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Ο σκοπός του οδηγού είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα οφέλη των οικογενειακών
δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο και να προσφέρει αποτελεσματικά εργαλεία για τη
διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
Όλες οι φωτογραφίες έχουν γραπτή έγκριση για δημοσίευση.

Όλα τα σχέδια είναι πρωτότυπα, τα πρωτότυπα έργα ανήκουν στην καλλιτέχνη Aurelia Sanda.

Περίληψη

Εισαγωγή
Ετοιμαστείτε
Γιατί η φύση κάνει καλό στην οικογένειά μου;
Πού να πάμε;
Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα!
Τι να φορέσουμε και τι να έχουμε μαζί μας;
Ξεκινάμε!
Σχετικά με το ρίσκο & την επίγνωση του τόπου
Τι αποτελεί υπέροχο παιχνίδι στη φύση;
Κάτι για το τέλος
Όταν επιστρέφετε σπίτι
Αναλογιστείτε και γιορτάστε την εμπειρία
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Εισαγωγή
Είναι μία συννεφιασμένη μέρα του Νοεμβρίου. Ο πρωινός ήλιος προσπαθεί να φέρει
λίγη ζεστασιά έπειτα από τη νυχτερινή καταιγίδα. Υπάρχουν μερικές λακκούβες στο
μονοπάτι, σταγόνες βροχής λάμπουν πάνω στα φυτά και τα βράχια είναι καλυμμένα με
πράσινα, υγρά βρύα.
Φορώντας τις γαλότσες και τα αδιάβροχα μας, είμαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε το
δάσος. Η μόνη μας ανησυχία είναι πόσο θα κρατήσουν οι λακκούβες με το νερό, γιατί
θέλουμε να χοροπηδήσουμε μέσα τους.
Τα κλαδιά μιας γέρικης βελανιδιάς δημιουργούν περίεργα σχήματα στο έδαφος το
οποίο έχει καλυφθεί από ένα χαλί με κίτρινα και καφέ φύλλα. Εάν κάνουμε αρκετή
ησυχία, μπορούμε να ακούσουμε τα πλάσματα που κινούνται πάνω στα ξερά φύλλα
δημιουργώντας φθινοπωρινούς κρατσανιστούς ήχους. Μία κίσσα απογειώνεται από το
πιο κοντινό κλαδί ενώ το τραγούδι μιας παπαδίτσας ηχεί στα αυτιά μας.
«Αυτό το δέντρο είναι διαφορετικό από την άλλη φορά, δεν έχει φύλλα πια.»
«Και αυτό; Έχει ακόμη μερικά και είναι πολύ κίτρινα.»
«Περίμενε, αυτό εδώ έχει φύλλα σε περίεργο σχήμα και είναι όλα εδώ. Και είναι και
πράσινο!"
...το να ανακαλύπτεις πως αλλάζει το δάσος μαζί με τις εποχές είναι μέρος του
παιχνιδιού των εξερευνητών μας.
«Ωχ, αν σταθώ κάτω από το δέντρο και φυσήξει ο άνεμος, μοιάζει σαν να βρέχει.»
«Τι γεύση έχουν οι σταγόνες της βροχής; Θα ανοίξω το στόμα μου να το ανακαλύψω!»
Οι αισθήσεις μας είναι σε εγρήγορση εκεί έξω.
«Τι λέτε να ανέβουμε σε αυτό το βράχο;»
... Το σκαρφάλωμα είναι διαφορετικό όταν φοράς γαλότσες...
Γλιστράει αλλά θα τα καταφέρω, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός!»
«Ελάτε, βρήκα ένα θησαυρό! Έναν ιστό αράχνης γεμάτο ηλιόλουστες σταγόνες!»
«Μπορώ να το βγάλω φωτογραφία;»
Το να φροντίσουμε να μην ενοχλούμε τα πλάσματα του δάσους, ακόμη και τα πιο μικρά
για να τα παρατηρήσουμε, είναι μία από τις υπευθυνότητές μας.
«Πού αφήσαμε τα πινέλα μας;»
... Έχουμε μετατρέψει μερικά ξύλα σε πινέλα και η λάσπη ανακατεμένη με τα φύλλα
γίνεται μπογιά. Το έδαφος του δάσους είναι τώρα ο καμβάς μας.
«Τι ζωγράφισες;»
«Μία χρονομηχανή, αλλά είναι χαλασμένη. Θα τη φτιάξω!»
Τώρα τα ξύλα γίνονται εργαλεία για τους μηχανικούς ώστε να ταξιδέψουν στο χρόνο.
Έπειτα, άλλα ξύλα γίνονται καταφύγια, ένα ξωτικό του δάσους, και μία βάρκα για μία
νεράιδα του δάσους που θέλει να επισκεφτεί τους φίλους της.
«Ίσως είναι ώρα για ένα διάλειμμα.»
«Α ναι, το στομάχι μου γουργουρίζει... Ας φάμε ένα κολατσιό!»
Είμαστε καλά προετοιμασμένοι: Έχουμε μερικά φρούτα, ξηρούς καρπούς και το
μπουκάλι μας με το νερό, αλλά το έδαφος είναι ακόμη βρεγμένο από τη βροχή.
«Είναι βρεγμένα εδώ, πάμε να βρούμε ένα στεγνό σημείο... Εκεί, κάτω από το δέντρο,
είναι πολύ καλύτερα. Πώς και αυτό το σημείο είναι τόσο στεγνό;»
«Η βροχή δεν μπορούσε να περάσει γιατί τα δέντρα είναι σαν ομπρέλα.»
Κάτω από το δέντρο, τρώγοντας το φαγητό μας, είμαστε ζεστά και άνετα φορώντας
ρούχα σε στρώσεις, ωστόσο λίγο κουρασμένοι από τις πρωινές περιπέτειες.
«Τι λέτε να γυρίσουμε πίσω σε λίγο;»
«Εντάξει, αλλά μπορούμε να επιστρέψουμε αύριο; Μπορούμε να επιστρέφουμε εδώ κάθε
μέρα;"
Με μία τσάντα γεμάτη θησαυρούς, ένα μυαλό γεμάτο νέες εμπειρίες, σώματα
κουρασμένα αλλά ολοζώντανα, τις καρδιές μας γεμάτες χαρά και φρεσκάδα,
ευχαριστούμε το δάσος και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε...
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Ετοιμάσου

•

Γιατί η φύση
κάνει καλό στην
οικογένειά μου;

•

Πού να πάμε;

•

Όσο

περισσότεροι,
τόσο καλύτερα!

•

Τι να φορέσουμε
και τι να έχουμε
μαζί μας;
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«Το σώμα το μυαλό και οι
αισθήσεις μας είναι
σχεδιασμένα να συνδέονται με
τη φύση» (Scott D. Samson)

Οφέλη της υπαίθριας
εκπαίδευσης
Όλα αυτά τα προβλήματα
έχουν μία απλή λύση:
τακτικές δόσεις βιταμίνης
Π (Πράσινο)!

Προβλήματα του
σύγχρονου κόσμου:
1. 25% των παιδιών είναι υπέρβαρα
2. Τα παιδιά περνούν λιγότερο από 1
ώρα έξω και πολλές ώρες μπροστά
στην οθόνη κάθε μέρα. ,

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, όπως ακριβώς
συμβαίνει με μια βιταμίνη, έτσι απαιτείται
επαφή με τη φύση και με πράσινα
περιβάλλοντα σε συχνές, τακτικές
δόσεις.» (Frances Ming Kuo)

3. Το ποσοστό των παιδιών στην
Ευρώπη που χρειάζονται κάποιου
είδους φροντίδα ψυχικής υγείας
αυξήθηκε στο 9,9%
Μου αρέσει
περισσότερο να παίζω
μέσα γιατί εκεί είναι
όλες οι πρίζες.

«Μπορούμε τώρα να υποθέσουμε ότι
όπως τα παιδιά χρειάζονται καλή
διατροφή και επαρκή ύπνο, μπορεί
κάλλιστα να χρειάζονται επαφή με τη
φύση.» (Scott D. Samson)
1

2

3

4

5

World
Health
Organization
(Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας), «Δεκαπλάσια αύξηση της
παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σε τέσσερις
δεκαετίες, νέα μελέτη από το Imperial College
London και τον ΠΟΥ» (μετρήθηκαν 31,5
εκατομμύρια άτομα ηλικίας 5-19
ετών). «Ο
αριθμός των παχύσαρκων ηλικίας πέντε έως 19
ετών αυξήθηκε πάνω από δέκα φορές παγκοσμίως,
από 11 εκατομμύρια το 1975 σε 124 εκατομμύρια
το 2016. 213 εκατομμύρια επιπλέον ήταν
υπέρβαροι το 2016, αλλά έπεσαν κάτω από το όριο
της παχυσαρκίας».
Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από την Happy Kids
Kindergarten, 2017
Richard Louv "The Last Child in the Woods", «Στις
Η.Π.Α. το μέσο παιδί περνάει μόλις 30 λεπτά με
αδόμητο υπαίθριο παιχνίδι κάθε μέρα, αλλά
περισσότερες από επτά ώρες κάθε μέρα μπροστά
από μια ηλεκτρονική οθόνη» (National Wildlife
Federation,2014)
Από τα αποτελέσματα του προγράμματος «Η
ψυχική υγεία των μαθητών στην Ευρώπη (SCMHE)
2015» που συνέλλεξαν και παρακολούθησαν την
ψυχική υγεία παιδιών (6-11) στις χώρες της ΕΕ.
Ο Richard Louv, op.cit. παραθέτει τον Πωλ (4η
δημοτικού).

