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ΟΟ ιι   ΕΕ ρρ αα σσ ιι ττ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς   ΑΑ σσ χχ οο λλ ίί εε ςς   

 Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει, την Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές 
του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα η περισσότερα αντι-
κείµενα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ, να παρουσιάσει δείγµατα της εργασίας του 
στους Βαθµοφόρους και στα άλλα παιδιά της Αγέλης του. Αν αυτά κριθούν ικανο-
ποιητικά του αναγνωρίζεται η προσωπική δηµιουργία στο σχετικό αντικείµενο και 
του απονέµεται ειδικό βεβαιωτικό. Συγκεντρώνοντας το Λυκόπουλο τρία (3) ΒΕΒΑΙ-
ΩΤΙΚΑ σε διαφορετικά αντικείµενα του ίδιου ΤΟΜΕΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, του απονέ-
µεται το αντίστοιχο ∆ιακριτικό, που φέρει στη στολή του. 
Η αναγκαιότητα των Ερασιτεχνικών Ασχολιών στο πρόγραµµα της Αγέλης. 
Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες δίνουν την ευκαιρία στα Λυκόπουλα:  

• να ανακαλύψουν νέους ορίζοντες 
• να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους 
• να ασχοληθούν µε κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως ασχολούνται 

• να ανεβάσουν το πολιτιστικό τους επίπεδο 
• να αγαπήσουν ό,τι περιστασιακά δεν τους αρέσει 
• να δώσουµε τα πρώτα στοιχεία για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του 

• να προσδιορίσουν τα χόµπι, που στο µέλλον θα 'νοστιµεύουν' τη ζωή τους 
 

  ΗΗ  σσύύµµµµεεττρρηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΛΛυυκκόόπποουυλλοουυ  
Οι Ερασιτεχνικέ Ασχολίες, που αναλύονται στο βιβλίο αυτό, καλύπτουν µε τα θέµατά 
τους και τους 5 ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

• Πνευµατική Καλλιέργεια  27  

• Υπαίθρια Ζωή 23  
• Σωµατική Αγωγή 16  
• Τεχνικές ∆εξιότήτες 25  

• Κοινωνική Συνεργασία  27  
Κάθε Λυκόπουλο που έχει δώσει Υπόσχεση, µπορεί να αρχίσει να ασχολείται µε µία 
ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΕΕππιιλλοογγήή  κκααιι  έέννττααξξηη  ττωωνν  ΕΕρραασσιιττεεχχννιικκώώνν  ΑΑσσχχοολλιιώώνν  σσττοο  
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ττηηςς  ΑΑγγέέλληηςς  
Κάθε Μηνιαίο θέµα πρέπει να περιλαµβάνει την παρουσίαση δύο η περισσοτέρων 
ερασιτεχνικών ασχολιών. 
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Ποιες πρέπει να παρουσιάζονται: 
1. εκείνες που θα βοηθήσουν την ισοδύναµη παρουσίαση και των 5 Τοµέων 

Ενδιαφέροντος στο πρόγραµµά µας, 
2. εκείνες που θα βοηθήσουν τα Λυκόπουλά µας να ανακαλύψουν την ο-µορφιά 

διάφορων ασχολιών, που τους είναι άγνωστες  

3. εκείνες που θα κάνουν τα Λυκόπουλά µας να αγαπήσουν κάποιες ασχολίες 
που δεν συµπαθούν, για προσωπικούς λόγους ή λόγω γενικότερου κλίµατος 
της γειτονιάς.  

4. εκείνες που βρίσκονται πιο κοντά στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των Λυ-
κοπούλων µας, 

Ανάλογα µε τους στόχους της Αγέλης επιλέγουµε εκείνες τις ερασιτεχνικές ασχολίες, 
που θα βοηθήσουν την καλύτερη επίτευξη των στόχων και δένουν καλύτερα µε το 
µηνιαίο Θέµα. 
Η παρουσίαση ή απασχόληση µε κάποια Ε.Α. µπορεί 

• να αποτελεί µέρος µίας δράσης στην Εστία, στην Εκδροµή, στην Κατασκή-
νωση 

• να είναι µία ειδική συγκέντρωση 

• να είναι ο κύριος άξονας ενός Μηνιαίου Θέµατος 
 

  ΗΗ  ΕΕρραασσιιττεεχχννιικκήή  ΑΑσσχχοολλίίαα  σσττηηνν  ππρράάξξηη  

Παρουσίαση 
Με τρόπο ζωντανό που πραγµατικά προκαλεί ενδιαφέρον παρουσιάζουµε το Θέµα 
µίας Ερασιτεχνικής Ασχολίας στην Αγέλη, στο σύνολο της ή ένα ελκυστικό µέρος 
από αυτή.  
Αν θέλουµε µία µεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά και µία δυνατότερη προσπάθεια 
από µέρους τους, πρέπει η παρουσίαση να είναι άψογη, σύντοµη αλλά ελκυστική, 
τέλεια προετοιµασµένη, µε πλήθος εξειδικευµένων υλικών και σε ρυθµό διαφήµισης. 
Η παρουσίαση µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή (τραγούδι, παιχνίδι, νέα γνώση, 
κουίζ, µίµηση, προβολή σκετς, ερέθισµα για παρατήρηση κ.ά.)κα εντάσσεται σε ο-
ποιαδήποτε φάση του προγράµµατος. Το τέλος της παρουσίασης πρέπει να συνο-
δεύεται από µία παρότρυνση των 'παρουσιαστών' προς τα Λυκόπουλα να ασχολη-
θούν µε το θέµα της ερασιτεχνικής ασχολίας, προσδιορίζοντας σε γενικές γραµµές τι 
θα µπορούσε να κάνει κάθε Λυκόπουλο συµµετέχοντας στην παραπάνω Ερασιτεχνι-
κή Ασχολία. 

Η παρουσίαση κλείνει µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένου τόπου και χρόνου, όπου 
µπορεί το Λυκόπουλο που ενδιαφέρεται να µάθει λεπτοµέρειες για το τι πρέπει να 
κάνει. 
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Οι γερόλυκοι ενθαρρύνουν τα Λυκόπουλα να ασχοληθούν µε τις Ε-
ρασιτεχνικές Ασχολίες 
Στις ανακοινώσεις ο Ακέλας υπενθυµίζει στα Λυκόπουλα πότε θα µπορέσουν να συ-
ναντηθούν µε τον «ειδικό» (Βαθµοφόρο ή Ειδικό Σύµβουλο) που θα τους δώσει λε-
πτοµερείς οδηγίες. 

Στο τέλος της συγκέντρωσης, και ενώ τα Λυκόπουλα χαιρετούν και φεύγουν, οι Γε-
ρόλυκοι της Αγέλης «πλησιάζουν» συγκεκριµένα Λυκόπουλα και τα ενθαρρύνουν σε 
προσωπική βάση να ασχοληθούν µε την Ερασιτεχνική Ασχολία, που παρουσιάστηκε. 
Τα Λυκόπουλα αυτά είναι κυρίως εκείνα:  

1. που έχουν κάποια ιδιαίτερη κλίση στο Θέµα που παρουσιάστηκε και χρειάζε-
ται να βοηθηθούν για µία καλύτερη συνέχεια και  

2. που δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον για το θέµα ή στον τοµέα αυτόν υστε-
ρούν από άγνοια ή έλλειψη εµπειριών. 

Όσα Λυκόπουλα στη διάρκεια της συγκέντρωσης ή µετά από αυτή εκδήλωσαν εν-
διαφέρον για τη συγκεκριµένη Ερασιτεχνική Ασχολία, δηλώνουν στον αρµόδιο Βαθ-
µοφόρο την επιθυµία τους και έτσι έχουµε µία πρώτη σαφή «εικόνα της πελατείας» 
µας. 

Μετά τη συµπλήρωση του καταλόγου των ενδιαφεροµένων, οι Γερόλυκοι της Αγέλης 
εκτιµούν τις δυνατότητες κάθε Λυκόπουλου και µε οδηγό το περιεχόµενο των Ερα-
σιτεχνικών Ασχολιών και τις συµβουλές κάποιου ειδικού, προσδιορίζουν ΤΙ θα ζητή-
σουν από κάθε Λυκόπουλο ανάλογα µε τις κλίσεις του και τις δυνατότητές του. 
 

Τα Λυκόπουλα ακούν µερικές πρόσθετες λεπτοµέρειες για το θέµα 
Σε ειδική συνάντηση µε τα Λυκόπουλα, που ενδιαφέροντάι για την Ερασιτεχνική Α-
σχολία, εξηγούνται σε κάθε ένα ειδικά το περιεχόµενο της Ερασιτεχνικής Ασχολίας 
και το πώς θα πρέπει να εργαστούν για ένα σωστό αποτέλεσµα. 

Το Λυκόπουλο πρέπει να βοηθηθεί µε σωστές και απλές εξηγήσεις. Γι' αυτό ενηµε-
ρώνουµε και τους γονείς. Κάποιος ειδικός σύµβουλος ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕ-
ΝΟΣ εξηγεί στα Λυκόπουλα µε γλώσσα και τρόπους ανάλογα µε την ηλικία τους, τις 
δυσκολίες αλλά και τις οµορφιές του Θέµατος. 
Οι πηγές, τα βοηθήµατα ή τα υλικά που Θα χρειαστούν, είναι υποχρέωση των Γερό-
λυκων να τα εξασφαλίσουν και να αξιοποιηθούν αυτά κατά τον καλύτερο τρόπο. 

Οι Βαθµοφόροι ενθαρρύνουν συνέχεια τα Λυκόπουλα:  
• για σωστή εργασία  
• για ολοκληρωµένη προσπάθεια  

• για ένα καλό αποτέλεσµα 
 

Τα Λυκόπουλα ενηµερώνονται για το πώς πρέπει να δουλέψουν 
Τώρα τα Λυκόπουλα έχουν σαφείς οδηγίες και µπορούν να αρχίσουν δουλειά. Για 
ένα καλύτερο αποτέλεσµα, καλό είναι οι συµβουλές µας να αποβλέπουν σε µία προ-
γραµµατισµένη δουλειά µε ξεκάθαρες επιδιώξεις. π.χ. 

• γράψε σε ένα χαρτί τι πρέπει να κάνεις 
• βρες για κάθε απαίτηση κάποιο βιβλίο, εργαλείο ή άτοµο που θα σε βοηθήσει 
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• προσδιόρισε µία ηµεροµηνία που θα πρέπει να έχεις τελειώσει  
• µάζεψε αργά και σταθερά τις απαντήσεις  

• κράτησε ηµερολόγιο για να ξέρεις πού πηγαίνεις  
• όταν βαρεθείς πες το αµέσως στον Ακέλα σου 
• ζήτα τη συνεργασία κάθε µικρού ή µεγάλου που κατά τη γνώµη σου, µπορεί 

να βοηθήσει 
• όταν πλησιάζεις στο τέλος, ειδοποίησε τον Αρχηγό σου για να σου δώσει τις 

τελικές οδηγίες για την παρουσίαση. 

 

Οι Γερόλυκοι παρακολουθούν τη προσπάθεια 
Με αυτές τις συµβουλές για οδηγό, τα Λυκόπουλα ρίχνονται στη δουλειά και αρχί-
ζουν βήµα-βήµα να µαζεύουν τα στοιχεία που πρέπει. 
Οι Γερόλυκοι παρακολουθούν µε ενδιαφέρον την προσπάθεια και επεµβαίνουν δη-
µιουργικά ενθαρρύνοντας την προσπάθεια, όπου χρειάζεται. 

Η ποιότητα και η ποσότητα της εργασίας αξιολογούνται έµµεσα συνεχώς µε κατάλ-
ληλες συµβουλές και µε γνώµονα πάντα τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του 
κάθε παιδιού. 

Οι συµβουλές οδηγούν το Λυκόπουλο στη σωστή επεξεργασία των στοιχείων και την 
καλύτερη οργάνωση της δουλειάς. Έτσι, κάθε παιδί συνηθίζει στη σωστή επιλογή 
στοιχείων και στην οικονοµία χρόνου, υλικών και δυνάµεων. 

∆εν υπάρχει χρόνος συγκεκριµένος που απαιτείται για κάθε δουλειά. Το κάθε παιδί 
έχει το δικό του ρυθµό δουλειάς. Οφείλουµε να τον σεβαστούµε. 
Όταν η δουλειά προχωρήσει ικανοποιητικά και βεβαιωθούµε ότι 

• το Λυκόπουλο έδειξε πραγµατικά όλο του το ενδιαφέρον για το θέµα που 
διάλεξε  

• ο µικρός µας φίλος προσπάθησε όσο καλύτερα µπορούσε,  

τότε αρχίζουµε την αντίστροφη µέτρηση για την παρουσίαση. 
 

Η δουλειά ολοκληρώνεται 
Σε αυτή τη φάση δίνουµε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια στο Λυκόπουλο να ολοκλη-
ρώσει την επεξεργασία των στοιχείων. 
Του εξηγούµε µε σαφήνεια 

• ποια ελκυστική µορφή πρέπει να έχει το δηµιούργηµά του 
• ποια κατανοητή σε όλους γλώσσα, να χρησιµοποιήσει στην παρουσίασή του 
• πόσο χώρο και χρόνο θα έχει στη διάθεσή του 

• σε ποια στοιχεία να ρίξει το βάρος της δουλειάς του, στην τελική φάση  
• γιατί θα πρέπει να είναι υπερήφανος για τη δουλειά του. 

Όταν η δουλειά του Λυκόπουλου ολοκληρωθεί, τότε όλα είναι έτοιµα για την πα-
ρουσίαση. Το Συµβούλιο της Αγέλης προγραµµατίζει έγκαιρα έναν Κύκλο Αγέλης, µε 
τρόπο που το Θέµα που θα παρουσιαστεί να δένει µε το θέµα της συγκέντρωσης, 
διευκολύνοντας έτσι τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος για την παρουσίαση. 
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Το Λυκόπουλο παρουσιάζει τη δουλειά του 
Την κατάλληλη στιγµή του προγράµµατος το Λυκόπουλο, που έχει έγκαιρα ειδο-
ποιηθεί, παρουσιάζει τη δουλειά του. 
Στην αρχή λέει µε τι ασχολήθηκε και τι έπρεπε να φτιάξει. 
Στη συνέχεια και µε τη βοήθεια του ηµερολογίου του, περιγράφει τον τρόπο που 
δούλεψε και παρουσιάζει ένα-ένα τα αποτελέσµατα της δουλειάς του µε κείµενα, 
φωτογραφίες, κατασκευές, σλάιτς και ό,τι άλλο πιθανώς χρειάζεται ή έχει προετοι-
µάσει. Η παρουσίαση πρέπει να είναι σύντοµη και περιεκτική. 

Στο τέλος της παρουσίασης, το Λυκόπουλο λέει τι του άρεσε περισσότερο και τι το 
δυσκόλεψε πιο πολύ από το Θέµα που διάλεξε. Ακόµη λέει και τη δική του γνώµη για 
τη δουλειά του, εντοπίζοντας τι άλλο Θα µπορούσε να κάνει αν είχε τον χρόνο ή τη 
δυνατότητα στη διάρκεια της δουλειάς του. 

Η Αγέλη συµµετέχει στην αξιολόγηση της προσπάθειας του Λυκό-
πουλου 
Αφού τελειώσει η παρουσίαση, τα Λυκόπουλα και οι Γερόλυκοι λένε τη γνώµη τους, 
καλόπιστα, για την παρουσίαση µέσα σε ένα πνεύµα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ της προσπά-
θειας του Λυκόπουλου και προ-τροπής των υπολοίπων να τον µιµηθούν. Ένα χειρο-
κρότηµα είναι το καλύτερο κλείσιµο κάθε παρουσίασης. 
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ΠΠ νν εε υυ µµ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ΚΚ αα λλ λλ ιι έέ ρρ γγ εε ιι αα ςς   

  ΦΦιιλλοοττέέχχννοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ενδιαφέρεται γενικά για τις τέχνες και να γνωρίζει λίγα από την ιστορία τριών 

από αυτές. 

2. Να κάνει µία συλλογή από 20 φωτογραφίες που να αναφέρονται σε τρεις τουλά-
χιστον διαφορετικές τέχνες. 

3. Να γνωρίζει 10 Έλληνες και 10 ξένους διάσηµους καλλιτέχνες διαφορετικών τε-
χνών. 

4. Να επισκεφθεί δύο τουλάχιστον Μουσεία ή Εκθέσεις που να έχουν σχέση µε 
τρεις τουλάχιστον διαφορετικές τέχνες. 

5. Να µπορεί να ξεναγήσει την Αγέλη σε ένα Μουσείο τέχνης. 

6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του βιβλία που να αναφέρονται σε δύο τουλάχιστον δια-
φορετικές τέχνες. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  λλοογγοοττεεχχννίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει διαβάσει 6 τουλάχιστον παιδικά βιβλία και να µπορεί να πει µε δύο λόγια 

την υπόθεσή τους. (να περιλαµβάνεται και η ιστορία του Μόγλη). 

2. Να µπορεί να συγκρίνει 2 από αυτά µεταξύ τους ως προς το θέµα, τη δράση, το 
µήνυµα. 

3. Να ξέρει λίγα βιογραφικά στοιχεία για τους συγγραφείς των 6 βιβλίων.  

4. Να µπορεί να διηγηθεί στην Αγέλη µία ιστορία, όµορφα και παραστατικά. 

5. Να γνωρίζει την ιστορία του βιβλίου. 

6. Να περιποιείται τα βιβλία στο σπίτι του και στη βιβλιοθήκη της Αγέλης.  

7. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει µία βιβλιοθήκη για ανεύρεση µίας πληροφορίας ή 
να έχει επισκεφθεί ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη. 
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8. Να έχει δει µια Έκθεση Βιβλίου ή σε ένα µεγάλο βιβλιοπωλείο να έχει αγοράσει 
ένα βιβλίο της εκλογής του. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΠΠοοίίηησσηηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 3 Έλληνες και 1 ξένο ποιητή και τα σηµαντικότερα έργα τους. 

2. Να γνωρίζει ποιος είναι ο Εθνικός µας Ποιητής, τα σπουδαιότερα έργα του και 
τον Εθνικό µας Ύµνο. 

3. Να γνωρίζει τι είναι στίχος, τι στροφή, τι οµοιοκαταληξία και τι ελεύθερος στίχος. 

4. Να ετοιµάσει ένα οµοιόµορφα διακοσµηµένο λεύκωµα µε ποιήµατα που του αρέ-
σουν. 

5. Να απαγγείλει σωστά 3 ποιήµατα (διαβάζοντας ή από στήθους) ενός Έλληνα 
ποιητή που θα διαλέξει και να εξηγήσει γιατί του αρέσουν.  

6. Να γνωρίζει 3 τραγούδια Ελλήνων συνθετών σε στίχους γνωστών ποιητών. 

7. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να γράψει ένα απλό ποίηµα µε δύο τουλάχιστον στροφές. 

• να βάλει δικούς του στίχους σε ένα γνωστό Λυκοπουλικό ή άλλο τραγούδι. 

• να κάνει πεζό ένα ποίηµα. 

8. Να έχει στη βιβλιοθήκη του 3-4 ποιητικές συλλογές. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΜΜοουυσσιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να ξεχωρίζει 2 τουλάχιστον έργα από  

• κλασσική µουσική,  

• δηµοτική,  

• λαϊκή,  

• σύγχρονη ελληνική,  

• µοντέρνα. 

2. Να έχει παρακολουθήσει ζωντανή ή από Ραδιόφωνο ή Τηλεόραση µια συναυλία 
και να πει τις εντυπώσεις του. 

