
Κυνήγι Κρυμμένου 
Θησαυρού

Σοφία Καινούργιου, 
πρώην Υπεύθυνη Π.Ε Β’ 

Δ/σης Αθήνας, μέλος  
του Δ.Σ της Ε.Ε.Π.Φ,

Υπεύθυνη του 
διεθνούς δικτύου « 

Μαθαίνω για τα δάση»



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

…ένα ξεχωριστό 
εργαλείο στην 
Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. 



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Κ. Θ

μπορεί  να βοηθήσει στη κατανόηση εννοιών 
όπως :

 αποικοδόμηση υλικών

 εθνικός δρυμός

 τροφική αλυσίδα

 Χλωρίδα

 πανίδα.



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Οι μαθητές παίζοντας έρχονται 
κοντά στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα:

δασικές πυρκαγιές

 ρύπανση των νερών 

συσσώρευση απορριμμάτων…



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Oι μαθητές εκφράζουν:

 τις ανησυχίες και τους 
προβληματισμούς τους 

 για τα περιβαλλοντικά θέματα, 
που απαντώνται τόσο σε τοπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Οι μαθητές  παρακινούνται σε: 

δράσεις και

παρεμβάσεις.



Το παιχνίδι  του κρυμμένου

θησαυρού

Βασίζεται στην Κεντρική ιδέα

 της αναζήτησης και 

Της ανακάλυψης

εκεί στηρίζεται όλο το 
περιεχόμενό του. 



ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Μπορεί να είναι :

 ένα παραμύθι

 ένας θρύλος 

 ένα φανταστικό ταξίδι 

 μια περιπετειώδης ιστορία ή 

 ότι άλλο σκεφτούμε.



Παιχνίδι κρυμμένου 
θησαυρού

 Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε και 
τα σημεία που θα τοποθετήσουμε το 
κάθε τι, πρέπει :

 να εντυπωσιάζουν και

 να τραβούν το ενδιαφέρον των 
μαθητών.

 Πάντα  στο τέλος υπάρχει μια 
έκπληξη.



Το παιχνίδι  μπορεί να  

προσαρμοστεί:

 στον αριθμό των παιχτών

 στην ηλικία και στην εμπειρία των 
παιχτών

 στο χώρο

 στις κλιματολογικές συνθήκες

 στο εκάστοτε θέμα.



Κυνήγι Κρυμμένου 
Θησαυρού (στόχοι) 

Γνωριμία με 
το δάσος 

και τα 
στοιχεία 
που το 

αποτελούν

Ανακάλυψη 
των 

ευεργετικών 
επιδράσεων 
του δάσους 

στην 
ανθρώπινη 

ζωή & 
ανάπτυξη 

βιωματικών 
δραστηριοτήτ

ων

Λύσεις και 
δράσεις που 

αφορούν 
στα 

προβλήματ
α του 

δάσους

Θετική στάση 
απέναντι στο 

δάσος & 
μετάδοση 
αυτής στο 

άμεσο 
οικογενειακό 
και κοινωνικό 
περιβάλλον

Καλλιέργεια 
αξιών & 

ικανοτήτων: 
συνεργασία, 
ομαδικότητα,

φιλία αξίες 
σχετικές με την 
προστασία του 

περ/ντος



10 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σοφία Καινούργιου,πρώην
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 



10 βήματα του 
παιχνιδιού

1. Επιλογή 
θέματος

2. Καθορισμός 
και ανίχνευση 
πεδίου και των 
χαρακτηριστικ

ών του

3. Επίσκεψη 
χωρίς τους 

μαθητές 
(καθορισμός 
αφετηρίας, 

τερματισμού, 
σταθμών) 

4. Καθορισμός 
εννοιών (εθνικός 
δρυμός,χλωρίδα,π
ανίδα,αποικοδόμη
ση,μετρήσεις,πυρκ

αγιές,)

5. Προσαρμογή 
εννοιών στο πεδίο 

και επιλογή σταθμών
(επιλογή & 

επισήμανση των 
σημείων

6. Δοκιμασίες 
(συνεργατικές, 

γνωστικές, 
κοινωνικές)

7. 
Προσανατολισ

μός

8. Καταγραφή 
έγγραφων 
οδηγιών

9. Συζήτηση
10. 

