις 

κάρτες, η ιστορία συνεχίζεται και ταυτόχρονα αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους 

βιοτόπους της Νανόχηνας. 
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Κάρτα 1 – Εκκίνηση, Νορβηγία 

Νανόχηνα: Οι Νανόχηνες αφού έχουν βρει το ταίρι τους και έχουν μεγαλώσει τα μικρά 

τους, ετοιμάζονται για την κάθοδό τους στις πιο ζεστές χώρες για να περάσουν εκεί το 

χειμώνα. Λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου μαζεύονται στα Έλη Βαλντάκ, στη Β. Νορβηγία, 

κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, από όπου ξεκινάνε το μακρύ τους ταξίδι. Είναι πολύ 

σημαντική περιοχή για αυτές αλλά και για πολλά άλλα είδη πουλιών στην περιοχή της 

Β. Σκανδιναβίας. Ειδικά για το φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας, αποτελεί 

εξαιρετικά σημαντική περιοχή αναζήτησης τροφής εξαιτίας των αλμυρών και 

υφάλμυρων νερών που έχουν τα έλη. Τα νερά αυτά είναι πλούσια στα αρκτικά φυτά, 

βασική τροφή για το είδος. Οι μόνοι σχεδόν κίνδυνοι για αυτές είναι οι Κόκκινες 

Αλεπούδες και κάποια μικρή όχληση από τους ανθρώπους σε κάποιες από τις περιοχές 

που φωλιάζει. 

 

 

  

 

 

 

Κάρτα 2 - Στάση πρώτη, Ουγγαρία 

Το Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκ, που βρίσκεται στη Βορειοδυτική Ουγγαρία, στη λεκάνη 

των Καρπαθίων, είναι ένα πολύ καλό μέρος για να ξεκουραστούν οι  Νανόχηνες. Είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιβάδια της Ευρώπης. Συνολικά παραμένουν στην 

περιοχή για 3 μήνες: δύο μήνες το φθινόπωρο από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο 

και σχεδόν ένα μήνα την άνοιξη. Είναι πολύ σημαντική περιοχή για το είδος καθώς εκεί 

σπάνια τα πουλιά αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως είναι το κυνήγι. Στις περιοχές που 

συνηθίζουν τα πουλιά να σταθμεύουν, γίνονται προσπάθειες να διατηρείται χαμηλή η 

βλάστηση, καθώς  οι Νανόχηνες προτιμούν να βοσκήσουν σε περιοχές με κοντό χορτάρι. 

Ένας λόγος που θα μπορούσε να κάνει ένα κοπάδι από Νανόχηνες να εγκαταλείψουν μία 

περιοχή και να πάνε σε κάποια άλλη είναι οι επισκέπτες που πηγαίνουν στο Πάρκο με 

σκοπό να τις φωτογραφίσουν ή να τις δουν (όπως και άλλα πουλιά).  

 

«Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας» (α) 
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Κάρτα 4 – Διαχείμαση, Ελλάδα 

Οι Νανόχηνες βρίσκουν καταφύγιο σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, κοντά σε 

νερό. Η λίμνη Κερκίνη στη Β. Ελλάδα, είναι ένας ασφαλής χώρος για τις Νανόχηνες και 

όλα τα άλλα υδρόβια και μη που τη χρησιμοποιούν. Εκεί οι Νανόχηνες τρέφονται, 

κουρνιάζουν και βρίσκουν ευκαιρία για να ξεκουραστούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους 

προς τον Έβρο.  Εκεί, βρίσκουν καταφύγιο στο Δέλτα του Έβρου, όπου σταματούν για να 

ξεχειμωνιάσουν. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού παραμένει στην περιοχή κατά τους 

μήνες Δεκέμβριο – Μάρτιο. Στο παρελθόν, μέχρι τις αρχές του 2000, η λίμνη Ισμαρίδα 

στη Β. Ελλάδα, ήταν και αυτή ένα μέρος που χρησιμοποιούσαν οι Νανόχηνες. 

Παράγοντες όπως το παράνομο κυνήγι, η ανακατασκευή ενός δρόμου πλησίον της 

περιοχής, η αποξήρανση των υγρολίβαδων αποθάρρυναν τις Νανόχηνες να σταματούν 

εκεί. Οι αποξηράνσεις των υγρολίβαδων στο παρελθόν και η μετατροπή τους σε 

εντατικές καλλιέργειες αλλά και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης είχαν 

σαν αποτέλεσμα την απώλεια και την υποβάθμιση των βιοτόπων της Νανόχηνας. Για 

αυτό σήμερα, η Νανόχηνα έχει πολύ συγκεκριμένα μέρη που μπορεί να ξεχειμωνιάσει. 

Εκτός από τα παραπάνω, λόγοι που θα μπορούσαν να την κάνουν να αναζητήσει νέες 

περιοχές είναι ο θόρυβος από το κυνήγι κοντά στις περιοχές που τρέφεται ή όταν οι 

άνθρωποι πλησιάζουν κοντά στο κοπάδι (επισκέπτες, ψαράδες, αγρότες).  

 

«Τι κρύβει το ταξίδι της Νανόχηνας» (β) 

Κάρτα 3 - Στάση δεύτερη, υγρότοποι της Βουλγαρίας  

Η ορατότητα που έχουν τα πουλιά στις ακτές της Μάυρης Θάλασσας, κάνει τις 

Νανόχηνες να αισθάνονται ασφαλείς για αυτό και τις προτιμούν. Δυστυχώς, οι 

παραβιάσεις της κυνηγετικής νομοθεσίας όπως είναι το κυνήγι το βράδυ, η χρήση 

ταχύπλοων σκαφών στις περιοχές που κουρνιάζουν τα είδη, κ.λπ. είναι αρκετές για να 

μετατρέψουν την περιοχή επικίνδυνη για τα πουλιά άρα και για τις Νανόχηνες. Αυτός 

είναι ένας σοβαρός λόγος για να εγκαταλείψουν τον βιότοπο που έχουν βρει προς 

αναζήτηση άλλου. Ένας ακόμα παράγοντας που ενοχλεί τα πουλιά είναι η κίνηση 

οχημάτων μέσα στους υγροτόπους. Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια και η εντατική 

γεωργία, η χρήση φυτοφαρμάκων, η παράνομη διάθεση αποβλήτων, αποτελούν επίσης 

απειλές για τους υγροτόπους και άρα πιθανοί λόγοι για να αναγκάσουν τα πουλιά να 

αναζητήσουν νέες περιοχές για να ξεκουραστούν.  
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Δραστηριότητα 18: Παράνομο κυνήγι; Ας το ξανασκεφτούμε... 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να συσχετίζουν την λαθροθηρία με την απώλεια των ειδών, να 

αναφέρουν τις διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης θήρας, να αποκτήσουν 

ενσυναίσθηση, να προσεγγίσουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές, να αναθεωρήσουν 

απόψεις σχετικά με το παράνομο κυνήγι, να προβληματιστούν για τις αιτίες του 

παράνομου κυνηγιού.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριοτήτων  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα ξεκινά με συζήτηση σχετικά με τις διαφορές νόμιμης και 

παράνομης θήρας. Ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν υπάρχει κάποια διαφορά, σε 

ποιες περιπτώσεις είναι παράνομο το κυνήγι, κ.λπ. Στη συνέχεια χωρίζει τα παιδιά 

σε ομάδες, φωτοτυπεί το φύλλο «Μα αυτό δεν επιτρέπεται …!» και μοιράζει σε 

κάθε ομάδα από ένα διαφορετικό κείμενο. Τους δίνει λίγο χρόνο να το μελετήσουν 

παροτρύνοντάς τα να κρατούν σημειώσεις. Αφού διαβάσουν όλα τα παιδιά τα 

κείμενά τους, κάθε ομάδα παρουσιάζει στους υπόλοιπους το περιεχόμενο του 

κειμένου τους.  

Αφού συζητηθούν οι απορίες, οι σκέψεις και οι απόψεις τους, ο εμψυχωτής 

φωτοτυπεί το φύλλο «Πώς μας φαίνεται ως … », κόβει τις κάρτες και δίνει τυχαία σε 

κάθε ομάδα από μία εικόνα. Εναλλακτικά, μπορεί να τις ανακατέψει σ’ ένα κουτάκι 

και κάθε ομάδα να επιλέξει τυχαία ένα χαρτάκι.  

Όταν κάθε ομάδα έχει την κάρτα της, ο εμψυχωτής ζητά από τα παιδιά να κλείσουν 

τα μάτια τους και να σκεφτούν σχετικά με την κάρτα που τυχαία επέλεξαν:  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά ενημερώνονται για τις διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης θήρας και 

συνθέτουν δρώμενα με άξονα το παράνομο κυνήγι των πουλιών. Τα δρώμενα που 

συνθέτουν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εξετάσουν την παράνομη θήρα από 

τρεις βασικές οπτικές. 
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α) Ως παρατηρητές: να προσπαθήσουν να «δουν» όλη τη διαδικασία από την 

αρχή. Π.χ. η ομάδα που έχει την κάρτα «ξόβεργα» μπορεί να σκεφτεί πως 

φτιάχνονται, πως τοποθετούνται, πως μαζεύουν τα πουλιά όταν πιάνονται.  

β) Ως λαθροθήρες: για ποιο λόγο το κάνει αυτό; Τί σκέφτεται όταν στήνει 

ξόβεργα; Όταν ξεκολλάει τα πουλιά από τη ξόβεργα; Γνωρίζει ότι είναι 

παράνομο; 

γ) Ως πουλιά: πως νιώθουν τα πουλιά εκείνη την ώρα; Τί να σκέφτονται άραγε 

πηγαίνοντας να κάτσουν στην ξόβεργα; Α! Να ένα ωραίο κλαδάκι να κάτσω; Πώς 

νιώθουν τα πουλιά εκείνη την ώρα που συνειδητοποιούν ότι πιάστηκαν; Φόβο; 

Πανικό; Στενοχώρια;  

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα συζητά με τα μέλη της, πως αντιλαμβάνονται τα 

παραπάνω και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που διάβασαν και άκουσαν 

προηγουμένως, ετοιμάζουν μια μικρή παντομίμα που αναπαριστά τη 

δραστηριότητα αυτή. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το μικρό της δρώμενο, ενώ οι 

υπόλοιπες προσπαθούν να βρουν ποια παράνομη δραστηριότητα έχουν 

δραματοποιήσει.  

Αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες συζητούν μεταξύ τους για τον τρόπο που νιώθουν 

τα πουλιά σε κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις αλλά και τις επιπτώσεις που 

έχουν οι δραστηριότητες αυτές στη βιοποικιλότητα. Γίνεται συζήτηση: 

 Γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν σε τέτοιες δραστηριότητες;  

 Τι θα μπορούσε να γίνει για να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες 

συλλογής και θανάτωσης πουλιών; 

 Εμείς, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι; 

 Τι δράσεις μπορούμε να οργανώσουμε για την εξάλειψη της παράνομης 

θήρας;  

 

Ένα βήμα παραπέρα  

Συμπληρωματικά ο εμψυχωτής μπορεί να παρακινήσει τα παιδιά να απαντήσουν τα 

παραπάνω ερωτήματα ως ομάδα παρατηρητών, ομάδα λαθροθηρών και ομάδα 

πουλιών. Δηλαδή, τι σκέφτονται οι άνθρωποι (επισκέπτες μίας περιοχής, μία 

σχολική τάξη, κ.λπ.) όταν βλέπουν ένα πουλί πάνω στην ξόβεργα, τι σκέφτονται οι 

λαθροθήρες, τι σκέφτονται τα πουλιά ως ομάδα (πχ. οι μελισσοφάγοι); Μπορεί στη 

συνέχεια να γίνει συζήτηση για το πώς λειτουργεί η παράνομη θήρα σε επίπεδο 

ομάδας, π.χ. τι σημαίνει για τον πληθυσμό ενός είδους η συνέχεια της παγίδευσής 

του ή της θανάτωσής του;  
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Αφού οι ομάδες απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα, μπορούν να αποδώσουν 

την κάρτα που έχουν με τη μορφή θεατρικού δρώμενου. Στα παιδιά μπορεί να 

δοθεί σαν ερέθισμα πέρα από την ίδια την κάρτα και ένας άξονας με ερωτήματα 

όπως:  

 Τι συνέβη ή τι συνέβαινε πριν τη στιγμή της σύλληψης ή θανάτωσης;  

 Τι συμβαίνει τώρα;  

 Και τι φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβεί μετά τη στιγμή της σύλληψης ή της 

θανάτωσης;  
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 «Μα αυτό δεν επιτρέπεται …! (α) 

1) Ξόβεργες 

Περιγραφή: Ένα κομμάτι ξύλου με κόλλα το οποίο τα πουλιά μπερδεύουν με κλαδί, 

με αποτέλεσμα όταν κάθονται, να κολλάνε πάνω σε αυτό. Όταν προσπαθούν να 

πετάξουν για να φύγουν, τα φτερά τους κολλάνε και αυτά στο ξύλο. Έτσι, είναι 

αναγκασμένα να μείνουν εκεί μέχρι να περάσουν να τα μαζέψουν. Συχνά πεθαίνουν 

από την κούραση στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, από πείνα ή από δίψα καθώς 

μπορεί να περάσουν μέρες μέχρι να τα μαζέψουν. Συνήθως καταλήγουν σε κλουβί 

για να πουληθούν σε καταστήματα (pet shop) και να «στολίσουν» τα σπίτια των 

ανθρώπων.  

Είδη που απειλούνται: μελισσοφάγοι, φλώροι, καρδερίνες, σκαρθάκια, κότσυφες  αλλά 

και όλα τα κοινά είδη πουλιών που βλέπουμε κάθε μέρα στα μπαλκόνια μας και στα 

πάρκα. Εκτός από τα μικροπούλια, συχνά υπάρχουν παράπλευρες απώλειες καθώς 

μεγαλύτερα είδη πουλιών όπως το Ξεφτέρι, η Γερακίνα, το Βραχοκιρκίνεζο τα οποία 

πλησιάζουν στα δίχτυα για να γραπώσουν τα παγιδευμένα μικρόπουλα και 

παγιδεύονται και αυτά. Καταφέρνουν να ξεφύγουν αλλά με τραυματισμούς στα 

φτερά (φεύγουν με κομμάτια ξύλου κολλημένα στη φτερούγα τους).  

2) Κλουβί (καπατσές) 

Περιγραφή: Ένα ζωντανός κράχτης, δηλαδή ένα πουλί κλεισμένο σε κλουβί που 

χρησιμοποιείται για να παραπλανεί άλλα πουλιά. Το πουλί που πλησιάζει, πατάει 

στον καπατσέ, το κλουβί κλείνει και παγιδεύεται για να καταλήξει στα pet shop ή σε 

παράνομες υπαίθριες αγορές και λαϊκές. Αυτά που καταλήγουν στο εμπόριο είναι τα 

αρσενικά που είναι και αυτά που κελαηδάνε. Πολλές φορές τα πουλιά τοποθετούνται 

σε μπαούλα για μέρες ή τυφλώνονται γιατί έτσι αυξάνεται η ένταση του 

κελαϊδίσματος τους, κάνοντάς τα  ακόμα πιο εμπορεύσιμα σε αυτούς που θέλουν να 

τα πουλήσουν για να καταλήξουν σε κάποιο σπίτι.  

Είδη που απειλούνται: καρδερίνες, φλώροι, σπίνοι, φανέτα, σκαρθάκια αλλά και όλες 

οι σπίζες, γαλιάντρες, τσιφτάδες, κότσυφες, παπαδίτσες, κοκκινολαίμηδες, και πολλά 

άλλα.  
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3) Δίχτυα 

Περιγραφή: Ένα δίχτυ, απλωμένο στο έδαφος, πάνω από μια λιμνούλα. Το δίχτυ 

κλείνει μόλις τα πουλιά καθίσουν πάνω του για να πιουν νερό, και έτσι 

παγιδεύονται. Τα πουλιά μπερδεύονται στα δίχτυα και δε μπορούν να ξεφύγουν. 

Στην προσπάθειά τους να πετάξουν για να αποδράσουν, τα φτερά τους μπερδεύονται 

και αυτά στα δίχτυα. Συχνά σπάνε τα φτερά τους, κουράζονται πολύ ενώ όσα 

αντέξουν καταλήγουν αρχικά σε μεγάλα κλουβιά και μετά σε μικρότερα, στα σπίτια 

των ανθρώπων.  

Είδη που απειλούνται: καρδερίνες, φλώροι, σπίνοι, αλλά και όλα σχεδόν τα ωδικά 

πουλιά. Αρκετές φορές, παρότι δεν είναι αυτά ο στόχος, μπερδεύονται στα δίχτυα 

πουλιά που μπορεί να πετάνε ανάμεσα στα δέντρα όπως οι κουκουβάγιες, οι κούκοι ή 

και ο Γκιώνης.  

4) Λαθροθηρία – ανοιξιάτικο κυνήγι 

Περιγραφή: Το κυνήγι εκτός κυνηγετικής περιόδου, δηλαδή εκτός της περιόδου 

Αύγουστου – Φεβρουάριου, απαγορεύεται. Το κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη 

μετανάστευση (εκτός κυνηγετικής περιόδου), απαγορεύτηκε το 1985 με την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Πουλιά (αρ.7) στο ελληνικό δίκαιο. Γιατί είναι 

σημαντική η εποχή αυτή; Τα πουλιά κάνουν στάσεις όταν πια έχουν εξαντλήσει τα 

αποθέματα λίπους και μυϊκής μάζας, και συνεπώς είναι πολύ ευάλωτα σε κινδύνους 

εκείνη την περίοδο.  Δεν είναι δηλαδή σε θέση να διαφύγουν τον κίνδυνο όπως θα 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν εάν είχαν περισσότερη ενέργεια. Επίσης, τα πουλιά 

εκείνη την περίοδο, ταξιδεύουν προς τους τόπους αναπαραγωγής τους άρα όταν 

θανατώνονται, ταυτόχρονα μειώνεται η αναπαραγωγική τους επιτυχία (γεννιούνται 

λιγότεροι νεοσσοί).  

Είδη που απειλούνται: Τα πουλιά που έρχονται από το Νότο για να ζευγαρώσουν στο 

Βορρά, όπως το Τρυγόνι, ο Χειμωνόκιρκος, ο Καλαμόκιρκος, το Μαυροκιρκίνεζο, ο 

Νυχτοκόρακας, ο Σταχτοτσικνιάς, ο Πορφυρότσικνιάς, ο Λευκοτσικνιάς κ.α.  

 
5) Λαθροθηρία – Ακούσια (κατά λάθος) θανάτωση  

Περιγραφή: Όταν σκοτώνονται είδη πουλιών από λάθος αναγνώριση, από άγνοια 

δηλαδή για την ακριβή περιγραφή του είδους που κυνηγά κάποιος. Υπάρχουν πολλά 

είδη πουλιών που η διάκριση μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολη, ιδίως όταν το είδος 

είναι σε μεγάλη απόσταση από τον κυνηγό ή όταν βρίσκεται στον αέρα.  

Είδη που απειλούνται: Νανόχηνα, Βαλτόπαπια, Κοκκινόχηνα  

 «Μα αυτό δεν επιτρέπεται …! (β) 
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Κλουβί 

Φύλλα «Πώς μας φαίνεται ως … (α) 

 

Ξόβεργα 
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Δίχτυ  

Φύλλα «Πώς μας φαίνεται ως … (α) 

Ανοιξιάτικο κυνήγι 
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Ακούσια θανάτωση  
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Δραστηριότητα 19: Μάσκες και χήνες! 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τη Νανόχηνα από την Ασπρομέτωπη Χήνα αλλά 

και να κατανοούν τη δυσκολία που ενέχει η διάκριση αυτή, να ψυχαγωγηθούν. 

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριοτήτων  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη  

Διάρκεια: 20 λεπτά  

 

Περιγραφή  

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες Ασπρομέτωπης Χήνας και Νανόχηνας. Ελεύθερα 

μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού μετά, 

καλό είναι ανάμεσα στην τάξη να έχουν επιλεχθεί και τα δύο είδη.  

Ο εμψυχωτής φωτοτυπεί τα φύλλα «Μάσκες και χήνες» σε τόσα αντίτυπα όσα είναι 

τα παιδιά (1 φύλλο/παιδί). Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα μέρη της μάσκας με βάση τις 

οδηγίες. Στη συνέχεια, κόβουν το περίγραμμα της μάσκας και του ράμφους καθώς 

και το εσωτερικό των «ματιών» της μάσκας. Ενώνουν με κόλλα το ράμφος στην 

άκρη του και το κολλάνε πάνω στη μάσκα με βάση τις οδηγίες. Στις μικρές τρύπες 

που υπάρχουν στα πλαϊνά της μάσκας, περνάνε λάστιχο και το δένουν με κόμπο και 

η μάσκα είναι έτοιμη.  

Αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή της μάσκας, τα παιδιά φοράνε τις μάσκες και 

κινούνται στο χώρο μιμούμενα τις Νανόχηνες (αντλούν ιδέες από προηγούμενες 

δραστηριότητες). Επιλέγεται μία μικρή ομάδα από τα παιδιά που καλούνται να 

είναι οι παρατηρητές πουλιών. Στόχος τους είναι να αναγνωρίσουν τις Νανόχηνες 

από τις Ασπρομέτωπες Χήνες. Το κοπάδι από τις χήνες μπορεί αρχικά να είναι 

στάσιμο σε μία μεριά της τάξης ενώ στη συνέχεια η αναγνώριση μπορεί να 

δυσκολέψει καθώς οι παρατηρητές καλούνται να ξεχωρίσουν τα είδη καθώς πετάνε 

(τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο) ή/και καθώς βόσκουν (τα παιδιά κάθονται 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά φτιάχνουν μάσκες με θέμα τη Νανόχηνα και την Ασπρομέτωπη Χήνα και 

μέσα από κινητικό παιχνίδι προσπαθούν να ξεχωρίσουν τη μία από την άλλη, 

κατανοώντας παράλληλα τη δυσκολία διάκρισης, η οποία είναι και η αιτία 

απαγόρευσης του κυνηγίου και για την Ασπρομέτωπη Χήνα στις περιοχές όπου υπάρχει 

παρουσία Νανόχηνας.   
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στα γόνατά τους και κρύβουν το κεφάλι τους). Μόλις τα παιδιά εντοπίσουν τα 

διαφορετικά είδη φωνάζοντας π.χ. τα ονόματα των παιδιών, άλλα παιδιά καλούνται 

να γίνουν παρατηρητές κοκ.  
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 «Ασπρομέτωπη Χήνα» 

o Τσακίζετε στις διακεκομμένες  

γραμμές  

o Κολλάτε τα σημεία Α στα σημεία Β  

o Ενώνετε μπροστά τη μύτη του  

πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)  

Η Ασπρομέτωπη Χήνα σας είναι 

έτοιμη!  
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 «Νανόχηνα» 

o Τσακίζετε στις διακεκομμένες  

γραμμές  

o Κολλάτε τα σημεία Α στα σημεία Β  

o Ενώνετε μπροστά τη μύτη του  

πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)  

Η Νανόχηνά σας είναι έτοιμη!  
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Δραστηριότητα 20: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη διαδικασία ορισμού μιας προστατευόμενης 

περιοχής, να εξασκήσουν μαθηματικές και ερευνητικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με 

την Ευρωπαϊκή και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.    

