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me λιγα λογια...
Τα παιδιά παρακολουθούν ενημερωτική παρουσίαση
για τον Μαυροπετρίτη, συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με
θέμα τις συνήθειές του και ανάλογα με την ηλικία τους, χρωματίζουν και κόβουν φιγούρες του είδους για να σχηματίσουν αποικίες, μελετούν με τη βοήθεια παγκόσμιου χάρτη
το μεταναστευτικό του ταξίδι και ερευνούν την ιστορία του
τόπου τους με τα «μάτια» του Μαυροπετρίτη.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον Μαυροπετρίτη
και τον ετήσιο μεταναστευτικό
του κύκλο, να κατανοήσουν τις
βασικές ανάγκες του είδους σε
σχέση με τους τόπους διαχείμασης και αναπαραγωγής του.

ΥΛΙΚΑ
• Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
• Μολύβια
• Ξυλομπογιές
• Ψαλίδια
• Κόλλες
• Εφημερίδες ή
περιοδικά
• Παγκόσμιος χάρτης

• Χαρτόνι Α3
• Υπολογιστής
με δυνατότητα
σύνδεσης στο
διαδίκτυο
• Παρουσίαση
«Ένα γεράκι
αφηγείται» από
το CD του υλικού

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό ή/και εξωτερικό χώρο

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρεις ή περισσότερες
διδακτικές ώρες με
δυνατότητα προέκτασης
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Τα παιδιά διαβάζουν
την ιστορία «Ο πειρατής του Αιγαίου»

Με ερέθισμα...
την ιστορία, γίνεται συζήτηση για τον
Μαυροπετρίτη, είδος γερακιού που
αναπαράγεται στη χώρα μας.
••
••
••
••

Το έχουν δει ποτέ;
Αν ναι, πώς μοιάζει;
Πού το έχουν συναντήσει;
Ποια εποχή;

Πριν ή μετά από τη συζήτηση, μπορεί να προβληθεί η ενημερωτική παρουσίαση «Ένα γεράκι αφηγείται» από το CD του υλικού όπου
δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις συνήθειες του είδους.
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά
να συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με θέμα
τη ζωή του Μαυροπετρίτη. Σηματοδοτούνται
τρία σημεία της τάξης ή της σχολικής αυλής
(με θρανία, με πανιά κ.λπ.) που αντιπροσωπεύουν τις τρεις διαφορετικές γεωγραφικές
θέσεις όπου βρίσκεται ο Μαυροπετρίτης κατά τη διάρκεια του έτους: α) Δάση της Μαδαγασκάρης, β) Βουνά της Ελλάδας, γ) Ελληνικά νησιά.
Ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του φύλλου «Κάρτες γεωγραφικής θέσης» και ψαλιδίζει τις κάρτες με τις συνήθειες του Μαυροπετρίτη. Εναλλακτικά, αντιγράφει τις προτάσεις
σε μικρά λευκά χαρτιά. Κάθε μία από τις κάρτες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική
θέση (α ή/και β ή/και γ).
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Σε σχέση...
με την ιστορία
•• Με τι τρέφεται ο Μαυροπετρίτης;
•• Ποια εποχή μεγαλώνει τα μικρά του;
Γιατί;
•• Σε ποια χώρα ταξιδεύει για να διαχειμάσει;

Κάθε παιδί διαλέγει τυχαία από μία κάρτα και
απομνημονεύει το σύντομο κείμενο. Με τη συνοδεία μουσικής (ή με σήμα του εμψυχωτή),
τα παιδιά κινούνται στον χώρο, ενώ μπορούν
σταδιακά να υιοθετούν χαρακτηριστικές κινήσεις του γερακιού ακολουθώντας οδηγίες του
εμψυχωτή, όπως:
•• Πετούν γρήγορα πάνω από τη Μεσόγειο
•• Φτεροκοπούν στον ουρανό αναζητώντας
τροφή
•• Κυνηγούν την ιπτάμενη λεία τους κάνοντας
ελιγμούς στον αέρα κ.λ.π.
Με τη διακοπή της μουσικής (ή με σήμα του
εμψυχωτή), τα παιδιά καλούνται να «πετάξουν» γρήγορα στη «γεωγραφική θέση» που
πιστεύουν ότι περιγράφει η κάρτα τους. Ο εμψυχωτής κοιτώντας τις κάρτες τους επιβεβαιώνει αν όλα τα παιδιά βρίσκονται στις σωστές
θέσεις. Οι κάρτες μοιράζονται εκ νέου και το
παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να βρουν
όλα τα παιδιά τις θέσεις τους ή μέχρι να το
κρίνει η ομάδα.

Στον τελευταίο γύρο, ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τις τρεις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί
να αναπαραστήσουν μία ημέρα από τη ζωή
του Μαυροπετρίτη στην αντίστοιχη γεωγραφική θέση, αξιοποιώντας την περιγραφή της
κάρτας τους, την πληροφορία που έχουν λάβει και τη φαντασία τους.
Μόλις ολοκληρώσουν, τα παιδιά συμπληρώνουν είτε ατομικά είτε ομαδικά το φύλλο «Οι
συνήθειες του Μαυροπετρίτη» δίνοντας τις
σωστές απαντήσεις για τις συνήθειες του είδους.
Τέλος, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν
στις παρακάτω δραστηριότητες ανάλογα
με την ηλικία τους.

Μοιράζονται στα παιδιά αντίγραφα του φύλλου «Αποικία Μαυροπετρίτη» για να χρωματίσουν και να κόψουν τις φιγούρες των γερακιών. Με βάση το καρέ της ιστορίας «Ο πειρατής του
Αιγαίου» όπου απεικονίζεται το ζευγάρι του είδους, τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν τα χρώματα των δύο φύλων και τις μεταξύ τους διαφορές. Σε ομάδες, φτιάχνουν από μία «νησίδα» χρησιμοποιώντας τσαλακωμένα χαρτιά (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά) που τα κολλούν μεταξύ τους.
Προσοχή όμως, μία κατάλληλη νησίδα για τον Μαυροπετρίτη θα πρέπει να έχει «απότομες πλαγιές» όπου και φωλιάζει. Τα παιδιά κολλάνε τις φιγούρες που ετοίμασαν στις κατάλληλες θέσεις πάνω στη νησίδα. Τέλος, εντοπίζουν σε έναν χάρτη του νησιού τους τις μικρές νησίδες που
γειτνιάζουν σε αυτό και εμπνέονται από τα ονόματά τους για να χαρίσουν ένα όνομα και στις δικές τους νησίδες.

Με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου χάρτη, ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά ότι ο Μαυροπετρίτης έρχεται στη χώρα μας από το νησί της Μαδαγασκάρης. Τα παιδιά, παρατηρώντας τις γεωγραφικές
θέσεις των δύο χωρών και τις μεταξύ τους αποστάσεις, κάνουν υποθέσεις για τις δυσκολίες που
συναντούν τα πουλιά κατά το μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι. Στο τέλος, ο εμψυχωτής αναφέρει τους παράγοντες που δυσκολεύουν το ταξίδι του Μαυροπετρίτη.
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Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά ότι οι Μαυροπετρίτες επισκέπτονται τα νησιά του Αιγαίου εδώ
και χιλιάδες χρόνια, διατηρώντας τις ίδιες συνήθειες. Καλεί τα παιδιά να φανταστούν και να αναζητήσουν τι «έβλεπε» ο Μαυροπετρίτης στο δικό τους νησί (ενδεικτικά):
•• Την Εποχή του Χαλκού, πριν από περίπου 4.000 χρόνια, όταν... οι έμπειροι ναυτικοί των Κυκλάδων (2000-1550 π.Χ.) οργανώνουν τους πρώτους μεγάλους οικισμούς.
•• Την πρώιμη νεότερη περίοδο, πριν από περίπου 400 χρόνια, όταν... το 1537 ο στόλος του φοβερού Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα κάνει την εμφάνισή του στη Νάξο και το νησί παραδίδεται
στους κατακτητές.
•• Την ύστερη νεότερη εποχή, πριν από περίπου 150 χρόνια, όταν... με το τέλος της Κρητικής
Επανάστασης, χιλιάδες πρόσφυγες από την Κρήτη καταφεύγουν στον Πειραιά και τα νησιά του
Αιγαίου.
Με αφετηρία τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους εστιάζουν στο νησί του Αιγαίου όπου κατοικούν αναζητώντας στο διαδίκτυο πληροφορίες για αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά πρόσωπα,
καθοριστικές ναυμαχίες, μετακινήσεις πληθυσμών κ.λπ. Σε ομάδες, απεικονίζουν τις διαφορετικές αυτές εποχές ζωγραφίζοντας ή συνθέτοντας ένα κολάζ από εικόνες και στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε εποχή. Σε αυτό, δεν ξεχνούν να προσθέσουν τον «πειρατή» Μαυροπετρίτη!
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Το μεταναστευτικό ταξίδι

Ένας χρόνος από τη ζωή
του Μαυροπετρίτη
Ο Μαυροπετρίτης την άνοιξη ξεκινάει το μεταναστευτικό του ταξίδι από τη
Μαδαγασκάρη προς τη Μεσόγειο. Το
πρώτο διάστημα μετά από την άφιξή
του, επισκέπτεται τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου αναζητά μεγάλα έντομα για να τραφεί. Από τις αρχές καλοκαιριού και μέχρι να αναχωρήσει πάλι για το νησί της Μαδαγασκάρης, παραμένει στα νησιά του Αιγαίου.
Εκεί, αναζητά το κατάλληλο μέρος για
να φωλιάσει, καθώς και έντομα για να
τραφεί. Το φθινόπωρο όμως, αλλάζει
τις διατροφικές του συνήθειες και κυνηγά τα μεταναστευτικά πουλιά που διασχίζουν τη Μεσόγειο, ώστε να ταΐσει
τα μικρά του με πλούσια σε πρωτεΐνες
τροφή. Αναπαράγεται κατά αποικίες, οι
οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον
δύο ζευγάρια, σε απότομες πλαγιές σε
νησίδες και βραχώδεις ακτές.

Η εξάντληση από το αδιάκοπο πέταγμα και ο αποπροσανατολισμός τους, είναι κάποια από τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πουλιά κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού
ταξιδιού. Η Μεσόγειος και η έρημος
Σαχάρα είναι τα δύο βασικά οικολογικά εμπόδια. Για να διασχίσουν τη Μεσόγειο θάλασσα είναι αναγκασμένα να
πετούν αδιάκοπα, χωρίς να μπορούν να
κάνουν στάση για ανάπαυση. Στην περίπτωση της ερήμου Σαχάρα, τα πουλιά
διασχίζουν αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων χωρίς να βρίσκουν εύκολα τροφή. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως
αντίθετοι άνεμοι μεγάλης έντασης, αμμοθύελλες, καταιγίδες και ξηρασία,
αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν το ταξίδι τους. Η δυσκολία εύρεσης τροφής ή και θέσεων ανάπαυσης
(λόγω απώλειας ή υποβάθμισης βιοτόπων) θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια του
ταξιδιού τους, ενώ πολλά μεταναστευτικά πουλιά, ανάμεσά τους και ο Μαυροπετρίτης, θανατώνονται παράνομα
πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν το
μεταναστευτικό τους ταξίδι.

7

ΚΑΡΤΕΣ γεωγραφικήΣ θέσηΣ
Κάρτα Νο.1 / Δάση της Μαδαγασκάρης
Κάρτα Νο.2 / Βουνά της Ελλάδας
Κάρτα Νο.3 / Ελληνικά νησιά
Κάρτα Νο.4 / Ελληνικά νησιά
Κάρτα Νο.5 / Δάση της Μαδαγασκάρης ή Βουνά της Ελλάδας ή Ελληνικά νησιά

Οι συνήθειες του Μαυροπετρίτη
1: Νότος / 2: Βραχονησίδες / 3: Καλοκαίρι / 4: Λιβελούλα / 5: Μαδαγασκάρη
6: Τα κρυμμένα ονόματα:
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Αναζητάς ένα δέντρο για
να κουρνιάσεις ένα
χειμωνιάτικο
απόγευμα

1
Ψάχνεις το
κατάλληλο μέρος
για να
φωλιάσεις

3

Είναι αρχές καλοκαιριού
και αναζητάς έντομα
για να
τραφείς

2
Κυνηγάς μικρά πουλιά που
μεταναστεύουν για
να ταΐσεις τα
μικρά σου

4

Κυνηγάς το σούρουπο
νυχτοπεταλούδες
για να τραφείς

5
9

1
Το φθινόπωρο
τα πουλιά
ταξιδεύουν προς:
(κύκλωσε το αντίστοιχο
σημείο της πυξίδας)

3

Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά
για να βρεις την εποχή που ο
Μαυροπετρίτης κάνει τα αβγά του:

Πού κάνει τη φωλιά του
ο Μαυροπετρίτης;

____________
2
Ζωγράφισε ΜΟΝΟ την
τροφή που επιλέγει ο
Μαυροπετρίτης την
άνοιξη

Ρ Α Ι Λ Ο Α Κ Ι Κ

_________
6

Βρες τα 7 κρυμμένα ονόματα των
εντόμων που κυνηγά ο Μαυροπετρίτης:
( νυχτοπεταλούδα, σκαθάρι, ακρίδα,
πεταλούδα, τζιτζίκι, σφήκα, λιβελούλα )

4
Ζωγράφισε τη χώρα
που μένει τον χειμώνα
ο Μαυροπετρίτης

5
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ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ
- πάνω σε βράχο -

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ
- πάνω σε βράχο ή θάμνο -
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά παρακολουθούν τις εποχικές αλλαγές, συμπληρώνουν το «Ημερολόγιο της Φύσης» και ανάλογα με
την ηλικία τους συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με θέμα
τη δακτυλίωση των πουλιών, απαντούν σε ερωτήσεις για
την Κλιματική Αλλαγή, δημιουργούν τον δικό τους χάρτη
εννοιών γι’ αυτήν και συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με
θέμα τις εκπομπές CO2.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να ασκήσουν την παρατηρικότητά τους, να συσχετίσουν τη
μελέτη επαναλαμβανόμενων φυσικών φαινομένων (φαινολογία) με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την Κλιματική Αλλαγή, να διατυπώνουν τον ορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου, να προσδιορίζουν τα αίτια και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΥΛΙΚΑ
• Αντίγραφα
φύλλων δραστηριότητας
• Μολύβια
• Χάρτης της Ελλάδας
• Ψαλίδι
• Χαρτί του μέτρου
• Κόλλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Mέρος A:
Μία διδακτική ώρα με
δυνατότητα προέκτασης

Μέρος Β:
Tρεις ή περισσότερες
διδακτικές ώρες με δυνατότητα προέκτασης
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Τα παιδιά
διαβάζουν την
ιστορία
«Μήνυμα από
τον ουρανό»

Για την υλοποίηση του πρώτου μέρους της
δραστηριότητας δίνουν έμφαση στην πρώτη σελίδα της ιστορίας, ενώ για την υλοποίηση του δεύτερου μέρους δίνουν έμφαση στη
δεύτερη σελίδα.

Με ερέθισμα την εισαγωγή της ιστορίας, ο εμψυχωτής εστιάζει στην ανοιξιάτικη
και φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών και ξεκινάει συζήτηση:
•• Πώς αντιλαμβάνονται τα πουλιά την αλλαγή των εποχών;
•• Εμείς οι άνθρωποι;
Στο δεύτερο ερώτημα ο εμψυχωτής μπορεί να σημειώνει στον πίνακα τις απαντήσεις
των παιδιών (π.χ. εμφάνιση εντόμων και μεταναστευτικών πουλιών, φύλλωμα δέντρων, ανθοφορία φυτών, μεταβολή θερμοκρασίας).

Στη συνέχεια, ανακοινώνει στα παιδιά ότι μπορούν να καταγράψουν την εμφάνιση της άνοιξης ή/και του φθινοπώρου φτιάχνοντας το δικό τους ημερολόγιο της φύσης. Μία ανοιξιάτικη ή/και μία φθινοπωρινή μέρα, περιηγούνται στην αυλή του σχολείου ή σε ένα κοντινό πάρκο και συμπληρώνουν το φύλλο «Ημε-

ρολόγιο της φύσης» παρατηρώντας τη φύση
γύρω τους και καταγράφοντας τους πρώτους
αγγελιοφόρους της άνοιξης.
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες
ανάλογα με την ηλικία τους.

Τα παιδιά εντοπίζουν σε έναν χάρτη της Ελλάδας το νησί των Αντικυθήρων. Διατυπώνουν υποθέσεις για τους λόγους που οδήγησαν τους επιστήμονες να ιδρύσουν εκεί έναν Ορνιθολογικό Σταθμό. Ο εμψυχωτής, αφού εξηγήσει στα παιδιά τη σημασία ενός τέτοιου σταθμού, τα καλεί να αναλάβουν ρόλους επιστημόνων και μεταναστευτικών πουλιών. Δύο από τα παιδιά της τάξης ορίζονται ως επιστήμονες ορνιθολόγοι, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους
τα «δαχτυλίδια» του φύλλου «Δακτυλίωση πουλιών». Σκοπός των ορνιθολόγων είναι να «παγιδεύσουν» όσα περισσότερα είδη πουλιών μπορούν. Διευκρινίζεται πως σκοπός τους είναι να τα
ωθήσουν στα «δίχτυα» χωρίς να τα «τραυματίσουν».
Αφού οριστεί ο χώρος που μπορούν να πετούν τα πουλιά και ο χώρος που βρίσκονται τα δίχτυα
των ορνιθολόγων, το παιχνίδι ξεκινά, ιδανικά σε εξωτερικό χώρο (π.χ. αυλή του σχολείου). Με
σήμα του εμψυχωτή (π.χ. ένα κάλεσμα πουλιού, ένα παλαμάκι) τα πουλιά πετούν και οι δύο επιστήμονες προσπαθούν μαζί να τα οδηγήσουν στα δίχτυα (π.χ. τα ωθούν προς τα δίχτυα έχοντας
τα χέρια τους ανοιχτά).
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Με τη λήξη του πρώτου γύρου (λίγα λεπτά), οι επιστήμονες επιστρέφουν στα δίχτυα τους, διαβάζουν τα δαχτυλίδια των πουλιών και ανακοινώνουν τα ονόματα των μεταναστευτικών πουλιών
που έπιασαν. Τα απελευθερώνουν και το παιχνίδι ξεκινά ξανά.

Στο τέλος, γίνεται συζήτηση:
•• Κατάφεραν να πιάσουν όλα τα είδη πουλιών;
•• Γιατί κάθε «δαχτυλίδι» έχει από έναν διαφορετικό κωδικό;
•• Γιατί είναι σημαντική η παρακολούθηση της μετανάστευσης;

Μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Ορνιθολογικό Σταθμό
Αντικυθήρων στον παρακάτω σύνδεσμο: www.ornithologiki.gr/osa

Με ερέθισμα το τελευταίο ερώτημα που απευθύνει ο ερευνητής στην ιστορία «Μήνυμα από τον ουρανό», ο εμψυχωτής ξεκινάει συζήτηση:
•• Τι μήνυμα φέρνουν τα πουλιά στους επιστήμονες;
•• Γνωρίζουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου»;
•• Πώς αυτό συνδέεται με την Κλιματική Αλλαγή;

Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες συμπληρώνουν τα κενά των
τεσσάρων κειμένων του φύλλου «Οι λέξεις
χάθηκαν!» τα οποία αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή. Κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει
από ένα κείμενο του φύλλου. Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα κείμενά τους
συνθέτοντας ένα ενιαίο κείμενο για το κλίμα
της Γης, την Κλιματική Αλλαγή, τα αέρια του
θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Στο τέλος, μοιράζονται αντίγραφα του φύλλου
«Σωστό ή λάθος;». Τα μέλη της ομάδας, διαβάζουν τα κείμενα του φύλλου και συζητούν
αν οι προτάσεις που δίνονται είναι σωστές ή
λάθος. Σημειώνουν τις απαντήσεις τους και τις
παρουσιάζουν στην ολομέλεια δικαιολογώντας τις απαντήσεις τους και συζητώντας τυχόν διαφωνίες μεταξύ των ομάδων. Στο τέλος,
ο εμψυχωτής αποκαλύπτει τις σωστές απαντήσεις ή ενθαρρύνει τα παιδιά να τις αναζητήσουν στο διαδίκτυο.
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Ο εμψυχωτής μπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να καταγράψουν σε μία λευκή σελίδα ό,τι
γνωρίζουν για την Κλιματική Αλλαγή. Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, τις καταγραφές τους ή τα κείμενα που συμπλήρωσαν, τα παιδιά με τη βοήθεια του εμψυχωτή δημιουργούν έναν χάρτη εννοιών όπου κεντρικός όρος είναι η φράση «Κλιματική Αλλαγή». Προαιρετικά,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φράσεις του φύλλου «Χάρτης εννοιών», να τις εμπλουτίσουν
με δικές τους ιδέες ή να φτιάξουν τον δικό τους χάρτη από την αρχή.
Ο εμψυχωτής:
•• Σε χαρτί του μέτρου (ή στον πίνακα) γράφει
και κυκλώνει τη φράση «Κλιματική Αλλαγή».
•• Ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράσουν έννοιες που θεωρούν ότι συνδέονται με την
Κλιματική Αλλαγή και τις καταγράφει (ακτινωτά) γύρω από τη φράση.
•• Διαχωρίζει τις λέξεις που συνδέονται με τον
όρο «Κλιματική Αλλαγή» από αυτές που δεν
συνδέονται (π.χ. έννοιες που συνδέονται με
εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος).

