
Δράση	  12	  

«Με	  το	  φάρο	  οδηγό	  ξεκινάμε	  ταξίδι	  καλοκαιρινό»	  

Το	  καλοκαίρι	  πλησιάζει	  και	  	  όλοι	  ανυπομονούμε	  να	  ταξιδέψουμε	  και	  να	  γνωρίσουμε	  νέα	  
μέρη	  και	  να	  αποκτήσουμε	  πολλές	  εμπειρίες!	  

Θα	  ταξιδέψουμε	  με	  πλοία	  και	  θα	  γνωρίσουμε	  παραθαλάσσια	  μέρη	  της	  χώρας	  μας,	  της	  
Ελλάδας,	  αλλά	  και	  νησιά!	  

Το	  ταξίδι	  ξεκινά!	  	  

	  

Να	  η	  Ελλάδα!	  Τι	  παρατηρείς;	  Έχει	  θάλασσα;	  Μπορούμε	  να	  ταξιδέψουμε	  με	  πλοίο;	  

Μα	  φυσικά!	  Η	  χώρα	  μας	  βρέχεται	  από	  τρεις	  πλευρές,	  έχει	  παραθαλάσσιες	  περιοχές	  και	  αν	  
παρατηρήσεις	  προσεκτικά	  θα	  δεις	  πως	  έχει	  και	  πολλά	  νησιά!	  Τα	  νησιά	  βρέχονται	  γύρω	  
γύρω	  από	  θάλασσα,	  άλλα	  κατοικούνται	  και	  άλλα	  όχι.	  	  

Ώρα	  λοιπόν	  να	  ετοιμάσουμε	  βαλίτσες,	  να	  πάμε	  στο	  λιμάνι	  και	  να	  επιβιβαστούμε	  στο	  πλοίο	  
για	  να	  ξεκινήσει	  το	  ταξίδι	  μας!	  

Μα,	  πως	  ξέρει	  ο	  καπετάνιος	  που	  να	  οδηγήσει	  το	  πλοίο	  μέσα	  σε	  τόσο	  μεγάλη	  θάλασσα;	  

Τα	  πλοία	  έχουν	  πολλά	  εργαλεία	  όπως	  πυξίδες	  και	  χάρτες	  αλλά	  οι	  καπετάνιοι	  έχουν	  πολύ	  
καλούς	  βοηθούς	  και	  έξω	  από	  το	  πλοίο	  στη	  στεριά	  κοντά	  στη	  θάλασσα,	  πάνω	  στους	  
βράχους.	  Ποιοι	  είναι	  αυτοί	  οι	  βοηθοί;	  Είναι	  οι	  φάροι!	  Οι	  φάροι	  βοηθούν	  τους	  καπετάνιους	  
των	  πλοίων	  να	  ταξιδεύουν	  με	  ασφάλεια	  χωρίς	  να	  πέφτουν	  πάνω	  στη	  στεριά	  και	  στους	  
βράχους.	  

Τι	  είναι	  ο	  φάρος;	  Έχεις	  ξανακούσει	  αυτή	  τη	  λέξη;	  Δες	  μερικές	  φωτογραφίες	  φάρων,	  
παρατήρησέ	  τους,	  τι	  βλέπεις;	  

	  



	  

[Οι	  εικόνες	  είναι	  από	  http://yf.hellenicnavy.gr/index.php/el/multimedia/photos]	  

Ο	  φάρος	  πήρε	  το	  όνομά	  του	  από	  ένα	  Αιγυπτιακό	  νησάκι	  απέναντι	  από	  την	  Αλεξάνδρεια	  που	  
λέγεται	  Φάρος	  στο	  οποίο	  ο	  Σώστρατος	  μεγάλος	  αρχιτέκτονας	  ύψωσε	  ένα	  πυρσοφόρο	  
πολυώροφο	  πύργο	  για	  να	  περνούν	  από	  εκεί	  με	  ασφάλεια	  τα	  πλοία.	  	  

Ο	  φάρος	  λοιπόν,	  όπως	  θα	  παρατήρησες	  και	  στις	  φωτογραφίες,	  είναι	  συνήθως	  ψηλοί	  πύργοι	  
που	  στην	  κορυφή	  τους	  έχουν	  ένα	  πολύ	  δυνατό	  φως	  το	  οποίο	  αναβοσβήνει	  για	  να	  βλέπουν	  
οι	  ναυτικοί	  τα	  επικίνδυνα	  σημεία	  με	  τους	  βράχους	  και	  να	  μην	  πλησιάζουν	  με	  τα	  πλοία	  τους.	  
Για	  να	  φτάσεις	  στο	  φως	  του	  φάρου	  πρέπει	  να	  ανέβεις	  	  από	  την	  εσωτερική	  σκάλα	  που	  έχει	  ο	  
πύργος	  .	  	  Ο	  πύργος	  του	  φάρου	  κάποιες	  φορές	  έχει	  και	  ένα	  μικρό	  δωμάτιο	  για	  να	  μπορεί	  να	  
μένει	  ο	  φαροφύλακας.	  Ο	  φαροφύλακας	  είναι	  αυτός	  που	  φροντίζει	  να	  είναι	  το	  φως	  του	  
φάρου	  πάντα	  αναμμένο	  ή	  αν	  υπάρξει	  κάποια	  βλάβη	  να	  την	  επιδιορθώσει.	  	  