3. Να διαλέξει 2 συνθέτες (1 Έλληνα και 1 ξένο) και το έργο τους, παρουσιάζοντας 
στην Αγέλη µερικά έργα τους µε τη βοήθεια µαγνητοφώνου. 

4. Να γνωρίζει τα ονόµατα 3 συνθετών κλασσικής µουσικής και 3 Ελλήνων συνθε-
τών. 

5. Να ξέρει πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο, το µαγνητόφωνο και το ηλεκτρόφωνο. 

6. Να φτιάξει ένα καλλιτέχνηµα εµπνευσµένο από ένα τραγούδι. 
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7. Να γνωρίζει τα ονόµατα 5 Ελλήνων και 3 ξένων τραγουδιστών. 

 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΡΡααδδιιοοφφωωννίίααςς  --  ΤΤηηλλεεόόρραασσηηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να βρει στο ραδιόφωνο όλους τους ελληνικούς σταθµούς που ακού-

γονται στην εστία του και τα κανάλια της Τηλεόρασης. 

2. Να µπορεί να κάνει µε τη βοήθεια περιοδικού προγραµµάτων εκποµπών µια επι-
λογή από Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές εκποµπές κατάλληλες για παιδιά, που θα 
κρεµά για 4 βδοµάδες στον πίνακα ανακοινώσεων της Αγέλης. 

3. Να κριτικάρει µια εκποµπή. 

4. Να γνωρίζει 3 Ραδιοφωνικές και 3 Τηλεοπτικές εκποµπές.  

• Επιµορφωτικές 

• Ψυχαγωγικές   

• Αθλητικές 

5. Να γνωρίζει πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. 

6. Να µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τους διάφορους κατάλόγους ή τα περιοδικά 
προγραµµάτων. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει 3 τουλάχιστον Θεατρικά έργα (ζωντανά ή στην τηλεό-

ραση) και να µπορεί να πει µε λίγα λόγια την υπόθεσή τους. 

2. Να γνωρίζει µερικά για την ιστορία του Θεάτρου στην Ελλάδα (από την αρχαία 
εποχή ως σήµερα) 

3. Να γνωρίζει πόσα είδη θεατρικών έργων έχουµε και ποια είναι η διαφορά τους. 

4. Να αναγνωρίζει από φωτογραφίες 3 Έλληνες ηθοποιούς άνδρες και 3 γυναίκες 
(του Θεάτρου). 

5. Να γνωρίζει 3 γνωστούς σύγχρονους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς. 

6. Να γνωρίζει τη διαδικασία προετοιµασίας Θεατρικού έργου. 

7. Να γράψει ένα σκετς για την εξάδα του το οποίο και να σκηνοθετήσει. 8. Να 
µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τη στήλη των εφηµερίδων για τα θέατρα. 

8. Να µπορεί να κάνει, µε τη βοήθεια της σχετικής στήλης των εφηµερίδων, µία 
επιλογή Θεατρικών παραστάσεων κατάλληλων για παιδιά που θα κρεµά για 3 
βδοµάδες στον πίνακα ανακοινώσεων της Αγέλης. 
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  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  ΚΚιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει 3 τουλάχιστο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ και να µπορεί 

να λέει γι' αυτά τη γνώµη του. 

2. Να γνωρίζει µερικά σχετικά µε την ιστορία του κινηµατογράφου.  

3. Να γνωρίζει πόσα είδη ταινιών (θέµατα) υπάρχουν.  

4. Να αναγνωρίζει 6 Έλληνες και 3 ξένους ηθοποιούς. 

5. Να αναγνωρίζει 3 Έλληνες και 3 ξένους σκηνοθέτες ή 3 µεγάλες εταιρείες παρα-
γωγής. 

6. Να γνωρίζει πώς γυρίζεται ένα έργο. 

7. Να γράψει ένα σενάριο από τη ζωή της Αγέλης που Θα γυρίσει σε VIDEO µε έξο-
δα της Αγέλης (1 κασέτα). 

8. Να µπορεί να κάνει, µε τη βοήθεια της σχετικής στήλης των εφηµερίδων, µία 
επιλογή ταινιών κατάλληλων για παιδιά που Θα κρεµά για 3 βδοµάδες στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Αγέλης. 

9. Να µπορεί να χρησιµοποιεί µε άνεση τη στήλη των εφηµερίδων για τους κινηµα-
τογράφους και να βρίσκει τι έργο παίζουν οι γειτονικοί κινηµατογράφοι. 

  ΞΞέέννωωνν  ΓΓλλωωσσσσώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει παρακολουθήσει για 2 χρόνια τουλάχιστον µαθήµατα σε µία ξένη γλώσ-

σα.  

2. Να µπορεί να δώσει µερικές απλές πληροφορίες σε κάποιον ξένο.  

3. Να γνωρίζει µερικές λέξεις ευγένειας (χαιρετισµού η ευχαριστίας) σε 3 γλώσσες.  

4. Να ξέρει ποιες είναι οι διεθνείς γλώσσες, σε ποιες περιπτώσεις µιλιούνται και τι 
είναι η Εσπεράντο. 

5. Να γνωρίζει πώς λένε τα Λυκόπουλα σε 3 ξένες γλώσσες. 

6. Να µπορεί να µεταφράσει στα ελληνικά από µία ξένη γλώσσα, ένα απλό κείµενο 
10-15 γραµµών. 

  ΠΠααγγκκόόσσµµιιωωνν  γγννώώσσεεωωνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα νοµίσµατα και τις σηµαίες 10 χωρών. 

2. Να γνωρίζει τα κυριότερα γεγονότα της Ιστορίας 2 ξένων χωρών.  

3. Να αλληλογραφεί µε ένα παιδί από άλλη χώρα.  

4. Να παρουσιάσει ένα παραδοσιακό έθιµο µίας χώρας.  
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5. Να γνωρίζει τη Γεωγραφία της Ευρώπης. 

6. Να γνωρίζει 10 χώρες του κόσµου που υπάρχουν Πρόσκοποι. 

7. Να γνωρίζει 5 µεγάλους ποταµούς, 5 µεγάλες λίµνες, 5 µεγάλα βουνά της Γης, 
τους ωκεανούς και τις ηπείρους. 

8. Να γνωρίζει 3 µεγάλα παγκόσµια προβλήµατα και να προτείνει λύσεις. 

  ΙΙσσττοορριικκοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: (το Νο 1 οπωσδήποτε).  
1. Να γνωρίζει τις κυριότερες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας.  

2. Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε Θέµα την Ιστορία µίας χώρας, µε φωτογραφίες, 
κείµενα η σχέδια. 

3. Να παρουσιάσει µε την εξάδα του ένα σκετς βασισµένο σε κάποιο ιστορικό γεγο-
νός (διάρκειας 5 λεπτών τουλάχιστον). 

4. Να ξέρει πού Θα ανατρέξει για ιστορικά στοιχεία παρουσιάζοντας στην Αγέλη την 
ιστορία της Περιοχής που θα γίνει η κατασκήνωση της Αγέλης. 

5. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ιστορικά βιβλία και να έχει επισκεφθεί 2 Μουσεία ι-
στορίας. 

6. Να γνωρίζει 5 µεγάλους ιστορικούς συγγραφείς της Πατρίδας µας 

  ΓΓννωωρριιµµίίααςς  µµεε  ττηηνν  ππααττρρίίδδαα  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: (σε γενικές γραµµές).  
1. Να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του. 

2. Να ψάλλει σωστά τον Εθνικό Ύµνο και να ξέρει ποιος έγραψε τους στίχους και 
ποιος τη µουσική. 

3. Να ζωγραφίσει σωστά την Ελληνική Σηµαία. 

4. Να ξέρει τι παράγει ο τόπος µας, τι πληθυσµό έχει και ποιες οι κύριες ασχολίες 
του. 

5. Να ζωγραφίσει το χάρτη της Ελλάδας κολλώντας επάνω 5 φωτογραφίες από 
διάφορα µέρη του τόπου, στις αντίστοιχες θέσεις.  

6. Να ξέρει 5 διάσηµους δηµιουργούς Έλληνες από όλες τις µορφές τέχνης. 

7. Να έχει επισκεφθεί ένα Μουσείο. 

8. Να ξέρει να τοποθετεί στο χάρτη 5 µεγάλα ποτάµια, 7 µεγάλα βουνά και 10 µε-
γάλες πόλεις της Πατρίδας µας. 

  ΑΑρρχχααιιοολλόόγγοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
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1. Να έχει επισκεφθεί το πλησιέστερο αρχαιολογικό Μουσείο ή χώρο της περιοχής 
του και να είναι σε Θέση να ξεναγήσει την Αγέλη σε αυτό. 

2. Να γνωρίζει πώς συµπεριφέρονται σ' ένα Μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. 

3. Να γνωρίζει τι κάνουµε όταν βρούµε ένα αρχαίο και ποιες υπηρεσίες ασχολού-
νται  µ' αυτά. 

4. Να γνωρίζει πώς γίνονται οι ανασκαφές και 3 διάσηµους αρχαιολόγους Έλληνες ή 
ξένους. 

5. Να γνωρίζει 3 περίφηµους αρχαιολογικούς χώρους {2 ελληνικούς και 1 ξένο) και 
να παρουσιάσει µία συλλογή φωτογραφιών κατάλληλα σχολιασµένων, που να 
αναφέρονται στους χώρους αυτούς.  

6. Να γνωρίζει 5 περίφηµα Μουσεία ελληνικά και ξένα.  

7. Να σκιτσάρει ένα αρχαιολογικό µνηµείο που επισκέφθηκε. 

  ΣΣωωσσττοούύ  ΜΜααθθηηττήή  
(Σε συνεργασία µε το σχολείο) 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να συµµετέχει ενεργά στις συζητήσεις της τάξης.  

2. Να είναι φίλος µε τους συµµαθητές του.  

3. Να προσαρµόζεται εύκολα. 

4. Να έχει σύµµετρη και ικανοποιητική απόδοση στα µαθήµατα.  

5. Να έχει τη δυνατότητα πολύπλευρης εξέτασης των Θεµάτων. 

6. Να µπορεί να εξετάζει, να ερευνά, να προτείνει λύσεις, να δέχεται τις απόψεις 
των άλλων για συζήτηση, να συγκρίνει, να απορρίπτει δικαιολογώντας την άπο-
ψή του, να κατανοεί και να προβληµατίζεται.  

7. Να επιδιώκει τη βελτίωσή του. 

8. Να είναι τακτικός στην τήρηση των τετραδίων και των βιβλίων του.  

9. Να µπορεί να ξεχωρίζει πότε είναι ώρα για δουλειά και πότε για παιχνίδι. 

  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω:  
1. Να βρίσκει 8 από 10 µυρωδιές. 

2. Να βρίσκει 8 από 10 ήχους. 

3. Να βρίσκει 5 από 8 γεύσεις. 

4. Να βρίσκει µε την αφή 8 από 10 αντικείµενα. 

5. Να περιγράψει ένα χώρο αφού τον παρατηρήσει καλά για 5 λεπτά (µε πάνω από 
20 διαφορετικά αντικείµενα) ή σε παιχνίδι ΚΙΜ να βρίσκει 16 από 20 αντικείµενα 
σε 2 λεπτά. 
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6. Να οργανώσει ένα παιχνίδι ΚΙΜ στην Αγέλη. 

7. Να αναγνωρίσει: 6 ζώα, 6 λουλούδια, 6 δένδρα, 6 πουλιά, 6 ψάρια.  

8. Να γνωρίζει 5 τουλάχιστον ανιχνευτικά σηµεία. 

  ΚΚααλλοούύ  σσυυζζηηττηηττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 οπωσδήποτε).  
1. Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες µίας καλής συζήτησης.  

2. Να πάρει µέρος σε 3 συζητήσεις στην Αγέλη και να σηµειώσει τα λάθη που έγι-
ναν. 

3. Να διευθύνει 2 συζητήσεις 5' - 10' και να γράψει τα συµπεράσµατά του. 

4. Να υποστηρίξει σε µία συζήτηση ένα Θέµα που του έχει δοθεί από πριν. 

5. Να γνωρίζει 3 µεγάλους ρήτορες. 

  ΜΜοουυσσιικκοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να παίζει ένα όργανο και να ξέρει σε ποια κατηγορία ανήκει. 

2. Να παίζει σε αυτό 2-3 µελωδίες εκ των οποίων η µία να είναι κάποιο Λυκοπουλι-
κό ή Προσκοπικό τραγούδι. 

3. Να γνωρίζει 3 µεγάλους συνθέτες και το έργο τους. 

4. Να γνωρίζει 2-3 µεγάλους σολίστ του οργάνου που παίζει. 

5. Να αναγνωρίζει τον ήχο 5 οργάνων, να αναγνωρίζεί επίσης οπτικά 10. 

6. Να µπορεί να περιποιείται σωστά το όργανο. 

7. Να γνωρίζει τι είναι το πεντάγραµµο και πώς γράφονται σ' αυτό οι νότες και το 
σολφέζ. 

8. Να έχει βοηθήσει, παίζοντας ένα όργανο, σε µια , γιορτή της Αγέλης ή τους Συ-
στήµατος (ή και σε πυρά). 

  ΣΣυυλλλλέέκκττηη  
1. Να παρουσιάσει µια πρωτότυπη και σωστά οργανωµένη συλλογή από οποιαδή-

ποτε υλικά µε 50 τουλάχιστον κοµµάτια. 

2. Να µπορεί να εξηγήσει πού µπορεί κανείς να βρει αυτά τα υλικά και πού τα βρή-
κε εκείνος. 

3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία των αντικειµένων που µαζεύει.  

4. Να προτείνει 3 Θέµατα συλλογών για αντίστοιχα µηνιαία Θέµατα, βοηθώντας την 
εξάδα του να τις πραγµατοποιήσει. 
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  ΑΑφφηηγγηηττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να πει 3 ανέκδοτα στην Αγέλη µε τρόπο διασκεδαστικό. 

2. Να διαβάσει ένα κείµενο 3-4 σελίδων κατά τρόπο ελκυστικό. 

3. Να περιγράψει µε δικά του λόγια µια θεατρική ή κινηµατογραφική ή τηλεοπτική 
παράσταση ή ένα βιβλίο (τουλ. 10'). 

4. Να προετοιµάσει και να µιλήσει στην Αγέλη για ένα Θέµα (τουλάχιστον 5'). 

5. Να γνωρίζει 3 ελληνικά και 1 ξένο αφήγηµα κατάλληλο για παιδιά.  

6. Να µαζέψει 10 ιστορίες από περιοδικά για τις ανάγκες του προγράµµατος της Α-
γέλης και να βοηθήσει στην παρουσίασή τους.  

7. Να γνωρίζει 5 συγγραφείς και από 1 τουλάχιστον έργο τους. 

  ΗΗθθοοπποοιιοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να λάβει µέρος σε 3 σκετς της εξάδας του. 

2. Να µιµείται την κίνηση και τη φωνή 3 ζώων ή πουλιών.  

3. Να µιµείται ένα µωρό, ένα νέο και ένα γέρο άνθρωπο.  

4. Να γράψει ένα σκετς και να το σκηνοθετήσει. 

5. Να ξέρει να µεταµφιεστεί κατάλληλα για δύο διαφορετικούς ρόλους.  

6. Να µπορεί να δείξει µία σκηνή από την ιστορία του Μόγλη µόνος του ή µε τη 
βοήθεια άλλων Λυκοπούλων. 

7. Να έχει παρακολουθήσει µια θεατρική παράσταση. 

8. Να του έχει αναγνωριστεί µια από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: 
Αφηγητή, Φίλου του Θεάτρου, Φίλου του Κινηµατογράφου, Φίλου της Ραδιοφω-
νίας - Τηλεόρασης ή ∆ηµιουργικής Φαντασίας. 

  ΤΤρρααγγοουυδδιισσττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να τραγουδά σωστά τα τραγούδια της Αγέλης. 

2. Να τραγουδά σωστά 3 ελληνικά τραγούδια, από τα οποία το ένα να είναι δηµοτι-
κό. 

3. Να γνωρίζει 5 τραγουδιστές από όλα τα είδη του τραγουδιού (λαϊκό, δηµοτικό, 
ελαφρό, όπερα, µοντέρνο). 

4. Να διευθύνει τραγούδια της Αγέλης. 

5. Να µετέχει στη χορωδία της Αγέλης (αν υπάρχει). 
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6. Να «παρουσιάσει» στην Αγέλη ένα τραγούδι.  

7. Να τηρεί τετράδιο τραγουδιών. 

  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς  
Είναι προετοιµασία για την Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 9 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τι είναι πολιτιστική κληρονοµιά και γιατί πρέπει να τη σέβεται. 

2. Να παρουσιάσει συλλογή 10 αντικειµένων ή φωτογραφιών σχετικών µε τη λαϊκή 
παράδοση. 

3. Να περιγράψει ένα παραδοσιακό πανηγύρι ή κάποια άλλη γιορτή όπως την έχει 
ζήσει ο ίδιος ή όπως του την περιέγραψε κάποιος παλαιότερος. 

4. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να κεντήσει ένα µοτίβο. 

• να ζωγραφίσει ένα πήλινο. 

• να φτιάξει σε χαλκό κάτι παραδοσιακό. 

• να σκαλίσει κάτι σε ένα ξύλο ή να ζωγραφίσει πάνω σε αυτό.  

5. Να ζωγραφίσει την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής του.  

6. Να επισκεφθεί το τοπικό λαογραφικό Μουσείο. 

7. Να καταγράψει παραδοσιακά αντικείµενα που βρίσκονται στο σπίτι του και να 
µάθει σε τι χρησιµεύουν. 

8. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να βρει και να εξηγήσει 10 παλιές παροιµίες.  

• να διηγηθεί 2 Θρύλους της περιοχής του.  

• να τραγουδά σωστά 2 δηµοτικά τραγούδια.  

9. Να χορεύει έναν ελληνικό χορό. 

10. Να λάβει µέρος µε την Αγέλη σε µία δράση µε περιεχόµενο την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά. 

11. Να ξέρει 5 παραδοσιακά παιχνίδια και να παίζει σωστά στην Αγέλη 3 από αυτά. 

12. Να οργανώσει στη γειτονιά του µία παρέα και να παίξει µε αυτή ένα παραδοσια-
κό παιχνίδι. 

  ΦΦίίλλοουυ  ΠΠννεευυµµααττιικκώώνν  ΠΠααιιγγννιιδδιιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το No 1 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει να παίζει 3 επιτραπέζια πνευµατικά παιχνίδια (σκάκι, ντόµινο, ντάµα 

κλπ) µε όλους τους κανόνες. 

2. Να εξηγήσει σε όσους ενδιαφέρονται πώς παίζεται κάποιο από αυτά. 
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3. Να γνωρίζει την ιστορία ενός από αυτά. 

4. Να φτιάξει σε χαρτόνι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

5. Να έχει λάβει µέρος σε σχετικό πρωτάθληµα της Αγέλης. 

  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  ΦΦαανντταασσίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να προτείνει 3 πρωτότυπες περιπέτειες για την Αγέλη σε αντίστοιχους κύκλους 

συζήτησης. 

2. Να παρουσιάσει µε όποιον τρόπο Θέλει (γραφή, ζωγραφική, κολάζ, σκετς κλπ) 
εικόνες από τον κόσµο που θα ήθελε να ζει το έτος 2000.  

3. Να εφεύρει κάτι (κατασκευή, συσκευή, συνταγή, παιχνίδι κλπ). 

4. Συνδυάζοντας 6 φωτογραφίες από περιοδικά να φτιάξει µία ιστορία ή να διαφη-
µίσει τη ζωή της Αγέλης µε µία αφίσα που θα φτιάξει.  