Με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτημάτων που
θέτει ο εμψυχωτής, όπως «Τι είναι;», «Γιατί
συμβαίνει;», «Πότε συμβαίνει;», «Πού παρατηρείται;», «Ποιους ή τι επηρεάζει;», «Με ποιον
τρόπο τους επηρεάζει;», «Πώς μπορεί να ρυθμιστεί;», τα παιδιά, μέσα από τις απαντήσεις
τους, επεκτείνουν τον χάρτη. Παρατηρούν τον
χάρτη που έχει σχηματιστεί και διαπιστώνουν
τις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών που έχουν
διατυπώσει. Μπορούν να συνδέσουν τις έννοιες με βέλη φανερώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις (αιτία - αποτέλεσμα - λύση) καθώς και να
διατυπώσουν απλές προτάσεις που περιγράφουν τις συνδέσεις αυτές.

Στο τέλος, επιχειρούν να κατατάξουν τις έννοιες στις κατηγορίες:
α) Αίτια / β) Συνέπειες / γ) Αντιμετώπιση ή να σκεφτούν τα δικά τους κριτήρια ομαδοποίησης.
Σταδιακά, θα σχηματιστεί ένας χάρτης εννοιών που θα αναλύει την έννοια της Κλιματικής Αλλαγής και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με αυτήν.

Ως προέκταση της παραπάνω δραστηριότητας, τα παιδιά μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιες
από τις φράσεις του χάρτη με φωτογραφίες, τίτλους άρθρων από εφημερίδες, εικόνες, σκίτσα ή
ακόμα και με δικές τους ζωγραφιές. Κολλούν το υλικό τους σε ένα χαρτόνι φτιάχνοντας τον δικό
τους χάρτη Κλιματικής Αλλαγής.
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Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιχνίδι που σχεδίασαν οι συντάκτες του περιοδικού Green
Teacher με θέμα τις εκπομπές CO2. Αρχικά, ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του φύλλου
«Εκπομπές CO2» και ψαλιδίζει τις κάρτες με τις φράσεις που περιγράφουν ανθρώπινες δραστηριότητες που αυξάνουν ή μειώνουν τις εκπομπές CO2. Εναλλακτικά, τα παιδιά (σε συνεργασία με
τον εμψυχωτή), μπορούν να συντάξουν τις δικές τους φράσεις.
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χαράσσει σε εξωτερικό χώρο (με ένα ξύλο ή με μία κιμωλία) δύο ομόκεντρους κύκλους. Ο μικρότερος είναι διαμέτρου περίπου 70 εκατοστών και αντιπροσωπεύει τη
Γη και ο μεγαλύτερος είναι διαμέτρου περίπου 4,5 μέτρων και αντιπροσωπεύει την ατμόσφαιρα
της Γης.
Δύο από τα παιδιά καλούνται να σταθούν στην «ατμόσφαιρα της Γης» αντιπροσωπεύοντας δύο
«μόρια CO2» τα οποία παραμένουν σταθερά στη θέση τους. Τα υπόλοιπα παιδιά αντιπροσωπεύουν τις «ηλιακές ακτίνες». Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι ηλιακές ακτίνες να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα της Γης, να αγγίξουν την επιφάνεια της Γης (με το χέρι ή το πόδι τους) και να διαπεράσουν
ξανά την ατμόσφαιρα χωρίς να πιαστούν από τα μόρια CO2, τα οποία κινούν τα χέρια τους με
σκοπό να συγκρατήσουν τις ηλιακές ακτίνες (μόνο όταν αυτές επιχειρούν να διασχίσουν ξανά την
ατμόσφαιρα προς το διάστημα). Ο πρώτος αυτός γύρος διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και κάθε ηλιακή ακτίνα θα δοκιμάσει μονάχα μία φορά να διαπεράσει την ατμόσφαιρα της Γης. Όσες ηλιακές
ακτίνες πιαστούν από τα μόρια CO2, παραμένουν μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Με τη λήξη του πρώτου γύρου, γίνεται συζήτηση:
•• Πόσα παιδιά παρέμειναν εντός της «ατμόσφαιρας της Γης»;
•• Τι οφέλη παρουσιάζει η συγκράτηση ενός μέρους της υπέρυθρης ακτινοβολίας από
τα μόρια CO2;

Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται, μόνο που στον δεύτερο γύρο ο αριθμός των μορίων CO2 αυξάνεται σταδιακά διαλέγοντας και διαβάζοντας (είτε ο εμψυχωτής είτε κάποιο από τα παιδιά) τις αντίστοιχες φράσεις των καρτών του φύλλου «Εκπομπές CO2».

Με τη λήξη του δεύτερου γύρου, γίνεται συζήτηση:
•• Πόσα παιδιά παρέμειναν εντός της «ατμόσφαιρας της Γης»;
•• Τι κινδύνους δημιουργεί η συγκράτηση μεγαλύτερου μέρους υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα μόρια CO2;
•• Τι μπορούν να κάνουν τα ίδια τα παιδιά για να μειωθούν οι εκπομπές CO2;

Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται εισάγοντας τώρα και τις ανθρώπινες ενέργειες για τη μείωση των
εκπομπών CO2 μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μορίων CO2 που παραμένουν στην ατμόσφαιρα της Γης. Μπορούν πάλι να χρησιμοποιήσουν τις φράσεις του φύλλου «Εκπομπές CO2».
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Η μετανάστευση των πουλιών
Με τον ερχομό της άνοιξης, καθώς η διάρκεια της ημέρας μεγαλώνει, τα πουλιά ταξιδεύουν ως την Ευρώπη για να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, την επακόλουθη αφθονία τροφής και την έλλειψη ανταγωνισμού με άλλα είδη,
καθώς στην Ευρώπη η τροφή μοιράζεται ανάμεσα σε λιγότερα είδη. Μπορεί στον
Νότο να υπάρχει τροφή όλο το έτος, αλλά μοιράζεται σε περισσότερα πουλιά, γι’
αυτό και πολλά είδη επιλέγουν να μεταναστεύσουν σε μέρη με ευνοϊκότερες συνθήκες, όπου θα βρίσκουν ευκολότερα τροφή για τα μικρά τους. Με τον ερχομό του
χειμώνα, η διαθεσιμότητα τροφής περιορίζεται στις χώρες του Βορρά, οπότε και τα
πουλιά επιστρέφουν στον Νότο.

Αντικύθηρα
Τα Αντικύθηρα, μεταξύ Ιονίου και Αιγαίου πελάγους και μερικές εκατοντάδες
χιλιόμετρα από τις Αφρικανικές ακτές,
αποτελούν σταθμό ξεκούρασης και
ανεφοδιασμού την άνοιξη και το φθινόπωρο για εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά. Τα Αντικύθηρα
λόγω κυρίως της γεωγραφικής τους
θέσης είναι ένας ιδανικός χώρος για
την παρακολούθηση της μετανάστευσης των μεγάλων αρπακτικών πουλιών
(Γερακίνες, κίρκοι, αετοί κ.λπ.) αλλά και
των υπόλοιπων πουλιών, με τη μέθοδο
της δακτυλίωσης, αλλά και την άμεση
παρατήρηση. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ορνιθολογική διατηρεί στο νησί Ορνιθολογικό Σταθμό, όπου διεξάγει δακτυλιώσεις πουλιών και καταγραφή της μετανάστευσης των αρπακτικών έξι μήνες
τον χρόνο.

Το φαινόμενο
του θερμοκηπίου
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι
μία φυσική διαδικασία που εξασφαλί-
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ζει την απαιτούμενη για τη ζωή θερμότητα στη Γη. Τα αέρια του θερμοκηπίου
(διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο κ.ά.)
δημιουργούν ένα στρώμα κοντά στην
επιφάνεια της Γης. Το στρώμα αυτό επιτρέπει την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα της Γης ενώ
αντίθετα απορροφά ένα μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται
από την επιφάνεια του πλανήτη και που
διαφορετικά θα απελευθερώνονταν
στο διάστημα. Χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου ο πλανήτης Γη θα ήταν ένας
ψυχρός πλανήτης όπου δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δηλαδή είναι ένα φαινόμενο με ευεργετικά αποτελέσματα στο κλίμα της
Γης. Ανθρώπινες όμως δραστηριότητες
όπως είναι η καύση ορυκτών καυσίμων
και οι αποψιλώσεις δασών, έχουν ως
αποτέλεσμα την εκπομπή περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός παχύτερου
στρώματος στην ατμόσφαιρα της Γης
και τελικά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

«Σωστό Ή λάθος;»
1. Λάθος: Το παγκόσμιο κλίμα μπορεί να μεταβληθεί και από φυσικά αίτια και από
ανθρωπογενείς επιδράσεις.
2. Σωστό
3. Σωστό
4. Λάθος: Πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα. Η «τρύπα του όζοντος» αναφέρεται στην εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος που προκαλείται από ουσίες (χλωροφθοράνθρακες) που βρίσκονται σε ψυγεία, ψυκτικές εγκαταστάσεις,
σε συστήματα κλιματισμού, διαλυτικά κ.λπ.
5. Σωστό
6. Σωστό
7. Λάθος: Τα δάση, μέσω της φωτοσύνθεσης, μπορούν και δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα.
8. Λάθος: Η Κλιματική Αλλαγή οδηγεί τους πληθυσμούς ζώων αλλά και φυτών να
μετακινηθούν σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα.
9. Λάθος: Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής θα δημιουργήσουν προβλήματα
στο σύνολο των πληθυσμών.
10. Λάθος: Πολλά από τα είδη δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν καθώς δεν διαθέτουν δυνατότητες μετακίνησης ή η μετακίνησή τους παρεμποδίζεται από φυσικά ή ανθρωπογενη εμπόδια (π.χ. οι υδρόβιοι οργανισμοί μιας λίμνης).
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Κύκλωσε τι παρατήρησες την πρώτη ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή
ημέρα. Συμπλήρωσε το όνομά του ή ζωγράφισέ το.
Την άνοιξη...
Τι παρατήρησα

Ένα ανθισμένο
λουλούδι

Ένα ανθισμένο
δέντρο

Όνομα ή Ζωγραφιά

Πότε το είδα:

Τι παρατήρησα

Μια φωλιά
πουλιού

Όνομα ή Ζωγραφιά

Πότε την είδα:

Πότε το είδα:

Ένα δέντρο
που απέκτησε
φύλλωμα

Πότε το είδα:

Πότε το είδα:

Ένα
μεταναστευτικό
πουλί

Πότε το είδα:

Ένα έντομο

Κάτι που για
εμένα φέρνει
την άνοιξη

Το φθινόπωρο...
Τι παρατήρησα

Ένα
μεταναστευτικό
πουλί

Ένα δέντρο
που άλλαξαν
χρώμα τα
φύλλα του
Κάτι που για
εμένα φέρνει
το φθινόπωρο
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Όνομα ή Ζωγραφιά

Πότε το είδα:

Πότε το είδα:

Τι παρατήρησα

Έναν καρπό
που ωρίμασε

Ένα πεσμένο
στο έδαφος
φύλλο

Όνομα ή Ζωγραφιά

Πότε τον είδα:

Πότε το είδα:

Συκοφάγος • ΕΑ 23236
Γκιώνης • ΕΓ 56895
Αηδόνι • ΕΖ 25639
Κοκκινοκεφαλάς • ΕΚ 25896
Σκαρθάκι • ΕΨ 89651
Θαμνοφυλλοσκόπος • ΕΛ 02501
Θαμνοτσιροβάκος • ΕΡ 36987
Δεντροφυλλοσκόπος • ΕΠ 23569
Δασοφυλλοσκόπος • ΕΝ 00078
Καρβουνιάρης • ΕΒ 56998
Μαυροσκούφης • ΕΔ 12348
Στραβολαίμης • ΕΧ 58963
Τσαλαπετεινός • ΕΣ 25974
Μαυρομυγοχάφτης • ΕΤ 45213
Σταχτομυγοχάφτης • ΕΟ 25418
Ασπροκωλίνα • ΕΦ 65178
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Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που θα βρεις δίπλα από κάθε παράγραφο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε λέξη από μία μόνο φορά.

Το κλίμα της Γης δεν μένει ..................................... . Οι επιστήμονες
έχουν παρατηρήσει πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει περίοδοι με πολύ ........................................ θερμοκρασίες, οι λεγόμενες
Εποχές των ........................................ . Φυσικά, έχουν υπάρξει και
διαστήματα όπου επικρατούσαν ........................................ θερμοκρασίες και το κλίμα της Γης ήταν πιο ζεστό απ’ ότι στις μέρες
μας. Σε αντίθεση με το παρελθόν, ο ........................................ επεμβαίνει πλέον στις φυσικές διαδικασίες που ρυθμίζουν το κλίμα.

κλιματική
θερμοκηπίου
άνθρακα
βενζίνη

αύξηση
μεγαλύτερα
πλημμύρες
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Παγετώνων
υψηλές
σταθερό
χαμηλές

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται καύσιμα όπως είναι το
κάρβουνο, το πετρέλαιο και η ........................................ τόσο αυξάνονται αέρια όπως το διοξείδιο του ........................................ , ένα
από τα λεγόμενα αέρια του ................................................ . Μεγάλες
ποσότητες τέτοιων αερίων στην ατμόσφαιρα της Γης οδηγούν
σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλούν αυτό
που ονομάζουμε .......................................... αλλαγή.

Τα τελευταία .................................. περίπου χρόνια, χρησιμοποιούνται περισσότερα καύσιμα στις μεταφορές με μέσα όπως είναι
το ......................................... , το λεωφορείο, ή το αεροπλάνο, στη
θέρμανση των κτηρίων αλλά και στη βιομηχανία για την παραγωγή ................................. . Επίσης, όσο τα δάση καταστρέφονται,
τόσο λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα απορροφούν μέσα από τη
διαδικασία της ...................................... και άρα τόσο περισσότερο
απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα της Γης.

άνοδο

άνθρωπος

αυτοκίνητο
αγαθών
πενήντα
φωτοσύνθεσης

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη έχει οδηγήσει
σε αύξηση των ακραίων καιρικών συνθηκών όπως είναι οι
..................................... και οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας. Οι πάγοι
που βρίσκονται στη θάλασσα υποχωρούν με αποτελέσμα την
..................................... της στάθμης της θάλασσας. Τα ζώα και τα
φυτά μετακινούνται σε ....................................... υψόμετρα και γεωγραφικά πλάτη για να εκμεταλλευτούν την ..................................
της θερμοκρασίας ή για να γλιτώσουν από αυτήν.

Διάβασε προσεκτικά τις προτάσεις που ακολουθούν.
Ποιες είναι σωστές και ποιες λάθος;

1

2

Το παγκόσμιο κλίμα μπορεί να
μεταβληθεί μόνο από ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Σ

Υπό κανονικές συνθήκες, το
φαινόμενο του θερμοκηπίου
όχι μόνο δεν είναι επιβλαβές,
αλλά συμβάλλει στο να υπάρχουν σταθερές θερμοκρασίες
στον πλανήτη.

Σ

3

5

Σ

6

Το διοξείδιο του άνθρακα και
το μεθάνιο συγκαταλέγονται
στα αέρια του θερμοκηπίου.

Σ

Λ

7

Λ

Λ

Η καταστροφή των δασών
δεν επηρεάζει το φαινόμενο
της Κλιματικής Αλλαγής.

Σ

8

9

Λ

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής θα δημιουργήσουν
προβλήματα μόνο στους κατοίκους που ζουν στις παράκτιες και πολικές περιοχές.

Σ

10

Λ

Η Κλιματική Αλλαγή οδηγεί
τους πληθυσμούς ζώων αλλά
και φυτών να μετακινηθούν
σε μικρότερα γεωγραφικά
πλάτη και υψόμετρα.

Σ

Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και η «τρύπα του όζοντος» περιγράφουν το ίδιο
φαινόμενο.

Σ

Λ

Λ

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η παραγωγή και
κατανάλωση ενέργειας από
μη ανανεώσιμες πηγές, οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που με τη σειρά της οδηγεί
σε αλλαγή του κλίματος.

Σ

4

Λ

Το στρώμα του όζοντος προστατεύει τους ζωντανούς
οργανισμούς από τη βλαβερή
υπεριώδη ακτινοβολία του
ήλιου.

Λ

Όλα τα είδη έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε
μεγαλύτερα γεωγραφικά
πλάτη και υψόμετρα.

Σ

Λ
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Εξοικονόμηση ενέργειας

Αύξηση της θερμοκρασίας

Καταναλωτικά πρότυπα

Καύση ορυκτών καυσίμων

Αέρια του θερμοκηπίου

Κατανάλωση ενέργειας

Υποχώρηση παγετώνων

Διοξείδιο του άνθρακα

Μετακινήσεις πληθυσμών
Ακραία καιρικά φαινόμενα
Μεθάνιο
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Μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
Απώλεια ειδών

Ξηρασία

κλιματικη
αλλαγη

Θύελλες

Ωκεανοί

Τρόπος ζωής

Λιγνίτης

Φυτά

Μεταφορές

Έδαφος

Πλημμύρες

Βιομηχανία

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πετρέλαιο

Δεσμεύσεις για μείωση εκπομπών

Κτηνοτροφία

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Λειψυδρία

Φυσικό αέριο

Χρησιμοποιούμε
καθημερινά το
αυτοκίνητο για
τις μετακινήσεις
μας

Οι άνθρωποι
αποφασίζουν
να κόψουν ένα
δάσος για να
καλλιεργήσουν
τη γη

+2

Οδηγούμε προσεκτικά και
προτιμούμε το
ποδήλατο για τις
κοντινές αποστάσεις

-2

+4

Σε όλες τις
αυλές και τα
πάρκα της πόλης
φυτεύονται
δέντρα

-4

μόρια
CO2

μόρια
CO2

Χρησιμοποιούμε
τουλάχιστον
5 ηλεκτρικές
συσκευές ανά
ημέρα

+2

Τα περισσότερα
προϊόντα που
αγοράζουμε
παράγονται σε
μακρινές χώρες

+2

Αγοράζουμε
προϊόντα που
χρησιμοποιούμε
μονάχα μία
φορά

μόρια
CO2

μόρια
CO2

+2
μόρια
CO2

Αποφασίζουμε
να περιορίσουμε τον αριθμό
ηλεκτρικών
συσκευών που
χρησιμοποιούμε
ανά ημέρα

Επιλέγουμε
προϊόντα που
παράγονται
τοπικά

Αποφεύγουμε
την αγορά προϊόντων μίας χρήσης και επαναχρησιμοποιούμε
όσα μπορούμε

μόρια
CO2

μόρια
CO2

-2
μόρια
CO2

-2
μόρια
CO2

-4
μόρια
CO2
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά συζητούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Μαυροπετρίτη και ανάλογα με την ηλικία τους συμμετέχουν σε παιχνίδι με θέμα τη δυσκολία εύρευσης τροφής και κατάλληλης θέσης φωλιάσματος για ένα είδος,
επιλέγουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και ντύνουν τον
«Αρχαιοπτέρυγα» αιτιολόγωντας ποιος είναι ο κατάλληλος
βιότοπος γι’ αυτόν.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να συσχετίσουν τα
χαρακτηριστικά των πουλιών με τις λειτουργίες που αυτά εξυπηρετούν και να προβληματιστούν με την έννοια της προσαρμογής των ειδών σε σχέση με τις γρήγορες αλλαγές που επιφέρουν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η Κλιματική Αλλαγή.