Ευτυχώς για εμάς αυτή τη ‘συνταγή’ δεν είναι
καθόλου δύσκολο να την ακολουθήσουμε! Είναι
εντυπωσιακό το πόσο εύκολα μπορούμε να
επανασυνδεθούμε με τη φύση και αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι είμαστε μέρος της και
αισθανόμαστε ένα αρχέγονο κάλεσμα να
συνδεθούμε μαζί της.
Εφόσον αρχίσουν να παίζουν και να μαθαίνουν
τακτικά στο ύπαιθρο, γίνεται σαφές ότι τα παιδιά
νιώθουν μία βαθιά χαρά και θαυμασμό στο φυσικό
περιβάλλον. Αλλά ποιοι άλλοι λόγοι υπάρχουν για
να βγούμε έξω ως οικογένεια; Υπάρχει μία
συνεχώς αυξανόμενη μερίδα ερευνών που δείχνει
ότι η φύση κάνει καλό στη φυσική και πνευματική
μας υγεία, ατομικά, οικογενειακά και σε επίπεδο
κοινότητας:
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Challenge and
risk assessment6
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within the family8

Cognitive
development1

Academic
achievement2

Socio-emotional
development4

1. Payam Dadvand et. co., “The Association Between Lifelong Greenspace Exposure and 3-Dimen¬sional
Brain Magnetic Resonance Imaging in Barcelona Schoolchildren“ (2018): «Εντοπίσαμε διάφορες περιοχές
του εγκεφάλου οι οποίες είχαν μεγαλύτερο όγκο σε παιδιά της πόλης που είχαν υψηλότερη έκθεση σε
οικιστικό πράσινο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Περιοχές του εγκεφάλου των οποίων ο όγκος
ήταν αυξημένος και συνδέονταν με καλύτερες βαθμολογίες σε γνωστικά τεστ, μερικώς επικαλύπτονταν
με κάποιες από τις περιοχές που συνδέονται με το πράσινο»
2. Ming Kuo, Michael Barnes and Catherine Jordan, “Do Experiences with Nature Promote Learning?
Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship” (2018): «Σε ακαδημαϊκά πλαίσια, η διδασκαλία
που βασίζεται στη φύση υπερτερεί της παραδοσιακής διδασκαλίας. Τα στοιχεία εδώ είναι ιδιαίτερα
ισχυρά, συμπεριλαμβανομένων πειραματικών στοιχείων, στοιχείων από ένα ευρύ φάσμα δειγμάτων και
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων όπως είναι οι βαθμολογίες σε τυποποιημένα τεστ και
τα ποσοστά αποφοίτησης.»
3. Patty Born Selly, "Teaching Stem Outdoor Activities for Young Children" (2017): "Κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού στη φύση, τα παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να εξασκήσουν την αυτορρύθμιση. Τα παιδιά
μαθαίνουν ότι διαχειριζόμενα τις πράξεις τους θα πάρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα άμεσο
όφελος όπως περισσότερο χρόνο με ένα ζώο ή μία ματιά από κοντά σε ένα όμορφο λουλούδι.»
4. Louise Chawla, "Learning to Love the Natural World Enough to Protect It" (2006): «Οι έρευνες έχουν δείξει
ότι οι μαθητές που μαθαίνουν στο ύπαιθρο αναπτύσσουν: Αίσθηση του εαυτού τους, ανεξαρτησία,
αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα, ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, και
ενσυναίσθηση απέναντι στους άλλους, κινητικές ικανότητες, αυτοπειθαρχία και πρωτοβουλία.»
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Benefits of Outdoor Learning

Health and
prophylaxis10

More friends,
less bullying5
Physical
development9

Reduced level of
aggression7

5. Richard Louv, «Τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο παίζοντας στο ύπαιθρο έχουν περισσότερους
φίλους […] οι βαθύτερες φιλίες αναπτύσσονται μέσα από τις κοινές εμπειρίες, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα
όπου ζωντανεύουν όλες οι αισθήσεις. »
6. Department for Environment, Food and Rural Affairs UK, "Wellbeing and the Natural Environment: a Brief
Overview of the Evidence" (2007) « Η φύση βοηθά τους νέους να διαχειρίζονται το ρίσκο και τα ενθαρρύνει
να καλωσορίζουν την πρόκληση.»
7. Scott D. Sampson, How to Raise a Wild Child- The Art and Science of Falling in Love with Nature" (2016): «Σε
σύγκριση με τους κατοίκους σε κτίρια που περιβάλλοντα από άγονο έδαφος, εκείνοι που ζούσαν σε ένα
κτίριο με θέα σειρές δέντρων απολάμβαναν χαμηλότερα επίπεδα επιθετικότητας, βίας και αναφερόμενων
εγκλημάτων, μαζί με αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση θεμάτων της ζωής τους».
8. Shelley Hutchinson, "Five Benefits of Nature to Parents and Kids" (2014): «Ο χρόνος στη φύση μπορεί να
είναι επωφελής για την ψυχική, συναισθηματική και σωματική ευημερία της οικογένειάς σας.»
9. Scott D. Sampson, op. cit. «Σε σύγκριση με τα παιδιά που περιορίζονται σε εσωτερικό χώρο, τα παιδιά
που παίζουν στη φύση τακτικά, επιδεικνύουν καλύτερο έλεγχο κινητικότητας – συμπεριλαμβανομένων της
ισορροπίας, του συντονισμού και της ευκινησίας».
10. Scott D. Sampson, op. cit.: «Όσοι ασκούν την πρακτική του Shinrin–yoku (Forest Bathing) βίωσαν μείωση
της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες κατά 16% ή περισσότερο. Στο δάσος, η πίεση του αίματος τείνει
επίσης να πέφτει, ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα παίρνει μεγάλη ώθηση, αυξάνοντας την δημιουργία
λευκών αιμοσφαίριων και αντικαρκινικών πρωτεινών. Τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των επιδράσεων
φαίνεται να οφείλεται σε χημικές ουσίες που εκκρίνονται από τα φυτά.»
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11. Patty Born Selly, op. cit.:«Τα ανοιχτού τύπου παιχνίδια προάγουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία
και την αισθητηριακή επίγνωση. Προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για γνωστική ανάπτυξη. Τα παιδιά
που χρησιμοποιούν ανοιχτού τύπου παιχνίδια γνωρίζουν διαισθητικά ότι αυτά τα αντικείμενα έχουν
πολλαπλές χρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα παιχνιδιού ανοιχτού τύπου ενθαρρύνουν την
αποκλίνουσα σκέψη και τη δημιουργικότητα.»
12. Rachel and Stephen Kaplan, "The Experience of Nature: A Psychological Perspective" (1980): «Η θεωρία
αποκατάστασης της προσοχής: οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα αφού περάσουν χρόνο
στη φύση ή ακόμα και βλέποντας σκηνές της φύσης.»
13. Learning Through Landscapes, "Taking it Outdoors: Communication, Language and Literacy" (2009): «Το
υπαίθριο περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά παρακινητικό μέρος για την ανάπτυξη
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων».
14. American Academy of Ophthalmology, quoted by North Carolina Division of Child Development and
Early Education op. cit.: «Περισσότερος χρόνος αφιερωμένος σε υπαίθριο χώρο σχετίζεται με μειωμένα
ποσοστά μυωπίας σε παιδιά και έφηβους»
15. Scott D. Sampson, op. cit., «Το να βρισκόμαστε σε φυσικά τοπία βοηθά στη μείωση του άγχους και
στην προώθηση της χαλάρωσης. Τέτοιες εμπειρίες μειώνουν την ψυχική κόπωση και ενισχύουν την
ψυχική διαύγεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τόσο την απόδοση στην εργασία όσο και τη θεραπεία.»
16. Cheryl Charles, "Research Articles and Summaries of Outdoor Education Research“ (2010) «Οι
εμπειρίες σε υπαίθριο χώρο βοηθούν τους μαθητές να αυξήσουν την κατανόηση τους για τις φυσικές και
ανθρώπινες κοινωνίες, κάτι το οποίο οδηγεί στην αίσθηση του ανήκειν.»
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17. Scott D. Sampson, op. cit.:«Τα άτομα που περνούν άφθονο χρόνο παίζοντας σε υπαίθριους χώρους ως παιδιά,
είναι πιθανότερο να μεγαλώσουν διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο και με περιβαλλοντική ηθική»
18. New Economics Foundation, "National accounts of well-being: bringing real wealth onto the balance sheet" (2009)
«Βασικοί δείκτες της ευεξίας (η ευεξία είναι ένδειξη κοινωνικής προόδου): συνδεθείτε με τους άλλους, να είστε
δραστήριοι, να προσέχετε τι υπάρχει γύρω σας, να μαθαίνετε και να δίνετε στους άλλους. Η υπαίθρια
δραστηριότητα είναι ένας υπέροχος τρόπος ενίσχυσης της ευεξίας με αυτόν τον τρόπο.»
19. Florence Williams “The Nature Fix, Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative" (2017): «Ο
ψυχολόγος Roger Ulrich, σε ένα άλλο πείραμα, δημιούργησε στρες σε 120 μαθητές δείχνοντάς τους ταινίες
αιματηρών ατυχημάτων σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου. Ήξερε ότι ήταν στρεσαρισμένοι διότι μέτρησε το
συμπαθητικό νευρικό τους σύστημα – τους ιδρωτοποιούς αδένες στο δέρμα τους, τους παλμούς της καρδιάς τους
και την πίεση του αίματός τους. Έπειτα, σε μερικούς μαθητές ανατέθηκε να παρακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο
βίντεο με φυσικά τοπία και σε μερικούς να παρακολουθήσουν βίντεο με αστικά τοπία, από πεζοδρόμια μέχρι
αυτοκίνητα στο δρόμο. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά: μέσα σε πέντε λεπτά, τα ‘μυαλά-στη-φύση’ επέστρεψαν
στη βασική τους λειτουργία. Τα ‘μυαλά-σε-χτιστό περιβάλλον ανάρρωσαν μόνο μερικώς – όπως υποδείκνυαν
εκείνες οι μετρήσεις του νευρικού συστήματος – ακόμη και δέκα λεπτά αργότερα.»
20. Joy A. Weydert, "Vitamin D in Children’s Health" που δημοσιεύτηκε στο Semanticscholar.org (2014): «Πέρα από τη
θετική επίδραση στο σκελετό, υπάρχουν πλέον περισσότερες αποδείξεις που υποστηρίζουν τις ευεργετικές
επιδράσεις της βιταμίνης D στο ανοσοποιητικό σύστημα, την ψυχική υγεία και στο συνολικό προσδόκιμο ζωής. »