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, στυλό, μολύβια 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4- 5 ατόμων και τους μοιράζει τα 

φύλλα της δραστηριότητας («Γράμμα στην Ορνιθολογική» και «Βοηθητικά 

στοιχεία». Εξηγεί στα παιδιά ότι τους έχει δοθεί μία περιοχή την οποία πρέπει να 

αξιολογήσουν ως προς την ορνιθοπανίδα της και να επιλέξουν αν θα την 

προτείνουν ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) ή όχι αξιοποιώντας τα 

στοιχεία που τους δίνονται στα φύλλα εργασίας.  

Στο φύλλο «Γράμμα στην Ορνιθολογική» δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

που αφορούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας περιοχής ως ΣΠΠ σχετικά με τα εξής 

είδη: Νανόχηνα, Σταχτόχηνα, Λευκός Πελαργός, Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο. Τα 

παιδιά αξιολογούν την πληροφορία που τους δίνεται σε σχέση με: έτος 

παρατήρησης, καθεστώς παρουσίας του είδους (αν είναι περιοχή αναπαραγωγής 

του είδους ή όχι, αν είναι μεταναστευτικό πέρασμα για το είδος ή όχι, κ.λπ.), αριθμό 

ειδών (αφθονία του είδους), αν έχουν παρατηρήσει άτομα ή ζευγάρια 

(αναπαραγόμενα), μικρότερο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων του ίδιου είδους, 

ακρίβεια δεδομένων, κριτήρια 2000 (συμβουλεύονται τους αντίστοιχους πίνακες 

που τους δίνονται). Στο φύλλο «Βοηθητικά στοιχεία» δίνεται ένα παράδειγμα 

Πίνακα ειδών, επεξήγηση των κωδικών καθώς και ο πίνακας με τα κριτήρια 2000 για 

τα είδη της δραστηριότητας.  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά προσομοιάζοντας πραγματικές αλλά απλοποιημένες οδηγίες, κριτήρια και 

βήματα ορισμού Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποφασίζουν αν η 

συγκεκριμένη περιοχή που περιγράφεται στο βοηθητικό φύλλο εργασίας, πληροί τα 

κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ).     
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Ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να φτιάξουν έναν αντίστοιχο Πίνακα ειδών που 

θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τα είδη της δραστηριότητας. Αφήνει τις 

ομάδες να εργαστούν για περίπου 20 - 30 λεπτά και στη συνέχεια παρουσιάζουν 

στην ολομέλεια τα αποτελέσματά τους, αιτιολογώντας τα.  

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση:  

 Τι σημαίνει Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά; 

 Ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό 

μίας περιοχής ως ΣΠΠ;  

 Γιατί χρησιμοποιούνται αυτοί οι δείκτες;  

 Για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη χαρακτηρισμού κάποιων περιοχών ως ΣΠΠ; 

 

Ένα βήμα παραπέρα 

Η δική μας προστατευόμενη περιοχή!!! 

Τα παιδιά ξεκινούν βιβλιογραφική έρευνα για τη δική τους ΣΠΠ. Τα δεδομένα που 

θα συλλέξουν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός χάρτη της 

προστατευόμενης περιοχής ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες των 

ειδών χαρακτηρισμού της περιοχής και όποια άλλη πληροφορία κρίνουν τα παιδιά. 

Για τη συλλογή δεδομένων κάποια βοηθητικά πεδία που μπορούν να 

συμπληρώσουν τα παιδιά είναι τα εξής:  

- Όνομα περιοχής  

- Σύντομη περιγραφή 

- Υψόμετρο 

- Έκταση  

- Περιφέρεια 

- Νομός 

- Είδη χαρακτηρισμού 

- Απειλές 

- Καθεστώς προστασίας πλην ΣΠΠ,  

- Κ.λπ.  

 

Σημείωση: Μερικές περιοχές είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς είτε διατηρούν 

είδη πουλιών που θεωρούνται Παγκοσμίως Απειλούμενα ή είδη που εξαρτώνται 

από συγκεκριμένα ενδιαιτήματα είτε φιλοξενούν μεγάλες συγκεντρώσεις 

μεταναστευτικών ή συναθροιστικών ειδών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή 

κάποια συγκεκριμένη εποχή. Η επιλογή και οριοθέτηση αυτών των σημαντικών 
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περιοχών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αναγνώριση 

προτεραιοτήτων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Αυτή τη λογική ακολουθούν οι 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) ή Important Bird Areas (IBAs), όπως έχει 

καθιερωθεί να ονομάζονται διεθνώς.  
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Αγαπητή κυρία Παρτάλη, 

 

Μετά από έρευνα, η ομάδα καταγραφής στοιχείων μας, σας αποστέλλει τα δεδομένα 

που συγκεντρώσαμε. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε ώστε αυτός ο πλούσιος σε ζωή 

υγρότοπος να χαρακτηριστεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά ώστε να 

προστατεύεται κατάλληλα.  

Νανόχηνα: Την παρατηρήσαμε 4 ολόκληρα χρόνια έως το 2008. Σίγουρα έρχεται 

αρκετά συχνά κυρίως το χειμώνα αλλά δε φωλιάζει εδώ. Την παρατηρούμε σε 

κοπάδια που ο αριθμός τους δεν ξεπερνά συνήθως τα 50 πουλιά. Συγκεκριμένα, το 

μικρότερο κοπάδι που είχαμε παρατηρήσει είχε 30 πουλιά ενώ το μεγαλύτερο 52. Α! 

Να σας πούμε ότι μετρήσαμε άτομα και όχι ζευγάρια! Επίσης, ήμασταν αρκετοί 

παρατηρητές και έτσι τα δεδομένα μας είναι πολύ αξιόπιστα.  

Σταχτόχηνα: Ξεκινήσαμε την παρατήρηση το 2004 και την ολοκληρώσαμε σε δύο 

χρόνια. Σε αυτά τα δύο χρόνια πηγαίναμε πολύ συχνά και μπορούμε να πούμε ότι 

παρακολουθήσαμε στενά τον πληθυσμό της. Δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι 

ο μικρότερος αριθμός Σταχτοχηνών που έχουμε δει αλλά ο μεγαλύτερος είναι 16 

άτομα. 

Λευκός Πελαργός: Οι καταμετρήσεις και η παρακολούθηση των πελαργών έγινε μία 

χρονιά και συγκεκριμένα το 2004. Επισκέπτεται όμως τακτικά την περιοχή και 

μάλιστα έχουμε την τιμή να γεννά και τα αυγά του εδώ! Τους μετρήσαμε με 

μεγάλη προσοχή και καταγράψαμε 109 ζευγάρια!  

Ευρωπαϊκό φοινικόπτερο: Οι παρατηρήσεις κράτησαν 4 χρόνια και έληξαν το 2008. 

Περνά από δω κατά τη μετανάστευσή του και κάθεται για λίγο. Έχουμε μετρήσει 

περισσότερα από 6000 άτομα. Συγκεκριμένα τα λιγότερα άτομα που έχουμε 

καταγράψει είναι 2800 ενώ τα περισσότερα 6780! Ναι, τόσα πολλά και τα δεδομένα 

μας είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα αφού κάναμε καταγραφές συνέχεια! 

Είναι η περιοχή μας ΙΒΑ;   

 

Ε΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου Φτερών  

Γράμμα στην Ορνιθολογική 
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Αγαπητοί φίλοι,  

Ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία σας. Για να χαρακτηριστεί μια περιοχή 

Σημαντική για τα Πουλιά όπως ήδη γνωρίζετε θα πρέπει μέσα στην περιοχή αυτή 

να υπάρχουν κάποια είδη πουλιών τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και έτσι, για 

να προστατεύσουμε αυτά τα σημαντικά είδη θα πρέπει να προστατεύσουμε και την 

περιοχή όπου ζουν. Για να δείτε αν η περιοχή σας είναι ΣΠΠ (ΙΒΑ) θα πρέπει να 

φτιάξετε και να συμπληρώσετε έναν πίνακα όπως ο παρακάτω. Από τα δεδομένα της 

τελευταίας στήλης εξαρτάται ο χαρακτηρισμός της περιοχής σας!  

Με εκτίμηση Δ. Παρτάλη, 

Καλή συνέχεια! 

 

ΥΓ. Για να φτιάξετε τον πίνακά σας, σας στέλνω κάποια βοηθητικά στοιχεία: 

- Παράδειγμα πίνακα ειδών και επεξήγηση κωδικών καθώς και τους πίνακες 

με τα Κριτήρια 2000 για τα είδη της περιοχής σας  

 

 

Βοηθητικά στοιχεία (α) 
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Παράδειγμα Πίνακα Ειδών:  

Έτος: Χρονολογία καταγραφής που σχετίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία που 

παραθέτονται. Στην περίπτωση που υπάρχουν πληθυσμιακά δεδομένα για μία 

χρονική περίοδο αυτό αναφέρεται (π.χ. 2003-7).  

Σημείωση: με ‘- 1997’ αναφέρονται τα είδη με δεδομένα προ του 1997. 

Καθεστώς παρουσίας: Καθεστώς παρουσίας του είδους στην ΣΠΠ (ΙΒΑ)  

 R = Resident / Μόνιμο: είδος που απαντάται τακτικά όλο το έτος (και κατά 

συνέπεια αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της κατάλληλης περιόδου) στην IBA. 

 B = Breeding / Αναπαραγόμενος επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά 

την IBA κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και αναπαράγεται σε 

αυτήν. 

 non-B = Non-breeding (during breeding season) / Mη-αναπαραγόμενος 

επισκέπτης (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου): είδος που 

επισκέπτεται τακτικά την IBA κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά δεν 

επιχειρεί να αναπαραχθεί σε αυτήν, συνήθως λόγω αναπαραγωγικής αποτυχίας 

(ή επειδή δεν επιχειρείται αναπαραγωγή) σε άλλες αναπαραγωγικές θέσεις ή 

συναθροίζεται κατά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου ή φωλιάζει εκτός 

IBA και τρέφεται σε αυτήν την IBA.  

 W = Non-breeding visitor / Μη-αναπαραγόμενος επισκέπτης: είδος που 

επισκέπτεται τακτικά την IBA εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου δηλ. 

μεταναστευτικό είδος που επισκέπτεται την IBA για να ‘ξεχειμωνιάσει’.  

 P = Passage - Περαστικός επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά την IBA 

για μία σχετικά μικρή περίοδο (ή περιόδους) της χρονιάς κατά τη 

μετανάστευση ανάμεσα στις περιοχές αναπαραγωγής και ξεχειμωνιάσματος. 

 U = Unknown – Άγνωστο: Το καθεστώς παρουσίας του είδους στην IBA είναι 

ακόμη άγνωστο. 

 Ex = Extinct – Εκλιπόν: Το είδος έχει πλέον εκλείψει από την IBA  

Είδος Έτος 

Καθεστώς 

παρουσίας Αφθονία 

Ελάχιστος 

Πληθυσμός 

Μέγιστος   

Πληθυσμός 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ακρίβεια 

δεδομένων 

Κριτήρια 

2000 

Ciconia nigra 2004 B  4 6 P A   

Falco 

naumanni 2004 P P    P   

Milvus milvus -1997 P U    U   

Neophron 

percnopterus 2004 B  2 3 P A B2, C6 

Aegypius 

monachus 2004 non-B C   I A A1, C1 

«Βοηθητικά στοιχεία» (β) 
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Αφθονία: Κατηγορία αφθονίας του είδους στην ΙΒΑ. Δεδομένα παρουσιάζονται σε 

αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση πληθυσμού. 

