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ΓΙΣΑΓΩΓΗ 

Λεθηκήζαμε ηεκ εκαζπόιεζή μαξ με ηα βόηακα πηζηεύμκηαξ όηη ζ΄αοηή ηεκ ειηθία 

μη μαζεηέξ έπμοκ ηεκ θαιύηενε ζπέζε με ηε θύζε, μηαξ θη έκα μεγάιμ μένμξ ηεξ 

μέναξ ημοξ ημ πενκμύκ ζηεκ ύπαηζνμ. Γπμμέκςξ αοηό ημ γεγμκόξ από μόκμ ημο 

εγγοάηαη ηεκ επηηοπία ημο πνμγνάμμαημξ, πμο έπεη ζακ βαζηθό ζθμπό κα θένεη 

ηα παηδηά ζε άμεζε επαθή με ηε θύζε θαη ηα μοζηηθά ηεξ  θαη κα ηα μάζεη κα 

ζέβμκηαη αθόμα θαη ημ πημ ηαπεηκό πμνηανάθη ηεξ. 

Μη εθπαηδεοηηθμί ζηόπμη πμο ηέζεθακ ήηακ: 

Γκςζηηθμί 

1) Κα γκςνίζμοκ όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενα από ηα βόηακα πμο μπμνμύκ 

κα θαιιηενγεζμύκ ζε έκα θήπμ. 

2) Κα γκςνίζμοκ ηε δηαδηθαζία θαιιηένγεηαξ, ακάπηολεξ θαη θνμκηίδαξ ηςκ 

θοηώκ. 

3) Κα επηθμηκςκήζμοκ γναπηώξ ή πνμθμνηθώξ 

Οοκαηζζεμαηηθμί 

Κα ακαβαζμίζμοκ αηζζεηηθά ημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ, πμο είκαη θαη μ πώνμξ όπμο 

πενκμύκ έκα πμιύ μεγάιμ μένμξ ηεξ μέναξ ημοξ θαη κα κηώζμοκ ηθακμπμίεζε γηα 

ό,ηη θαηαθένμοκ. 

Κα απμθηήζμοκ αοημπεπμίζεζε μέζα από ηεκ εκαζπόιεζή ημοξ με ημ ζέμα αοηό. 

Άιιμη ζηόπμη 

1) Κα μάζμοκ κα δμοιεύμοκ ζε μμάδεξ θαη κα ζοκενγάδμκηαη ανμμκηθά. 

2) Κα ακαιάβμοκ πνςημβμοιίεξ, ώζηε κα επηδνμύκ ζημκ πενηβάιιμκηα πώνμ 

θαη κα ημκ δηαμμνθώκμοκ ακαιόγςξ. 

3) Κα ακαπηύλμοκ πενηβαιιμκηηθό ήζμξ μέζς ημο ζπμιηθμύ θήπμο θαη κα 

μάζμοκ κα ζέβμκηαη ηε θύζε. 

4) Κα απμηειέζμοκ μη ίδημη μη μαζεηέξ θμνείξ γκώζεςκ θαη ζομπενηθμνώκ 

πμο ζα ηηξ μεηαδώζμοκ ηόζμ ζημκ μηθμγεκεηαθό όζμ θαη ζημκ θμηκςκηθό 

ημοξ πενίγονμ.  

 

 

 



Ιέζμδμη οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ 

Πμ πνόγναμμα βαζίζηεθε  

1) ζηε βηςμαηηθή πνμζέγγηζε (project),θαηά ηεκ μπμία μη μαζεηέξ 

ενεύκεζακ ζπεηηθά με ημ ζέμα ημοξ, πήνακ ζοκεκηεύλεηξ από θαημίθμοξ, 

πνμεημημάζηεθακ θαη ζομμεηείπακ ζηεκ ηειηθή εθδήιςζε. 

2) ζηε μεηαθίκεζε ζημ πεδίμ δνάζεξ, όπμο μη μαζεηέξ δηαμόνθςζακ ηα 

πανηένηα ημο ζπμιηθμύ θήπμο, έζπεηνακ, πόηηζακ, λεβμηάκηζακ θαη 

παναηήνεζακ ηεκ πμνεία ακάπηολεξ ηςκ βμηάκςκ. 

3) ζηε δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε, θαηά ηεκ μπμία πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ ηςκ 

μαζεηώκ από άιια μαζήμαηα βνήθακ εθανμμγή θαη ζοκδέζεθακ με ημ 

ζογθεθνημέκμ ζέμα. 

Ε πανμοζίαζε ημο πνμγνάμμαημξ έγηκε από ημοξ μαζεηέξ πανμοζία γμκέςκ με 

ζεαηνηθό ζθεηξ θαη παναδμζηαθό πμνό. 