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο

ΗΛΙΚΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

• Αντίγραφα
φύλλων
δραστηριότητας
• Μολύβια
• Κόλλες
• Ψαλίδια
• Παρουσίαση
«Επίσκεψη από το
παρελθόν» από το
CD του υλικού

Δύο διδακτικές
ώρες με
δυνατότητα
προέκτασης

9 ετών και άνω
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Ο εμψυχωτής εστιάζει την προσοχή των
παιδιών στα χαρακτηριστικά του Μαυροπετρίτη:
•• Πώς βοηθά τον Μαυροπετρίτη το γαμψό
του ράμφος; Τα γαμψά του νύχια;
•• Σε τι τον βοηθούν οι μυτερές φτερούγες
του;

Τα παιδιά
διαβάζουν την
ιστορία
«Άφιξη στη
Μεσόγειο»

Ο εμψυχωτής ξεκινάει συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μαυροπετρίτης:
•• Τι άλλαξε στη φετινή επίσκεψη του Μαυροπετρίτη στη Μεσόγειο;
•• Ποιες είναι οι δυσκολίες που συνάντησε;
•• Άραγε θα καταφέρει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες;

Στη συνέχεια, δημιουργούνται 4-5 ομάδες
των 4-5 παιδιών. Οι ομάδες αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 4-5 αποικίες Μαυροπετρίτη σε
διαφορετικά νησιά (π.χ. Σκύρος, Αντικύθηρα
κ.λπ.). Ο εμψυχωτής σηματοδοτεί στην τάξη ή
σε εξωτερικό χώρο τις 4-5 αυτές αποικίες (με
θρανία, πανιά, δέντρα της αυλής κ.λπ.). Παράγονται αντίγραφα του φύλλου «Νησίδες του
Αιγαίου» ή του αντίστοιχου έγχρωμου φύλλου από το CD του υλικού σε τόσα αντίτυπα
έτσι ώστε να αντιστοιχεί μία κάρτα ανά παιδί.
Ψαλιδίζονται οι κάρτες του φύλλου και απλώνονται στο πάτωμα της τάξης ή στο έδαφος
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γυρισμένες ανάποδα. Με σήμα του εμψυχωτή (π.χ. ένα παλαμάκι, μία λέξη), οι «Μαυροπετρίτες» εφορμούν από τις αποικίες τους αναζητώντας τροφή. Κινούνται ανάμεσα στις κάρτες χωρίς ακόμα να μπορούν να τις επιλέξουν.
Με δεύτερο σήμα του εμψυχωτή, οι Μαυροπετρίτες αρπάζουν τη λεία τους. Γυρίζουν την
κάρτα ανάποδα και ανάλογα με τη φράση που
αναγράφεται σ΄αυτήν, γυρίζουν χορτάτοι πίσω στη φωλιά τους, επιστρέφουν νηστικοί ή
παραμένουν εκτός νησίδας! Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να μείνουν μόνο χορτάτοι Μαυροπετρίτες (μέχρι δηλαδή να εξαντληθούν οι κάρτες κινδύνου). Όσα παιδιά μένουν
νηστικά ή χωρίς θέση φωλιάσματος στη νησίδα, μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι αρκεί τα ίδια
ή οι συμμαθητές τους να δώσουν απαντήσεις
στο τελευταίο απο τα παρακάτω ερωτήματα:
•• Πόσοι Μαυροπετρίτες έμειναν χωρίς τροφή και γιατί;
•• Για ποιους λόγους κάποιοι πέταξαν για άλλες νησίδες;
•• Πώς μπορούν να βοηθήσουν εκείνους τους
Μαυροπετρίτες που έμειναν χωρίς τροφή
και μέρος για να κάνουν τη φωλιά τους;

Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες
ανάλογα με την ηλικία τους.

Καθώς ο Μαυροπετρίτης τρέφεται στον αέρα, η τροφή του, εκτός από μικρά μεταναστευτικά
πουλιά, αποτελείται και από ιπτάμενα έντομα. Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν τις περιγραφές του φύλλου «Ιπτάμενα έντομα» ή του αντίστοιχου έγχρωμου φύλλου από το CD του υλικού, με τις αντίστοιχες εικόνες ιπτάμενων εντόμων. Στη συνέχεια, μια ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή
μέρα, μπορούν να περιηγηθούν στην αυλή του σχολείου ή σε ένα κοντινό πάρκο και να τα αναζητήσουν (εκτός από τη νυχτοπεταλούδα που θα πρέπει να την αναζητήσουν το σούρουπο). Με τη
βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού, ψάχνουν πάνω σε φύλλα φυτών, στο χώμα, σε κλαδιά αλλά
και σε κορμούς δέντρων και θάμνων, σε άνθη λουλουδιών καθώς και σε μέρη όπου υπάρχει λίγο
νερό (π.χ. νερόλακκος). Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο φύλλο για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σημειώνοντας ένα Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα.

Με ερέθισμα την παρουσίαση «Επίσκεψη από το παρελθόν» από το CD του υλικού γίνεται αναφορά στις προσαρμογές των πουλιών. Τα παιδιά πληροφορούνται για τον Αρχαιοπτέρυγα, την
ανατομία των πουλιών και ειδικότερα του γερακιού. Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά χωρίζονται σε 4-5 ομάδες και τους μοιράζονται αντίγραφα του φύλλου «Ο Αρχαιοπτέρυγας» όπου
απεικονίζεται ο Αρχαιοπτέρυγας αλλά και μία ποικιλία από διαφορετικά μεταξύ τους ράμφη, πόδια (ή/και νύχια) και φτερά.
Συνθέτουν το δικό τους είδος επιλέγοντας από
τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά. Φροντίζουν να
αιτιολογήσουν τις επιλογές τους σε σχέση με
το αν τα είδη τους τρέφονται ή/και φωλιάζουν:
α) σε έναν υγρότοπο, β) σε ένα δάσος, γ) σε
μία παράκτια περιοχή, δ) στον αέρα, ε) στη
θάλασσα, στ) στον αγρό.
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Ο εμψυχωτής διαβάζει διαδοχικά τις κάρτες του φύλλου «Σενάρια (;) Κλιματικής Αλλαγής». Οι
ομάδες αποφασίζουν εάν η πρόταση που ακούν επηρεάζει το είδος που σχεδίασαν στην προηγούμενη δραστηριότητα αλλά και με ποιον τρόπο. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ερωτήσεις
όπως: «Θα σας είναι χρήσιμα…»:
••
••
••
••
••
••
••

Τα ψηλά πόδια, αν ανέβει η στάθμη του νερού;
Τα ρουθούνια στο ράμφος και οι μακριές φτερούγες, αν μειωθούν τα αποθέματα ψαριών;
Τα δυνατά πόδια και ράμφη, αν δεν υπάρχει το δάσος;
Οι μυτερές φτερούγες, αν μειωθούν τα μελτέμια του Αιγαίου;
Τα γαμψά πόδια και ράμφη, αν μειωθούν τα μεταναστευτικά πουλιά;
Το δυνατό ράμφος, αν δεν βρίσκετε σκουλήκια;
Το κωνικό και δυνατό ράμφος, αν δεν βρίσκετε σπόρους;

Τα παιδιά συζητούν τον χρόνο που χρειάζεται ένα είδος για να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον
που μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς και απαντούν εκ νέου στην ερώτηση αν θα καταφέρει
να προσαρμοστεί ο Μαυροπετρίτης.
Στο τέλος, οι ομάδες καταθέτουν τις προτάσεις τους για το πώς μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους που περιγράφουν οι κάρτες.

Ο εμψυχωτής προβάλει το αρχείο «Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής» από το CD του υλικού. Τα παιδιά παρατηρούν στον χάρτη του National Geographic τις πιθανές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.

Γίνεται συζήτηση:
•• Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις
της Κλιματικής Αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο;
•• Ποιες από αυτές επηρεάζουν άμεσα και ποιες έμμεσα τον άνθρωπο;
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Ο Αρχαιοπτέρυγας
Το 1861, μόλις δύο χρόνια μετά από
την έκδοση του έργου «Περί της Καταγωγής των ειδών» του Κάρολου Δαρβίνου, ανακαλύφθηκε ένα απολίθωμα
που συνέδεε απευθείας την καταγωγή
των πουλιών με τα ερπετά.
Ο Αρχαιοπτέρυγας, όπως ονομάστηκε (Archaeopteryx lithographica), ήταν
ένα μικρό δίποδο ερπετό το οποίο έζησε εκατομμύρια χρόνια πριν (135 155.000.000), ανάμεσα στους δεινόσαυρους. Έμοιαζε με τα υπόλοιπα ερπετά αλλά είχε και κάποια από τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε σήμερα στα
πουλιά. Με τον χρόνο τα σκληρά λέπια
εξελίχθηκαν σε απαλά πούπουλα ενώ
τα φτερά του, του επέτρεπαν να κάνει
άλματα από κλαδί σε κλαδί και να πετάει ανάμεσα στα δέντρα.

Η προσαρμογή του
Μαυροπετρίτη
Το γαμψό ράμφος των αρπακτικών και
τα επίσης γαμψά τους νύχια, τα βοηθούν να συλλαμβάνουν τη λεία τους.
Οι μυτερές και λεπτές φτερούγες των
γερακιών εξυπηρετούν τη σύλληψη της
λείας τους στον αέρα συχνά με εντυπωσιακές ορμητικές βουτιές. Ο Μαυροπετρίτης είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα γεράκια. Μπορεί να χορτάσει
και αποκλειστικά με μεγάλα φτερωτά
έντομα, χρειάζεται όμως άφθονη και
πλούσια σε πρωτεΐνη τροφή για να μεγαλώσει τα μικρά του. Για τον λόγο αυτόν, επιλέγει με τέτοιο τρόπο τις περιοχές και την περίοδο αναπαραγωγής,
ώστε να συμπέσει με το κύμα των μεταναστευτικών πουλιών που διασχίζουν
τη Μεσόγειο κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση.
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«Ιπτάμενα έντομα»
1: Νυχτοπεταλούδα / 2: Ακρίδα / 3: Λιβελούλα / 4: Πεταλούδα / 5: Τζιτζίκι

«Σενάρια (;) Κλιματικής Αλλαγής»
Δρυοκολάπτες:
Οι δρυοκολάπτες είναι ειδικευμένοι να σκαρφαλώνουν αλλά και να ανοίγουν τρύπες
σε κάθετους κορμούς δέντρων. Τα δυνατά πόδια με τα ευκίνητα δάκτυλα και τα δυνατά νύχια, τους βοηθούν να στηρίζονται στους κορμούς. Έχουν πολύ δυνατό ράμφος
που το χρησιμοποιούν ως κοπίδι για να ξετρυπώνουν τα ξυλοφάγα έντομα.
Τουρλίδα:
Η Τουρλίδα ανήκει στην ομάδα των παρυδάτιων πουλιών. Τα παρυδάτια είναι μία ομάδα πουλιών με πολύ μακριά πόδια. Ζουν κοντά στο νερό, στις όχθες και τα έλη. Στα
ρηχά νερά, όπου απαντούν, θα αναζητήσουν έντομα, σκουλήκια, μαλάκια κ.ά.
Καρδερίνα:
Οι σπίζες, ομάδα στην οποία ανήκει και η Καρδερίνα, έχουν μεγάλο κωνικό ράμφος.
Με αυτό θα σπάσουν και θα ξεφλουδίσουν τους σπόρους με τους οποίους κυρίως
τρέφονται. Θα χτίσουν την ανοιχτή φωλιά τους στα κλαδιά πυκνών θάμνων ή δέντρων.
Τσαλαπετεινός:
Ο Τσαλαπετεινός είναι από τα πιο φανταχτερά και ξεχωριστά πουλιά της Ελλάδας.
Αναζητά την τροφή του κυρίως στο έδαφος. Το μακρύ, στενό και ελαφρώς καμπύλο
ράμφος, του επιτρέπει να ξετρυπώνει σκουλήκια και έντομα από το έδαφος.
Πελαγικά θαλασσοπούλια (Αρτέμης):
Ο Αρτέμης είναι ένα από τα πελαγικά θαλασσοπούλια που επισκέπτονται τη χώρα
μας. Οι μακριές, στενές και ευλύγιστες φτερούγες, τους επιτρέπουν να «γλιστρούν»
πάνω από τα κύματα για ώρες αναζητώντας ψάρια. Εκμεταλλεύονται θαυμάσια τη
διαφορά ταχύτητας του ανέμου ανάμεσα στα κύματα και πάνω από αυτά. Στο ράμφος τους εύκολα θα παρατηρήσει κανείς τα ρουθούνια τους που έχουν σχήμα σωλήνα. Αντίθετα, δεν γίνονται αντιληπτοί οι ρινικοί αδένες που τους επιτρέπουν να αποβάλλουν το θαλασσινό αλάτι.
Μαυροπετρίτης: Βλ. σελ. 31
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Βρίσκεις να φας αλλά όλες
οι σκιερές και δροσερές
φωλιές στη νησίδα είναι
πιασμένες. Τα αβγά σου
θα ψηθούν από τον ήλιο.
Πετάς για άλλο νησί.

Οι βροχές είναι λιγοστές
το ίδιο και τα έντομα.
Μένεις νηστικός.

Οι βροχές είναι λιγοστές
το ίδιο και τα έντομα.
Μένεις νηστικός.

Οι βροχές είναι λιγοστές
το ίδιο και τα έντομα.
Μένεις νηστικός.

Βρίσκεις να φας αλλά όλες
οι σκιερές και δροσερές
φωλιές στη νησίδα είναι
πιασμένες. Τα αβγά σου
θα ψηθούν από τον ήλιο.
Πετάς για άλλο νησί.
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Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις εικόνες των ιπτάμενων εντόμων με
τις περιγραφές που ταιριάζουν σε κάθε ένα από αυτά;
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Οι περισσότερες από εμάς προτιμάμε να πετάμε τη νύχτα. Σε αντίθεση
με τις πεταλούδες, πολλές από εμάς
έχουμε σκούρα χρώματα στα φτερά μας.

1

Όταν δεν τραγουδώ, τρίβω τα μπροστινά φτερά μου. Ροκανίζω τα χορτάρια των λιβαδιών, τα φύλλα των
δέντρων και θάμνων αλλά και τα
βλαστάρια των φυτών.

2

Κάποιοι με φωνάζουν και «ελικοπτεράκι». Πριν ακόμα πετάξω, θα τραφώ μέσα στο νερό με ζωύφια του
νερού, ακόμα και με γυρίνους. Όταν
μεγαλώσω, κυνηγώ ιπτάμενα έντομα στον αέρα.

3

Ως κάμπια, θα προτιμήσω να τραφώ κυρίως από τα φύλλα του φυτού που με φιλοξενεί. Όταν αποκτήσω τα διάσημα φτερά μου, αφοσιώνομαι στο νέκταρ των λουλουδιών
και τους ζαχαρώδεις χυμούς των
φρούτων.

4

Θα με ακούσεις συχνά το καλοκαίρι.
Χρησιμοποιώ την προβοσκίδα μου
για να τραφώ με χυμούς από τον
κορμό και τα κλαδιά των δέντρων.
Ως προνύμφη ζω στο έδαφος, κοντά
στις ρίζες των δέντρων από όπου
ρουφώ τον χυμό τους.

5
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Η αύξηση της
θερμοκρασίας στη
θάλασσα έχει προκαλέσει
αλλαγές στην παρουσία
των ψαριών. Την περίοδο
που μεγαλώνεις τα μικρά
σου χρειάζεσαι πολλά
ψάρια, τα οποία όμως
δεν βρίσκεις.

Οι περίοδοι ξηρασίας
στο νησί όπου κατοικείς
έχουν αυξηθεί.
Τα γνωστά μελτέμια
του Αιγαίου είναι πια
σπάνια. Ανεμοπορείς
ακόμη, αλλά όχι όπως τις
προηγούμενες χρονιές.

Εδώ και μέρες επικρατεί
καύσωνας. Καθώς πετάς
από δέντρο σε δέντρο,
παρατηρείς ότι η υγρασία
του δάσους έχει μειωθεί.
Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο
της φωτιάς και είναι πολύ
πιθανό το δάσος όπου
κατοικείς να καεί.

Αναζητάς την τροφή σου
στα ρηχά νερά ενός παράκτιου υγρότοπου.
Η άνοδος της στάθμης του
νερού έχει ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές. Αν και πρόκειται
για λίγα εκατοστά, δυσκολεύεσαι να περπατήσεις
στα πιο βαθιά νερά.

Όπως συνηθίζεις, έχεις
φωλιάσει στα κλαδιά
ενός δέντρου, δίπλα από
αγροτικές καλλιέργειες.
Μια ξαφνική καταιγίδα
καταστρέφει τη φωλιά
σου αλλά και τη γειτονική
σοδειά. Μένεις χωρίς
φωλιά και τροφή.

Ψάχνεις για
σκουλήκια στο έδαφος.
Η θερμοκρασία όμως
στην πόλη όπου μένεις,
έχει αυξηθεί πολύ τους
καλοκαιρινούς μήνες
και δυσκολεύεσαι να
τρυπήσεις το ξερό
χώμα.

me λιγα λογια...
Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες αξιοποιώντας κάρτες που περιγράφουν διαφορετικές φωνές 9 ειδών
πουλιών, μαντεύουν τα ονόματα των πρωταγωνιστών της
ιστορίας «Αλλαγή πορείας» και συντάσσουν τον δικό τους
επίλογο σε αυτήν. Ανάλογα με την ηλικία τους, απαντούν στις
ερωτήσεις του φύλλου «Αγγελιοφόροι» με βάση την ομώνυμη παρουσίαση ή/και αναλαμβάνουν τη φύτευση καρποφόρων φυτών στη σχολική αυλή.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν
ένα είδος πουλιού από το κελάηδημά του, να προσδιορίζουν τις βασικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
στα πουλιά, να συνδέσουν την επιβίωση
των άγριων ειδών με τη διαθεσιμότητα
τροφής και ασφαλούς καταφυγίου, να
συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στη διάδοση του μηνύματος για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

• Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
• Ψαλίδι
• Παρουσίαση «Αγγελιοφόροι» από το CD του υλικού
• Μολύβια
• Ξυλομπογιές
• Φύτευση: Αναπαραγωγικό
υλικό φυτών, χώμα, φτυάρια, γάντια

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο

Δύο διδακτικές ώρες με δυνατότητα προέκτασης

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω
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Το πρώτο μέρος της δραστηριότητας προσφέρεται για τον χωρισμό, με τυχαίο τρόπο, μιας
μεγάλης ομάδας παιδιών σε μικρότερες.
Ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του φύλλου «Τιτιβίσματα» και ψαλιδίζει τις κάρτες.
Θα πρέπει να αντιστοιχεί μία κάρτα σε κάθε
παιδί ενώ προκειμένου να δημιουργηθούν οι
ομάδες, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
δύο κάρτες για κάθε είδος πουλιού.

δώντας», μετακινούνται προσπαθώντας να
σχηματίσουν σμήνη του ίδιου είδους πουλιού.

Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής τους μοιράζει από μία κάρτα. Ζητά να κάνουν 20 βήματα προς τα πίσω, ώστε να σκορπιστούν στον χώρο. Κάθε παιδί διαβάζει σιωπηλά την κάρτα του και στη συνέχεια, «κελαηδά» τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτήν. Χωρίς να μιλούν, παρά μονάχα «κελαη-

Μόλις παρουσιαστούν όλα τα σμήνη, ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά εάν εντόπισαν το κοινό στοιχείο που μοιράζονται τα διαφορετικά
σμήνη. Τους αποκαλύπτει πως και τα 9 είδη
πουλιών είναι μεταναστευτικά. Συγκεκριμένα,
τα 8 από τα 9 είδη, αποτελούν τροφή για το
ένατο, τον Μαυροπετρίτη!