 Α = Αbundant - Άφθονο: απαντάται σε μεγάλους αριθμούς σε ενδιαιτήματα που 

προτιμά 

 C = Common – Κοινό: απαντάται μεμονωμένα ή σε μικρούς αριθμούς σε 

ενδιαιτήματα που προτιμά 

 F = Frequent - Συχνό: απαντάται συχνά, αλλά όχι πάντα, σε ενδιαιτήματα που 

προτιμά 

 U = Uncommon - Ασυνήθιστο: απαντάται σποραδικά σε ενδιαιτήματα που 

προτιμά 

 R = Rare - Σπάνιο: παρατηρείται σπάνια, αυτό συνήθως υποδηλώνει λιγότερες 

από περίπου 10 καταγραφές 

 P = Present– Παρόν: το είδος απαντάται στην περιοχή αλλά δεν είναι δυνατόν 

να εκτιμηθεί η αφθονία του με τα διαθέσιμα δεδομένα 

Ελάχιστος και Μέγιστος Πληθυσμός: Εκτίμηση ελάχιστου και μέγιστου πληθυσμού 

κάθε είδους στην IBA. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού είναι ακριβώς γνωστό, οι τιμές 

για ελάχιστο και μέγιστο είναι ταυτόσημες. Εάν η ελάχιστη τιμή είναι αρκετά καλά 

γνωστή, ενώ η μέγιστη τιμή είναι αδύνατο να υπολογιστεί, το πεδίο ‘Μέγιστος 

Πληθυσμός’ συμπληρώνεται με ‘0’. Αν ούτε μία ευρεία εκτίμηση δεν είναι δυνατή, 

συμπληρώνεται το πεδίο ‘Αφθονία’. 

Μονάδα μέτρησης: Μονάδα μέτρησης στην οποία εκτιμήθηκε ο πληθυσμός: 

 P: Breeding pairs / Αναπαραγόμενα ζευγάρια 

 I: Individuals / Άτομα 

Ακρίβεια δεδομένων: Πιθανή ακρίβεια των δεδομένων  

 A = Good - Καλή: βασισμένη σε αξιόπιστα και πλήρη ή αντιπροσωπευτικά 

ποσοτικά δεδομένα (καταγραφές, παρακολούθηση πληθυσμού) 

 B = Medium - Μέτρια: βασισμένη σε αξιόπιστα αλλά ατελή ή μερικώς 

αντιπροσωπευτικά ποσοτικά δεδομένα (καταγραφές, παρακολούθηση 

πληθυσμού) 

 C = Poor - Ελλιπής: βασισμένη σε ποιοτική πληροφορία, αλλά χωρίς (ή 

πιθανώς μη-αξιόπιστα / μη-αντιπροσωπευτικά) ποσοτικά δεδομένα 

(καταγραφές, παρακολούθηση πληθυσμού) 

 U = Unknown – Άγνωστη 

Κριτήρια 2000: Αναγράφονται τα κριτήρια που πληροί το κάθε είδος χαρακτηρισμού 

στην IBA σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2000 (Heath and Evans 2000).  
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Α1. Παγκοσμίως Απειλούμενα είδη Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα 

Παγκοσμίως Απειλούμενο είδος ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

Α2. Περιορισμένης εξάπλωσης είδη Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται, ότι συντηρεί ένα σημαντικό 

τμήμα ενός είδους περιορισμένης εξάπλωσης, η αναπαραγωγική 

κατανομή του οποίου ορίζει μία Ενδημική Περιοχή για τα Πουλιά 

(Endemic Bird Area - EBA) ή Δευτερεύουσα Περιοχή (Secondary Area - 

SA) 

Α3. Ομάδα ειδών που η εξάπλωση τους 

περιορίζεται σε μία μεγαδιάπλαση 

Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι συντηρεί ένα σημαντικό 

τμήμα της ομάδας των ειδών, των οποίων η κατανομή είναι κυρίως ή 

ολοκληρωτικά περιορισμένες σε μία μεγαδιάπλαση 

Α4. Συναθροίσεις (i) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί σε τακτική βάση 

≥ 1% ενός βιογεωγραφικού πληθυσμού ενός συναθροιστικού υδρόβιου 

είδους πτηνού 

(ii) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί σε τακτική βάση 

≥ 1% του συνολικού πληθυσμού ενός συναθροιστικού είδους πτηνού 

(θαλασσοπουλιού ή είδους χερσαίων ενδιαιτημάτων) 

(iii) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί σε τακτική βάση 

≥ 20.000 υδρόβια πτηνά ή ≥ 10.000 ζεύγη θαλασσοπουλιών, από ένα 

ή περισσότερα είδη 

(iv) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι αποτελεί μεταναστευτική 

στενωπό, από όπου τουλάχιστον 20.000 πελαργοί (Ciconiidae), 

αρπακτικά (Accipitriformes και Falconiformes) ή γερανοί (Gruidae) 

διέρχονται σε τακτική βάση κατά την εαρινή ή φθινοπωρινή 

μετανάστευση 

 

 

 «Βοηθητικά στοιχεία» (γ) 

Πίνακας α: Περίληψη των 20 κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την  

αναγνώριση των ΣΠΠ (ΙΒΑ) στην Ευρώπη 
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Β1. Συναθροίσεις (i) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί σε τακτική βάση ≥ 

1% του πληθυσμού μιας μεταναστευτικής οδού ενός υδρόβιου είδους 

πτηνού 

(ii) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί ≥ 1% από ένα 

διακριτό πληθυσμό, ενός είδους θαλασσοπουλιού 

(iii) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι φιλοξενεί ≥ 1% του 

πληθυσμού μιας μεταναστευτικής οδού ή άλλου διακριτού πληθυσμού 

άλλων συναθροιστικών ειδών πτηνών 

(iv) Η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι αποτελεί μεταναστευτική 

στενωπό, από όπου περισσότεροι από 5.000 πελαργοί ή περισσότερα από 

3.000 αρπακτικά ή γερανοί διέρχονται σε τακτική βάση κατά την εαρινή 

ή φθινοπωρινή μετανάστευση 

Β2. Είδη σε μη επιθυμητή κατάσταση 

διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 1, 2, 3) 

Η περιοχή είναι μία από τις ’n’ πιο σημαντικές περιοχές της χώρας για 

κάποιο είδος ευρισκόμενο σε μη επιθυμητή κατάσταση διατήρησης στην 

Ευρώπη (SPEC 1, 2, 3), για τη διατήρηση του οποίου θεωρείται 

κατάλληλη η προστασία συγκεκριμένων περιοχών 

Β3. Είδη σε επιθυμητή κατάσταση 

διατήρησης στην Ευρώπη, αλλά 

συγκεντρωμένα στην Ευρώπη (SPEC 4) 

Η περιοχή είναι μία από τις ’n’ πιο σημαντικές περιοχές της χώρας για 

κάποιο είδος ευρισκόμενο σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης στην 

Ευρώπη, του οποίου όμως η παγκόσμια κατανομή είναι συγκεντρωμένη 

στην Ευρώπη (SPEC 4), για τη διατήρηση του οποίου θεωρείται 

κατάλληλη η προστασία συγκεκριμένων περιοχών 

C
. 
Π

ερ
ιο

χέ
ς 

μ
ε 

σ
η
μ
α
σ
ία

 σ
τ
η
ν
 Ε

υ
ρω

π
α
ϊκ

ή
 Έ

ν
ω

σ
η
 

C1. Παγκοσμίως Απειλούμενα είδη Η περιοχή υποστηρίζει σημαντικό πληθυσμό ενός Παγκοσμίως 

Απειλούμενου είδους ή είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος από άποψη 

διατήρησης 

C2. Συναθροίσεις ειδών που απειλούνται 

στην Ε.Ε. 

Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 1% του διερχόμενου 

από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμού ή του συνολικού πληθυσμού της 

Ε.Ε. ενός απειλούμενου είδους 

C3. Συναθροίσεις μεταναστευτικών ειδών 

που δεν απειλούνται στην Ε.Ε. 

Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 1% του διερχόμενου 

από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμού ενός αποδημητικού είδους το 

οποίο δεν θεωρείται απειλούμενο 

C4. Συναθροίστικά είδη - μεγάλες 

συναθροίσεις 

Η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 20.000 άτομα 

μεταναστευτικών υδρόβιων πτηνών ή 10.000 ζευγάρια από αποδημητικά 

θαλασσοπούλια, που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα είδη 

C5. Συναθροίστικά είδη - 

μεταναστευτική στενωπός 

Η περιοχή θεωρείται ως ’σημαντική μεταναστευτική στενωπός’ όταν 

τουλάχιστον 5.000 πελαργοί (Ciconiidae) ή 3.000 άτομα από 

μεταναστευτικά αρπακτικά (Accipitriformes και Falconiformes) ή γερανούς 

(Gruidae) διέρχονται τακτικά κατά την εαρινή ή φθινοπωρινή 

μετανάστευση 

C6. Είδη που απειλούνται στην Ε.Ε. Η περιοχή είναι μία από τις πέντε πιο σημαντικές περιοχές στην 

εξεταζόμενη Ευρωπαϊκή περιφέρεια (European region) για είδος ή υποείδος 

που θεωρείται απειλούμενο στην Ε.Ε. 

C7. Άλλα ορνιθολογικά κριτήρια Η περιοχή έχει θεσμοθετηθεί ως ΖΕΠ ή έχει επιλεγεί ως υποψήφια ΖΕΠ, 

με βάση ορνιθολογικά κριτήρια (παρόμοια αλλά όχι ίδια με τα C1-C6), 

κατάλληλα για την αναγνώριση ΖΕΠ 

Πίνακας α: Περίληψη των 20 κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση των ΣΠΠ (IBA) στην Ευρώπη (συνέχεια) 

 «Βοηθητικά στοιχεία» (δ) 
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Στην Παράγραφο 2.2 δίνονται αναλυτικές επεξηγήσεις για τον 

καθορισμό των κριτηρίων και την εφαρμογή τους. Μόνο τα 

κριτήρια Β1i, Β1ii και Β1iii μπορούν να εφαρμοστούν σε υποείδη 

ή πληθυσμούς, όλα τα υπόλοιπα κριτήρια σε Παγκόσμιο (Α) και 

Ευρωπαϊκό (Β) επίπεδο εφαρμόζονται σε είδη. 

Όλα τα πληθυσμιακά όρια αφορούν άτομα, εκτός εάν ακολουθεί 

‘p’, το οποίο υποδηλώνει ότι πρόκειται για ζευγάρια. Για τη 

μετατροπή ατόμων σε ζευγάρια έχει διαιρεθεί ο αριθμός των 

ατόμων δια του 3. 

√: Στην περίπτωση του κριτηρίου Β1i υποδηλώνει ότι το 

πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με αυτό που 

δίνεται για το κριτήριο A4i. Στην περίπτωση των κριτηρίων Β1ii 

και Β1iii το πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με 

αυτό που δίνεται για το κριτήριο A4ii. 

^: Στην περίπτωση των κριτηρίων Β2/Β3 υποδηλώνει ότι το 

είδος είναι ένα από τα 278 είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος από 

άποψη Διατήρησης (Species of European Conservation Concern  - 

SPECs) σύμφωνα με το Tucker and Heath (1994). Τα αριθμητικά 

όρια για κάθε είδος διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα (για 

αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής των κριτηρίων βλ. 

Παράγραφο 2.2) 

Για το κριτήριο A4iii το ‘W’ υποδηλώνει ένα είδος που έχει 

χαρακτηριστεί ως ΄υδρόβιο’ σύμφωνα με τον ορισμό στο Rose and 

Scott (1997) και επομένως μπορεί να πληρoί το αθροιστικό 

αριθμητικό όριο των 20.000 ατόμων. 