Αξιολόγηση



1ο Βήμα

Επιλογή θέματος ( Δάσος)



2ο Βήμα

Καθορισμός και ανίχνευση 
πεδίου Π. χ Μονοπάτι στον 

Υμηττό, στην Πεντέλη… 
Χαρακτηριστικά: περιαστικό
πράσινο, εθνικός δρυμός, μικρού 
βαθμού δυσκολίας, ασφαλές για 
τα παιδιά



3ο Βήμα ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ

 Καθορισμός αφετηρίας 
τερματισμού στάσεων- σταθμών

 Δραστηριότητες και δοκιμασίες που 
επιθυμούμε να εντάξουμε

 Χρονομέτρηση δραστηριοτήτων



4ο Βήμα Καθορισμός 
εννοιών

 Εθνικός δρυμός 

 Χλωρίδα 

 Πανίδα

 Αποικοδόμηση

 Τροφική αλυσίδα

 Μετρήσεις

 Ανθρώπινες παρεμβάσεις



5ο Βήμα Προσαρμογή εννοιών 

στο πεδίο και επιλογή σταθμών

 Επιλογή συγκεκριμένων σημείων, που 
θα προσεγγίσουμε την έννοια που 
θέλουμε 

Με δοκιμασία

Αίνιγμα

Γρίφο

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 



6ο Βήμα Δοκιμασίες

Συνεργατικές

Γνωστικές

Κοινωνικές



(ενδεικτικές δραστηριότητες 
& δράσεις) 

Καθορισμός των 
σημείων του 

ορίζοντα
Διασαφήνιση 

της έννοιας της 
αποικοδόμησης, 
του ρόλου και 

της 
χρησιμότητας

Παιχνίδι 
διαχωρισμού 

απορριμμάτων

(χαρτί, 
πλαστικό, 
αλουμίνιο)

Δέντρο (μέτρηση 
ύψους, 

υπολογισμός 
ηλικίας, )

Δημιουργία 
πινακίδων με 

συνθήματα για 
την προστασία 

του δάσους από 
τις πυρκαγιές

Συλλογή 
κυπαρισσόμηλω

ν και μικρών 
ξύλων για 

δημιουργία 
κατασκευών



7ο Βήμα

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ



8ο Βήμα

Κατασκευή εγγράφων 
οδηγιών για τους σταθμούς

Και τις εντολές που παίρνουν 
από αυτούς



9ο Βήμα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



10ο Βήμα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ







1η πλευρά της αφίσας

Το Κυνήγι Κρυμμένου 
Θησαυρού

Σταθμοί του
παιχνιδιού με
μηνύματα και

εντολές



2η πλευρά της αφίσας

Δραστηριό
τητες για 

κάθε 
σταθμό

Το Κυνήγι Κρυμμένου 
Θησαυρού



Treasure Hunt Game
(concluding 
remarks) 

Καθιστά
ενδιαφέρ
ουσα την 
εκπαιδευτ

ική
διαδικασί

α

Εφαρμόζεται 
εύκολα

Βασίζεται 
στη ομαδική 
συνεργασία

Υποκινεί το 
ενδιαφέρον 
για μάθηση

Εργαλείο
μάθησης 

και δράσης 
(διασκεδασ

τικό & 
αξιομνημόν

ευτο)

Ενεργός συμμετοχή, δράση, συνεργασία, συστηματική 
παρατήρηση, χαρά στην εκπαιδευτική διαδικασία: Απόκτηση 

γνώσεων, κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
περιβάλλοντος και κοινωνίας, διαμόρφωση στάσεων και 

συμπεριφορών

Κυνήγι Κρυμμένου 
Θησαυρού

(συμπεράσματα) 



Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αθήνας

Σοφία Καινούργιου,

πρώην Υπεύθυνη Π.Ε , Μέλος 
του Δ.Σ της Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης, 
Υπεύθυνη του διεθνούς 
Δικτύου « Μαθαίνω για τα 
δάση»


