
 

 

Επεισόδιο 16ο  

Μα τι την έπιασε τη δασκάλα;  

(Green Time VS Screen Time) 

«Παιδιά, ποιος θέλει να δείξει στην 

τάξη το φυτολόγιο που 

ετοίμασε;», ρώτησε η δασκάλα 

του Κορoνάκου. Τα παιδιά 

σήκωσαν τα χέρια τους και εκείνη 

άρχισε να βάζει τα φυτολόγια των παιδιών 

στη σειρά για να τα παρουσιάσει. «Μπράβο 

σας!», είπε η δασκάλα χαρούμενα. «Πώς σας 

φάνηκε η εργασία;» ρώτησε.   

«Κυρία, εγώ αγχώθηκα στην αρχή. 

Σκεφτόμουν πως θα μπορούσα να βρω φυτά, 



αφού δεν κάνει να βγαίνουμε έξω!», είπε ο Κορονάκος.  

«Ναι, κυρία και εμένα αγχώθηκε η μαμά μου! Που θα πάμε τώρα με την 

καραντίνα, μου έλεγε», πετάχτηκε ο Κωνσταντίνος.  

«Εγώ προτιμούσα να μάθω για τα φυτά από τα βιντεάκια που βλέπω 

στον υπολογιστή», είπε η Ελένη.  

«Τι κρίμα που αγχωθήκατε... Η εργασία της 

χρονομέτρησης με το ποδήλατο και με το τρέξιμο πως σας 

φάνηκε;»  

«Αυτή η εργασία κυρία ήταν φανταστική!» απάντησε ο 

Κορονάκος ενθουσιασμένος.  

«Και η εργασία με τα ψώνια και 

τα ρέστα ήταν τέλεια κυρία», 

είπε η Ματίνα.  

 «Παιδιά μου χαίρομαι πολύ 

που σας άρεσαν οι 

“εξωτερικές αποστολές” που σκέφτηκα. Ήξερα ότι η ζωή 

σας άλλαξε με την τηλε-εκπαίδευση πολύ γιατί σας 

κρατούσε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Εγώ 

ήθελα να δείτε στην πράξη αυτά που μαθαίνουμε στο 

σχολείο και να έρθετε σε επαφή με τη φύση.  



«Το καταλάβαμε κυρία ότι το κάνατε για αυτό. Και... ενώ η μαμά στην 

αρχή γκρίνιαζε για τις εργασίες, μετά ετοιμαζόταν πρώτη για να βγούμε 

έξω», είπε ο Κωνσταντίνος γελώντας.  

«Και περάσαμε πολύ ωραία! Κάναμε και λίγη γυμναστική!», είπε η Σοφία.  

«Και συναντήσαμε στο δάσος τους συμμαθητές μας», είπε ο Κορονάκος.  

«Χαίρομαι πολύ που σας άρεσαν αυτές οι αποστολές, παιδιά! Τι θα λέγατε 

να τις συνεχίσουμε, ώστε να γυμνάζεστε, να γνωρίζετε τη γειτονιά σας 

και να μην βαριέστε στο σπίτι;», ρώτησε η δασκάλα.  

«Ναι!», είπαν όλα τα παιδιά χαρούμενα.  

Έχεις προσέξει ποτέ τα είδη των δέντρων που υπάρχουν 

γύρω από το σπίτι σου; Άραγε πόσα πράγματα μπορείς να 

ανακαλύψεις αν κάνεις μία βόλτα στη γειτονιά σου; 

Στείλε μας τί ανακάλυψες στο iolinakoronakos@gmail.com 

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο https://ibrt.gr/edu/IK 

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube   
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