
Σκοπ
διασ
αδυ

Για τ
γρίφ

Θα 
θησ
 

Χάρ
Σχεδ

Ο χά

• 
• 
• 

Βεβα

Μπο
προ
στα 

Σημε
 

Περ
Το κ
παίρ
σταθ

Αφο
Συνε
απα
χάρτ

Νική
αφε

Επιλ
που
κρύψ
μικρ
είνα
φαρ

Μπο

Κ
πός  του  παι
σκεδάσει  λύ
ναμίες του μ

το παιχνίδι 
φους και τις 

χρειαστεί  ν
αυρού του σ

ρτης του π
διάστε ένα χά

άρτης θα πρέ

το περίγραμ
ονόματα τω
ονόματα  α
περίγραμμα
φυσικό στο
 
αιωθείτε ότι

ορείτε  επί
σανατολισμ
βόρεια Πάρ

ειώστε ένα σ

ριγραφή το
κυνήγι θησα
ρνει το χάρτ
θμών. 

ού  φτάσει  σ
εχίζει  μέχρι 
αντήσει όλες 
τη. 

ήτρια είναι η
ετηρία). 

λέξτε όσους 
  θέλετε  με 
ψετε ένα θη
ρή  προσθήκη
αι  ο  τελευτα
ρδύτερο κορμ

ορείτε να κρ

Κυνήγι θ
ιχνιδιού  είνα
ύνοντας  γρίφ
μέσα από τις

θα χρειαστε
αποστολές.

να  επιλεχτού
συγκεκριμένο

παιχνιδιού 
άρτη του χώ

έπει να περι

μμα του χώρ
ων γύρω δρό
από  κάποια
α  πχ.  μία  κα
οιχείο (οπωρ

ι ο χάρτης δί

ίσης  στην 
ού πχ όνομα
νηθα, δυτικά

σημείο στο χ

ου παιχνιδ
υρού ξεκινά
η και ένα φύ

στον  1ο  σταθ
να  περάσε
τις ερωτήσε

η ομάδα πο

σταθμούς κ
την  αρίθμη
ησαυρό και ν
η  για  το  θησ
αίος  σταθμ
μό και ψάξτε

εμάσετε το θ

θησαυρ
αι  το  κοινό, 
φους    και 
ς αποστολές 

εί ένας χάρτ
 

ύν  πόσοι  κα
ου χώρου απ

ώρου πρασίνο

έχει: 

ρου. 
όμων.  
α  γνωστά  ι
ατασκευή  (ά
ώνας με νερ

ίνει μία συνο

περιφέρει
α ενός βουν
ά Αιγάλεω κλ

χάρτη ως αφ

διού 
ά από την αφ
ύλλο με του

θμό  πρέπει 
ι  από  όλου
εις με επιτυχ

υ φτάνει πρ

κρίνετε απαρ
ση.  Στον  τελ
να προσαρμ
σαυρό.  Πχ.  Σ
ός  μπορείτε
ε για ίχνη ζω

θησαυρό σε 

ρού σε χ
σε  ομάδες,
να  γνωρίσε
που θα πρέπ

ης του χώρο

αι  ποιοι  στα
πό αυτούς π

ου.  

ιδιαίτερα  χα
άγαλμα,  βρύ
ραντζιές, αλέ

ολική εικόνα

ια  του  χ
νού ή   όνομα
λπ). 

ετηρία. 

φετηρία. Το 
υς γρίφους γ

να  απαντήσ
ς  τους  σταθ
χία. Σε κάθε

ρώτη στο τέρ

ραίτητο για 
λευταίο  στα
μόσετε την α
Στο  σταθμό 
ε  να  προσθ
ωής πάνω του

κάποιο κλαδ

χώρο πρ
  να  περιηγη
ει  πιο  καλά
πει να εκπλη

ου και κάρτε

αθμοί  θα  χρ
που προτείνο

αρακτηριστι
ύση,  παιδική
έα με αναρρι

α του χώρου 

χώρου  να 
α περιοχής  (

κοινό χωρίζε
ια τους σταθ

σει  στην  ερώ
θμούς  με  τη
ε σταθμό πο

ρμα που έχε

το συγκεκρι
αθμό  που  επ
αντίστοιχη ερ
“το  πιο  σκι

θέσετε:  “αν
υ”. 

