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1Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το παιχνίδι!
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Ο Ιδανικός Λαχανόκηπος είναι ένα παιχνίδι πολλαπλών προκλήσεων που
χωρίζεται σε 4 φάσεις που πραγματοποιούνται στην τάξη και σε εξωτερικούς
χώρους.

Παίζεται σε ομάδες οι οποίες θα πρέπει να οριστούν από την αρχή του
παιχνιδιού και να παραμείνουν ίδιες σε όλες τις φάσεις. (Απαιτούνται
τουλάχιστον 2 ομάδες.)

Σε κάθε φάση του παιχνιδιού κάθε ομάδα κερδίζει βαθμούς και το άθροισμα
των βαθμών που συγκεντρώνονται στις τέσσερις φάσεις, αντιπροσωπεύει το
τελικό σκορ.

Οι 4 φάσεις είναι:

Κυνήγι θησαυρού: Ένα ταξίδι στον Μαγικό Κόσμο της Περμακουλτούρας για
να ανακαλύψετε τους θησαυρούς ενός περιβάλλοντος περμακουλτούρας.

Ο λαχανόκηπος σε Επιτραπέζιο Παιχνίδι: Κάθε ομάδα θα σχεδιάσει το δικό
της επιτραπέζιο παιχνίδι.

Ας παίξουμε με τις Κάρτες... στον Κήπο: χρησιμοποιήστε την τράπουλα
LivingSTEM για να αναπτύξετε τον καμβά που σχεδιάστηκε.

Εργαστήριο Μικρού Λαχανόκηπου: φυτέψτε έναν μικρό κήπο σε ένα κουτί.
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Φάση Α
Κυνήγι θησαυρού: Ένα ταξίδι στο Μαγικό
Κόσμο της Περμακουλτούρας

Τα στοιχεία του κόσμου των φυτών και των ζώων (1 βαθμός για το
καθένα)

Το κυνήγι θησαυρού είναι ένα κυνηγητό που θα σας κάνει πολύ πλούσιους σε
γνώσεις. Η γνώση είναι δύναμη, ΑΛΛΑ μόνο όταν τη χρησιμοποιείτε σωστά.
Αυτό το κυνήγι θησαυρού θα μπορούσε να σας διαφωτίσει αφού θα αναζητήσετε
σοφία από το σοφότερο ον που έχει υπάρξει ποτέ: τη Μητέρα Φύση.

Τόπος: 
Αγρόκτημα/Κήπος Περμακουλτούρας

Κύριος Στόχος:
Ο προσδιορισμός των φυσικών στοιχείων στο αγρόκτημα/κήπο και οι
διασυνδέσεις τους, καθώς και αρχές της Περμακουλτούρας που εφαρμόζονται.

Υλικά
Ένα μπλοκ σημειώσεων και ένα στυλό για κάθε ομάδα.

Κανόνες :

      Το "Κυνήγι"- Παρατηρήστε και σημειώστε:
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Τις λειτουργίες του φυτού ή ζώου που έχει εντοπισθεί (5 βαθμοί).
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το σύστημα πόντων. Ας εντοπίσουμε τις
διαφορετικές λειτουργίες του σύμφυτου: Λειτουργεί ως λίπασμα για το
έδαφος καθώς περιέχει N, P και K (στοιχεία περιοδικού πίνακα) (5 βαθμοί),  
τα άνθη του παρέχουν θρεπτική τροφή για τους ανθρώπους, τις μέλισσες
και άλλα έντομα (5 βαθμοί), τα φύλλα χρησιμεύουν ως φάρμακο για τους
ανθρώπους (5 βαθμοί), τα μεγάλα φύλλα είναι ιδανικά για οργανικό
λίπασμα (5 βαθμοί), καταπολεμά τα ζιζάνια (5 βαθμοί), τα φύλλα μπορούν
να αποτελέσουν τροφή για τα κοτόπουλα (5 βαθμοί) κλπ.