21.Cheryl Charles, “Children & Nature Network Research and Studies“ (2007) «Η επαφή με το φυσικό κόσμο μπορεί να
μειώσει αισθητά τα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής σε παιδιά ηλικίας μόλις πέντε ετών».
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Που να πάμε;
Είστε αποφασισμένοι, τα παιδιά θέλουν να βγουν στο ύπαιθρο, αλλά πού να πάτε; Ξεκινήστε
εξερευνώντας έναν χώρο κοντά στο σπίτι σας, όπως την αυλή σας, ένα πάρκο ή έναν άδειο χώρο.
Επιλέξτε μέρη όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι ελάχιστη. Εκεί, θα βρείτε μία ποικιλία φυτών και
μικρών πλασμάτων. Έπειτα επεκταθείτε σε ένα κοντινό δάσος, ένα περιβόλι με δέντρα, μία παραλία ή
ένα λιβάδι. Οι όχθες ενός ποταμού, οι λίμνες και οι λιμνούλες επίσης προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία
δυνατοτήτων για εξερεύνηση. Αυτά είναι μερικά από τα φυσικά περιβάλλοντα που τα σχολεία μας
χρησιμοποιούν στο υπαίθριο πρόγραμμά τους.

Εάν ο καιρός είναι πολύ κακός για να βγείτε έξω και
πάλι μπορείτε να μάθετε για τη φύση στα μουσεία
φυσικής ιστορίας, στις τοπικές φάρμες, στις αγροτικές
εκθέσεις ή στις εκθέσεις ζώων.
Δεν είναι απαραίτητο να σκέφτεστε καινούρια μέρη να
επισκεφθείτε κάθε φορά που θέλετε να βγείτε
οικογενειακώς στο ύπαιθρο. Οι επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις στο ίδιο μέρος έχουν πολλά οφέλη: κατ’
αρχάς, μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση
των θεμάτων ασφάλειας και, έπειτα, τα παιδιά θα
αισθάνονται πιο άνετα σε ένα περιβάλλον που ήδη
γνωρίζουν. Πολλές φορές, τα παιδιά συνεχίζουν ένα
παιχνίδι που ξεκίνησαν στην τελευταία τους επίσκεψη
σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να φανταστούν
ακόμη και ένα ολόκληρο έπος.
Επιπλέον, μπορούν να δουν και να αισθανθούν τον
ρυθμό της φύσης μέσα από την εναλλαγή των εποχών.
Όταν αποκτήσετε αρκετή εμπειρία, μπορείτε να
ξεκινήσετε για μεγαλύτερες πεζοπορίες με την
οικογένειά σας ή με μεγαλύτερες ομάδες ατόμων.
Οι παρακάτω οικογενειακές εικόνες μπορούν επίσης
να σας δώσουν ιδέες για μέρη που μπορείτε να πάτε
και πράγματα που μπορείτε να κάνετε:
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Που να πάμε;
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Όσοι περισσότεροι
τόσο καλύτερα
«Τι θα γινόταν αν γονείς,
παππούδες και παιδιά
σε ολόκληρη τη χώρα
συγκεντρώνονταν για να
δημιουργήσουν λέσχες
φύσης για οικογένειες;
Τι θα γινόταν αν αυτή η
νέα μορφή κοινωνικής
δικτύωσης/δικτύωσης
στη φύση εξαπλωνόταν
τόσο γρήγορα όσο οι
λέσχες βιβλίων... τις
τελευταίες δεκαετίες;
Θα προχωρούσαμε
σίγουρα προς μία
πραγματική πολιτιστική
αλλαγή ». (Ρίτσαρντ
Λουβ)

Ο Richard Louv (ο συγγραφέας που
αναζωπύρωσε
το
περιβαλλοντικό
κίνημα στα σχολεία και τις κοινότητες ή
σε όλο τον κόσμο) και το Child and
Nature Network (CNN - Δίκτυο Παιδιού
και Φύσης) ενθαρρύνει τη δημιουργία
λεσχών φύσης για οικογένειες.
«Αυτές είναι ομάδες ανθρώπων που
ενδιαφέρονται να συνδεθούν τα παιδιά
με τη φύση. Κάθε Λέσχη Φύσης για
Οικογένειες είναι μοναδική. Μερικές
συναντώνται κάθε εβδομάδα στο ίδιο
αστικό πάρκο - για να παίξουν, να
χτίσουν φιλίες και να τραγουδήσουν [...]
μερικές πηγαίνουν τις οικογένειες
μακρινούς περιπάτους για εστιασμένη
μελέτη της φύσης... Μερικές έχουν τη
μορφή έντονων οικογενειακών
πεζοποριών που συνδυάζουν το
ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών με την
αυθόρμητη παρατήρηση της φύσης.»

Μερικά βασικά οφέλη που επισημαίνει το CNN
είναι:
«Οι Λέσχες Φύσης για Οικογένειες μπορούν
να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε γειτονιά
- σε πόλη, προάστιο ή Αγροτική περιοχή και
σε
οποιοδήποτε
οικονομικό
περιβάλλον.
Οποιαδήποτε
οικογένεια
μπορεί
να
συμμετέχει ή να δημιουργήσει Λέσχη Φύσης
για
Οικογένειες
μονογονεϊκές
οικογένειες, εκτεταμένη οικογένεια, φίλοι
που νιώθουν σαν οικογένεια.
Η προσέγγιση των Λεσχών Φύσης για
Οικογένειες
μπορεί
να
καταρρίψει
σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου
του φόβου για άγνωστους ανθρώπους,
καθώς δημιουργείται ασφάλεια όταν
πολλοί άνθρωποι βρίσκονται μαζί.
Υπάρχει ο παράγοντας της παρακίνησης είναι πολύ πιο πιθανό εσείς και η
οικογένειά σας να πάτε σε ένα πάρκο το
πρωί του Σαββάτου εάν γνωρίζετε ότι θα
υπάρχει μία ακόμη οικογένεια που σας
περιμένει.
Γνώση που μοιράζεται: Πολλοί γονείς
θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους το δώρο
της φύσης, αλλά αισθάνονται ότι δεν
γνωρίζουν αρκετά για τη φύση ώστε να το
κάνουν.
Και το σημαντικότερο, δεν χρειάζεται να
περιμένει κανείς για χρηματοδότηση. Οι
οικογένειες μπορούν να το κάνουν αυτό
μόνες τους και να το κάνουν τώρα.»

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Όποια και αν είναι η μορφή τους, αυτές
οι Λέσχες Φύσης μοιράζονται κοινούς
στόχους:
• Οι οικογένειες αφιερώνουν χρόνο στη
φύση,
• Δημιουργούν μία μικρή κοινότητα που
διοργανώνει τις δικές της κοινές
δραστηριότητες,
• Τις καθοδηγεί η αγάπη και ο
ενθουσιασμός για τη φύση.

