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Έχω μια
ιδέα!

Έ

χεις ποτέ σκεφτεί ή ονειρευτεί κάτι που θα ήθελες να κάνεις, κάτι που σου αρέσει πολύ μα που
για κάποιο λόγο διστάζεις να ξεκινήσεις; Ένα καινούριο άθλημα, μια νέα ξένη γλώσσα, ένα
μέρος για το οποίο έχεις διαβάσει και θέλεις να επισκεφτείς, ένα απλό φαγητό που μπορείς να
ετοιμάσεις για να κεράσεις τους φίλους σου που θα έρθουν να περάσετε μαζί το απόγευμα, ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις με τα μεγαλύτερα αδέλφια σου αλλά φοβάσαι ότι δεν
θα θελήσουν επειδή είσαι μικρότερο; Όλα θα γίνουν πιο εύκολα, αν κάνεις ένα πολύ μικρό πρώτο βήμα, μια τόση
δα μικρούλα αρχή: πες την ιδέα σου δυνατά, μοιράσου την με άλλους! Αυτούς που νιώθεις άνετα να τους μιλήσεις: ένας κολλητός φίλος, μια ξαδέλφη, η νονά σου, ο δάσκαλος της μουσικής, οι γονείς σου, το Σοφό, το Γοργό
ή το Γαλάζιο Πουλί… Συζήτησε μαζί τους την ιδέα σου! Όσα αγαπάς σε αυτήν μα κι όσα σε προβληματίζουν… Σίγουρα θα σε ακούσουν με προσοχή και θα σε βοηθήσουν να καταφέρεις το επόμενο μικρό βήμα: να βρεις απλούς
τρόπους για να κάνεις την ιδέα σου πράξη! Πάνω από όλα θυμήσου ότι ως Πουλί έχεις γύρω σου πολλά παραδείγματα από ιδέες μεγάλες και μικρές που έγιναν πράξη: ο ιδρυτής του Οδηγισμού,
Λόρδος Μπέιντεν-Πάουελ, 110 ολόκληρα χρόνια πριν είχε την ιδέα να φτιάξει
μια μεγάλη παρέα όπου τα παιδιά κάθε ηλικίας θα μπορούν να μαθαίνουν την
αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας και να αγαπούν τη Φύση και τους
ανθρώπους γύρω τους! Τα Πουλιά της Ελλάδας πάλι, 42 χρόνια πριν, γιόρτασαν
την 1η Μέρα των Πουλιών γεμίζοντας για 11 χρόνια τη χώρα με τις δράσεις και
τις σκέψεις τους! Κι ύστερα πέρυσι πάλι για 12η φορά, έφεραν την αλλαγή...
μαγειρεύοντας! Φέτος, άραγε, τί πρόκειται να γίνει; Δώσε λοιπόν κι εσύ ζωή
στην ιδέα σου, κάνοντας απλώς ...ένα βήμα!

#KΙΤΡΙΝΟ_ΠΑΝΤΟΥ
Τα Πουλιά του 10ου Σμήνους Θεσσαλονίκης μάς συστήνονται! Περιμένουμε και τις δικές σας φωτογραφίες! Οργάνωσε τη Φωλιά ή το Σμήνος σου και συστηθείτε μας κι εσείς!
«Το 10ο Σμήνος Θεσσαλονίκης έχει 10 Πουλιά. Το Σμήνος μας έχει 2 Φωλιές, τα φλαμίνγκο και τα καναρίνια. Σας
στέλνουμε φωτογραφίες από τις κατασκευές που κάναμε για να ομορφύνουμε τις Φωλιές μας και μια φωτογραφία
από την Εστία μας κάτω από το μεγάλο δέντρο που ζωγραφίσαμε μαζί με τους γονείς μας! Περιμένουμε να μάθουμε τα νέα από όλα τα Πουλιά!»
Μπορείτε να μας στείλετε email στο pouliathessalonikis@seo.gr ή γράμμα με το ταχυδρομείο στην παρακάτω
διεύθυνση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Θεσσαλονίκης (για το 10ο Σμήνος), Τεγέας 4, Θεσσαλονίκη, 546 43

