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8. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος σελ 15 – 16
9. Το λεξικό των πτηνών σελ 17
10. Αξιολόγηση σελ 18
11. Εικαστικά σελ 19 - 20
12. Βιβλιογραφία σελ 21



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

‘‘Παρατηρώντας τα πουλιά του τόπου μου’’

Η χελιδονοφωλιά στο σχολείο, τα περιστέρια του γείτονα, το

γεράκι στους αγρούς, το καναρίνι στο κλουβί αλλά και το σπουργίτι

μες στο κρύο αποτέλεσαν πηγή ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για

τα παιδιά ως προς την επιλογή του θέματος.

Έτσι αξιοποίησαν δημιουργικά τις κοινές εμπειρίες με την

εμπλοκή τους σε διαδικασίες συζητήσεων  και παρατήρησης , μέσα

από τις οποίες είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ιδέες και

γνώμες, να κάνουν υποθέσεις, να αναρωτηθούν, να γνωρίσουν, να

μάθουν.

Ο Δάσκαλος της τάξης

Κλημεντίδης Αναστάσιος



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Να παρατηρούν και Δημιουργία και λύση
1. Αναγνώριση, Σύγκριση, Διάκριση

να περιγράφουν τις προβλημάτων με
πουλιών μεταξύ τους

διαδικασίες παρατήρησης θέματα πουλιών
2. Γνωριμία με το περιβάλλον και τον

2. Δημιουργία λεξικού
τρόπο ζωής του κάθε πουλιού

3. Ποιητική σύνταξη
3. Χαρακτηριστικά πουλιών

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Είσοδος στην ιστοσελίδα της
Κόβουν και ζωγραφίζουν πουλιά

Ορνιθολογικής Εταιρείας



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΑΝΑΡΙΝΙ-ΓΕΡΑΚΙ
Ερωτήσεις

Α) Πού ζουν;
Β) Πώς καταφέρνουν να πετούν;
Γ) Τι τρώνε;

Απαντήσεις

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τα περιστέρια  πού φροντίζει ο άνθρωπος
ζουν σε περιστερώνα.
Τα αγριοπερίστερα ζουν στα δάση και σε
αγρούς.
Καταφέρνουν να πετούν λόγω των
αεροφόρων σάκων  που διαθέτουν αλλά
και του ελαφρού σκελετού τους.
Τρώνε σιτάρι ,έντομα, σκουλήκια κ. ά.

ΚΑΝΑΡΙΝΙ
Τα καναρίνια ζουν στα δάση, στην ύπαιθρο, και στα κλουβιά.
Καταφέρνουν να πετούν με τα φτερά τους που τα κουνούν πάνω-κάτω.
Τα καναρίνια τρώνε σπόρους.

ΓΕΡΑΚΙ
Τα γεράκια ζουν σε χαμηλά βουνά(πεδινά)
καθώς και σε αγρούς.
Τα γεράκια έχουν  δυνατές και   πολύ
γρήγορες φτερούγες.
Τα γεράκια τρώνε ερπετά, μέχρι και μικρά
ζωάκια.



Ομάδα του περιστεριού
Ερωτήσεις
Τι συμβολίζει το περιστέρι;
Τι μεταφέρουν τα περιστέρια;
Είναι γρήγορα πουλιά;
Πού χτίζουν τις  φωλιές τους;

Απαντήσεις
Την ειρήνη και την ελευθερία.
Ένα κλαδί ελιάς και γράμματα
Ναι, είναι πολύ γρήγορα
Στα περβάζια των κτιρίων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α) Πετάνε χτυπώντας τις φτερούγες τους;
Β)Μπορούν να εκπαιδευτούν και να μεταφέρουν μηνύματα;
Γ)Το περιστέρι  είναι  σύμβολο ειρήνης, γιατί;
Δ) Μας αρέσει να είναι  σε περιστερώνες ή ελεύθερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α) Ναι, τις χτυπούν.
Β) Ναι, μπορούν.
Γ) Ναι, είναι, γιατί είναι άσπρο.
Δ) Ναι, είναι ελεύθερο.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Α) Τι γίνεται όταν το πλησιάσουμε;
Φεύγει μακριά .
Β) Αν ρίξουμε ψίχουλα θα έρθει ξανά;
Ναι θα έρθει πάλι.
Γ) Από τι κινδυνεύει;
Από τα σκυλιά και τους κυνηγούς.
Δ) Οι   κυνηγοί σκοτώνουν τα περιστέρια;
Μερικοί ναι, μερικοί όχι.