1: Μη - μεταναστευτικό αρπακτικό στην Ευρώπη 

2: Μη - συναθροιστικό στην Ευρώπη 

W: Το καθεστώς του είδους αφορά τον διαχειμάζοντα πληθυσμό 

Συντομεύσεις που αναφέρονται σε διακριτούς πληθυσμούς 

υδρόβιων ειδών στο κριτήριο Β1i: 

bre: αναπαραγόμενος πληθυσμός 

win: διαχειμάζων πληθυσμός 

Υπόμνημα 

Πίνακας β: Τα είδη χαρακτηρισμού των IBA της Ελλάδας και τα αριθμητικά όρια 

που δύναται να πληρούν οι πληθυσμοί τους σε Παγκόσμιο (A) Επίπεδο και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο (B) (για τα είδη της δραστηριότητας) 

 «Βοηθητικά στοιχεία»  (ε) 
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Όλα τα πληθυσμιακά όρια αφορούν άτομα, εκτός εάν ακολουθεί ‘p’, 

το οποίο υποδηλώνει ότι πρόκειται για ζευγάρια. Για τη μετατροπή 

ατόμων σε ζευγάρια έχει διαιρεθεί ο αριθμός των ατόμων δια του 3. 

n/a: μη – εφαρμόσιμο 

1: Μη - μεταναστευτικό αρπακτικό 

√: Στην περίπτωση του κριτηρίου C1 υποδηλώνει ότι το 

πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με αυτό που 

δίνεται για το κριτήριο A1 (βλ. Πίνακα 6.2β). 

√: Στην περίπτωση του κριτηρίου C2 υποδηλώνει ότι το 

πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με αυτό που 

δίνεται για τα κριτήρια Β1i, Β1ii ή Β1iii (βλ. Πίνακα 6.2β). 

Το κριτήριο C2 έχει επίσης εφαρμοστεί σε είδη με πιο ευρεία 

κατανομή με τη λογική ότι η περιοχή φιλοξενεί πάνω από το 1% 

του πληθυσμού της Ε.Ε. του είδους. Δεν δίνονται αριθμητικά όρια σε 

αυτή την περίπτωση αλλά βασίζονται σε πληθυσμιακά δεδομένα 

της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων του BirdLife International (WBDB) 

και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καταμέτρησης των Πουλιών 

(European Bird Census Council) (πρόσβαση το 1998). 

√: Στην περίπτωση του κριτηρίου C3 υποδηλώνει ότι το 

πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με αυτό που 

δίνεται για τα κριτήρια Β1i ή Β1ii (βλ. Πίνακα 6.2β). 

Για το κριτήριο C4, το ‘W’ υποδηλώνει ένα είδος που έχει 

χαρακτηριστεί ως ΄υδρόβιο’ σύμφωνα με τον ορισμό στο Rose and 

Scott (1997) και επομένως μπορεί να πληροί το αθροιστικό 

αριθμητικό όριο των 20.000 ατόμων. 

√: Στην περίπτωση του κριτηρίου C5 υποδηλώνει ότι το 

πληθυσμιακό όριο που εφαρμόζεται είναι το ίδιο με αυτό που 

δίνεται για τα κριτήρια A4iv 

^: Στην περίπτωση του κριτηρίου C6 υποδηλώνει ότι η ταξινομική 

ομάδα είναι μία από τα 181 είδη ή υποείδη που 

συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

για τα Πουλιά 

*: Επανεισαγμένοι πληθυσμοί 

Υπόμνημα 

Πίνακας γ: Τα αριθμητικά όρια των πληθυσμών των ειδών χαρακτηρισμού στην 

Ελλάδα που πληρούν κριτήριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (C) (για τα είδη 

της δραστηριότητας) 

 «Βοηθητικά στοιχεία»  (στ) 
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Δραστηριότητα 21: Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες  να αναγνωρίζουν επιτρεπτές και μη επιτρεπτές δραστηριότητες 

ενός επισκέπτη σε μία προστατευόμενη περιοχή, να επινοούν ερωτήματα σε σχέση με την 

προστασία του είδους, να συντάσσουν φύλλο συνέντευξης, να οργανώσουν εξόρμηση στο 

πεδίο, να αναλύουν επιστημονικά πρωτόκολλα καταγραφής.  

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, μολύβια σε δύο χρώματα, χαρτί του μέτρου 

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες 

Διάρκεια:  

 

Περιγραφή  

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των 

παιδιών στο Φορέα Διαχείρισης. Πριν την επίσκεψη στον Φορέα, τα παιδιά 

μπορούν να ενημερωθούν για την ορθή συμπεριφορά σε μία προστατευόμενη 

περιοχή με τον εξής τρόπο:  

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε μικρές ομάδες. Ξεκινά συζήτηση για τον τρόπο 

με τον οποίο συμπεριφερόμαστε όταν επισκεπτόμαστε μια φυσική περιοχή, 

αναφέροντας ως παράδειγμα έναν υγρότοπο. Στη συνέχεια μοιράζει σε κάθε ομάδα 

φωτοτυπία του φύλλου «Τι συμβαίνει στην περιοχή;». Τα παιδιά κυκλώνουν με 

διαφορετικό χρώμα δύο κατηγορίες δράσεων: α) συμβατές και β) ασύμβατες 

δράσεις. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα επικεντρώνεται στις ασύμβατες 

δράσεις. Βαθμολογεί τα «λάθη» της εικόνας ανάλογα με τη βαρύτητά τους: Για 

παράδειγμα:  

Σχεδόν ασήμαντο, καλό θα ήταν να μη γίνει, αρκετά σημαντικό, μα καλά, τι γίνεται 

εδώ;  

Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσιάζει την εικόνα της και τη βαθμολογία της στα 

«λάθη». Ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία αναφέρονται οι απόψεις των παιδιών 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν σε σκίτσο που τους δίνεται τις ασύμβατες δράσεις 

ενός επισκέπτη σε μία προστατευόμενη περιοχή και τις αξιολογούν βάσει του βαθμού 

ασυμβατότητας που θεωρούν ότι έχουν. Στη συνέχεια συζητούν μεταξύ τους και 

συνδιαμορφώνουν το ‘δεκάλογο του επισκέπτη’. Επιπλέον, αναλύουν τα επιστημονικά 

πρωτόκολλα καταγραφής που συμπληρώνουν οι ερευνητές στο πεδίο σχετικά με τη 

Νανόχηνα. Τέλος, βάσει αυτών που συζήτησαν, συντάσσουν το φύλλο ‘Συνέντευξη από 

το Φορέα Διαχείρισης’ ενώ παράλληλα οργανώνουν την επίσκεψή τους.  
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σχετικά με τα λάθη που εντόπισαν στην εικόνα αλλά και για το πώς τα 

βαθμολόγησαν. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της συζήτησης, όλα τα παιδιά μαζί 

συγκεντρώνουν τις ασύμβατες και συμβατές δράσεις, επιλέγουν δέκα και γράφουν 

σε χαρτί του μέτρου τον δεκάλογο του καλού επισκέπτη σ’ ένα υγροτοπικό 

οικοσύστημα. Αφού ολοκληρώσουν το Δεκάλογο, ο εμψυχωτής προετοιμάζει τα 

παιδιά για την επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης. Τα παιδιά σε ομάδες 

αναλαμβάνουν να:  

Α) συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη λειτουργία του Φορέα και τις δράσεις που 

υλοποιεί γενικά αλλά και ειδικά για τις δράσεις προστασίας της Νανόχηνας 

Β) προετοιμάσουν μία συνέντευξη με το προσωπικό του Φορέα και 

Γ) μελετήσουν τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές στο πεδίο για την 

καταγραφή του πληθυσμού της Νανόχηνας και των απειλών της  

 

Α) Αναζήτηση στο διαδίκτυο  

Πριν την επίσκεψη στο Φορέα, τα παιδιά μπορούν να κάνουν μία μικρή έρευνα για 

το Φορέα: Μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Φορέα, πληροφορίες για 

τη δράση του, για προγράμματα στα οποία συμμετέχει, για την περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιείται, κ.λπ. Επίσης μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για 

προηγούμενες συνεντεύξεις του Φορέα, για δελτία τύπου που έχει δημοσιεύσει, για 

εκδηλώσεις που έχει οργανώσει ή έχει συμμετάσχει, κ.λπ. 

Επίσης μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη Νανόχηνα. Για πληροφορίες 

στα ελληνικά μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο ή/και να ανατρέξουν 

στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής για το πρόγραμμα:  

www.ornithologiki.gr/nanoxina 

Δεδομένου ότι για να φτάσει στον προορισμό της η Νανόχηνα διασχίζει τα σύνορα 

χωρών με διαφορετικές πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες, για την προστασία της 

απαιτείται η συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών. Σχετικά με την προστασία του 

είδους σε διεθνές επίπεδο, τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στις 

εξής ιστοσελίδες:  

Γενικές πληροφορίες για τη Νανόχηνα:  

http://www.piskulka.net/  

Τα βήματα της Νανόχηνας (ημερομηνίες άφιξης ανά χώρα ανά εποχή):  

http://www.piskulka.net/Recent%20observations.php?year=2012&country=Greece 

 

http://www.ornithologiki.gr/nanoxina
http://www.piskulka.net/
http://www.piskulka.net/Recent%20observations.php?year=2012&country=Greece
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Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Β) Συνέντευξη από τους Φορείς Διαχείρισης 

Για την προετοιμασία των παιδιών στην περιοχή προτείνεται η δημιουργία ενός 

δελτίου συνέντευξης όπου θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που θα λύνουν τυχόν 

απορίες που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά μετά την έρευνα στο διαδίκτυο. Τα 

παιδιά μπορούν να βρουν ενδεικτικές ερωτήσεις στο φύλλο «Ερωτήσεις για το 

Φορέα και τη Νανόχηνα». Πέρα από το βασικό κορμό ερωτήσεων που θα 

διατυπώσουν τα παιδιά, ο εμψυχωτής τα παροτρύνει να αφήσουν χρόνο και χώρο 

για ερωτήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

Η συνέντευξη μπορεί να γίνει από ομάδες παιδιών, όπου η κάθε ομάδα μπορεί να 

αναλάβει και μία διαφορετική θεματική (διοίκηση, οικονομική διαχείριση, τοπική 

κοινωνία, έργο του φορέα, δράση για τη Νανόχηνα, κ.λπ.) ενώ τα παιδιά μπορούν 

να αναλάβουν διαφορετικές εργασίες μέσα στην ομάδα (συνεντευκτής, 

φωτογράφος, γραμματέας, κ.λπ.). Τέλος, μπορούν να συμβουλευθούν τα φύλλα 

«Προετοιμασία για τη συνέντευξη» και «Ερωτήσεις για το Φορέα και για τη 

Νανόχηνα».  

 

Γ) Πρωτόκολλα καταγραφής  

Καταγράφοντας τις απειλές της Νανόχηνας: Πριν την επίσκεψη στο Φορέα, ο 

εμψυχωτής μπορεί να φωτοτυπήσει το φύλλο «Πρωτόκολλο απειλών για τη 

Νανόχηνα» και να γίνει μια συζήτηση με τα παιδιά στην τάξη με θέματα:  

 Γιατί η καταγραφή γίνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 

δέκα λεπτά);  

 Ποιες είναι οι απειλές που καταγράφουν οι ερευνητές  πεδίου;  

 Πως τα οικόσιτα ζώα μπορούν να ενοχλήσουν τις Νανόχηνες;  

 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κατηγορίας Α, Β και Γ (βλ. φύλλο); 

Στη συνέχεια μπορούν να φτιάξουν έναν δικό τους πίνακα ή να χρησιμοποιήσουν το 

φύλλο «Πρωτόκολλο απειλών για τη Νανόχηνα» και να τον συμπληρώσουν κατά τη 

διάρκεια της περιήγησης στην περιοχή με την βοήθεια του Φορέα. 

Παίζοντας με τους ήχους των χηνών: Το κάθε είδος χήνας έχει διαφορετική «φωνή». 

Η αναγνώριση ειδών από τη φωνή θα βοηθήσει τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν με 

κλειστά μάτια! Τα παιδιά εξασκούνται στις φωνές των διαφορετικών ειδών χηνών 

στην τάξη και δοκιμάζουν να τα αναγνωρίσουν στο πεδίο.  