5. Να φτιάξει ένα σκετς για µία γιορτή ή πυρά της Αγέλης. 

  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠάάσσχχαα  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει γιατί γιορτάζουµε το Πάσχα και να ψάλλει σωστά το "Χριστός Ανέστη'. 

2. Να ξέρει να βάφει κόκκινα αβγά. 

3. Να βοηθήσει στην προετοιµασία του πασχαλινού τραπεζιού (στρώσιµο- γλυκά -
φαγητά). 

4. Να στολίσει µία πασχαλινή λαµπάδα. 

5. Να φτιάξει ένα πασχαλινό διακοσµητικό για το σπίτι ή την Αγέλη. 

6. Να προετοιµαστεί σωστά για το Πάσχα (Νηστεία-Εξοµολόγηση- θεία Μετάληψη). 

  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  σστταα  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει γιατί γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα και πώς περιγράφει ο Ευαγγελι-

στής Λουκάς τη Γέννηση. 

2. Να βοηθήσει στο στόλισµα του Xριστουγεννιάτικου δένδρου του σπιτιού και 
στην εορταστική διακόσµηση του σπιτιού, της Αγέλης και του σχολείου. 

3. Να φτιάξει µικρές Χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες και να τις στείλει σε φί-
λους και συγγενείς του. 

4. Να γνωρίζει 3 ελληνικά ή ξένα Χριστουγεννιάτικα έθιµα.  
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5. Να βοηθήσει τη µητέρα του στην προετοιµασία του Χριστουγεννιάτικου ή Πρω-
τοχρονιάτικου τραπεζιού (στρώσιµο – φαγητό - γλυκά). 

6. Να γνωρίζει να ψάλλει σωστά τα Κάλαντα Χριστουγέννων, πρωτοχρονιάς και 
Φώτων. 

  ΓΓννώώσσττηη  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να παρουσιάσει και περιγράψει µε απλά λόγια το τι είναι ένας ηλε-

κτρονικός υπολογιστής και τι εφαρµογές µπορεί να έχει στη ζωή µας. 

2. Να γνωρίζει µερικές συσκευές εισόδου και εξόδου δεδοµένων σε έναν ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή. 

3. Να γνωρίζει µερικούς τύπους ηλεκτρονικών υπολογιστών και τον κεντρικό επε-
ξεργαστή που χρησιµοποιούν. 

4. Να µπορεί να κατονοµάσει µερικές γλώσσες προγραµµατισµού. 

5. Να συντάξει ένα απλό πρόγραµµα σε όποια γλώσσα θέλει (basic, logo κτλ.) το 
οποίο όταν θα τρέχει θα εκτελεί µία απλή λειτουργία (π.χ.. θα σχεδιάζει µερικά 
παραλληλόγραµµα, θα γράφει το όνοµά του κτλ.).  

6. Να γνωρίζει τους βασικούς τρόπους µαγνητικής αποθήκευσης δεδοµένων. 

7. Να γνωρίζει µερικά µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνουµε όταν χρησιµο-
ποιούµε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

8. Να παρουσιάσει µία έκθεση µε βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες ή άρθρα σχετικά 
µε τα παραπάνω θέµατα. 

  ΕΕιιδδιικκήή  ΕΕρραασσιιττεεχχννιικκήή  ΑΑσσχχοολλίίαα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  
ΚΚλληηρροοννοοµµιιάάςς  
Για να αποκτήσει ένα Λυκόπουλο την Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία ''Πολιτιστική 
Κληρονοµιά'' πρέπει: 
1. Να παρακολουθήσει δύο δράσεις µε θέµα: πανηγύρια, Έθιµα - Κάλαντα - Έθιµο 

(Κύριο θέµα) - Χαρταετοί - Αινίγµατα - παροιµίες - παραδοσιακά παιχνίδια- Λαϊκό 
Θέατρο - Καραγκιόζης - Ελληνικό γλέντι. 

2. Να συνεργαστεί κατά τη διεξαγωγή µίας δράσης µε Θέµα: Μεγάλο παιχνίδι Μου-
σείου - Μεγάλο παιχνίδι Μοναστηριού - Μεγάλο παιχνίδι παραδοσιακού οικισµού 
- Ελληνική κουζίνα – Κατασκευή χειροτεχνηµάτων - Σχέδιο, Φωτογραφία - Χο-
ροί. 

3. Να πραγµατοποιήσει και να παρουσιάσει στην Αγέλη πέντε θέµατα της εκλογής 
του από τα παρακάτω: 

• Να σχεδιάσει ένα παραδοσιακό σπίτι και µια εκκλησία µε το καµπαναριό της. 

• Να τραγουδά ένα δηµοτικό τραγούδι και να αναγνωρίζει τρεις ελληνικούς σκο-
πούς (π.χ.. τσάµικο, καλαµατιανό, κρητικό κλπ).  
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• Να γνωρίζει δέκα τουλάχιστον παροιµίες και τη σηµασία τους.  

• Να διηγηθεί ένα ελληνικό παραµύθι στην Αγέλη. 

• Να παρουσιάσει µια συλλογή φωτογραφιών από δέκα αντικείµενα λαϊκής τέ-
χνης, µε σύντοµες επεξηγήσεις. 

• Να παρουσιάσει πέντε ζευγάρια φωτογραφιών που να δείχνουν συγκριτικά πα-
ραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους ζωής (π.χ. κατοικία, τροφές, ντύσιµο, 
ψυχαγωγία κλπ.) και να γράψει ένα σύντοµο σχόλιο. 

• Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε φωτογραφίες εφτά µοναστηριών, αναφέρο-
ντας µε δύο λόγια την ιστορία τους. 

• Να γνωρίζει τρία παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια και να τα παίξει στα άλλα Λυ-
κόπουλα. 

• Να γνωρίζει την ηµεροµηνία δέκα γιορτών του χρόνου και το βίο ενός Αγίου 
(κατά προτίµηση εκείνου του οποίου φέρει το όνοµά του). 

• Να γνωρίζει δέκα αινίγµατα και να τα πει στην Αγέλη. 

• Να κάνει µια συλλογή από δέκα φιγούρες ηρώων Καραγκιόζη, γράφοντας και 
τα ονόµατά τους. 

• Να ξέρει να χτυπά τις καµπάνες της εκκλησίας για τρεις διαφορετικές περιπτώ-
σεις. 

• Να συγκεντρώσει είκοσι τουλάχιστον ιδιωµατικές λέξεις από ένα χωριό και να 
εξηγήσει τη σηµασία τους. 

• Να γνωρίζει πέντε τοπωνύµια της περιοχής του και το λόγο της ονοµασίας 
τους. 

• Να γνωρίζει τρία παραδοσιακά φαγητά και τρία γλυκά και να βοηθήσει τη µη-
τέρα του στην παρασκευή ενός από αυτά. 

• Να παρουσιάσει ένα λεύκωµα µε δέκα φορεσιές από διάφορες ελληνικές περιο-
χές, µε σύντοµες επεξηγήσεις. 

• Να παρουσιάσει λεύκωµα µε δέκα φωτογραφίες αγροτικών εργαλείων και να 
επεξηγήσει τη σηµασία τους. 

• Να βοηθήσει σε µια αγροτική εργασία (π.χ.. τρύγος, πάτηµα, µάζεµα της ελιάς, 
άλεσµα µε χερόµυλο κλπ.) και να γνωρίζει τη σηµασία της. 

• Να βοηθήσει σε µια κτηνοτροφική εργασία (π.χ.. τάισµα ζώων, µάζεµα αβγών, 
βοσκή, άρµεγµα κλπ.) και να γνωρίζει τη σηµασία της.  

• Να πάρει συνεντεύξεις (µε κασετόφωνο) από ένα γεωργό και από ένα βοσκό ή 
ψαρά για τον τρόπο της δουλειάς τους. 

• Να πάρει συνεντεύξεις από δύο παραδοσιακούς τεχνίτες (καλαθοπλέκτη, µαρ-
µαρά, ξυλογλύπτη, αγγειοπλάστη, αργυροχόο, χαλκουργό, σιδερά, καραβοµα-
ραγκό κλπ.) µε διαφορετική ειδικότητα, για τον τρόπο της δουλειάς τους. 

• Να σχεδιάσει πέντε εργαλεία µίας παραδοσιακής τέχνης.  

• Να ξέρει πέντε νανουρίσµατα ή ταχταρίσµατα και να µαγνητοφωνήσει τουλά-
χιστον ένα. 

• Να διηγηθεί στην Αγέλη πώς γινόταν ένας παραδοσιακός γάµος.  
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• Να γνωρίζει πέντε από τα επίθετα που αποδίδει o λαός στην Παναγία και άλλα 
πέντε που αποδίδει σε Αγίους. 

• Να ζωγραφίσει µία τοιχογραφία ή µία εικόνα από την εκκλησία και να εξηγήσει 
τη σηµασία της. 

• Να ξέρει τι είναι οι νεράιδες και τι οι καλικάντζαροι και να διηγηθεί µία παρά-
δοση για το καθένα. 

• Να τραγουδά τα κάλαντα των Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς και των Φώ-
των. 

• Να γνωρίζει τι είναι η εβδοµάδα της Τυρινής και ποια τα έθιµα της Αποκριάς 
και της Καθαρής ∆ευτέρας. 

• Να φτιάξει ένα στεφάνι της Πρωτοµαγιάς και να εξηγήσει τη σηµασία του. 

• Να βοηθήσει στο στόλισµα του Επιταφίου της ενορίας του. 

• Να ανάψει και να πηδήξει τη φωτιά του Αη-Γιαννιού και να γνωρίζει τη σηµα-
σία της. 

• Να παρουσιάσει µία συλλογή από βότανα, λουλούδια και θάµνους του αγρού 
µε τη λαϊκή τους ονοµασία, τις πρακτικές θεραπευτικές τους ιδιότητες και τις 
τυχόν παραδόσεις που σχετίζονται µε αυτά. 

4. Να κατανοεί τι είναι η πολιτιστική Κληρονοµιά και τη σηµασία της διατήρησής 
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ΖΖ ωω ήή   ΥΥ ππ αα ίί θθ ρρ οο υυ   

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποιοι είναι οι 5 ωκεανοί και ποια τα κυριότερα πελάγη της Ελλάδας.  

2. Να ξέρει τη σηµασία της Θάλασσας. 

3. Να παρουσιάσει µια συλλογή από 5 θαλασσινά αντικείµενα.  

4. Να ξέρει τις µορφές και τα αίτια ρύπανσης της Θάλασσας. 

5. Να αναγνωρίζει 5 είδη ψαριών ή άλλων οργανισµών της θάλασσας.  

6. Να ξέρει 2 θαλασσινά τραγούδια ή ιστορίες. 

7. Να ξέρει τις διάφορες καταστάσεις της Θάλασσας (τρικυµία, ήρεµη, άµπωτη, πα-
λίρροια κλπ). 

8. Να γνωρίζει κολύµπι. 

9. Να αναγνωρίζει τουλάχιστον 3 είδη σκαφών. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΒΒάάρρκκααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω:  
1. Να γνωρίζει κολύµπι.  

2. Να γνωρίζει να τραβά κουπί. 

3. Να γνωρίζει τα σηµάδια αλλαγής του καιρού στη θάλασσα.  

4. Να γνωρίζει την ονοµατολογία των κυριότερων µερών και εξαρτηµάτων της βάρ-
κας και τη χρησιµότητά τους.  

5. Να γνωρίζει τι θα κάνει αν πάθει κάτι η βάρκα. 

6. Να γνωρίζει πώς δένουν και πώς λύνουν µε ασφάλεια τη βάρκα.  

7. Να γνωρίζει πώς πρέπει να ντύνεται για τη βάρκα. 

8. Να γνωρίζει 3 διαφορετικά είδη βάρκας (κωπηλάτη, µηχανοκίνητη, µε πανιά 
κλπ). 
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9. Να έχει κυβερνήσει 5 φορές τουλάχιστον. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττωωνν  ψψααρριιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 10 διαφορετικά ψάρια και να αναγνωρίζει εκ του φυσικού 5 απ' αυ-

τά.  

2. Να περιποιηθεί για 1 µήνα τουλάχιστον ένα ψάρι σε γυάλα. 

3. Να φτιάξει από οποιοδήποτε υλικό ένα διακοσµητικό ψάρι.  

4. Να γνωρίζει ποιοι κίνδυνοι απειλούν µε εξαφάνιση τα ψάρια. 

5. Να παρουσιάσει µια συλλογή 10 αντικειµένων σχετικών µε τα ψάρια.  

6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του τουλάχιστον 1 βιβλίο σχετικό µε τα ψάρια.  

7. Να έχει επισκεφθεί ένα ενυδρείο.  

  ΨΨααρράά  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει και να µπορεί να περιγράψει 5 είδη ψαριών που ζουν στην Ελλάδα. 

2. Να γνωρίζει τα είδη δολωµάτων. 

3. Να γνωρίζει 3 είδη ψαρέµατος και τι υλικά χρειάζονται γι' αυτά. 

4. Να έχει πάει για ψάρεµα µε καλάµι ή βάρκα τουλάχιστον 5 φορές.  

5. Να ξέρει να βγάζει το ψάρι από το αγκίστρι χωρίς να το καταστρέψει.  

6. Να παρουσιάσει στην Αγέλη ηµερολόγιο ενός ψαρέµατος δείχνοντας τα υλικά 
που χρησιµοποίησε και φωτογραφίες ψαριών που τυχόν έπιασε. 

7. Να ξέρει τι θα κάνει αν η βάρκα πάθει κάτι. 

8. Να ξέρει ποιες µέθοδοι ψαρέµατος απαγορεύονται. 

  ΓΓεεωωρργγοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει ποιες καλλιέργειες ενδείκνυται για τα χωράφια της περιοχής. 

2. Να ξέρει όλο τον κύκλο µίας καλλιέργειας από τη σπορά ως τη συγκοµιδή. 

3. Να βοηθήσει τους γονείς του σε όλες τις φάσεις µίας καλλιέργειας και να κρατή-
σει ηµερολόγιο. 

4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί τα παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία. 

5. Να γνωρίζει την αξία του αναδασµού και της εκβιοµηχάνισης των καλλιεργειών. 
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6. Να κάνει µία συλλογή που Θα δείχνει ένα φυτό από τον σπόρο ως την τελική 
του µορφή π.χ. σπόρο σιταριού, φύτρα, στάχυ πράσινο, στάχυ ώριµο, σπόροι 
σιταριού, αλεύρι κλπ. 

7. Να γνωρίζει τα οφέλη και τους κινδύνους από τα λιπάσµατα και τα φυτοφάρµα-
κα. 

  ΚΚηηπποουυρριικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει να ποτίζει, να σκαλίζει, να καθαρίζει, να κοπρίζει, να φυτεύει, να ραντί-

ζει και γενικά να κάνει σωστά όλες τις δουλειές του κήπου χρησιµοποιώντας τα 
κατάλληλα εργαλεία. 

2. Να φυτέψει λουλούδια ή λαχανικά σε ένα κοµµάτι κήπου και να τα παρακολου-
θήσει µέχρι να βγουν τα λουλούδια ή να δέσει ο καρπός.  

3. Να ξέρει 3 τρόπους φυτέµατος (καταβολάδα, σπόρο, βολβό κλπ).  

4. Να γνωρίζει ανάλογα µε την εποχή τι ευδοκιµεί στον κήπο. 

5. Να γνωρίζει µερικούς κινδύνους που διατρέχουν τα φυτά του κήπου (σκουλήκι, 
ακρίδες, χιόνι κλπ) και τον τρόπο αντιµετώπισής τους. 

6. Να γνωρίζει τα εργαλεία που χρειάζονται για την περιποίηση του κήπου (ψαλίδια, 
κλαδευτήρι, τσάπα κλπ). 

7. Να κρατήσει σηµειώσεις για 2 µήνες για τον τρόπο δουλειάς του σε κήπο και να 
παρουσιάσει ηµερολόγιο µε φωτογραφίες και προϊόντα από τον κήπο. 

8. Να έχει επισκεφθεί ένα Βοτανικό κήπο ή φυτώριο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττωωνν  ΛΛοουυλλοουυδδιιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να αναγνωρίζει 10 διαφορετικά λουλούδια. 

2. Να περιποιηθεί για ένα µήνα 3 γλάστρες µε λουλούδια.  

3. Να ποτίζει τακτικά τις γλάστρες του σπιτιού του. 

4. Να ξέρει ποια εποχή φυτεύονται 3 λουλούδια και τι περιποίηση χρειάζονται (χώ-
µα, πότισµα κλπ). 

5. Να παρουσιάσει συλλογή από 10 ξερά λουλούδια ή 15 φωτογραφίες λουλου-
διών. 

6. Να ξέρει να στολίσει ένα βάζο µε λουλούδια ή ένα καλάθι ή να φτιάχνει µία σω-
στή ανθοδέσµη. 

7. Να ξέρει πότε πρέπει και πότε όχι να κόβει τα λουλούδια και τον τρόπο που πρέ-
πει να τα κόβει για να µην προκαλεί ζηµιά στο φυτό.  

8. Να ξέρει 3 τραγούδια που µιλούν για λουλούδια.  

9. Να ξέρει 3 τρόπους φυτέµατος λουλουδιών (σπόρο, παραφυάδα, βολβό κλπ). 
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10. Να έχει επισκεφθεί ένα φυτώριο ή έκθεση λουλουδιών. 

  ΒΒοοττααννοολλοογγίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξεχωρίζει 5 διαφορετικά βότανα ή αρωµατικά φυτά. 

2. Να ξέρει σε τι χρησιµεύουν: o δυόσµος, το δενδρολίβανο, το θυµάρι, το χαµο-
µήλι, το φασκόµηλο και η µολόχα. 

3. Να ετοιµάσει ένα ζεστό µε οποιοδήποτε βότανο ή αρωµατικό φυτό θέλει. 

4. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 6 τουλάχιστον βότανα ή αρωµατικά φυτά. 

5. Να µαζέψει σε εκδροµή 2 διαφορετικά βότανα ή αρωµατικά φυτά για τη συλλογή 
του π.χ.. µέντα, ρίγανη, θυµάρι κλπ. 

6. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα βιβλίο σχετικό µε τη βοτανολογία ή τα αρωµατι-
κά φυτά. 

  ΖΖωωοοττεεχχννίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 2 οπωσδήποτε).  
1. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα των ζώων. 

2. Να ξέρει να ταΐσει, να ποτίσει και γενικά να περιποιηθεί µία κατηγορία από τα 
παρακάτω ζώα: 

• πρόβατα - γίδες (κούρεµα, βοσκή κλπ) 

• αγελάδες (άρµεγµα, τάισµα κλπ) 

• χοίρους (καθαριότητα, νερό κλπ) 

• πουλερικά (τάισµα, καθαρό κοτέτσι κλπ)  

• κουνέλια (τάισµα κλπ) 

3. Να ξέρει να κρατά καθαρό το χώρο που µένουν τα ζώα. 

4. Να γνωρίζει ποιες αρρώστιες απειλούν τα ζώα αυτά και πώς µπορείς να τα προ-
φυλάξεις µε τη βοήθεια του κτηνίατρου. 

5. Να ξέρει πώς πολλαπλασιάζονται τα ζώα αυτά και πώς να περιποιηθεί µάνα και 
νεογνά. 

6. Να έχει επισκεφθεί µία φάρµα ή ένα κτηνοτροφικό κέντρο.  

  ΦΦίίλλοουυ  ττωωνν  ζζώώωωνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω:  
1. Να µην φοβάται τα ζώα. 

2. Να αναγνωρίζει 10 ήµερα και 10 άγρια ζώα. 
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3. Να περιποιηθεί για λίγες µέρες ένα οποιοδήποτε ζώο. 