Ομάδα του καναρινιού
Α)Μετακινείται με μικρά πηδηματάκια ή πετά στα ειδικά Κλαδάκια του
κλουβιού;
Μετακινούνται μέσα στο κλουβί.
Β) Η καλύτερη τροφή είναι οι σπόροι;
Φυσικά και είναι οι σπόροι.
Γ) Λυπούμαστε που είναι φυλακισμένο ή όχι;
Εγώ αν είχα καναρίνια θα τα λυπόμουνα και κάποια μέρα θα τα άφηνα
ελεύθερα. Άρα τα λυπάμαι.
Δ)Έχει δικαίωμα στην ελευθερία του;
Έχει δικαίωμα στην ελευθερία του γιατί αν το κρατήσουμε στο κλουβί συνεχώς,
θα πεθάνει. Και ξέρετε αυτό είναι κακό.
Ερωτήσεις
Όταν το καναρίνι είναι
ευχαριστημένο, τι κάνει;
Ο θόρυβος το ενοχλεί;
Όταν ξεκουράζεται
κοιμάται;

Απαντήσεις
Κελαϊδεί και πετά σαν τρελό.
Ναι.
Χώνει το κεφάλι του μέσα
στο σώμα του.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Α) Τρώει μόνο σπόρους και ψίχουλα, θα του άρεσε κάτι άλλο όπως μαρούλι,
κρέας, μπισκότα;
Όχι ,γιατί δεν μπορεί να τα καταπιεί.
Β) Γιατί το έχουμε σε κλουβί;
Για να μη μας φύγει.
Γ) Του αρέσει ,είναι χαρούμενο στο κλουβί;
Όχι , γιατί δεν έχει την ελευθερία του.
Δ) Τι πρέπει να κάνουμε για να είναι ευχαριστημένο;
Πρέπει να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε.



Ομάδα του χελιδονιού
Ερωτήσεις
Α) Τα χελιδόνια ανήκουν στα αποδημητικά πουλιά ,γιατί;
Β) Πού  κατασκευάζουν τις φωλιές τους;

Γ)Η λάσπη που φτιάχνουν τις φωλιές τους πρέπει να είναι υγρή, γιατί;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α) Ναι ,είναι αποδημητικά γιατί φεύγουν το φθινόπωρο.
Β)Κατασκευάζουν  τις φωλιές τους ,κάτω από τα υπόστεγα και ειδικά στις
γωνίες.
Γ) Ναι, πρέπει να είναι υγρή για να κολλούν τα κλαδιά που μεταφέρουν.

Α) Τα μικρά  χελιδόνια βγαίνουν από αυγά;
Ναι, τα μικρά βγαίνουν από αυγά.

Β)Οι γονείς, τα μαθαίνουν να πετούν;
Βεβαίως

Γ)Τι τρώνε;
Τα μικρά χελιδόνια τρώνε σκουληκάκια που τους τα φέρνουν οι
γονείς τους.



Παρατηρώντας τα πουλιά του τόπου μου

Ερωτήσεις

Τι  μπορούμε να κάνουμε για τα πεινασμένα πουλάκια;

Τι γεννούν;

Απαντήσεις

Να τους δίνουμε φαΐ για να μπορούν να ζουν.

Γεννούν αυγά, τα κλωσάνε και μετά από 1 μήνα αφού σκάσουν τα

αυγά γεννιούνται τα μικρά πουλιά.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α)  Ένα καναρίνι , πόσα πόδια, φτερά, ράμφη έχει;

1+1 =2 1+1= 2 0+1= 1
ΠΟΔΙΑ=2, ΦΤΕΡΑ=2, ΡΑΜΦΗ=1

Β) Σ’ ένα δέντρο κάθονται 3 σπουργίτια και 8 περιστέρια, μετά από
λίγο πέταξαν 1σπουργίτι, και 4 περιστέρια. Πόσα πουλιά έμειναν
στο δέντρο;

3+8=11   11-5=6 Άρα έμειναν 6 πουλιά.

Γ) Ο Κυρ-Γιάννης έχει στο σπίτι του 20 καναρίνια και 5 κλουβιά.
Πόσα καναρίνια θα βάλει σε κάθε κλουβί

20  : 5 = 4 πουλιά        Άρα θα βάλει 4 πουλιά στο κάθε κλουβί.



Ο ΚΙΡΚΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ ΓΕΡΑΚΙ

Τα πτηνά  αυτά συνήθως προφυλάγουν τη λεία τους

καθισμένα πάνω σ’ ένα κλαδί ή ξύλο, συχνότερα όμως, εφορμούν με

ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο ζώο που έχουν βάλει στο μάτι και το

αποτελειώνουν χτυπώντας το  στο στήθος, έπειτα το συλλαμβάνουν

με τα δυνατά τους νύχια. Τα γεράκια έχουν μακριές και μυτερές

φτερούγες, οι οποίες τους εξασφαλίζουν ελαφρύ και πολύ γρήγορο

πέταγμα. Τρώνε μόνο ζωντανά ζώα, όπως  ποντικούς, βατράχους,

ερπετά κ ά.