Όσοι περισσότεροι
τόσο καλύτερα
Συχνές Ερωτήσεις
Πρέπει να γνωρίζω πολλά για τη φύση
για να ξεκινήσω μία τέτοια λέσχη;
Σημαντικότερο από τη γνώση είναι το
πάθος και η αγάπη για τη φύση. Η
πληροφορία είναι μόνο ένα κλικ
μακριά.
Πόσο πρέπει να κρατάει μία
συνάντηση; Αυτό εξαρτάται από τους
στόχους σας. Μία τέτοια συνάντηση
μπορεί να διαρκεί από πολλές ώρες
μέχρι πολλές μέρες. Ωστόσο, θα
μπορούσατε να ξεκινήσετε από
λιγότερο χρόνο ώστε να δώσετε τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να
γνωριστούν και να γνωρίσουν το μέρος.
Με τον καιρό τα παιδιά ζητούν να
περνούν μαζί περισσότερο χρόνο.
Πρέπει να ακολουθώ ένα αυστηρό
πρόγραμμα; Μπορείτε να έχετε
σχεδιάσει κάποιες δραστηριότητες,
αλλά θα πρέπει να υπάρχει επίσης
αρκετός χρόνος για ομαδική και
ατομική εξερεύνηση. Για να
εμπνευστούμε, να νιώσουμε δέος και να
αφήσουμε ελεύθερη τη
δημιουργικότητά μας, χρειαζόμαστε
χρόνο.
Πρέπει όλοι οι γονείς να γνωρίζουν το
μέρος που επισκεπτόμαστε; Όχι
απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον ο/η
αρχηγός θα πρέπει να είναι πολύ
εξοικειωμένος/η με το μέρος, τη γύρω
περιοχή και την πρόσβαση σε δρόμους.
Χρειαζόμαστε κανόνες για την ομάδα;
Οπωσδήποτε! Μερικοί βασικοί κανόνες
(περίπου τρεις ή τέσσερις) είναι
απαραίτητοι για να εξασφαλίσετε καλή
επικοινωνία, ασφάλεια και μία λογική
βιώσιμη χρήση του χώρου.
Τι γίνεται με την τεχνολογία; Η
τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με δημιουργικό τρόπο: για την
αναγνώριση φυτών και ζώων με
εφαρμογές, την καταγραφή ευρημάτων
κλπ. Ωστόσο η τεχνολογία θα πρέπει να
είναι ένα εργαλείο και όχι το επίκεντρο
της προσοχής μας

Βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να
σχεδιάσετε μια λέσχη, λίστες με τα
απαραίτητα, δείγματα για προσκλήσεις και
φυλλάδια, συμβουλές για ιστοσελίδα, χρήσιμες
πηγές γνώσης και σύνδεσμοι διατίθενται στο
Nature Club for Families, Tool Kit, Children and
Nature Network (www.childrenandnature.org).

1. Bioblitzer: 12-24h surveys of living species within a particular area.
13

Τι να φορέσετε
και τι να πάρετε μαζί;

There is not such a thing
as bad weather, there is
only bad clothing.
What to
wear
(saying)
Breathable, light clothes for, summer time

Layer clothes for winter time:
Winter hat

Thermal clothes
T-shirt

Waterproof, ski
jacket and
trousers

High socks
Long trousers
Winter outdoor
boots

Outdoor shoes
or rain boots
Mountain socks

Additional summer clothing: sunhat, sunglasses.

Additional winter clothing: scarf, gloves, fleece and gaiter.

Τι να πάρετε μαζί;
1. Ηχητικά σήματα: Σφυρίχτρα/σφυρίχτρα με ήχο πουλιού
2. Απαραίτητα:
Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, κάρτα υγείας, μερικά λεφτά
Φαγητό (σάντουιτς, φρούτα, αποξηραμένα φρούτα/ξηροί καρποί)
Πόσιμο νερό
Κινητό τηλέφωνο (επιπλέον μπαταρία για μεγαλύτερες πεζοπορίες)
Σακούλες σκουπιδιών (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αδιάβροχα)
Χαρτομάντηλα, υγρά μαντηλάκια, χαρτί τουαλέτας
Σουγιάς, μαχαίρι υπαίθρου
Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό
3. Χρήσιμα πράγματα:
Πυρόλιθος ή σπίρτα
Ψαλίδι, πινέλο, φακός
Σπάγκος/ σχοινί, αιώρα
Φωτογραφική μηχανή/ κάμερα
4. Εργαλεία συγκέντρωσης, παρατήρησης και εργασίας:
Κιάλια, πυξίδα, μεγεθυντικός φακός
Μικρή τσάντα και βάζο για τη συλλογή ενδιαφέροντων πραγμάτων
Μικρό δοχείο με μεγεθυντικό φακό
Εργαλεία για τα παιδιά: πριόνι, μαχαίρι υπαίθρου, φτυάρι
Μικρή απόχη νερού, κιτ αλιείας
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Βαλιτσάκι
Α’ Βοηθειών
What to wear

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What to take
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Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, ράμματα πεταλούδας
Γάζες και ρολό γάζας
Κολλητική ταινία
Αποστειρωμένο διάλυμα πλύσης
Αντισηπτικές κρέμες και αλοιφές
Αντιφλεγμονώδεις αλοιφές
Σταγόνες για τα μάτια
Τσιμπιδάκι, ψαλίδι, παραμάνες
Τσιμπιδάκι ή σύριγγα για την αφαίρεση
τσιμπουριών
Κρέμα υδροκορτιζόνης
Αντιισταμινικό για αλλεργικές αντιδράσεις
Αντισηπτικό χεριών

Ξεκινάμε!

•

Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του
τόπου

•

Τι αποτελεί υπέροχο
παιχνίδι στη φύση;
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Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Αποτελεί βασικό ένστικτο το να θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας από το κακό και τον
πόνο. Ωστόσο, πολλοί γονείς της σημερινής γενιάς είναι «γονείς ομπρέλες», προσπαθώντας να
προστατέψουν τα παιδιά τους από οποιοδήποτε είδος δυσφορίας και αποφεύγοντας κάθε
πιθανώς απειλητική κατάσταση. Γιατί; Επειδή τελευταία η άγρια φύση έχει συνδεθεί στο μυαλό
μας με τον κίνδυνο.
Γιατί φοβόμαστε τη φύση;

ΣημαντικήInquiry
είναι η–based
επιρροήlearning
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας που «ασυνείδητα συνδέουν
τη φύση με το χάος - ενώ αποσυνδέουν τους εξωτερικούς χώρους από τη χαρά και τη μοναξιά» .
Δραματικά παρουσιαζόμενες επιθέσεις από ζώα, απαγωγές, τσιμπούρια που «μεταδίδουν» τη νόσο του
Lyme, σοβαρά ατυχήματα, όλα αυτά τρομάζουν τους ανθρώπους και τους διώχνουν από το δάσος. Και αυτό
συμβαίνει ενώ «οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τραυματισμών παιδιών κατά τη
διάρκεια υπαίθριου επικίνδυνου παιχνιδιού είναι ασήμαντοι και απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου ιατρική
θεραπεία.» Από την εμπειρία των 2 συνεργατών του προγράμματος Erasmus μπορούμε να πούμε ότι μόνο
ένας σοβαρός αλλά όχι μείζων τραυματισμός έχει προκύψει στα 7 χρόνια πρακτικής, με 30-70 παιδιά να
βρίσκονται στο ύπαιθρο σε καθημερινή βάση.
Από την άλλη μεριά, οι γονείς και τα παιδιά επικεντρώνονται στην άμεση διασκέδαση και η συνήθεια της
πολυήμερης πεζοπορίας και της περιπλάνησης στα δάση σε αναζήτηση ηρεμίας και μοναξιάς όλο και
φθίνει.
Καλοπροαίρετα σχολεία, καλοπροαίρετες κοινότητες και οικογένειες, προτιμούν την ασφάλεια
φοβούμενοι τυχόν ατυχήματα και αγωγές: καλύτερα να παραμένουμε ασφαλείς σε ένα υπέρ του δέοντος
ελεγχόμενο περιβάλλον παρά να ριψοκινδυνεύουμε έξω!

Γιατί μας κάνει καλό να παίρνουμε
ρίσκα;
Αν τα παιδιά δεν βιώσουν ποτέ προκλήσεις που θα
πρέπει να ξεπεράσουν μόνα τους, πώς θα μπορούν να
αντιληφθούν τους κινδύνους ή να αξιολογήσουν ρίσκα;
Πώς θα μάθουν τις δυνάμεις τους και τα όριά τους και
πώς θα φροντίσουν τους εαυτούς τους;
Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι από τη φύση τους
περίεργα και θέλουν να εξερευνούν τον κόσμο γύρω
τους. Αν δεν τα αφήσουμε να προσπαθήσουν και να
πετύχουν ή να αποτύχουν, τότε θα έχουν μεγαλύτερη
περιέργεια για το απαγορευμένο και δεν θα
καταλάβουν ποτέ την ανησυχία μας για την ασφάλειά
τους. Τα παιδιά που σήμερα είναι ικανά να βγουν από τη
ζώνη ασφαλείας τους και να μάθουν από τα λάθη τους,
θα χειριστούν καλύτερα τις εμπειρίες που θα έχουν
στο μέλλον, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

1.
2.
3.