δί ώστε να το

ρασίνου
ηθεί  στο  χώρ
ά  τις  ομορφ
ηρώσει. 

ες ή φύλλα 

ρησιμοποιηθ
ονται παρακά

κά  σημειωμ
ή  χαρά,  γήπ
ιχώμενα κλπ

πρασίνου. 

συμπεριλά
(πχ. στα ανα

εται σε ομάδ
θμούς και τι

ώτηση  που 
η  σειρά  αρί
υ περνάει, τ

τε ορίσει (μ

ιμένο χώρο. 
πιλέξατε  θα 
ρώτηση του 
ιερό  σημείο 
αζητήστε  το

ο εντοπίσου

 

υ 
ρο  πρασίνου
φιές  του  κα

χαρτιού με 

θούν  στο  κυ
άτω.  

μένα  μέσα 
πεδο  κλπ)  ή
π).  

άβετε  στο
ατολικά Υμη

δες. Κάθε ομ
ις ερωτήσεις

του  αντιστο
ίθμησης    κα
το σημειώνε

μπορεί να είν

Δώστε  τη σ
μπορούσατ
σταθμού με
του  χώρου”
ο  δέντρο  μ

υν. 

υ,  να 
αι  τις 

τους 

υνήγι 

στο 
  ένα 

ιχεία 
ττός, 

μάδα 
ς των 

οιχεί. 
αι  να 
ι στο 

ναι η 

σειρά 
τε  να 
ε μία 
”,  αν 
ε  το 



Ο  θ
φυλ
πρα
με φ
κατα
 

Προ
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
 

Απο
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ησαυρός  θα
λλαράκια για
ασίνου. Χαρτ
φυσικά υλικά
ασκευή με φ

οτεινόμενο
το ιδιαίτερο

το πιο χρωμ

το πιο φωτε

το πιο ήσυχ

το πιο σκιερ

το σημείο μ

το πιο βρώμ

το μέρος το

ένα σημείο

το σημείο τ

οστολές σε
Ποιό είναι 
ένα όνομα 

Αναγνωρίστ
φωτογραφή

Σημειώστε 

Κλείστε  για
διακρίνετε 
του  πουλι
εχθρού;). Α

Βρείτε το π
σκύψετε το
την κορυφή
το ύψος του

Βρείτε πώς 

Πόσοι κάδο
δεν υπάρχε

Ρωτήστε ευ
πρασίνου. 

Βρείτε πού 
χρειάζεται ν

Προτείνετε 
καλύτερος.

α  μπορούσε
α να σημειώσ
ονένια στεφ
ά από το χώ
φύλλα ως ενθ

οι σταθμοί
ο χαρακτηρι

ματιστό από

εινό σημείο 

χο σημείο το

ρό σημείο, 

με τους περισ

μικο σημείο,

ου χώρου με

 που θα δού

του χώρου π

ε κάθε στα
το όνομα το
που θα του τ

τε  ένα  από
ήστε το.  