Απμδείπηεθε όηη μη μαζεηέξ με ιίγε θαζμδήγεζε μπμνμύκ κα θένμοκ εηξ πέναξ 

μπμηαδήπμηε ενγαζία ημοξ ακαηεζεί θαη μάιηζηα με μεγάιε πνμζομία θαη 

εκζμοζηαζμό. Δναζηενημπμηήζεθακ αθόμε θαη μαζεηέξ πμο μέζα ζηεκ ηάλε δεκ 

ήηακ ηδηαίηενα εκενγμί, αιιά θη εθημκώζεθακ αθόμα θη μη μαζεηέξ πμο ήηακ 

ηδηαίηενα οπενθηκεηηθμί. Οοκενγάζηεθακ όιμη μεηαλύ ημοξ αθήκμκηαξ ζηεκ άθνε 

ηηξ δηαθμνέξ ημοξ θαη αηζζάκζεθακ πενεθάκηα θαη ηθακμπμίεζε πμο ημ 

δεμημύνγεμά ημοξ βμήζεζε ζηεκ ακαβάζμηζε ηεξ εηθόκαξ ημο ζπμιείμο ημοξ.  

Έμαζακ κα θνμκηίδμοκ θαη κα πνμζηαηεύμοκ με ηδηαίηενμ δήιμ ημκ θήπμ ημοξ θη 

έδεηλακ όηη ημ παίνμκηαη. 

  



Δναζηενηόηεηα 

Ιε ηε βμήζεηα ημο πνμηδέθημνα πνμβάιιμομε εηθόκεξ από βόηακα πμο όιμη ιίγμ 

πμιύ έπμομε ζημκ θήπμ μαξ θαη δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα μαξ πμοκ πμηα από 

αοηά γκςνίδμοκ. Οηεκ πιεημρεθία ημοξ μη μαζεηέξ γκςνίδμοκ πμιύ ιίγα από 

αοηά θαη αθόμε ιηγόηενα γηα ημ πμύ ηα πνεζημμπμημύμε. Δεηάμε ιμηπόκ κα 

θένμοκ ζηεκ ηάλε όζα πενηζζόηενα από ηα βόηακα ημο θήπμο ημοξ, ηα μπμία 

ζηγά-ζηγά μαζαίκμοκ κα λεπςνίδμοκ με βάζε ηε μονςδηά, ηε γεύζε, ημ ζπήμα 

ηςκ θύιιςκ θ.ά. Πα βόηακα αοηά ηα παηηθώκμομε ακάμεζα ζε πμκηνά βηβιία, 

γηα κα ηα πνεζημμπμηήζμομε ανγόηενα ζημ θοημιόγημ πμο ζα θηηάλμομε. 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Οθμπμί-ζηόπμη:1)Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα ζπένκμοκ ζπόνμοξ, κα πενηπμημύκηαη 

έκα θοηό, κα ημ παναθμιμοζμύκ θαζώξ μεγαιώκεη θαη κα ημ μεηαθοηεύμοκ. 

2)Κα δηαπηζηώζμοκ με ημκ θαηνό θαη ζηεκ πνάλε πόζμ ζεμακηηθά είκαη γηα έκα 

θοηό ημ πώμα, ημ κενό, μ ήιημξ θαη ε ζενμμθναζία. 

Οε μηθνέξ γιάζηνεξ θαη δανκηηκηένεξ ημπμζεημύμε πώμα θαη δείπκμομε ζημοξ 

μαζεηέξ πώξ κα ζπένκμοκ ζπόνμοξ. Οηε ζοκέπεηα ακαιαμβάκμοκ μη ίδημη κα 

θάκμοκ ημ ίδημ. Νμηίδμομε θαη βάδμομε ηηξ γιάζηνεξ ζε θςηεηκό ζεμείμ ηεξ 

ηάλεξ. Γνάθμομε ηαμπειίηζεξ με ημ όκμμα θάζε θοημύ θαη ηηξ θμιιάμε πάκς 

ζηηξ γιάζηνεξ. Αθμύ μεγαιώζμοκ ηα θοηά , θάπμηα από αοηά ηα μεηαθοηεύμομε 

ζημκ θήπμ ημο ζπμιείμο. 

 



 

 

  



Δναζηενηόηεηα 

Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα δςγναθίζμοκ ζε πανηί Α4 μηα ηαμπέια γηα ηε 

γςκηά ηςκ βμηάκςκ. Από όιεξ ηηξ δςγναθηέξ δηαιέγμομε ηεκ θαιύηενε. 

 

 

Πειηθά μη δςγναθηέξ ηςκ παηδηώκ ήηακ ηόζμ όμμνθεξ πμο απμθαζίζαμε κα ηηξ 

πιαζηηθμπμηήζμομε όιεξ θαη κα ηηξ θνεμάζμομε πάκς ζε έκα λενό θιαδί, ημ 

μπμίμ ημπμζεηήζαμε δίπια ζηηξ γιάζηνεξ με ηα βόηακα. 

 

 

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ 

Οθμπμί-ζηόπμη: 1) Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα ενεοκμύκ, κα ζοιιέγμοκ 

πιενμθμνίεξ, κα ηηξ «θηιηνάνμοκ», θναηώκηαξ ηηξ ζπμοδαηόηενεξ από αοηέξ θαη 

κα ηηξ ακαθμηκώκμοκ ζημοξ οπόιμηπμοξ ζομμαζεηέξ ημοξ. 