Όταν σχηματιστούν τα σμήνη, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια το είδος της, διαβάζοντας το σύντομο κείμενο της κάρτας.

στη συνεχεια, τα παιδια διαβάζουν την ιστορία
«Άλλαγή πορείας»

Με ερέθισμα την ιστορία, γίνεται συζήτηση:
•• Ποιο κοινό στοιχείο μοιράζονται οι τρεις μικροί φτερωτοί πρωταγωνιστές της
ιστορίας;
•• Ποια είναι η σχέση τους με τον Μαυροπετρίτη;
•• Για ποιον λόγο ανησύχησε ο Μαυροπετρίτης;

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, τα παιδιά σε ομάδες, ανακαλύπτουν τις «ταυτότητες» των τριών πρωταγωνιστών της ιστορίας. Ο εμψυχωτής διαβάζει τις περιγραφές του φύλλου «Μάντεψε
ποιος» και τα παιδιά επιχειρούν να μαντέψουν σε ποιον από τους 3 ήρωες αντιστοιχεί η κάθε μία.
Οι περιγραφές συνδέονται με τις μετακινήσεις των πουλιών σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη
και υψόμετρα.

Μόλις αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των πρωταγωνιστών,
η συζήτηση συνεχίζεται:
•• Για ποιους λόγους οι πρωταγωνιστές της ιστορίας αποφάσισαν να αλλάξουν τις συνήθειές τους;
•• Πώς θα επηρεάσει αυτό τον Μαυροπετρίτη;
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Στο τέλος, δίνονται στις ομάδες αντίγραφα του φύλλου «Ένα τελευταίο πλάνο». Τα παιδιά συντάσσουν τους δικούς τους διαλόγους ανάμεσα στο ζευγάρι Μαυροπετριτών και φαντάζονται το δικό
τους τελευταίο πλάνο στην ιστορία. Μπορούν, εάν θέλουν, να σχεδιάσουν ένα δικό τους φύλλο.
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία τους.

Γίνεται προβολή της παρουσίασης «Αγγελιοφόροι». Στις διαφάνειες 2-4 απεικονίζονται τρία είδη
πουλιών που απειλούνται από την Κλιματική Αλλαγή, στις διαφάνειες 5-6 απεικονίζονται είδη που
οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα κινδυνέψουν στο μέλλον, ενώ οι φωτογραφίες στις διαφάνειες 7-8 φανερώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τέλος, οι φωτογραφίες στις
διαφάνειες 9-12 περιγράφουν προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση αλλά και τη μείωση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών 2-12, τα παιδιά συμπληρώνουν ατομικά το φύλλο «Αγγελιοφόροι» (ερωτήματα 1-4). Μόλις ολοκληρώσουν, συνεχίζεται η προβολή της διαφάνειας 13 που αφορά σε επεξηγηματικές πληροφορίες για τις προηγούμενες διαφάνειες.

Γίνεται συζήτηση:
•• Ποιες είναι οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά εξαιτίας της
Κλιματικής Αλλαγής;
•• Σε ποιες περιοχές του πλανήτη
έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται
ορατές οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής;

Στο τέλος, τα παιδιά σε ομάδες αξιοποιούν τις
προσωπικές τους καταγραφές και αναζητούν
πληροφορίες στο διαδίκτυο για να συνθέσουν
το δικό τους μήνυμα για τη Κλιματική Αλλαγή.
Το μήνυμα μπορεί να ξεκινάει με την ερώτηση «Τι προσπαθούν να μας πουν τα πουλιά;».

•• Ποιες λύσεις εφαρμόζονται ήδη
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής;
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Τα μεταναστευτικά πουλιά αναζητούν μικρές «οάσεις» κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι, είτε
αυτές είναι οι οάσεις της ερήμου είτε οι δικές μας αυλές μέσα στην πόλη ή στο χωριό. Η φύτευση
συγκεκριμένων ειδών δέντρων ή θάμνων στη σχολική αυλή μπορεί να δώσει ένα δυνατό μήνυμα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει καταφύγιο για
τα μεταναστευτικά και όχι μόνο πουλιά που μας επισκέπτονται.
Ο εμψυχωτής επιλέγει μαζί με τα παιδιά τον διαθέσιμο χώρο στην αυλή για τη φύτευση φυτών που θα καλύψουν (εν μέρει) τις ανάγκες των πουλιών. Μπορεί να γίνει σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και με τον Δήμο για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (φτυάρια, τσουγκράνες, χώμα κ.λπ.) αλλά και της απαραίτητης τεχνογνωσίας (π.χ. συμβουλές από τον γεωπόνο του Δήμου).
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε αυτοφυή είδη της περιοχής τα οποία διαθέτουν τις καλύτερες
ιδιότητες προσαρμογής στις συγκεκριμένες συνθήκες, τα γνωρίζουν τα πουλιά της περιοχής ενώ
δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και ειδικά σε νερό.
Η τελική επιλογή των κατάλληλων ειδών φυτών γίνεται από τα παιδιά μετά από προσεκτική εξέταση των αυτοφυών θάμνων και άλλων ανάλογων φυτών της ευρύτερης περιοχής. Προσέχουν να επιλέξουν είδη που οι καρποί τους δεν είναι δηλητηριώδεις για τον άνθρωπο και δεν έχουν μεγάλα αγκάθια.
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Μερικά ελληνικά φυτά που προσφέρουν τροφή και κάλυψη στα πουλιά
είναι:
••
••
••
••
••

Σχίνος (Pistacia lentiscus)
Συκιά (Ficus carica)
Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)
Αγριαχλαδιά (Pyrus pyraster)
Αγριελιά (Olea europaea)

Φυτεύσεις στο νησί των
Αντικυθήρων
Στο νησί των Αντικυθήρων, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE
ElClimA γίνεται μία σημαντική προσπάθεια να καλλιεργηθούν με παραδοσιακές ποικιλίες εδάφη που από χρόνια είναι εγκαταλελλειμένα. Σκοπός της δράσης είναι να αυξηθούν οι περιοχές με
βλάστηση όπου θα βρίσκουν καταφύγιο τα μεταναστευτικά πουλιά, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ξανά το αγροτικό τοπίο, όπως ήταν πριν από την εκτεταμένη εγκατάλειψη.

Κλιματική Αλλαγή και
πουλιά
Η Κλιματική Αλλαγή επιδρά στα διαφορετικά είδη πουλιών με διαφορετικό
τρόπο: για παράδειγμα είδη προσαρμοσμένα σε θερμό κλίμα αποκρίνονται καλύτερα, σε σύγκριση με τα είδη που εί-

ναι προσαρμοσμένα σε πιο ψυχρές θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη, είδη όπως ο
Τρυποφράχτης παρουσιάζουν αύξηση
του πληθυσμού τους σε βόρειες περιοχές, όπου οι χειμώνες γίνονται όλο και πιο
ήπιοι, αλλά έχουν μειωθεί σε μερικές νότιες χώρες, όπου τα καλοκαίρια γίνονται
όλο και πιο ζεστά και ξηρά. Οι κίνδυνοι
που αντιμετωπίζει ο Μαυροπετρίτης συνδέονται με τον μη συγχρονισμό θηρευτή
και θηράματος (τα είδη αποφασίζουν να
ξεκινήσουν νωρίτερα τη μετανάστευσή
τους) αλλά και την απουσία θηράματος
(τα είδη δεν διασχίζουν τη Μεσόγειο ή αλλάζουν τις περιοχές στάθμευσης ή/και διαχείμασης).

Ενημερωτική εκστρατεία
«The Messengers»
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ορνιθολογικών Οργανώσεων BirdLife International
και η Αμερικανική Περιβαλλοντική Οργάνωση Audubon, έχουν ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία για τις επιπτώσεις της
Κλιματικής Αλλαγής στα πουλιά με τον
τίτλο «The Messengers». Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες της ενημερωτικής
παρουσίασης «Αγγελιοφόροι» προέρχονται από την έκθεση της εκστρατείας την
οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:
http://climatechange.birdlife.org/

«Μάντεψε ποιος»
1: Θαμνοφυλλοσκόπος / 2: Συκοφάγος / 3: Καστανολαίμης
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Καστανολαίμης
Διασχίζω βιαστικός την Ελλάδα
στο ταξίδι μου από Βορρά προς
Νότο και το αντίστροφο. Αν παραμείνω στην Ελλάδα, θα φτιάξω τη
φωλιά μου σε δάση στα βουνά. Αν
εκνευριστώ, σφυρίζω:

« γιου τεκ, γιου τεκ τεκ »

Κοκκινοκεφαλάς
Εμφανίζομαι τους καλοκαιρινούς μήνες σε χαμηλές περιοχές. Θα με διακρίνεις από το
καστανοκόκκινο χρώμα στο
κεφάλι μου. Όταν κινδυνεύω
φωνάζω:

« βε-βε-βε- … »

Τρυγόνι
Τον χειμώνα δεν θα με συναντήσεις
στην Ελλάδα, γιατί τότε βρίσκομαι στην
Αφρική. Ακόμα και την άνοιξη όμως,
δεν θα με δεις εύκολα επειδή κρύβομαι
στα δέντρα. Είμαι διάσημο για το τραγούδι μου που επαναλαμβάνω συχνά:

« τουρρρρρρ τουρρρρρρ »

Συκοφάγος

Φτάνω στην Ελλάδα την άνοιξη.
Αν και παραμένω καλά κρυμμένος
μέσα στα κλαδιά δέντρων, θα με
διακρίνεις από το κατακίτρινο χρώμα στα πούπουλά μου. Κελαηδώ
ένα ευχάριστο:

« φο φλουου - φουο »

Σταχτάρα

Μπορώ να ζευγαρώσω, ακόμα
και να κοιμηθώ στον αέρα καθώς
πετώ. Σε αυτό με βοηθούν τα ρεύματα αέρα και οι μακριές μυτερές
φτερούγες μου. Θα με ακούσεις το
καλοκαίρι να τραγουδώ:

« σρριι-ιρρρ »

Θαμνοτσιροβάκος

Εμφανίζομαι την άνοιξη σε περιοχές με φυτοφράχτες και πολλούς
θάμνους, όπως φανερώνει και το
όνομά μου. Καλώ το ταίρι μου από
τις κορφές των θάμνων με ένα
σύντομο βραχνό:

« βαϊιχντ βαϊιχντ βαϊιχντ »

« κιε κιε κιε κια »

Έρχομαι την άνοιξη από το μακρινό νησί
της Μαδαγασκάρης. Ως παραδοσιακός
νησιώτης, θα προτιμήσω να φωλιάσω
στα νησιά και τις νησίδες του Αιγαίου.
Θα με ακούσεις από μακριά να καλώ το
ταίρι μου με ένα:

Μαυροπετρίτης

« ου-που-πούπ »

Μοιάζω με τεράστια πεταλούδα.
Έρχομαι τους ζεστούς μήνες από
την Αφρική. Ψαχουλεύω έντομα
στο έδαφος. Που και που ανασηκώνω το εντυπωσιακό λοφίο μου
και καλώ απαλά:

Τσαλαπετεινός

« τσεκ τσεκ τσεκ »

Τρέφομαι με έντομα που
τα καρφώνω σε αγκάθια
θάμνων. Θα με δεις το καλοκαίρι σε περιοχές με θάμνους.
Όταν βρίσκομαι σε ταραχή
κροταλίζω συνεχώς:

Αετομάχος

1

2

Το όνομά μου είναι:
.....................................................................

Το όνομά μου είναι:
.......................................................................

3

Το όνομά μου είναι:
................................................................................

Θαμνοφυλλοσκόπος
Κάθε άνοιξη εκμεταλλεύομαι τις ηλιόλουστες μέρες του Βορρά για να φτιάξω τη φωλιά μου.
Είναι η εποχή που στον Βορρά η τροφή είναι άφθονη κι έτσι μπορώ να ταΐσω τα μικρά μου. Αν
υποψιαστώ ότι η άνοιξη έρχεται νωρίτερα θα την ακολουθήσω κι εγώ. Όσο πιο γρήγορα βρω
μία καλή φωλιά, τόσο το καλύτερο για την οικογένειά μου.
Το «φρύδι» πάνω από τα μάτια, αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μου καθώς και το λαδί χρώμα στα πούπουλα.

Συκοφάγος
Αν αυξηθούν οι πολύ ζεστές μέρες στα ελληνικά νησιά, θα προτιμήσω τα δροσερότερα μέρη
της Βόρειας Ευρώπης, όπως είναι η νότια Αγγλία, η δυτική Νορβηγία, η Αρκτική Ζώνη της Σουηδίας και της Φινλανδίας αλλά και τη Ρωσία.
Θα με διακρίνεις από το έντονο κίτρινο χρώμα στο σώμα και το λεπτό και μακρύ ράμφος.

Καστανολαίμης
Αν πέσει η θερμοκρασία στον Βορρά, είναι πολύ πιθανό να περάσω εκεί τον χειμώνα. Ποιος ο
λόγος να ταξιδέψω πίσω στην Αφρική και να κάνω ένα τόσο μεγάλο και επικίνδυνο μεταναστευτικό ταξίδι; Στον Βορρά θα βρίσκω ακριβώς αυτά που χρειάζομαι. Σπόρους και έντομα για να
τρέφομαι εγώ και τα μικρά μου.
Θα με διακρίνεις από το πορτοκαλί χρώμα στον λαιμό και στο στήθος.
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Ο Μαυροπετρίτης ανακοινώνει στο ταίρι του πως είναι πολύ πιθανό τα μεταναστευτικά πουλιά την επόμενη χρονιά να μην επισκεφθούν το νησί τους. Σκεφτείτε και γράψτε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσα στο ζευγάρι, φτιάχνοντας το δικό σας τελευταίο
πλάνο της ιστορίας.
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1

Από τι θα μπορούσε να απειλείται το συγκεκριμένο είδος; Σημείωσε τις σκέψεις σου:
Διαφάνεια 2 (Πιγκουίνος της Αδελίας)
...................................................................................................................................................................
Διαφάνεια 3 (Γκρίζα Κίσσα)
...................................................................................................................................................................
Διαφάνεια 4 (Θαλασσοψιττακός του Ατλαντικού)
...................................................................................................................................................................

2

Πώς πιστεύεις ότι η Κλιματική Αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει το συγκεκριμένο είδος;
Διαφάνεια 5 (Μεγάλη Φρεγάτα)
...................................................................................................................................................................
Διαφάνεια 6 (Kίτρινη Πριονόδουρα)
...................................................................................................................................................................

3

Αν διαλέγατε μία λέξη γι’ αυτήν τη φωτογραφία, ποια θα ήταν αυτή;
Διαφάνεια 7 ...........................................................................................................................................
Διαφάνεια 8 ...........................................................................................................................................

4

Ποιες λύσεις προτείνονται στις φωτογραφίες για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής;
Διαφάνεια 9 .........................................................................................................................................
Διαφάνεια 10 .........................................................................................................................................
Διαφάνεια 11 .........................................................................................................................................
Διαφάνεια 12 .........................................................................................................................................

5

Ποιο είδος σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση;
Ζωγραφίστε το καθώς και την απειλή που συνδέεται με αυτό:
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με θέμα
τις νησίδες και την αξία τους για τον Μαυροπετρίτη, συζητούν για τις μετακινήσεις των ειδών εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής και ανάλογα με την ηλικία τους, ζωγραφίζουν
τη φωλιά του Μαυροπετρίτη με ένα δικό τους μήνυμα ή συντάσσουν μία ιστορία για ένα απειλούμενο από την Κλιματική Αλλαγή είδος.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να συσχετίσουν την παρουσία κάποιων ειδών με τις τοπικές συνθήκες, να συνειδητοποιήσουν πως κάποια είδη μετακινούνται σε μεγαλύτερα πλάτη και υψόμετρα ως
αποτελέσμα της Κλιματικής Αλλαγής και πως αυτό επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις για κάποια από
αυτά, ενώ για άλλα δεν είναι καν εφικτό.

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο

• Αντίγραφα
φύλλων
δραστηριότητας
• Μολύβια
• Ξυλομπογιές
• Λευκές σελίδες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μία διδακτική ώρα

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω
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Ο εμψυχωτής θυμίζει στα παιδιά τις βασικές ανάγκες του Μαυροπετρίτη δίνοντας έμφαση στην εύρεση κατάλληλης θέσης φωλιάς σε μία νησίδα. Στη συνέχεια, καλεί τα παιδιά να
συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι με το παραπάνω θέμα.
Ο εμψυχωτής δημιουργεί δύο ομάδες. Η μία
ομάδα αριθμεί πολλαπλάσιο αριθμό παιδιών
από τη δεύτερη και έχει ζυγό αριθμό παιδιών
(π.χ. 14 ή 16 ή 18) ενώ στη δεύτερη ομάδα είναι
απαιτούμενο ο αριθμός των παιδιών να είναι
μονός και κατά ένα μικρότερος από τα ζευγάρια της πρώτης ομάδας (π.χ. 6 ή 7 ή 8 αντίστοιχα). Κάθε ζευγάρι παιδιών της ομάδας με τον
μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, αντιπροσωπεύει
μία φωλιά Μαυροπετρίτη. Κάθε μέλος της άλλης ομάδας, αντιπροσωπεύει έναν Μαυροπετρίτη που αναζητά φωλιά. Όλα τα παιδιά μαζί
αποτελούν μία «νησίδα». Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά πως ο σκοπός του παιχνιδιού
είναι να καταφέρουν οι Μαυροπετρίτες να
βρουν μία φωλιά. Προσοχή όμως, κάθε «φωλιά» μπορεί να χωρέσει μόνο έναν «Μαυροπετρίτη». Στη συνέχεια, καλεί τα παιδιά της μεγαλύτερης ομάδας να σχηματίσουν τις φωλιές
του γερακιού. Το ζευγάρι μπορεί να ενώσει
τα χέρια του δημιουργώντας μία μεγάλη αγκαλιά για να φωλιάσει ο Μαυροπετρίτης. Σταδιακά, ο εμψυχωτής δημιουργεί τη μία μετά την
άλλη, τις παρακάτω αλλαγές στη «νησίδα»:

•• Με σύνθημά του (μουσικό όργανο, παλαμάκι), οι Μαυροπετρίτες τρέχουν να προλάβουν από μία φωλιά.
•• Με το σύνθημα «φωλιές», οι φωλιές παραμένουν στη θέση τους, ενώ οι Μαυροπετρίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις τωρινές
φωλιές τους και να βρουν μία νέα φωλιά.
•• Με το σύνθημα «γεράκι» οι Μαυροπετρίτες
παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ οι φωλιές θα πρέπει να βρουν νέα ζευγάρια και να
«αγκαλιάσουν» έναν Μαυροπετρίτη.
•• Με το σύνθημα «νησίδα», αλλάζουν ρόλους: ελεύθερα διαλέγουν να αναζητήσουν
ως Μαυροπετρίτες μία φωλιά ή να εντοπίσουν το ζευγάρι τους και να σχηματίσουν
μία φωλιά.
Ο εμψυχωτής έχει κατά νου πως σε όλες τις
περιπτώσεις ένας τουλάχιστον Μαυροπετρίτης μένει εκτός φωλιάς και πως οι κινήσεις
πρέπει να είναι γρήγορες ώστε το παιχνίδι να
κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών.

Μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι, γίνεται συζήτηση για την έννοια του
καταφυγίου για τα άγρια είδη αλλά
και για τον άνθρωπο. Ενδεικτικά,
κάποιες ερωτήσεις μπορεί να είναι:
•• Ήταν πιο εύκολο να βρεις μια φωλιά ή να φτιάξεις μία;
•• Πώς ένιωσαν οι Μαυροπετρίτες
που έμειναν χωρίς φωλιά;
•• Ο Μαυροπετρίτης πού αισθάνεται
ασφαλής;
•• Άλλα είδη πού αισθάνονται ασφαλή; Ο άνθρωπος;
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στη συνεχΕΙα, τα παιδια διαβάζουν την ιστορία
«ο αγνωστοσ βορρασ»

Γίνεται συζήτηση:
•• Για ποιον λόγο δεν θέλει ο Μαυροπετρίτης να μετακινηθεί προς τον Βορρά;
•• Μπορούν όλα τα είδη να μετακινηθούν σε άλλους βιοτόπους για να αποφύγουν τις
επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής;

Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία τους.

