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Διάρκεια
2 ώρες συνολικά 
(με 2 διαλείμματα – διάρκειας 10 λεπτών):
20 λεπτά – διάλεξη
10 λεπτά διάλειμμα
1 ώρα και 30 λεπτά – κατασκεύη κλουβιών 
φωλιάσματος (συμπεριλαμβανομένων δύο 10 λεπτών διαλειμμάτων

Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδοποίησης
Ζωγραφική, σχεδιασμός, μέτρηση, καταιγισμός ιδεών
Τα παιδιά θα σχεδιάσουν φωλιές για πουλιά. Θαμετρήσουν τις σανίδες από ξύλο
και θα επιλέξουν τα κατάλληλα υλικά ύστερα από ιδεοθύελλα σε μικρές ομάδες.

Ημερολόγιο
Θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του σχολικού έτους, καθώς η
δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο, αλλά η καλύτερη στιγμή θα
ήταν νωρίς την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο, καθώς θα πρέπει να κρεμαστούν τα
κουτιά φωλιάσματος για τα πουλιά αυτή την χρονική περίοδο του έτους.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Προετοιμασία
Πριν από τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει όλα τα
υλικά (κοπή σανίδων και κόλληση, βαφή μερικών παρτίδων ξύλου) για να
παράσχει στα παιδιά έτοιμα τα υλικά.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τα παιδιά για το
έργο και παρουσιάζει το πρόγραμμα της εργασίας. Σε αυτό το στάδιο, ο
εκπαιδευτικός δίνει μια σύντομη διάλεξη για τα πουλιά που ζουν στην περιοχή -
έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια ιδέα γιατί πρέπει να φτιάξουν κουτιά
φωλιάσματος για συγκεκριμένα πουλιά κατάλληλου μεγέθους και πλάτους.

Πηγή: Pixabay
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Προετοιμασία

Πώς να φτιάξετε κουτιά φωλιάσματος για πουλιά: 

Πώς να φτιάξετε ένα κουτί για πουλιά: 

Στοιχεία για το σύστημα με τα κουτιά φωλιάσματος:
https://www.youtube.com/watch?v=shJSOgJopw4 
Στοιχεία για τα κουτιά φωλιάσματος: 

Στοιχεία για τα κουτιά φωλιάσματος: 

Τα πουλιά που βλέπουν οι μαθητές στους κήπους τους κάθε μέρα κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου αναζητούν μέρη για να γεννήσουν αυγά
και να μεγαλώσουν νεοσσούς. Μερικά από αυτά αναζητούν φυσικές κοιλότητες
στους παλιούς κορμούς δέντρων αλλά δυστυχώς δε βρίσκουν στους κήπους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να δημιουργηθούν για τους φτερωτούς
φίλους συνθήκες που μιμούνται μια φυσική κοιλότητα και αυτό θα
πραγματοποιηθεί με ένα καλά κατασκευασμένο κουτί φωλιάσματος. Τα κουτιά
φωλιάσματος για πουλιά πρέπει να κρεμαστούν στον κήπο στις αρχές της άνοιξης
ή του φθινοπώρου.

Ο εκπαιδευτικός δείχνει τα υλικά στα παιδιά και τους λέει ποιες τεχνικές και
γνωστικούς τομείς θα εφαρμόσουν (Μαθηματικά, Βιολογία, Τέχνες, Τεχνολογία).
Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι που μπορούν να βοηθήσουν σε όλες τις εργασίες:

https://www.birds.cornell.edu/k12/educators-guide-to-nest-boxes/

https://www.youtube.com/watch?v=zHav3zGxSb8

https://coolaustralia.org/wp-content/uploads/2013/07/How-to-build-a-nesting-
box.pdf

https://www.wires.org.au/wildlife-info/wildlife-factsheets/Wildlife-Nest-Boxes-
LLS.pdf

Με βάση το υλικό που δίνεται ή τις δικές του/της πηγές, ο/η εκπαιδευτικός θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένος/η εκτιμώντας τον κατά προσέγγιση χρόνο και τις
οδηγίες / τα βήματα που τα παιδιά μπορεί να χρειαστούν για να αναπτύξουν ένα
πιο εμπεριστατωμένο μάθημα.

https://www.youtube.com/watch?v=shJSOgJopw4
https://www.birds.cornell.edu/k12/educators-guide-to-nest-boxes/
https://www.youtube.com/watch?v=zHav3zGxSb8
https://www.youtube.com/watch?v=shJSOgJopw4
https://www.wires.org.au/wildlife-info/wildlife-factsheets/Wildlife-Nest-Boxes-LLS.pd
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Επιθυμητά αποτελέσματα και
ικανότητες
Στο τέλος του εργαστηρίου τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι η επιλογή του
υλικού έχει αντίκτυπο στην οικολογία και πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν
ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επίδραση στο περιβάλλον.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ενημέρωση
Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας θα
κατανοήσουν βήμα προς βήμα την επίδραση της εργασίας που στα πουλιά και το
περιβάλλον.