2) Κα ενγάδμκηαη μμαδηθά θαη κα οπμιμγίδμοκ αθόμα θαη ημοξ πημ «αδύκαημοξ» 

ζομμαζεηέξ ημοξ. 

ςνίδμομε ημοξ μαζεηέξ ζε μμάδεξ θαη ημοξ δεηάμε κα ράλμοκ ζημ δηαδίθηομ, 

ζε βηβιία, εγθοθιμπαίδεηεξ θαη πενημδηθά θαη κα ζοιιέλμοκ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά 

με θάζε βόηακμ. Οηε ζοκέπεηα θναημύκ ηηξ πημ ζεμακηηθέξ πιενμθμνίεξ γηα θάζε 

θοηό, ηηξ γνάθμοκ ζε έκα πανηί , ημ μπμίμ πιαζηηθμπμημύμε θαη ημ ημπμζεημύμε 

δίπια ζημ θοηό ζημ μπμίμ ακαθένεηαη. Έηζη θάζε μαζεηήξ ζα μπμνεί κα 

εκεμενώκεηαη γηα ηα παναθηενηζηηθά θάζε βμηάκμο θαη γηα ηηξ ζεναπεοηηθέξ ημο 

ηδηόηεηεξ. 

 

 



  Δναζηενηόηεηα 

Οθμπμί-ζηόπμη: Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα παναηενμύκ θαη κα απμηοπώκμοκ ζημ 

πανηί αοηό πμο βιέπμοκ, με όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενεξ ιεπημμένεηεξ. 

Δίκμομε ζημοξ μαζεηέξ έκα πανηί Α4 θη έκα βόηακμ θαη ημοξ πανμηνύκμομε κα ημ 

δςγναθίζμοκ. Οηε ζοκέπεηα γνάθμοκ θάης από ηε δςγναθηά ηεκ μκμμαζία ημο 

θοημύ με ςναία γνάμμαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Οθμπμί-ζηόπμη: 1)Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα ενεοκμύκ, κα παναηενμύκ, κα 

θαηαγνάθμοκ θαη κα μνγακώκμοκ ζημηπεία. 

2) Κα ένζμοκ ζε επαθή με ηε θύζε 

3) Κα μάζμοκ κα ενγάδμκηαη μμαδηθά 

Ηάπμημη μαζεηέξ πνμηείκμοκ κα θηηάλμοκ έκα μμαδηθό θοημιόγημ. Έηζη ζοιιέγμοκ 

βόηακα από ημκ θήπμ ημο ζπηηημύ ημοξ, ηα θένκμοκ ζηεκ ηάλε, ηα παηηθώκμοκ 

γηα ανθεηέξ μένεξ ακάμεζα ζε βηβιία, ηα θμιιμύκ ζημ θοημιόγημ θαη γνάθμοκ 

ηεκ μκμμαζία ημοξ θάης από ημ θαζέκα.    





Δναζηενηόηεηα 

Οθμπμί- ζηόπμη:1)Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα ζοιιέγμοκ, κα απμλεναίκμοκ θαη κα 

θοιάζζμοκ βόηακα. 

Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα μαδέρμοκ βόηακα είηε από ημοξ θήπμοξ ημοξ είηε 

από ημκ θήπμ ημο ζπμιείμο θαη ζηε ζοκέπεηα ηα απμλεναίκμομε θαη ηα 

απμζεθεύμομε ζε θαηάιιεια βάδα. Ηάπμηα από ηα απμλεναμέκα βόηακα ηα 

βάδμομε ζε πμογθάθηα από ημύιη θαη ηα πνεζημμπμημύμε γηα ανςμαηηθά πώνμο ή 

κημοιαπηώκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηα 

Οθμπμί-ζηόπμη:1) Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ όηη ε θύζε πανέπεη ζημκ άκζνςπμ με 

απιμπενηά θάνμαθα γηα δηάθμνεξ αζζέκεηεξ θαη μάιηζηα πςνίξ ηηξ πανεκένγεηεξ 

πμο ζα δεμημονγμύζακ ηα θάνμαθα ημο θανμαθείμο. 

2) Κα ενγάδμκηαη μμαδηθά θαη κα με δηζηάδμοκ κα επηθμηκςκμύκ με άημμα 

μεγαιύηενεξ ειηθίαξ. 

Οε ζοκενγαζία μεηαλύ ημοξ μη μαζεηέξ θηηάπκμοκ έκα ενςηεμαημιόγημ με ζέμα 

«Πα βόηακα ημο θήπμο μαξ θαη αζζέκεηεξ πμο ζεναπεύμοκ». Οηε ζοκέπεηα 

νςημύκ άημμα ημο πςνημύ, θαηά πνμηίμεζε μεγάια ζε ειηθία, θαη θαηαγνάθμοκ 

ηηξ απακηήζεηξ ημοξ. Πέιμξ ζογθεκηνώκμοκ ηα ζημηπεία θαη θάκμοκ μία ιίζηα με 

ηα βόηακα θαη ηηξ αζζέκεηεξ πμο ζεναπεύμοκ. αναθηενηζηηθά βνέζεθακ βόηακα 

γηα ηε ζεναπεία ημο βήπα, ημο πμκμθέθαιμο, ημο θμηιόπμκμο, ημο άζζμαημξ, 

ηςκ κεύνςκ, ημο ζημμαπόπμκμο. 