Σχέσεις των λειτουργιών (10 βαθμοί): Πώς ωφελεί η λειτουργία ενός
στοιχείου έναν άλλο οργανισμό; Μια ομάδα μπορεί να κερδίσει
περισσότερους βαθμούς όταν καταφέρει να αναφέρει τις σχέσεις μεταξύ
των λειτουργιών των φυτών ή των ζώων. Για παράδειγμα: η λειτουργία του
σύμφυτου ως λίπασμα εμπλουτίζει το έδαφος του κήπου και επομένως
ωφελεί τα άλλα φυτά (10 βαθμοί). Τα πολύχρωμα άνθη του προσελκύουν
μέλισσες και ευεργετικά έντομα (5 βαθμοί) και αυτά προσελκύονται επίσης
από το σύμφυτο (10 βαθμοί). Το σύμφυτο χρησιμεύει ως οργανικό
λίπασμα για τις ντομάτες, οπότε οι ντομάτες δεν χρειάζονται πολύ πότισμα
γιατί το σύμφυτο θα θρέφει το έδαφος (10 βαθμοί). Η κύρια αποστολή της
ντομάτας είναι η αναπαραγωγή (5 βαθμοί για λειτουργία), και αυτό
εξυπηρετεί πολύ τους ανθρώπους γιατί αυτό το αγαπημένο λαχανικό ανά
το παγκόσμιο (από βοτανική άποψη η ντομάτα θεωρείται φρούτο). Τα
κοτόπουλα τρώνε τις ντομάτες (5 βαθμοί) + τα περιττώματα του
κοτόπουλου λειτουργούν ως λίπασμα για τις ντομάτες (5 βαθμοί) = 10
βαθμοί.

 

Όσες περισσότερες λειτουργίες αναγνωρίζετε, τόσο περισσότερους
βαθμούς κερδίζετε!!!
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Κάθε ομάδα, καλείται να εντοπίσει μερικά φυτά για ένα μικρό λαχανόκηπο 
 και να πραγματοποιήσει συνέντευξη από ειδικούς έτσι ώστε να πάρει
κάποιες ιδέες για την καλλιέργειά του.
Η ηχογράφηση (ή/και βιντεογράφηση) της συνέντευξης κερδίζει 10 πόντους.
 

Σας άρεσε το κυνήγι θησαυρού;
Τώρα ήρθε η ώρα να υπολογίσετε τους βαθμούς.
Κάθε ομάδα θα καταγράψει τους βαθμούς που συγκεντρώνονται σε έναν
πίνακα όπως αυτός στο Παράρτημα Ι.
 
Τότε...θα υπάρξει μια έκπληξη για την ομάδα που συγκέντρωσε το
μεγαλύτερο σκορ.
Όλες οι ομάδες θα απολαύσουν την έκπληξη.
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Φάση B
Ο Λαχανόκηπος σε Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Βιοποικιλότητα υπό απειλή

Ανεπαρκές φαγητό για όλους
(το σχέδιο του κήπου σας πρέπει να συμβάλει στην επισιτιστική
εξασφάλιση)
Λειψυδρία 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Χαρτόνι μακέτας (70x100cm)
Παλιά περιοδικά
Εφημερίδες
Εκτυπωμένα δείγματα που παρέχονται σε αυτό το παιχνίδι
Στυλό για να σχεδιάσετε απευθείας τα στοιχεία στο χαρτόνι μακέτας σας.

Σχεδιάστε τον κήπο σας σε χαρτί (ένα για κάθε ομάδα) χρησιμοποιώντας έναν
κενό πίνακα και μια σειρά στοιχείων που θα τοποθετηθούν σε αυτά (δείτε τα
συνημμένα φύλλα).

Μπορεί να σας ζητηθεί να εξετάσετε διαφορετικά σενάρια ανάμεσα σε:

(το σχέδιο του κήπου σας πρέπει να δημιουργεί βιοποικιλότητα)

(το σχέδιο του κήπου σας πρέπει να προσφέρει λύσεις εξοικονόμησης
νερού)

(το σχέδιο του κήπου σας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μείωση των
εκπομπών CO2)
 

Τόπος: 
Στην τάξη

Κύριος Στόχος:
Ο σχεδιασμός του λαχανόκηπου σύμφωνα με τις βασικές αρχές της
περμακουλτούρας. Θα αποτελέσει το επιτραπέζιο παιχνίδι της ομάδας σας.

Υλικά: 
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Κανόνες:

Πάρτε ή επιλέξτε ένα σενάριο για τον κήπο σας.

Προσδιορίστε το μέγεθος του ιδανικού λαχανόκηπου.