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να υπογραμμίσει στα παιδιά πώς να παρατηρούν
τα πουλιά στα «καταφύγια» και να τα ταΐζουν. Οι τρόποι στεγανοποίησης ξύλου
μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον θέμα που δεν απευθύνεται
συχνά στα παιδιά κατά τη διάρκεια παραδοσιακών μαθημάτων στην τάξη.

Πηγή: Pixabay



6Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 13-14



Θεωρία σχετική με το STE(A)M:
Μαθηματικά, Τέχνη, Βιολογία, Σχεδιασμός

Η βιολογία είναι κυρίως η επιστήμη των ζωντανών οργανισμών. Ασχολείται με μια
ποικιλία διαδικασιών του κόσμου που περιβάλει τα φυτά και τα ζώα,
συμπεριλαμβανομένου του κόσμου των πουλιών.
Χάρη στην επιστήμη, οι υποθέσεις, περιγραφές και μοντελοποιήσεις
επαληθεύονται μέσω μαθηματικής εμπειρίας και αποδείξης. Οι μαθητές θα
μετρήσουν τις σανίδες με χάρακα ή μεζούρα για να κατασκευάσουν τα κουτιά για
τα πουλιά.
Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν επίσης τέχνη καθώς θα ζωγραφίσουν την οροφή
του κουτιού για να το προστατεύσουν από το νερό και θα επιλέξουν το χρώμα.
Όλα τα παραπάνω πεδία γνώσης θα συνδεθούν στο πλάνο των δραστηριοτήτων.
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Λέξεις/ φράσεις κλειδιά
Ξυλογλυπτική, Μηχανολογία, Πουλιά, Σχεδιασμός, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Γενικός σκοπός
Θα μάθετε πώς να φτιάνετε το δικό σας ξενοδοχείο πουλιών, θα μάθετε για την
οικολογία και για τον αντίκτυπο της δραστηριότητας αυτής στο περιβάλλον.

Πηγή: Pixabay
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Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Τα μαθήματα προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο σχολείο (σε
εσωτερικούς χώρους) ή στο σχολικό κήπο (υπαίθριο) από τοπική ένωση /
οργανισμό για εκπαίδευση και διατήρηση της φύσης. Φυσικά, τα εργαστήρια
μπορούν επίσης να οργανωθούν σε ένα τοπικό πολιτιστικό και επιστημονικό
κέντρο, σε μια τοπική ένωση κλπ.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να κατανοήσετε ότι η επιλογή του υλικού έχει αντίκτυπο στην οικολογία
Να καταλάβετε ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αντίκτυπο στο
περιβάλλον
Να κατανοήσετε ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν τη φύση (για παράδειγμα
στην κατασκευή κουτιών για πουλιά)

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πηγή: Pixabay
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά

ξύλινες σανίδες (ήδη κομμένες)
ξυλόβιδες
γυαλόχαρτο
μεζούρα / χάρακα
σφυρί
πινέλο ξυλόκολλας
μολύβια
μπογιά
ειδική ξυλόκολλα
ποδιές για παιδιά
γάντια για παιδιά
φύλλο για την προστασία των τραπεζιών

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει έτοιμα σετ εργαλείων και όλο το υλικό για το
εργαστήριο. Οι σανίδες έχουν ήδη κοπεί σε διαφορετικά μήκη και σχήματα (τα
παιδιά θα μετρήσουν το μήκος τους και θα επιλέξουν τις πιο κατάλληλες).

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (το πολύ 4 ατόμων), στις οποίες εργάζονται και
χτίζουν τα κουτιά πουλιών υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά:

- Όλα τα υλικά παρέχονται από τον εκπαιδευτικό

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πηγή: Pixabay



Μέσα και πηγές

Για πουλιά: https://www.youtube.com/watch?v=jF0Id-hH9y4
Για πουλιά: https://www.youtube.com/watch?v=8vL_2rF8JHU 
Για πουλιά νερού: https://www.youtube.com/watch?v=yZpqZmfwvv4
Κατάλογος βιβλίων για πουλιά:
https://www.goodreads.com/list/show/23858.Books_About_Birds 
Κελάηδισμα πουλιών: https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c
Αφίσες με πουλιά: https://gizmodo.com/this-gorgeous-poster-contains-every-
single-bird-youll-s-1739660179
Κάρτες με πουλιά: https://www.adventure-in-a-box.com/product/match-bird-
pairs-printable-memory-game/
Πώς να φτιάξετε ένα κουτί πουλιών: https://www.wildlifetrusts.org/actions/how-
build-nesting-box-birds