Βήπαξ Ιέκηα, νίγακε, ζομάνη 

Νμκμθέθαιμξ Βαζηιηθόξ, μέκηα, δεκηνμιίβακμ 

Ημηιόπμκμξ Ηάνδαμμξ, βαζηιηθόξ, θαζθόμειμ 

Κεύνα Θεβάκηα, ζομάνη, μέκηα 

Άζζμα Θομάνη 

Οημμαπόπμκμξ Βαζηιηθόξ, άκεζμξ, μακηδμονάκα, μέκηα 

Πόκςζε Πζμοθκίδα, θάνδαμμξ 

 

 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Γημημάδμομε αθερήμαηα από δηάθμνα βόηακα θαη ηα δίκμομε ζημοξ μαζεηέξ κα 

ηα δμθημάζμοκ. Νανάιιεια ακαθενόμαζηε ζηηξ εοενγεηηθέξ ηδηόηεηεξ ημο θάζε 

βμηάκμο. 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηα 

Ννμηείκμομε ζημοξ μαζεηέξ κα θηηάλμοκ ανςμαηηθό ιάδη ή λίδη πμο ζα ημ 

πνεζημμπμηήζμοκ ζε δηάθμνεξ ζοκηαγέξ μαγεηνηθήξ. 

 

 



Δναζηενηόηεηα  

Δέκμομε ηα μάηηα ηςκ παηδηώκ με έκα μακηίιη, ημοξ δίκμομε κα μονίζμοκ θαη κα 

γεοημύκ βόηακα θαη ζηε ζοκέπεηα δεηάμε κα μαξ πμοκ ηεκ μκμμαζία ημο βμηάκμο 

πμο μονίδμοκ θάζε θμνά. Ε ζογθεθνημέκε άζθεζε έπεη πμιύ μεγάιμ βαζμό 

δοζθμιίαξ. Ηαηαγνάθμομε ηηξ απακηήζεηξ ημοξ ζε πανηί Α4 θαη ζηε ζοκέπεηα 

θάκμομε θη έκα ναβδόγναμμα με όια ηα ζημηπεία πμο έπμομε ζοιιέλεη. 

 

 

 



 

Οομπενάζμαηα 

1) Ηακέκαξ μαζεηήξ δεκ ακαγκςνίδεη ηε μονςδηά θαη ηε γεύζε ηεξ νόθαξ θαη 

ημο θάνδαμμο, πμο ζεςνμύκηαη βαζηθά ανςμαηηθά βόηακα ζηηξ ζαιάηεξ. 

2) Ηακέκα θμνίηζη δεκ ακαγκςνίδεη ημκ άκηζμ, ηεκ ανμπανόνηδα θαη ημκ 

δοόζμμ. 

3) Πα αγόνηα απμδεηθκύεηαη όηη ακαγκςνίδμοκ πημ εύθμια ηηξ μονςδηέξ απ’ 

ό,ηη ηα θμνίηζηα. 

 

Ιεηά από αοηό ημ ηεζη μη μαζεηέξ ζα λακαένζμοκ ζε επαθή με ηα βόηακα , 

ώζηε κα ελμηθεηςζμύκ μ’ αοηά πενηζζόηενμ θαη κα μάζμοκ κα ηα πνεζημμπμημύκ 

ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δηαηνμθή. 
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Δναζηενηόηεηα (Ναναιιαγή ηεξ πνμεγμύμεκεξ) 

Οθμπμί-ζηόπμη: 1) Κα μάζμοκ μη μαζεηέξ κα πνεζημμπμημύκ ηηξ αηζζήζεηξ ημοξ 

(όναζε, όζθνεζε, γεύζε) γηα κα λεπςνίδμοκ ηα βόηακα. 

Ακαθμηκώκμομε ζημοξ μαζεηέξ έκακ αγώκα γεοζηγκςζίαξ. Δίκμομε ζε όιμοξ 

θάπμηεξ ηνμθέξ θαη ημοξ δεηάμε κα θαηαγνάρμοκ ζε πανηί ηα βόηακα πμο 

εκημπίδμοκ μέζα ζε αοηέξ. 

 

Ε ζογθεθνημέκε δναζηενηόηεηα εκζμοζίαζε ημοξ μαζεηέξ, πμο ζε πμιύ μεγάιμ 

πμζμζηό βνήθακ θαη ηα ηνία βόηακα πμο πενηείπε ε ζαιάηα, θαζώξ θαη ηε 

νίγακε πμο είπε ημ ρςμάθη. 