Τα παιδιά ατομικά ή σε ομάδες ζωγραφίζουν από μία φωλιά για τον Μαυροπετρίτη. Μπορούν να
ζωγραφίσουν το φύλλο «Μια φωλιά για τον Μαυροπετρίτη» ή να εμπνευστούν από το σχέδιο
του φύλλου και να σχεδιάσουν τη δική τους φωλιά. Γύρω από αυτήν, καταγράφουν με σύντομες
προτάσεις ή με μία λέξη τις σκέψεις τους για τη σημασία της φωλιάς για ένα γεράκι. Εναλλακτικά,
γράφουν από μία ευχή για τον Μαυροπετρίτη.
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Παράγονται και μοιράζονται σε ομάδες παιδιών αντίγραφα του φύλλου «Μετακινήσεις στον
Βορρά». Τα κείμενα του φύλλου αφορούν τα είδη που αναφέρει η Αιγαιόσαυρα της ιστορίας
«Ο άγνωστος Βορράς». Οι ομάδες διαβάζουν τα κείμενα και γράφουν μία ιστορία με βάση τις
απαντήσεις τους στα προηγούμενα ερωτήματα, τα κείμενα του φύλλου και τη φαντασία τους. Ο
τίτλος της ιστορίας τους μπορεί να είναι «Να μείνω ή να φύγω;» περιγράφοντας την πρόκληση
που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα είδη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Κλιματική Αλλαγή.
Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν ως πρωταγωνιστές τα είδη πουλιών της ιστορίας «Αλλαγή πορείας» που μετακινούνται προς τον Βορρά και τον Μαυροπετρίτη που μένει πίσω ή τα είδη του φύλλου «Μετακινήσεις στον Βορρά». Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο απειλούμενα από την Κλιματική Αλλαγή είδη και να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά.
Το κείμενο μπορεί να είναι σύντομο (έως 150 λέξεις) και μπορεί να δοθεί μία αρχή ή ένα τέλος.
Μπορεί να ξεκινάει με τη φράση «Τώρα πήρα την απόφαση μου, θα …» και να περιέχει τη φράση
«Όμως ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ότι …» με σκοπό να ενισχυθεί η εξέλιξη της ιστορίας. Ο
εμψυχωτής μπορεί να προτείνει στις ομάδες να εντάξουν στην ιστορία τους α) έναν ήρωα, β) μία
δυσκολία που καλείται να αντιμετωπίσει, γ) μία βοήθεια που δέχεται και δ) ένα τέλος.
Επίσης, μπορούν να συμπεριλάβουν κάποιες από τις παρακάτω λέξεις:
θερμοκρασία / έντομα / καρποί / νεαρά / επιβίωση / επιλογή / προσαρμογή / ενέργεια / προστατευόμενη περιοχή / τρόπος ζωής / επιστήμονας / άνοιξη / μετανάστευση
Μολις ολοκληρώσουν την ιστορία τους, τα παιδιά μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους για τις
δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Νέες έρευνες για τα πουλιά και την Κλιματική Αλλαγή
Το 2016 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μία έρευνα που βασίστηκε σε παρατηρήσεις και καταγραφές πληθυσμών πουλιών στις ίδιες δειγματοληπτικές επιφάνειες,
χρησιμοποιώντας τις ίδιες συστηματικές μεθόδους κάθε χρόνο από χιλιάδες εθελοντές. Σύμφωνα με τον συγγραφέα της έρευνας Δρ. Stuart Butchart, Επιστημονικό Διευθυντή της BirdLife International, η μελέτη «ενισχύει τις αποδείξεις ότι πολλά από
τα πουλιά του κόσμου έχουν ήδη επηρεαστεί από την Κλιματική Αλλαγή, στην πλειονότητά τους αρνητικά. Είναι μία περαιτέρω προειδοποίηση ότι θα πρέπει επειγόντως
να παρθούν μέτρα για τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής και για να βοηθήσουμε τη Φύση και τον άνθρωπο να προσαρμοστούν σε αυτήν».
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Διάβασα ότι...

Επιστήμονες μελέτησαν 57
είδη πεταλούδων της Ευρώπης που δεν μεταναστεύουν.
Παρατήρησαν πως οι 36 από
αυτές μετακινήθηκαν από 35
έως και 240 χιλιόμετρα βορειότερα και πως μόνο δύο
μετακινήθηκαν προς τον Νότο. Για παράδειγμα, μία πεταλούδα (είδος Heodes tityrus)
που από το 1920 ζούσε κυρίως στην Καταλονία, σήμερα
παρατηρείται στα Πυρηναία
(50 χιλιόμετρα βορειότερα),
ακόμα και στην Εσθονία και
τη Βαλτική ακτή.

Επιστήμονες μελέτησαν διαφορετικά είδη σκαθαριών εδάφους σε δύο ορεινές περιοχές της Ευρώπης, στις Νοτιοδυτικές Άλπεις στη Γαλλία και στη Σιέρρα Νεβάδα στην Ισπανία. Τόσο τα σκαθάρια στις Άλπεις όσο και τα σκαθάρια στη
Σιέρρα Νεβάδα, παρατηρήθηκαν σε μεγαλύτερο υψόμετρο
από ότι πριν από 14 και 24 χρόνια αντίστοιχα.

Μια μελέτη που αφορούσε σε 26 ορεινές εκτάσεις της Ελβετίας, έδειξε ότι από
το 1940 και μετά η αλπική βλάστηση εξαπλώθηκε καταλαμβάνοντας περιοχές
μεγαλύτερου υψόμετρου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όλα τα φυτά. Ένα συγκεκριμένο δέντρο (Aloe dichotoma) που βρίσκεται στη Νότια Αφρική και τη Δημοκρατία της Ναμίμπια, δεν μπορεί να εξαπλωθεί βορειότερα με την ταχύτητα
που απαιτείται για να αποφύγει τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής.
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά επιλέγουν προτάσεις που περιγράφουν περιβαλλοντικές ή/και πολιτισμικές αξίες του νησιωτικού τοπίου και ανάλογα με την ηλικία τους, λύνουν ακροστιχίδα
με τους διαφορετικούς οικότοπους σε ένα νησί, τους εντοπίζουν σε φύλλο που τους δίνεται, αντιστοιχούν αρνητικές
ανθρώπινες συμπεριφορές με τα είδη που επηρεάζονται
από αυτές και σχεδιάζουν τον δικό τους χάρτη με τα ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος του τόπου τους.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τη σημασία των βραχονησίδων για τη βιοποικιλότητα,
να αναγνωρίσουν ότι στο νησιωτικό τοπίο υπάρχουν διάφορα είδη οικοτόπων, να συνειδητοποιήσουν ότι αλλάζοντας έναν βιότοπο επηρεάζουμε
και τα είδη που ζουν σε αυτόν, να διατυπώσουν
υποθέσεις και προτάσεις για τη μοναδικότητα του
τόπου τους.

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό χώρο

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

• Αντίγραφα
φύλλων
δραστηριότητας
• Μολύβια
• Ξυλομπογιές
• Χάρτης του νησιού
• Ριζόχαρτο
• Παρουσίαση
«Θαλλάσια είδη»
από το CD του
υλικού

Δύο διδακτικές
ώρες με
δυνατότητα
προέκτασης
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Ο εμψυχωτής παράγει και μοιράζει σε ομάδες παιδιών αντίγραφα του φύλλου «Αιγαίο, ένας
τόπος μοναδικός» όπου δίνονται προτάσεις που περιγράφουν την περιβαλλοντική και πολιτισμική αξία του Αιγαίου. Για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, ο εμψυχωτής επιλέγει τις κατάλληλες από τις φράσεις του φύλλου ή τις προσαρμόζει.
Το κάθε μέλος της ομάδας διαλέγει εκείνη την πρόταση που θεωρεί ότι εκφράζει για το ίδιο μία
σημαντική αξία του Αιγαίου. Φυσικά, μία φράση μπορεί να επιλεχθεί από περισσότερα από ένα
μέλη της ομάδας, ενώ τα παιδιά μπορούν να προτείνουν μία δική τους αξία. Τα μέλη της ομάδας
αιτιολογούν την επιλογή τους και μόλις ολοκληρώσουν, ένας από την ομάδα παρουσιάζει στην
ολομέλεια για ποιους λόγους το Αιγαίο είναι ξεχωριστό για την ομάδα του.
Μόλις ανακοινώσουν όλες οι ομάδες τις επιλογές τους, καταλήγουν μαζί ποιες είναι οι αξίες που
αναφέρονται περισσότερο αλλά και λιγότερο συχνά.

Ο διάλογος μπορεί να διευκολυνθεί με ερωτήσεις όπως:
•• Ποια φράση έχει αναφερθεί περισσότερες φορές; Ποια λιγότερες;
•• Ποιες φράσεις δεν επιλέχθηκαν
καθόλου;
•• Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;
Αν δοκιμάζατε να επαναλάβετε
την παραπάνω διαδικασία με άλλους ανθρώπους, θα βρίσκατε τα
ίδια αποτελέσματα;

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δώσουν απάντηση στο τελευταίο ερώτημα. Σε ομάδες, ζητούν
από τους μαθητές των άλλων τάξεων ή από
τις οικογένειές τους να επιλέξουν τις φράσεις
που εκείνοι θεωρούν ξεχωριστές ή σημαντικές και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα
της έρευνάς τους στην τάξη. Άραγε, τι διαφορές παρατηρούν;
Μόλις ολοκληρώσουν τη συζήτηση (ή και την
έρευνά τους), μπορούν να καταλήξουν στις
σημαντικές και ξεχωριστές για την ίδια την τάξη αξίες του Αιγαίου και να τις καταγράψουν
σε αντίγραφο του φύλλου «Το νησιωτικό τοπίο», χρωματίζοντας πρώτα το νησί που απεικονίζεται. Το αντίγραφο μπορεί να αναπαραχθεί και σε μέγεθος Α3 και να τοιχοκολληθεί
στην τάξη.

Στη συνέχεια, τα παιδιά διαβάζουν την ιστορία
«Μία όχι και τόσο ήσυχη νησίδα»

Η συζήτηση προεκτείνεται:
•• Από τι κινδυνεύει ο Μαυροπετρίτης;
•• Πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο μέρος όπου φωλιάζει θα αλλάξουν τη ζωή του;
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Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία τους.

Μοιράζονται στα παιδιά ή στις ομάδες παιδιών αντίγραφα του φύλλου «Είναι το Αιγαίο». Τα παιδιά λύνουν την ακροστιχίδα που τους δίνεται αποκαλύπτοντας τη λέξη «κιβωτός» που χαρακτηρίζει τη βιοποικιλότητα του Αιγαίου. Οι απαντήσεις της ακροστιχίδας, περιγράφουν βασικούς βιότοπους του Αιγαίου.
Στη συνέχεια, στο φύλλο «Το νησιωτικό τοπίο» τα παιδιά σε ομάδες εντοπίζουν τους διαφορετικούς βιότοπους της ακροστιχίδας. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
και έγχρωμα αντίγραφα του αντίστοιχου αρχείου από το CD του υλικού.
Στη συνέχεια, διαλέγουν ένα από τα είδη που συνδέονται με τους παραπάνω βιότοπους (Μεσογειακή φώκια, Θαλάσσια Χελώνα Καρέττα, Μαυροπετρίτης, Αρτέμης, Αιγαιόγλαρος) φροντίζοντας
να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα είδη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρουσίαση «Θαλάσσια Είδη» όπου τα παιδιά παρατηρούν τις φωτογραφίες των ειδών και διαλέγουν ένα από αυτά.

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ορίζει έναν κύκλο
στο έδαφος (μπορεί να είναι ένα στεφάνι, να
είναι χαραγμένος στο χώμα κ.λπ.) και διαβάζει διαδοχικά τα κείμενα του φύλλου «Πέρσι
το καλοκαίρι», που αφορούν στο ημερολόγιο
ενός επισκέπτη του νησιού.
Σκοπός είναι οι ομάδες παιδιών, ανάλογα με
το είδος που έχουν διαλέξει, να διαπιστώσουν
εάν τα κείμενα περιγράφουν μια συμπεριφορά που τα επηρεάζει. Όσα παιδιά θεωρούν
πως επηρεάζονται με αρνητικό τρόπο, μπαίνουν στον κύκλο.

Στο τέλος, γίνεται συζήτηση:
•• Πόσοι επηρεάζονται από τις παραπάνω συμπεριφορές;
•• Πόσοι κινδύνεψαν παραπάνω
από μία φορά;
•• Από την τελευταία περιγραφή,
πόσα είδη επηρεάστηκαν;
•• Γιατί είναι σημαντικό τώρα περισσότερο από ποτέ να προστατευτούν αυτές οι περιοχές;
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Τα παιδιά εστιάζουν στο δικό τους νησί και καταγράφουν τα ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος.
Σε ομάδες, εντοπίζουν στον χάρτη του νησιού τους, τα ιδανικά σημεία για:
••
••
••
••
••
••
••

Να βρουν μία ασφαλή θέση φωλιάς τα θαλασσοπούλια και ο Μαυροπετρίτης
Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον σύγχρονο πολιτισμό του νησιού
Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αρχαίο πολιτισμό ή/και την παράδοση του νησιού
Να δοκιμάσει ο επισκέπτης την τοπική κουζίνα
Να απολαύσεις τη φύση και να ηρεμήσεις
Να περπατήσεις σε μονοπάτια
Να απολαύσεις ένα καλοκαιρινό μπάνιο στη θάλασσα

Με τη βοήθεια ενός ριζόχαρτου και ενός χάρτη ξεπατικώνουν το περίγραμμα της ακτογραμμής
του νησιού τους. Στον νέο αυτόν χάρτη, εντοπίζουν τα «Δέκα Καλύτερα Σημεία» για τον επισκέπτη. Παράλληλα, συντάσσουν τις «Δέκα Συμβουλές» προς τον επισκέπτη, ώστε να προστατευτεί
η βιοποικιλότητα του νησιού, δίνοντας έμφαση στα μέρη όπου καλείται να κινηθεί με σεβασμό
στην αγριά ζωή.
Μπορούν να επεκτείνουν τη δράση τους, καταθέτοντας ιδέες για τα σημεία διανομής του χάρτη
τους, τον τρόπο προβολής του, ενώ μπορούν σταδιακά να τον εμπλουτίζουν με νέα σημεία που
ανακαλύπτουν τα ίδια είτε μέσω οικογενειακών εκδρομών είτε μέσω συνεντεύξεων με τους κατοίκους του χωριού.

Δράσεις της Ορνιθολογικής στο Αιγαίο
Τα νησιά και ιδιαίτερα οι νησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους αποτελούν τα
σημαντικότερα καταφύγια για τα θαλασσοπούλια στην Ελλάδα, προσφέροντας τόπους φωλιάσματος, καθώς και μέρη ξεκούρασης και διαχείμασης. Λόγω της ανθρώπινης παρουσίας, ο διαθέσιμος χώρος σε μεγάλα και κατοικημένα νησιά για τα θαλασσοπούλια μειώθηκε στο ελάχιστο, με συνέπεια οι κατάλληλοι χερσαίοι βιότοποι για τα
είδη αυτά να έχουν περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά σε ακατοίκητες βραχονησίδες.
Η Ορνιθολογική, προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων θαλασσοπουλιών (Μύχος, Αρτέμης, Θαλασσοκόρακας, Αιγαιόγλαρος, Υδροβάτης) καταγράφει την παρουσία τους, προσδιορίζει τις Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές γι’ αυτά ενώ ελέγχει και τον πληθυσμό των χερσαίων θηρευτών τους, όπως είναι οι αρουραίοι (Rattus sp.) οι οποίοι έχουν εισαχθεί στις νησίδες από τον άνθρωπο.
Η θήρευση των αβγών, των νεοσσών ακόμα και των ενήλικων ατόμων των θαλασσοπουλιών από τους αρουραίους, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που στην καλύτερη περίπτωση μειώνει την αναπαραγωγική επιτυχία των θαλασσοπουλιών, αλλά στη
χειρότερη μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην εγκατάλειψη των αποικιών.
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Είναι το Αιγαίο

Πέρσι το καλοκαίρι
1. Η αγκυροβόληση ενός σκάφους σε μια νησίδα είναι πιθανό να μεταφέρει ποντίκια τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Η παρουσία του σκύλου θα τρομάξει τα πουλιά και
ο ίδιος θα κυνηγήσει τους νεοσσούς. Η παρουσία μας αν δεν είναι ιδιαίτερα διακριτική, θα τρομάξει τα πουλιά που φωλιάζουν στο νησί τα οποία είναι πιθανό να
εγκαταλείψουν τη φωλιά τους.
2. Η φωλιά της Θαλάσσιας Χελώνας δεν είναι εύκολα ορατή. Θα πρέπει κάποιος να
παρατηρήσει τα ίχνη του θηλυκού στην άμμο (αν αυτά είναι πρόσφατα). Η χρήση
ομπρέλας σε τέτοιες παραλίες δημιουργεί τον κίνδυνο να καταστραφεί η φωλιά
της και να σπάσουν τα αβγά.
3. Τα σκουπίδια στην παραλία παρασύρονται πολύ εύκολα στη θάλασσα και ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα μεγάλα κομμάτια πλαστικού είναι σοβαρός κίνδυνος για τα θαλάσσια θηλαστικά αλλά και τα θαλασσοπούλια, ενώ τα μικρότερα για
τα ψάρια. Θα αποτελέσουν «τροφή» γι’ αυτά, κάτι που μπορεί να τα οδηγήσει μέχρι και σε απώλεια της ζωής τους.
4. Οι απομακρυσμένες σπηλιές είναι από τα ελάχιστα σημεία που μπορούν να βρουν
καταφύγιο οι φώκιες. Η συνεχής όχλησή τους θα τις τρομάξει και θα τις απομακρύνει από ένα ασφαλές, μέχρι πριν από λίγο, καταφύγιο.
5. Πολλά από τα πράγματα που αγοράζει ο άνθρωπος μετατρέπονται σύντομα σε
άχρηστα υλικά. Πέρα από την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων (πολλά εκ των
οποίων καταλήγουν στις θάλασσες) καταναλώνεται πολλή ενέργεια για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, επηρεάζοντας φυσικά όλα τα είδη.
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Είναι κοιτίδα αρχαίων
πολιτισμών

Η λιτότητα της νησιωτικής
αρχιτεκτονικής περιγράφει έναν
διαφορετικό τρόπο ζωής

Τα νησιά του προσφέρουν ηρεμία και γαλήνη
στον ταξιδιώτη και τους
κατοίκους

Έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά

Η κουζίνα του είναι
εκλεκτή με μοναδικά
τοπικά εδέσματα

Είναι προορισμός ξέγνοιαστων διακοπών
με ασυναγώνιστες παραλίες

Ένα μεγάλο ποσοστό των απομονωμένων νησιών του,
προστατεύεται από
τον νόμο μέσω του
ευρωπαϊκού δικτύου για τη διατήρηση της φύσης
NATURA 2000

Τα νησιά του δέχονται
εκατομμύρια επισκέπτες
από όλο τον κόσμο

Το απέραντο γαλάζιο έχει
εμπνεύσει ποιητές, ζωγράφους,
συγγραφείς, μουσικούς και
σκηνοθέτες

Φιλοξενεί ενδημικά φυτά, μοναδικά
ερπετά, απειλούμενα είδη και σπάνια πουλιά

Είναι παγκοσμίως διάσημο
στον κόσμο της επιστήμης
για τη βιοποικιλότητα που
φιλοξενεί

Τα νησιά του αποτελούν
«γέφυρες» ζωής για τον
άνθρωπο και τα πουλιά

Ως απομονωμένοι τόποι,
αποτελούν φυσικά εργαστήρια, όπου εξελίχθηκαν
μοναδικά νησιωτικά είδη
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Στα ερημονήσια του, τα θαλασσοπούλια θα
μεγαλώσουν με ασφάλεια τους νεοσσούς
τους μακριά από τα «μάτια του κόσμου»

Τα νησιά του λειτουργούν ως σημαντικά
μεταναστευτικά περάσματα για τα πουλιά

Αρκεί μια βάρκα
για να κάνεις
τον γύρο του
νησιού

Έχει σπουδαία ναυτική και αλιευτική
παράδοση

Το Αιγαίο είναι σημαντικό γιατί…
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Κάθε πρόταση περιγράφει έναν βιότοπο του Αιγαίου. Συμπλήρωσε
με τις απαντήσεις σου τα κενά που λείπουν και ανακάλυψε τι είναι το
Αιγαίο για τη βιοποικιλότητα.
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1

Σε πολλά νησιά, αυτές αφορούν τοπικές ποικιλίες.