“The Last Child in the Wood“, Richard Louv op.cit.
www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491, Why Kids Need to Take Risks in Life?
“Understanding the Danish Forest School Approach“, Jane Williams-Siegfredsen, Routledge, New York 2017
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Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Αναρρίχηση σε δέντρα
Γιατί να το κάνω;

Υποστηρίζει την ικανότητα των παιδιών στην επίλυση προβλημάτων
και στη λήψη αποφάσεων καθώς εκτιμούν αποστάσεις και γωνίες,
κρίνουν τη δύναμη των άκρων τους, αποφασίζουν πού να βάλουν τα
χέρια και τα πόδια και κινούνται σε άνισες επιφάνειες.

Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Γρατζουνιές, μελανιές, στραμπουλήγματα, σπασμένα κόκκαλα

Πώς να το κάνω σωστά;

Διατηρήστε τρία σημεία στήριξης (όπως δύο χέρια και ένα πόδι ή δύο
πόδια και ένα χέρι), κάντε το όταν η μέρα είναι ηλιόλουστη, διαλέξτε
δέντρα που δεν παράγουν καρπούς.

Ξύλα και ελεύθερα στοιχεία
Γιατί να το κάνω;
•Είναι φορητά: Τα παιδιά μπορούν να τα μετακινούν, να τα διαλέγουν,
να τα στοιβάζουν, να χτίζουν με αυτά και να τα χειρίζονται όπως
θέλουν
•Παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι φαντασίας, επίλυση προβλημάτων,
ομαδική δουλειά και ανάπτυξη μυών.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
Γρατζουνιές, μελανιές, χτύπημα στα μάτια, κατάποση.
Πώς να το κάνω σωστά;
•Χρειάζεται επίβλεψη από ενήλικες, η ξιφασκία με τα ξύλα δεν είναι
καλή ιδέα, για παιδιά κάτω των 5 τα ξύλα δεν πρέπει να είναι
μακρύτερα από το χέρι του παιδιού, τα πετάμε στον κύριο Κανένα.

Γυμνά πόδια
Γιατί να το κάνω;
•Το περπάτημα σε διαφορετικές επιφάνειες με άνισες ή διαφορετικές
υφές (λάσπη, χαλίκια, γρασίδι, πέτρες, άμμος, στεγνή γη) προσφέρει
αισθητηριακά ερεθίσματα.
•Ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τι κάνουν τα
πόδια τους χωρίς να τα κοιτούν (ιδιοδεκτικότητα).
•Δυναμώνει τις καμάρες των παιδιών, αποτρέποντας την πλατυποδία.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
•Κοψίματα, γρατζουνιές, μελανιές, απώλεια ισορροπίας.
Πώς μπορώ να το κάνω σωστά;
•Ελέγχετε την περιοχή για σπασμένα γυαλιά ή αιχμηρά αντικείμενα
18

Pretend Play
It can take the form of
socio-dramatic play (reenact real situations like
family
situations),
dramatic
play
(ex.
children pretend to be
animals), fantasy play
(children pretend to be
wizard, witches, flying
ponies or any other
creatures belonging to
the realm of fantasy and
fairy-tale),

Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Φωτιά
Γιατί να το κάνω;
Προσφέρει την ευκαιρία να συμπεριλάβουμε αληθινές εμπειρίες
ζωής στη διαδικασία της μάθησης. Διδάσκει την ευφλεκτότητα,
βασικούς κανόνες πυρασφάλειας, την επίδραση της φωτιάς σε
αντικείμενα και τροφές.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
Καψαλισμένα μαλλιά και ρούχα, εγκαύματα, εισπνοή καπνού,
έναρξη δασικής πυρκαγιάς.
Πώς να το κάνω σωστά;
Φτιάξτε ένα ασφαλή χώρο φωτιάς, δώστε προσοχή στα
αντικείμενα που μπορεί να κρέμονται και στα λυμένα μαλλιά,
περπατάτε μόνο γύρω από τη φωτιά, όταν πλησιάζετε το χώρο
της φωτιάς πάρτε τη στάση φωτιάς(ακουμπάτε ένα πόδι και ένα
γόνατο κάτω), συνεχής επίβλεψη από ενήλικες.

Αληθινά εργαλεία
Γιατί να το κάνω;
Παρέχουν μία αυθεντική εμπειρία για τα παιδιά σε ό,τι αφορά
μαστορέματα, κηπουρική, κατασκευές, σκάλισμα με μαχαίρι,
κόψιμο και γενικότερη κατανόηση του πώς δουλεύουν τα
πράγματα.
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Μελανιές, κοψίματα, τρυπήματα.
Πώς να το κάνω σωστά;
Ένας ενήλικας θα πρέπει να κάνει επίδειξη της χρήσης και των
κανόνων, έπειτα να επιβλέπει την ατομική χρήση ή τη χρήση από
μικρή ομάδα παρόμοιων εργαλείων. Προσαρμόστε τα εργαλεία
στην ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών.

Αθλήματα όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς,
ποδηλασία, καταδύσεις, αναρρίχηση σε
βράχο, ράφτινγκ, σνόουμπορντ κ.λπ.
Γιατί να το κάνω;
Ενισχύει τον συνολικό συντονισμό και την ισορροπία των παιδιών.
Αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση.
Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους φόβους τους μαζί με όλη την
οικογένεια και αυτό δημιουργεί οικογενειακό δέσιμο.
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Διάστρεμμα στα άκρα, σπασμένα κόκαλα.
Πώς να το κάνω σωστά;
Πάντα να βασίζεστε σε επαγγελματική βοήθεια.
Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
19
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Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Συμβουλές για
ελαχιστοποίηση του ρίσκου

Κακός καιρός, τι κάνουμε;

«Το υπαίθριο παιχνίδι με κρύο καιρό
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.»
(Τμήμα Υγείας της Πενσυλβάνια)

