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 Σα πνπιηά απνηεινύλ ίζσο ηνλ πην 

θαλεξό δείθηε ηεο πγείαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ εμαθάληζε ηνπο ή ε 

κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπο ζπλδέεηαη 

κε θηλδύλνπο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ 

θύζε. Ζ αλαγλώξηζε, ε παξαηήξεζε θαη 

ε πξνζηαζία ησλ πνπιηώλ, είλαη 

αλαγθαηόηεηα γηα ηε δηαηήξεζε  ηεο 

θπζηθήο καο θιεξνλνκηάο. Γηα λα γίλεη 

πξάμε ν ζεβαζκόο θαη ζε άιιεο κνξθέο δσήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε 

κεγάιε ζεκαζία ησλ πηελώλ  ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο θύζεο θαη λα 



επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα ηε  δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ βηνηόπσλ ηνπο πνπ είλαη 

θαη αγώλαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο όισλ καο. 

Αθνξκή γηα ην project κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο « Σα ηαμηδηάξηθα 

πνπιηά», απνηέιεζε ε επηζπκία ησλ παηδηώλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην ηαμίδη ησλ 

πειαξγώλ πνπ έρνπλ ηε θσιηά ηνπο ζην θακπαλαξηό ηεο εθθιεζίαο, δίπια ζηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο  ε ύπαξμε θνληά ζην βνξώλν ηνπ Πιαηαλόδαζνπο (πεξηνρή 

δαζώδεο πνπ απιώλεηαη θαηά κήθνο ηνπ Αίζνλα  πνηακνύ) θαη είλαη έλαο θπζηθόο 

πγξόηνπνο όπνπ δηαβηνύλ πνιιά είδε πνπιηώλ. 

ηόσοι ηος ππογπάμμαηορ ήηαν: 

Γνυζηικοί: 

1. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα πην ζεκαληηθά πνπιηά ζην αζηηθό –αγξνηηθό θαη 

δαζηθό πεξηβάιινλ ηνπ βνξώλνπ  θαη ηνπ Πιαηαλόδαζνπο. 

2.Να θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ζηε δηαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ηηο αλάγθεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

πνπιηά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπο  

3. Να κάζνπλ λα παξαηεξνύλ, λα θαηαγξάθνπλ , λα αλαγλσξίδνπλ ηα πην θνηλά είδε 

πνπιηώλ από ηνλ θειαεδηζκό. 

ςναιζθημαηικοί: 

1.Να επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζηε ζπλύπαξμε 

αλζξώπσλ θαη  ησλ θηεξσηώλ θίισλ .  

2. Να ζθεθζνύλ θαη λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο πξνζηαζίαο  ησλ θηεξσηώλ θίισλ. 

3. Να θαηαλνήζνπλ κέζα από ηελ παξάδνζε, ηνπο κύζνπο, ηηο παξνηκίεο θαη ηα 

ηξαγνύδηα ηε δηαρξνληθή ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηα πνπιηά. 

Φςσοκινηηικοί:. 

1.Να είλαη ηθαλνί λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

2. Να κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ θσιηέο ηερλεηέο θαη ηαΐζηξεο. 

 

Η θευπηηική πποζέγγιζη ηος θέμαηόρ μαρ ππαγμαηοποιήθηκε: 

1. Δλεκεξσζήθακε θαη ζπγθεληξώζακε ζηνηρεία γηα ηα πνπιηά από ηηο παξαθάησ 

ηζηνζειίδεο: 

http://macaulaylibrary.org/index.do      ηξάπεδα ήρσλ κε πνπιηά 

http://www.netfugl.dk/pictures.php  πιήξεο ηζηνζειίδα κε θσηνγξαθίεο πνπιηώλ. 

http://macaulaylibrary.org/index.do
http://www.netfugl.dk/pictures.php


http://nestboxes.blogspot.com/    ηζηνιόγην γηα ηηο ηερλεηέο θσιηέο ησλ πνπιηώλ 

http://www.e-fox.gr/  θπλήγη, λνκνζεζία, εηθόλεο    

http://www.env-edu.gr/Packs.aspx  πύιε παηδαγσγηθνύ πιηθνύ Π.Δ. 