 

 

Δναζηενηόηεηα  

Οε ζοκενγαζία με ημκ γομκαζηή ημο ζπμιείμο μαξ μη μαζεηέξ μαζαίκμοκ κα 

πμνεύμοκ παναδμζηαθμύξ πμνμύξ με βάζε ηα ηναγμύδηα «Βαζηιηθόξ ζα γίκς γηα 

ημ παηίνη ζμο» θαη «Ηαμέκε δεκηνμιίβακε», ημοξ μπμίμοξ ζα πμνέρμοκ θαη ζηεκ 

πανμοζίαζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Ιε ηε βμήζεηα ηεξ θαζεγήηνηαξ Ιμοζηθήξ ημο ζπμιείμο μαξ μη μαζεηέξ 

μαζαίκμοκ κα ηναγμοδμύκ ηα ηναγμύδηα:  

«Ιανίκα» ζε ζηίπμοξ ημο Μδοζζέα Γιύηε, μμοζηθή ημο Ιίθε Θεμδςνάθε θαη 

ενμεκεία ηεξ Ιανίαξ Φανακημύνε. 

«Ηαμέκε Δεκηνμιίβακε» ζε ενμεκεία ημο Γηάκκε Νάνημο. 

«Γηανέμ» ζε ζηίπμοξ ημο Κίθμο Γθάηζμο, μμοζηθή Γηώνγμο αηδεκάζημο θαη 

ενμεκεία ηεξ νηζηηάκαξ. 

  



Δναζηενηόηεηα 

Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα ράλμοκ θαη κα βνμοκ θνάζεηξ ζπεηηθέξ με ηα 

βόηακα. Ιενηθέξ από αοηέξ είκαη: 

 Οε πήνα γηα ηνηακηάθοιιμ θη εζύ βγήθεξ ηζμοθκίδα 

 Βαζηιηθόξ θη ακ μαναζεί ηε μονςδηά ηεκ έπεη 

 Γηα πάνε ημο βαζηιηθμύ πμηίδεηαη θη ε γιάζηνα 

 Έμπα μμιόπα , βγεξ ηζμοθκίδα  

 Βαζηιηθόξ ζηεκ πόνηα μαξ θη εμείξ ημκε δεημύμε 

 Ιακηδμονάκα ζημ θαηώθιη, γάηδανμξ ζηα θεναμίδηα 

 Ημιμθύζηα με ηε νίγακε 

 Ηαηάκηεζε μασκηακόξ 

 Ακαπαύεηαη ζηηξ δάθκεξ ημο 

 Γιοζηνίδα έθαγεξ; 

 

Οηε ζοκέπεηα ελεγμύμε ηη ζεμαίκεη ε θάζε θνάζε θαη ζε πμηεξ πενηπηώζεηξ ηε 

πνεζημμπμημύμε. 

 

 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Ννμγναμμαηίδμομε επίζθερε ζε ενγαζηήνημ απμλήνακζεξ βμηάκςκ ζηεκ πενημπή 

ημο Δμμέκηθμο γηα κα γκςνίζμομε από θμκηά ημκ ηνόπμ απμλήνακζεξ ηςκ 

βμηάκςκ.  

 

 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηα 

Γπηιέγμομε έκα μένμξ ημο ζπμιηθμύ θήπμο με κόηημ πνμζακαημιηζμό θαη 

θηηάπκμομε ηνία πανηένηα. Ο’ αοηά ζπένκμοκ μη μαζεηέξ ζπόνμοξ από βόηακα 

όπςξ έπμοκ μάζεη από πνμεγμύμεκε δναζηενηόηεηα ή μεηαθοηεύμοκ βόηακα πμο 

ήδε έπμοκ μεγαιώζεη ζηηξ γιάζηνεξ. Νμηίδμοκ θαη ημπμζεημύκ ηαμπειίηζεξ με 

ηηξ μκμμαζίεξ ηςκ βμηάκςκ. 

 

 

Δναζηενηόηεηα 

Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα θένμοκ θαιαμάθηα από ζμοβιάθηα, λοιάθηα από 

παγςηό θαη θειιμύξ από μπμοθάιηα θναζημύ. Ι’ αοηά ηα οιηθά θηηάπκμομε 

ηαμπειίηζεξ με ηα μκόμαηα ηςκ βμηάκςκ πμο έπμοκ θοηέρεη ζηα πανηένηα. Έηζη 

δείπκμομε όηη μπμνμύμε κα ακαθοθιώζμομε θάπμηα ακηηθείμεκα, πμο οπό άιιεξ 

ζοκζήθεξ ζα θαηέιεγακ ζηα ζθμοπίδηα. 

 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηα 

Ιηα μαζήηνηα είπε ηεκ έμπκεοζε κα γνάρεη έκα ζεαηνηθό ζθεηξ, ημ μπμίμ 

εμπιμύηηζακ θη μη οπόιμηπμη ζομμαζεηέξ ηεξ θαη ζα πανμοζηάζμοκ ζημ ηέιμξ. 

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘ ΦΥΣΘ 

Αφθγθτισ: Μια θλιόλουςτθ μζρα θ Λεβάντα, θ Μζντα, θ όκα, ο Βαςιλικόσ , το 

Φαςκόμθλο και το Δεντρολίβανο αποφάςιςαν να κάνουν ζνα πικ-νικ ςτθν εξοχι. 