4. Να παρουσιάσει συλλογή φωτογραφιών µε 10 ζώα από τις 5 ηπείρους.  

5. Να ξέρει τί αρρώστιες µπορεί να κολλήσει από διάφορα οικιακά ζώα.  

6. Να ξέρει να παίρνει αποτύπωµα από ίχνος ενός ζώου.  

7. Να φτιάξει ένα κατάλυµα ή σπίτι για κάποιο κατοικίδιο ζώο.  

8. Να µιµηθεί την κραυγή 3 ζώων. 

9. Να έχει επισκεφθεί ένα ζωολογικό κήπο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.  

10. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα τουλάχιστον βιβλίο σχετικό µε τα ζώα. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττωωνν  πποουυλλιιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω:  
1. Να αναγνωρίζει 10 διαφορετικά πουλιά. 

2. Να ξέρει ποια είδη πουλιών υπάρχουν στην περιοχή του και ποια είδη τείνουν να 
χαθούν. 

3. Να περιποιηθεί για λίγες µέρες ένα πουλί (σε κλουβί) ή να φροντίσει για τα 
σπουργίτια, περιστέρια κλπ που ζουν στα κοντινά δένδρα, ρίχνοντας σπόρους ή 
ψίχουλα. 

4. Να φτιάξει µία φωλιά για πουλιά από ξύλο ή άλλα υλικά και να τη στήσει στον 
κήπο του ή σε κοντινό δένδρο. 

5. Να προστατεύει τα πουλιά από τις ξόβεργες και τα αβγά στις φωλιές των που-
λιών. 

6. Να σφυρίξει ή να κράξει σαν 3 διαφορετικά πουλιά. 

7. Να συµφωνεί ότι το πιο σηµαντικό για τα πουλιά είναι να είναι ελεύθερα. 

8. Να παρουσιάσει µια συλλογή φωτογραφιών µε 10 τουλάχιστον είδη πουλιών. 

9. Να έχει επισκεφθεί ένα ζωολογικό κήπο ή ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  οουυρρααννοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία του αεροπλάνου παρουσιάζοντάς την χρησιµοποιώντας 

σκίτσα ή φωτογραφίες. 

2. Να γνωρίζει 5 είδη πουλιών της περιοχής του και τις συνήθειές τους. 

3. Να γνωρίζει 3 τύπους νεφώσεων. 

4. Να αναγνωρίζει το βράδυ 3 αστερισµούς. 

5. Να κάνει µία συλλογή: 

• από φωτογραφίες 10 πουλιών ή 

• από φωτογραφίες 10 αεροπλάνων ή 
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• από 3 σχέδια σχετικά µε τον ουρανό και τα αεροπλάνα. 

6. Να φτιάξει ένα αεροπλανάκι από χαρτί ή ένα αερόστατο µε µπαλόνια και άλλα 
υλικά. 

7. Να γνωρίζει µερικά για τη µόλυνση της ατµόσφαιρας και τις συνέπειές της. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  δδιιαασσττήήµµααττοοςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της κατάκτησης του διαστήµατος. 

2. Να γνωρίζει τί είναι γαλαξίας, τί είναι πλανητικό σύστηµα, ποιοι πλανήτες το α-
ποτελούν και τί είναι τα έτη φωτός. 

3. Να αναγνωρίζει στον ουρανό 3 αστερισµούς και κυρίως την Μεγάλη Άρκτο. 

4. Να βρίσκει τον Πολικό Αστέρα. 

5. Να ξέρει τις φάσεις της Σελήνης. 

6. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να ζωγραφίσει έναν αστερισµό µε το µυθικό περίγραµµα που του έδωσε την 
ονοµασία του. 

• να κάνει µία συλλογή µε 5 φωτογραφίες πλανητών. 

• να κάνει µία συλλογή µε 5 φωτογραφίες διαστηµοπλοίων ή αστροναυτών. 

• να κάνει µία συλλογή γραµµατοσήµων µε διαστηµικό θέµα. 

7. ε. να ζωγραφίσει τη διαστηµική πόλη του µέλλοντος.  

  ΜΜεεττεεωωρροολλοογγίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: (το Νο 6 οπωσδήποτε).  
1. Να γνωρίζει το ανεµολόγιο και να καταλαβαίνει τί άνεµος και από πού φυσά. 

2. Να γνωρίζει 3-4 τύπους νεφών. 

3. Να δείξει 3 πρακτικούς τρόπους διάγνωσης καιρού. 

4. Να γνωρίζει τη χρήση του Θερµόµετρου και του βαρόµετρου.  

5. Να γνωρίζει: 

• τί είναι βαροµετρικό υψηλό - χαµηλό. 

• τί δύναµη έχει o αέρας και πώς µετριέται. 

• πόσα είδη καιρού έχουµε. 

6. Να κρατήσει µετεωρολογικό ηµερολόγιο µίας εβδοµάδας σηµειώνοντας: 

• τί καιρό έχει. 

• τί άνεµοι φυσούν. 

• τί Θερµοκρασία επικρατεί (ΜΑΧ-ΜΙΝ). 
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7. Να έχει επισκεφθεί το αστεροσκοπείο η τις εγκαταστάσεις της ΕΜΥ. 

  ΟΟρρυυκκττοολλοογγίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει 10 διαφορετικά ορυκτά και σε τί χρησιµεύουν.  

2. Να παρουσιάσει συλλογή µε 5 διαφορετικά ορυκτά. 

3. Να ξέρει τους κινδύνους που διατρέχουν οι µεταλλωρύχοι. 

4. Να ξέρει για τη σύσταση του φλοιού της γης και την πύρινη µάζα του εσωτερι-
κού της. 

5. Να κάνει κατάλογο των ορυκτών που παράγει η Ελλάδα γράφοντας και τον τόπο 
παραγωγής. 

6. Να ζωγραφίσει κάτι από τη ζωή σε ένα µεταλλείο η µία σκηνή από το ταξίδι στο 
κέντρο της γης. 

7. Να έχει επισκεφθεί µία συλλογή ή ένα Μουσείο Ορυκτολογίας. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  ΒΒοουυννοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα 3 υψηλότερα βουνά του Κόσµου και τα 3 υψηλότερα βουνά της 

Ελλάδας. 

2. Να γνωρίζει τί πρέπει να φορά και τί να έχει µαζί του ένας καλός ορειβάτης. 

3. Να ανέβει σε ένα βουνό καλύπτοντας διαφορά ύψους 300 τουλάχιστον µέτρων. 

4. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά την πυξίδα και το χάρτη.  

5. Να ξέρει ποια τρόφιµα ενδείκνυται για το κρύο και ποια όχι.  

6. Να σέβεται το φυσικό περιβάλλον.  

7. Να παρουσιάσει ηµερολόγιο της «ορειβασίας» του που θα περιλαµβάνει φωτο-
γραφίες, φυσικά αντικείµενα, λουλούδια του βουνού κ.ά.. 

8. Να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα τουλάχιστον βιβλίο σχετικό µε το βουνό ή την 
ορειβασία. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  ∆∆άάσσοουυςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την αξία του δάσους. 

2. Να κάνει συλλογή από 10 υλικά που προέρχονται από τα προϊόντα του δάσους. 

3. Να ξέρει τι να κάνει αν χαθεί σε ένα δάσος. 

4. Να ξέρει να ξεχωρίζει 10 διαφορετικά δένδρα και φυτά του δάσους.  
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5. Να αναγνωρίζει 5 ζώα του δάσους.  

6. Να διασχίσει ένα δάσος καταγράφοντας τι ζώα και τι φυτά συνάντησε κάνοντας 
την σχετική συλλογή φυτών. 

7. Να ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν αντιληφθεί φωτιά σε µια δασική έκταση. 

8. Να σέβεται τα δένδρα και το φυσικό περιβάλλον. 

9. Να συµµετάσχει σε µια δενδροφύτευση ή στον καθαρισµό δένδρων από κάµπιες. 

  ΑΑννίίχχννεευυσσηηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα βασικά ανιχνευτικά σήµατα και να ακολουθεί µε τη βοήθειά τους 

απόσταση 2 χλµ. 

2. Να γνωρίζει τη χρήση της πυξίδας και να βρίσκει στον ουρανό τον Πολικό Αστέ-
ρα. 

3. Να µπορεί να διαβάζει χάρτη και τα τοπογραφικά σηµεία.  

4. Να χαράξει µια διαδροµή µε ανιχνευτικά που αργότερα θα ακολουθήσει η Αγέλη 
στη διάρκεια µιας εκδροµής. 

5. Να αφήσει ίχνη µε 3 πρωτότυπους τρόπους, που να έχουν σχέση µε το Μηνιαίο 
Θέµα. 

6. Να βρει σε µια εκδροµή ίχνη ζώου. 

7. Να αναγνωρίζει ίχνη 3 διαφορετικών ζώων.  

8. Να πάρει ίχνος ζώου σε γύψο. 

  ΕΕκκδδρροοµµέέαα  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να λάβει µέρος σε 3 τουλάχιστον εκδροµές.  

2. Να προετοιµάζει σωστά το σακίδιό του.  

3. Να ετοιµάσει σάντουιτς για µία εκδροµή. 

4. Να ξέρει πώς θα οργανώσει τη γωνιά της εξάδας του σε µία εκδροµή.  

5. Να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου στον τόπο της εκδροµής και να 
τηρεί τους βασικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.  

6. Να ανάψει φωτιά και να ψήσει κάτι απλό. Κατόπιν να σβήσει τη φωτιά χωρίς να 
αφήσει ίχνη. 

7. Να κάνει µία πορεία 2 χλµ.. µε τη βοήθεια πυξίδας και ανιχνευτικών σηµείων. 

8. Να γνωρίζει τουλάχιστον 5 κατάλληλα µέρη για εκδροµή Αγέλης. 
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  ΚΚαατταασσκκηηννωωττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει λάβει µέρος σε µία κατασκήνωση της Αγέλης του.  

2. Να ξέρει τί εφόδια χρειάζονται για µία κατασκήνωση.  

3. Να φροντίζει σωστά τα πράγµατά του στη διάρκεια της κατασκήνωσης. 

4. Να συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα παρουσιάζοντας: 

• ένα παιχνίδι 

• ένα τραγούδι 

• ένα σκετς 

5. Να φροντίζει για την Υγιεινή της Κατασκήνωσης. 

6. Να φτιάξει µία κατασκευή άνεσης στο χώρο της εξάδας του. 

7. Να βοηθήσει στο σερβίρισµα και στο πλύσιµο των πιάτων, καθώς και σε άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες. 

  ΦΦυυσσιιοολλάάττρρηη  
1. Να του έχουν αναγνωριστεί 2 τουλάχιστον ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον το-

µέα της Ζωής Υπαίθρου. 

2. Να έχει πάρει µέρος σε µία δράση προστασίας περιβάλλοντος. 

3. Να καταλαβαίνει τους κινδύνους που διατρέχει το περιβάλλον και να συµπεριφέ-
ρεται κατά τρόπο θετικό για την εξάλειψή τους. 

4. Να έχει πάρει µέρος σε 3 τουλάχιστον εκδροµές Αγέλης και να δείχνει ότι προ-
σαρµόζεται και του αρέσει η ζωή υπαίθρου. 

5. Να έχει διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο ή να έχει πάει κατασκήνωση. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  
Μ' αυτή την Ερασιτεχνική Ασχολία το Λυκόπουλο προετοιµάζεται για την απόκτηση 
της Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Για την απόκτηση της Ερασιτεχνικής Ασχολίας 'Φίλου του Περιβάλλοντος' το Λυκό-
πουλο πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τόπους που συνθέτουν την έν-

νοια περιβάλλον (π.χ.. πόλη, βουνό, παραλία, κοιλάδα, οροπέδιο, έλος, λίµνη, 
ποτάµι, δάσος) και µπορεί να παρουσιάσει στην εξάδα του η να απεικονίσει τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους. 

2. Να µπορεί να αναγνωρίσει τα µεγάλα προβλήµατα του περιβάλλοντος (π.χ.. νέ-
φος, θόρυβος, µόλυνση της Θάλασσας, της γης και του πέρα, πυρκαϊές κλπ) και 
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να συζητήσει µε την εξάδα του τί µπορούν να κάνουν τα Λυκόπουλα για ένα κα-
λύτερο αύριο. 

3. Να µπορεί να αναγνωρίσει άλλα µεγάλα προβλήµατα της εποχής µας που έχουν 
σχέση µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος όπως την φτώχεια και την πείνα 
σε πολλά µέρη της γης, τη βία, το άγχος, την έλλειψη χώρου για παιχνίδι, τις ε-
πιβλαβείς συνήθειες (κάπνισµα, ναρκωτικά, αλκοόλ) και να συζητήσει µε την ε-
ξάδα του τί µπορούν να κάνουν τα Λυκόπουλα για ένα καλύτερο αύριο. 

4. Να συµµετάσχει µε την Αγέλη του σε µία δράση προσφοράς η ενηµέρωσης για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Να κάνει µία συλλογή άρθρων η φωτογραφιών από εφηµερίδες η περιοδικά για 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

6. Να γνωρίζει τη σηµασία του δάσους και τί πρέπει να κάνουµε σαν Λυκόπουλα 
όταν βρισκόµαστε εκεί για να το προστατεύουµε. 

  ΕΕιιδδιικκήή  ΕΕρραασσιιττεεχχννιικκήή  ΑΑσσχχοολλίίαα  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  
ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

Το φυσικό περιβάλλον 
1. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα µηνιαίο Θέµα του ετήσιου προγράµµα-

τος της Αγέλης του σε σχέση µε τη φύση. Ακόµα, να έχει βοηθήσει την εξάδα 
του και τους Γερόλυκους στις δράσεις αυτού του µηνιαίου Θέµατος. 

2. Να καταγράψει σε µία µεγάλη αφίσα το δάσος, τους θάµνους, τα ζώα της περιο-
χής του. Να συλλέξει πληροφορίες για το πώς επηρεάζει η βροχή τα φυτά, οι εκ-
δροµείς τα φυτά και τα ζώα, η φωτιά τα δένδρα, τα δένδρα το οξυγόνο. 

3. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή στην Αγέλη του πληροφορίες σχε-
τικά µε: 

το έδαφος • η παραλία • το έλος 
o αρχαιολογικός χώρος • το βουνό • η λίµνη 
το φαράγγι • το δάσος • η κοιλάδα 

το ποτάµι • το άλσος • η χωµατερή 
o πυθµένας της • o αέρας • η Θάλασσα 

Θάλασσα 
4. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή την Αγέλη του πληροφορίες σχετι-

κά µε ένα από τα παρακάτω ζώα, ψάρια ή πτηνά της Ελληνικής υπαίθρου: πώς 
είναι, ποια τα είδη του, πού ζει, ποιες οι συνήθειές του, τι τρώει, ποιος o ρόλος 
του, πώς µπορούµε να το προστατέψουµε, σε ποια µέρη της περιοχής µας ή της 
πατρίδας µας απειλείται, ποιος είναι o αρµόδιος για την προστασία του, τι µπο-
ρούµε να κάνουµε εµείς για να το προστατέψουµε; 

η αρκούδα • το τσακάλι • o λύκος 
το ψαρόνι • το µπαρµπούνι • το χέλι 
o πελαργός • το χελιδόνι • o µελισσοφάγος' 
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η πεταλούδα • το γεράκι • o αετός 
το κουνέλι • η τσιπούρα • o ξιφίας 

η ενυδρίδα • το αγριόγιδο • η οχιά 
η καραβίδα • η πάπια • το δελφίνι 
o ερωδιός • o πελεκάνος • η Θαλασσοχελώνα 

o γυπαετός • η κουρούνα • η βίδρα 
το όρνιο • o πετρίτης ' • o αγριόγατος 
Ανάλογη δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιήσει σχετικά µε κάποιο φυτό, δέν-
δρο, ζώο, ψάρι, πουλί, που απειλείται µε εξαφάνιση (π.χ. Θαλάσσια χελώνα, µεσο-
γειακή φώκια, καφετιά αρκούδα). 
5. Να συλλέξει και να παρουσιάσει στην εξάδα ή την Αγέλη του πληροφορίες σχετι-

κά µε φυτά της ελληνικής υπαίθρου. Τα φυτά που του προτείνονται είναι: 

το κυπαρίσσι • το θυµάρι • η φτελιά 
η λεύκα • η ελιά • η βελανιδιά 

το πεύκο • το έλατο • o πλάτανος 
η ιτιά • η αγριοτριανταφυλλιά • η βατοµουριά 
η λυγαριά • το σχίνο • το κυκλάµινο 
6. Να επισκεφθεί ένα ζωολογικό ή βοτανικό κήπο ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή να 

παρακολουθήσει µία κινηµατογραφική ταινία σχετικά µε τη φύση. 

7. Να συµµετάσχει ενεργά σε µία εξόρµηση περισυλλογής απορριµµάτων µικρής 
παραλίας, πάρκου κλπ. 

8.  

9. Να γνωρίζει πώς το νερό υψώνεται από τη γη, γίνεται βροχή και ύστερα διαβρέ-
χει το έδαφος. Να παρουσιάσει τη δουλειά του στην εξάδα ή την Αγέλη του. 

10. Να γνωρίζει τις δύο βασικές λειτουργίες των φυτών φωτοσύνθεση και διαπνοή). 
Να παρουσιάσει τη δουλειά του στην εξάδα ή την Αγέλη του. 

11. Μαζί µε την εξάδα ή την Αγέλη του να υιοθετήσει ένα µικρό κήπο ή ένα µέρος 
του άλσους της γειτονιάς του ή της κοντινής παραλίας, τουλάχιστον για ένα µή-
να. Αν χρειάζεται να φυτέψει δένδρα ή γρασίδι ή φυτά σε γλάστρες. 

12. Να προσπαθεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του σαν Λυκόπουλο στη φύση και να 
αποδείξει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρησή της. Να βοηθήσει 
ώστε και τα άλλα παιδιά να κατανοήσουν τη χρησιµότητα της προστασίας του 
περιβάλλοντος συζητώντας µε τους συνοµηλίκους του, ζωγραφίζοντας αφίσες, 
κάνοντας µία παρουσίαση στο σχολείο ή την Αγέλη του. 

Να έχει διανυκτερεύσει τουλάχιστον µία νύκτα στο ύπαιθρο ή να έχει πάει κατασκή-
νωση µε την Αγέλη του. Να παρακολουθήσει µαζί µε την Αγέλη του ορισµένα φαι-
νόµενα της φύσης, όπως π.χ.. πώς µεγαλώνει ένα φυτό, πώς µεταµορφώνεται µία 
πεταλούδα ή ένας βάτραχος. 
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ΣΣ ωω µµ αα ττ ιι κκ ήή   ΑΑ γγ ωω γγ ήή   

  ΘΘααλλαασσσσίίωωνν  ΣΣπποορρ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (προϋπόθεση: να ξέρει κολύµπι 
καλό) 
1. Να επιδίδεται σε κάποιο θαλάσσιο σπορ όπως κολύµπι, water ροΙο, Θαλάσσιο σκι 

κλπ.  

2. Να παρουσιάσει στην Αγέλη τους κανόνες ή την τεχνική ενός Θαλάσσιου σπορ. 

3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία ενός Θαλάσσιου ή ναυτικού αθλήµατος και τα 
ονόµατα 3 πρωταθλητών Ελλήνων ή ξένων σε κάποιο από αυτά. 

4. Να ζωγραφίσει ή να παρουσιάσει µια συλλογή από φωτογραφίες σχετικές µε ένα 
θαλάσσιο ή ναυτικό άθληµα. 