Επίγνωση του τόπου

1.Πριν ξεκινήσετε για το ύπαιθρο, βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι
ντυμένοι σωστά και έχουν ό, τι χρειάζονται (φαγητό, νερό,
αντηλιακό κλπ.). Ο γονέας που ηγείται θα κουβαλάει ένα ειδικό
σακίδιο πλάτης (βλ. Κεφάλαιο: Τι Να Φορέσω και Τι Να
Κουβαλήσω;).
2.Είναι καλή ιδέα να γνωρίζετε το μέρος εκ των προτέρων και το
πώς θα φτάσετε εκεί, ειδικά αν θέλετε να ηγηθείτε μιας
μεγαλύτερης ομάδας. Έτσι, μπορείτε να προετοιμάσετε την ομάδα
σχετικά με το τι να περιμένει στη συνέχεια.
3.Κατά την πεζοπορία, να περπατάτε σε μια γραμμή και ορίστε
έναν ενήλικα που θα οδηγεί και έναν άλλο στο τέλος της σειράς
ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν μένει κανείς πίσω. Μπορούν να
χρησιμοποιούν τη σφυρίχτρα για να ζητήσουν να σταματήσει η
ομάδα.
4.Όταν εγκατασταθείτε σε ένα μέρος, ορίστε μερικά «όρια» μαζί
με τα παιδιά για να μπορείτε να τα βλέπετε: «Μπορείτε να παίξετε
από αυτό το ψηλό δέντρο μέχρι το δέντρο δίπλα στο ρέμα».
5.Εξερευνήστε την περιοχή μαζί με τους άλλους ενήλικες και
σκεφτείτε τα δυνητικά επικίνδυνα στοιχεία. Στη συνέχεια, είναι
ώρα για δράση: αν δείτε μέρη που αποτελούν ρίσκο (αιχμηρά
βράχια, χαράδρες) αφήστε τα έξω από τα καθορισμένα όρια. Εάν
υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία (γυαλιά, φυτά που προκαλούν
ερεθισμό και σύριγγες) αφαιρέστε τα ή, εάν δεν μπορούν να
αφαιρεθούν, βρείτε μια καλύτερη τοποθεσία ή θέστε εκείνο το
σημείο εκτός των καθορισμένων ορίων.
6.Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό σημείο της επιλογής σας,
σκεφτείτε πού θα μπορούσατε να βρείτε καταφύγιο εάν ο καιρός
αλλάξει απότομα προς το χειρότερο. Ακόμα και ένα καταφύγιο
από μουσαμά είναι καλύτερο από το τίποτα. Επίσης, φτιάξτε ένα
σχέδιο για να διαφύγετε γρήγορα και υπό ασφαλείς συνθήκες!
Το παιχνίδι έξω μία βροχερή ή μία χιονισμένη μέρα διεγείρει τα
παιδιά γνωστικά και σωματικά επειδή ο καιρός αλλάζει το
περιβάλλον και προκαλεί τις αισθήσεις μας με νέους τρόπους. Ο
κρύος καιρός ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, σε αντίθεση με τη
δημοφιλή πεποίθηση ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν επειδή έξω κάνει
κρύο.
Ωστόσο, η έξοδος εξαρτάται από την κάθε κατάσταση και θα πρέπει
να ελέγξετε την πρόγνωση του καιρού πριν από την αναχώρηση. Από
την εμπειρία μας, βροχή και κρύο συνδυαστικά, δεν είναι ιδανικός
συνδυασμός για τη διάθεση των παιδιών.
Τα παιδιά λατρεύουν να μαζεύουν καρπούς από τη φύση, αλλά μερικά
από τα φυτά της περιοχής μπορεί να είναι δηλητηριώδη ή σπάνια,
προστατευμένα φυτά. Να τρώτε μόνο γνωστά φυτά! Οι εφαρμογές
στο κινητό μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τις βρώσιμες
τροφές, εάν έχετε αμφιβολίες. Τα παιδιά θέλουν πάντα να μαζεύουν
τα μανιτάρια που βρίσκουν, οπότε καλύτερα να έχετε έναν μικρό
οδηγό για τους τοπικούς μύκητες και να κάνετε μια συμφωνία με τα
παιδιά ότι οι ενήλικες θα πρέπει να χειρίζονται τα μανιτάρια. Όποτε
θέλετε να χτίσετε ή να δημιουργήσετε ωραία πράγματα,
χρησιμοποιήστε ξύλα και φύλλα που βρίσκονται ήδη στο έδαφος αντί
για ζωντανά φυτά. Αποφύγετε να κάνετε υπερβολική συγκομιδή ή να
ξεριζώνετε οποιοδήποτε φυτό και τα λουλούδια θα ανθίσουν και θα
ευδοκιμήσουν για πολλά χρόνια. Μερικά από τα ζώα θα μπορούσαν
επίσης να είναι δηλητηριώδη ή σπάνια. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν
ότι τα φυτά και τα ζώα είναι όμορφα εκεί που βρίσκονται: στη φύση,
ανενόχλητα.
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Τι είναι το υπέροχο
παιχνίδι στη φύση
Γιατί το παιχνίδι υπό την καθοδήγηση του παιδιού είναι καλό;
Ας σκεφτούμε: πότε νιώθουμε καλύτερα; Όταν ένα αφεντικό μας λέει τι να κάνουμε ή όταν εμείς,
κινούμενη από περιέργεια και πάθος, ψάχνουμε λύσεις για να λύσουμε το πρόβλημα; Είναι περίπου
Why is child-led play good?
το ίδιο με τα παιδιά μας. Όταν επιλέγουν και καθοδηγούν το παιχνίδι, τα παιδιά:
•ενδιαφέρονται και εμπλέκονται περισσότερο,
•έχουν την τάση να παρατηρούν, να σκέφτονται και να βγάζουν συμπεράσματα και προσπαθούν να
βρίσκουν λύσεις στις ερωτήσεις και τα προβλήματά τους.
•περνούν περισσότερο χρόνο παίζοντας.
•είναι πιο πρόθυμα να δεχτούν ενήλικες ή άλλα παιδιά στο παιχνίδι τους και δείχνουν περισσότερο
Inquiry –based learning
ενδιαφέρον να καλωσορίσουν τις απόψεις των άλλων,
•είναι πιο επικοινωνιακά, ειδικά τα παιδιά σχολικής ηλικίας που νιώθουν πιο άνετα να περνούν τον
ελεύθερο χρόνο τους με τα gadget τους και είναι ανοιχτά στη θέσπιση κανόνων και τη συμμόρφωση
με αυτούς,
•είναι έτοιμα να αποδεχτούν τα δικά τους λάθη και να τα χρησιμοποιήσουν με εποικοδομητικό
τρόπο,
•συχνά παίζουν ξανά και ξανά με τον ίδιο τρόπο ή δημιουργούν ένα έπος,
•είναι χαρούμενα.
Για να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι, τα παιδιά χρειάζονται χρόνο, έναν ασφαλή χώρο και
έναν παρατηρητή ενήλικα που μπορεί να δώσει ένα χέρι βοήθειας, να παίξει μαζί τους και να
ακούσει. Είναι επίσης σημαντικό να παίζετε με τη φύση, όχι μόνο μέσα στη φύση: παίζοντας
μπάντμιντον παίζετε έξω, αλλά δεν είναι παιχνίδι της φύσης. Ξεκινήστε από τα στοιχεία που σας
περιβάλλουν και χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας: οι συνδυασμοί και οι δυνατότητες παιχνιδιού
είναι ατελείωτες!
Στην αρχή, τα παιδιά μπορεί να είναι απρόθυμα να βγουν έξω. Απλά ξεκινήστε και θα το λατρέψουν,
ειδικά αν έχουν μερικούς φίλους γύρω τους για να παίξουν.
Η συχνότητα είναι ένα άλλο ζήτημα: για να απολαύσουν πλήρως τα οφέλη του παιχνιδιού στη φύση,
τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται έξω καθημερινά. Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες πτυχές για να
πετύχει κανείς στις μέρες μας, αφού χρειαζόμαστε μια περιοχή πρασίνου σε κοντινή απόσταση και
Whyγια
taking
risks inΔεν
good
for us
?
αρκετό χρόνο
παιχνίδι.
είναι
εύκολο,
αλλά υπάρχει το παράδειγμα μιας Αυστραλιανής
οικογένειας που αποφάσισε να βγαίνει έξω τρεις ώρες την ημέρα για ένα χρόνο. Ορίστε τι δήλωσε ο
πατέρας στο τέλος του έτους :

«Το να βγάζουμε τα παιδιά έξω ήταν
σαν ένα είδος γονεϊκής μαγείας. Τα
έκανε όλα πιο εύκολα. Είχαμε πιο
χαρούμενα παιδιά που ήταν
περισσότερο διασκεδαστικό να
είσαι μαζί τους. Έξω, έπαιζαν πιο
δημιουργικά και σπάνια μάλωναν.
Καθώς προχωρούσε η χρονιά,
διαπιστώσαμε ότι ήμασταν πιο
ήρεμοι, λιγότερο αγχωμένοι και πιο
γειωμένοι ». (Nick Alexander)
1.

https://www.natureplayqld.org.au/what-happened-when-one-family-decided-to-go-outdoors-three-hours-a-day-for-a-year

21

What is great
nature play?

Types of play

Symbolic Play
Ένα ραβδί μπορεί να είναι
ένας άνθρωπος, μια πέτρα
μπορεί να είναι μία πίτα. Το
συμβολικό παιχνίδι, όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν
αντικείμενα, ιδέες,
ενέργειες για να αποδώσουν
συμβολικά άλλα
αντικείμενα, ιδέες ή
ενέργειες, δημιουργεί μια
δυνατή βάση για γράμματα,
αριθμούς και αφηρημένη
σκέψη. Αυτό το παιχνίδι
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για
παιχνίδια ρόλων ή για την
αναπαράσταση μαθηματικών
προβλημάτων με οπτικό
τρόπο.

Mastery Play
Είναι όταν τα παιδιά
αλλάζουν μέσα από το
παιχνίδι στοιχεία του
φυσικού τους
περιβάλλοντος - χτίζουν ένα
φράγμα για να αλλάξουν την
πορεία ενός ρέματος ή
σκάβουν ένα ορυχείο για να
βγάλουν βράχια από το
έδαφος. Σε αυτό το είδος
παιχνιδιού, συχνά
χρησιμοποιούν εργαλεία και
συνεργάζονται για να
επιτύχουν τους στόχους
τους.

Creative Play

Exploratory Play

Τα παιδιά οραματίζονται
αυτό που θέλουν,
καταλαβαίνουν πώς να το
κάνουν και δημιουργούν
κάτι νέο. Τα ελεύθερα
στοιχεία είναι τα κύρια
υλικά και οι δυνατότητες
συνδυασμών είναι
ατελείωτες. Τα παιδιά
«δημιουργούν» μια κούκλα
με ένα μικρό, φυλλώδες
κλαδί πεύκου και έναν
κώνο δεμένο σε αυτό, ή
φτιάχνουν μια παγίδα για
τέρατα χρησιμοποιώντας
σχοινί. Μία καλύβα μπορεί
να είναι ένα στρατόπεδο,
ένα πλούσιο παλάτι ή το
σπίτι ενός ξωτικού.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις
αισθήσεις τους για να
μάθουν για την εμφάνιση, τις
ιδιότητες και τις
λειτουργίες των πραγμάτων
γύρω τους. Θέλουν να
μάθουν πού πηγαίνουν οι
ρίζες κάτω από το έδαφος,
πώς λειτουργούν τα
μυρμήγκια στη
μυρμηγκοφωλιά τους, πώς
κινούνται τα πράγματα σε
κεκλιμένο έδαφος ή πώς
είναι η αίσθηση των αυγών
βατράχων. Είναι η επιστήμη
στην πράξη και τα παιδιά
καταλαβαίνουν πώς
κινούνται, λειτουργούν,
μεγαλώνουν και
συμπεριφέρονται τα
πράγματα.

Recapitulative
Play

Communication
Play

Τα παιδιά αναπαριστούν
στιγμές από την ιστορία της
ανθρωπότητας, μύθους και
θρύλους (φτιάχνουν λόγχες
ή ανάβουν φωτιά όπως
στους προϊστορικούς
χρόνους, χρησιμοποιούν
σπαθιά και κατασκευάζουν
πέτρινα οχυρά όπως στη
μεσαιωνική περίοδο ή
μπορούν να εξασκήσουν το
σύστημα ανταλλαγής με
φυσικά στοιχεία που
βρίσκουν τριγύρω).