Πάμε	  τώρα	  να	  γνωρίσουμε	  κάποιους	  από	  τους	  φάρους	  που	  υπάρχουν	  στη	  χώρα	  μας.	  	  

Το	  ταξίδι	  ξεκινά!	  Βάζουμε	  αντηλιακό,	  καπέλο	  και	  γυαλιά	  ηλίου	  και	  γρήγορα	  στο	  
κατάστρωμα	  του	  πλοίου	  για	  να	  μπορούμε	  να	  δούμε	  τους	  φάρους!	  

Πρώτη	  στάση	  στο	  νησί	  της	  Άνδρου	  για	  να	  δούμε	  τον	  φάρου	  που	  τον	  λένε	  Τουρλίτη!	  

https://safeYouTube.net/w/3VxG	  

Συνεχίζουμε	  με	  τον	  φάρο	  της	  Ναυπάκτου!	  

https://safeYouTube.net/w/sbyG	  

Να	  και	  ο	  φάρος	  Δουκάτο	  της	  Λευκάδας!	  

https://safeYouTube.net/w/hcyG	  

Επόμενη	  στάση	  ο	  φάρος	  Μελαγκάβι	  στο	  Λουτράκι!	  

https://safeYouTube.net/w/ueyG	  

Τελευταίος	  σταθμός	  του	  ταξιδιού	  μας	  ο	  φάρος	  στο	  ακρωτήρι	  Ταίναρο!	  

	  https://safeYouTube.net/w/SeyG	  

Ουφ!	  Ήταν	  ένα	  μεγάλο	  ταξίδι!	  Ήταν	  όμως	  και	  ένα	  ασφαλές	  ταξίδι	  γιατί	  είχαμε	  τους	  φάρους	  
να	  μας	  οδηγούν	  και	  να	  μας	  προστατεύουν!	  

	  



Δημιουργία	  1	  

Είστε	  έτοιμοι	  να	  φτιάξετε	  τους	  δικούς	  σας	  φάρους;	  

Μπορείτε	  να	  χρησιμοποιήσετε	  υλικά	  που	  έχετε	  στο	  σπίτι	  όπως	  ρόλο	  από	  χαρτί	  κουζίνας,	  
οδοντογλυφίδες,	  αλουμινόχαρτο	  και	  άλλα	  πολλά	  που	  μπορεί	  να	  έχτε	  και	  να	  σας	  φανούν	  
χρήσιμα!	  Αυτό	  που	  σίγουρα	  έχετε	  και	  είμαστε	  σίγουρες	  πως	  δεν	  σας	  λείπει	  είναι	  η	  
ΦΑΝΤΑΣΙΑ!	  Ανυπομονούμε	  να	  δούμε	  τους	  φάρους	  σας!	  Θα	  γίνετε	  για	  λίγο	  αρχιτέκτονες	  και	  
ανυπομονούμε	  να	  δούμε	  τα	  δημιουργήματα	  σας!	  

Ήρθε	  η	  ώρα	  να	  ακούσουμε	  και	  ένα	  τραγούδι	  που	  έχει	  τίτλο	  :	  «Ο	  φάρος»	  

https://safeYouTube.net/w/7XfG	  

[Στίχοι:	  Κωστής	  Μαραβέγιας,	  Μουσική:	  Κωστής	  Μαραβέγιας,	  Σκηνοθεσία:	  Κωστής	  
Μαραβέγιας]	  

Το	  τραγούδι	  μιλάει	  για	  διαφορετικούς	  φάρους	  που	  μπορεί	  να	  έχουμε	  όλοι	  στη	  ζωή	  μας!	  
Φάρος	  για	  κάποιον	  μπορεί	  να	  είναι	  ένα	  αγαπημένο	  του	  πρόσωπο.	  Ένας	  φίλος,	  η	  μαμά,	  μια	  
δασκάλα!	  Μπορεί	  να	  είναι	  ένας	  άνθρωπος	  που	  μας	  φροντίζει,	  μας	  αγαπά,	  μας	  
συμβουλεύει,	  μας	  προστατεύει!	  	  

Δημιουργία	  2	  

Θα	  θέλαμε	  να	  σκεφτείτε	  και	  να	  ζωγραφίσετε	  τον	  δικό	  σας	  φάρο	  με	  ανθρώπινη	  μορφή!	  Θα	  
θέλαμε	  να	  μας	  γράψετε	  με	  τη	  βοήθεια	  των	  μεγάλων	  ποιος	  είναι	  ο	  δικό	  σας	  φάρος,	  ποιον	  
ζωγραφίσατε!	  

Θυμηθείτε!	  Πάντα	  στη	  ζωή	  μας	  υπάρχουν	  φάροι	  φωτεινοί	  ,	  πολλές	  φορές	  ,μπορεί	  να	  είναι	  
ακόμη	  και	  ο	  ίδιος	  μας	  ο	  εαυτός!	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