2

Τα ορμητήρια του Μαυροπετρίτη αλλά και τα μέρη όπου θα κάνει τη φωλιά του.

3

Απλησίαστες από τον άνθρωπο, είναι το ιδανικό μέρος για να
βρει καταφύγιο η Μεσογειακή Φώκια.

4
5
6

Σε αυτές θα θάψει τα αβγά της η Θαλάσσια Χελώνα.

7

Βελτιώνουν το μικροκλίμα και συμβάλλουν στην απορρόφηση
του διοξειδίου του άνθρακα.

Μεταναστευτικοί «σταθμοί» για τα υδρόβια πουλιά.
Ένα απέραντος κυνηγότοπος για τα θαλασσοπούλια.

1

2
Μου άρεσε να πηγαίνω περίπατο στις απομονωμένες νησίδες.
Έφτανα εκεί με το σκάφος του
θείου μου και είχα πάντα για παρέα τον σκύλο μου. Συχνά παρατηρούσα εκεί θαλασσοπούλια τα
οποία δεν δίσταζα να πλησιάσω.

3

5

Έμαθα πως στη διπλανή παραλία
από το σπίτι που μέναμε, γεννά τα
αβγά της μία Θαλάσσια Χελώνα.
Αν και είναι η παραλία που τόσα
καλοκαίρια στήνουμε την ομπρέλα μας, ποτέ δεν την έχω δει.

4

Είμαι τελικά πολύ αφηρημένος.
Κάθε φορά που πάω στην παραλία όλο και κάτι ξεχνάω. Πλαστικές σακούλες, το μπουκαλάκι με
το νερό, μέχρι και τη μάσκα μου.
Όταν το θυμάμαι είμαι ήδη μακριά και όταν επιστρέφω μετά
από μέρες ποτέ δεν τα βρίσκω.

Τώρα που είμαι πιο μεγάλος, μπορώ εύκολα να κολυμπήσω έως τις
απομακρυσμένες θαλάσσιες σπηλιές κοντά στην αγαπημένη μου
ερημική παραλία. Αύριο κιόλας θα
κάνω την πρώτη μου προσπάθεια.

Έχω έναν λόγο να χαίρομαι που επιστρέφω στην πρωτεύουσα. Το νέο πολυκατάστημα που άνοιξε είναι καταπληκτικό. Το επισκέφθηκα για πρώτη φορά πριν
από 3 χρόνια και από τότε αγοράζω συνέχεια πράγματα. Θα σας τα έδειχνα,
αλλά τα περισσότερα από αυτά τα έχω πια πετάξει.
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιχνίδια σωματικής έκφρασης και αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους με ερέθισμα τη
φράση «Θα πάω να ζήσω αλλού» από την ομώνυμη ιστορια για τον Μαυροπετρίτη. Ανάλογα με την ηλικία τους, ζωγραφίζουν τον ιδανικό τόπο για τον Μαυροπετρίτη αλλά
και τον δικό τους ή/και συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων με
θέμα την τοποθέτηση ενός αιολικού πάρκου στο νησί τους.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν
ότι μια φυσική περιοχή ικανοποιεί τις
ανάγκες πολλών ειδών (και ανθρώπων), να
συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά αλλά και θετικά μια φυσική περιοχή.

ΤΟΠΟΣ
Σε εσωτερικό ή/και
εξωτερικό χώρο

• Αντίγραφα
φύλλων δραστηριότητας
• Μολύβια
• Ξυλομπογιές
• Ψαλίδι
• Λευκές σελίδες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο διδακτικές ώρες

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω
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Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
•• Μπορούν να σκεφτούν ποιες είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
•• Γνωρίζουν κάποιες από αυτές;

Στη συνέχεια, τα παιδιά διαβάζουν την ιστορία
«Θα πάω να ζήσω αλλού»

Γίνεται συζήτηση:
•• Τι είναι αυτό που ώθησε τον Μαυροπετρίτη του παραμυθιού να «μετακομίσει»;
•• Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησε;
•• Τι πιστεύετε ότι έκανε ο Μαυροπετρίτης του παραμυθιού;

Ο εμψυχωτής μπορεί να φανερώσει στα παιδιά πως ο Μαυροπετρίτης του παραμυθιού
αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο του, εξηγώντας πως κάθε είδος ζώου είναι προσαρμοσμένο και αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένο κάθε φορά οικότοπο. Εναλλακτικά, μπορεί να αφηγηθεί στα παιδιά το παραμύθι «Θα
πάω να ζήσω αλλού» που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο CD του υλικού.
Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση ή/και αφήγηση, ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να
αποδώσουν τη φράση «Θα πάω να ζήσω αλλού» με διαφορετικό κάθε φορά συναίσθημα, όπως απογοήτευση, λύπη, θυμό, ενθουσιασμό, χαρά, ευτυχία (όχι απαραίτητα με αυτή
τη σειρά). Αρχικά, με έναν μορφασμό (έκφραση στο πρόσωπο), στη συνέχεια με μία κίνηση
και στο τέλος, λεκτικά.
Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ορίζει στον χώρο 6 (ή και περισσότερες) περιοχές που αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικές σύντομες ιστο-
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ρίες. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ιστορίες
του φύλλου «Μικρές ιστορίες» όπου η φράση «Θα πάω να ζήσω αλλού» εκφράζεται από
τον ήρωα με θυμό, ενθουσιασμό, λύπη, απογοήτευση, χαρά, ευτυχία ή μπορεί να επινοήσει δικές του. Τα παιδιά σε ζευγάρια ή τριάδες
παίρνουν θέση σε μία από αυτές τις περιοχές,
διαβάζουν τη μικρή ιστορία και με σύνθημα
του εμψυχωτή συζητούν με βάση την ιστορία τους, υιοθετώντας και την αντίστοιχη συναισθηματική κατάσταση. Με την εντολή «Αλλού» από τον εμψυχωτή, οι ομάδες αλλάζουν
θέση και προσαρμόζουν τους διαλόγους τους
με βάση τη νέα ιστορία. Οι «αλλαγές» συνεχίζονται μέχρι να περάσουν όλες οι ομάδες από
όλες τις περιοχές.
Στο τέλος, ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά
να συνθέσουν τις δικές τους σύντομες ιστορίες (ή/και διαλόγους) οι οποίες εκφράζουν
ένα συναίσθημα της επιλογής τους, εντάσοντας προαιρετικά τη φράση «Θα πάω να ζήσω αλλού».

Ενδεικτικά ερωτήματα για να δημιουργηθεί η ιστορία μπορεί να είναι:
•• Ποιος είναι ο ήρωας; Τι του συμβαίνει; Πώς
νιώθει; Τι θέλει να κάνει;
•• Ποιος είναι ο χώρος όπου εκτυλίσσεται η
δράση; Τι έχει συμβεί πριν διατυπώσει ο
ήρωας τη φράση «Θα πάω να ζήσω αλλού»;
Τι προτιμά ο ήρωας, να μείνει ή να φύγει;
Ποιες είναι οι επιλογές του; Πώς θα είναι η
επόμενη μέρα της απόφασής του;
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες
ανάλογα με την ηλικία τους.

Ο εμψυχωτής επικεντρώνει τη συζήτηση στον Μαυροπετρίτη:
•• Θα ήθελε ο ίδιος να ζήσει αλλού;
•• Ποιος είναι ο ιδανικός βιότοπος για το γεράκι του Αιγαίου;

Τα παιδιά ατομικά, ζωγραφίζουν στο φύλλο «Ο ιδανικός τόπος» τον ιδανικό βιότοπο για τον Μαυροπετρίτη, ενώ μπορούν στη συνέχεια σε μία λευκή σελίδα να ζωγραφίσουν τον δικό τους ιδανικό «βιότοπο».
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Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων σχετικά με τη χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου στο
νησί τους, αξιοποιώντας τις πληροφορίες του φύλλου «Αιολικά πάρκα». Τα παιδιά χωρίζονται σε
5 ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν και να υποδυθούν αντίστοιχα 5 διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας περιγράφονται στο φύλλο «Αιολικά πάρκα» το οποίο μοιράζεται στις ομάδες ώστε να ενημερωθούν για το ζήτημα επί του οποίου
καλούνται να τοποθετηθούν, για τον ρόλο τους αλλά και για τον ρόλο των υπόλοιπων ομάδων.
Τα μέλη της ομάδας συζητούν, κρατούν σημειώσεις σε λευκές σελίδες και αποφασίζουν για
τα παρακάτω θέματα:
•• Συγκροτούν επιχειρήματα τεκμηρίωσης της άποψής τους.
•• Αξιολογούν τα επιχειρήματά τους και αποφασίζουν ποια θα υποστηρίξουν περισσότερο.
•• Σκέφτονται τις λύσεις που θα προτείνουν.
Ορίζεται επίσης ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες για να προετοιμαστούν (π.χ. 1520 λεπτά). Μόλις ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη θέση της και αλληλεπιδρώντας
μεταξύ τους, επιχειρούν να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση για το ζήτημα που τέθηκε.
Εναλλακτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να ορίσει μία ομάδα κριτών η οποία αξιολογεί την κάθε ομάδα με βάση τα επιχειρήματα που θέτει. Όποια ομάδα συγκεντρώσει την καλύτερη βαθμολογία
είναι και η νικήτρια.

Στο τέλος, γίνεται συζήτηση:
•• Ποια θέματα ανέδειξε αυτό το
παιχνίδι ρόλων;
•• Πώς ένιωσε καθένας/καθεμία
στη διάρκεια της δραστηριότητας; Ένιωσε να εμπλέκεται
προσωπικά στον ρόλο; Γιατί;
•• Κατέληξαν οι ομάδες σε μία
αποδεκτή από όλους απόφαση; Αν όχι, τι ήταν αυτό που την
εμπόδισε; Αν ναι, τι ήταν αυτό
που τη διευκόλυνε;
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Ένα είδος
προσαρμοσμένο στον
τόπο του
Κάθε είδος ζώου είναι προσαρμοσμένο και αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής όσον αφορά το κλίμα, το είδος τροφής, τις θέσεις φωλιάσματος και καταφυγίου αλλά και τους
πιθανούς θηρευτές του. Ένα είδος που
θα δοκίμαζε να «μετακομίσει» σε ξένο
οικότοπο θα έπρεπε εκ νέου να προσαρμοστεί σε νέους τρόπους αναζήτησης τροφής, αποφυγής θηρευτών αλλά και χρήσης νέων θέσεων φωλιάς.

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

Αιολικοί σταθμοί
παραγωγής ενέργειας

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ,
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή
και η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων και η
παλιρροϊκή ενέργεια (θαλάσσια ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια από την κίνηση
υδάτινων μαζών, π.χ. κύματα), τα εκλυόμενα αέρια από χώρους υγειονομικής
ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού και τα βιοαέρια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου,
ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η αιολική ενέργεια είναι από τις πλέον
ανεπτυγμένες ανανεώσιμες πηγές και
με συνεχώς αυξανόμενη συνεισφορά
στην παραγωγή ενέργειας. Παρ’ όλα
αυτά η παραγωγή ενέργειας, ακόμη
και όταν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική, δημιουργεί
και ζημιογόνες επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον εάν δεν ληφθούν υπόψη
τα ανάλογα μέτρα για την προστασία
της άγριας ζωής. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών κοντά σε τόπους όπου
τα πουλιά διέρχονται κατά τη μετάναστευση, τρέφονται, φωλιάζουν ή κουρνιάζουν, μπορεί να προκαλέσει είτε την
άμεση απώλεια ενός ατόμου εξαιτίας της σύγκρουσής του σε αυτές, είτε
την απώλεια του ενδιαιτήματός τους.
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Ο ήρωας της ιστορίας μας….
… είναι κάτοικος σε μια ήσυχη γειτονιά. Γι’ αυτό άλλωστε τη
διάλεξε. Όμως, ο νέος γείτονας είναι μουσικός και του αρέσει
να κάνει πρόβα τις βραδινές ώρες που ο ίδιος ξεκουράζεται.
Θυμωμένα λοιπόν, ανακοινώνει «Θα πάω να ζήσω αλλού».

… μένει τόσα χρόνια στο νησί. Εκεί είναι οι φίλοι του και η γειτονιά του. Οι γονείς του όμως βρήκαν δουλειά σε μια μεγάλη πόλη και θα μετακομίσουν. Ανακοινώνει στους φίλους του
«Θα πάω να ζήσω αλλού».

… ψάχνει να βρει ένα δωμάτιο σε νησί για έναν χρόνο. Κάθε δωμάτιο που βλέπει είναι σε χειρότερη κατάσταση από το
προηγούμενο. Το ένα είναι πολύ παλιό, το άλλο πολύ ζεστό.
Το τελευταίο, ήταν ακριβό. «Ουφ», ανακοίνωσε στον τελευταίο ιδιοκτήτη, «Θα πάω να ζήσω αλλού».
… το τελευταίο διάστημα σκέφτεται να μετακομίσει στο κέντρο γιατί είναι πιο κοντά στη δουλειά του αλλά διστάζει να
το ανακοινώσει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Να όμως, που του
ανακοινώνει ο ιδιοκτήτης πως θα το χρειαστεί για τον γιο του.
«Μην ανησυχείς», του ανακοινώνει, «Θα πάω να ζήσω αλλού».
… έχει αφήσει τον πλανήτη Γη εδώ και δεκάδες χρόνια. Ζει
σε έναν κοντινό γαλαξία αλλά εδώ και καιρό είχε ζητήσει να
επιστρέψει στη Γη. Από τη στιγμή που του ανακοίνωσαν ότι
έχουν έτοιμο το εισιτήριό του για τη Γη, κυκλοφορεί με ένα
μεγάλο χαμόγελο και σκέφτεται «Θα πάω να ζήσω αλλού».
… τα τελευταία χρόνια, μένει σε ένα πολύ μικρό σπίτι. Όλη η
οικογένεια, 4 άτομα, μοιράζεται το ίδιο δωμάτιο. Να όμως,
που τώρα οι γονείς τους, τους ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ένα
μεγαλύτερο σπίτι και μάλιστα με αυλή! «Επιτέλους» αναφώνησε, «Θα πάω να ζήσω αλλού».
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Επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση πετρελαίου ή
λιγνίτη ρυπαίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί την κατασκευή αιολικών πάρκων. Μια ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία σκοπεύει να
κατασκευάσει ένα αιολικό πάρκο στην κορυφογραμμή και τις ψηλότερες ράχες του νησιού. Οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου
θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον
(αντίθετα με ότι συμβαίνει με την καύση πετρελαίου ή λιγνίτη). Θα
φτιάξει έναν φαρδύ χωματόδρομο για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών, επίπεδους χώρους για να τις εγκαταστήσει και μια γραμμή μεταφοράς ενέργειας ως την πιο κοντινή εγκατάσταση της ΔΕΗ.

Στις κορυφογραμμές κυνηγά
ο Μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο και
προστατευόμενο είδος γερακιού. Επιπλέον,
κάθε άνοιξη και φθινόπωρο περνούν πολλά μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης, όλες οι πλαγιές και οι κορυφογραμμές είναι πολύτιμοι
βοσκότοποι για τους κατοίκους.

Κάθε ομάδα διαλέγει να αντιπροσωπεύσει μία κατηγορία
διαχείρισης, όπως οι πιο κάτω:
1. Μια ομάδα κατοίκων θέλει να γίνει το έργο στην περιοχή τους, επειδή η εταιρεία θα δώσει λεφτά στην κοινότητα ως αντάλλαγμα για τη χρήση της κοινοτικής γης.
2. Μια άλλη ομάδα κατοίκων θέλει να διατηρήσει το φυσικό τοπίο, επειδή έτσι
θα βοηθήσει ένα σπάνιο είδος πουλιού να επιβιώσει. Επιπλέον, το βουνό είναι το μόνο φυσικό σημείο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τη φύση, σε μια
περιοχή γεμάτη καλλιέργειες.
3. Οι ορνιθολόγοι μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) θέλουν να μην κατασκευαστούν ανεμογεννήτριες στο 60% του μήκους της κορυφογραμμής,
ώστε τα γεράκια να έχουν χώρο για να κυνηγήσουν.
4. Οι επιστήμονες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα εγκρίνουν την κατασκευή
μόνο αν πειστούν ότι θα φέρει μεγάλο κέρδος από το ρεύμα, ενώ θα προκαλέσει μικρή ζημιά στο περιβάλλον.
5. Η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει όσο γίνεται περισσότερες ανεμογεννήτριες, επειδή έτσι θα απομείνει μεγαλύτερο κέρδος αφού εξοφλήσει το κόστος
κατασκευής του δρόμου πρόσβασης (θα πρέπει να κατασκευάσει τον ίδιο
δρόμο ανεξάρτητα από το πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκαταστήσει).
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me λιγα λογια...
Στο πρώτο μέρος της ενότητας, τα παιδιά συμμετέχουν
σε κινητικό παιχνίδι με θέμα τη δορυφορική παρακολούθηση του Μαυροπετρίτη, εντοπίζουν σε χάρτη της Αφρικής τη μεταναστευτική διαδρομή του είδους και δημιουργούν
ζωγραφικές απεικονίσεις για τις χώρες από τις οποίες διέρχεται. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, τα παιδιά εκπροσωπούν
δύο απειλούμενα από την Κλιματική Αλλαγή είδη λεμούριων της Μαδαγασκάρης, διαβάζουν έναν μονόλογο κατοίκου
της Μαδαγασκάρης για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και συντάσσουν έναν αντίστοιχο για τη δική τους χώρα.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με τους πολιτισμούς χωρών της
Αφρικής, να συνειδητοποιήσουν ότι η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει πολλά είδη (και
τον άνθρωπο) σε πολλά μέρη του κόσμου.

• Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
• Χάρτης της Αφρικής
• Υπολογιστής με δυνατότητα
σύνδεσης στο διαδίκτυο και
αναπαραγωγής ήχου
• Χαρτόνια σε μέγεθος Α3

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

• Μολύβια

Σε εσωτερικό
χώρο

Τρεις
διδακτικές
ώρες με
δυνατότητα
προέκτασης

• Ξυλομπογιές

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω
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Τα παιδιά
διαβάζουν την
ιστορία
«εισIτηριο για τη
μαδαγασκαρη»

Για την υλοποίηση του πρώτου μέρους της
δραστηριότητας δίνουν έμφαση στα πρώτα
τέσσερα καρέ της ιστορίας ενώ για την υλοποίηση του δεύτερου μέρους, δίνουν έμφαση στα τελευταία τρία καρέ της ιστορίας.

Στον ιστότοπο

Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν
σε χάρτη της Αφρικής τη διαδρομή που ακολούθησε ο νεαρός Μαυροπετρίτης με βάση
τη γεωγραφική περιγραφή που δίνεται στο
δεύτερο και τέταρτο καρέ της ιστορίας. Μόλις ολοκληρώσουν, δίνονται στα παιδιά πληροφορίες για τη δορυφορική παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών.

www.ornithologiki.gr/
falcoeleonorae/telemetry
μπορούν να μάθουν περισσότερα για
τη δορυφορική παρακολούθηση της
μετανάστευσης του Μαυροπετρίτη από
τη χώρα μας στις περιοχές διαχείμασής
του στη Νοτιανατολική Αφρική και τη
Μαδαγασκάρη.