3 πράγματα

α 2  λεπτά  τα
πόσους διαφ
ού  (προειδ
Αν δεν ακούσ

πιο ψηλό δέν
ο κεφάλι ανά
ή του κάτω α
υ. Μετρήστε

θα μπορούσ

οι σκουπιδιώ
ει κανένας εκ

υγενικά τουλ

θα βρουν ν
να δείτε τα ζ

τουλάχιστο
 

να  είναι  οτ
σουν αυτό π
φανάκια για ν
ώρο που θα κ
θύμιο του χώ

ί 
στικό του χώ

 τη φύση ση

του χώρου,

ου χώρου, 

σσότερους θ

, 

τους περισσ

ύμε ζώα ή τα

ου μου αρέσ

αθμό  ‐ να α
ου χώρου πρ
ταίριαζε βασ

ό  τα  φυτά  π

 που μπορεί

α  μάτια  και 
φορετικούς 
οποίηση,  π
σατε κανένα 

ντρο. Για να 
άμεσα στα γ
από τα πόδια
ε κατά προσέ

σε να μειωθε

ών υπάρχουν
κεί, βρείτε πό

λάχιστον ένα

να πιουν νερ
ζώα, μπορεί 

ον  μία  ιδέα

τιδήποτε  επ
ου νιώθουν 
να κάνουν μ
κολλήσουν π
ώρου τη συγκ

ώρου (επιλέγ

μείο του χώ

θορύβους απ

σότερους αν

α ίχνη τους, 

σει περισσότ

απαντηθούν 

ρασίνου (πχ.
σισμένοι στο

που  δίνουν 

ίτε να κάνετε

αφουγκρασ
ήχους ακού

προσέλκυση 
ήχο, μαντέψ

α το βρείτε, α
γόνατα, έχον
α σας. Τότε η
έγγιση με με

εί ο θόρυβος

ν στο σημείο
όσοι υπάρχο

αν επισκέπτ

ρό ή τροφή γ
απλά να εντ

α  (εφικτή) 

πιθυμείτε:  απ
εκείνη τη στ

μία κατασκευ
πάνω στο στ
κεκριμένη επ

γετε με βάση

ρου, 

πό κυκλοφορ

θρώπους, 

τερο. 

οι ερωτήσει

 Πάρκο Ελευ
ο ιδιαίτερο χ

χρώμα.  Ση

ε σε αυτό το

στείτε  ήχους 
σατε και μα
θηλυκού, 

ψτε τους λόγ

απομακρύνε
ντας την πλά
η απόστασή 
εγάλα βήματ

ς σε αυτό το

ο; Πόσοι χαλα
ουν συνολικά

η τι  του αρέ

για να φάνε 
τοπίσετε τα ί

για  να  γίν

πό  καραμέλ
τιγμή ή μία ε
υή στο συγκ
τεφάνι. Ή οπ
ποχή, ή ένα ά

η το χώρο), 

ριακή κίνηση

ς (κατ' αντισ

υθερίας). Αν
αρακτηριστι

μειώστε  το 

σημείο με τ

πουλιών.  Α
ντέψτε ποιο
επικοινωνία
ους. 

εστε από αυτ
άτη προς το δ
σας από το δ
τα. 

 σημείο. 

ασμένοι κάδ
ά στο χώρο π

έσει στο συγ

τα ζώα που 
ίχνη τους). 

νει  αυτός  ο

 

λες,  έως  χάρ
ευχή για το χ
κεκριμένο ση
ποιαδήποτε ά
άλλο δώρο. 

η, 

στοιχία):  

ν δεν έχει, δώ
ικό του. 

όνομά  του

την παρέα σα

Ανοίξτε  τα  μά
ος ήταν ο σκ
α,  απομάκρυ

τό τόσο ώστ
δέντρο, να δ
δέντρο είναι

δοι υπάρχου
πρασίνου. 

γκεκριμένο χ

εντοπίσατε 

ο  χώρος  ακ

ρτινα 
χώρο 
ημείο 
άλλη 

ώστε 

υ  και 

ας. 

