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ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝTΡΟ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στον θεματικό κατάλογο του σάκου Δέντρα και Δάση,  μπορείτε να ξεκινήσετε, από το δέντρο, 

να συνεχίσετε με το  δάσος και να τελειώσετε με τα παραμύθια του δάσους. 

Τα βιβλία Φυτρώνει, φυτρώνει ο σπόρος, καθώς και Το σποράκι ταξιδεύει  σας βοηθάνε να 

ξεκινήσετε την ανάγνωση στην τάξη και να ασχοληθείτε με τους σπόρους. Μια ιδέα είναι το 

κολάζ των σπόρων που μπορεί να συνοδευτεί από μια έκθεση που θα διακοσμήσει την τάξη 

σας και, γιατί όχι, μια δενδροφύτευση σε κοντινή σας περιοχή. Τα βιβλία αυτά προσφέρονται 

για μια συζήτηση σχετική με τους σπόρους: ποιοί τρώνε σπόρους. Αν τα παιδιά δείξουν 

ενδιαφέρον, μπορείτε να ασχοληθείτε αργότερα με τον πελίτη (βλ. προτεινόμενες ιστοσελίδες). 

 Συνεχίστε με Τα δέντρα του κήπου μου και ανακαλύψτε πώς «περνάνε» τα δέντρα μέσα στις 4 

εποχές του χρόνου. Αυτό το βιβλίο σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τα ίδια τα δέντρα 

της σχολικής σας αυλής, ή της ευρύτερης περιοχής σας.  

Περάστε σε ευχάριστα μικρά αναγνώσματα με τα βιβλία Τα δέντρα μας και Το δέντρο που 

έδινε. Στο πρώτο βιβλίο,  μπορείτε να μοιράστε τα παιδιά σε ομάδες, όπου η καθεμία θα ψάξει 

γαι περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το... δέντρο της, ώστε να συμπληρώνει το κάθε 

ανάγνωσμα. Στο δεύτερο βιβλίο, θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε στα παιδιά για το πόσα 

μπορεί να προσφέρει τελικά ένα δέντρο.  

Ένα βιβλίο με πολλή φαντασία, που δηλώνεται κι από τον τίτλο του, Το δέντρο που είχε φτερά, 

μπορεί να αποτελέσει την αρχή από άλλες φανταστικές ιστορίες για ένα περίεργο δέντρο, που 

θα φτιάξουν τα παιδιά, είτε με ζωγραφική,είτε γραπτά. 

Ολοκληρώστε την ενότητα αυτή με τον Τόμπι (για μεγαλύτερα παιδιά). Ένα βιβλίο που μπορεί 

να σας «περάσει» από το δέντρο στο δάσος, με βοηθό σας τον Τόμπι, να περιγράφει 

περιπέτειες που σχετίζονται και με την προστασία του δέντρου  - του δάσους – του κόσμου. 

Ανοίξτε τον χάρτη του βιβλίου και περιηγηθείτε στον φανταστικό κόσμο ενός δέντρου, με τα 

πολλά μυστικά του. 

Η επόμενη φάση χρήσης του σάκου αυτού μπορεί να ξεκινήσει με το να προτείνετε στα παιδιά 

να περιηγηθείτε όλοι μαζί σ’ ένα κοντινό σας δάσος, να ανακαλύψετε και σεις, τα μυστικά του! 

Πριν πάτε όμως, βεβαιωθείτε ότι πήρατε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό. Βοηθός σας το βιβλίο 

για... μικρούς Pοβινσόνες, Στο Δάσος. Αναγνωρίστε δέντρα και μανιτάρια, πλησιάστε ελάφια, 

παρατηρήστε φωλιές πουλιών και κρυψώνες άλλων ζώων, ξεχωρίστε καρπούς και σπόρους. 

Δοκιμάστε να φέρετε πίσω στο σχολείο κάποιες... μυρωδιές δέντρων, όπως του κέδρου και 

ξεκινήστε την ανάγνωση του βιβλίου Το δάσος της ξύλινης ξύστρας. Το βιβλίο αυτό εισάγει την 

ιδέα της προστασίας του δάσους και της συλλογικής βοήθειας (για τα μικρότερα παιδιά). 