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ο γλάρος
Στο κύμα πάει να κοιμηθεί

δεν έχει τι να φοβηθεί,
μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει
γλάρος είναι και πηγαίνει.

Ο αετός είναι κακός.
Συνέχεια κυνηγά αθώα πουλάκια και χωρίς να τον πάρουν είδηση,

ο αετός με φόρα κατεβαίνει να τα αρπάξει.
Πού είσαι μικρό μου χελιδονάκι;

Ψάχνω ψάχνω να σε βρω, ψιχουλάκια να σου ρίξω
κι ένα τόσο μεγάλο ευχαριστώ.

Σου δίνω την καρδιά μου, σου δίνω την τροφή,
και στέγη για να αντέξεις στο βαρύ χειμώνα.

Τα αυγά σου να γεννήσεις και να κάνεις οικογένεια.



Άνοιξη
Ήρθε παιδιά η Άνοιξη

το λεν τα χελιδόνια
που χτίζουν τις φωλίτσες τους

κάτω από τα μπαλκόνια.

Χειμώνα δε φοβόμαστε
μηδέ βοριά και χιόνια

καλώς τα πάλι τα πουλιά
καλώς τα χελιδόνια.

Το φτωχό το σπουργιτάκι
που το βρήκε παγωνιά
νηστικό κι αποσταμένο

τρέχει νά βρει ζεστασιά.

Σαν αρχίζει και νυχτώνει
και τ’ αηδόνι κελαηδεί

βγαίνει η κουκουβάγια μόνη
σε κυπαρισσιού κλαδί.

Εκεί γλυκά να κελαηδούν
ακούω τα πουλάκια

με χάρη παίζουν και πηδούν
στα πράσινα κλαδάκια.



Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ
Ο Δαίδαλος ήταν ο μεγαλύτερος τεχνίτης της

αρχαιότητας. Καταγόταν από την Αθήνα αλλά έζησε στην
Κρήτη, όπου ο βασιλιάς Μίνωας τον έβαλε να χτίσει το
παλάτι του.

Το υπόγειο του παλατιού του είχε τόσα δωμάτια, ώστε
χανόταν κανείς αν δεν ήξερε καλά το  δρόμο. Το έλεγαν
Λαβύρινθο κι εκεί μέσα είχε κλείσει ο Μίνωας το τέρας
Μινώταυρο, που σκότωσε ο  Θησέας αργότερα με τη
βοήθεια της Αριάδνης, που την είχε συμβουλέψει
κατάλληλα ο Δαίδαλος.

Γι’ αυτό ο Μίνωας τον φυλάκισε εκεί μαζί με το γιο
του τον  Ίκαρο. Όμως ο πολυμήχανος Δαίδαλος
δραπέτευσε από εκεί, μαζί με το γιο του φτιάχνοντας
φτερά από κερί και πετώντας πάνω από το πέλαγος.



Μόνο που ο νεαρός Ίκαρος δεν άκουσε τη συμβουλή
του πατέρα του και πέταξε πολύ ψηλά, οπότε έλιωσαν τα
φτερά  του  από τον ήλιο και έπεσε στη θάλασσα, όπου
πνίγηκε . Ο πατέρας του έφτασε πετώντας ως τη Σικελία,
όπου  έκανε σπουδαία τεχνικά έργα.



Το λεξικό των πτηνών

Απογείωση = εγκαταλείπω το έδαφος και ανυψώνομαι προς τα
πάνω.

Αποδημητικά = αυτός που ταξιδεύει συχνά σε ξένους τόπους.
Αρπακτικά = αυτός που αρπάζει ή έχει τη τάση να αρπάξει.
Επώαση = η εξέλιξη του αυγού μέχρι την εκκόλαψη του.
Μετανάστευση = αφήνω τον τόπο μου και πηγαίνω σε άλλον,

ξενιτεύομαι.
Νεοσσός = νεογέννητο πουλί
Προσγείωση = πλησιάζω την ξηρά
Πτήσεις = μετακίνηση στον αέρα
Ράμφος = Το κεράτινο μυτερό στόμα των πουλιών
Σμήνος = πλήθος (μελισσών, πουλιών, κ.τ.λ.)
Σπιτοχελίδονο = Το χελιδόνι που χτίζει τη φωλιά του στην στέγη.
Στοργικός = Αυτός που δείχνει αγνή αγάπη.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ερωτηματολόγιο – αξιολόγησης

Α) Μου άρεσε η όλη πορεία παρατήρησης και πληροφόρησης του
θέματος;

Β)     Η Μέθοδος με τα ερωτηματολόγια με βοήθησε;

Γ)     Το λεξικό πλούτισε το λεξιλόγιο μου;

Δ)     Εκφραστήκαμε με τη ζωγραφική;

Ε)     Τι δεν μου άρεσε;
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