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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «BE HIS HERO» 

• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) 
δημιούργησε την παρούσα παρουσίαση θέλοντας να αναδείξει το 
θέμα των αδέσποτων σκύλων και τις σωστές πρακτικές 
ιδιοκτησίας, ώστε τα παιδιά να γίνουν υπεύθυνοι ιδιοκτήτες 
σκύλων. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπητοί δάσκαλοι,  

• Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει μερικές συμβουλές και ιδέες 
σχετικά με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχολική αίθουσα 
διάρκειας μισής σχολικής ημέρας με θέμα «Γίνετε ήρωας για τον σκύλο σας». 

• Κάθε ιδέα που προτείνουμε σχετίζεται άμεσα με μαθησιακούς στόχους, ενώ έχετε 
τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες όσο περισσότερο γίνεται 
στην ηλικία και το επίπεδο των μαθητών σας. 

• Αυτός ο οδηγός είναι γενικός. Προφανώς, μόνο εσείς είστε σε θέση να 
αξιολογήσετε αν οι μαθητές σας θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητες που προτείνουμε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάνετε 
προσαρμογές ή παραλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες που ενδέχεται να 
προκύψουν.  

• Ωστόσο ευελπιστούμε ότι ο οδηγός θα διευκολύνει τη δουλειά σας, ώστε να 
επικεντρώσετε την ενέργειά σας στον επιδιωκόμενο στόχο: να διαπλάσετε τους 
μαθητές σας σε υπεύθυνους μελλοντικούς ιδιοκτήτες σκύλων! 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Προτείνουμε μια σειρά δραστηριοτήτων με θέμα «Γίνετε ήρωας 
για τον σκύλο σας» για να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές 
σας σχετικά με την υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλων, με τη 
βοήθεια διαφόρων δραστηριοτήτων: 

• Ανάγνωση/Κατανόηση 

• Συγγραφή (έκθεση ιδεών) 

• Θέατρο (έκφραση με κινήσεις) 

• Παιχνίδια μαθηματικών 

• Εικαστικές τέχνες 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Το βιβλίο με τα παιχνίδια και οι δύο ήρωές του 



Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ:  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Τα σχολεία μπορούν να προετοιμάσουν μπλουζάκια με το 
λογότυπο «Γίνε ήρωας» για να τα φορέσουν τα παιδιά στις 
ασκήσεις που θα κάνετε, διάρκειας μισής σχολικής ημέρας 
(αν το επιτρέπουν τα οικονομικά του σχολείου). 

• Το σχολείο θα πρέπει να εκτυπώσει ένα πρόγραμμα με τις 
δραστηριότητες για κάθε ομάδα, με όλα τα βήματα.  

• Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, οι καλύτερες ομάδες θα 
κερδίσουν αυτοκόλλητα «Γίνε ήρωας».  
Η ομάδα που θα νικήσει σε αυτή την εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης είναι όποια συγκεντρώσει τα 
περισσότερα αυτοκόλλητα, ενισχύοντας την ιδέα ότι πρέπει 
να είμαστε υπερήρωες για τους σκύλους μας!  



ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Οι δάσκαλοι μπορούν να ετοιμάσουν ένα εκτυπωμένο 
δίπλωμα για να το απονείμουν στα παιδιά μόλις 
ολοκληρώσουν όλα τα βήματα. 



ΣΤΑΔΙΟ 1:  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1. Ανάγνωση:  
Διαβάστε τις ιστορίες δυνατά. Αυτό μπορεί 
να γίνει με τη μορφή παιχνιδιού ρόλων στο οποίο 
 συμμετέχουν 4 μαθητές. 

2. Κατανόηση:  
Δημιουργήστε ένα σύντομο κουίζ με  
ερωτήσεις όπως: 
- Τι θυμάστε για την ιστορία; 

 

Μέθοδος εργασίας: σε μικρές ομάδες/κάθε μαθητής μόνος. 

Υλικά: μεμονωμένα φύλλα λευκού χαρτιού ή μεγάλα φύλλα από χαρτόνι για 
να τα κρεμάσετε στον πίνακα (για ομαδική εργασία).  



ΣΤΑΔΙΟ 2:  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ «ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ» 

Σκοπός: να δημιουργήσετε τον δικό σας μανδύα υπερήρωα. 
Είμαι υπερήρωας επειδή φροντίζω τον σκύλο μου σωστά. 

• Δημιουργήστε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα ή  
μέλος ομάδας δημιουργεί ένα μανδύα  
υπερήρωα και τον διακοσμεί όπως θέλει! 