ΔΥΝΑΜΩΝΩ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΜΟΥ!
Σελ. 70-71, Βήμα 1: Θα έχεις, σίγουρα, αναρωτηθεί
πώς είναι τα Πουλιά πέρα από την Ελλάδα! Είναι
παιδιά σαν και σένα! Μιλούν τη γλώσσα της χώρας
τους, φορούν τη δική τους στολή, δίνουν και αυτά
την Υπόσχεσή τους. Εδώ, σε περιμένουν όλα τα Πουλιά του κόσμου να τα γνωρίσεις!
Ιδέα: παρουσίασε τις ιδιαίτερες πλευρές από τις
γλώσσες που θα βρεις ότι ομιλούνται μέσα από το
πώς «μιλούν» τα ζώα σε κάθε γλώσσα! Τα πουλιά
μπορεί να κάνουν «τσίου-τσίου» στα ελληνικά αλλά
στα γαλλικά κάνουν «κουί-κουί» και στα ιαπωνικά
κάνουν «τσουν-τσουν»! Μπορείς επίσης να ηχογραφήσεις ανθρώπους να τις μιλούν και να ζητήσεις από
τα Πουλιά του Σμήνους να μαντέψουν ποια γλώσσα
ακούν κάθε φορά, προτού τους δώσεις τη σωστή
απάντηση!
Σελ. 114, Βήμα 2: Στον πλανήτη υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένες 195 χώρες μέχρι στιγμής!
Όλες αυτές μοιάζουν και διαφέρουν μεταξύ τους σε
πολλά πράγματα: η ώρα και η ημερομηνία μπορεί
να είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα ή ακόμα
και μεταξύ περιοχών της ίδιας χώρας τα ρολόγια να
δείχνουν άλλη ώρα! Κάθε περιοχή αναπτύσσει τα
δικά της χαρακτηριστικά, λίγο διαφορετικά από των
υπολοίπων, ώστε να αφήνει τη δική της ιστορία και
το δικό της αποτύπωμα στο χρόνο. Αλήθεια, εκεί
που ζεις, πώς ονομάζεται η περιοχή σου; Τί έθιμα
έχετε στον τόπο σας; Μήπως κάποιες λέξεις τις λέτε
διαφορετικά; Έχετε κάποια μέρα που γιορτάζετε όλοι
οι κάτοικοι κάτι;
Ιδέα: Πόσο ωραίο θα ήταν να παρουσιάσεις στοιχεία
από τον τόπο που ζεις ή κατάγεσαι για να κάνουν όλα
τα Πουλιά του Σμήνους σου ένα νοερό ταξίδι; Χρησιμοποίησε ήχους, μουσική, λέξεις, ακόμα και φαγητά
και γλυκά!

Σελ. 138 Πτυχίο Παγκόσμιας Φιλίας: Ο Αρχιπρόσκοπος και
η Αρχιοδηγός είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα! Αν θέλεις να
μάθεις περισσότερα για την ημερομηνία γέννησης των
εμπνευστών του Οδηγισμού, μπορείς να ανατρέξεις εδώ.
Έτσι, θα μάθεις λίγα λόγια για τη ζωή τους, ώστε να τα
μοιραστείς με τα Πουλιά του Σμήνους σου και να στοχεύσεις
στο Πτυχίο Παγκόσμιας Φιλίας! Την Ημέρα Σκέψης, κάθε
Σμήνος στέλνει την εισφορά του στη WAGGGS. Πώς θα σου
φαινόταν ένας πρωτότυπος τρόπος να συγκεντρώσεις την
εισφορά εκείνης της ημέρας;
Ιδέα: Ζωγράφισε το Παγκόσμιο Οδηγικό Τριφύλλι σε ένα χαρτόνι. Βρες εδώ ποιες χώρες του κόσμου έχουν Οδηγισμό και
γράψε το όνομα κάθε χώρας σε ένα κομμάτι σχοινί. Δώσε
από ένα κομμάτι σε κάθε Πουλί του Σμήνους σου. Στο κέντρο
του Τριφυλλιού κάθε Πουλί θα τοποθετεί την εισφορά του
και στο περίγραμμα του Τριφυλλιού θα βάζει το σχοινί με το
όνομα της χώρας. Έτσι, στο τέλος θα έχετε φτιάξει όλοι μαζί
το Παγκόσμιο Οδηγικό Τριφύλλι με τα ονόματα των χωρών
του Οδηγισμού!
Ετοίμασε κι εσύ το Πτυχίο Ημέρας Σκέψης και στείλε μας τις
φωτογραφίες σου!

ΠΕΣ - ΒΡΕΣ !
Εσύ ξέρεις σε ποιο νόμισμα θα συγκεντρώσουν την εισφορά
για την Ημέρα Σκέψης τα Πουλιά σε άλλες χώρες; Αναζήτησε πληροφορίες και από τα τρία διάλεξε το σωστό! Μοιράσου
αυτό που έμαθες και με κάποιον άλλο!
1. Ιταλία

2. Ινδία		

3. Αγγλία

α) δινάριο

α) ρουπία		

α) πεσέτα

β) φιορίνι

β) ριάλ		

β) λίρα

γ) ευρώ

γ) γεν		

γ) ζλότι

4. Σουηδία

5. Ρουμανία

6. Κορέα

α) σελίνι

α) λέου		

α) δολάριο

β) μάρκο

β) πιάστρο

β) δηνάριο

γ) κορώνα

γ) φράγκο

γ) γουόν

*Ευχαριστούμε την ΚΑΤ για την ιδέα της!