5. Να γνωρίζει τους κινδύνους της Θάλασσας και της κολύµβησης.  

6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  ΚΚοολλύύµµββηησσηηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να κολυµπά 25 µ. κροουλ. 

2. Να µπορεί να κολυµπά 10 µ. ανάσκελα και 10 µ. πρόσθιο. 

3. Να βάζει άφοβα το κεφάλι του µέσα στο νερό µε ανοιχτά µάτια.  

4. Να µπορεί να πηδά από βάρκα ή να κάνει βουτιά.  

5. Να ξέρει πότε δεν πρέπει να κολυµπά. 

6. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωσίβιο. 

7. Να γνωρίζει 3 παγκόσµια και 3 πανελλήνια ρεκόρ κολύµβησης και τους αντίστοι-
χους πρωταθλητές. 

8. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 
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9. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση κολυµβητικούς αγώνες 
και να τους σχολιάσει. 

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει σε κολυµβητικούς αγώνες αθλητικού σωµατεί-
ου, του αναγνωρίζεται χωρίς δοκιµασία αυτή η ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΙΙσσττιιοοππλλοοίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει την ερασιτεχνική ασχολία της κολύµβησης. 

2. Να ξέρει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς ιστιοπλοΐας.  

3. Να ξέρει τα βασικά της ονοµατολογίας µικρού ιστιοφόρου.  

4. Να µπορεί να ιστιοπλοεί µε µικρό σκάφος και να µπορεί να το πλευρίζει. 

5. Να ξέρει τους βασικούς κανόνες αποφυγής σύγκρουσης. 

6. Να µπορεί να κάνει 5 συνεχόµενες διαδροµές 500 µ. µε surfing χωρίς να πέσει. 

7. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση ιστιοπλοϊκούς αγώνες 
και να τους σχολιάσει.  

8. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε αγώνες ή επιδείξεις ιστιοπλοϊκού σω-
µατείου, του αναγνωρίζεται αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΙΙσσττιιοοππλλόόοουυ  ((ΟΟΡΡΤΤΙΙΜΜΙΙSSΤΤ))  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα βασικά της ονοµατολογίας µικρού ιστιοφόρου σκάφους 

(optimist). 

2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωσίβιο. 

3. Να γνωρίζει τις βασικές πλεύσεις της ιστιοπλοΐας και τους σωστούς πηδαλισµούς 
σε κάθε πλεύση. 

4. Να γνωρίζει τις στροφές της ιστιοπλοΐας (αναστροφή - αναστροφή).  

5. Να γνωρίζει τί πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης. 

  ΚΚωωππηηλλαασσίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση της κολύµβησης. 

2. Να κωπηλατεί µε κανώ 100 µ. 

3. Να κωπηλατεί µε κανώ όρθιος 50 µ. 

4. Να γνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας των σκαφών σε χώρους λουόµενων. 
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5. Να έχει παρακολουθήσει κωπηλατικούς αγώνες από φυσικού ή στην τηλεόραση 
και να τους σχολιάσει. 

6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε αγώνες ή επιδείξεις κωπηλατικού 
σωµατείου, του αναγνωρίζεται αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΘΘααλλαασσσσόόλλυυκκοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση της κολύµβησης. 

2. Να γνωρίζει να τραβά κουπί. 

3. Να γνωρίζει να ανεβαίνει σε βάρκα και να βουτά απ'' αυτή. 

4. Να γνωρίζει τα σηµάδια που δείχνουν πότε αλλάζει o καιρός στη θάλασσα. 

5. Να γνωρίζει την ονοµατολογία των µερών µίας βάρκας. 

6. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα των εξαρτηµάτων της βάρκας.  

7. Να έχει κάνει ταξίδι µε πλοίο. 

8. Να έχει ψαρέψει µόνος του και πιάσει 3 ψάρια. 

  ΥΥγγιιεειιννήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής:  

• αερισµός 

• καθαρό νερό 

• καθαροί χώροι-απολύµανση 

• φωτισµός 

• ατοµική καθαριότητα 

2. Να φροντίζει για την υγιεινή της Αγέλης για ένα µήνα στη φωλιά ή στην κατα-
σκήνωση για όσο διαρκεί.  

3. Να φτιάξει ένα πίνακα µε απλές συµβουλές υγιεινής. 

  ΠΠοοδδηηλλαασσίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να διανύσει µε ποδήλατο 2 χιλιόµετρα συνοδευόµενος από κάποιο µεγάλο, δεί-

χνοντας στην πράξη ότι ξέρει να κινείται σωστά και σύµφωνα µε τα σήµατα της 
Τροχαίας. 
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2. Να διατηρεί σε καλή κατάσταση το ποδήλατό του (λαδωµένο, καθαρό, να φου-
σκώνει τα λάστιχα κλπ). 

3. Να ξέρει να κολλά την τρύπια σαµπρέλα και να περνά την αλυσίδα.  

4. Να γνωρίζει τα βασικά σήµατα της Τροχαίας.  

5. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία των µέσων µεταφοράς και πότε εφευρέθηκε και 
από ποιόν το πρώτο ποδήλατο.  

6. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 

7. Να έχει παρακολουθήσει ποδηλατικούς αγώνες από φυσικού ή από την τηλεόρα-
ση και να τους σχολιάσει. 

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε ποδηλατικό σωµατείο, του αναγνω-
ρίζεται αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΑΑθθλληηττήή  ΣΣττίίββοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα σχετικά µε την ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων, πότε και πού 

έγιναν οι τελευταίοι και πότε και πού Θα γίνουν οι επόµενοι. 

2. Να γνωρίζει 3 µεγάλες διοργανώσεις αγώνων στίβου. 

3. Να τρέχει 50 µ. σε 12". 

4. Να πηδά ύψος 70 εκ.  

5. Να πηδά µήκος 2 µ. 

6. Να ρίχνει τόπι 20 µ. και να το πιάνει από 12 µ. απόσταση. 

7. Να αλλάζει σωστά τη σκυτάλη. 

8. Να οργανώσει και να διευθύνει κάποια αθλητική απασχόληση για την Αγέλη. 

9. Να γνωρίζει 3 παγκόσµια και 3 πανελλήνια ρεκόρ στίβου και τους αντίστοιχους 
πρωταθλητές. 

10. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 

11. Να έχει παρακολουθήσει αγώνες στίβου και να τους σχολιάσει.  

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει σε αγώνες ή επιδείξεις σε κάποιο άθληµα στί-
βου στα πλαίσια αθλητικού σωµατείου, του αναγνωρίζεται αυτή η ερασιτεχνική α-
σχολία χωρίς αντίστοιχη δοκιµασία. 

  ΑΑθθλλοοππααιιδδιιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να παίζει σωστά και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες 4 διαφορετικά 

οµαδικά παιχνίδια. 

2. Να διευθύνει ένα σετ ή ένα ηµίχρονο ενός αγώνα µεταξύ των παιδιών της Αγέ-
λης, στο αντίστοιχο οµαδικό παιχνίδι.  
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3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία κάποιου οµαδικού αθλήµατος. 

4. Να γνωρίζει 3 οµάδες και 5 παίκτες του αντίστοιχου οµαδικού αθλήµατος. 

5. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 

6. Να παρουσιάσει µία συλλογή σχετική µε το οµαδικό άθληµα. 

  ΦΦιιλλάάθθλλοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να ασχολείται µε οποιοδήποτε άθληµα και να γνωρίζει τους κανόνες ι ή απότου. 

2. Να εξηγήσει στην Αγέλη τους κανόνες ενός οµαδικού αθλήµατος και να διευθύνει 
ένα σετ ή ένα ηµίχρονο του. 

3. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία ενός αθλήµατος. 

4. Να φτιάξει ένα πίνακα µε σχέδια ή φωτογραφίες σχετικές µε ένα άθληµα. 

5. Να γνωρίζει τις τρεις πιο αξιόλογες διακρίσεις Ελλήνων αθλητών ή εθνικών µας 
οµάδων του τελευταίου χρόνου. 

6. Να γνωρίζει 3 Παγκόσµια και 3 Ελληνικά ρεκόρ αγώνων στίβου. 

7. Να γνωρίζει 3 διάσηµους αθλητές του αθλήµατος της προτίµησής του και γιατί 
έγιναν διάσηµοι.  

8. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  ΠΠρροοπποοννηηττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να έχει διακριθεί σε κάποιο άθληµα. 

2. Να βοηθήσει ένα Λυκόπουλο να µάθει να ασχολείται σωστά µε αυτό το άθληµα. 

3. Να οδηγεί και να ενθαρρύνει σωστά την εξάδα του σε ένα αγώνα δίνοντας σω-
στές οδηγίες και µε τον τρόπο που πρέπει. 

4. Να γυµνάσει για 10' όλη την Αγέλη µε 5 τουλάχιστον διαφορετικές ασκήσεις. 

5. Να σχολιάσει έναν αγώνα που είδε στην τηλεόραση.  

6. Να έχει φίλαθλο πνεύµα. 

  ΓΓυυµµνναασσττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει 3 βασικές ασκήσεις σουηδικής γυµναστικής.  

2. Να κάνει 3 έλξεις σε µονόζυγο ή 3 κάµψεις στο έδαφος.  

3. Να µπορεί να κάνει τούµπα, βαρελάκι και κουτσό.  



 

 

Σελίδα 39 από 66

Ερασιτεχνικές Ασχολίες Λυκοπούλων 

4. Να πηδά σχοινάκι 5 φορές συνέχεια. 

5. Να κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• να περπατήσει µε ένα βιβλίο στο κεφάλι 10 µ. 

• να περπατά σε ένα δοκάρι κρατώντας ισορροπία. 

6. Να σκαρφαλώνει σε δένδρο µέχρι 2 µ. ή να πηδήξει από ύψος 1 µ.  

7. Να τρέχει 10 µ. σαν «καγκουρό», µε τα τέσσερα και ανάποδα. 

8. Να γνωρίζει 3 διάσηµους αθλητές ή αθλήτριες της γυµναστικής.  

9. Να γνωρίζει ποια είναι τα βασικά αθλήµατα της γυµναστικής.  

10. Να έχει αθλητικό πνεύµα. 

11. Να έχει παρακολουθήσει από φυσικού ή στην τηλεόραση αγώνες γυµναστικής 
και να τους σχολιάσει. 

Σηµείωση: Αν το Λυκόπουλο µετέχει ενεργά σε σχετικό σωµατείο, του αναγνωρίζεται 
αµέσως η ερασιτεχνική ασχολία. 

  ΓΓυυµµνναασσττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να γυµνάζεται χωρίς όργανα κάνοντας 5 τουλάχιστον απλές ασκήσεις. 

2. Να µπορεί να γυµνάζεται µε όργανα κάνοντας 3 τουλάχιστον ασκήσεις απλές πά-
νω σ' αυτά. 

3. Να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής τους σώµατος. 

4. Να γνωρίζει να δίνει τις A' Βοήθειες στους διάφορους αθλητικούς τραυµατισµούς 
(διάστρεµµα, κάταγµα, ρινορραγία κλπ).  

5. Να µπορεί να κάνει τούµπα και κατακόρυφο. 

6. Να µπορεί να διευθύνει για 5 λεπτά το πρόγραµµα γυµναστικής της Αγέλης. 

7. Να του έχουν αναγνωριστεί 2 τουλάχιστον ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον το-
µέα Σωµατική Αγωγή. 

  ΧΧοορρεευυττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 και 2 υποχρεωτικά). 
1. Να µπορεί να ξεχωρίζει 2 ξένόυς χορούς και 3 ελληνικούς ακούγοντας τη µουσι-

κή τους. 

2. Να χορεύει 2 ελληνικούς χορούς, έναν ξένο, ταγκό και βαλς. 

3. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα για την ιστορία του χορού. 

4. Να γνωρίζει 2 διάσηµους χορευτές ή 2 διάσηµα µπαλέτα. 

5. Να έχει παρακολουθήσει µία χορευτική εκδήλωση (µπαλέτο, λαϊκούς χορούς 
κλπ). 
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6. Να γνωρίζει ένα χορό αγριµιού. 

  ΛΛααϊϊκκώώνν  ΧΧοορρώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: (το Νο 1 και 2 υποχρεωτικά). 
1. Να αναγνωρίζει 3 δηµοτικούς χορούς και να χορεύει 2. 

2. Να αναγνωρίζει 3 είδη λαϊκών Ελληνικών χορών και να χορεύει έναν.  

3. Να ξέρει 3 τραγούδια δηµοτικά που χορεύονται. 

4. Να γνωρίζει 3 παραδοσιακά ελληνικά όργανα και γνωστούς Έλληνες σολίστ τους. 

5. Να οργανώσει χορευτικό όµιλο στην Αγέλη του, πού Θα παρουσιάσει µε 
κοστούµια' κάποιο χορό. 

Να έχει παρακολουθήσει µία παράσταση λαϊκού συγκροτήµατος χορών. 
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ΤΤ εε χχ νν ιι κκ ήή   ∆∆ εε ξξ ιι όό ττ ηη ττ αα   

  ΕΕππιισσκκεευυαασσττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει ποια εργαλεία χρειάζεται για την επισκευή µικροαντικειµένων (σφυ-

ρί, πριόνι, κατσαβίδι, πινέλα κλπ), καθώς και πώς πρέπει να τα συντηρεί και να 
τα τακτοποιεί. 

2. Να κάνει µία παρουσίαση στην Αγέλη του µίας απλής επισκευής όπως π.χ.. το 
κάρφωµα ενός ποδιού µίας καρέκλας. 

3. Να γνωρίζει τους κινδύνους που µπορεί να υπάρξόυν και να µην προσπαθεί να 
διορθώσει κάτι αν δεν ρωτήσει κάποιον ειδικό. 

4. Να γνωρίζει να αλλάζει τρυπάνι ή σέγα σε ηλεκτρικά ή χειροκίνητα εργαλεία. 

5. Να µπορεί να βάφει µικροεπιφάνειες και να συντηρεί τα πινέλα. 

6. Να µπορεί να οργανώσει και να συντηρήσει µία µικρή εργαλειοθήκη.  

7. Να µπορεί να πάρει µέτρα για αλλαγή τζαµιού.  

8. Να ξέρει να αλλάζει το πετσάκι µίας βρύσης.  

9. Να µπορεί να επιδιορθώνει µικροζηµιές τοίχου µε γύψο, στόκο ή τσιµέντο. 

10. Να ξέρει να αλλάζει αµίαντο, φυτίλι, γκάζι και γυαλί σε φωτιστικά κατασκήνω-
σης. 

  ΣΣκκααππααννιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τη χρησιµότητα να δένει σωστά: 

• σταυρόκοµπο 

• ποδόδεσµο 

• ψαλιδιά 

• καντηλίτσα 
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• φίµωµα 

2. Να κατασκευάσει πίνακα µε τους 5 κόµπους χρησιµοποιώντας χρωµατιστά σχοι-
νιά και ξυλαράκια. 

3. Να ξέρει να φιµώνει σωστά τα σχοινιά, να τα τυλίγει και γενικά να τα φροντίζει 
τόσο στην εστία όσο και στην ύπαιθρο. 

4. Να µπορεί να κάνει µία από τις συνδέσεις: 

• σταυροειδή 

• διαγώνιο 

• παράλληλη 

5. Να ξέρει τη χρήση του τρυπανιού και της καβίλιας. 

6. Να µπορεί να φτιάχνει από ξυλαράκια και σπάγκο µία απλή κατασκευή σε µικρο-
γραφία. 

7. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη σχοινιών, την συµπεριφορά τους στις καιρικές συν-
θήκες (ήλιο, βροχή κλπ) και να εκτιµά τα πάχη τους. 

8. Να µπορεί να φτιάχνει εντατήρα και να δένει σωστά το σχοινί στον πάσσαλο. 

9. Να µπορεί να τυλίξει σπάγκο σε καλούµπα. 

  ΧΧεειιρροοττέέχχννηη  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να φτιάξει µε οποιονδήποτε τρόπο ένα απλό χειροτέχνηµα χρησιµοποιώντας 2-3 

διαφορετικά υλικά. 

2. Να κάνει οικονοµία στα υλικά που χρησιµοποιεί και να φροντίζει σωστά τα εργα-
λεία που χρησιµοποιεί. 

3. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 5 ιδέες για χειροτεχνία στην Αγέλη του. 

4. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία της τεχνικής που παρουσιάζει. 

5. Να είναι σε Θέση να εκτιµήσει την ποσότητα υλικών που Θα χρειαστεί για µία 
συγκεκριµένη χειροτεχνία. 

6. Να µπορεί να καθοδηγεί σωστά τα Λυκόπουλα της εξάδας του όταν η Αγέλη έχει 
'χειροτεχνία'. 

7. Να πρωτοστατεί στο στολισµό της γωνιάς της εξάδας του. 

8. Να ξέρει να διαβάζει τα σχέδια και να συναρµολογεί σωστά µοντέλα πλοίων, αε-
ροπλάνων κλπ. 

  ΞΞυυλλοουυρργγοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τον κύκλο του ξύλου - παράγωγα του ξύλου. 

2. Να ξέρει να ξεχωρίζει 3 είδη ξύλου (π.χ.. µαόνι, νοβοπάν κλπ). 
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3. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά τα βασικά ξυλουργικά εργαλεία (µε ασφά-
λεια): 

• σφυρί  

• πριόνι 

• µατικάπι 

• κατσαβίδι 

• τανάλια 

4. Να µπορεί να συντηρήσει κάτι ξύλινο: 

• βάφοντάς το 

• λουστράροντάς το 

• καρφώνοντάς το ή γενικά επιδιορθώνοντάς το. 

5. Να κατασκευάσει κάτι απλό χρησιµοποιώντας ξύλα και ξυλόβιδες. 

6. Να παρουσιάσει µία συλλογή από 10 φωτογραφίες ή σκίτσα από την ιστορία του 
επίπλου. 

7. Να καταλαβαίνει τη σηµασία της οικονοµίας ξύλου και χαρτιού για την ισορροπία 
της φύσης. 

8. Να µπορεί να διαβάσει το σχέδιο µιας απλής ξυλουργικής. κατασκευής. 

  ΥΥδδρρααυυλλιικκοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τον κύκλο του νερού στη φύση και τη σηµασία που έχει η οικονοµία 

του νερού. 

2. Να γνωρίζει πώς φτάνει το νερό στο σπίτι και πώς φιλτράρεται για να γίνει πόσι-
µο. 

3. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει σωστά το Γαλλικό κλειδί (κάβουρα) για να συνδέ-
σει ή να αποσυνδέσει δύο σωλήνες. 

4. Να αλλάζει το πετσάκι σε κάποια βρύση που τρέχει και να γνωρίζει ότι υπάρχουν 
και βρύσες µε κεραµικές ή µεταλλικές µπάλες (χωρίς πετσάκι). 

5. Να ξεβουλώνει ένα νεροχύτη ή νιπτήρα και να γνωρίζει να λύνει το σιφόνι. 

6. Να ρυθµίζει το φλοτέρ σε κατανικά αποχωρητηρίου ώστε να µην τρέχει. 

7. Να ξέρει τι πρέπει να αποφεύγει για να µην βουλώνουν τα υδραυλικά του σπι-
τιού. 

8. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά διάφορους τύπους βρυσών και βαθών και να 
ξέρει να κλείνει τον 'γενικό' του νερού. 

9. Να ξέρει να διαβάζει τις ενδείξεις του µετρητή. 

