ΠΑΙΧΝ
ΝΙΔΙ ΠΑ
ΑΡΚΩΝ
ΣΤΟ
ΟΧΟΣ
παιδιά στα σχολεία
σ
ή με τις οικογένεειες τους να ανακαλύψουν «πράσινοους» χώρους της
Τα π
περιιοχής τους, να κατανοή
ήσουν μέσα από αυτή τη
τ διαδικασίία τα οφέλλη τους, να τους
αξιο
ολογήσουν και να παίξου
υν σε αυτούςς.
To σ
συγκεκριμέννο παιχνίδι αργότερα
α
θα
α δοθεί για χρήση και σε
σ ομάδες ππολιτών που
υ δεν
έχου
υν σχέση μεε την κίνηση. Θα προσσπαθήσουμεε να το έχουμε σε έτοιιμα πακέτα ανά
περιιοχή σε όλη την
τ χώρα.

Οφέέλη από τουςς χώρους πρασίνου στηνν πόλη:
•

Συγκραττούν τους ρύ
ύπους και τη σκόνη καλύτερα από κά
άθε άλλο μέσσο.

•

Δεσμεύο
ουν διοξείδιο του άνθρα
ακα (CO2) προ
οσφέροντας οξυγόνο (Ο22).

•

Μειώνο
ουν την θερμ
μοκρασία ότα
αν έχουμε ζέστη και κά
άνουν ποιο ήήπιο τον παγγετό.
Ιδιαίτερα με το φαινόμενο της θθερμικής νησίδας που παρατηρείτα
π
αι στις σύγχρ
ρονες
πόλεις λόγω
λ
της μεγάλης συγκέέντρωσης τσ
σιμέντου καιι άλλων σκλληρών υλικώ
ών, οι
χώροι πρασίνου μέσ
σα στην πόληη είναι η μόννη αποτελεσ
σματική λύσηη.

•

ουν τον θόρυβο.
Μειώνο

•

Βελτιώννουν αισθητιικά τη γειτοννιά και χαρίζο
ουν σκιά.

•

α την ισόρρ
Μας φέέρνουν σε επαφή με την φύση που
π
είναι αναγκαία
α
για
ροπη
ανάπτυξξη μας. Η ύπαρξη αστικκού πρασίνο
ου κάνει πιο
ο υγιείς τις πόλεις και τους
πολίτες..

•

Αποτελο
ούν ενδιαίτημα για οργα
ανισμούς (ένττομα πουλιά
ά, ζώα).

Το π
παιχνίδι είνα
αι έτσι σχεδ
διασμένο ώσστε να μπορ
ρεί να διεξα
αχθεί σε οποοιαδήποτε πόλη,
π
μικρρή ή μεγάλη,, σε οποιοδή
ήποτε γεωγρα
αφικό διαμέέρισμα της χώ
ώρας.

Προ
οϋπόθεση
Να έέχει εγκατασ
σταθεί η εφα
αρμογή WWFF Greenspaces σε ένα τηλέφωνο κάθθε ομάδας!