http://www.virtual-bird.com/birdsounds.htm  

http://www.birdforum.net/forumdisplay.php?f=481   θόξνπκ πνπ έρεη εξσηήκαηα θαη 

απληήζεηο γηα ηα πνπιηά. 

http://www.wildlife-sound.org/     

http://www.ornithologiki.gr/  

  http://www.ekby.gr/  

2.Tο γεγονόρ όηι ζηο Νομό Πιεπίαρ έσοςν σαπακηηπιζθεί υρ ζημανηικέρ πεπιοσέρ 

για ηα ποςλιά οι: Λιμνοθάλαζζα Αλςκήρ Κίηποςρ, Όπορ Όλςμπορ, Γέληα Αξιού, 

Λοςδία, Αλιάκμονα. Οη εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά (ΠΠ), απνηεινύλ έλα 

δηεζλέο δίθηπν πεξηνρώλ πνπ είλαη δσηηθέο γηα ηελ δηαηήξεζε παγθνζκίσο 

απεηινύκελσλ εηδώλ, ελδεκηθώλ εηδώλ ή εηδώλ πνπιηώλ πνπ εμαξηώληαη από ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο βηνηόπνπο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Σν δίθηπν απηό θηινδνμεί λα 

εμαζθαιίζεη ζηα πνπιηά θαηάιιεινπο ηόπνπο γηα αλαπαξαγσγή, δηαρείκαζε, ή ζηάζε 

θαηά κήθνο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ δηαδξόκσλ. 

ε ζπλδπαζκό κεζόδσλ θαη 

δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

αθνινπζήζακε ην Project 

(ζχέδιο εργαζίας) επειδή 

απνηειεί κηα αλνηθηή 

δηεξγαζία κάζεζεο (Frey, 

1986:11). Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

«[…] ε ειεπζεξία ησλ κειώλ 

λα πξνηείλνπλ ην ζέκα, ε από θνηλνύ δηακόξθσζή ηνπ θαη δηεμαγσγή ηνπ. 

     Με ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ αλαδύζεθαλ ηα ζέκαηα, ηα εξσηήκαηα  θαη νη 

πξνηάζεηο. Δξγαζία ζε  νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ  έξεπλα, ζπιινγή  θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ. Μέζνδνο  «πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη», ζην πιαηαλόδαζνο 

Νενθαηζάξεηαο- βνξώλνπ 

http://nestboxes.blogspot.com/
http://www.e-fox.gr/
http://www.env-edu.gr/Packs.aspx
http://www.virtual-bird.com/birdsounds.htm
http://www.birdforum.net/forumdisplay.php?f=481
http://www.wildlife-sound.org/
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.ekby.gr/
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=43
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=44
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=28
http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=28


Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζζήθακε κε: Σελ Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία Διιάδαο 2. Σελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. 3. Σν 

Γαζαξρείν  Καηεξίλεο 4. Σνλ ππεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Ν. Πηεξίαο 

Βιυμαηικά πποζεγγίζαμε ηο θέμα: 

1. Με ηιρ επιζκέτειρ ζηο πεδίο. Ωο ρώξνο δξαζηεξηνπνίεζεο επηιέρηεθαλ: ε απιή 

ηνπ ζρνιείνπ επεηδή ζηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ θσιηάδνπλ αξθεηά είδε πνπιηώλ. 

Δπηζθεθζήθακε ην Πιαηαλόδαζνο Νενθαηζάξεηαο θαη βνξώλνπ όπνπ ήηαλ δπλαηή ε 

παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή πνπιηώλ. Δπηζθεθζήθακε θαη ην ρώξν ησλ ζηξαηνπέδσλ 

βνξώλνπ όπνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ είλαη εύθνια 

πξνζεγγίζηκε γηα ηελ 

παξαηήξεζε πνπιηώλ. 