 

Βαςιλ : Τι ωραία μζρα! Είναι ζτοιμα τα πράγματα για να ξεκινιςουμε? 

Λεβάντα: Και βζβαια. Ριραμε νερό, χλωροφφλλθ, λίγο χϊμα  από τον κιπο μασ μπασ και 

μασ πιάςει καμιά λιγοφρα κι είμαςτε ζτοιμοι να ξεκινιςουμε. 

Βαςιλ: Αχ! Στακείτε λίγο να αρωματιςτϊ. Τι ςόι βαςιλικόσ κα είμαι αν δε μοςχομυρίηω? 

Φαςκομ: Ουφ! Άντε να τελειϊνουμε! Κακυςτεριςαμε πολφ κι ζχουμε πολφ δρόμο 

μπροςτά μασ! όκα , πιρεσ το χάρτθ? 

όκα! Ναι, τον ζχω ςτο ςάκο μου. 

Μζντα: Ασ ξεκινιςουμε  λοιπόν κι εγϊ κα ςασ τραγουδιςω το τραγοφδι του Ράριου 

«Καμζνε Δεντρολίβανε». 

(Πλοι μαηί): Πχι, λυπιςου μασ. Δεν αντζχουμε τθν αγριοφωνάρα ςου. 

Αφθγθτισ: Κακϊσ διζςχιηαν το μεγάλο δάςοσ θ όκα κοιτοφςε το χάρτθ. Πμωσ ξαφνικά 

ζνασ δυνατόσ αζρασ τθσ τον άρπαξε από τα φφλλα τθσ και τον παρζςυρε μακριά. 

όκα! Αχ! Δυςτυχία μου! Ράει ο χάρτθσ! (Αρχίηει να κλαίει) 

Βαςιλ! Και τϊρα τι κάνουμε? Καλά το’ λεγα εγϊ από τθν αρχι ότι εςείσ οι γυναίκεσ δεν 

μπορείτε να κάνετε  οφτε μια δουλειά τθσ προκοπισ! 

Μζντα: Να μου κάνεισ τθ χάρθ βαςιλικζ! Ροιοσ νομίηεισ ότι είςαι? Τι παραπάνω ζχεισ εςφ 

από μασ τουσ υπόλοιπουσ? 

Βαςιλ: Μα το άρωμά μου φυςικά. Εγϊ από όπου κι αν περάςω ευωδιάηει ο τόποσ. 

Δεντρολίβανο: Μωρζ τι μασ λεσ! Εγϊ δθλαδι δε μοςχοβολάω? Τθ  Μζντα για πλάκα τθ 

μαςοφν οι άνκρωποι ,για ν’ αρωματίςουν τθν αναπνοι τουσ? Θ Λεβάντα δε 

μοςχομυρίηει? Μζχρι και ςτισ ντουλάπεσ τουσ τθ βάηουν οι άνκρωποι για να ευωδιάηουν 

τα ροφχα. 

Λεβάντα: Θρεμιςτε, θρεμιςτε, καλοί μου φίλοι! Να, μυρίςτε λίγο από το άρωμά μου . 

Θα ςασ  χαλαρϊςει. Ζλα κι εςφ όκα . Μθν κλαισ. 

όκα: Ρϊσ να μθν κλαίω? Αφοφ φοβάμαι!  



Φαςκομ: Ζχω μια ιδζα. Εδϊ πιο κάτω υπάρχει μια ςπθλιά. Λζω να πάμε προσ τα κει, να 

βροφμε καταφφγιο και να ξεκουραςτοφμε. Είςτε ςφμφωνοι? 

(Πλοι μαηί): Ναι, ασ πάμε. 

Αφθγθτισ: Κακϊσ περπατοφςαν ςυνάντθςαν και μια άλλθ ομάδα βοτάνων που είχε 

χακεί: τθ Μαντηουράνα, το Δυόςμο, τον Άνικο, το Θυμάρι, το Σζλινο, το Μαϊντανό και τον 

Κάρδαμο. 

όκα: Μθ μου πείτε ότι χακικατε κι εςείσ?  

Σζλινο: Δυςτυχϊσ ναι! Ρϊσ κα ξαναβροφμε πάλι το δρόμο μασ. Θζλω να γυρίςω ςτον 

ωραίο βοτανόκθπό  μασ. 

Λεβάντα! Ψυχραιμία, παιδιά. Μθν αγχϊνεςτε. Τϊρα πια γίναμε μια μεγάλθ παρζα. Ασ 

είμαςτε ενωμζνοι και ςτο τζλοσ κα δείτε που κα τα καταφζρουμε. 

Δυόςμοσ: Ζι! Για κοιτάξτε. Κάποιοσ ζρχεται. 

Άνικοσ: Αν δε με γελοφν τα μάτια μου είναι θ Τςουκνίδα. 

Κάρδαμοσ: Ωχ! Ράμε να φφγουμε πριν μασ προλάβει. (Ετοιμάηονται να τρζξουν) 

Τςουκνίδα: Ζι! Στακείτε. Μθ φεφγετε. Ρεριμζνετε και μζνα. 