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑΣ
Δες εδώ τί μπορεί να συμβεί όταν ένα τεράστιο σμήνος από ψαρόνια ανοίξει φτερά και επικοινωνήσει! Πάμε κι
εμείς να φτιάξουμε έναν τεράστιο Κύκλο Κουβέντας και να επικοινωνήσουμε; Στείλε κι εσύ το γράμμα σου με
πράγματα που θέλεις να μοιραστείς με άλλα Πουλιά! Μια ταινία που είδες με μια μικρή περιγραφή της και γιατί
σου άρεσε, ένα παιχνίδι που έπαιξες και σου άρεσε ή που εσύ το σκέφτηκες μαζί τους κανόνες του, ένα βιβλίο που
διάβασες, ένα ταξίδι που πήγες και μια φωτογραφία για να ταξιδέψουμε μαζί σου ή ό,τι μα ό,τι άλλο σε προβληματίζει ή θέλεις να μοιραστείς! Περιμένουμε τα νέα σου στο email gorgoxelidono@seo.gr ή στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Κλάδος Πουλιών (για το Γοργοχeλίδονο), Ξενοφώντος 10, Αθήνα, 105 57
Αυτόν τον μήνα, τα Πουλιά του 2ου Σμήνους Νέας Σμύρνης μοιράζονται μαζί μας…
Βαρβάρα Λ.: «ΚΥΒΟΜΥΘΙΕΣ»
Περιεχόμενο: 9 ζάρια με εικόνες και μια κλεψύδρα | Ηλικίες: Από 6+ | Παίκτες που μπορούν να παίξουν: Παιδιά και
ενήλικες
Κανόνες: Παίρνουμε τα 9 ζάρια, τα ρίχνουμε και γυρνάμε ταυτόχρονα την κλεψύδρα. Έτσι φτιάχνουμε μια ιστορία
περιγράφοντας τις εικόνες πάνω στα ζάρια μέσα στο χρόνο που δείχνει η κλεψύδρα!
Κωνσταντίνος Ψ. : Είδα μια ταινία που λέγεται «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας». Είναι για ένα παιδί σε ένα
νησί Βίκινγκ. Ξαφνικά, επιτίθενται δράκοι και το παιδί πετυχαίνει το πιο επικίνδυνο είδος και πέφτει στο δάσος.
Το παιδί πάει να τον βρει. Τον βρίσκει και σιγά-σιγά γνωρίζονται και το παιδί καταλαβαίνει ότι οι δράκοι δεν είναι
τόσο κακοί!
Γιάννης Σ.: Γεια, είμαι ο Γιάννης και χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν «Οι κακοί του ζωικού βασιλείου».
Το ζώο που μου έκανε εντύπωση ήταν το στοματόποδο. Το στοματόποδο είναι ένα είδος μεγάλης γαρίδας. Μπορεί
να είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Έχει 2 φοβερές υπερδυνάμεις. Μπορεί να δει τα φωτόνια στο περιβάλλον και
περισσότερα χρώματα απ’ ότι εμείς. Έχει επίσης δύο δυνατά πόδια που χτυπάνε με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί
να σπάσει ακόμα και γυαλί.

ΚΟΙΤΑ ΓΥΡΩ...
Νέος μήνας, νέες ιδέες! Ο Φεβρουάριος, ο τελευταίος μήνας του χειμώνα έχει έρθει! Μην σε πτοεί το κρύο και
το χιόνι! Μην σε φοβίζει η βροχή! Με την πρώτη ευκαιρία, φόρεσε ζεστά ρούχα, αδιάβροχο και βγες μια βόλτα στη φύση. Βρες μια ανθισμένη αμυγδαλιά και ζωγράφισέ την. Απόλαυσε με τους φίλους σου τις Αλκυονίδες
μέρες και φωτογράφισε τις αποχρώσεις του ουρανού ένα χειμωνιάτικο πρωινό!
Καλωσόρισε την Αποκριά, την καλύτερη φίλη του Φεβρουαρίου! Μαζί με τη Φωλιά σου ή με φίλους, δήλωσε
συμμετοχή στο Κυνήγι Θησαυρού της πόλης σας. Οργάνωσε με το Σμήνος σας ένα αποκριάτικο πάρτι και κάλεσε
τους φίλους σου! Φτιάξε μόνο σου τη στολή σου και χόρεψε στον ρυθμό του Καρναβαλιού. Ο σιορ Καρνάβαλος θα
ενθουσιαστεί με την εμφάνισή σου στην αποκριάτική παρέλαση!
Μα μην ξεχνάς και τον κήπο σου και τις γλάστρες. Είναι η εποχή του κλαδέματος και ήρθε η ώρα να περιποιηθείς και τα φυτά! Φόρεσε τα κατάλληλα γάντια και βοήθησε τα φυτά σου να αναπτυχθούν σωστά. Τί λες να
φτιάξεις με τη Φωλιά ή το Σμήνος έναν μικρό λαχανόκηπο ή κήπο με μυρωδικά φυτά που θα αξιοποιήσετε για
να νοστιμέψουν τα φαγητά στην κατασκήνωσή σας;