2. Μέζα από ηηο 

ζπλαληήζεηο, ηηο δξάζεηο 

πνπ νξγαλώζεθαλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ εμσηεξηθώλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο:  

Δλληνική Οπνιθολογική 

Δηαιπία(παξαξη.Θεζ/λίθ

εο): Δλεκέξσζε, 

επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηύνπ. 

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ Γέληα Αξιού - Λοςδία – Αλιάκμονα:  Ο Φ.Γ. ηδξύζεθε ην 

2003 κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πγξνηνπηθώλ πεξηνρώλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα Γέιηα ησλ πνηακώλ Αμηόο θαη Αιηάθκνλαο, ηηο εθβνιέο ησλ 

πνηακώλ Γαιιηθόο θαη Λνπδίαο, θαζώο θαη ηηο Αιπθέο Κίηξνπο. 

Οη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ  δύν πξνγξάκκαηα ηαπηόρξνλα.  

Οι παιδαγυγικέρ δπαζηηπιόηηηερ έγιναν ζηην αίθοςζα και εκηόρ 

ζσολείος: 



ηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ:. Παξαθνινύζεζε ζην ζρνιείν ηεο ηαηλίαο « Σα 

ηαμηδηάξηθα πνπιηά». Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ «Σα πνπιηά ηεο πόιεο» ηνπ 

ΚΠΔ Κνξδειηνύ. πιινγή θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη ερεηηθώλ αξρείσλ κε θσλέο 

πνπιηώλ. ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή  ηερλεηώλ θσιηώλ θαη ηατζηξώλ. πκκεηείρακε σο 

ζρνιείν θαη Δ΄ηάμε ζηνλ παλειιήλην 

δηαγσληζκό θαηαζθεπήο θσιηάο.  

Δξγαζζήθακε  ζηελ ηάμε θαη 

θαηαζθεπάζακε αξρείν κε ηελ θάξηα 

αλαγλώξηζεο θάζε πνπιηνύ. 

Δπεμεξγαζζήθακε  ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, 

παξακύζηα, έξγσλ δσγξαθηθήο κε ζέκα 

ηνπο ηπηάκελνπο θίινπο. ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο παξνπζηάζακε ην ζεαηξηθό έξγν 

«Σν όλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ» ηνπ Δπγέληνπ 

Σξηβηδά. 

ηην αςλή ηος ζσολείος: Σηο θσιηέο θαη 

ηηο ηαΐζηξεο ηηο ηνπνζεηήζακε ζηα πεύθα 

ηνπ ζρνιείνπ, ζε ύςνο πάλσ από 3,5 κ. θαη 

απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 10 κ. 

Μαγλεηνθώλεζε πνπιηώλ, θσηνγξάθεζε 

θσιηώλ θαη πνπιηώλ. Σνπνζέηεζε ηαΐζηξαο 

γηα ηα πνπιηά. Παηδαγσγηθά παηρλίδηα. 

Γπαζηηπιόηηηερ ζηο πεδίο:  

Δπηζθεθζήθακε ζηελ Αγαζνύπνιε ην 

θέληξν παξαηήξεζεο πνπιηώλ, κε 

μελάγεζε από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνύ-Λνπδία- 

Αιηάθκνλα. Δπηζθεθζήθακε ην 

Πιαηαλόδαζνο γηα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή πνπιηώλ. Σνπνζεηήζακε θσιηέο πνπ 

θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζην Πιαηαλόδαζνο θαη έλα ηακπιό κε δύν αθίζεο πνπ 

ελεκεξώλνπλ ηνπο επηζθέπηεο γηα ηα πνπιηά θαη ηα ζεκαληηθόηεξα είδε ησλ θπηώλ 

ηεο πεξηνρήο. κε ζθνπό λα αληηιεθζνύλ όινη, ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πνπιηώλ θαη πώο ε 

ύπαξμε ηνπο επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο.  

ΣΑΞΗ : Δ΄  οι μαθηηέρ πος ζςμμεηείσαν ζηο ππόγπαμμα 



 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, κε θύιια 

εξγαζίαο θαη κε παξαηήξεζε ζηελ αληαπόθξηζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γαζθάια ηεο Δ΄ηάμεο 

Παληειίδνπ Θενδώξα 
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