
Halloween και νυχτερίδες!!!! 

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και παντού γύρω μας αφίσες, συζητήσεις, διαφημίσεις και παιχνίδια με κολοκύθες, 
φαντασματάκια, νυχτερίδες κι άλλες τρομακτικές φιγούρες… Πλησιάζει 31 Οκτωβρίου και το Halloween! Μα τι 
είναι;;; Εμείς στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε και πολλά γι’ αυτό. Δράττομαι της ευκαιρίας να μάθω από τους μικρούς 
μου μαθητές τι γνωρίζουν για το Halloween. Απολαύστε τις ιδέες τους!!! Μα τι αστέρια έχω εγώ!!!! 

 

Χμμμ… Νυχτερίδες!!! Τι τρομακτικό ζώο… Πως είναι; Πως κινείται; Με τι μοιάζει; 

                          
Τι γεννάει, αυγά ή μωρά; Τι τρώει; 



Τα περισσότερα παιδιά νομίζουν ότι η νυχτερίδα είναι σαρκοφάγο ζώο και μάλιστα της αρέσει να ρουφάει αίμα! Αχ 
αυτά τα κινούμενα σχέδια και τα τρομακτικά βιβλία… Ήρθε η ώρα για αίνιγμα… 

 

Για να δω ποιος θα το βρει. Μ’ ένα στόμα, μια φωνή «ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ». Τελικά τρώει έντομα η νυχτερίδα.  

Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε σχετικό βίντεο στον προτζέκτορα για να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα για 
αυτό το ιδιαίτερο ζωάκι. Το παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή και καταλάβαμε ότι δεν είναι επικίνδυνες. 

 

  



«Κυρία, μοιάζει με πεταλούδα που έχει φτιάξει κουκούλι (εννοώντας την χρυσαλίδα)» μας είπε η Καδιανή. 

Ας συνοψίσουμε τι μάθαμε για τις νυχτερίδες: 

 Είναι τα μόνα θηλαστικά ζώα που πετούν. 
 Τα περισσότερα είδη τρώνε έντομα και φρούτα. 
 Ζουν σε σπηλιές από τις οποίες βγαίνουν τη νύχτα, καθώς είναι νυχτόβιες, για να τραφούν. 
 Είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο. 

Κοιτάξτε πόσο μοιάζει ο σκελετός της νυχτερίδας με τον ανθρώπινο σκελετό. 

 

Ααααα….  Το βίντεο που παρακολουθήσαμε ήταν στα αγγλικά. Είπαμε ότι στα αγγλικά η νυχτερίδα λέγεται bat. Bat 
όπως Batman! O φίλος μας ο Γρηγόρης έχει τσάντα για το μεσημεριανό του με τον Batman, τον άνθρωπο νυχτερίδα 
δηλαδή!!! 

  

Ήρθε η ώρα για διάλειμμα! Ναι!!! Επηρεασμένοι απ’ όλα αυτά που μάθαμε αρχίσαμε κι εμείς να 
συμπεριφερόμαστε όπως τις νυχτερίδες. Κρεμαστήκαμε ανάποδα στα παγκάκια και ανεβήκαμε στο παγκάκι για να 
πετάξουμε κι εμείς μακριά! 





 

Γυρνώντας στην τάξη μας στρωθήκαμε στην δουλειά! Θα φτιάξουμε κι εμείς την δική μας νυχτερίδα με υλικά που 
έχουμε ήδη (Αυτό θα πει δημιουργική ανακύκλωση!). Τι χρειαστήκαμε;;; Ένα φίλτρο του καφέ, ένα μανταλάκι, 
μαρκαδόρους, μαύρη τέμπερα, σπρέι με νερό,  πινέλο και ψαλίδι.  

Κόψαμε το φίλτρο του καφέ, το βάψαμε με μαύρο και μωβ και το ψεκάσαμε με μεγάλη χαρά για να 
δημιουργήσουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που θα είναι τα φτερά της νυχτερίδας μας. Έπειτα βάψαμε με 
μαύρη τέμπερα το ξύλινο μανταλάκι για σώμα και τέλος θα προσθέσουμε ματάκια! 



Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι μας επισκέφθηκε ο Νίνο ο Νυχτερίδας που τον αγαπήσαμε από την πρώτη 
στιγμή. Πεινούσε ο καημένος κι όλη την ώρα έψαχνε έντομα από γωνιά σε γωνιά για να τα καταβροχθίσει. 

 

 





 

 

Τέλος, διαβάσαμε το παραμύθι «Εγώ ο απίθανος» που βρήκαν μόνα τους τα παιδιά στην βιβλιοθήκη της τάξης μας. 
Τους χαλάω εγώ χατίρι;;; 

Στην ερώτηση «Ποιος γράφει ένα βιβλίο;» Ο Ανδρέας μας είπε «ο βιβλιολόγος» και η Χρυσάνθη «ο ποιητής»… 
Τελικά συμφωνήσαμε ότι ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ γράφει ένα βιβλίο. Απολαύσαμε κάθε του εικόνα… 



 

Ζωγραφίσαμε αυτό που μας άρεσε περισσότερο. Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε την ζωγραφιά της Καδιανής μας. 

  

Φυσικά, δεν τελειώνουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε με την πρώτη ευκαιρία να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για το 
γλυκό (τελικά) αυτό πλασματάκι… Είναι πολλά αυτά που δεν ξέρουμε ακόμα… 


