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Αυτό την περύοδο δεν ϋχουμε τη δυνατότητα να βγαύνουμε 

όποτε και για όςο θϋλουμε από το ςπύτι. Μπορούμε ωςτόςο να πϊμε 

μύα ςύντομη βόλτα κϊθε μϋρα ςτη γειτονιϊ μασ, 

εύτε με το αγαπημϋνο μασ κατοικύδιο, εύτε για να 

γυμνϊςουμε το ςώμα μασ και να πϊρουμε λύγο 

καθαρό αϋρα, παρϋα με κϊποιο μϋλοσ τησ 

οικογϋνειϊσ μασ. Αυτό η βόλτα εύναι μια πολύ καλό 

αφορμό για να θαυμϊςουμε τισ ομορφιϋσ που 

κρύβει η γειτονιϊ μασ, τισ οπούεσ ύςωσ δεν παρατηρούμε τόςο προςεκτικϊ τον 

υπόλοιπο καιρό …  

Τι θα λϋγατε λοιπόν να γύνουμε εξερευνητϋσ… και να αντλόςουμε 

ϋμπνευςη για δημιουργύα από τισ εξερευνόςεισ μασ; 

Έτοιμοι; Φύγαμε… 

Για την αποςτολό ςασ θα χρειαςτεύτε:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Σι θα πρέπει να κάνετε: 

Την επόμενη φορϊ που θα βγϊλετε βόλτα το ςκυλϊκι ςασ ό θα 

βγεύτε με τουσ γονεύσ ςασ για ϋναν ςύντομο περύπατο ςτη γειτονιϊ ςασ,  γύνετε 

λύγο περιςςότερο παρατηρητικού. Επιλϋξτε  ϋνα δϋντρο, φυτό, λουλούδι, ϋντομο 

 Μύα γερό δόςη παρατηρητικότητασ 

 Αρκετϋσ χούφτεσ φανταςύασ  

 Ένα βαλιτςϊκι αναμνόςεων  

 Ένα ςημειωματϊριο και ϋνα μολύβι ό μύα φωτογραφικό μηχανό ό  

ϊλλη ςυςκευό που μπορεύ να βγϊλει φωτογραφύεσ (tablet, κινητό 

τηλϋφωνο, κτλ.)  (προαιρετικϊ) 
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που ςασ τραβϊ την προςοχό ό ϋνα ςπύτι ό κτύριο που εύτε εύναι ςημαντικό  για 

ςασ, εύτε εύναι  παρϊξενο και μυςτηριώδεσ.  Θα μπορούςατε επύςησ να επιλϋξετε 

μύα αγαπημϋνη ςασ τοποθεςύα (π.χ. τη ςτϊςη του λεωφορεύου ςτην οπούα 

δύνατε ραντεβού κϊθε μϋρα με τουσ φύλουσ ςασ για να πϊτε μαζύ ςτο ςχολεύο, 

την πλατεύα ςτην οπούα παύζατε μπϊλα με τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ κϊθε Κυριακό).  

Αν ϋχετε μαζύ ςασ φωτογραφικό μηχανό, κινητό 

τηλϋφωνο ό tablet μπορεύτε να φωτογραφύςετε το φυτό, 

ζώο, κτύριο ό την τοποθεςύα που επιλϋξατε. Αν πϊλι 

προτιμϊτε να κρατόςετε ςημειώςεισ με το μπλοκϊκι και το 

μολύβι ςασ,  καθύςτε για λύγο μπροςτϊ από το φυτό, ζώο, 

κτύριο που επιλϋξατε και γρϊψτε τισ παρατηρόςεισ ςασ γι’ 

αυτό ό τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματα που ςασ προκαλεύ. Αν πϊλι δεν ϋχετε 

πϊρει ούτε μπλοκϊκι και μολύβι, ούτε φωτογραφικό μηχανό δεν πειρϊζει! 

Παρατηρόςτε προςεκτικϊ για μερικϊ λεπτϊ και μετϊ κλεύςτε τα μϊτια ςασ και 

«αποθηκεύςτε» ςτη μνόμη ςασ τα ςημαντικότερα ςτοιχεύα που αφορούν το 

αντικεύμενο παρατόρηςόσ ςασ. 

Όταν επιςτρϋψετε ςπύτι μπορεύτε να κϊνετε μύα από τισ παρακϊτω 

δραςτηριότητεσ:  

 

 Όςοι λατρεύετε τισ φωτογραφύεσ ςύγουρα ϋχετε όδη αρκετϋσ λόψεισ ςτη 

φωτογραφικό μηχανό, το tablet ςασ ό το κινητό τηλϋφωνο των γονιών ςασ. Δεύτε 

προςεκτικϊ τισ φωτογραφύεσ και γρϊψτε λύγα λόγια για το φυτό, ζώο, κτύριο, 

τοποθεςύα που επιλϋξατε. 

 Όςοι ϋχετε μεγαλύτερη κλύςη ςτη ζωγραφικό ό τη μουςικό 

μπορεύτε:  

-Να ζωγραφύςτε το φυτό, ζώο, κτύριο, τοποθεςύα που επιλϋξατε, 

βϊζοντασ ςτο ϋργο και τη δικό ςασ προςωπικό πινελιϊ, όπωσ κϊθε 

ςοβαρόσ καλλιτϋχνησ. 

-Να βρεύτε ϋνα τραγούδι, μουςικό κομμϊτι ό πύνακα ζωγραφικόσ που 

ςασ θυμύζει αυτό το  φυτό, ζώο, κτύριο ό τοποθεςύα.  

 Αν πϊλι εύςτε πιο πολύ παραμυθϊδεσ και βιβλιοφϊγοι ύςωσ θα 

ςασ αρϋςει περιςςότερο να γρϊψετε ϋνα παραμύθι, μια 

φανταςτικό ιςτορύα ό ϋνα μικρό πούημα παύρνοντασ αφορμό ό 

αντλώντασ ϋμπνευςη από αυτό.    

 

 

 

Αν θέλετε ςτείλτε το έργο ςασ ςτο δάςκαλο/ τη δαςκάλα ςασ και 

ενημερώςτε τον αν θέλετε να αναρτηθεί η δημιουργία ςασ, ώςτε να 

μπορούν να την δουν και οι ςυμμαθητέσ/ ςυμμαθήτριέσ ςασ. Είμαςτε 

ςίγουροι πωσ κι εςείσ θα θέλατε να δείτε τισ δημιουργίεσ των φίλων ςασ!!!  