Στη συνέχεια, τα παιδιά συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου. Σχηματίζουν
έναν κύκλο και στη μέση του κύκλου μπαίνουν δύο παιδιά. Το ένα από αυτά εκπροσωπεί το μεταναστευτικό γεράκι της ιστορίας που του έχουν τοποθετήσει δορυφορικό πομπό και το άλλο τον
ερευνητή που το εντοπίζει. Το παιδί που εκπροσωπεί το γεράκι υιοθετεί έναν δικό του ήχο που
παραπέμπει σε σήμα πομπού τον οποίο και επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο
ερευνητής με κλειστά μάτια επιχειρεί να πιάσει το γεράκι εντοπίζοντάς το αποκλειστικά από τον
ήχο του «ραντάρ». Ο εμψυχωτής φροντίζει ώστε όλα τα παιδιά να αναλάβουν ρόλους γερακιού
και ερευνητή. Εναλλακτικά, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα περισσότερα ζευγάρια, αρκεί
τα γεράκια να εκπέμπουν διαφορετικά σήματα.

Με την επιστροφή στην τάξη,
τα παιδιά επισκέπτονται τον ιστότοπο:
www.ornithologiki.gr/
falcoeleonorae/travel
όπου μπορούν να δουν διαδικτυακά τις
διαδρομές τεσσάρων Μαυροπετριτών:
του Ζέφυρου, της Ίριδας, του Βορέα και
του Νότου.

Στα 4 αυτά γεράκια, είχαν τοποθετηθεί το
2009 δορυφορικοί πομποί οι οποίοι επέτρεψαν την εξακρίβωση της μεταναστευτικής διαδρομής που ακολουθούν οι Μαυροπετρίτες
που επισκέπτονται τη χώρα μας.
Τα παιδιά εντοπίζουν στον διαδικτυακό χάρτη τη διαδρομή που περιγράφεται στο δεύτερο και τέταρτο καρέ της ιστορίας με σκοπό να
αποκαλύψουν ποιο από τα 4 παραπάνω γεράκια είναι αυτό που πρωταγωνιστεί στην ιστορία (Απάντηση: η Ίρις).
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην παρακάτω δραστηριότητα.

72

Τα παιδιά εντοπίζουν τις χώρες που διασχίζει ο Μαυροπετρίτης της ιστορίας λύνοντας το σταυρόλεξο του φύλλου «Χώρες της Αφρικής». Για να βρουν τις απαντήσεις του σταυρόλεξου, τα παιδιά
μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. (Απάντηση: Αίγυπτος, Σουδάν,
Αιθιοπία, Κένυα, Τανζανία, Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη).

Μόλις ολοκληρώσουν, χωρίζονται σε 7 ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία από τις παραπάνω χώρες και συμμετέχουν στο εξής κινητικό παιχνίδι:
•• Ζητείται από τα παιδιά να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο. Η κίνησή τους μπορεί να γίνεται με συνοδεία παραδοσιακών αφρικάνικων τραγουδιών.
•• Με σύνθημα του εμψυχωτή (π.χ. παύση
μουσικής, παλαμάκι), η κίνηση σταματά και
τα παιδιά καλούνται γρήγορα να εντοπίσουν
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Μόλις
σχηματιστούν οι ομάδες, η κίνηση στον χώρο ξεκινά ξανά.
•• Στο επόμενο σύνθημα του εμψυχωτή, καλούνται όχι μόνο να σχηματίσουν την ομάδα τους αλλά και να τοποθετηθούν οι «χώρες» σε τέτοια σειρά, έτσι ώστε να σηματοδοτούν τη μεταναστευτική διαδρομή του
Μαυροπετρίτη.
•• Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να καταφέρουν οι ομάδες να συντονιστούν σε
σύντομο χρονικό διάστημα (δίνονται λίγα
δευτερόλεπτα σε κάθε ομάδα).

Στη συνέχεια, οι ομάδες αποτυπώνουν σε
χαρτόνι μεγέθους Α3 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Ο τίτλος της κατασκευής τους μπορεί να είναι «Τι συνάντησε ο Μαυροπετρίτης σε κάθε χώρα;».
Βοηθητικά:
•• Μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τις
προτάσεις του σταυρόλεξου και τις πληροφορίες που αναζήτησαν στο διαδίκτυο.
•• Τα μέλη της ομάδας διατυπώνουν τυχόν
ερωτήσεις που έχουν για κάθε χώρα (πού
βρίσκεται, ποιο είναι το παραδοσιακό της
φαγητό, ποιο είναι το πιο γνωστό αξιοθέατό της, πώς μοιάζει το φυσικό περιβάλλον
κ.λπ.). Επιλέγουν 4-5 ερωτήσεις από αυτές
και αναλαμβάνουν να βρουν τις απαντήσεις
στο διαδίκτυο.
•• Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να επιλέξει
ένα αντικείμενο ή μία λέξη που θεωρεί ότι
συμβολίζει τη χώρα της ομάδας του, αιτιολογώντας την επιλογή του. Εντάσσουν τα
αντικείμενα αυτά ή και τις λέξεις στις ζωγραφικές απεικονίσεις τους.

Οι ομάδες παρουσιάζουν σε κύκλο τα έργα τους και μόλις ολοκληρώσουν αναφέρουν ποια χώρα
από αυτές θα ήθελαν να επισκεφθούν και για ποιον λόγο. Εναλλακτικά, κάθε παιδί επιλέγει τη χώρα της προτίμησής του και αποτυπώνει σε μια ζωγραφιά αυτό που ξεχώρισε σε αυτήν.

73

Με ερέθισμα τα τελευταία τρία καρέ της ιστορίας γίνεται συζήτηση:
•• Πού προσγειώθηκε ο Μαυροπετρίτης;
•• Γιατί έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι λεμούριοι; Τι μπορεί να έχει συμβεί;

Αφού διατυπώσουν τα παιδιά τις υποθέσεις
τους, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ζευγάρια και τους μοιράζει τα κείμενα διαλόγου του
φύλλου «Οι λεμούριοι της Μαδαγασκάρης» τα
οποία περιγράφουν τα προβλήματα δύο απειλούμενων ειδών λεμούριων: του λεμούριου
με τη δακτυλιωτή ουρά (Ringtailed lemur) και
της Σιφάκας του Κοκελέρ (Coquerel’s sifaka).
Τους ανακοινώνει πως κάθε μέλος του ζευγαριού εκπροσωπεί από ένα είδος και πως έχουν
κληθεί στη συνέλευση των λεμούριων για να
εξηγήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα ζευγάρια παίρνουν θέση στον χώρο
και με σύνθημα του εμψυχωτή αναπτύσσουν
τους διαλόγους τους. Μετά από λίγα λεπτά, ο
εμψυχωτής καλεί ένα-ένα τα ζευγάρια να παρουσιάσουν τους διαλόγους τους.

Μόλις ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που
μπορούν να υιοθετηθούν για την
προστασία των λεμούριων.

Αφού διατυπωθούν οι απόψεις των παιδιών,
ο εμψυχωτής μοιράζει ή ανακοινώνει στα ζευγάρια τις λύσεις που προτείνονται στο φύλλο
«Οι λεμούριοι της Μαδαγασκάρης». Τα ζευγάρια επιλέγουν τις προτάσεις που θεωρούν
ότι συμβάλλουν στην προστασία τους, ενσωματώνουν τα νέα στοιχεία στον διάλογό τους
και παρουσιάζουν εκ νέου. Σε αυτό το σημείο,
οι δυάδες μπορούν να ενωθούν σχηματίζοντας τετράδες.
Βοηθητικά:
•• Η κίνησή τους μπορεί να εκφράζει το συναίσθημα που τους προκαλεί κάθε κείμενο. Το
πρώτο, περιγράφει τα προβλήματα των λεμούριων οπότε μπορούν να εντάξουν κινήσεις που φανερώνουν αγανάκτηση, σύγχυση, ανησυχία, αβεβαιότητα, φόβο, θυμό. Το
δεύτερο, περιγράφει λύσεις στα προβλήματά τους οπότε αντίστοιχα ενσωματώνουν
κινήσεις που φανερώνουν ελπίδα, ανακούφιση, ασφάλεια, ευτυχία, χαρά.
•• Στη δεύτερη δράση, μπορούν να εντάξουν
τη φράση «Miaro atiala, mamboly fiainana»
που μεταφράζεται ως «Προστάτεψε το δάσος
και η ζωή θα ανθίσει» («Protect the forest, and
life will grow»).
Μόλις παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, ο εμψυχωτής ανακοινώνει πως ο λατινικός όρος
«lemur» σημαίνει φάντασμα ή πνεύμα της νύχτας. Γιατί άραγε, οι κάτοικοι της Μαδαγάσκαρης απέδωσαν αυτόν τον όρο στους λεμούριους; Τα παιδιά γράφουν τους δικούς τους
σύντομους θρύλους για τα ενδημικά αυτά είδη της Μαδαγασκάρης.
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Ο εμψυχωτής εξηγεί στα παιδιά πως:
•• Σύμφωνα με τις προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας, οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο σύνολο του πλανήτη.
•• Στο νησί της Μαδαγασκάρης οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής είναι ήδη ορατές. Οι χειμώνες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ranomafana ήταν πιο ξηροί την περίοδο μεταξύ 19862005 συγκριτικά με την περίοδο μεταξύ 1960-1985.

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής τους αφηγείται τον παρακάτω μονόλογο μίας κατοίκου της Μαδαγασκάρης:
«Ο ποταμός είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά, περπατάμε ώρες για να φτάσουμε εκεί. Με το νερό
της βροχής μπορούσαμε να μαγειρέψουμε και να έχουμε ποικιλία καλλιεργειών. Μπορούσαμε
να φυτέψουμε λάχανα, καλαμπόκι και φασόλια. Ό,τι φυτέψαμε ως τώρα ξεράθηκε και κατέληξε σε αποτυχία. Θα είναι πολύ δύσκολα και θα υποφέρουμε».

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά:
•• Πώς έχει αλλάξει η ζωή των κατοίκων της Μαδαγασκάρης;
•• Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους
για να μετριάσουν τις επιπτώσεις
της Κλιματικής Αλλαγής;

Ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν έναν αντίστοιχο μονόλογο που θα περιγράφει τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ελλάδας αν γίνει πραγματικότητα η εξής διατύπωση των επιστημόνων για τη Μεσόγειο σε σχέση με την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων:
«Αναφορικά με την περιοχή της Μεσογείου, Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η
Ελλάδα θα πληγούν μακροπρόθεσμα από σταδιακά αυξανόμενες ξηρασίες, καθώς και έντονες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα φαίνεται να επηρεάζονται οι
παραδοσιακές καλλιέργειες της Μεσογείου (σιτάρι, ελιές, αμπέλια), εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών και της λειψυδρίας».
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Τραγούδια από την Κεντρική και Νότια Αφρική
Ο εμψυχωτής μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του YouTube,
τους εξής μουσικούς (ή τίτλους):
••
••
••
••
••

Miriam Makeba («Ipapalazi», «Malaika», «Kilimanjaro») - Νότια Αφρική
Ladysmith Black Mambazo & Soweto Gospel Choir - Νότια Αφρική
Oliver Mtukudzi («Ndakuvara», «Wongororo») - Ζιμπάμπουε
Justin Vali («Mandraka», «Baobab») - Μαδαγασκάρη
Dulce and the band Orchestra Marrabenta de Mozambique («Tsiketa Kuni
Barassara») - Μοζαμβίκη
•• Angelique Kidjo («Agolo», «Babalao», «Battu») - Μπενίν (Δυτική Αφρική)

Οι λεμούριοι της
Μαδαγασκάρης

Ένας θρύλος για τους
λεμούριους

Οι λεμούριοι είναι μια ομάδα πρωτευόντων που ζουν αποκλειστικά στο νησί της Μαδαγασκάρης. Σύμφωνα με τις
τελευταίες έρευνες των επιστημόνων η
οικογένεια των λεμούριων περιλαμβάνει 103 διαφορετικά είδη, όλα ενδημικά της Μαδαγασκάρης. Με βάση τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), οι λεμούριοι αποτελούν την
πιο απειλούμενη ομάδα μεγάλων θηλαστικών παγκοσμίως. Σήμερα, το 94%
των ειδών της οικογένειας των λεμούριων θεωρούνται απειλούμενα σε σχέση με το 74% το 2008.

Ήταν κάποτε ένα αγόρι που τόλμησε να
μπει στο δάσος για να συλλέξει μέλι. Σκαρφάλωσε ένα ψηλό δέντρο σε αναζήτηση
ενός μελισσιού, αλλά πριν καταφέρει να
συλλέξει το βραβείο του, του επιτέθηκαν
οι μέλισσες. Χάνει την ισορροπία του και
πέφτει από το δέντρο, κάτι που θα σήμαινε και το τέλος του. Όμως, ένα ευγενικό
“indri”, ένα είδος μεγάλου λεμούριου, τον
έπιασε και το αγόρι σώθηκε. Από εκείνη τη μέρα και μετά, οι μεγαλύτεροι λένε
πως κανείς δεν θα πρέπει να σκοτώνει τα
“indri”.

Περισσότερα για τον Λεμούριο με
τη Δακτυλιωτή Ουρά (στα αγγλικά):
http://lemur.duke.edu/discover/
meet-the-lemurs/ring-tailed-lemur/
Περισσότερα για τη
Σιφάκα του Κοκελέρ (στα αγγλικά):
http://lemur.duke.edu/discover/
meet-the-lemurs/coquerels-sifaka/

76

Η παραπάνω ιστορία αφορά μία μόνο
εκδοχή της συγκεκριμένης «απαγόρευσης». Οι ιστορίες διαφέρουν από μέρος σε μέρος, όμως όλες υπαγορεύουν
την ίδια αρχή: το να σκοτώσει κάποιος
έναν λεμούριο θα φέρει αρρώστια, κακή τύχη ή δυσκολίες σε αυτόν και την
οικογένειά του. Η συγκεκριμένη δοξασία ή fady είναι μία από τις πολλές που
σηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά της Μαδαγασκάρης.

χωρεσ τησ αφρικησ
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οριζοντια
1

Εκεί βρίσκεται το Κιλιμάντζαρο, το πιο ψηλό βουνό της Αφρικής αλλά και το περίφημο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι.

2

Εκεί ανακαλύφθηκε ένα από τα πιο σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα, ο σκελετός της Lucy, του είδους Australopithecus
afarensis, που έζησε πριν από 3,2 εκατομμύρια χρόνια.

3

Πατρίδα των φυλών Τουρκάνα, Σαμπούρου και Μασάι.

4

Διάσημη για τα δέντρα μπαομπάπ και τους λεμούριους.

καθετα
1

Η μεγάλη της ακτογραμμή απλώνεται στον Ινδικό Ωκεανό.

2

Διάσημη για τις πυραμίδες και τη Μεγάλη Σφίγγα.

3

Η πρωτεύουσα του είναι το Χαρτούμ.

1
2
1
2
3
3
4
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Λεμούριος με τη δακτυλιωτή ουρά
(Lemur catta)
Ο πληθυσμός του τα τελευταία 40 περίπου χρόνια έχει μειωθεί
πάνω από 50%.
Όσοι από αυτούς έχουν απομείνει, βρίσκονται σε απομονωμένες μεταξύ τους περιοχές, ενώ ελάχιστοι βρίσκονται σε περιοχές που προστατεύονται.
Τους αρέσουν πολύ τα «δάση στοάς» τα οποία δυστυχώς καίγονται για τη δημιουργία καλλιεργειών αλλά και βοσκοτόπων.
Εκτός από το κυνήγι για τροφή, τους κυνηγούν για εμπόριο άγριας ζωής το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς, παρότι είναι
άγρια είδη, θα καταλήξουν να ζουν σε αιχμαλωσία (κατοικίδια).
Σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και η μεγάλη ξηρασία των
τελευταίων ετών που απειλεί τους ίδιους αλλά και τους βιοτόπους τους. Αν βγει αληθινό το σενάριο των επιστημόνων για
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 2.6 οC, η επιβίωσή τους
θα είναι αβέβαιη.

Κινδυνεύον!

Σιφάκα του Κοκελέρ (Propithecus coquereli)
Ο πληθυσμός της Σιφάκας τα τελευταία 50 περίπου χρόνια έχει
μειωθεί πάνω από 50%.
Τεράστιες δασικές εκτάσεις καίγονται κάθε χρόνο για να καλλιεργηθούν με ρύζι και κασάβα, ένα είδος πατάτας πλούσιο σε
υδατάνθρακες. Μετά από την κοπή των δέντρων, οι εκτάσεις
καίγονται ώστε να είναι γόνιμο το έδαφος για την καλλιέργεια.
Το έδαφος όμως παραμένει γόνιμο για 2-3 χρόνια, οπότε σύντομα αναζητείται νέα γη για καλλιέργεια. Το δάσος όμως όπου
επιβιώνει η Σιφάκα, θα έχει χαθεί για πάντα.

Κινδυνεύον!

Παρά τις τοπικές παραδόσεις που υπαγορεύουν το αντίθετο, η
Σιφάκα απειλείται από το κυνήγι για τροφή.

ΛΥΣΕΙΣ
•• Δημιουργία Εθνικών Πάρκων όπου τα
άγρια είδη ζουν ελευθέρα και οι επισκέπτες τα παρατηρούν από μακριά.
•• Διαχείριση των δασών από τους κατοίκους της περιοχής, με σκοπό τη διατήρηση της άγριας ζωής και την προσέλκυση
επισκεπτών.

•• Οι δάσκαλοι ενημερώνονται για τη σημασία των ειδών και με τη σειρά τους
ενημερώνουν τους μαθητές τους.
•• Προτείνονται νέες καλλιέργειες που δεν
απαιτούν την καύση της γης.
•• Διατηρούνται συστάδες δέντρων  που
λειτουργούν ως διάδρομοι μετακίνησης
των λεμούριων στο νησί.
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά συμπληρώνουν το ημερολόγιο ενός ερευνητή για ένα απειλούμενο είδος και στη συνέχεια, ετοιμάζουν αυτοσχέδιες σκηνές που περιγράφουν το παρελθόν και το μέλλον του απειλούμενου από την Κλιματική
Αλλαγή Μαυροπετρίτη.

ΣΤΟΧΟΙ

ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές/τριες να επεξηγούν τις αλλαγές που θα συμβούν στον Μαυροπετρίτη και σε άλλα είδη λόγω της Κλιματικής
Αλλαγής, να αποδεχτούν ότι η απώλεια ενός
είδους είναι μη αναστρέψιμη.

• Αντίγραφα
φύλλων δραστηριότητας
• Μολύβια
• Ψαλίδι

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σε εσωτερικό
χώρο

Δύο διδακτικές ώρες με δυνατότητα προέκτασης  

ΗΛΙΚΙΑ
11 ετών και άνω
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τα παιδιά διαβάζουν την ιστορία
«ένα ειδοσ μπορει να χαθει στο φτερο»

Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά να δώσουν
απάντηση στο ερώτημα: «Τι συνέβη στο
Ντόντο;».
Με βάση το φύλλο «Το ημερολόγιο της Μαδαγασκάρης», ο εμψυχωτής δίνει την εξής
συνθήκη στα παιδιά: Εξηγεί ότι το μόνο που
έχουν στη διάθεσή τους είναι μία σελίδα ημερολογίου που άνηκε σε έναν εξερευνητή της
εποχής εκείνης. Σε αυτήν περιγράφονται σκηνές από τη ζωή του Ντόντο, ενός ενδημικού
είδους πουλιού που έζησε στο νησί του Άγιου Μαυρίκιου απέναντι από τη Μαδαγασκάρη. Καθώς όμως δεν έχουν στη διάθεσή τους

όλο το ημερολόγιο δεν είναι γνωστό τι τελικά
απέγινε το Ντόντο.
Τα παιδιά σε ομάδες διαβάζουν το κείμενο του
φύλλου, αξιοποιούν τα στοιχεία που τους δίνονται στην ιστορία και γράφουν τη συνέχεια
του ημερολογίου αναφέροντας τι τελικά συνέβη στο Ντόντο, λίγα χρόνια μετά από την πρώτη επίσκεψη του ερευνητή.
Όταν όλες οι ομάδες διαβάσουν τα ημερολόγιά τους, ο εμψυχωτής δίνει έμφαση στους
κινδύνους που αντιμετώπιζε το είδος και τον
ελάχιστο χρόνο που είχε ώστε να μπορέσει να
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, αναφέροντας την οριστική εξαφάνισή του από το νησί
του Άγιου Μαυρίκιου και κατ’ επέκταση από
τον πλανήτη.

