Γαλάζια Εξερεύνηση!
Το παιχνίδι 'Γαλάζια Εξερεύνηση' σχεδιάστηκε για ένα νησί των Μικρών Κυκλάδων, το
Κουφονήσι και περιλαμβάνει 9 σταθμούς εξερεύνησης, που προσαρμόστηκαν στη μορφολογία
και τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Η πλειοψηφία όμως των σταθμών θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για ένα αντίστοιχο παιχνίδι σε οποιαδήποτε παραλία ή ακτή, με την ανάλογη
προσαρμογή.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν τα ζώα και τα φυτά που ζουν μέσα,
έξω και κοντά στη θάλασσα, να γνωρίσουν τα μυστικά τους, να εκτιμήσουν την αξία τους, να
καλλιεργήσουν φιλική στάση και υπεύθυνη συμπεριφορά για την προστασία του θαλάσσιου
οικοσυστήματος μέσα από ευχάριστες ομαδικές δραστηριότητες.
ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:
Χωρίζετε τα παιδιά σε ομάδες και δίνετε τα απαραίτητα υλικά για κάθε ομάδα:
-ένα καλαθάκι ή κουτάκι για συλλογή
-ένα χάρτη της περιοχής
-μία κάρτα με τον γρίφο για τον 1ο σταθμό που πρέπει να βρει η ομάδα
-ένα στυλό
Κάθε ομάδα συνοδεύεται από έναν εμψυχωτή του παιχνιδιού που της δίνει την αποστολή σε
κάθε σταθμό, καθώς και την κάρτα με το γρίφο για τον επόμενο σταθμό.
Η κάθε ομάδα ορίζει το όνομά της και ξεκινά την διαδρομή από σταθμό σε σταθμό, με
διαφορετική σειρά από τις άλλες, έτσι ώστε να μην συμπέσουν στον ίδιο.
Οι σταθμοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν:
1ος σταθμός: Ανεμόμυλος (ή κάποιο κτίριο του οικισμού σε ανοιχτό ορίζοντα)
2ος σταθμός: Λαογραφικό Μουσείο του νησιού
3ος σταθμός: Ψαράς ή Ψαρομάγειρας
4ος σταθμός: Λιμάνι με βραχάκια
5ος σταθμός: Μέσα στα ρηχά
6ος σταθμός: Παραλία για εξερεύνηση στην ακτή
7ος σταθμός: Δέντρα και θάμνοι στην ακτή
8ος σταθμός: Ξένα ευρήματα
9ος σταθμός: Ώρα για ψάρεμα
Ετοιμάζετε τους γρίφους των σταθμών με τη βοήθεια αυτών που θα βρείτε εδώ και τους
τυπώνετε σε κάρτες. Δίνετε την 1η κάρτα σε κάθε ομάδα κάθε φορά που ετοιμάζεται να πάει

σε ένα σταθμό. Ακολουθείστε τη σειρά που δίνεται για την 1η ομάδα, αλλά ξεκινείστε από τον
4ο σταθμό για την επόμενη ομάδα και από τον 8ο σταθμό για την τρίτη ομάδα, αν οι ομάδες
συνολικά είναι τρείς, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα συμπέσουν στον ίδιο σταθμό.
Όταν η ομάδα βρίσκει το σταθμό, τον σημειώνει στο χάρτη της περιοχής, σχηματίζοντας έτσι
τη διαδρομή που ακολουθεί. Ο εμψυχωτής τους δίνει κάθε φορά το φάκελο με την αποστολή.
Τις αποστολές για τους 9 σταθμούς θα τις βρείτε εδώ.
Για τις αποστολές θα χρειαστεί να ξέρετε και να έχετε τα εξής:
1ος σταθμός: υλικά: ένα κοντάρι ή κλαδί που να στέκεται όρθιο, ένα μαρκαδόρο, 2 πέτρες.
Απλοί τρόποι για να βρείτε το Βορρά είναι οι γερμένες κορυφές των δέντρων από το βορρά
προς το νότο, οι ανασηκωμένες φωλιές των μυρμηγκιών προς το βορρά, το ιερό των
εκκλησιών στην ανατολή.
3ος σταθμός: υλικά:κάμερα, αφίσα 'Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός'
4ος σταθμός: Οι πεταλίδες όταν είναι κάτω από το νερό ανοίγουν μια τρύπα στο όστρακο και
ρουφάνε νερό όπου συγκρατούν τροφή από αυτό. Τρώνε φυτά από τα βράχια ή οργανισμούς
από το νερό με τις γλωσσίδες τους.
5ος σταθμός: υλικά:κονσέρβρες χωρίς καπάκι, διαφανή μεμβράνη, σελοτέιπ.

Οι τρύπες μέσα στην άμμο του βυθού είναι από κατοίκους της άμμου που ρουφάνε νερό και το
φιλτράρουν για να κρατήσουν την τροφή και μετά το φυσάνε.
6ος σταθμός:θα βρείτε το 'μπίνγκο της ζωής στην ακτή' εδώ
7ος σταθμός: υλικά: σπάγγος – μεζούρα - κάρτες με θαλάσσια θηλαστικά από εδώ.
8ος σταθμός: υλικά: πλαστικές σακούλες σκουπιδιών - γάντια
9ος σταθμός: υλικά:μεζούρα - κάρτες με ψάρια σε κανονικό, μεγεθυνμένο ή ελαττωμένο
μέγεθος, που τους έχετε ανοίξει μια τρύπα στο πάνω μέρος– πετονιά - αγκίστρι – καλάθι με
τις κάρτες ψάρια - αφίσα
ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ:
Κάθε ομάδα που φτάνει στο τέρμα έχοντας περάσει και από τους 9 σταθμούς, δηλώνει τι την
εντυπωσίασε περισσότερο από τη διαδρομή και από αυτά που έμαθε και γράφει ένα
'ξεχωριστό' μήνυμα σε ένα μικρό πίνακα που υπάρχει στο τέρμα. Μπορείτε να
φωτογραφηθείτε με την ομάδα και το μήνυμά της ως ανταμοιβή της επιτυχημένης
εξερεύνησης! (υλικά: πίνακας – μαρκαδόρος - κάμερα)
Καλή διασκέδαση!