ΤΡΟ
ΟΠΟΣ ΠΑΙΙΧΝΙΔΙΟΥ
4 χώρους πρασίνου
π
σττην περιοχή
ή μας (πάρκο, πλατεία
α, άλσος, ρέμα,
ρ
Επιλλέγουμε 3‐4
περιιαστικό αλσύλλιο ακόμα
α και κοιμηττήριο). Από αυτούς καλό
ό είναι οι πεερισσότεροιι, αν
όχι ό
όλοι, να είνα
αι οργανωμένοι.
Κάθε ομάδα πηγγαίνει στον χώρο
χ
που θα
λέον της ανα
αθέτουμε να βρει
α ορίσουμε, αλλά επιπλ
άλλο
ον έναν χώρο πρασίνου δικής τηςς επιλογής, για να τον καταγράψεει μέσα από
ό την
εφα
αρμογή WWFF Greenspace
es.
Επίσ
σης προτείνεεται η κατασ
σκευή σε πρροηγούμενη δράση φωλιών πουλιώνν (περισσότεερων
της μιας για κάθ
θε ομάδα), που θα τοπ
ποθετηθούν στους χώρο
ους πρασίνουυ στους οπο
οίους
δουλέψουμεε.
θα δ
Οι σχεδιαστές της δρασττηριότητας ανά τόπο θα επιλέξο
ουν κάποιουυς χώρους του
παιχχνιδιού. Ανά
άλογα με την περιοχή εεπιλέγουν το
ο σημείο ένα
αρξης του ππαιχνιδιού, όπου
ό
δίδο
ουν φάκελο στον πρώτο
ο χώρο πρα
ασίνου. Στον φάκελο θα περιέχοντα
αι οι «εργασίες‐
απα
αιτήσεις» κα
αι θα ορίζετται ο επόμ
μενος στόχοςς της ομάδας. Είναι ππροφανές όττι οι
σχεδ
διαστές μπορούν να διανθίσουν τη δρασττηριότητα με
μ παιχνίδια
α ανά τόπ
πο ή
παρεμβάσεις σττην πόλη πο
ου έχουν σχχέση με τοπ
πικά χαρακτη
ηριστικά καιι ιδιαιτερότητες,
όπω
ως για πα
αράδειγμα: «Στο περίίπτερο στη
η συμβολή των οδώ
ών Βεΐκου και
Δημ
μητρακοπούλλου πάρτε έννα γλαστράκκι με ανθόφ
φυτο που σα
ας περιμένειι και φυτέψττε το
στονν ανθώνα που
π βρίσκετα
αι μπροστά»» ή ό,τι άλλο που θα μπορούσε ννα βοηθήσει την
γειτονιά.
αι απαραίτητη η αξιολό
όγηση στο WWF Green
nspaces τωνν χώρων πρρασίνου που
υ θα
Είνα
επισ
σκεφθείτε, ώστε
ώ
να δείξεετε την πραγγματική σας άποψη
ά
για τους
τ
χώρους .
Οι ο
οδηγίες του παιχνιδιού μπορεί να δδίνονται με φακέλους ή και με MM
MS ή SMS σττα εν
λόγω
ω smartphon
nes που θα χρησιμοποιη
χ
ηθούν από κάθε
κ
ομάδα δράσης.
δ

ΠΡΟ
ΟΤΕΙΝΟΜ
ΜΕΝΕΣ ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΤΗΤΕΣ‐ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σ ΑΝΑ ΧΩΡΡΟ
Χώρρος 1 (για μιικρό αλσύλλιιο –πλατεία γγειτονιάς)
11.

Δημιουρ
ργήστε ένα σκαρίφημα
σ
ττου χώρου και σημειώσ
στε επάνω ττην αναλογία
α σε
πράσινο
ο, σημειώνονντας κατά τη ν εκτίμησή σας
σ ένα πιθα
ανό ποσοστόό.

22.

Βγάλτε φωτογραφία
φ
α ένα έντομοο, ζώο ή πουλλί που ζει εκκεί.

33.

Τοποθεττήστε στον χώρο μία φωλιά που
υλιών που θα έχετε δδημιουργήσεει σε
προηγού
ύμενη δράση
η και φωτογρραφήστε τηνν.

44.

Διαλέξτεε ένα φύλλο με γυαλιστεερή επιδερμ
μίδα και ένα με τραχεία ή με τριχίδια
α (πχ.
ελιά ή λεβάντα)
λ
κα
αι σκουπίσστε το με βα
αμβάκι ή γά
άζα, ώστε να
α καθαρίσου
υν οι
ρύποι. Σημειώστε
Σ
τι παρατηρείττε και συγκρίίνετε το πρινν με το μετά..

55.

Στείλτε μέσω
μ
της εφ
φαρμογής WW
WF Greenspaces την αξιο
ολόγησή σαςς για τον χώρ
ρο.

Χώρρος 2 (για μεεγαλύτερο χώ
ώρο πρασίνοου)
11.

Αξιολογήστε το σημαντικότερο φ
φυτό ή ομάδ
δα φυτών (πέργκολα, δενντροστοιχία κλπ)
και φωτογραφήστε το.
τ

22.

Βγάλτε φωτογραφία
φ
α 3 τουλάχισστον έντομα,, ζώα ή πουλ
λά που ζουν εεκεί.