Τις φωνές των διαφορετικών ειδών χηνών μπορεί να τις βρει ο εμψυχωτής στο CD 

του υλικού.   
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Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Σημείωση 1: Κατά την επίσκεψη στο Φορέα, ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά ότι είναι πολύ 

δύσκολο να παρατηρήσουν Νανόχηνες στο πεδίο καθώς τα σημεία που επιλέγουν για να βρουν 

τροφή ή για κούρνιασμα δεν είναι προσβάσιμα με τα πόδια ενώ επισκέπτεται την Ελλάδα 

συγκεκριμένη εποχή (Νοέμβριος – Φεβρουάριος). Επίσης τους θυμίζει ότι μία μεγάλη ομάδα 

ανθρώπων όπως είναι μία σχολική τάξη είναι παράγοντας όχλησης για αυτές ακόμα και εάν η 

ομάδα έχει τις καλύτερες προθέσεις (αυτό δεν το γνωρίζουν οι Νανόχηνες)!   

Σημείωση 2: Συμβουλεύει για τον κατάλληλο εξοπλισμό (άνετα και ζεστά ή δροσερά ρούχα 

ανάλογα την εποχή, αθλητικά παπούτσια, μολύβια, κιάλια αν έχουν, οδηγούς αναγνώρισης αν 

έχουν, κ.λπ.).  
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«Τι συμβαίνει στην περιοχή;» 
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Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 

 

Για την προετοιμασία της συνέντευξης αλλά και κατά την υλοποίηση της 

μπορείτε:  

 

 Να αναζητήσετε τον κατάλληλο άνθρωπο στο Φ.Δ. για τη συνέντευξη 

(ανάλογα με τη θεματική σας, κ.λπ.).   

 Να κάνετε μια μικρή έρευνα για το ιστορικό του Φ.Δ. και τις δράσεις του 

(προγράμματα, ημερίδες, δελτία τύπου, κ.λπ.).  

 Να ενημερώσετε το Φ.Δ. ότι επιθυμείτε να πάρετε συνέντευξη και να 

εξηγήσετε το λόγο που κάνετε αυτή την συνέντευξη (για ποιο λόγο 

ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το Φ.Δ., για την περιοχή, για 

τη Νανόχηνα, κ.λπ.).  

 Να δοκιμάσετε να πάρετε συνέντευξη από τους συμμαθητές σας πριν 

επισκεφτείτε τον Φ.Δ. για να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία.  

 Να καταγράψετε τα στοιχεία του ανθρώπου με τον οποίο θα μιλήσετε.  

 Να κρατάτε σημειώσεις των απαντήσεων που σας δίνουν.   

 Να προτιμάτε τις ανοιχτές ερωτήσεις αντί για ερωτήσεις που θα σας 

δώσουν ένα ναι/όχι.  

 Να διατυπώνετε ερωτήσεις που έχουν ένα σκέλος αντί για περισσότερα.  

 Ρωτήσετε ξανά την ίδια ερώτηση εάν πιστεύετε ότι η απάντηση που 

πήρατε δεν σας ήταν σαφής.  

 Να ακούτε προσεχτικά και με την ησυχία σας την απάντηση που σας 

δίνουν πριν περάσετε στην επόμενη ερώτηση.   

 Να ρωτήσετε εάν έχουν κάτι οι ίδιοι να προσθέσουν.  

 Να θυμηθείτε να έχετε μαζί σας μολύβι και χαρτί ή αν είναι διαθέσιμο, 

ένα μαγνητοφωνάκι.  

 «Προετοιμασία για τη συνέντευξη» 
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Β. 1. Γενικές ερωτήσεις  

 Πότε συστάθηκε ο Φορέας και γιατί; 

 Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; 

 Ποιοί φορείς συμμετέχουν στην διοίκηση του Φορέα;  

 Με ποιους άλλους φορείς συνεργάζεται; 

 Ποια περιοχή είναι η περιοχή αρμοδιότητάς του;  

 Ποια η σχέση του με την τοπική κοινωνία;  

 Πόσο συμμετέχει η τοπική κοινωνία στην προστασία της περιοχής; 

 Ποιες είναι οι βασικές δράσεις που πραγματοποιεί (διατήρηση, 

ευαισθητοποίηση, κ.λπ.);  

 Ποια είναι τα είδη πουλιών, ζώων, φυτών που συναντά κανείς στην 

περιοχή; 

 Από πού χρηματοδοτείται;  

 Ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του ως τώρα στην προστασία 

του περιβάλλοντος; 

 Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα o 

Φορέας; 

 Ποια θα είναι η εικόνα του Φ.Δ. σε 3 ή σε 5 χρόνια;  

 Ποιο είναι το πιο περίεργο περιστατικό που έχει συμβεί; 

 Πως μπορεί κάποιος να υποστηρίξει εθελοντικά το έργο του Φορέα;  

 Έχουν βρεθεί ποτέ σε κίνδυνο οι φύλακες; 

 

 «Ερωτήσεις για το Φορέα και για τη Νανόχηνα» (α) 
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Β. 2. Σχετικά με τη Νανόχηνα 

 Τι σημαίνει ότι ένα ζώο είναι απειλούμενο; 

 Ποια η δράση τους σε σχέση με τη Νανόχηνα; 

 Φέτος παρατήρησαν λιγότερες ή περισσότερες Νανόχηνες σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη;  

 Ποια είναι η σημαντικότερη απειλή για αυτές;  

 Ποιοι είναι οι φυσικοί εχθροί του είδους;  

 Για ποιο λόγο οι Νανόχηνες προτιμούν τη συγκεκριμένη περιοχή 

έναντι άλλων; 

 Οι Νανόχηνες βρίσκονται και σε άλλες περιοχές ή είναι όλες στον Έβρο 

(ή στην Κερκίνη); Πώς το ξέρουν αυτό; 

 Γιατί οι Νανόχηνες έρχονται και φεύγουν συγκεκριμένη περίοδο; 

 Ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό; 

 Τρέφονται και κοιμούνται στην ίδια περιοχή? Γιατί; 

 Κάνει παρέα με άλλες χήνες ή όχι? Αν ναι με ποιες; 

 Πως αναγνωρίζουμε ένα θηλυκό από ένα αρσενικό; 

 Πως ξεχωρίζουμε τα μικρά? Τις οικογενειακές ομάδες; 

 Πως γινόταν η διαχείριση/φύλαξη της περιοχής πριν την σύσταση 

του Φ.Δ.; 

 Ποια η σχέση του Φ.Δ. με τους κυνηγούς της περιοχής; 

 Θέλω και εγώ να δουλέψω στον Φ.Δ. Τι πρέπει να κάνω; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού φύλακα; 

 Τι μπορούμε να κάνουμε ως άτομα αλλά και ως τάξη για την 

προστασία της Νανόχηνας και των άλλων ειδών; 

 

 «Ερωτήσεις για το Φορέα και για τη Νανόχηνα» (β) 
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Ημερομηνία: Περιοχή: 

Παρατηρητής: 

Ώρα έναρξης καταγραφής: Ώρα λήξης καταγραφής : 

Παράγοντας όχλησης 

της Νανόχηνας 

Αριθμός Επίδραση στις Νανόχηνες* 

 Α Β Γ 

Άνθρωπος     

Αυτοκίνητα     

Κτηνοτροφικά ζώα (ή 

οικόσιτα) 

    

Άλλο     

 

Κατεύθυνση 

πυροβολισμού 

Β 

 

Α 

 

Ν 

 

Δ 

 

Αριθμός 

Πυροβολισμών 

    

  

Επίδραση στις 

Νανόχηνες* 

Α Β Γ 

   

*Όπου: Α: Το κοπάδι πετάει και κάθεται ξανά στο ίδιο σημείο 

 Β: Το κοπάδι πετάει και κάθεται πιο κάτω σε ορατό σημείο από τον  

παρατηρητή  

Γ: Το κοπάδι πετάει και απομακρύνεται εντελώς από την περιοχή 

 «Πρωτόκολλο για τη Νανόχηνα» 
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Δραστηριότητα 22: Ο Φινν, ο Ίρμε και η Νιέιντα 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες  να προτείνουν λύσεις για τη προστασία του είδους, να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο.  

Υλικά: 4-5 μεγάλα χρωματιστά πανιά  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

 

Περιγραφή  

Ο εμψυχωτής μπορεί να επαναλάβει μέρος της δραστηριότητας «Ένας για όλους και 

όλοι για έναν». Συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να θυμηθούν το 

πέταγμα της Νανόχηνας. Τα παιδιά αρχικά, κινούνται ελεύθερα στην τάξη με τη 

συνοδεία μουσικής (με παραμερισμένα τα θρανία) και σταδιακά ανακαλούν 

κινήσεις της Νανόχηνας (όταν βόσκει, όταν πετάει, όταν κουρνιάζει κ.λπ.). Στη 

συνέχεια τα καλεί να γίνουν ένα κοπάδι και μετά από λίγα λεπτά κίνησης στο χώρο 

να καθίσουν να ακούσουν μία ιστορία για 3 Νανόχηνες. Ο εμψυχωτής διαβάζει μία 

σύντομη ιστορία για 3 Νανόχηνες: το Φινν, τη Νιέϊντα και τον Ίρμε: 

 O Τομας, ο Ίνγκαρ και η Γιάνικε, είναι μέλη μίας ομάδας επιστημόνων στη 

Νορβηγία. Σκοπός της ομάδας τους είναι να σώσουν την απειλούμενη Νανόχηνα. 

Περνάνε πολλές ώρες από τη ζωή τους παρατηρώντας και μελετώντας αυτές τις 

συγκεκριμένες χήνες. Μπορούν πια να τις ξεχωρίζουν από τις άλλες χήνες, έχουν 

μάθει πολλά για τις συνήθειές τους αλλά και για τους κινδύνους που έχουν τα 

πουλιά αυτά. Την άνοιξη του 2006, μετά από επίμονες προσπάθειες η ομάδα 

κατάφερε να βάλει τρεις μικροσκοπικούς δορυφορικούς πομπούς σε τρεις 

νανόχηνες που τις ονόμασαν Φινν (αρσενικό), Νιέϊντα (θηλυκό) και Ίμρε (αρσενικό). 

Αυτό που ήθελε να πετύχει η ομάδα ήταν να μάθει περισσότερα για τις διαδρομές 

που ακολουθούν τα πουλιά, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα. Είναι σχεδόν 

αδύνατο να μάθουν με άλλο τρόπο για το ταξίδι τους.  

Με λίγα λόγια 

 
Τα παιδιά αφού διαβάσουν μία σύντομη ιστορία βασισμένη στις πραγματικές 

περιπέτειες τριών Νανοχηνών, αποφασίζουν να δώσουν λύση στα προβλήματα της 

μέσα από την προετοιμασία ενός θεατρικού δρώμενου σχεδιασμένου από τα ίδια. 
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Λίγους μήνες μετά από τότε που είχαν βάλει τους πομπούς στην πλάτη των πουλιών, 

οι Νανόχηνες ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους προς το Νότο. Πρώτα αναχώρησε ο 

Ίρμε και λίγες μέρες μετά ακολούθησαν ο Φινν μαζί με την Νιέϊντα. Ο Φινν και η 

Νιέϊντα διέσχισαν χιλιάδες χιλιόμετρα και λίγους μήνες μετά έφτασαν στην Ελλάδα 

όπου πέρασαν τον χειμώνα τους. Ο Ίρμε αν και ακολούθησε σχεδόν την ίδια 

διαδρομή με το Φινν και τη Νιέϊντα, δεν είχε την ίδια τύχη με αυτούς. Αν και είχε 

πλησιάσει αρκετά και όλοι πίστευαν ότι θα έφτανε στην Ελλάδα, η επιστημονική 

ομάδα του προγράμματος άρχισε να λαμβάνει σήματα από μία σταθερή τοποθεσία. 

