Μονοπάτι του περιαστικού δάσους της Ξάνθης,
του ΚΠΕ Βιστωνίδας
(10 Απριλίου δράση με το Δ.Σ Εράσμιου Ξάνθης)
Το μονοπάτι που επιλέξαμε να περπατήσουμε στις 10 Απριλίου,
βρίσκεται στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης και συγκεκριμένα
περιμετρικά του οχυρωματικού περιβόλου της Ακρόπολης της
βυζαντινής Ξάνθειας.
Εκκίνηση από την περιοχή της Ξανθίππης. Στο παρατηρητήριο
που υπάρχει εκεί, μπορούμε να εποπτεύσουμε όλη την περιοχή.
Εντοπίζουμε γνωστά σημεία της πόλης (πλατεία , πανεπιστήμιο,
τζαμί, μουσείο κτλ.) και της τοπογραφίας της περιοχής (Βιστωνίδα,
Σαμοθράκη, Θάσος, Κόσυνθος).
1.

Δραστηριότητα με πυξίδες και Αζιμούθιο

Πεζοπορούμε στο μονοπάτι και στο πρώτο πλάτωμα
πραγματοποιούμε τις παρακάτω δραστηριότητες:

2.

Παιχνίδι με δέντρα:
 στο δοθέν σύνθημα κάθε παιδί πρέπει να αγκαλιάσει ένα
δέντρο, το αφουγκράζεται, το αισθάνεται, συστήνεται
(αισθήσεις: υφή, θερμοκρασία, οσμή)
 σύνθημα και αλλάζουν δέντρο
 σύνθημα και τρία παιδιά σε ένα δέντρο: α)το καθένα με κόλλα
χαρτιού και κηρομπογιές παίρνει το αποτύπωμα του δέντρου,
β) βρίσκουν το ύψος του δέντρου και την ηλικία του.

Σύνθημα και τέσσερα παιδιά σε ένα δέντρο.
3. Σύνθημα και πέντε παιδιά σε ένα δέντρο. Στις ομάδες τους
συμπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν από τον «εννιάλογο» καλής
συμπεριφοράς που τους έχουμε δώσει. Συζητούμε τα ευρήματά
τους.

4. Συνεχίζουμε την πορεία μας και συλλέγουν διαφορετικά φύλλα της
χλωρίδας της περιοχής για τον σκαντζόχοιρο- φυτολόγιο που θα
φτιάξουν. Παρατηρούμε τους σάπιους κορμούς εντοπίζοντας τους
αποδομητές του και ανακαλύπτουμε στοιχεία της ανθρώπινης
δραστηριότητας στο δάσος.

5. Συνεχίζουμε την πεζοπορία με διαφορετικούς τρόπους που
βοηθούν τις αισθήσεις των παιδιών να ενταθούν:
6. Τυφλόμυγα: δένουμε τα μάτια με κορδέλες και περπατάμε
προσεκτικά σαν κάμπια, χωρίς ομιλίες.

7. Δραστηριότητα με καθρέφτες: σε ζευγάρια πεζοπορούν (ένα παιδί
οδηγός και το άλλο κοιτώντας μέσα σε καθρεφτάκι, και αντίστροφα).
Βλέπουν την οροφή του δάσους.

8. «Ο βασιλιάς/ισσα και το βασίλειό του/της»: παρατηρούν τη
φυλλοστρωμνή και το μικρόκοσμό της. Συλλέγουν θησαυρούς για
το φυλαχτό που θα φτιάξουν.

9. Επιστρέφουμε στο μονοπάτι. Τα παιδιά εντοπίζουν ένα μυστικό
χάρτη στο τείχος. Ψάχνουν και βρίσκουν αντικείμενα που
σχετίζονται με το θρύλο της Ξανθίππης. Αφηγούμαστε μία
επινοημένη, ημιτελή ιστορία, όπου τα παιδιά πρέπει να συνθέσουν
αργότερα το τέλος της.

10.

Στο τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού κάνουμε τον ηχοχάρτη.

11.

Στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία τα παιδιά σε ομάδες

προετοιμάζουν και παρουσιάζουν το μύθο που έφτιαξαν.

12.

Παιχνίδια: μαντηλάκι με κάρτες βιοποικιλότητας της περιοχής

και κλέφτης κούκος.
13.

Επιστροφή στην αφετηρία και ολοκλήρωση του προγράμματος

με καθαρισμό του χώρου από τα σκουπίδια.

ΤΕΛΟΣ!!!