Μαϊντανόσ: Πχι, μείνε μακριά μασ. Μθ μασ πλθςιάηεισ και προπαντόσ μθ μασ ακουμπάσ! 

Τςουκνίδα: Σασ παρακαλϊ, δε κα ςασ κάνω κακό. Σασ το υπόςχομαι. Οφτε που κα ςασ 

αγγίξω. Λίγθ παρζα κζλω μόνο. Είμαι ολομόναχθ. Κανείσ δε με κζλει. Πλοι νομίηουν ότι 

είμαι κακιά κι ότι κζλω να τουσ βλάψω. Πμωσ τι φταίω εγϊ που με ζκανε ζτςι ο 

Θεόσ.(Αρχίηει να κλαίει) 

Λεβάντα: Αχ! Τι ςκλθροί που γινόμαςτε καμιά φορά.(Κοιτάηει αυςτθρά τα άλλα βότανα 

κι εκείνα ςκφβουν ντροπιαςμζνα το κεφάλι) Ζλα, καλι μου Τςουκνίδα. Μθν κλαισ. 

Ακολοφκθςζ μασ. Θα  πάμε ςε κείνθ τθ ςπθλιά να ξεκουραςτοφμε. Ρερπατάμε τόςεσ 

ϊρεσ και βράδιαςε. 

Μαντηουράνα: Επιτζλουσ, φτάςαμε! Ασ ανάψουμε μια μικρι φωτιά να ηεςτακοφμε. 

Θυμάρι: Να ,πάρτε λίγα από τα κλαδιά μου. Ανάβουν εφκολα. 

Φαςκόμθλο: Τι όμορφα που μυρίηουν τα κλαδιά ςου, Θυμάρι! Ζχουν δίκιο οι άνκρωποι 

που ςε βάηουν ςτα φαγθτά τουσ! 

Θυμάρι: Σ’ ευχαριςτϊ, Φαςκόμθλο. Εκτόσ από το άρωμά μου ζχω και πολλζσ 

κεραπευτικζσ ουςίεσ. Οι μζλιςςεσ το ξζρουν αυτό και κάκε άνοιξθ ρουφοφν το νζκταρ 

των λουλουδιϊν μου και μ’ αυτό φτιάχνουν το πιο πολφτιμο μζλι. 

Μαϊντανόσ: Αχ! Τι ωραία φωτιά που άναψεσ κυμάρι! Ηεςτάκθκε το κλωναράκι μου! 



Βαςιλικόσ: Ραιδιά, πρζπει να ςκεφτοφμε τι κα κάνουμε. Θ κατάςταςθ είναι ςοβαρι. 

Εντάξει, απόψε το βράδυ κα το περάςουμε ς’ αυτι τθ ςπθλιά. Πμωσ αφριο πρζπει 

οπωςδιποτε να βροφμε το δρόμο του γυριςμοφ. Δε κ’ αντζξουμε για πολφ  χαμζνοι μεσ 

ςτο δάςοσ. 

Σζλινο: Ζχει δίκιο. Κινδυνεφουμε από τα αγριόχορτα. Αν μασ ανακαλφψουν κα μασ 

πνίξουν.(Ριάνουν όλοι με αγωνία το λαιμό τουσ) 

Μαντηουράνα: Και δεν είναι μόνο τα αγριόχορτα. Είναι και τα φυτοφάγα ηϊα. Αν μασ 

μυριςτοφν κα μασ κάνουν μια μπουκιά.  

Κάρδαμοσ: Αχ! Δε κζλω να πεκάνω πάνω ςτο άνκοσ τθσ θλικίασ μου! Κι είμαι τόςο 

τρυφερόσ. 

Τςουκνίδα: Μθ ςασ πιάνει πανικόσ. Θα ςασ βοθκιςω εγϊ. Ξζρω το δάςοσ απ’ ζξω κι 

ανακατωτά. Θα ςασ δείξω εγϊ το δρόμο για το βοτανόκθπό ςασ. 

( Πλοι τθν κοιτοφν με ανοιχτό το ςτόμα) 

όκα: Μα καλά κι εςφ πωσ τα ξζρεισ όλ’ αυτά? 

Τςουκνίδα: Είναι απλό. Επειδι κανείσ δε ικελε να με παίξει , αναγκαηόμουν  να κάνω 

βόλτεσ μζςα ςτο δάςοσ μόνθ μου. Δεν κινδφνευα  από τα ηϊα ι τα αγριόχορτα, γιατί με 

φοβόντουςαν. Ζτςι γυρνοφςα ανενόχλθτθ μζςα ςτο δάςοσ και ςιγά-ςιγά το ζμακα. Ξζρω 

κάκε γωνιά του και κάκε μονοπάτι του. 

Άνικοσ: Γιοφπιιι! Σωκικαμε! Τςουκνίδα μου, να ςε φιλιςω! 

(Πλοι μαηί):Πχιιιι!!!! 