Μετρήστε τον πίνακα και την κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος που
επιλέχθηκε για τον κήπο
 
Εισαγάγετε στον πίνακα τα «Βασικά στοιχεία» (βλέπε παραρτήματα II και
III) λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο που έχει ανατεθεί και τον συγκεκριμένο
στόχο του.
Κάθε βασικό στοιχείο που τοποθετείται δίνει 3 βαθμούς.
 
Εισάγετε τα «Σταθερά στοιχεία» (βλέπε Παραρτήματα II και III)
λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο που έχει ανατεθεί και τον συγκεκριμένο
στόχο του.
Κάθε σταθερό στοιχείο που τοποθετείται δίνει 1 βαθμό.

Σχεδιάστε/επισημάνετε ζώνες σκιάς εάν υπάρχουν τμήματα του κήπου που
θα μπορούσαν να είναι στη σκιά για το μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας, λόγω
της παρουσίας ορισμένων σταθερών στοιχείων, όπως κτίρια ή δέντρα. Αυτό
θα δώσει  1 επιπλέον βαθμό.
 
Επιλέξτε τον βασικό σχεδιασμό του κήπου (βλέπε παράρτημα IV) και
σχεδιάστε τον στο χαρτόνι. Σκεφτείτε τα μοτίβα που βλέπετε στη φύση για
έμπνευση.
Ένα σχέδιο εμπνευσμένο από φυσικά/γεωμετρικά σχήματα δίνει 10
βαθμούς.
 
Μετακινήστε τα στοιχεία στον πίνακα μέχρι να φτάσετε σε σημείο που είστε
ικανοποιημένοι.
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Τώρα το επιτραπέζιο παιχνίδι που αντιπροσωπεύει τον ιδανικό
λαχανόκηπο είναι έτοιμο για καλλιέργεια χρησιμοποιώντας τις κάρτες!

Είναι η στιγμή να δώσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε τον
ίδιο πίνακα!

Τότε… ένα βραβείο θα απονεμηθεί στην ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία:
να το θυμάστε!
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απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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10 Μην ξεχνάτε τους διαδρόμους ανάμεσα στα παρτέρια του κήπου για να
είστε σίγουροι ότι είναι προσβάσιμοι και προσιτοί σε φίλους ή άτομα με
κινητικά προβλήματα.
(1 βαθμός σε κάθε διάδρομο)

Να θυμάστε πάντα το σενάριο και τον κύριο στόχο του. Αναρωτηθείτε ποιο
στοιχείο μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση που
δίνεται από το επιλεγμένο σενάριο. Ποια στοιχεία σας βοηθούν, για
παράδειγμα, στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην επισιτιστική
εξασφάλιση, στην εξοικονόμηση νερού ή στη μείωση των εκπομπών CO2,
μπορούν να τοποθετηθούν;
Για κάθε «στοιχείο» που είναι σωστά τοποθετημένο ώστε να αντιμετωπίσει
κάθε σενάριο, η ομάδα κερδίζει 10 επιπλέον βαθμούς!

Επιλέξτε και τοποθετήστε με σύνεση τα "Στοιχεία επίλυσης
προβλημάτων" (βλ. Παραρτήματα II και III).
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Φάση Γ
Ας παίξουμε με τις κάρτες...στον Κήπο

Κάθε ομάδα έχει τον δικό της αρχικό πίνακα που έχει σχεδιαστεί στη φάση
Β και τη δική της τράπουλα για την καλλιέργεια του κήπου της.

Οργανώστε την καλλιέργειά σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Χρησιμοποιήστε την τράπουλα LivingSTEM και αναζητήστε τις κατάλληλες
κάρτες που αντιπροσωπεύουν τα φυτά σας στο συγκεκριμένο σενάριο που
έχετε δημιουργήσει.

Τόπος:
Στην τάξη

Διάρκεια:
1 ώρα

Κύριος Στόχος:
Εικονική καλλιέργεια μέσω της τράπουλας!
Κάντε το με έναν βιωματικό τρόπο αλληλένδετο με όλα τα είδη που
εμπλέκονται.