Τα παιχνίδια με λέξεις, το
δράμα, η μίμηση, η
ομοιοκαταληξία με γνωστά
τραγούδια είναι μερικά
είδη παιχνιδιών που
αναπτύσσουν το λεξιλόγιο,
την αίσθηση των λέξεων,
τις δεξιότητες ομιλίας και
τη φαντασία. Τα παιδιά
βελτιώνουν τους ήχους
της ομιλίας τους καθώς
μιλούν και ακούνε άλλους,
χρησιμοποιούν τη γλώσσα
για κοινωνική ανάπτυξη
και μαθαίνουν από τους
συνομηλίκους τους.
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Μπορεί να λάβει τη μορφή
κοινωνικού-δραματικού
παιχνιδιού (όπως η
αναπαράσταση
πραγματικών
καταστάσεων, όπως
οικογενειακές
καταστάσεις), δραματικού
παιχνιδιού (π.χ. τα παιδιά
προσποιούνται ότι είναι
ζώα) ή παιχνιδιού
φαντασίας (τα παιδιά
προσποιούνται ότι είναι
μάγοι, μάγισσες, ιπτάμενα
πόνυ ή οποιαδήποτε άλλα
πλάσματα που ανήκουν στη
σφαίρα της φαντασίας και
του παραμυθιού).

Risky and Rough
Play
Περιλαμβάνει στοιχεία
κινδύνου για την ανάπτυξη
της ικανότητας εκτίμησης
ρίσκου και της
αυτοπεποίθησης των
παιδιών. Η ισορροπία σε μια
κρεμαστή δοκό, η ανάβαση
σε μια χαράδρα, η
αναρρίχηση στα δέντρα
είναι τέτοια παραδείγματα.
Το άγριο παιχνίδι παίζεται
συχνά μεταξύ ενηλίκων και
παιδιών και περιλαμβάνει
κατρακύλισμα ή κυνηγητό
εντός των ορίων
ασφαλείας.

Παραδείγματα
παιχνιδιού στη φύση

Βρέφη και νήπια
Τα παιδιά ενός-δύο ετών, θα πρέπει να εξερευνούν
μία περιορισμένη, ακόμη και περιφραγμένη περιοχή
με μία αρκετά επίπεδη, καθαρή επιφάνεια. Παίξτε
με το μωρό σας, δείχνοντας πολύ ενθουσιασμό και
θαυμάζοντας τα υπέροχα πράγματα τριγύρω σας.
Χρησιμοποιήστε πολλά «Κοίτα!», «Νιώσε!», «Πω
πώ!» και «Ουάου!» για να τα κάνετε να συνδεθούν με
το περιβάλλον. Στα νήπια αρέσει να μετρούν
πράγματα, να δείχνουν χρώματα και σχήματα. Στο
αισθητηριακό παιχνίδι, οι μικρές ηλικίες προτιμούν
απαλά αντικείμενα, οπότε επιλέξτε βρύα, φύλλα,
κλειστά κουκουνάρια ή κελύφη για να παίξουν. Μην
ξεχνάτε ότι χρησιμοποιούν το στόμα τους για
εξερεύνηση, οπότε αποφύγετε τα πολύ μικρά
πράγματα και να είστε συνεχώς δίπλα τους. Τους
αρέσει ακόμη να σκάβουν και να κάνουν σχήματα
στην άμμο. Αν βρείτε ένα ρυάκι ή μια λιμνούλα,
κάνατε την τύχη σας: τα νήπια μπορούν να
μαζέψουν βότσαλα, να παίξουν με το νερό ή να
«μαγειρέψουν» χρησιμοποιώντας φυτά του νερού
για πολύ ώρα! Το «κυνήγι» πεταλούδων και του
ανέμου είναι επίσης μερικές από τις αγαπημένες
τους δραστηριότητες.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά τριών έως πέντε ετών, προχωρούν πέρα
από το παράλληλο παιχνίδι, ανακαλύπτοντας πόσο .
ωραίο είναι να παίζετε μαζί. Μέσα από το
κοινωνικό, συνεργατικό παιχνίδι, αναπτύσσουν
βασικές δια βίου συνήθειες και γλωσσικές
δεξιότητες. Ακόμη χρειάζονται τη στενή επίβλεψη
των ενηλίκων, αλλά όσο μεγαλύτεροι είναι, τόσο
πιο δημιουργικοί γίνονται με τα πράγματα γύρω
τους. Προσπαθήστε να τους αφήσετε να ηγηθούν
του υπαίθριου παιχνιδιού και να επιλέξουν τις
δραστηριότητες και θα εκπλαγείτε πόσα πράγματα
μπορούν να μάθουν μόνο και μόνο από το να είναι
παιδιά. Όταν κάνουν μια ερώτηση, μην τους δίνετε
απλώς την απάντηση, καθώς έτσι σκοτώνετε την
περιέργειά τους. Αντ' αυτού, ρωτήστε: "Εσύ τι
πιστεύεις;" - και ένας ολόκληρος κόσμος θα ανοίξει
για τη φαντασία και την αφήγηση ιστοριών. Η
επιστημονική αλήθεια δεν είναι τόσο σημαντική
όσο το να παίζεις με το παιδί σου και να περνάτε
μια ξεχωριστή στιγμή μαζί! Εάν είστε ενθουσιώδεις
για αυτό που βλέπετε γύρω, συμμετέχετε στην
εξερεύνηση δίπλα-δίπλα και λέτε τις δικές σας
ιστορίες,
θα
δημιουργήσετε
οικογενειακές
αναμνήσεις για μια ζωή.
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Τι είναι το υπέροχο
παιχνίδι στη φύση
Τα
παιδιά
προσχολικής
ηλικίας
χρησιμοποιούν
περισσότερο τις αισθήσεις τους και αγγίζουν βράχους,
λάσπη, πηλό, κορμούς δέντρων με ευχαρίστηση. Τους
αρέσει να βρίσκουν μικρά κρησφύγετα και να χτίζουν
μικρούς κόσμους για νεράιδες και ξωτικά. Η κίνηση είναι ο
τρόπος τους να μαθαίνουν και λατρεύουν το τρέξιμο, το
περπάτημα σε πεσμένους κορμούς, την αναρρίχηση σε
βράχους και δέντρα και το κρυφτό. Χρησιμοποιούν ήδη
εργαλεία όπως μεγεθυντικούς φακούς και μικρά δοχεία
για να αναλύσουν πλάσματα όπως έντομα, αράχνες ή
βατράχους. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλληλεπιδρούν
με τον κόσμο γύρω τους: μεταφέρουν, γεμίζουν,
πιτσιλίζουν, συσσωρεύουν, φορτώνουν και διαλύουν. Ως εκ
τούτου, τα ελεύθερα στοιχεία (κλαδιά, φύλλα, βότσαλα,
λουλούδια κλπ.), αποτελούν μία ανεξάντλητη πηγή για
μετακίνηση, δημιουργία σχεδίων και εφεύρεση νέων
"πραγμάτων".

Παιδιά σχολικής ηλικίας
Τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών θα σας προκαλούν ήδη
σωματικά καθώς γίνονται όλο και πιο δυνατά. Λατρεύουν
να ρισκάρουν και να ανακαλύπτουν τα όριά τους. Ακόμα
κι αν η καρδιά σας αρχίσει να χτυπάει, πάρτε μια βαθιά
ανάσα και αφήστε τα να εξερευνήσουν χαράδρες και να
ανέβουν ψηλά στα δέντρα. Τα παιδιά έχουν μια αίσθηση
αυτογνωσίας και, συνήθως, δεν θέτουν τον εαυτό τους σε
πραγματικό κίνδυνο. Αλλά τους αρέσει να μας τρομάζουν,
οπότε προσποιηθείτε ότι είστε εντάξει με αυτό και…
χαμογελάστε. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία παίρνουν τα
ηνία της εμπειρία τους και δημιουργούν ευκαιρίες για
πειραματισμούς και επίλυση προβλημάτων. Συμμετέχουν
σε
κοινωνικές,
ομαδικές
δραστηριότητες
και
απολαμβάνουν να παίζουν αθλήματα όπως το
ποδόσφαιρο ή ομαδικές δραστηριότητες όπως το
ομαδικό μαγείρεμα στο ύπαιθρο. Η πεζοπορία τα ελκύει
πολύ, εφόσον την ονομάσετε «περιπέτεια» και τη
συνδυάσετε με διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως
ιχνηλασία, εντοπισμός ζώων και αναζήτηση τροφής.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως μαχαίρια
υπαίθρου, σφυριά, φτυάρια, πριόνια και τρυπάνια για
χτίσουν φρούρια ή να κάνουν εξορύξεις. Χτίζουν επίσης
καταφύγια, σκηνές, περσίδες για να παρατηρούν τη φύση
(bird-blind), κούνιες και μονοπάτια περιπέτειας με
ευχαρίστηση. Χρειάζονται μόνο σχοινί, μουσαμά, ψαλίδι
και τη φύση τριγύρω. Εάν είναι μεγαλύτερα, μπορούν να
χρησιμοποιούν εφαρμογές και βιβλία για αναγνώριση
φυτών και ζώων και να καταγράφουν τις εντυπώσεις
τους σε Ημερολόγιο Φύσης. Παρατήρηση αστεριών και
νυχτερινές κατασκηνώσεις; Απλά δοκιμάστε το!
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Έφηβοι
Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη
ηλικία και μπορεί επίσης να βρείτε κάποιον
επαγγελματία να οργανώσει μια κατασκηνωτική
περιπέτεια με μεγάλες πεζοπορίες, ύπνο κάτω
από τον καθαρό ουρανό, κανό ή ράφτινγκ,
αναρρίχηση σε βράχο και παιχνίδια σύνδεσης. Οι
έφηβοι επικεντρώνονται στην κοινωνική τους
εικόνα και δημιουργούν φιλίες ζωής, οπότε η
φύση μπορεί να είναι ένα μέρος για να
εκφράσουν τις φυσικές τους ικανότητες και την
προσωπικότητά τους. Συμμετέχουν επίσης πολύ
σοβαρά σε κοινοτικά έργα όπως η διάσωση
σπάνιων φυτών και ζώων, ο εξωραϊσμός πάρκων
ή η δεντροφύτευση. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια
πρωτοβουλία όπου θα συνδυάζετε τη χρήση
gadgets και φύσης, πχ iLike Outdoors: να
φτιάχνετε ταινίες μικρού μήκους, ή ταινία timelapse
στο
δεντρόσπιτο
ή
άλμπουμ
φωτογραφιών.