Επίσης το βιβλίο Το τελευταίο δέντρο, είναι ένα παραμύθι που συμβάλλει στην 
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ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για μια αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Για 

την ηλικία αυτή κατάλληλο βιβλίο είναι και το Δάσος. Χρησιμοποιήστε το CD που περιέχει και 

πραγματοποιήστε τις δραστηριότητες καθώς και τα παιχνίδια που προτείνονται. Ένας πολύ 

ευχάριστος τρόπος να ενημερωθούν τα παιδιά για τα ονόματα των δασικών δέντρων και 

λουλουδιών, των βοτάνων, αλλά και των υπόλοιπων ζώων που ζουν μέσα στο δάσος. 

Με τα μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε  να ξεφυλλίσετε μαζί το επιστημονικό εγχειρίδιο Τα δάση 

της Ελλάδας, και να τους προτείνετε να γίνουν νεαροί δασολόγοι, μελετώντας διεξοδικά τα 

δάση της χώρας μας. Μπορείτε να κάνετε μια εισαγωγή για την επιστημονική ονομασία των 

ειδών, εξηγώντας τους ότι όλα τα φυτά (όπως άλλωστε και τα ζώα) έχουν από ένα λατινικό 

όνομα, που αποτελεί για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα την ταυτότητα του είδους 

αυτού. Φωτογραφίες μπορούν να αναζητήσουν τα ίδια τα παιδιά, πληκτρολογώντας το όνομα 

του κάθε δέντρου στα λατινικά.  

Τα βιβλία Πες μου τι χρειάζεται και Από το δάσος στον άνθρακα απευθύνονται στα μικρότερα 

παιδιά και εξηγούν τι μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από τα δασικά κυρίως δέντρα. 

Μπορείτε να συνεχίσετε με βιβλία που διεγείρουν τη φαντασία. Με τα μάτια της ψυχής 

ταξιδέψτε με το βιβλίο Ιστορίες του παρθένου δάσους, Το βιβλίο της ζούγκλας, και για τους 

μεγαλύτερους, το βιβλίο Χαμένοι στο τροπικό δάσος. Και τα τρία αυτά βιβλία προσφέρονται 

για παιχνίδια ρόλων ή θεατρική παράσταση (ακόμα και αποσπασματικά). Υπάρχει μια ιδιαίτερη 

μαγεία στη ζούγκλα! Φτιάξτε από απλά υλικά το σκηνικό σας, δώστε μόνον κάποιες πινελιές 

από τις ιδαιτερότητες των ζώων και των φυτών του πλούσιου αυτού βιότοπου και η παράσταση 

αρχίζει. Μπορείτε επίσης να προτείνετε στα παιδιά να αναζητήσουν τις ομοιότητες και 

διαφορές ενός ελληνικού και ενός τροπικού δάσους. 

Η τρίτη και τελευταία ενότητα, είναι αυτή των παραμυθιών του δάσους. Δύο για τα μικρότερα 

παιδιά - η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κοντορεβυθούλης -  και ένα για τα λίγο μεγαλύτερα  - ο 

Ρομπέν των Δασών. 

 Οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα σας βοηθήσουν να  επεκτείνετε την έρευνά σας ή 

να ολοκληρώσετε ευχάριστα τις διαδρομές σας στα Δάση, με βίντεο, αφηγήσεις, φωτογραφικό 

και πληροφοριακό υλικό, τραγούδια ή και ορχηστρικά κομμάτια που μπορούν να «επενδύσουν» 

τις δραστηριότητες των παιδιών.  

- Φιλοδασική εταιρεία:  www.philodassiki.org 

- Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (εκπαιδευτικά πακέτα, ελληνικά δάση - 

μουσειοσκευή): www.filoi-gnhm.gr 

- WWF για τις πυρκαγιές στα δάση:  www.wwf.gr/index.php/areas/forests 

- Εναλλακτική κοινότητα « Πελίτι» (για τους σπόρους) :  www.peliti.gr 

-National Geographic: www.nationalgeographic.com 
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