άτια, 
οπός 
υνση 

τε αν 
δείτε 
ι όσο 

ν; Αν 

χώρο 

(δεν 

κόμα 



Ιδέε
Εάν 
συγκ
μοιρ
μπο

Έτσι

Μοι
ομά
κάθε
θα 
επιτ
σειρ
μετά

Ότα
ανεβ
να τ
 

Υλι

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

Καλ
 

Μη 

Τηλέ

Ema

 

 

ες για παρ
υπάρχει ανθ
κεκριμένους
ρασμένες  μί
ρούσε να είν

ι όλες οι ομά

ιράζετε δηλα
άδα  το  χάρτη
ε ομάδα. Η κ
της  προτείν
τυχία θα της 
ρά αρίθμηση
ά το σταθμό 

αν μία ομάδα
βάσετε το βα
τα σημειώσε

κά ‐ Αξεσο

χάρτης του 

κάρτες με τ

φύλλα με τ

στυλό για κ

σφυρίχτρα 

υλικά για κα

δωράκια 

καρτελάκια

καρτελάκια

ή σας διασκέ

διστάσετε να

έφωνο επικο

ail: greenspa

ραλλαγές 
θρώπινο δυ
ς τους σταθμ
ία  για  κάθ
ναι “το σημε

άδες θα περά

αδή τους συ
η  του  χώρου
κάθε ομάδα
νει  ο  εθελον
δώσει το γρ
ης των σταθ
1 πάει στο 2

α φτάσει στο
αθμό δυσκο
ι στο χάρτη π

ουάρ 

χώρου πρασ

τους γρίφους

ις ερωτήσεις

κάθε ομάδα 

για την εκκίν

ατασκευές (χ

α διαφορετικ

α ή αυτοκόλλ

έδαση! 

α έρθετε σε 

οινωνίας: 21

ces@wwf.gr

Αποκλ

ναμικό να σ
μούς και να ξ
ε  συγκεκριμ
είο με τα κόκ

άσουν από τ

υμμετέχοντες
υ και μία  κά
όταν βρει το
ντής  που  θ
ίφο για τον 
μών. Η ομάδ
2, η 2 στον 3 

ο τέρμα και 
λίας και να ζ
πριν αναδειχ

σίνου 

ς για τους στ

ς‐αποστολές

νηση 

χαρτόνια‐κό

κού χρώματο

λητα για του

επαφή μαζί 

0.33.14.893 

r  

www.g

λειστικός δω

στελεχώσει τ
ξεκινήσουν α
μένο  σταθμ
κκινα λουλού

ον ίδιο σταθ

ς σε  τόσες ο
άρτα με ένα 
ο σταθμό θα
α  βρίσκεται
επόμενο στα
δα 1 πάει σ
 κοκ. 

ολοκληρώσε
ζητήσετε να 
χτεί νικήτρια

ταθμούς 

ς σε κάθε στα

όλλες‐φυσικά

ος ή αυτοκόλ

ς εθελοντές 

μας για οπο

 

greenspa

ωρητής του 

ον κάθε στα
από την αφε
μό.  Για  παρ
ύδια”. 

θμό 2 με τη σ

ομάδες όσοι
γρίφο για έ
α πρέπει να 
ι  στο  σταθμ
αθμό. Οι ομά
το σταθμό 1

ει την τελευτ
εντοπίσει τα

α ομάδα. 

αθμό 

ά υλικά) 

λλητα για τις

σε κάθε στα

οιαδήποτε πλ

ces.gr

προγράμμα

 

θμό, μπορεί
τηρία ταυτό
ράδειγμα  ο 

σειρά.  

ι οι σταθμοί
ένα διαφορε
εκτελέσει τη
μό  και  αφού
άδες κινούντ
1, η 2 στο 2 

ταία αποστο
α 4 σημεία τ

 ομάδες 

αθμό 

ληροφορία! 

ατος 

 

ίτε να κάνετε
όχρονα οι ομ
σταθμός  2

ί. Δίνετε σε 
ετικό σταθμό
ην αποστολή
ύ  απαντήσε
ται κυκλικά μ
κοκ. Η ομά

ολή, μπορείτ
του ορίζοντα

 

ε πιο 
άδες 
2  θα 

κάθε 
ό  για 
ή που 
ει  με 
με τη 
άδα 1 

τε να 
α, και 