.
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Κάτι για το τέλος
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γιορτάστε την

εμπειρία
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Όταν επιστρέψετε
σπίτι
Ελέγχοντας
Inspecting
for για
ticks
τσιμπούρια
Εάν ζείτε σε εύκρατο κλίμα, μετά από μια μέρα σε ψηλό, πυκνό γρασίδι, συνιστάται να ελέγξετε τον
εαυτό σας για τσιμπούρια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε: ένα τσιμπούρι πρέπει πρώτα να κολλήσει
πάνω σας και να τρέφεται με το αίμα σας για αρκετές ώρες πριν προκύψει μόλυνση νόσου Lime,
οπότε όσο πιο γρήγορα το αφαιρέσετε από το σώμα σας, τόσο το καλύτερο.
•Αναζητήστε τσιμπούρια σε δυσπρόσιτα σημεία όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό όπως ο λαιμός, το
τριχωτό της κεφαλής, η μασχάλη, η κοιλιά και η βουβωνική χώρα. Τα τσιμπήματα των τσιμπουριών
μοιάζουν με μικρές κηλίδες μεγέθους κόκκινου μπιζελιού, συνήθως ανασηκωμένες ή πρησμένες.
•Πλύνετε και στεγνώστε τα ρούχα σας. Μπορείτε να βάλετε στα ρούχα σας εντομοαπωθητικό πριν
βγείτε στο ύπαιθρο και να χρησιμοποιήσετε τη θερμότητα για να σκοτώσετε τυχόν τσιμπούρια που
μπορεί να έχουν φτάσει στο σπίτι με τα ρούχα σας.
•Κάντε ντους μέσα σε δύο ώρες από τη στιγμή που θα επιστρέψετε στο σπίτι. Το να στέκεστε σε
ζεστό, τρεχούμενο νερό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπλύνετε τυχόν τσιμπούρια που υπήρχαν στο
σώμα σας αλλά δεν ήταν ακόμα κολλημένα.
•Επιθεωρήστε τα κατοικίδια ζώα σας για τσιμπούρια. Εξετάστε το σκύλο ή τη γάτα σας για
τσιμπούρια αμέσως μόλις μπουν μέσα. Τυχόν τσιμπούρια που δεν αφαιρούνται μπορεί δυνητικά να
μολύνουν το κατοικίδιο ζώο σας και τυχόν τσιμπούρια στο σώμα του κατοικίδιου ζώου σας μπορούν
επίσης να μεταφερθούν πάνω σας.

Φροντίδα των ρούχων
▪ Διαβάζετε πάντα την ετικέτα φροντίδας. Ορισμένα ενδύματα μπορεί να χρειάζονται μόνο στεγνό
καθάρισμα. Άλλα μπορεί να χρειάζονται πλύσιμο με κρύο νερό.
▪ Σκεφτείτε το ύφασμα που χρησιμοποιείται. Γενικά τα ρούχα υπαίθρου είναι κατασκευασμένα από
συνθετικά υφάσματα όπως πολυεστέρας και νάιλον επειδή είναι ανθεκτικά και απομακρύνουν τον
ιδρώτα. Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για χρήση μαλλιού merino για τις πρώτες στρώσεις
ρούχων και το μαλλί πρέπει να πλένεται σε κρύο νερό σε μεσαίο κύκλο με κανονικό
απορρυπαντικό.
▪ Χρειάζεται πραγματικά να τα βάλετε στο στεγνωτήριο; Στην περίπτωση των ρούχων υπαίθρου, το
στεγνωτήριο μπορεί πραγματικά να προκαλέσει συρρίκνωση και ζημιά. Παραλείποντας το
στεγνωτήριο, θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας. Για να μην αναφέρουμε ότι θα
εξοικονομήσετε χρήματα και στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος!
▪ Αντ’ αυτού να πλυθούν στο χέρι; Η πλειοψηφία των ρούχων υπαίθρου μπορούν επίσης να πλυθούν
στο χέρι. Πολύ πιο ήπιο από τη χρήση του πλυντηρίου, το πλύσιμο στο χέρι θα διασφαλίσει επίσης
ότι θα διαρκέσουν περισσότερο.
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Θυμηθείτε και γιορτάστε
την εμπειρία

«Ήταν μία μοναδική εμπειρία,
την απολαύσαμε στο έπακρο!»
(María and José, γονείς του
Miguel)

Δεν αρκεί μόνο να ζήσουμε την περιπέτεια... Για να την
αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ας αναλογιστούμε τον χρόνο
που περάσαμε ως οικογένεια στον υπέροχο εξωτερικό
χώρο και ας γιορτάσουμε την εμπειρία! Μιλώντας για όσα
είδαμε, τι συνέβη, τι μας άρεσε περισσότερο, τι πήγε
σωστά και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με διαφορετικό
τρόπο, τα διδάγματα και τα συναισθήματα, προσθέτουμε
μια νέα διάσταση στις πράξεις. Ορίστε μερικοί τρόποι για
να γίνει αυτό:
•Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες, ταινίες μικρού μήκους
και αντικείμενα που έχετε συλλέξει για να ζωντανέψετε
τις αναμνήσεις.
•Αποθηκεύστε τα ενδιαφέροντα "πράγματα" που βρίσκετε
σε ένα Κουτί Θησαυρού, παρατηρήστε τα και μιλήστε γι’
αυτά κατά καιρούς.
•Διατηρήστε ένα Ημερολόγιο Φύσης όπου τα παιδιά (και
εσείς) σχεδιάζουν και γράφουν τις εντυπώσεις τους.
•Κάντε μία έρευνα σχετικά με ένα έντομο ή ένα λουλούδι
που βρήκατε.
•Παίξτε τους ντετέκτιβ και διερευνήστε τις ερωτήσεις
των παιδιών σε βιβλία και στο διαδίκτυο.
•Φτιάξτε την «Ιστορία της ημέρας».
•Εξερευνήστε πώς τα όσα συναντά και τα όσα συμβαίνουν
στη φύση μπορούν να σχετίζονται με άλλα πράγματα στη
ζωή του παιδιού σας: «Είδες πώς το μικρό έντομο
προσπάθησε και προσπάθησε μέχρι να φτάσει στην
κορυφή του ξύλου; Κι εσύ μπορείς να προσπαθήσεις και να
προσπαθήσεις να οδηγήσεις το ποδήλατο μέχρι να το
κάνεις μόνος/η σου.»
Αφού συζητήσουμε για μια υπαίθρια εμπειρία, μπορούμε
να
προγραμματίσουμε
την
επόμενη.
Ποιες
δραστηριότητες θα θέλατε να κάνετε ξανά; Τι νέα
πράγματα θα θέλατε να προσπαθήσετε να κάνετε; Στη
συνέχεια, ήρθε η ώρα να βάλετε το νέο σας σχέδιο σε
εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο!
Όταν γιορτάζετε μια υπαίθρια εμπειρία, να είστε γονείς,
φυσιολάτρες και μαζορέτες ταυτόχρονα. Ο γονιός δίνει
αγάπη, ο φυσιολάτρης γνώση και σεβασμό για τη φύση και
η μαζορέτα το πάθος για οικογενειακές δραστηριότητες
στη φύση.
Ζήστε, αναλογιστείτε και γιορτάστε τον οικογενειακό
σας χρόνο στη φύση για να δημιουργήσετε αναμνήσεις
και σύνδεση για μία ζωή!
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