Κανόνες:
1

7

Ας φανταστούμε ότι
έχουμε έναν πίνακα  
όπως αυτόν:
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Δημιουργήστε τα κομμάτια γης για τις κάρτες

Διατάξεις καρτών
 

Σε κάθε σημείο μπορούν να
τοποθετηθούν πολλές κάρτες η μία
πάνω στην άλλη, για να γίνει  αυτό
που ονομάζεται «συγκαλλιέργεια».
3 επίπεδα: Υψηλό, Μεσαίο και
Χαμηλό, λαμβάνοντας υπόψη την
προτεινόμενη θέση των φυτών που
θα καλλιεργηθούν και το
επιλεγμένο σενάριο. Κάθε σημείο
αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι γης
στο οποίο μπορούν να φυτευτούν
διάφορα φυτά.

3

2
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Δημιουργήστε τα
κομμάτια γης για τις
κάρτες σε κάθε πίνακα
για να τις τοποθετήσετε:
ο χώρος μιας κάρτας θα
είναι περίπου
ισοδύναμος με ένα
τετραγωνικό μέτρο ενός
παρτεριού.
Όπως το παράδειγμα
στην εικόνα:
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Υψηλό επίπεδο:
Φυτά με βλαστό (όπως ο
αρακάς)

Μεσαίο επίπεδο:
Φυτά εδάφους, θάμνοι
(όπως το μαρούλι)

Χαμηλό επίπεδο:
Ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι
(όπως τα καρότα)

Για παράδειγμα, μπορείτε να καλλιεργήσετε μπιζέλια που φτάνουν σε
μεγάλο ύψος, μαρούλια που φτάνουν σε μεσαίο ύψος και καρότα που
παραμένουν χαμηλά:

Κάθε κομμάτι γης μπορεί να περιέχει διαφορετικές κάρτες από κάθε επίπεδο
ανάλογα με τους μήνες σποράς, ανάπτυξης και απόδοσης.
Περιορίστε τις σχέσεις σε 3 κάρτες το πολύ από κάθε επίπεδο (στις εικόνες
έχετε μια κάρτα/φυτό για κάθε επίπεδο). 1 βαθμός για κάθε φυτό που
καλλιεργείται σωστά

Εάν το φυτό καλλιεργηθεί σε μέρος
που δεν έχει τις ιδανικές συνθήκες -
για παράδειγμα απαιτεί άφθονη
έκθεση στον ήλιο, αλλά
καλλιεργείται σε σημείο με πολλή
σκιά - η κάρτα θα τοποθετηθεί
οριζόντια από τον δάσκαλο για να
δείξει ότι δεν είναι το κατάλληλο
σημείο για φύτευση και δεν κερδίζει
κανέναν βαθμό.
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Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν στις κάρτες
συντροφικών φυτών. Αυτό σημαίνει 
ότι αν τα φυτέψετε μαζί ή το ένα δίπλα στο
άλλο, θα ευδοκιμήσουν! Σε αυτό το
παιχνίδι, καλλιεργώντας τα συντροφικά
φυτά μαζί ή το ένα δίπλα στο άλλο θα
κερδίσετε περισσότερους βαθμούς από το
να συνδυάζετε απλά σπαρτά.
Υπάρχουν δύο τύποι συνδυασμών που
μπορείτε να κάνετε:

Συνδυασμός γειτονικών φυτών
(σε διαφορετικά σημεία αλλά το ένα δίπλα
στο άλλο)
           ή
Συνδυασμός συντροφικών φυτών 
(εντός του ίδιου σημείου)

Πράγματι, τα φυτά μοιάζουν λίγο με τους ανθρώπους: μεγαλώνουν καλύτερα
όταν έχουν καλές σχέσεις με κάποιους συγκεκριμένους φίλους! Ορισμένα φυτά
ωφελούν άλλα (οργανικό λίπασμα, θρεπτικά συστατικά, στήριξη, σκιά,
διώχνουν τα έντομα κλπ.), ενώ για παράδειγμα μερικά φυτά ανταγωνίζονται για
τα ίδια θρεπτικά συστατικά στο έδαφος και έτσι δεν είναι πολύ συμβατά.

Σε αυτήν την τράπουλα, έχουμε δείξει μερικά από τα "Συντροφικά φυτά" μέσα
στις κάρτες. Θα δείτε μερικούς αριθμούς στο κάτω μέρος της μίας πλευράς των
καρτών.