Άνικοσ: Καλά ντε. Ζνα αςτείο ζκανα. 

Λεβάντα: Είδατε λοιπόν ,καλοί μου φίλοι που όλα τα προβλιματα ζχουν μια λφςθ? Αυτι 

θ περιπζτεια πρζπει να μασ δϊςει ζνα μάκθμα. Πταν είμαςτε ενωμζνοι,  ςτο τζλοσ πάντα 

νικοφμε.  Κι ασ μθν ξεχνάμε πωσ και το πιο ταπεινό χορταράκι ζχει τθ δικι του αξία.  

Δεντρολίβανο: Ζχεισ δίκιο , Λεβάντα. Αυτό κα το κυμόμαςτε πάντα. Ρρζπει όμωσ να 

κάνουμε και τουσ ανκρϊπουσ να το καταλάβουν. Να καταλάβουν ότι τα βότανα με τισ 

κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ μποροφν να τουσ  χαρίςουν υγεία για όλθ τουσ τθ ηωι. 

Φαςκόμθλο: Ακριβϊσ. Και να ςταματιςουν πια να πθγαίνουν ςτο φαρμακείο τθσ 

γειτονιάσ. Καιρόσ είναι να ζρκουν ςτο φαρμακείο τθσ φφςθσ. 

 

 

 

 



Δναζηενηόηεηα 

ςνίδμομε ημοξ μαζεηέξ ζε μμάδεξ θαη ημοξ ακαζέημομε κα θηηάλμοκ 

ζηαονόιελα, αθνμζηηπίδεξ θαη θνοπηόιελα ζπεηηθά με όια όζα έπμοκ μάζεη γηα 

ηα βόηακα. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
 
1. Αλ έρεηο απηό ην βόηαλν ζηνλ θήπν ζνπ ζα δήζεηο πνιιά ρξόληα. 
5. Με απηή θηηάρλνπκε ζηεθάληα γηα ηηο εζληθέο γηνξηέο. 
6. Αξωκαηίδεη ηελ αλαπλνή. 
8. Φπηξώλεη ζηα βνπλά θαη ην πίλνπκε όηαλ είκαζηε θξπωκέλνη. 
11. Τν ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα λα κεγαιώζνπλ. 
14. Υπάξρνπλ 500 είδε από απηόλ. 
15. 'Οια ηα βόηαλα κπνξνύλ λα γίλνπλ έλα δεζηό.... 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
 
2. Αξωκαηίδεη ηηο πξάζηλεο ζαιάηεο. 
3. Τνλ βάδνπκε ζεόια ζρεδόλ ηα θαγεηά. 
4. Απνμεξακέλε αξωκαηίδεη ηηο ληνπιάπεο καο. 
7. Ταηξηάδεη πνιύ ζηε θαζνιάδα. 
9. Τα πεξηζζόηεξα βόηαλα είλαη ... 
10. Γίλεηαη ωξαία πξάζηλε ζαιάηα. 
12. Απαξα'ηηεηνο ζηα θπηά. 
13. Τα θπηά ρξεηάδνληαη πνιύ.... γηα λα κεγαιώζνπλ 
15. Απνμεξακέλε λνζηηκίδεη θαγεηά θαη ζαιάηεο 
 



Βρίςκω 15 βότανα 

Ξ Τ Γ Γ Μ Α Ν Σ Ζ Ο Τ Ρ Α Ν Α Θ Ε 

Χ Ε Δ Γ Κ Θ Ο Β Λ Π Μ  Α Κ Δ Τ Α 

Α Ρ  Μ Ν Κ Π Α Λ Κ Μ Ε Ν Σ Α Μ  
Ρ Ο Κ Α Α Κ Λ  Α Λ Ν Λ Ι Ρ Φ Α Δ 

Ι Σ Π Ι  Α Π Ι Ε Ε  Ι Θ Γ Ν Ρ Δ 

Γ Δ Ε Ν Σ Ρ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο Β Η Ι Τ 
Α Τ Κ Σ Ε Δ Ν Ι  Α Ε Ο  Φ Δ Η Ο 

Ν Θ Φ Α Τ Α Β Κ Δ Ν Ρ Π Ν  Φ Μ  

Η Ι Ω Ν Θ Μ Β Ο Ζ Σ Φ Ξ Λ Π Γ Α Μ 
Μ Π Δ Ο Ξ Ο Φ  Φ Α  Κ Ο Μ Η Λ Ο 

Λ Ο Σ  Λ  Ψ Β Χ Δ Φ Γ Δ Ρ Ε   
 

 

Θ ακροςτιχίδα τθσ δάφνθσ 

_ _ _ _ _ _ _ : Νοςτιμίηει τα κεφτεδάκια. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _:Τζτοια φυτά είναι θ λεβάντα και το κυμάρι. 

_ _ _ _ _:Πλα τα φυτά ζχουν… 

_ _ _ _:Απαραίτθτο για να μεγαλϊςουν τα φυτά. 

_ _ _ _ _:Απϋαυτόν χρειάηονται μπόλικο τα φυτά. 

 

 

 

 

 

 