• Υλικά: διάφορα υφάσματα, χαρτί αφίσας,  
διάφορα χρωματιστά χαρτιά, μπογιές,  
κόλλα, συρραπτικό, ψαλίδι, πινέλα,  
λάστιχο/κορδόνι/κλωστή, φελτ, μολύβια, κ.λπ. 

• Τραβήξτε αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών ντυμένα 
ως υπερήρωες και αναρτήστε τις στη σελίδα Facebook. 



ΣΤΑΔΙΟ 3:  
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

• Δώστε σε κάθε ομάδα το όνομα κάποιου διάσημου σκύλου (ή 
χρησιμοποιήστε τις 4 έτοιμες φωτογραφίες σκύλων που έχουν ήδη 
ονόματα).  

• Κάθε ομάδα θα πρέπει να ξεκινήσει κάθε παιχνίδι ταυτόχρονα. Το 
πρώτο μέλος της ομάδας που θεωρεί ότι έχει τελειώσει, σταματά το 
ρολόι και κερδίζει ένα αυτοκόλλητο. Μπορείτε να επιλέξετε 3 από τα 
προτεινόμενα παιχνίδια. 



ΣΤΑΔΙΟ 4:  
ΚΟΥΙΖ: ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΤΟΙΜΟΙ, ΠΑΜΕ!  

• Οι 4 ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πρόκληση: να 
απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις του κουίζ όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Κάθε πρώτη σωστή απάντηση κερδίζει ένα 
αυτοκόλλητο «Γίνε ήρωας!». 

• Νικάει όποια ομάδα συγκεντρώσει τα περισσότερα αυτοκόλλητα 
«Γίνε ήρωας!» (προάγοντας την ιδέα ότι πρέπει να γίνεις ήρωας 
για τον σκύλο σου: όσα περισσότερα αυτοκόλλητα έχεις, τόσο 
μεγαλύτερος ήρωας είσαι). 



ΣΤΑΔΙΟ 5:  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Σκοπός: Ζωγραφίστε τον «σκύλο των ονείρων σας» όπως τον 
φαντάζεστε. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε: χρωματιστά 
μολύβια, μπογιές, αυτοκόλλητα, κ.λπ.  

• Αν διοργανώνεται διαγωνισμός μεταξύ σχολείων ή τάξεων, 
δηλώστε την τάξη σας για συμμετοχή! Μπορείτε να κάνετε 
ψηφοφορία και βραβεύσετε την καλύτερη ζωγραφιά σε κάθε 
τάξη, ίσως ακόμη και να προσφέρετε την ευκαιρία να 
κερδίσουν ένα αυτοκόλλητο «Γίνε ήρωας!». 



ΣΤΑΔΙΟ 6:  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
«ΕΙΣΑΙ ΗΡΩΑΣ» ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

• Όλες οι ζωγραφιές των μαθητών 

• Αναμνηστικές φωτογραφίες με τους υπερήρωες-μαθητές 

• Τα 5 πράγματα που σας κάνουν υπερήρωα: 

– Πραγματοποιήστε ηλεκτρονική σή@μανση και καταγραφή του 
σκύλου σας 

– Εμβολιάστε τον σκύλο σας 

– Φροντίστε τον σκύλο σας 

– Μην αφήνετε ποτέ τον σκύλο ελεύθερο στους δρόμους και να τον 
κρατάτε πάντα με λουρί 

– Ζητήστε βοήθεια αν τη χρειαστείτε.  



ΣΤΑΔΙΟ 7:  
ΠΙΘΑΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Εργαστήρι θεάτρου: Ο σκύλος μου, ο κτηνίατρος και εγώ 

• Σκοπός: Ζητήστε από τα παιδιά να φανταστούν και να γράψουν 
ένα σύντομο θεατρικό έργο με θέμα μια «επίσκεψη στον 
κτηνίατρο» και να υποδυθούν τον εαυτό τους και τον κτηνίατρο 

• Υλικά: Ένα παιδικό σετ κτηνιάτρου (μικρό κιτ με μεταφορέα 
κατοικίδιων ζώων, λούτρινο σκυλάκι, ψεύτικο στηθοσκόπιο, κ.λπ.) 

2. Εργαστήρι συγγραφής 

• Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν μια ακροστιχίδα με βάση το 
όνομα του σκύλου τους, χρησιμοποιώντας επίθετα που τον 
περιγράφουν ή να γράψουν μια ιστορία με βάση τα 5 πράγματα 
που κάνει ένας υπερήρωας. 