Αυτό ήταν μία ένδειξη ότι ο Ίμρε δεν ζούσε πια. Λίγες ημέρες αργότερα ένας φίλος 

του Tomas που βρισκόταν κοντά στην περιοχή που έδειχνε ότι σταμάτησε να δίνει 

σήμα ο πομπός του Ίρμε, εντόπισε το χωριό, ακόμα και το σπίτι από όπου εξέπεμπε 

σταθερά πλέον ο δορυφορικός πομπός. Επισκέφθηκε την περιοχή για να μάθει από 

τον ίδιο τον κυνηγό που κατοικούσε εκεί, ότι πράγματι σκότωσε τον Ίμρε τις 

τελευταίες μέρες του Oκτωβρίου. 

Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα στην κοινότητα των Νανοχηνών. Οι εναπομείναντες 

Νανόχηνες της Ευρώπης που με το ζόρι φτάνουν τις 70, ανησυχούν για το μέλλον 

τους. Έχουν διαπιστώσει ότι η στάση των ανθρώπων τους δημιουργεί πια σοβαρά 

προβλήματα. Αν δεν βρεθεί κάποιος να τις βοηθήσει, όλοι λένε ότι το είδος τους θα 

εξαφανιστεί για πάντα μετά από 500.000 χρόνια πάνω στη γη!! Όλα αυτά τα χρόνια, 

έχουν αντέξει τους πάγους του Αρκτικού κύκλου, έχουν σώσει άπειρα αυγά από τις 

κόκκινες αλεπούδες, έχουν βάλει μέχρι και φρουρούς να φυλάνε την ώρα που 

βόσκει το κοπάδι. Παρόλα αυτά, μέσα σε λίγα χρόνια, κάτι το παράνομο κυνήγι, κάτι 

η ομοιότητά τους με τις ξαδέρφες τους, τις Ασπρομέτωπες Χήνες, λίγο τα 

υγρολίβαδα που γίνονται καλλιέργειες, λίγο η τροφή τους που λιγοστεύει, ο κόσμος 

φαντάζει πολύ επικίνδυνος. Αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον που 

καταλαβαίνει και μιλάει τη γλώσσα των ανθρώπων. Θυμούνται τον παλιό φίλο των 

αγριόχηνων, το Νιλς. Ο Νιλς με τη σειρά του ζητάει από τους συμμαθητές του, να 

σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες φίλους τους. 

Άραγε τι σκέφτηκαν; 

Μόλις ολοκληρωθεί η αφήγηση, τα παιδιά αναλαμβάνουν να δώσουν σε ομάδες 

των 4-5 παιδιών, τη λύση στα προβλήματα του είδους μέσα από θεατρικό δρώμενο. 

Τα παιδιά με ερέθισμα την ιστορία που άκουσαν, ανασύρουν πληροφορίες από 

προηγούμενες δραστηριότητες και αυτοσχεδιάζουν παρουσιάζοντας τρόπους 

προστασίας του είδους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πανιά για να φτιάξουν 

«σκηνικά» για το δρώμενό τους.  

Δίνονται 15 λεπτά σε κάθε ομάδα να ετοιμάσει το δρώμενο της. Μόλις όλες οι 

ομάδες παρουσιάσουν τα δρώμενά τους, τα παιδιά συζητούν: 

 Ποιες λύσεις προτάθηκαν;  
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 Ποιο πρόβλημα λύνει η κάθε λύση που προτείνεται;  

 Ποια από τις λύσεις θα βοηθούσε περισσότερο τη Νανόχηνα και γιατί; 

 Τι από όλα αυτά μπορούν να κάνουν τα ίδια τα παιδιά;  
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Δραστηριότητα 23: Σχέδιο δράσης για την προστασία της Νανόχηνας 

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να οργανώνουν ημερίδα για την ανάδειξη ενός περιβαλλοντικού 

προβλήματος, να ενεργοποιηθούν για την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, να 

κατανοήσουν τη σημασία της διάχυσης της πληροφορίας.   

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας,  χαρτιά για σημειώσεις, μολύβια  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη  

Διάρκεια: project 1 εβδομάδας 

 

Περιγραφή  

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά μπορούν να ανατρέξουν 

στη δραστηριότητα «Απειλές της Νανόχηνας». Αφού θυμηθούν τις απειλές και τις 

λύσεις που είχαν καταγράψει στο δέντρο των προβλημάτων, σχεδιάζουν μία δράση 

προστασίας για τη Νανόχηνα. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 

παρακάτω οδηγό για να σχεδιάσουν μία δράση ευαισθητοποίησης για το είδος. Η 

δράση αυτή μπορεί να αφορά σε μία εκδήλωση ή σε μία ημερίδα με σκοπό την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του είδους. 

Οι επιμέρους δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν καθώς και η τελική δράση, 

μπορούν να οργανωθούν στα εξής τέσσερα στάδια:  

 Σχεδιασμός της δράσης επικοινωνίας για το είδος 

 Προγραμματισμός της δράσης και προετοιμασία  

 Υλοποίηση της δράσης 

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης  

 

Α) Σχεδιασμός της δράσης 

Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά για το πώς σχεδιάζεται μία δράση ενημέρωσης.  

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένου εγχειριδίου που τους δίνεται στα φύλλα 

εργασίας της δραστηριότητας οργανώνουν και υλοποιούν μια πραγματική δράση 

ευαισθητοποίησης με θέμα την προστασία της Νανόχηνας.  
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Τα παιδιά απαντούν στα ερωτήματα που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας 

«Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας!».   

 

Ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα τα 5 πρώτα ερωτήματα (πλην του κόστους) που 

περιγράφονται και μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση καταγράφει τις απαντήσεις των 

παιδιών. 

 

 

Αφού τα παιδιά έχουν καταλήξει στην τελική τους δράση (π.χ. ημερίδα) μπορούν να 

ονοματιστούν οι επιμέρους δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν μέχρι την τελική 

δράση. Τέτοιες επιμέρους δράσεις μπορεί να είναι η δημιουργία ενός εντύπου, ενός 

φυλλαδίου ή μίας αφίσας. Στη συνέχεια, τα παιδιά εκτιμούν το κόστος των 

επιμέρους δράσεων αλλά και της τελικής δράσης (εκτυπώσεις, ενοικίαση τεχνικού 

εξοπλισμού, κ.λπ.). Τα παιδιά συζητούν τρόπους για να συγκεντρώσουν χρήματα, να 

μειώσουν το κόστος, κ.λπ., απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα που τους δίνεται 

στο φύλλο εργασίας «Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας!». Μπορούν επίσης να 

υπολογίσουν ένα 10% επί των γενικών εξόδων για τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες.  

 

Β) Προγραμματισμός και προετοιμασία 

Αφού έχει διαμορφωθεί ο σχεδιασμός της δράσης, γίνεται συζήτηση με τα παιδιά 

για τις ενέργειες που πιστεύουν ότι προϋπάρχουν της υλοποίησης και η σειρά με 

την οποία θα τους βοηθήσει να γίνουν. Σαν βοηθητικός άξονας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το φύλλο εργασίας «Βήματα πριν την υλοποίηση της δράσης 1».  

Τα παιδιά μπορούν σε ομάδες να αναλάβουν τις ενέργειες που περιγράφονται για 

τον προγραμματισμό της δράσης.  

Σε αυτό το σημείο, παράλληλα με τη δημιουργία του υλικού που θα θέλουν να 

παρουσιάσουν (ενημερωτικές παρουσίασες για την ημερίδα, παράλληλη έκθεση, 

Στόχος  

Κοινό  

Βασικό μήνυμα  

Μέσα  

Τελική δράση  
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ενημερωτικό φυλλάδιο, κ.λπ.), πριν την υλοποίηση της δράσης θα είναι βοηθητικό 

να λάβουν υπόψη τους τις ενέργειες που περιγράφονται στο φύλλο εργασίας 

«Βήματα πριν την υλοποίηση της δράσης 2». 

  

Γ) Υλοποίηση 

Οι βασικές ενέργειες που θα χρειαστεί να έχουν κατά νου την ημέρα / ημέρες 

υλοποίησης της δράσης τους είναι:   

 Να ορίσουν έναν υπεύθυνο/συντονιστή ο οποίος/η οποία την ημέρα της 

εκδήλωσης/ ημερίδας, θα αναλάβει αποκλειστικά τη γενική εποπτεία.  

 Να φτιάξουν, να τυπώσουν και να στείλουν στους ενδιαφερόμενους φορείς 

το πρόγραμμα της ημερίδας (ή τις δράσεις της εκδήλωσης). 

 Να φτιάξουν μία ομάδα για αντιμετώπιση κάποιας έκτακτης κατάστασης 

(π.χ. επαφή με τεχνικό εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα).  

 Να τροφοδοτούν την γραμματεία με τυχόν ενημερωτικό υλικό. Η 

γραμματεία πρέπει πάντα να είναι ενήμερη για τα γεγονότα, το πρόγραμμα, 

και τυχόν λάθη και αλλαγές τις τελευταίας στιγμής. Ουσιαστικά είναι ο 

δεύτερος – ίσως και ο πιο σημαντικός συντονιστής της δράσης. Η 

γραμματεία πρέπει να έχει πάντα όλες τις πληροφορίες, από τον/την 

συντονιστή/τρια.   

 

Δ) Αξιολόγηση 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η δράση, τα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν σε μία 

αξιολόγηση της δράσης. Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για 

την αξιολόγηση της δράσης τους περιγράφονται στο φύλλο εργασίας «Μετρώντας 

το αποτέλεσμα της δράσης».  

Γίνεται συζήτηση με θέματα:  

 Τι λάθη παρατηρήσατε; Μπορείτε να συζητήσετε τα λάθη που έγιναν, γιατί 

πιστεύετε ότι έγιναν και τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει για να τα 

αποφύγετε. 

 Ανταποκρίθηκε η δράση σε σχέση με το στόχο που είχατε θέσει στο στάδιο 

του σχεδιασμού;  

 Πόσες ώρες δαπανήθηκαν για την προετοιμασία και την υλοποίηση της 

δράσης; Σε σχέση με τα αποτελέσματα της δράσης, θα μπορούσε να γίνει 

καλύτερη οργάνωση, καλύτερος επιμερισμός της εργασίας;  

 Μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο να μετρήσετε τα αποτελέσματα της δράσης 

και με βάση αυτό να διαπιστώσετε ποια ήταν η συμβολή της δράσης σας σε 
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σχέση με το στόχο που είχατε θέσει (π.χ., συγκεντρώθηκαν χ υπογραφές για 

συμμετοχή σε μία ομάδα εργασίας/ παρακολούθησης του είδους, 

προσήλθαν χ φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του είδους, κ.λπ.). 

 Αξιοποιηθήκαν οι διαθέσιμοι πόροι; 

 Ήταν χρήσιμη η δράση; Κάλυψε η δράση τις ανάγκες πληροφόρησης του 

κοινού; Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις του 

κοινού; Έγιναν πολλές ερωτήσεις; Δημιουργήθηκε ενδιαφέρον για την 

προστασία της Νανόχηνας;  

 Πόσο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θεωρείτε ότι έχει η δράση σας; 

 Πώς ένιωσε κάθε ένα από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 

αλλά και κατά την υλοποίηση; Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν ένα 

ερωτηματολόγιο κάνοντας τη δική τους προσωπική αξιολόγηση.  