ΤΟΥΙ ΤΟΥΟΥΟΥΟΥ
Αγαπημένο μου Πουλί,
Καιρό είχαμε να τα πούμε… Η συχνή μας επικοινωνία δυστυχώς διακόπηκε για λίγο και αυτό πολύ με στεναχώρησε αλλά μαζί με όλους τους Ερωδιούς της Φωλιάς μου δουλέψαμε σκληρά και να που το περιοδικό των
Πουλιών, το περιοδικό σου κυκλοφορεί ξανά! Διαβάζοντάς το θα βρεις πολλές ιδέες για δράσεις με τη Φωλιά σου
ή το Σμήνος, για Βήματα και Πτυχία, εργαστήρια και άλλα πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι μήνες για κάθε Σμήνος είναι πολύ δημιουργικοί. Κάποια Πουλιά θα δώσουν Υπόσχεση, κάποια θα πάρουν το Α’ ή το Β’ Φτερό και κάποια ίσως καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον Κίτρινο Κόμπο!
Εσύ σε ποια φάση βρίσκεσαι; Ξέρεις ο Κίτρινος Κόμπος δεν υπήρχε πάντα. Είναι δραστηριότητες μόνο για τα
Πουλιά της Ε’ Δημοτικού. Μια πρόκληση για την τελευταία χρονιά στα Πουλιά και ένα βήμα πιο κοντά στους
Οδηγούς όπου θα πετάξεις. Φτιάχτηκε με το νέο βιβλίο των Πουλιών που έχεις κι εσύ και παρουσιάστηκε στο 3ο
Συνέδριο των Πουλιών «Ένα δέντρο θέλω», τον Σεπτέμβριο του 2015. Σε εκείνο το Συνέδριο, Πουλιά-εκπρόσωποι
από όλες τις κατασκηνώσεις που έγιναν εκείνο το καλοκαίρι έφεραν τις προτάσεις των Ομάδων τους, τα «Θέλω»
τους για ένα καλύτερο Χαρούμενο Δάσος. Και ξέρεις; Πολλά από αυτά που πρότειναν τα Πουλιά έγιναν πραγματικότητα και τα βιώνεις στην κατασκήνωση και άλλα δουλεύουμε πολύ και θα τα δεις στις επόμενες κατασκηνώσεις που θα πας!
Ξέρεις ένα Πουλί που να ήταν στο Συνέδριο; Μήπως έχει πετάξει στους Οδηγούς; Αν το βρεις μπορείς να το ρωτήσεις για το πώς είναι να εκπροσωπείς το Σμήνος σου σε ένα Συνέδριο, πώς είναι να ψηφίζεις προτάσεις που
θα μείνουν στην ιστορία; Πώς είναι να λες τη γνώμη σου σε έναν Κύκλο Κουβέντας με Πουλιά και Στελέχη
από όοοολη την Ελλάδα; Θα ήθελες κι εσύ να ήσουν εκεί; Στη ζωή σου
στους Οδηγούς γενικά, θα έχεις πολλές ευκαιρίες να εκπροσωπήσεις την
Ομάδα σου ή το Τοπικό σου Τμήμα ή ακόμα και την Ελλάδα στο εξωτερικό, ποτέ δεν ξέρεις… Όταν έρθει αυτή η ευκαιρία μπροστά σου, μην
την αφήσεις! Άρπαξέ την!
Άνοιξε φτερά γιατί έτσι κάνουν πάντα τα Πουλιά!
									

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Η Κουκουβάγια

Κλάδος Πουλιών
kladospoulion@seo.gr
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Αλεξάνδρα Βρετού, Μαρίνα Κρητικού,
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