10. Να γνωρίζει τη βασική λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης (καλοριφέρ) και να 
µπορεί να κλείνει και να ανοίγει τα θερµαντικά σώµατα. (Στη Θερµάστρα πετρε-
λαίου, να γνωρίζει να αλλάζει το 'καπέλο' και να µπορεί να βοηθάει στην αλλαγή 
των µπουριών). 
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11. Να µπορεί να βοηθά αποτελεσµατικά στο πότισµά αγρών και κήπων αποµονώνο-
ντας και τροφοδοτώντας σωλήνες ποτίσµατος. 

  ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τι είναι o ηλεκτρισµός και µερικές εφαρµογές του (ιστορία και πρά-

ξη). 

2. Να µπορεί να χρησιµοποιεί σωστά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. 

3. Να γνωρίζει τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία και τις στοιχειώδεις A' Βοήθειες. 

4. Να ξέρει: 

• πώς κλείνει o γενικός διακόπτης στο σπίτι και στη φωλιά, πώς αλλάζουµε µια 
κοµµένη ασφάλεια ή πώς επαναφέρουµε το ρεύµα σε πίνακα µε αυτόµατη α-
σφάλεια. 

• να αλλάζει µία κοµµένη λάµπα. 

• να αλλάζει µπαταρίες σε 3 συσκευές που δουλεύουν µε µπαταρίες. 

• να χρησιµοποιεί σωστά τη µονωτική ταινία συνδέοντας δύο καλώδια µη ηλε-
κτροφόρα. 

5. Να φτιάξει µε µικρά λαµπάκια, καλώδιο, µπαταρία και διακόπτη ένα οπτικό τηλέ-
γραφο. 

6. Να ξέρει να συνδέει πρίζα σε καλώδιο. 

7. Να ξέρει να βάζει διακόπτη σε καλώδιο πορτατίφ. 

8. Να ξέρει πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύµα, πώς φτάνει στο σπίτι µας και τη 
σηµασία που έχει η οικονοµία ηλεκτρικής ενέργειας.  

9. Να ξέρει να διαβάζει την ένδειξη του µετρητή της ∆ΕΗ. 

  ΕΕλλααιιοοχχρρωωµµααττιισσττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους διάφορους τύπους χρωµάτων και σε τί χρησιµεύει o καθένας. 

2. Να µπορεί να χρησιµοποιεί σωστά: 

• το πινέλο 

• βούρτσα ασβέστη  

• ρολό πλαστικού 

και να τα διατηρεί καθαρά µετά από κάθε χρήση ξέροντας τι διαλυτικό χρειάζεται 
για κάθε χρώµα. 

3. Να ξέρει να προετοιµάζει σωστά για βάψιµο µία ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια 
(καθάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα, στοκάρισµα, µινιάρισµα κλπ). 
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4. Να βάψει σωστά 2 από τα παρακάτω: α. µία επιφάνεια µε πλαστικό β. ένα ξύλινο 
έπιπλο µε λαδοµπογιά V. το ταβάνι της φωλιάς µε ασβέστη δ, κάποιο χώρο στην 
κατασκήνωση 

5. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη βερνικιών και να µπορεί να φρεσκάρει ένα λου-
στραρισµένο έπιπλο. 

6. Να ξέρει πώς να φτιάξει µε ανάµειξη βασικών χρωµάτων διάφορες αποχρώσεις. 

7. Να µπορεί να εκτιµήσει την ποσότητα χρώµατος που Θα χρειαστεί για το βάψιµο 
µίας συγκεκριµένης επιφάνειας. 

  ΚΚεερρααµµιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα για την ιστορία της αγγειοπλαστικής και να παρουσιάσει µία 

σειρά από 5 φωτογραφίες έργων αγγειοπλαστικής. 

2. Να ξέρει πώς γίνεται ένα πήλινο αντικείµενο και πόσες φάσεις χρειάζονται. 

3. Να επισκεφθεί ένα εργαστήριο αγγειοπλαστικής. 

4. Να φτιάξει µη πηλό ένα απλό αντικείµενο, να το διακοσµήσει και να το δώσει να 
ψηθεί σε ειδικό φούρνο. 

5. Να  ζωγραφίσει πάνω σε ένα πήλινο αντικείµενο και να γνωρίζει τα κατάλληλα 
χρώµατα για κεραµικά. 

6. Να γνωρίζει το κατάλληλο χώµα για πηλό. 

7. Να γνωρίζει µερικές παραδοσιακές φόρµες (ακροκέραµα, τσουκάλια πήλινα, κα-
νάτια Αιγινίτικα κλπ). 

  ΓΓλλυυππττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα από την ιστορία της γλυπτικής στην Πατρίδα µας. 

2. Να παρουσιάσει συλλογή από 10 φωτογραφίες διάσηµων γλυπτικών έργων και 
να γνωρίζει ποιος τα έφτιαξε. 

3. Να γνωρίζει 4 αρχαίους, 4 νεοέλληνες και 2 ξένους γλύπτες και ένα τουλάχιστον 
έργο τους. 

4. Να γνωρίζει τα βασικά είδη και τεχνικές γλυπτικής και τα κυριότερα εργαλεία 
γλυπτικής. 

5. Να µπορεί να εξηγήσει τις προσωπικές του εκτιµήσεις για ένα γλυπτό.  

6. Να φτιάξει 3 τουλάχιστον απλά γλυπτά από µαλακό υλικό (γύψο, ξύλο, πλαστέ 
ελινη, πηλό κλπ). 

7. Να έχει επισκεφθεί µία τουλάχιστον έκθεση γλυπτικής. 
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  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει λίγα για την ιστορία της ζωγραφικής. 

2. Να παρουσιάσει συλλογή φωτογραφιών από 10 ζωγραφικούς πίνακες. 

3. Να γνωρίζει  5 Έλληνες και 5 ξένους διάσηµους ζωγράφους και 5 γνωστούς πί-
νακες. 

4. Να ξέρει τα χρώµατα (βασικά και δευτερεύοντα) και πώς µπορούν να παραχθούν 
από συνδυασµό άλλων χρωµάτων. 

5. Να διατηρεί στη σωστή κατάσταση τα χρώµατα και τα πινέλα του.  

6. Να ζωγραφίσει ένα απλό πίνακα µε οποιοδήποτε θέµα για την Αγέλη ή το σπίτι 
του. 

7. Να σκιτσάρει σε χαρτί: 

• ένα πρόσωπο 

• ένα δένδρο ή φυτό 

• ένα σπίτι. 

8. Να έχει πάει σε µία τουλάχιστον έκθεση ζωγραφικής ή πινακοθήκη και να µπορεί 
να περιγράψει γιατί του άρεσε ένας πίνακας.  

9. Να µπορεί να αναγνωρίσει 3 τεχνικές ζωγραφικής (π.χ. λάδι, παστέλ, ακουαρέλα 
κλπ). 

  ΣΣκκιιττσσοογγρράάφφοουυ  
 Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ασχολείται µε ένα είδος σχεδίου (γραµµικό ή ελεύθερο) προσαρµοσµένο στην 

παιδική ηλικία. 

2. Να γνωρίζει να χειρίζεται το µολύβι, την ξύστρα, τη γόµα καλά και να ξέρει τι 
νούµερο µολύβι χρειάζεται για κάθε σχέδιο. 

3. Να ξέρει τα διάφορα είδη χαρτιών σχεδίου, τη χρήση της σινικής µελάνης ή του 
κάρβουνου. 

4. Να µπορεί να σκιτσάρει ένα κτίριο, ένα αντικείµενο ή ένα πρόσωπο.  

5. Να παρουσιάσει µία µικρή έκθεση µε σκίτσα στην Αγέλη ή σε κάποια εκδήλωση 
µαζί µε άλλους συνοµηλίκους του. 

6. Να γνωρίζει 3 σκιτσογράφους ή γελοιογράφους και να ξεχωρίζει τα έργα τους 
από την τεχνοτροπία τους. 

  ΚΚααρρααγγκκιιοοζζοοππααίίχχττηη    
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
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1. Να γνωρίζει λίγα πράγµατα για την ιστορία του Θεάτρου σκιών και τα κυριότερα 
πρόσωπά του. 

2. Να γνωρίζει να φτιάχνει φιγούρες του θεάτρου Σκιών. 

3. Να γνωρίζει 3 γνωστούς καραγκιοζοπαίχτες. 

4. Να συντονίσει ένα µικρό σκετς Θεάτρου σκιών, στήνοντας µπερντέ και χρησιµο-
ποιώντας φιγούρες. 

5. Να µιµείται τις φωνές 3 ηρώων του Καραγκιόζη και να τραγουδά τα τραγούδια 
τους. 

6. Να γνωρίζει 4 έργα Καραγκιόζη και να µπορεί να τα διηγείται. 

  ΚΚοουυκκλλοουυθθέέααττρροουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να φτιάξει 4 κούκλες για κουκλοθέατρο. 

2. Να προετοιµάσει και να παρουσιάσει µε αυτές µία ιστορία στην Αγέλη, µε τη βο-
ήθεια Λυκόπουλων. 

3. Να γνωρίζει 3 γνωστούς ήρωες του Κουκλοθέατρου στην Ελλάδα και ποιοι είναι 
οι δηµιουργοί τους. 

4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί το µαγνητόφωνο, τα φώτα, τα σκηνικά.  

5. Να ξέρει 4 έργα Κουκλοθέατρου και να µπορεί να τα διηγείται. 

  ΠΠααιιχχννιιδδάά  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 3 από τα παρακάτω:  
1. Να πραγµατοποιεί το A ή το B. 

• (Α) 

• να φτιάξει µε οποιοδήποτε υλικό ένα παιχνίδι. 

• να φτιάξει σε χαρτόνι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

• να επισκευάσει ένα παιχνίδι. 

• (Β) 

• να συναρµολογήσει ένα µοντέλο από κουτί. 

2. Να κάνει µία συλλογή από φωτογραφίες παιχνιδιών µε 5 φωτογραφίες.  

3. Να ξέρει πώς παίζονται 5 επιτραπέζια παιχνίδια και να µπορεί να τα εξηγήσει και 
στα υπόλοιπα Λυκόπουλα της εξάδας του. 

4. Να τακτοποιεί στην Αγέλη ή στο δωµάτιό του τα παιχνίδια. 
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  ΤΤυυπποογγρράάφφοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της τυπογραφίας. 

2. Να γνωρίζει πόσα είδη τυπογραφίας και εκτύπωσης έχουµε και να τα ξεχωρίζει. 

3. Να φτιάξει στάµπες χρησιµοποιώντας απλά υλικά, όπως φελλό, πατάτες κλπ. και 
να γράψει µία λέξη 5 τουλάχιστον γραµµάτων. 

4. Να κάνει συλλογή µε 5 διαφορετικούς τύπους 'γραµµάτων' κοµµένα από περιοδι-
κά και εφηµερίδες. 

5. Να ξέρει τη σειρά εργασιών εκτύπωσης για µία εφηµερίδα ή ένα βιβλίο. 

6. Να γνωρίζει τη χρήση των αυτοκόλλητων γραµµάτων και να µπορεί να ετοιµάσει 
τη µακέτα µίας πρόσκλησης, µίας διαφήµισης κλπ. 

7. Να µπορεί να ετοιµάσει τη διάταξη και την παρουσίαση της ύλης µίας µονοσέλι-
δης εφηµερίδας που Θα εκδώσει η εξάδα του και να συντονίσει την προετοιµα-
σία της. 

8. Να γνωρίζει τί θα πεί τυπογραφικό στοιχείο, στοιχειοθέτηση, κλισέ, φωτοσύνθε-
ση. 

  ΖΖααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί ένα οδηγό ζαχαροπλαστικής. 

2. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά τον εξοπλισµό της κουζίνας του σπιτιού του 
(κίνδυνοι). 

3. Να γνωρίζει τους διάφορους τύπους αλευριού για γλυκά, τί είναι το baking 
powder και σε τί χρησιµεύει, τί είναι η µαγιά, η σόδα, η βανίλια, η σαντιγί. 

4. Να φτιάξει µία κρέµα ή µία φρουί ζελέ ή ένα ρυζόγαλο. 

5. Να κάνει µε τη βοήθεια της µητέρας του κάποιο γλύκισµα. 

6. Να βρει 3 σχετικά εύκολες συνταγές για γλυκά κατά προτίµηση παραδοσιακά. 

7. Να γαρνίρει µία τούρτα ή ανάλογο γλυκό µε σαντιγί, κερασάκια κλπ.  

8. Να ξέρει το βασικό τρόπο παρασκευής γλυκών του κουταλιού και να µπορεί να 
ξεχωρίζει 5 από αυτά. 

9. Να ξέρει να αραιώνει και να ετοιµάζει λεµονάδες, πορτοκαλάδες, βυσσινάδες κλπ 
από συµπυκνωµένους χυµούς. 

10. Να µπορεί να ανοίξει φύλλο µε τη βοήθεια της µητέρας του. 

11. Να µπορεί να χωρίζει το ασπράδι από τον κρόκο του αβγού και να χτυπάει αβγά. 
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  ΜΜααγγεειιρριικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί έναν οδηγό µαγειρικής. 

2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά την κουζίνα που έχει στο σπίτι του γνωρίζο-
ντας τους κινδύνους της. 

3. Να ξέρει σε τί χρησιµεύουν τα διάφορα µαγειρικά σκεύη και οι αντίστοιχες συ-
σκευές (µιξερ κλπ). 

4. Να ξέρει να φτιάχνει καφέ, τσάι ή κάποιο άλλο ρόφηµα. 

5. Να βράζει ή να τηγανίζει ένα αβγό. 

6. Να φτιάξει ένα απλό φαγητό (µακαρόνια, πιλάφι, µπιφτέκια κλπ). 

7. Να γνωρίζει τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής και να κάνει µία σαλάτα ή µία 
φρουτοσαλάτα. 

8. Να απαριθµήσει 5 παραδοσιακά ελληνικά φαγητά ή γλυκά. 

9. Να βοηθήσει τη µητέρα του στην παρασκευή ενός δύσκολου φαγητού. 

10. Να βοηθήσει στην προετοιµασία πρωινού, µεσηµεριανού και βραδινού φαγητού 
στην κατασκήνωση. 

11. Να µπορεί να υπολογίσει χοντρικά τις ποσότητες υλικών που χρειάζονται για την 
ετοιµασία ενός φαγητού. 

  ΥΥφφααννττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τί είναι ο αργαλειός και πώς λειτουργεί. 

2. Να παρουσιάσει µία σειρά από 5 φωτογραφίες σχετικές µε την υφαντική και να 
ξέρει λίγα πράγµατα για την ιστορία της τέχνης αυτής. 

3. Να υφάνει σε µικρό αυτοσχέδιο ή κανονικό αργαλειό ένα απλό υφαντό. 

4. Να σχεδιάσει 3 παραδοσιακά µοτίβα υφαντών. 

5. Να ξέρει ποια είναι τα βασικά υλικά υφαντουργίας. 

  ΠΠλλεεκκττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη βελονών και σε τί χρησιµεύουν.  

2. Να ξέρει να ρίχνει και να κλείνει πόντους.  

3. Να πλέκει λάστιχο ή κάποια άλλη πλέξη.  

4. Να πλέξει κάτι απλό (κασκόλ).  

5. Να ξέρει πώς προστατεύουν τα µάλλινα από το σκόρο. 
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6. Να γνωρίζει από πού παίρνουµε το µαλλί και ποιά κατεργασία υφίσταται ώσπου 
να το χρησιµοποιήσουµε. 

7. Να µπορεί να τυλίξει κουβάρι από κούκλα. 

8. Να ξέρει να ξηλώσει ένα πλεκτό και να τυλίξει το νήµα. 

9. Να µπορεί να υπολογίσει πόσο µαλλί χρειάζεται για ένα συγκεκριµένο πλεκτό. 

  ΚΚααλλααθθοοππλλεεκκιιττκκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 2 από τα παρακάτω: (το Νο 2 οπωσδήποτε) 
1. Να µπορεί να υπολογίσει την ποσότητα υλικών που θα χρειαστεί για µία πλεκτι-

κή. 

2. Να ξέρει να διαλέγει στη φύση τα υλικά που του χρειάζονται και να µπορεί να 
κάνει δύο από τα παρακάτω:  

• να πλέξει ένα καλάθι από καλάµι, λυγαριά ή άλλο υλικό.  

• να πλέξει από ψάθα ή χόρτο κάτι χρήσιµο.  

• να πλέξει µε λουρίδες δέρµατος ή ύφασµα κάτι χρήσιµο  

• να πλέξει δίχτυ από σπάγκο ή άλλο υλικό και να τοποθετήσει µέσα µπάλα ή 
άλλα υλικά. 

3. Να σκιτσάρει ή να φέρει φωτογραφίες µε 5 αντικείµενα πλεκτά που χρησιµο-
ποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή. 

  ΚΚεεννττήήµµααττοοςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα για τα παραδοσιακά κεντήµατα. Να παρουσιάσει5 σκίτσα και 5 

φωτογραφίες µε παραδοσιακά µοτίβα κεντήµατος.  

2. Να γνωρίζει τί χρειάζεται για να κεντήσει και να ετοιµάσει ένα κουτί ή καλάθι µε 
όλα όσα χρειάζονται για το κέντηµα.  

3. Να ξέρει 3 είδη βελονιάς. 

4. Να φτιάξει ένα απλό κέντηµα µε οποιονδήποτε τρόπο, θέλει. 

5. Να επισκεφθεί ένα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. 

6. Να µπορεί να ξεσηκώσει ένα απλό σχέδιο κεντήµατος. 

7. Να µπορεί να υπολογίσει την ποσότητα υλικών που θα χρειαστεί για ένα κέντη-
µα. 

  ΡΡααππττιικκήήςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
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1. Να ετοιµάσει κουτί µε είδη ραπτικής. 

2. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά τη βελόνα και την κλωστή.  

3. Να ξέρει να ράβει: 

• ένα σήµα στη στολή του 

• ένα κουµπί 

• να κάνει στρίφωµα 

4. Να µαντάρει σωστά µία κάλτσα. 

5. Να γνωρίζει 3 µεγάλους µαιτρ της ραπτικής και να παρουσιάσει 5 φωτογραφίες 
µε µοντέλα γνωστών ραπτών ή να σχεδιάσει µε χρώµατα πώς θα ήθελε να είναι 
η στολή του. 

6. Να µπορεί να γαζώσει µικρό µήκος σε ύφασµα χωρίς να «µασάει» την κλωστή, 
να παίρνει τα µέτρα και να ξέρει τί είναι το πατρόν. 

7. Να φτιάξει ένα πατρόν για ένα κοντό παντελόνι µε εφηµερίδες. 

  ∆∆ιιαακκοοσσµµηηττήή  
 Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να στολίσει ένα βάζο µε λουλούδια. 

2. Να γνωρίζει τους κλασικούς συνδυασµούς χρωµάτων.  

3. Να αξιολογεί σωστά τη διακόσµηση ενός χώρου. 

4. Να φτιάξει ένα σχέδιο για τη διακόσµηση της Αγέλης στην περίοδο ενός Μηνιαί-
ου Θέµατος λέγοντας 5 απλές ιδέες διακόσµησης.  

5. Να φτιάξει ένα διακοσµητικό για την Αγέλη.  

6. Να παρουσιάσει συλλογή από 5 φωτογραφίες µε Θέµα τη διακόσµηση εσωτερι-
κών χώρων. 

7. Να γνωρίζει 5 διαφορετικά υλικά που συντελούν στη διαµόρφωση ενός χώρου 
(χρώµατα, ταπετσαρίες, µακέτες, φωτιστικά, έπιπλα κλπ). 

8. Να βοηθά στη διακόσµηση της Αγέλης. 

9. Να του έχουν αναγνωριστεί και 2 άλλες ερασιτεχνικές απασχολήσεις στις τεχνι-
κές δεξιότητες. 

  ΦΦωωττοογγρράάφφοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1. Να φροντίζει σωστά τη φωτογραφική του µηχανή ή να προσέχει και να σέβεται 

αυτή που δανείζεται. 

2. Με φωτογραφική µηχανή δική του ή της αγέλης και σε συνεργασία µε τον Ακέλα 
του να φωτογραφίσει για ένα χρονικό διάστηµα τις δραστηριότητες της Αγέλης 
του. 
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3. Να γνωρίζει λίγες βασικές πληροφορίες γύρω από την ιστορία της φωτογραφίας. 

4. Να ξέρει τα µέρη µιας φωτογραφικής µηχανής. 

5. Να ξέρει να τοποθετεί αλλά και να αλλάζει το φιλµ σε µια φωτογραφική µηχανή. 

6. Να οργανώσει το φωτογραφικό άλµπουµ της αγέλης του. 

7. Να κάνει µία έκθεση στην αγέλη του µε φωτογραφίες του π.χ.. από τις διακοπές 
του. 

8. Να γνωρίζει λίγα για το πώς φωτογραφίζουµε και για το τί πρέπει να προσέχου-
µε. 

  ΑΑεερροοµµοοννττεελλιισσττήή  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει ποια εργαλεία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός Αεροµοντέλου 

(ιπτάµενου). 

2. Να φτιάξει ένα Αεροµοντέλο από ΒΑLSΑ. (Από αυτά που είναι εγκεκριµένα από 
την Εφορεία A/Π, για τον Κλάδο Λυκοπούλων). 

3. Να συναρµολογήσει και να βάλει στη γωνία της εξάδας του, ένα πλαστικό Αερο-
µοντέλο. 

4. Να ξέρει τα κυριότερα µέρη ενός Αεροσκάφους. 

5. Να γνωρίζει πώς λειτουργούν τα,. κινητά µέρη ενός Αεροσκάφους (πηδάλια). 

6. Να κατονοµάζει τους τύπους των ιπτάµενων Αεροµοντέλων.  

7. Να µπορεί να διαβάσει σχέδιο κατασκευής Αεροµοντέλων. 
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ΚΚ οο ιι νν ωω νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν εε ρρ γγ αα σσ ίί αα   

  ΑΑ’’  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: (το No 2 οπωσδήποτε). 
1. Να ξέρει το περιεχόµενο ενός πρόχειρου φαρµακείου και σε τί χρησιµεύουν τα 

διάφορα φάρµακα που περιέχει. Επίσης, να είναι σε Θέση να µπορεί να συντηρεί 
και να ετοιµάζει το φαρµακείο της Αγέλης. 

2. Να γνωρίζει 6 από τα παρακάτω: 

• Πώς περιποιούνται ένα απλό τραύµα. 

• Πώς αντιµετωπίζεται ένα τσίµπηµα εντόµου.  

• Πώς περιποιούνται ένα απλό κάψιµο.  

• Πώς σταµατά η αιµορραγία της µύτης. 

• Πώς περιποιούνται ένα τσίµπηµα από µέδουσα ή τσούχτρα. 

• Πώς γίνεται µία επίδεση στο κεφάλι, στο πόδι και στο χέρι µε τριγωνικό επίδε-
σµο. 

• Πώς γίνονται οι κρεµάθρες χρησιµοποιώντας το µαντήλι. 

• Πώς παίρνουν τη θερµοκρασία και το σφυγµό. 

3. Να µπορεί να ψήσει ένα ζεστό ή να δώσει ένα φάρµακο. 

4. Να γνωρίζει τί πρέπει να κάνει όταν βρεθεί παρών σε ένα τροχαίο ατύχηµα ή σε 
µία κατάσταση άµεσης ανάγκης. 

5. Να γνωρίζει πώς θα ειδοποιήσει το γιατρό και να είναι σε θέση να βρει εφηµε-
ρεύουν φαρµακείο. 

6. Να γνωρίζει πώς πρέπει να περιποιηθεί ένα οποιοδήποτε χτύπηµα που δεν αι-
µορραγεί εξωτερικά (στραµπούλιγµα, κάταγµα κλπ). 

7. Να ξέρει πότε θα πρέπει να ειδοποιήσει το 100, την Άµεση ∆ράση Αστυνοµίας, 
το 199 ή το 166. 

8. Να ξέρει τις βασικές ενέργειες σε µία λιποθυµία. 
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9. Να ξέρει τα συµπτώµατα της δηλητηρίασης και τις βασικές ενέργειες αντιµετώπι-
σής της. 

10. Να αντιλαµβάνεται τη σηµασία της καθαριότητας στα τραύµατα και τη σηµασία 
της καθαριότητας του νερού στην κατασκήνωση. 

  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  ΑΑττυυχχηηµµάάττωωνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία. 

2. Να χρησιµοποιεί σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού του.  

3. Να ξέρει τους κινδύνους δηλητηρίασης από το υγραέριο, το µαγκάλι, το µονοξεί-
διο κλπ. 

4. Να ξέρει τους κινδύνους πυρκαγιάς στο σπίτι ή στη φύση.  

5. Να ξέρει πώς να κυκλοφορεί στο δρόµο σωστά.  

6. Να ξέρει πώς να κολυµπά µε ασφάλεια στη θάλασσα. 

7. Να επισηµαίνει στην εστία ή στην κατασκήνωση διάφορες πιθανές αιτίες ατυχη-
µάτων (πρίζες, φωτιές κλπ).  

8. Να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής στην κατασκήνωση 

  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γράφει ωραία γράµµατα (καθαρή, καλλιγραφική και ευανάγνωστη γραφή). 

2. Να έχει κατάλογο ονοµάτων, διευθύνσεων και τηλεφώνων όλων των Βαθµοφό-
ρων και Λυκοπούλων της Αγέλης. 

3. Να κάνει έναν κατάλογο µε χρήσιµες διευθύνσεις και τηλέφωνα πρώτης ανάγκης 
χρήσιµα στο σπίτι και στην Αγέλη. 

4. Να γνωρίζει τί γράφουν σε µία ευχετήρια κάρτα ή ένα γράµµα µε ευχές και να 
µπορεί να το ταχυδροµεί απλό ή συστηµένο.  

5. Να ξέρει να γράψει ένα γράµµα µε συγκεκριµένο θέµα ή ένα τηλεγράφηµα από 
µόνος του ή µε υπαγόρευση. 

6. Να είναι ορθογράφος. 

7. Να µπορεί να τηρήσει για ένα µήνα το ηµερολόγιο της Αγέλης. 

8. Να ξέρει να φτιάχνει µία αίτηση. 

9. Να ξέρει να τηλεφωνεί. 

10. Να γνωρίζει πώς λειτουργεί µία γραφοµηχανή και να µπορεί να δακτυλογραφήσει 
ένα απλό κείµενο 5 σειρών χωρίς πολλά λάθη. 
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  ∆∆ηηµµοοσσιιοογγρράάφφοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει λίγα από την ιστορία του Τύπου, τη σηµασία του, τί είναι Ηµερήσιος 

και τί Περιοδικός Τύπος. 

2. Να γνωρίζει σε γενικές γραµµές πώς βγαίνει µία εφηµερίδα. 

3. Να γνωρίζει τους τίτλους 5 εφηµερίδων πανελλαδικής ή τοπικής κυκλοφορίας και 
να παρουσιάσει µία συλλογή από 20 τουλάχιστον τίτλους (ονόµατα) ελληνικών 
και ξένων εφηµερίδων και περιοδικών. 

4. Να γνωρίζει τις διάφορες στήλες που περιλαµβάνει συνήθως η ύλη µίας εφηµερί-
δας και σε τί αφορούν. 

5. Να ορθογραφεί στην εφηµερίδα της Αγέλης ή να συντονίσει την έκδοση 2-3 
τευχών εφηµερίδας της Εξάδας ή της Αγέλης. 

6. Να παρουσιάσει στην Αγέλη ένα ρεπορτάζ από µία εκδροµή ή µία ειδική βραδιά, 
που Θα περιλαµβάνει περιγραφές, 2-3 συνεντεύξεις, φωτογραφίες, ανέκδοτα 
κλπ. 

7. Να γνωρίζει ποιά είναι τα 5 µεγαλύτερα σήµερα προβλήµατα στον κόσµο και να 
γράψει αντίστοιχα 5 ευχές για την επίλυσή τους. 

8. Να έχει µία συνολική εικόνα του κόσµου, να γνωρίζει τις 6 ηπείρους και τις κυ-
ριότερες φυλές, να γνωρίζει επίσης 2-3 οργανισµούς (ΟΗΕ, ΕΟΚ, UNESCO, 
UNICEF κλπ) και µε τί ασχολούνται. 

9. Να παρουσιάσει µία συλλογή που να περιλαµβάνει: 

• 10 επίκαιρες φωτογραφίες από όλο τον κόσµο. 

• 2 επίκαιρα θέµατα δοσµένα από 3 διαφορετικές εφηµερίδες ή περιοδικά. 

• 3 ειδήσεις της εκλογής του, που να ενδιαφέρουν τα παιδιά. 

10. Να είναι συνδροµητής στο περιοδικό «Πρόσκοπος» ή άλλο παιδικό περιοδικό. 

  ΦΦίίλλοουυ  ππρροοςς  όόλλοουυςς  
 Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω (σε γενικές γραµµές):  
1. Να γνωρίζει την ιστορία του ΣΕΠ και την ιστορία του Παγκόσµιου Προσκοπι-

σµού. 

2. Να γνωρίζει το σήµα του Ελληνικού και Παγκόσµιου Προσκοπισµού και να µπορεί 
να εξηγήσει πώς o Προσκοπισµός πετυχαίνει την παγκόσµια συναδέλφωση. 

3. Να πιάνει εύκολα φιλίες όχι µόνο στην Αγέλη αλλά και στη γειτονιά και στο σχο-
λείο. 

4. Να έχει αλληλογραφία µε ένα άλλο Λυκόπουλο ή φίλο σε άλλο µέρος της Ελλά-
δος ή στο εξωτερικό. 

5. Να ξέρει τί είναι η Ηµέρα Σκέψης και να µπορεί να ετοιµάσει κάτι για αυτή (τρα-
γούδι, σκετς, ποίηµα, παιχνίδι, κλπ). 
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6. Να λάβει µέρος σε δράση µε άλλη Αγέλη ή σε ειδική βραδιά, µε προσκεκληµέ-
νους τα παιδιά της γειτονιάς, όπου θα διευθύνει ένα παιχνίδι ή ένα τραγούδι για 
όλους. 

7. Να γνωρίζει τί είναι οι «Οδηγοί» και τί τα «Πουλιά».  

8. Να παρουσιάσει µία συλλογή µε: 

• 5 φωτογραφίες Προσκόπων από άλλες χώρες. ή 

• 5 γραµµατόσηµα Προσκοπικά από άλλες χώρες. ή 

• να σκιτσάρει 5 Προσκοπικά σήµατα άλλων χωρών. ή 

• 4 Προσκοπικά τραγούδια που να τραγουδιούνται σε όλο τον κόσµο. 

  ΣΣωωσσττήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΣΣυυµµππεερριιφφοορράάςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να του έχουν αναγνωριστεί 2 ερασιτεχνικές απασχολήσεις στον τοµέα της Κοι-

νωνικής Συνεργασίας. 

2. Να βοηθήσει τουλάχιστον για 15 µέρες ηλικιωµένο ή ανήµπορο άτοµα: 

• συνοδεύοντάς το στα ψώνια και βοηθώντας στη µεταφορά. ή  

• ψωνίζοντάς του. ή 

• κάνοντάς του θελήµατα. 

3. Να βοηθήσει στα µαθήµατα του ένα µικρότερο παιδί ή να το προσέχει. 

4. Να φέρει ένα φίλο του στην Αγέλη. 

5. Να αναλάβει να ξεναγήσει ένα νέο Λυκόπουλο και να το βοηθήσει να ενταχθεί 
στην Αγέλη. 

6. Να είναι αγαπητός στον κοινωνικό του περίγυρο. 

7. Να κάνει κάθε µέρα µία Καλή Πράξη τηρώντας για ένα µήνα τουλάχιστον σχετικό 
ηµερολόγιο. 

8. Να ξέρει πώς να συµπεριφέρεται σωστά:  

• στο σχολείο 

• στο σπίτι 

• στους δηµόσιους χώρους  

• στα σπίτια των φίλων του 

9. Να είναι καθαρός και να ντύνεται µε ευπρέπεια. 

10. Να µετέχει ενεργά στη ζωή της Αγέλης βοηθώντας τον Ακέλα σε µία τουλάχιστον 
δράση κοινωνικής προσφοράς. 

  ΚΚααλλοούύ  ΠΠοολλίίττηη  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
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1. Να γνωρίζει ποιό είναι το Πολίτευµα της Χώρας µας και τί είναι το Σύνταγµα. 

2. Να γνωρίζει µερικά για τη Βουλή, επίσης τα ονόµατα του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας και του Πρωθυπουργού. 

3. Να του έχει αναγνωριστεί µία από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: 
Κοινοτικής Ανάπτυξης, Γνωριµίας µε την πόλη-το χωριό ή Φίλου της καθαρής 
πόλης. 

4. Να γνωρίζει τί είναι οι νόµοι και πώς γίνονται. 

5. Να γνωρίζει τους κυριότερους σταθµούς στη νεότερη Ελληνική ιστορία. 

6. Να γνωρίζει πού είναι το ∆ηµαρχείο και ποιός είναι ο ∆ήµαρχος ή αντίστοιχα πού 
είναι το Κοινοτικό Γραφείο και ποιός είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 

7. Να γνωρίζει τί είναι και πώς γίνονται οι εκλογές.  

8. Να εξηγήσει µε απλά λόγια τί είναι '∆ηµοκρατία. 

9. Να ζωγραφίσει σωστά την Ελληνική Σηµαία και να τραγουδάει σωστά τον Εθνικό 
Ύµνο. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΕΕιιρρήήννηηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 4 µεγάλους πολέµους που συντάραξαν τον κόσµο από τα αρχαία 

χρόνια και τί ζηµιές προκάλεσαν στην ανθρωπότητα 

2. Να παρουσιάσει µία σειρά από φωτογραφίες ή τίτλους εφηµερίδων που να µι-
λούν ή να δείχνουν τα κακά του πολέµου. 

3. Να γνωρίζει τί είναι o ΟΗΕ και ποιές χώρες περιλαµβάνει, καθώς και τί είναι η 
UNICEF. 

4. Να µπορεί να πραγµατοποιεί ένα από τα παρακάτω: 

• να γράψει ένα ποίηµα σχετικό µε την Ειρήνη  

• να ζωγραφίσει µία εικόνα που να δείχνει τα αγαθά της Ειρήνης  

• να παρουσιάσει στην Αγέλη 5 ποιήµατα γνωστών ποιητών που µιλούν για την 
Ειρήνη 

• να ηχογραφήσει ή να τραγουδήσει 3 τραγούδια µε Θέµα την Ειρήνη 

5. Να έχει αποδείξει µε τη συµπεριφορά του ότι προσπαθεί να έχει παντού µόνο 
φίλους. 

6. Να µπορεί να εξηγήσει µε απλά λόγια πώς ο Προσκοπισµός συµβάλλει στην ε-
δραίωση της Ειρήνης. 

  ΓΓννωωρριιµµίίααςς  µµεε  ττηηνν  ΠΠόόλληη  ––  ττοο  χχωωρριιόό  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει την ιστορία της πόλης ή του χωριού του. 
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2. Να γνωρίζει τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης ή του χωριού του και να παρου-
σιάσει συλλογή από 5 φωτογραφίες ή σκίτσα τους. 

3. Να ξέρει πού βρίσκονται το ∆ηµαρχείο (ή το Κοινοτικό Γραφείο), το Νοσοκοµείο, 
η κεντρική αγορά, οι διάφορες υπηρεσίες κλπ. 

4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί χάρτη της πόλης του και να εντοπίζει σε αυτόν τα πα-
ραπάνω. 

5. Να γνωρίζει τί πληθυσµό έχει, τί παράγει o τόπος και µε τί ασχολούνται οι κάτοι-
κοι. 

6. Να διηγηθεί στην Αγέλη ένα έθιµο ή µία ιστορία από τις παραδόσεις της περιοχής 
του. 

7. Να έχει αποδείξει στην πράξη ότι αγαπά και σέβεται την πόλη ή το χωριό του. 

8. Να γνωρίζει µερικά προβλήµατα της πόλης ή του χωριού του και τί θα µπορούσε 
να προτείνει για την επίλυσή τους. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  γγεειιττοοννιιάάςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει 5-6 βασικούς δρόµους της γειτονιάς του. 

2. Να γνωρίζει πού βρίσκονται τα πλησιέστερα καταστήµατα, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
(Ταχυδροµείο, Τράπεζες, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο, Εκκλησία, 
αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι κλπ. 

3. Να µπορεί να φτιάξει σχεδιάγραµµα του τετραγώνου που βρίσκεται το σπίτι του, 
σηµειώνοντας πού βρίσκονται οι διάφορες χρήσιµες Υπηρεσίες ή καταστήµατα, 
αν υπάρχουν σε αυτό. 

4. Να ξέρει ποιες συγκοινωνίες εξυπηρετούν τη γειτονιά του. 

5. Να µπορεί να καθοδηγήσει κάποιον από ένα µέρος στην Εστία του και αντίστρο-
φα. 

6. Να γνωρίζει τα προβλήµατα της γειτονιάς του και τί θα µπορούσε να προτείνει 
σαν λύση. 

7. Να πάρει συνέντευξη από 3 κατοίκους της περιοχής για τα προβλήµατα της γει-
τονιάς και τις προτάσεις για τις λύσεις τους. 

8. Να βρει και να σχεδιάσει 2 από τις ωραιότερες οικοδοµές στη γειτονιά του ή να 
ζωγραφίσει ένα χαρούµενο στιγµιότυπο από τη γειτονιά του. 

9. Να έχει πάρει µέρος µαζί µε άλλα Λυκόπουλα σε µια δράση προσφοράς στη γει-
τονιά. 

10. Να οργανώσει µία συγκέντρωση των φίλων του, όπου θα φροντίσει: 

• να παίξουν τρία παραδοσιακά παιχνίδια ή  

• να παρακολουθήσουν κάτι το διασκεδαστικό (π.χ.. Καραγκιόζη ταινία, κουκλο-
θέατρο, τηλεόραση κλπ) ή 

• να απασχοληθούν ευχάριστα µε οποιονδήποτε τρόπο. 
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11. Να ξέρει τα ονοµατεπώνυµα και πού µένουν τα παιδιά της παρέας του, τι τους 
αρέσει και τι τους στενοχωρεί. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  ππόόλληηςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να πετάει τα σκουπίδια σε καλάθια ή δοχεία αποκοµιδής απορριµµάτων και γενι-

κά να συµβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας. 

2. Να φροντίζει να κατεβάζει τα σκουπίδια της οικογένειας λίγο πριν περάσει το ό-
χηµα του ∆ήµου, σε γερές και καλά κλεισµένες σακούλες. 

3. Να φροντίζει τη γενική οµορφιά του σπιτιού του {διατηρώντας το µπαλκόνι κα-
θαρό και τακτοποιηµένο). 

4. Να διατηρεί γλάστρες µε λουλούδια. 

5. Να συµµετάσχει µε την Αγέλη σε µία δράση για την καθαρή πόλη.  

6. Να γνωρίζει τα προβλήµατα ρύπανσης της πόλης του και να τα παρουσιάζει. 

7. Να κάνει σε χαρτόνι ένα κολλάζ για τη ρύπανση. 

