
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ:  «ΦΕΛΙΔΟΝΙΜΑΣΑ 2019» ςτο Πάρκο «Α. Σρίτςησ» ςτισ 17/03/2019 
 

 Η Διεγθυνςη Π.Ε. Γ΄ Αθήνασ δια τησ Υπευθγνου Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 

υποδέχεται την Άνοιξη και τουσ προάγγελογσ τησ, τα χελιδβνια, υποςτηρίζοντασ τη 

δράςη τησ «Ορνιθολογικήσ», τα «Χελιδονίςματα».   

Σκοπβσ των «Χελιδονιςμάτων» είναι τα παιδιά να ευαιςθητοποιηθογν ςχετικά με 

τον ερχομβ των χελιδονιών, να ενημερωθογν για το μακργ τουσ ταξίδι και να τα 

βοηθήςουν φτιάχνοντασ φωλιέσ απβ πηλβ. Η εκδήλωςη θα πραγματοποιηθεί ςτο Πάρκο 

«Α. Σρίτςησ» ςτο Ίλιον  την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, ώρεσ 11.00 – 13.00 ςε 

ςυνεργαςία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον Φορέα Διαχείριςησ του 

Μητροπολιτικογ Πάρκου «Α. Τρίτςησ», τουσ «Φίλουσ του Πάρκου» και την υποςτήριξη 

τησ Υπεγθυνησ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ τησ Διεγθυνςησ Πρωτοβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ Γ΄ Αθήνασ. Η διανομή του πηλογ και η καταςκευή τησ χελιδονοφωλιάσ απβ 

παιδιά και γονείσ θα γίνεται ςτον ανοιχτβ χώρο δίπλα ςτο κανάλι και μπροςτά ςτο 

Γυμναςτήριο του Δήμου Αγίων Αναργγρων - Καματερογ ςτο κέντρο του Πάρκου.  

Εθελοντέσ θα δίνουν τισ βαςικέσ οδηγίεσ για την καταςκευή των χελιδονοφωλιών 

και τα ενημερωτικά έντυπα για τα χελιδβνια καθώσ και θα διορθώνουν τισ φωλιέσ των 

μαθητών,  οι οποίοι θα τισ πάρουν μαζί τουσ και θα τισ τοποθετήςουν ςτο ςχολείο ή ςτο 

ςπίτι τουσ, αφογ ςτεγνώςουν, προςφέροντασ ςτα χελιδβνια έτοιμη κατοικία. Δείτε 

το http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1952  

 

Παρακαλούμε να ενημερώςετε όλουσ τουσ μαθητέσ του ςχολείου. 
 
  Η Τπεύθυνη Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ:  Ελένη Νιάρχου 
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       Αιγάλεω  13/03/2019 

       Αριθ. Πρωτ.:  5700 

 

ΠΡΟ: 

  1) Δ/ντέσ των Δημοτικών Σχολείων 

και Προΰςτάμενεσ Νηπιαγωγείων 

Δ/νςησ Π.Ε. Γ΄ Αθήνασ  

2)Όλουσ τουσ εκπαιδευτικογσ,        

Δημοςίων  και  Ιδιωτικών ςχολείων, 

Π.Ε. Γ΄ Αθήνασ 

 

ΚΟΙΝ: 
κ.κ. Συντονιςτέσ Εκπαιδευτικογ 
Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ 
 

Ο Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Π.Ε. Γ΄ Αθήνασ 
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Πληροφορίεσ για τα χελιδόνια: 

Ποια είναι η ςχέςη του ανθρώπου με τα χελιδόνια; 

Απβ παλιά οι άνθρωποι είχαν ςυνδυάςει την άφιξη των χελιδονιών με την άνοιξη. Αυτβ 
και μβνο θα αρκογςε για να καταλάβουμε γιατί τα χελιδβνια είναι τβςο αγαπητά ςτουσ 
ανθρώπουσ. Δεν είναι βμωσ μβνο αυτβ... Κάντε έναν απλβ υπολογιςμβ: ένα μικρβ χελιδβνι 
ςε μια μπουκιά τρώει παραπάνω απβ 50 κουνογπια και μγγεσ! Φανταςτείτε πβςα έντομα 
τρώει μια χελιδονοοικογένεια με 3 – 6 μικρά ςε μία ολβκληρη ημέρα!!! Τι θα γινβταν αν 
δεν ερχβντουςαν τα χελιδβνια μια χρονιά;  

Σι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείσ γι’ αυτά; 

 Φτιάχνουμε και τοποθετογμε τααςτρεσ και ποτίςτρεσ 
 Προςέχουμε και δε ρυπαίνουμε τουσ ανοιχτογσ χώρουσ που επιςκεπτβμαςτε 
 Οργανώνουμε εθελοντικέσ δράςεισ καθαριςμογ των κοντινών μασ πάρκων 
 Φτιάχνουμε φωλιέσ και τισ τοποθετογμε ςε ςημεία βπου οι άνθρωποι δεν έχουν 

εγκολη πρβςβαςη 
 Προςπαθογμε να κάνουμε το ςχολείο ή την αυλή του ςπιτιογ μασ βςο πιο 

φιλβξενη για τα μικρά πουλιά 
 Ενημερώνουμε τουσ φίλουσ και την οικογένεια μασ για τα προβλήματα αυτά και 

τουσ τρβπουσ αντιμετώπιςήσ τουσ 

(Πηγή: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1113 )   

Ενδεικτικό υλικό για την τάξη: 

https://edu.klimaka.gr/diafora/557-paradosi-marths-klimaka.html 
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2015/03/23.html  
http://nipiablog.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html 
http://spititonmikron.blogspot.gr/2014/03/blog-post_13.html 
http://blogs.sch.gr/nip-
chalk/tag/%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%
CE%B1/ 
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