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

Στον συνδυασμό συντροφικών φυτών μπορείτε επίσης να τα φυτέψετε στο
ίδιο κομμάτι γης. Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέτετε τις κάρτες με τα φυτά
που είναι συντροφικά στο ίδιο σημείο και υψώστε στο τετράγωνο το
αποτέλεσμα. Σε αυτό το παράδειγμα, τα καρότα και τα μαρούλια είναι
συντροφικά φυτά.

Στον συνδυασμό των γειτονικών φυτών μπορείτε να τα φυτέψετε σε κομμάτια
γης το ένα δίπλα στο άλλο, οπότε κερδίζετε 2 επιπλέον βαθμούς για κάθε
σχέση που προκύπτει. Παράδειγμα: σε αυτήν την εικόνα, έχετε 1 σχέση
γειτονικών φυτών το ένα δίπλα στο άλλο.

Αυτό σημαίνει ότι κερδίζετε  2
επιπλέον βαθμούς πέρα τους
βαθμούς που έχετε κερδίσει και με
τους δύο συνδυασμούς. Εδώ,
καθώς υπάρχει μόνο μια κάρτα ανά
κομμάτι γης, (ένας βαθμός ανά
φυτό που καλλιεργείται σωστά),
άρα προκύπτουν συνολικά 4
βαθμοί: (1 + 1) + 2.
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Αν υπάρχει άλλη συντροφική καλλιέργεια δίπλα σε μια άλλη, κερδίζετε επιπλέον
2 βαθμούς. 

Εάν ο αρακάς είναι συντροφικό φυτό με τα καρότα και το μαρούλι, τότε θα
μπορούσατε να έχετε:
1 + 1 + 1 = 3 (αρχικός συνδυασμός καρτών) + 3  σχέσεις συντροφικών φυτών
στο ίδιο κομμάτι γης → 3² = 9 βαθμοί συνολικά.

Παίρνετε λοιπόν έναν βαθμό για τα
καρότα + έναν βαθμό για το
μαρούλι = 2 βαθμοί.
Όμως, καθώς είναι συντροφικά
φυτά στο ίδιο κομμάτι γης,
υψώνετε στο τετράγωνο το
αποτελέσμα .. 2² = 4 βαθμοί.
(Μην ξεχάσετε να προσθέσετε και
τους βαθμούς της κάρτας με τον
αρακά στο τέλος, που δίνει
συνολικά 5 βαθμούς)



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

Η ομάδα σας μπορεί να επισημάνει ένα συνδυασμό καρτών που τοποθετούνται
ως στρατηγικές κάρτες και να εξηγήσει το πώς οι επιλεγμένες κάρτες
αντιμετωπίζουν κατά κάποιον τρόπο την πρόκληση που δίνεται από το σενάριο και
να επιτύχει τον κύριο στόχο της (βελτίωση της βιοποικιλότητας, επισιτιστική
εξασφάλιση, εξοικονόμηση νερού ή μείωση των εκπομπών CO2). Εάν η ομάδα
εντοπίσει τουλάχιστον έναν στρατηγικό συνδυασμό καρτών, κερδίζει 20 επιπλέον
βαθμούς!

Είναι η ώρα να δώσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε τον ίδιο
πίνακα!

Αφού υπολογίσετε το σκορ, όλες οι ομάδες θα επιλέξουν μερικούς σπόρους από
αυτούς που έδειξε ο δάσκαλος.

Η ομάδα με το υψηλότερο σκορ θα επιλέξει πρώτη.



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

Ήρθε η ώρα να καλλιεργήσετε τον ιδανικό λαχανόκηπό σας σε ένα κουτί. Σε αυτήν
τη φάση δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε όλους τους κανόνες, ορισμένοι
από αυτούς μπορούν να παραλειφθούν.

Τόπος: 
Στην τάξη

Κύριος Στόχος:
Η φύτευση, η καλλιέργεια και η φροντίδα του μικρού λαχανόκηπού σας στο
σχολείο για ένα χρονικό διάστημα!

