Καλωσήλθατε στο σημερινό περίπατο του Panda Club στον Λόφο
των Μουσών. Μαζί θα ανακαλύψουμε την περιοχή και τη ζωή που
κρύβει. Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσει
να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Συμπληρώσετε εδώ τα ονόματα των μελών της
οικογενείας ή παρέας με την οποία ήρθατε σήμερα
εδώ:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Αναζητήστε το δέντρο ή θάμνο του οποίου κρατάτε
το δείγμα και προσπαθείστε να απαντήσετε
στις ερωτήσεις.

1/Μπορείτε να το αναγνωρίσετε; Σημειώσετε το όνομά του αν το ξέρετε.

2/ Παρατηρήστε το τοπίο. Πόσα τέτοια φυτά υπάρχουν γύρω σας;

3/ Πόσο μεγάλο είναι; Τί καταλαβαίνετε για την ηλικία του;

4/ Έχει άνθη ή καρπούς; Περιγράψτε τα.

5/Παρατηρείστε τα φύλλα του. Περιγράψτε τα.

6/ Και τώρα σχεδιάστε εδώ το δείγμα πού έχετε:
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Ανηφορίζοντας προς την κορυφή του λόφου
1ος Σταθμός: (Κοντά σε ένα μονόζυγο).
Αναζητάμε τα δέντρα με τους λευκούς ξεφλουδισμένους
κορμούς.
Τί σας εντυπωσιάζει σ’αυτό το δέντρο;
Μπορείτε να φανταστείτε που χρησιμεύουν τα φύλλα του;
Σχεδιάστε τα φύλλα του εδώ.

2ος Σταθμός: (Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια).
Κοιτάξτε προσεκτικά προς τα πάνω. Ποιό χρώμα λουλουδιού επικρατεί:
Παρατηρείστε το φυτό. Πώς είναι τα φύλλα του;
Το όνομα του φυτού, μια γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα.Σημειώστε το

Σχεδιάστε το φυτό εδώ.

3ος Σταθμός: Στο άνοιγμα με τους πάγκους.
Και τώρα κάντε ησυχία. Προσπαθείστε να ακούσετε
διαφορετικά κελαϊδίσματα.
Πόσα ακούσατε;
Περιγράψτε τα πουλιά που είδατε.
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4ος Σταθμός: Ανεβαίνοντας από το πλακόστρωτο.
Παρατηρείτε το πλακόστρωτο κατά τη διαδρομή και ζωγραφίστε
ένα σχέδιο που σας άρεσε περισσότερο;
Γιατί νομίζετε ότι ο αρχιτέκτονας έχει κάνει πολλά σχέδια;

5ος Σταθμός: Μνημείο Φιλοπάππου.
Παρατηρείστε το μνημείο. Από τί είναι φτιαγμένο;
Τί νομίζετε ότι είναι; Γιατί νομίζετε ότι ο δημιουργός του
επέλεξε αυτό το σημείο στην Αθήνα για να το φτιάξει;

Φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας. Θυμηθείτε λίγο
τη διαδρομή.Ποιό σημείο σας άρεσε περισσότερο και γιατί;
Αν δίνατε ένα φανταστικό όνομα στο αγαπημένο σας σημείο,
πώς θα το ονομάζατε;

Η

Σπηλιά
του
Πολύφημου

Εδώ μπορείτε να σημειώσετε τις επιπλέον παρατηρήσεις σας κατά τη
διάρκεια της διαδρομής.

__________________________________________
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