33.

Τοποθεττήστε στον χώρο μία φωλιά που
υλιών που θα έχετε δδημιουργήσεει σε
προηγού
ύμενη δράση
η και φωτογρραφήστε τηνν.

44.

Κάντε μία
μ συλλογή από 7 δια φορετικά φύλλα και ανναγνωρίστε από ποια φυτά
φ
προέρχο
ονται.

55.

Στείλτε μέσω
μ
της εφ
φαρμογής WW
WF Greenspaces την αξιο
ολόγησή σαςς για τον χώρ
ρο.

Χώρρος 3 (άλσος,, μεγάλο πάρ
ρκο, ρέμα κττλ)
11.

Βρείτε το ψηλότερο φυτό, αναγννωρίστε το και
κ μετρήστεε το ύψος τουυ.

22.

Καθαρίσ
στε ένα τμήμ
μα του χώροου και αξιολο
ογήστε την χρήση
χ
του απ
από τα σκουπ
πίδια
που θα βρείτε
β
εκεί.

33.

Τοποθεττήστε στον χώρο μία φωλιά που
υλιών που θα έχετε δδημιουργήσεει σε
προηγού
ύμενη δράση
η και φωτογρραφήστε τηνν.

44.

Στείλτε μέσω
μ
της εφ
φαρμογής WW
WF Greenspaces την αξιο
ολόγησή σαςς για τον χώρ
ρο.

55.

Πριν πά
άτε στον επόμενο χώρο π
που σας έχεει δοθεί περάστε και αξιιολογήστε άλλον
ά
ένα χώρ
ρο πρασίνου που θα βρεείτε στην πεεριοχή και κρεμάστε καιι εκεί μία φωλιά
και φωτογραφήστε την.
τ

Χώρρος 4 (επιλέξξτε έναν ιδιαίίτερο χώρο σστην πόλη)
11.

Διακρίνεετε το πιο σημαντικό
σ
σηημείο του χώ
ώρου (μνημείο , γλυπτόό ηρώο κτλλ) και
βγείτε μία
μ φωτογραφία όλη η ομ
μάδα μπροσ
στά του.

22.

Μιλήστεε με ένα χρή
ήστη του χώ ρου και κάνντε μία μικρή
ή συνέντευξξη για τον χώρο,
για τουςς λόγους που
υ τον χρησιμ οποιεί και τα
τ οφέλη που
υ έχει από α
αυτόν.

33.

Τοποθεττήστε στον χώρο
χ
μία φω
ωλιά πουλιώ
ών που θα έχχετε σε προηηγούμενη δρ
ράση
και φωτογραφήστε την.
τ

44.

Αγκαλιά
άστε όλοι ‐εκκτός από ένα
αν που θα απ
ποθανατίσει την σκηνή‐ από ένα δένντρο,
κλείστε τα μάτια και κολλήστε ττο αυτί σας στον
σ
κορμό του
τ για ένα λλεπτό. Γράψ
ψτε τι
αισθανθ
θήκατε.

55.

Στείλτε μέσω
μ
της εφ
φαρμογής WW
WF Greenspaces την αξιο
ολόγησή σαςς για τον χώρ
ρο.

Όλες οι φωτογγραφίες θα παραδοθού
ύν στους συντονιστές
σ
του παιχνιδδιού, όπως το
σ
οι σημειώσ εις που κρα
ατήθηκαν, τα
α βαμβάκια με τους ρύπ
πους
σκαρίφημα, η συνέντευξη,
και ττο φυτολόγιιο.

ΥΛΙΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ
Θ ΧΡΕΙΑΣΣΤΕΙΤΕ
Τετρράδιο‐φύλλα
α χαρτί‐μολύ
ύβια
Φωλλιές πουλιώνν (κατασκευα
ασμένες σε π
προηγούμεννες δράσεις)
Γάνττια μιας χρήσ
σης
Σακο
ούλες σκουπ
πιδιών φωτοδιασπώμενηη
Smaartphones μεε καλά γεμάττη μπαταρία
α!!
Βαμ
μβάκι ή/και γάζες
γ
Φαρρμακείο, για ώρα ανάγκη
ης.

Καλλή επιτυχχία!