Κανόνες:
Πληροφορίες για τους σπόρους
Έχετε τους σπόρους σας και πρέπει να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με το
χώρο που χρειάζεται κάθε στοιχείο, τις απαιτήσεις σε νερό, την έκθεση στον
ήλιο, τα συντροφικά φυτά... μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στη τράπουλα
και μετά με όλες τις πληροφορίες που έχετε, να αποφασίσετε το κατάλληλο
μέγεθος του κουτιού που απαιτείται για την καλλιέργεια των σπόρων.
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2 Το Κουτί  Μικρο-Κήπου
Αναζητήστε στο Διαδίκτυο προτάσεις για
τη δημιουργία ενός κουτιού (δείτε το
παρακάτω παράδειγμα) ή βρείτε ένα
έτοιμο κουτί, π.χ. από ανακυκλώσιμα και
επαναχρησιμοποιημένα υλικά (όπως
ξύλινα τελάρα φρούτων, πάνινες
τσάντες, κουτί κρασιού κλπ.).
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είναι
αδιάβροχο (κάποια μικρά κόλπα μπορεί
να φανούν αποτελεσματικά). Η
κατασκευή ενός κουτιού για τον κήπο
σας δίνει στην ομάδα 10 βαθμούς.

Πηγή: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 

Φάση Δ
Εργαστήρι Μικρού Λαχανόκηπου



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

12

 
Η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η αναπροσαρμογή ενός παλιού
κουτιού δίνει επίσης στην ομάδα 10 βαθμούς γιατί συμβάλλει στη μείωση των
αποβλήτων!

Πηγή: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 
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Γίνετε δημιουργικοί!
Διακοσμήστε το κουτί. Η διακόσμηση κερδίζει 5 βαθμούς.
 
Ημερολόγιο καλλιέργειας
Δημιουργήστε το δικό σας ημερολόγιο που να δείχνει πότε οι σπόροι σας
χρειάζονται νερό ή φροντίδα (βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανείμει τα καθήκοντα
ισότιμα στην ομάδα). Ένα καλά οργανωμένο ημερολόγιο κερδίζει 5 βαθμούς.
Μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα εδώ:
https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/ και μπορεί να είναι τόσο
απλό όσο το παρακάτω:



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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5 Επιλέξτε μια τοποθεσία
Η ομάδα πρέπει να επιλέξει μια τοποθεσία για τον μικρο-κήπο λαμβάνοντας
υπόψη το φως του ήλιου και άλλες ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τους
επιλεγμένους σπόρους. Μια καλή επιλογή δίνει 5 βαθμούς.
 
Συγκεντρώστε χώμα, σπόρους και εξοπλισμό
Είναι η στιγμή να αποκτήσετε τη μυστηριώδη τσάντα που περιέχει χώμα (η
νικήτρια ομάδα της φάσης Β θα τη διανείμει), για να έχετε έτοιμους τους
σπόρους  και να συγκεντρώσετε ό, τι άλλο είναι απαραίτητο για την
καλλιέργεια (εξοπλισμός καλλιεργητή). Η ετοιμότητα προσδίδει 10 βαθμούς.
 
Η καλλιέργεια
Φυτέψτε τους σπόρους σας βάζοντας το κατάλληλο χώμα και ρίχνοντας
όσο νερό χρειάζεται... έπειτα παροκολουθήστε το ημερολόγιο για να
βοηθήσετε τους σπόρους να αναπτυχθούν και τραβήξετε φωτογραφίες την
πρόοδο τους.
Ο έτοιμος και τοποθετημένος μικρο-κήπος κερδίζει 10 πόντους!
 
Να είστε υπεύθυνοι!
Εσείς είστε τώρα οι "γονείς" του κήπου που έχει καλλιεγηθεί στο κουτί. Μην
το ξεχνάτε ποτέ!
 
 

Είναι η στιγμή να μοιράσετε τους βαθμούς σε κάθε ομάδα: χρησιμοποιήστε τον
ίδιο πίνακα!
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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 συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συμπέρασμα του παιχνιδιού πολλαπλών προκλήσεων!

Κάθε φάση έχει ολοκληρωθεί!

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ: ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ !!!!

Το βραβείο θα απονεμηθεί επίσημα στη νικήτρια ομάδα, για όλους τους παίκτες.

Θα οργανωθεί μια τελετή και θα είναι μια γιορτή για ολόκληρη την τάξη!

Η νικήτρια ομάδα θα παίξει έναν ειδικό ρόλο στην τελετή και στην απόφαση
σχετικά με το βραβείο!
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