8. Να φιλοτεχνήσει έναν πίνακα µε «5 χρυσές συµβουλές» για την καθαριότητα της 
πόλης, να τον κρεµάσει στη γωνία της εξάδας του. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  κκοοιιννοοττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  
 Να µπορεί α πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ανακαλύψει, παίρνοντας συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής του, ποιά 

είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα τις πόλης ή του χωριού του. 

2. Να αναζητήσει λύσεις κουβεντιάζοντας µε τους γονείς του, τους δασκάλους του, 
τον παπά τις Ενορίας, τους Βαθµοφόρους του κλπ. 

3. Να λάβει µέρος σε 3 δράσεις κοινοτικής ανάπτυξης τις Αγέλης ή του σχολείου 
του. 

4. Να φτιάξει µία ταµπέλα που να προτρέπει τους άλλους να ξεπεράσουν κάποιο 
πρόβληµα τις περιοχής. 

5. Να οργανώσει µία πολιτιστική εκδήλωση για την παρέα της γειτονιάς του. 

6. Να του έχει αναγνωρισθεί µία από τις παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις: 
Γνωριµίας µε την Πόλη-το Χωριό, Φίλου τις Καθαρής Πόλης, Ξεναγού ή Καλού 
Πολίτη. 

  ΞΞεεννααγγοούύ  
Να µπορεί α πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί α δίνει µε ευγένεια και ταχύτητα σαφείς οδηγίες σε κάποιον ξένο που 

ψάχνει κάποια διεύθυνση στη γειτονιά του. 
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2. Να ξέρει πού βρίσκονται: o Σιδηροδροµικός Σταθµός, το Αεροδρόµιο, το Λιµάνι, 
o Σταθµός των υπεραστικών λεωφορείων, το Τηλεφωνείο και πώς πηγαίνουν σε 
αυτά, καθώς και πώς βγάζουν εισιτήρια. 

3. Να ξέρει πού βρίσκεται το πλησιέστερο Νοσοκοµείο, γιατρός, φαρµακείο, Αστυ-
νοµικό τµήµα, ∆ηµαρχείο και ∆ηµόσια καταστήµατα. 

4. Να ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά το τηλέφωνο, τον Τηλεφωνικά κατάλογο και 
τον Χρυσό Οδηγό. 

5. Να ξέρει να µιλήσει σε 5' για τα µνηµεία και τα αξιοθέατα τις πόλης του χρησι-
µοποιώντας 5 φωτογραφίες ή σκίτσα. 

6. Να κάνει µία συλλογή από 5 φωτογραφίες µε διάφορα τουριστικά και αρχαιολο-
γικά αξιοθέατα τις Ελλάδας και να τις χρησιµοποιήσει για να φτιάξει µία αφίσα 
τουριστική. 

7. Να επισηµάνει µε τι βοήθεια µεγαλύτερων µερικά στοιχεία που δυσφηµίζουν τον 
τουρισµό µας. 

8. Να ξέρει α βρίσκει στο χάρτη 5 µεγάλα τουριστικά κέντρα τις Ελλάδας και να ξέ-
ρει λίγα λόγια για αυτά. 

9. Να γράψει ένα κείµενο δύο σελίδων που να διαφηµίζει την Ελλάδα σαν χώρο για 
µαγευτικές εκδροµές. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  ΟΟιικκοογγέέννεειιααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: (το Νο 4 οπωσδήποτε). 
1. Να γνωρίζει την ιστορία και την καταγωγή της οικογένειάς του και το «οικογε-

νειακό δέντρο» µέχρι τον προπάππο και τα δεύτερα εξαδέλφια. 

2. Να γνωρίζει πότε γιορτάζουν την ονοµαστική τους εορτή οι γονείς του, τα αδέλ-
φια του, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του. 

3. Να συνεργάζεται αρµονικά µε τα αδέλφια του. 

4. Να βοηθά αποτελεσµατικά σε 6 από τα παρακάτω: 

• να µπορεί να κάνει µικροψώνια. 

• να συγυρίζει το δωµάτιό του και να το έχει τακτοποιηµένο. 

• να µπορεί να ψήσει καφέ και να τηγανίσει αβγό. 

• να κάνει µικροθελήµατα για τον πατέρα και τη µητέρα του.  

• να ακούει τους γονείς του. 

• να µπορεί να απλώσει και να µαζέψει την µπουγάδα.  

• να µπορεί να πλύνει τα πιάτα. η. να µπορεί να στρώνει το κρεβάτι και τα τρα-
πέζι.  

• να βοηθά στο σιγύρισµα του σπιτιού.  

• να µπορεί να κρατήσει ένα τηλεφωνικό µήνυµα. 

5. Να αντιλαµβάνεται ότι το σπίτι δεν είναι µόνο γι' αυτόν αλλά για όλους. 
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6. Να βοηθήσει στην οργάνωση µίας ευχάριστης συνάντησης της οικογένειας φρο-
ντίζοντας για γλυκά, µουσική και ό,τι άλλο θα βοηθούσε στη δηµιουργία της κα-
τάλληλης ατµόσφαιρας. 

7. Να φτιάξει κάτι διακοσµητικό για το σπίτι. 

8. Να του έχει αναγνωριστεί η ερασιτεχνική απασχόληση του οικοκύρη. 

  ΟΟιικκοοκκύύρρηη  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να διατηρεί καθαρό το δωµάτιό του και τους χώρους που χρησιµοποιεί: 

• σκουπίζοντάς το και αερίζοντάς το σωστά. 

• στρώνοντας σωστά το κρεβάτι του. 

• τακτοποιώντας σωστά τα ρούχα του και τα πράγµατά του. 

2. Να γνωρίζει να χρησιµοποιεί σωστά τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού του (ή 
πετρογκάζ ή τζάκι ή αέριο φωτός). 

3. Να πλύνει και να σιδερώσει τη στολή του. 

4. Να ξέρει να ψωνίζει από τα καταστήµατα τροφίµων. 

5. Να ετοιµάσει ένα ρόφηµα ή ένα αβγό βραστό ή τηγανιτό.  

6. Να ράβει σωστά ένα κουµπί. 

7. Να ενηµερώνει τους γονείς του για τους λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ ΕΕΥ κλπ. 

8. Να µπορεί να στρώσει και να µαζέψει το τραπέζι. 

9. Να µπορεί να πλύνει τα πιάτα και να τα τακτοποιήσει στη θέση τους. 

10. Να βοηθάει στο σερβίρισµα και τακτοποίηση της τραπεζαρίας στην κατασκήνω-
ση. 

11. Να βοηθάει στην τακτοποίηση και καθαριότητα του µαγειρείου στην κατασκή-
νωση. 

  ΦΦίίλλοουυ  ττοουυ  σσππιιττιιοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να σχεδιάσει σε κάτοψη το σπίτι του.  

2. Να γνωρίζει τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. 

3. Να βοηθά στην καθαριότητα και τη συντήρηση του σπιτιού. 

4. Να επισκευάσει ή βάψει κάτι στο σπίτι του αφού προηγούµενα θα έχει συντάξει 
κατάλογο µε τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. 

5. Να φτιάξει ένα διακοσµητικό αντικείµενο ή κάτι χρήσιµο για το σπίτι του. 

6. Να φροντίζει τον κήπο ή τις γλάστρες του σπιτιού. 

7. Να φροντίζει για τα κατοικίδια ζώα του σπιτιού. 
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8. Να ξέρει για τους διάφορους λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΕΥ κλπ.  

9. Να σέβεται την αξία και την ιερότητα του σπιτιού του. 

  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 4 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει να υποδέχεται σωστά κάποιον ξένο στο σπίτι ή στην Αγέλη και 

• να τον συστήσει στους άλλους. 

• να του κρατήσει συντροφιά για λίγο.   

• να του προσφέρει κάτι. 

2. Να ετοιµάσει ένα δωµάτιο για κάποιον ξένο, στρώνοντας ο κρεβάτι και βοηθώ-
ντας τον να τακτοποιηθεί (ξενάγηση στο σπίτι, πετσέτες κλπ). 

3. Να βοηθήσει στην ετοιµασία ενός γεύµατος (µαγείρεµα, στρώσιµο τραπεζιού 
κλπ) για κάποιο φιλοξενούµενο. 

4. Να φιλοξενήσει για λίγες µέρες κάποιον συγγενή ή φίλο εφαρµόζοντας τα παρα-
πάνω. 

5. Να µπορεί να του προτείνει ένα στοιχειώδες πρόγραµµα ξενάγησης. 

  ΒΒρρεεφφοοκκοοµµίίααςς  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να µπορεί να κρατά σωστά ένα µωρό. 

2. Να ξέρει να ταΐζει σωστά µε το µπιµπερό ένα µωρό. 

3. Να καταλαβαίνει πότε ένα µωρό θέλει άλλαγµα και να βοηθά σε αυτό. 

4. Να ξέρει να απασχολήσει ένα µωρό µε παιχνίδια ή τραγούδια, καθώς επίσης και 
να το προστατεύει από διάφορους κινδύνους. 

5. Να µπορεί να πάει ένα µωρό περίπατο ξέροντας τί θα πρέπει να έχει µαζί του. 

6. Να µπορεί να στρώνει το κρεβατάκι ενός µωρού και να το βάζει να κοιµηθεί. 

  ΜΜααθθηηττήή  ττοουυ  ΧΧρριισσττοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει το Σύµβολο της Πίστης και το Πάτερ Ηµών. 

2. Να γνωρίζει πότε γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Κοίµηση, τον 
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, την Πεντηκοστή, την Ανάληψη και την Εορτή των 
Τριών ιεραρχών. 

3. Να γνωρίζει τι είναι η Άγία Γραφή και να µπορεί να διηγηθεί κάτι από τη ζωή ου 
Χριστού (Θαύµα, παραβολή κλπ). 



 

 

Σελίδα 63 από 66

Ερασιτεχνικές Ασχολίες Λυκοπούλων 

4. Να γνωρίζει πότε γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της πόλης ή του χωριού του, το 
όνοµα του Μητροπολίτη της περιοχής του και πώς ονοµάζεται ο Αρχιεπίσκοπος. 

5. Να αποδείξει έµπρακτα 3 φορές ότι εφαρµόζει το "βοηθάτε αλλήλους". 

6. Να εκκλησιάζεται συχνά. 

7. Να γνωρίζει τα 7 µυστήρια. 

Λυκόπουλα άλλου θρησκεύµατος 
8. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της θρησκείας του. 

9. Να γνωρίζει τις σηµαντικότερες γιορτές. 

10. Να γνωρίζει ποιο είναι το ιερό κείµενο της Θρησκείας του και τα σχετικά µε την 
ιστορία της θρησκείας και της ∆ιδασκαλίας της. 

11. Να αποδεικνύει έµπρακτα ότι εφαρµόζει τους κανόνες και τις βασικές αρχές της 
Θρησκείας του. 

  ΒΒοοηηθθοούύ  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  
1. Να έχει δείξει έµπρακτα ότι εφαρµόζει το "αγαπάτε αλλήλους". 

2. Να βοηθά τακτικά τον ιερέα της Ενορίας του στη Θεία Λειτουργία ή να βοηθά 
στη συντήρηση και καθαριότητα της Εκκλησίας ή να προσφέρει υπηρεσίες στις 
διάφορες εκδηλώσεις της εκκλησίας της Ενορίας του, σε συνεργασία πάντα µε 
τον ιερέα της περιοχής. 

3. Να γνωρίζει τα µέρη του ναού και τα ιερά σκεύη.  

4. Να ξέρει τις κυριότερες ιερουργίες.  

5. Να γνωρίζει τη διαβάθµιση του κλήρου.  

6. Να γνωρίζει πότε γιορτάζει η εκκλησία της περιοχής του και το τροπάριο του Ά-
γιου Προστάτη της. 

  ΒΒιιββλλιιοοθθηηκκάάρριιοουυ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να έχει διαβάσει 5 τουλάχιστον παιδικά βιβλία. 

2. Να γνωρίζει λίγα για το περιεχόµενο 15 παιδικών βιβλίων και να µπορεί να συ-
στήσει ένα σε κάποιο φίλο του. 

3. Να γνωρίζει τα περί δανειστικής βιβλιοθήκης και να µπορεί να κρατήσει βιβλίο 
δανεισµού. 

4. Να κάνει µία ταξινόµηση σε µία βιβλιοθήκη και να φτιάξει ένα κατάλογο βιβλίων. 

5. Να γνωρίζει 3 κεντρικά βιβλιοπωλεία και ένα στη γειτονιά του. 

6. Να έχει επισκεφθεί µία δανειστική βιβλιοθήκη. 

7. Να βοηθήσει στη δηµιουργία ή λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην Αγέλη. 
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  ΠΠυυρροοσσββέέσσττηη  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 5 από τα παρακάτω: 
1. Να ξέρει τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς στην πόλη και στην ύπαιθρο. 

2. Να ξέρει το τηλέφωνο της Πυροσβεστικής και πώς πρέπει να την ενηµερώσει για 
κάποιο ατύχηµα. 

3. Να γνωρίζει πώς σβήνεται µία πυρκαγιά και πότε χρησιµοποιούνται τα διάφορα 
πυροσβεστικά µέσα (άµµος, νερό, χώµα, πυροσβεστήρες).  

4. Να ξέρει να ανάβει σωστά φωτιά στο ύπαιθρο και να δείξει πώς την σβήνουν ό-
ταν πρόκειται να αναχωρήσουν. 

5. Να οργανώσει πυροσβεστική φωλιά στην Αγέλη (µε φτυάρι-χώµα πυροσβεστή-
ρα). 

6. Να επιβλέπει σε εκδροµή ή κατασκήνωση την τήρηση των κανόνων πυρασφά-
λειας. 

  ΨΨυυχχααγγωωγγοούύ  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 8 από τα παρακάτω: 
1. Να διευθύνει 2 τραγούδια στην Αγέλη. 

2. Να παρουσιάσει µία ιστορία µε την εξάδα του (σκετς). 

3. Να πει 3 έξυπνα ανέκδοτα. 

4. Να απαγγείλει ένα ποίηµα. 

5. Να δείξει 3 ταχυδακτυλουργικά κόλπα. 

6. Να χορέψει και να µπορεί να δείξει 2 χορούς αγριµιών. 

7. Να χορέψει 2 ελληνικούς χορούς. 

8. Να παρουσιάσει 3 νούµερα τσίρκου ή κλόουν.  

9. Να διηγηθεί µία ιστορία. 

10. Να µπορεί να µεταµφιεστεί κατάλληλα. 

11. Να απασχολήσει την Αγέλη για 10' µε παιχνίδια -τραγούδια-µιµήσεις κλπ. 

12. Να συµβάλλει θετικά στην επιτυχία τις πυρράς µίάς εκδροµής ή στην κατασκή-
νωση. 

  ∆∆ιιοορργγααννωωττήή  γγιιοορρττώώνν  
Να βοηθήσει στην οργάνωση µίας γιορτής στην Αγέλη, το σπίτι ή το σχολείο πραγ-
µατοποιώντας 6 από τα παρακάτω:  
1. Φτιάχνοντας κατάλογο προσκεκληµένων. 

2. Γράφοντας το κείµενο των προσκλήσεων. 



 

 

Σελίδα 65 από 66

Ερασιτεχνικές Ασχολίες Λυκοπούλων 

3. Βοηθώντας στη διακόσµηση του χώρου. 

4. ∆ίνοντας ιδέες για το πρόγραµµα τις γιορτής και αναλαµβάνοντας το συντονισµό 
ενός µέρους από αυτό. 

5. Οργανώνοντας µαζί µε άλλους τον µπουφέ. 

6. Φροντίζοντας να γλεντήσουν όλοι οι καλεσµένοι. 

7. Βοηθώντας στην τακτοποίηση του χώρου µετά τι γιορτή. 

  ΤΤααξξιιδδιιώώττηη  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 7 από τα παρακάτω: 
1. Να ετοιµάσει τις αποσκευές του για ένα ταξίδι 3-5 ηµερών ή το σακίδιό του για 

την κατασκήνωση, λαµβάνοντας υπόψη -αν χρειάζεται- τις τοπικές καιρικές συν-
θήκες. 

2. Να ξέρει πώς µπορεί να πληροφορηθεί τα δροµολόγια των µέσων συγκοινωνίας 
και να µπορεί να προµηθευτεί το εισιτήριο που του χρειάζεται. 

3. Να ξέρει τί είναι το διαβατήριο και το συνάλλαγµα και σε τί χρησιµεύουν. 

4. Να καταστρώσει πρόγραµµα για το πώς θα περάσει τις µέρες του και ποια αξιο-
θέατα θα δει. 

5. Να στείλει στην Αγέλη κάρτα µε τις εντυπώσεις του από τον τόπο ταξιδιού ή 
γράµµα στους γονείς του σχετικό µε την κατασκήνωση. 

6. Να ξέρει τί πρέπει να προσέχει όταν ταξιδεύει και τί θα κάνει όταν χαθεί. 

7. Να φέρει µερικά καρτ-ποστάλ, φωτογραφίες, τραγούδια, χορού παιχνίδια από 
τον τόπο ταξιδιού του ή να περιγράψει µερικά ήθη και έθιµα. 

8. Να είνάι σε θέση να χαράξει τη διαδροµή του ταξιδιού σε χάρη χρησιµοποιώντας 
τους µεγάλους δρόµους και να εκτιµήσει το χρόνο της διαδροµής 

9. Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς σε ξενώνα, καταφύγιο ή ξε-
νοδοχείο και στα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, πλοία κλπ). 

  ΦΦίίλλοουυ  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  
 Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: (το Νο 2 οπωσδήποτε 
1. Να γνωρίζει την ιστορία των επικοινωνιών και να παρουσιάσει λεύκωµα µε φω-

τογραφίες των µέσων επικοινωνίας.  

2. Να γνωρίζει το αλφάβητο σε Μορς ή δια βραχιόνων και να πάρει η να δώσει κά-
ποιο µήνυµα. 

3. Να γνωρίζει τί είναι κώδικας και να φτιάξει έναν απλό κωδικό, µε το οποίο θα 
στείλει µήνυµα. 

4. Να γνωρίζει 3 τρόπους εκποµπής του σήµατος κινδύνου (ΣΟΣ), σε Μορς, διά 
βραχιόνων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

5. Να γνωρίζει να στέλνει τηλεγράφηµα. 
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6. Να γνωρίζει να κάνει υπεραστικό τηλεφώνηµα. 

7. Να µεταφέρει προφορικά µετά από 20', µε κάθε ακρίβεια ένα µήνυµα 2-3 γραµ-
µών. 

8. Να µπορεί να τηλεφωνήσει από τηλεφωνικό θάλαµο. 

  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  
Να µπορεί να πραγµατοποιεί 6 από τα παρακάτω: 
1. Να γνωρίζει να ψωνίζει για το σπίτι ή την Αγέλη. 

2. Να εφαρµόζει στην πράξη τις αρχές της αποταµίευσης. 

3. Να µαζεύει για 1 µήνα τις συνδροµές της εξάδας του και να τις παραδίδει στον 
αρµόδιο Βαθµοφόρο. 

4. Να γνωρίζει πώς λειτουργεί µία Τράπεζα (Ταµιευτήριο) και πώς γίνεται µία κατά-
θεση ή ανάληψη. 

5. Να γνωρίζει τα νοµίσµατα 5 ξένων χωρών και πώς βρίσκουµε, την ισοτιµία µετα-
ξύ τους ή την τιµή τους σε δραχµές. 

6. Να βοηθήσει ουσιαστικά στη διοργάνωση µίάς Οικονοµικής δράσης της Αγέλης. 

7. Να φροντίζει το υλικό της εξάδας του και να φροντίζει για οικονοµία στα υλικά 
Χειροτεχνίας. 