Στην αρχή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στα παιδιά ένα άλμπουμ / αφίσα με τα
πουλιά (εάν η δραστηριότητα είναι υπαίθρια) ή να δείξει μια ταινία μικρού μήκους
για τα πουλιά και τον τόπο διαμονής τους και λεπτομέρειες (εάν το εργαστήριο
γίνεται σε εσωτερικό χώρο).

Μια τέτοια διάλεξη θα εξοικειώσει τα παιδιά με τις ιδιαιτερότητες των πουλιών,
ιδιαίτερα των τοπικών, για τα οποία είναι κατασκευασμένα οι φωλιές.

Μερικές πηγές που μπορεί να είναι χρήσιμες: 

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Πηγή: Pixabay



Κύρια εργασία

Χωριστείτε σε ομάδες το πολύ 4 ατόμων.
Φορέστε ποδιά.
Μετρήστε τα ξύλινα κομμάτια για να δείτε αν έχουν το σωστό μήκος.
Σημειώστε τα κομμάτια του μελλοντικού κουτιού με μολύβι και έναν χάρακα ή
μεζούρα.
Γράψτε το όνομα κάθε κομματιού (πίνακα) πάνω στο μαρκαρισμένο ξύλο.
Ρυθμίστε το μπροστινό πλαίσιο του κουτιού (ανάλογα με τον τύπο του
πουλιού).
Κολλήστε τις σανίδες μαζί
Ενώ οι σανίδες στεγνώνουν από την κόλλα, επιλέξτε το χρώμα του χρώματος
στην οροφή του πουλιού, ώστε να γίνει αδιάβροχο).
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει δημόσια το κουτί τους και θα
εξηγήσει τι είδους πουλιού θα μείνει μέσα.
Και τέλος, ταιριάξτε τα πουλιά μαζί με βάση τη διάλεξη που έδωσε ο
εκπαιδευτικός στην αρχή της δραστηριότητας.

Μετρήστε το μήκος και το πλάτος των σανίδων και επιλέξτε τις καλύτερες και
καταλληλότερες. Στη συνέχεια βάλτε της μαζί δημιουργώντας ξενοδοχείο για τα
πουλιά, μπορείτε ακόμη και να το χρωματίσετε. Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι
ρποσαρμοσμένο για τα πουλιά που έχετε επιλέξειμε βάση  τις γνώσεις που
αποκτήσατε στην αρχή του εργαστηρίου. Τέλος, ως μέρος της σύνοψης της
δραστηριότητας, πρέπει να ταιριάξετε τα πουλιά μαζί σε κατάλληλα ζεύγη.

Ειδικές εργασίες:

Ένα παράδειγμα των αντίστοιχων καρτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Πηγή: https://www.adventure-in-a-
box.com/product/match-bird-pairs-

printable-memory-game/



12

Λίστα ασφάλειας και προστασίας

ελέγξει τις σχολικές οδηγίες για υπαίθρια δραστηριότητα (εάν αυτή η
δραστηριότητα θα είναι εξωτερική)
ελέγξει για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες στην ομάδα (για παράδειγμα
αλλεργίες στην κόλλα)
ελέγξει για άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια
ελέγξει τη διαθεσιμότητα ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πραγματοποιήσει το μάθημα σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας, να ελέγξει τη λίστα συμμετοχών και να
εξετάσει τα παιδιά που χρειάζονται ειδική φροντίδα / ή βοήθεια από τον βοηθό -
εάν υπάρχει - στην τάξη ή στον εξωτερικό χώρο.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να:

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Επίδραση σε εξωτερικούς φορείς
Η κατασκευή καταφυγίων πουλιών θα έχει αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα.
Τα κουτιά μπορούν να στερεωθούν στο δέντρο του κήπου του σχολείου ή στο
τοπικό πάρκο - γονείς και δάσκαλοι μπορούν να συμμετέχουν στη στερέωση των
κουτιών στα δέντρα.
Τα κουτιά των πουλιών που κατασκευάζονται από τα παιδιά θα έχουν αντίκτυπο
στο οικοσύστημα, στην αναπαραγωγή των τοπικών πουλιών και στη φύση γενικά.



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


