
Οι φτερωτοί μας φίλοι 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για την Προδημοτική Εκπαίδευση και για τις Α΄, 

Β΄, και Γ΄ τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει 

στο πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες δραστηριότητες. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες παρουσιάζονται στο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος.  

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:00).  

 

Σημείωση 1: 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται στις δύο περιόδους μετανάστευσης, δηλαδή της 

Άνοιξης και του Φθινοπώρου. Επειδή οι ημερομηνίες μετανάστευσης δεν είναι 

σταθερές και εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες, όπως οι καιρικές 

συνθήκες, χρειάζεται επιπρόσθετη συνεννόηση των συνοδών εκπαιδευτικών με το 

προσωπικό του Κέντρου, ακόμη και μετά τον καθορισμό ημερομηνίας για την 

εφαρμογή του προγράμματος, για ενδεχόμενη αλλαγή ημερομηνίας ή επιλογή 

άλλου προγράμματος. 

 

Σημείωση 2:  

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως 

προς τις δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της 

κάθε ομάδας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

 Εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών, 

 Μάθουν τις βασικές ανάγκες των πουλιών και να εξετάσουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους σχετίζονται με τον τρόπο με τον 

οποίο ζουν και τρέφονται (πόδια, ράμφος κ.τ.λ.), 

 Εξοικειωθούν με βασικές έννοιες όπως ξεχειμωνιάζω, μεταναστευτικό πουλί, 

διάδρομοι μετανάστευσης, μεταναστευτική περίοδος κ.τ.λ.,  

 Κατανοήσουν το φαινόμενο της μετανάστευσης των πουλιών και τους λόγους 

που τα ωθούν να κάνουν  επικίνδυνα και μακρινά ταξίδια,  

 Αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν τα πουλιά,  

 Αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, και τη φαντασία τους. 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 09:00 - 09:15  Άφιξη – καλωσόρισμα στο Κέντρο. Συζήτηση για το πρόγραμμα και 

για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του. 

 

09:15 - 10:15 Εισαγωγή στο θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 

 Παρακολούθηση ενός σύντομου ντοκιμαντέρ σχετικά με την Χερσόνησο 

Ακρωτηρίου. Γνωριμία με τους βασικούς τύπους οικοτόπων της 

Χερσονήσου Ακρωτηρίου μέσα από τα εκθέματα, τις οθόνες αφής και τα 

διαδραστικά παιχνίδια  που υπάρχουν στο εκθεσιακό χώρο του ΚΠΕ. 

 

 Συζήτηση για τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να 

προστατευθούν από το κρύο του χειμώνα και σύγκριση με τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν τα πουλιά και άλλα ζώα. Παρατήρηση των πουλιών στην 

αλυκή από το παρατηρητήριο με τη χρήση τηλεσκοπίων. 

 

 

10:15 - 12:30 Δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικής και εμπειρικής 

ενασχόλησης. Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

 Εξέταση τεσσάρων ειδών πουλιών που υπάρχουν στα διοράματα του 

Κέντρου. Συζήτηση για πιθανές συσχετίσεις του ράμφους και των ποδιών 

τους με την τροφή και τον οικότοπο στον οποίο ζουν. 

 Κινητική απόδοση του ταξιδιού και των κινδύνων που έχει να αντιμετωπίσει 

ένα μεταναστευτικό πουλί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. 

 Μελέτη φτερών στα μικροσκόπια του εργαστηρίου  του ΚΠΕ, εντοπισμός των 

διαφορών τους και επεξήγηση της λειτουργίας του κάθε είδους (π.χ. φτερά 

ουράς βοηθούν στην πλοήγηση). 

12:30 - 13:00  Δημιουργικές, ανατροφοδοτικού τύπου, δραστηριότητες με αξιοποίηση 

των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης 

πεδίου, όπως: 

 Δημιουργία παραμυθιού με πρωταγωνιστή ένα πουλί, 

 Ζωγραφική απεικόνιση ενός από τα πουλιά που συνάντησαν, 

 Κατασκευή μάσκας πουλιού, 

 Κατασκευή κιαλιών από χαρτί 

 

 

 

 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα,  

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 

χρώματα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στο 

πεδίο, 

 Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 