 

Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τις παρουσιάσεις, για τα φυλλάδια και γενικά για 

το υλικό που μπορεί να δημιουργηθεί είναι:  

 Ευδιάκριτος βασικός στόχος της δράσης  

 Ευδιάκριτος τίτλος 

 Σύντομα κείμενα 

 Ευδιάκριτες γραμματοσειρές 

 Χρήση αντιπροσωπευτικών και εντυπωσιακών εικόνων / φωτογραφιών που 

αναδεικνύουν το θέμα (φωτογραφίες που μιλάνε από μόνες τους)  

 Ομοιόμορφα χρώματα 
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«Σχεδιάζουμε μία δράση προστασίας»  

 

 Σε ποιο κοινό θέλετε να απευθυνθείτε; Θα απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου 

ή/και γειτονικών σχολείων, στους δημότες, στις δημόσιες υπηρεσίες ή/και σε τοπικούς 

συλλόγους, σε τοπικά μέσα πληροφόρησης, σε συλλόγους γονέων ή/και κηδεμόνων, 

κ.λπ.); Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να είναι στοχοθετημένο το ακροατήριο καθώς βοηθάει να 

γνωρίζουμε εάν υπάρχουν στο κοινό, άτομα που θα μπορούν να βοηθήσουν στην 

προστασία του είδους αλλά και για να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου 

έτσι ώστε να προσαρμόζουμε ανάλογα το ύφος των παρουσιάσεων-ομιλιών.  

 

 Ποιός είναι οι βασικός στόχος της δράσης σας; Θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό για 

την προστασία του είδους, να δημιουργήσουμε μία ομάδα εργασίας για την προστασία 

του είδους, να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τις απειλές που αντιμετωπίζει, κ.λπ.; Ένας 

ευδιάκριτος στόχος θα βοηθήσει και στην αξιολόγηση της δράσης.  

 

 Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε; Το μήνυμα είναι βασικό να 

είναι σύντομο, ενδιαφέρον και όσο πιο άμεσο σε σχέση με το θέμα της δράσης. Για να 

διαπιστώσετε εάν έχει ενδιαφέρον σε κάποιον τρίτο, μπορείτε να μπείτε στη θέση του 

με το να κάνετε το τεστ του «Και λοιπόν;» 

 

 Με τι μέσα θα προσεγγίσετε το ακροατήριο σας; Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από: 

άρθρα στον τύπο, e-mail, ραδιοφωνικό σποτ, συνέντευξη τύπου, αφίσες, φυλλάδια, 

διαδίκτυο, ενημερωτικά δελτία. 

 

 Ποια θα είναι η τελική σας δράση; Η τελική δράση μπορεί να είναι η υλοποίηση μίας 

ημερίδας ή μίας εκδήλωσης, μίας έκθεσης (φωτογραφίας ή άλλου υλικού), ένα 

εργαστήριο, κ.λπ..  

 

 Τι κόστος θα έχει η δράση σας; (εκτίμηση κόστους ανά επιμέρους δράση και για την 

τελική δράση). 
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 «Βήματα πριν την υλοποίηση της δράσης 1» 

 

Πριν την υλοποίηση της δράσης μπορείτε:  

 Να φτιάξετε ένα χρονοδιάγραμμα με τις επιμέρους δράσεις, με τις σχετικές 

ημερομηνίες και να ελέγχετε ότι αυτό τηρείται.  

 Αφού έχετε σκεφτεί τι δράσεις θέλετε να κάνετε, είναι πολύ σημαντικό η κάθε ομάδα 

να διαλέξει ποια δράση θέλει να αναλάβει. Όπου υπάρχουν προβλήματα ή 

καθυστερήσεις, το πρόβλημα αυτό γυρνάει στην ομάδα οπότε και το συζητάτε όλοι 

μαζί. Και προβλήματα να μην υπάρχουν, οι ομάδες μεταξύ τους φροντίζουν να 

ενημερώνουν η μία την άλλη για τις δράσεις της κάθε ομάδες. Αντίστοιχα αν κάποιος 

από εσάς αναλάβει μόνος του κάποια επιμέρους δράση, φροντίζει να κρατά ενήμερη 

την ομάδα του!  

 Να σχεδιάσετε πώς θα διαδώσετε στο κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς την τελική 

δράση: να επιλέξετε σε ποια μέσα θα απευθυνθείτε, να επικοινωνήσετε με τους εκεί 

υπεύθυνους, να τηρείτε αρχείο επαφών, κ.λπ..  

 Να εντοπίσετε φορείς που θα ενδιαφέρονται για το θέμα σας και να καταχωρήσετε τα 

στοιχεία τους (δημιουργία ενός αρχείου επαφών!). Σε αυτή τη φάση μπορείτε να 

σκεφτείτε ποιους σχετικούς φορείς θα θέλετε να καλέσετε (περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

επιστημονικούς φορείς, δράσεις πολιτών, συλλόγους, κ.λπ.) για να μιλήσουν στην 

ημερίδα.  

 Να αναζητήσετε σχετικούς φορείς που θα θέλουν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν 

(π.χ. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τοπικές περιβαλλοντικές ομάδες, 

κ.λπ.) αλλά και ευκαιρίες για δωρεάν δημοσιότητα της δράσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς 

μπορεί να είναι συνδιοργανωτές της δράσης (αλλά με προσοχή για ευδιάκριτο 

διαχωρισμό εργασιών, ποιος κάνει τι). 

 Να εντοπίσετε σημεία πληροφόρησης, σημεία δηλαδή που θα μπορείτε να αφήνετε 

φυλλάδια ή σχετικό υλικό που θα προβάλει τη δράση σας. 

 Να αναζητήσετε πιθανές ημερομηνίες για τη τελική δράση (ή και κάποια επιμέρους 

δράση) που να συμπίπτουν με τοπικά γεγονότα για να μεγιστοποιήσετε την προβολή 

της. Μια καλή ιδέα θα ήταν να συνδυάσετε τη δράση είτε με κάποιο τοπικό φεστιβάλ ή 

γιορτή, ή με κάποιον Παγκόσμιο εορτασμό (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 

Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Ζώων, κ.λπ.).   

 Να εντοπίσετε έναν κατάλληλο χώρο που θα φιλοξενήσει τη δράση (μέγεθος σε σχέση 

με τους καλεσμένους, διαθεσιμότητα τεχνικού εξοπλισμού, κ.λπ.).  

 Να τηρείτε αρχείο με τα αποκόμματα των εφημερίδων με άρθρα σχετικά με τη δράση 

σας. Αυτό θα σας βοηθήσει, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσετε τη δράσης σας.   
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Οι παρακάτω ενέργειες θα σας βοηθήσουν στην προετοιμασία της δράσης σας. Μπορείτε:  

 

 Να εκτιμήσετε τις ποσότητες φυλλαδίων που θα χρειαστείτε (σε πόσο κόσμο θα 

απευθυνθείτε, θα είναι υλικό που θα συνδέεται αποκλειστικά με την τελική δράση ή 

θα μπορεί να αξιοποιηθεί και μεταγενέστερα;).   

 Να ελέγξετε το υλικό (επιμέλεια κειμένων) πριν την εκτύπωση για τυχόν λάθη, 

παραλείψεις κ.λπ.. Επίσης σε αυτό το σημείο καλό είναι να μπορείτε να απευθυνθείτε 

συμβουλευτικά σε κάποιον εκπαιδευτικό, στη διεύθυνση του σχολείου κ.λπ..  

 Να εκτυπώσετε τυχόν ενημερωτικό υλικό έγκαιρα. 

 Να ετοιμάσετε ένα απλό ερωτηματολόγιο για να το συμπληρώσουν τα άτομα που θα 

έρθουν στην τελική δράση (κατά πόσο έμαθαν κάτι νέο, κ.λπ.). Αυτό θα σας βοηθήσει 

στην φάση της αξιολόγησης της δράσης σας.  

 Να προετοιμάσετε το χώρο που θα γίνει η δράση.  Καλό είναι να εντοπίσετε ένα σημείο 

κοντά στην είσοδο της πόρτας όπου θα μπορείτε να λειτουργείτε μία γραμματεία (να 

κρατάτε τα στοιχεία των συμμετεχόντων, να ενημερώνεται ο κόσμος για το 

πρόγραμμα, τις παρουσιάσεις, να παίρνει ενημερωτικό υλικό, κ.λπ.).  

 Να κατανείμετε αρμοδιότητες μεταξύ των παιδιών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση 

της δράσης (ποιος είναι υπεύθυνος για το χώρο, ποιοι θα είναι οι ομιλητές, ποιος θα 

συντονίζει τη συζήτηση, ποιος θα απαντά σε ερωτήσεις του κοινού και ποιος θα είναι ο 

αντικαταστατής του, κ.λπ.) 

 Να φτιάξετε μία λίστα με πράγματα που θα χρειαστείτε την ημέρα της τελικής 

δράσης (φυλλάδια, αρχεία επαφών, εξοπλισμός, στυλό, κ.λπ.)  

 Να προβάλετε τη δράση σας σε ομάδες που ξέρετε ότι θα ενδιαφερθούν, ή στην ομάδα 

στόχο, ή στο γενικό κοινό εάν αυτή είναι η ομάδα στόχος.  

«Βήματα πριν την υλοποίηση της δράσης 2» 
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 «Μετρώντας το αποτέλεσμα της δράσης» 

Μόλις ολοκληρωθεί η δράση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε τι πήγε καλά και τι όχι 

έτσι ώστε να το λάβουμε υπόψη μας στον σχεδιασμό μίας επόμενης δράσης. Παρακάτω θα 

βρείτε μία σειρά από ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε την 

αποτελεσματικότητα της δράσης σας. Μπορείτε να εντάξετε και τα δικά σας κριτήρια.  

 

 Πόσα ερωτήματα υπήρξαν σε σχέση με τις παρουσιάσεις που έγιναν;  

 Πόσοι ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες για τη δράση σας, για την προστασία του είδους, 

για το πρόγραμμα που υλοποιείται;  

 Καλύφθηκε από τον τοπικό τύπο; Πόσοι δημοσιογράφοι ήρθαν;  

 Πόσοι ήρθαν από αυτούς που προσκλήθηκαν (αριθμός των παριστάμενων σε σχέση με 

τον αριθμό των προσκεκλημένων);  

 Πόσα έντυπα δόθηκαν; 

 Τι απαντήσεις πήρατε στο ερωτηματολόγιο που ενδεχομένως είχατε φτιάξει; 

 Έγιναν συμπληρωματικές ή σχετικές εκδηλώσεις από τρίτους φορείς;  

 Υπήρχαν διαμαρτυρίες του κοινού για ελλιπή ενημέρωση, λανθασμένα στοιχεία ή 

παραπληροφόρηση; 

 Υπήρξε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις προστασίας; Πόσοι ενδιαφέρθηκαν;   

 Αξιοποιήσατε ευκαιρίες για δημοσιότητα;  
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Δραστηριότητα 24: Η ιστορία μας σ’ ένα κόμικ  

 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες να αξιολογήσουν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα, να 

ψυχαγωγηθούν 

Υλικά: φωτοτυπίες δραστηριότητας, ξυλομπογιές, κ.λπ.  

Αριθμός ατόμων: Όλη η τάξη χωρισμένη σε ομάδες  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα  

 

Περιγραφή  

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα δείχνει σε κόμικ την γνωριμία τους 

με πρωταγωνιστή τη Νανόχηνα (λέξεις κλειδιά: απειλές, προστασία κ.λπ.). Στο τέλος 

παρουσιάζονται στην τάξη τα κόμικ τους. Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το φύλλο «Η Νανόχηνα κόμικ» όπου δείχνει απλά βήματα πώς να σκιτσάρει 

κάποιος μία χήνα, έναν άνθρωπο ενώ δίνονται και πλαίσια για να σκιτσάρουν τα 

παιδιά ή/και να γράψουν τους διαλόγους.  

Βοηθητικός άξονας δομής για την ιστορία τους μπορεί να είναι:  

 Ποιος; (η Νανόχηνα ως πρωταγωνιστής, να είναι δοσμένο από τον 

εμψυχωτή) 

 Που πήγε; 

 Τι κίνδυνο συνάντησε; 

 Ποιος τη βοήθησε να συνεχίσει/ να βρει το δρόμο; 

 Τι έγινε τελικά; 

 

Με λίγα λόγια 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μέσα από το σχεδιασμό ενός πρωτότυπου κόμικ, 

παρουσιάζουν ελεύθερα την γνωριμία τους με τη Νανόχηνα και την εμπειρία τους από 

το πρόγραμμα.  
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