Ένας περίπατος στον Λυκαβηττό
1. Γνωριμία χωρισμός σε ομάδες με αυτοκολλητάκια, τι σχέση έχει το WWF με
τα ζώα στα αυτοκόλλητα; Γιατί κινδυνεύουν τα ζώα; (απειλές)
2. Πού είμαστε σήμερα; Από πού μπορεί να πήρε το όνομά του; Τι είναι ο
Λυκαβηττός; Τι μπορεί να συναντήσουμε; Μπορεί να έχει απειλούμενα είδη;
Πώς φαντάζεστε ότι ήταν παλιότερα;
3. 1η αποστολή περπατάμε και παρατηρούμε κάτι που μας κάνει πιο πολύ
εντύπωση (φυτά ή και ζώα ή και ακούσματα, μυρωδιές)
1η στάση πλάτωμα
4. Φωτογραφική μηχανή (σε ζευγάρια ο ένας οδηγεί τον τυφλό σε ένα μέρος
ανοίγει στιγμιαία τα μάτια και απαθανατίζει και ξανακλείνει η κάμερα.
Επανέρχεσαι πίσω και γίνεται αντίθετα. Θυμόσαστε το μέρος; ¨Η το ρολόι: σε
κύκλο με κλειστά μάτια ανοίγουμε στιγμιαία και ξανακλείνουμε.
Μετακινούμαστε κατά μία ώρα και ξανατραβάμε φωτό. Ποια είναι η
ωραιότερη φωτογραφία μας;
5. ∆ίνουμε την κάρτα σε κάθε ομάδα να αναγνωρίσει το φυτό της. Όταν το βρει
να παρατηρήσει το μέγεθος, το σχήμα των φύλλων, τα άνθη, πότε έχει
καρπούς. Τι φαντάζεστε αυτά τα φυτά τα φύτεψαν ή φύτρωσαν μόνα τους;
(εξέλιξη του φυσικού τοπίου απειλές), πόσο χρονών μπορεί να είναι. Κορμός
ηλικία δέντρου τα φυτά είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα και στο έδαφος: πώς
ισχύει αυτό για το φυτό σας;
6. Μέσα σε 3’ μαζέψτε στοιχεία από τη φύση, μαζεύουμε χρώματα για τον
πίνακά μας = η ταυτότητα του Λυκαβηττού. Σε τι κατηγορίες μπορούμε να τα
χωρίσουμε; Ποιο είναι διαφορετικό (πχ φύλλα μεταξύ τους σε πόσες
διαφορετικές κατηγορίες χωρίζονται;)
7. Μετρήστε πράγματα που υπάρχουν εδώ και δεν ανήκουν στη φύση. Πώς
βρέθηκαν; Τι θα λέγαμε σε αυτούς που τα έφεραν εδώ;
2ο πλάτωμα
8. Προχωράμε προς το 2ο πλάτωμα συλλέγοντας ήχους, τους μετράμε ή τους
σημειώνουμε στο χαρτί μας,
9. Πόσους διαφορετικούς ήχους ακούσαμε; Από τι ήταν αυτοί οι ήχοι; Τι ζώα
μπορεί να έχει εδώ; Γιατί προτιμούν αυτό το μέρος;
10. Εξερεύνηση του μικρόκοσμου-φακοί
11. Κινητικά με το τυμπανάκι, κίνηση ελεύθερη στο χώρο, κίνηση σα ζώα
12. Παντομίμα. Κάθε ομάδα παριστάνει ένα ζώο του Λυκαβηττού και οι άλλοι
πρέπει να το βρουν. Από τι κινδυνεύετε; Τι έχετε να πείτε στους Αθηναίους;
13. Κυνηγητό σαν το μαντήλι. Στη μέση όλα τα αντικείμενα, λέω το όνομα και
πρέπει από κάθε ομάδα να το πάρουν
Προς το θέατρο

14. Καταγράφουμε την ανθρώπινη παρουσία. Ποιοι χρησιμοποιούν το λόφο; Γιατί;
15. Πώς σας φάνηκε ο λόφος σε αυτή τη διαδρομή; Τι θα προτείναμε στο δήμο
Αθήνας για τη βελτίωση του λόφου;
16. Κινητικό παιχνίδι:Κουκουβάγιες κουρούνες
17. Μια λέξη για το πώς περάσαμε σήμερα
Στοιχεία για το Λυκαβηττό
Υψόμετρο 277μ.
Χαρακτηριστικό του: θέα σε όλο το λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα στην Ακρόπολη
Φυτά:
δέντρα:πεύκα, κυπαρίσσια (οριζοντιόκλαδα και ορθόκλαδα), ευκάλυπτοι, ελιές,
χαρουπιές, αίλανθος (βρωμοκαρυδιά). αμυγδαλιές, αριές, δρυς, κουκουναριές,
κουτσουπιές, αγριαχλαδιές, αγριελιές
θάμνοι: ευώνυμος, κισσός, δεντρολίβανο, πικροδάφνη, φραγκοσυκιά, μυρτιά,
τλιγούστρο, τεύκριο, μυρτιές, ρείκια, σπάρτο, ράνμνος , αθάνατοι, γαλατσίδα,
τσουκνίδες
τα φυτά στις κάρτες:
-κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο
-μηδική
-γαλατσίδα
Επίσης μιλάμε για τα ξενικά είδη πολύ στο λόφο
αθάνατος (από Μεξικό)
φραγκοσυκιά (από Μεξικό)
Ο Αθάνατος (αγαύη) ζει από 50-100 χρόνια και πεθαίνει μόνο όταν ανθίσει για μία
και μοναδική φορά στη ζωή του.
Ζώα
σταχτάρες, καρδερίνες, φλώροι, δεκαοχτούρες, παπαδίτσες, κοτσύφια, σπίνους,
ψαρόνια, κοκκινολαίμηδες, καρακάξες, κουκουβάγιες, πετρίτης, ξεφτέρι,
ποντικοβαρβακίνα, νυχτερίδες, χελώνες, σαύρες, έντομα, αράχνες
Το όνομα Λυκαβηττός σημαίνει ο λόφος που τον διαβαίνουν λύκοι. Πιθανόν να είχε
στο παρελθόν.