Γίνεται συζήτηση:
•• Πόσες ομάδες περίμεναν και πόσες όχι αυτήν την εξέλιξη για το Ντόντο;
•• Τι οδήγησε τις ομάδες στη μία ή την άλλη έκβαση για το είδος;
•• Για ποιον λόγο δείχνει έντρομος ο Μαυροπετρίτης της ιστορίας;

Τέλος, τα παιδιά αναζητούν στο διαδίκτυο είδη που κινδυνεύουν από την Κλιματική Αλλαγή. Η αναζήτησή τους μπορεί να αφορά θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια, έντομα, φυτά, ή/και ψάρια. Οι ομάδες
επιχειρηματολογούν σχετικά με το μέλλον των απειλούμενων αυτών ειδών.
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες.
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Δημιουργούνται ομάδες των 4-5 παιδιών. Σε κάθε ομάδα δίνονται διαφορετικά μελλοντικά σενάρια για το καθεστώς παρουσίας του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα και τη Μαδαγασκάρη. Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει τα σενάρια που δίνονται στο φύλλο «Ταξίδι στον χρόνο», να προσθέσει ή/και να διατυπώσει δικά του.
Δίνεται λίγος χρόνος ώστε να διαβάσουν οι ομάδες το σενάριο που τους δόθηκε και στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «Τι συνέβη την περίοδο μεταξύ 2015-2025 και βρίσκεται ο Μαυροπετρίτης σε αυτήν την κατάσταση;». Δίνονται 10-15 λεπτά στις ομάδες για να σκεφτούν ποιες ενέργειες έγιναν ή δεν έγιναν την περίοδο 2015-2025, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός
του Μαυροπετρίτη να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη ή δυσμενέστερη κατάσταση.

Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει την εργασία των παιδιών στο προηγούμενο μέρος της
δραστηριότητας ενθαρρύνοντας τα παιδιά να
αφηγηθούν το παρόν και το μέλλον του Μαυροπετρίτη. Μπορούν να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν αυτοσχεδιαστικές σκηνές όπου
εναλλάσονται διαφορετικοί χρόνοι χρησιμοποιώντας την τεχνική του flashback.
Σε ζευγάρια επιλέγουν να εκπροσωπήσουν
τον «Μαυροπετρίτη του αύριο» ο οποίος περιγράφει τις συνθήκες ζωής του αναπολώντας
το παρελθόν και τον «Μαυροπετρίτη του σήμερα» ο οποίος εκφράζει τους φόβους του για
το αύριο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
σύννεφα διαλόγου του φύλλου «Ταξίδι στον
χρόνο» για να σημειώσουν τις σκέψεις τους.
Στη φράση «Θυμάμαι τότε που…» σημειώνουν τα λόγια του Μαυροπετρίτη που αναφέρεται στο παρελθόν και στη φράση «Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί εάν…» σημειώνουν τα λόγια του Μαυροπετρίτη που αναφέρεται στο
μέλλον. Τα δύο μέλη του ζευγαριού αλληλεπιδρούν με βάση τις σημειώσεις και τη φαντασία τους. Βοηθητικά:
•• Αναδρομή: Μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ως αφετηρία της δράσης τους τον μελλοντι-

κό χρόνο (το σενάριο που τους δόθηκε) και
να αναπαραστήσουν σκηνές από το παρελθόν που επεξηγούν τους λόγους που οδήγησαν τον Μαυροπετρίτη σε αυτήν την κατάσταση.
•• Προβολή στο μέλλον: Μπορούν να ορίσουν ως αφετηρία της δράσης τους το παρόν και να αναπαραστήσουν σκηνές από το
μέλλον του Μαυροπετρίτη (το σενάριο που
τους δόθηκε).
Ο εμψυχωτής δίνει στα ζευγάρια λίγα λεπτά
να προετοιμαστούν και καλεί τους Μαυροπετρίτες του σήμερα και του αύριο να παρουσιάσουν τις προκλήσεις του αύριο και τις αναμνήσεις του χθες.

Μόλις παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, γίνεται συζήτηση:
Ποιες ενέργειες οδηγούν ένα είδος
σε ευνοϊκότερη ή/και δυσμενέστερη θέση;
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Μαυρίκιος, Μάιος 1672
Έφτασα μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, στο νησί του Μαυρίκιου απέναντι από τη
Μαδαγασκάρη, για να καταφέρω να εντοπίσω ένα από τα λίγα είδη πουλιών που… δεν πετάνε! Φαίνεται πως στο νησί που ζουν δεν έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς να τα κυνηγούν και η τροφή είναι μάλλον άφθονη.
Οπότε, ποιος ο λόγος να έχεις φτερά να πετάς; Βέβαια, πρόσφατα έμαθα
ότι εκτός από εμένα, καταφθάνουν και άλλοι άνθρωποι στο νησί. Έχω την
αίσθηση ότι σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν για το Ντόντο. Τα τρωκτικά, καθώς και άλλα θηλαστικά που κρύφτηκαν στις βάρκες των ανθρώπων, τρέφονται με τα αβγά του. Τα ενήλικα από την άλλη, είναι εύκολη
λεία καθώς δεν μπορούν να πετάξουν. Πού να το φανταστούν... Αλλιώς θα
είχαν κάνει εντατικά μαθήματα πετάγματος! Ευτυχώς έχουν τα δάση του
νησιού στα οποία μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο. Πάντως, εγώ πρόλαβα να δω ένα από αυτά. Είχε ένα μάλλον μεγάλο ράμφος και σχεδόν ανύπαρκτες φτερούγες! Αν και ήταν ιδιαίτερα μεγαλόσωμο, ομολογώ ότι με
ξάφνιασε πόσο γρήγορα μπορούσε να τρέξει! Όχι βέβαια και να πετάξει…
Θα ξανάρθω σύντομα στο νησί. Ελπίζω να το εντοπίσω ξανά και να μελετήσω καλύτερα τη συμπεριφορά του. Αποφάσισα να το σκιτσάρω πρόχειρα
για να το θυμάμαι. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμο ένα σκίτσο.

Μαυρίκιος, Μάιος 1683
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… το 2059, ο Μαυροπετρίτης ανήκει πλέον στα είδη υπό εξαφάνιση. Οι τελευταίες μαρτυρίες του είδους καταγράφονται το 2042 στην Ελλάδα, ενώ για
τη Μαδαγασκάρη δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία για το είδος.

… το 2045, ο Μαυροπετρίτης αριθμεί λίγα ζευγάρια του είδους. Οι συνθήκες διαβίωσής του είναι χειρότερες τα τελευταία δέκα χρόνια, καθώς υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις φωλιάς και καταφυγίου, ενώ μειώθηκε η
διαθεσιμότητα τροφής.

… το 2030, με βάση την τελευταία καταγραφή του είδους, οι επιστήμονες
διαπιστώνουν πως ο πληθυσμός του Μαυροπετρίτη βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αν δεν προκύψει νέος σοβαρός κίνδυνος γι’ αυτόν, θα συνεχίσει
να μεγαλώνει τα νεαρά του σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Θυμάμαι
   τότε που…

Αναρωτιέμαι
τι θα συμβεί εάν...
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me λιγα λογια...
Τα παιδιά αποτυπώνουν σε μία χάρτινη φιγούρα του
Μαυροπετρίτη τις σκέψεις τους για τα προβλήματα του είδους και τις ανθρώπινες ενέργειες για την επίλυσή τους.
Αναλαμβάνουν σε ομάδες τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων ενημέρωσης του κοινού και
παρεμβάσεων για την προστασία του. Τέλος, φαντάζονται
το τέλος στην ιστορία του Μαυροπετρίτη και το απεικονίζουν με τη μορφή ενός κόμικ.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού για την
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, να επιλέγουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δράσεις
για την αντιμετώπισή της Κλιματικής Αλλαγής,
να εξοικειωθούν με τη δημιουργική γραφή, να
ανακαλέσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους
από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σε εσωτερικό
χώρο

Δύο
διδακτικές
ώρες με
δυνατότητα
προέκτασης

ΗΛΙΚΙΑ

ΥΛΙΚΑ
• Αντίγραφα φύλλων
δραστηριότητας
• Χαρτόνια σε μέγεθος
Α3 ή χαρτί του μέτρου
• Ξυλομπογιές
• Μολύβια
• Υπολογιστής με
δυνατότητα σύνδεσης
στο διαδίκτυο

9 ετών και άνω
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Τα παιδιά
διαβάζουν την
ιστορία
«η επιστροφη του
μαυροπετριτη»

Γίνεται συζήτηση:
Τι μπορεί να σκέφτεται ο Μαυροπετρίτης για το άμεσο μέλλον του,
αλλά και τι μπορεί να σκέφτονται οι
άνθρωποι για τον Μαυροπετρίτη.

Ο εμψυχωτής στη συνέχεια, καλεί τα παιδιά
να αποτυπώσουν στο χαρτί τις απαντήσεις
που έδωσαν στα παραπάνω ερωτήματα. Σκοπός είναι να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και να συγκεντρώσουν τις σκέψεις τους
για την Κλιματική Αλλαγή.
Σε ομάδες, αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν σε
ένα χαρτόνι μεγέθους Α3 ή σε χαρτί του μέτρου το περίγραμμα του Μαυροπετρίτη. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φιγούρα του
φύλλου «Ο Μαυροπετρίτης στο χαρτί» τυπώνοντας τη σελίδα σε μέγεθος Α3.
•• Στο εσωτερικό της φιγούρας καταγράφουν
τα χαρακτηριστικά του είδους (εξωτερικά
χαρακτηριστικά, συνήθειες), καθώς και τις
σκέψεις του Μαυροπετρίτη όπως διατυπώθηκαν στη συζήτηση.
•• Στο εξωτερικό της φιγούρας, καταγράφουν
τις πιέσεις που δέχεται το είδος από την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και τις λύσεις στα
προβλήματα του είδους.
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Μόλις ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν στην
ολομέλεια την εργασία τους.
Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες,
ανάλογα με την ηλικία τους.

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά σε ομάδες, να διαδώσουν το μήνυμα που μας φέρνουν τα
πουλιά για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη βιοποικιλότητα και στον άνθρωπο. Κάθε
ομάδα επιλέγει έναν από τους ρόλους που προτείνονται στο φύλλο «Δράσεις για την Κλιματική
Αλλαγή». Ανάλογα με τον ρόλο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται: α) γράφουν ένα άρθρο σε
ένα τοπικό μέσο για την Κλιματική Αλλαγή, β) προτείνουν στη Διεύθυνση του σχολείου συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν από το σχολείο γ) σχεδιάζουν, συνθέτουν, αναπαριστούν το δικό τους μήνυμα για την Κλιματική Αλλαγή, δ) ενημερώνουν την τάξη τους για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της,
στ) σχεδιάζουν το «λογότυπο» της εκστρατείας τους για την Κλιματική Αλλαγή.

Προτείνειται να προηγηθεί η εξής προετοιμασία
Οι ομάδες συζητούν πώς συνδέονται τα παρακάτω θέματα με την Κλιματική Αλλαγή και
ερευνούν τα ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τις υποδομές του σχολείου αλλά και τις
δικές τους συνήθειες.
•• Διατροφή: Πόσα από τα τρόφιμα που καταναλώνονται στο σχολείο παράγονται τοπικά; Ποιες είναι οι χώρες προέλευσής τους;
Πόσες συσκευασίες έχουν χρησιμοποιηθεί
για κάθε προϊόν; Έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια
ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή του
κάθε προιόντος; Θα μπορούσαν κάποια από
αυτά να αντικατασταθούν;
•• Ενέργεια: Ποιες είναι οι πηγές κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του σχολείου;
Πόσες ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν
στους χώρους του; Είναι όλες απαραίτητες; Με ποιες ενέργειες μπορεί να εξοικονομήθεί ενέργεια; Με ποιους τρόπους μπορεί να αποφευχθεί η απώλεια θερμότητας
του κτιρίου;
•• Μεταφορές: Τι απόσταση διανύουν τα παιδιά για να έρθουν στο σχολείο; Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούν για να έρθουν
στο σχολείο; Θα μπορούσαν να επιλέξουν
το ποδήλατο για τη μετακίνησή τους; Τι θα
τους διευκόλυνε γι’ αυτό; Τι μπορούν να κάνουν για να το επιτύχουν;

•• Φυτά: Σε ποια μέρη του σχολείου υπάρχουν
ήδη φυτά; Θα μπορούσαν να μπουν φυτά
και σε άλλες θέσεις; Ποιες θέσεις θα ήταν
αυτές; Ποια είδη φυτών είναι τα πιο κατάλληλα; Πώς μπορούν να προμηθευτούν αυτοφυή νεαρά δεντράκια (φυτάρια);
•• Βιοποικιλότητα: Πόσο φιλόξενο είναι το
σχολείο για την άγρια ζωή; Ποια σημεία του
σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
πουλιά, έντομα, ασπόνδυλα, αράχνες; Ποιες
παρεμβάσεις θα έκαναν για να βρει στο σχολείο καταφύγιο η άγρια ζωή;
•• Ανακύκλωση: Τι είδους απορρίμματα υπάρχουν στους κάδους του σχολείου; Πόσα από
αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν; Πόσα να
επαναχρησιμοποιηθούν; Πόσα από αυτά
αφορούν συσκευασίες που δεν είναι φιλικές
στο περιβάλλον; Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ή/και προτίμησης διαφορετικής συσκευασίας ή προϊόντος;

Τα θέματα μπορούν να επιμεριστούν στις ομάδες. Μπορούν να αντιγράψουν σε λευκές σελίδες τον τίτλο κάθε θέματος και από κάτω να σημειώσουν τις απαντήσεις τους.
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Υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία για τις δράσεις
που μπορεί να αναλάβει ένα σχολείο. Μπορούν να μελετήσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
και WWF Ελλάς.
Αποφασίζουν ποιες δράσεις θέλουν να αναλάβουν και τις κάνουν πράξη.

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να δώσουν το δικό τους τέλος στην ιστορία του Μαυροπετρίτη. Διατυπώνει ερωτήματα όπως:
•• Τι πιστεύετε ότι συνάντησε ο Μαυροπετρίτης στη χώρα μας;
•• Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν ευνοικότερες ή δυσμενέστερες γι’ αυτόν και τα υπόλοιπα μεταναστευτικά πουλιά;
•• Άραγε, ποια θα είναι η πρώτη κουβέντα της
Αιγαιόσαυρας όταν τον συναντήσει;
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
μάσκες των φύλλων εργασίας «Μάσκες ζώων» για να δραματοποιήσουν τον τελευταίο

Δίκτυο Μεσόγειος SOS:
http://www.climateaction.gr/site/τοπρόγραμμα/
WWF Ελλάς:
http://www.wwf.gr/enviromentaleducation/env-edu-climate

διάλογο. Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά σε ομάδες να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήματα
με σκοπό να συνθέσουν την πλοκή της ιστορίας τους.
Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να διατυπώσουν λογικές αλλά και φανταστικές υποθέσεις και τους προτείνει να βρουν:
•• Τους πρωταγωνιστές της ιστορίας
•• Τον χώρο που διαδραματίζεται η ιστορία
•• Τη διάταξη των καρέ του κόμικ και τη ροή
της ιστορίας
•• Να διατυπώσουν τις σκέψεις και τους διαλόγους των πρωταγωνιστών
Μπορούν πρώτα να φτιάξουν ατομικά εικονογραφημένα σκίτσα και στη συνέχεια, με τη
βοήθεια του εμψυχωτή, να επιλέξουν αυτά
που θα χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία
του συλλογικού έργου της ομάδας. Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να δώσουν έμφαση
στο σενάριό τους, να κάνουν απλά σκίτσα και
να γράψουν σύντομους διαλόγους ή φράσεις.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντίγραφα του
φύλλου «Μία ιστορία για τον Μαυροπετρίτη» για τα πρώτα τους βήματα ή τα ατομικά
τους σκίτσα.
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Ρόλος

Κοινό

Ενέργεια

Δημοσιογράφος

Αναγνώστες
τοπικής
εφημερίδας

Άρθρο για την Κλιματική
Αλλαγή και τις επιπτώσεις
της στην περιοχή σου

Μαθητές
σχολείου

Διεύθυνση
του
σχολείου

Κατάλογος ιδεών για
τα μέτρα που μπορεί να
υιοθετήσει το σχολείο
για την αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής

Μαθητές

Ένα ερέθισμα (ένα
αντικείμενο, μία
φωτογραφία, ένα άρθρο
εφημερίδας ή ακόμα και
μία ιδέα ή μία φράση), για
να ξεκινήσεις με τα παιδιά
μία συζήτηση για την
Κλιματική Αλλαγή

Ευρύ κοινό

Σχεδιάζεις, συνθέτεις,
αναπαριστάς το δικό σου
μήνυμα για την Κλιματική
Αλλαγή (ζωγραφική σε
μουσαμά, ένα κεντρικό
μήνυμα, ένα τραγούδι,
ένα θεατρικό ή εικαστικό
δρώμενο)

Ευρύ κοινό

Σχεδιασμός ενός
συμβόλου για την
Κλιματική Αλλαγή που να
συνδέεται με τον τόπο σου

Εκπαιδευτικός

Καλλιτέχνης

Γραφίστας
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ασπρο

μαυρο

a
b b

a
κιτρινα
βλεφαρα

μπλε
ραμφοσ

ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ

1. Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος
2. Κόβεις στο περίγραμμα της μάσκας,
των ματιών και του ράμφους
3. Τσακίζεις στις διακεκομμένες γραμμές
4. Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β
5. Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Μαυροπετρίτης σου είναι έτοιμος!
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b
b

καφε
ή
πρασινο

a

πρασινο
πανω
απο το στομα
πορτοκαλι
κατω
από το στομα

Η Αιγαιόσαυρά σου είναι έτοιμη!

94

a

1. Χρωματίζεις τη μάσκα και το στόμα
2. Κόβεις στο περίγραμμα της μάσκας,
των ματιών και του στόματος
3. Τσακίζεις στις διακεκομμένες γραμμές
4. Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β
5. Ενώνεις μπροστά το στόμα της σαύρας
(με κόλλα ή σελοτέιπ)
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Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή για
την αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν
θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην Ορνιθολογική:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 80, Τ.Κ. 10681, Αθήνα
Fax: 210 8227937 / Email: info@ornithologiki.gr
(το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που περιλαμβάνεται στο υλικό)

ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΤΑΞΗ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Οδηγός Εκπαιδευτικού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κόμικ «Φτερωτοί Αγγελιοφόροι για το κλίμα»
1

Ο πειρατής του Αιγαίου

2

Μήνυμα από τον ουρανό

3

Άφιξη στη Μεσόγειο

4

Αλλαγή πορείας

5

Ο άγνωστος Βορράς

6

Μία όχι και τόσο ήσυχη νησίδα

7

Θα πάω να ζήσω αλλού

8

Εισιτήριο για τη Μαδαγασκάρη

9 Ένα είδος μπορεί να χαθεί στο φτερό
10 Η επιστροφή του Μαυροπετρίτη

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τη Δραστηριότητα Νο ...... θα έλεγα ότι ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Για τη Δραστηριότητα Νο ...... θα έλεγα ότι ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Με λένε:
.....................................................................
.....................................................................

Πηγαίνω στο σχολείο:
........................................................................

Η τάξη μου είναι:
........................................................................
Αν θες,
ζωγράφισε τον εαυτό σου!

Η δραστηριότητα που ξεχώρισα: ...........................................................................
Γιατί: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Δεν μου άρεσε: ...........................................................................................................
Γιατί: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Οι δραστηριότητες θα ήταν καλύτερες αν: ..........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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