
11άρια ποιήµατα 

Παραγωγή γραπτού λόγου 

 Ε΄ - Στ΄ τάξη   
Σύνθεση ποιήµατος 

Από το βιβλίο « Η επανάσταση στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος»  

εκδόσεις Προοπτική, στο οποίο συµµετείχα ως συνεργάτης 

Τάταρη Ξένια  
5ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης 



Επιµέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο  
και ως προς τη µαθησιακή διαδικασία. 

 
1ο  επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας γνώσεις) 

 
α)  Να εξοικειωθούν περισσότερο µε την ποίηση  σε 

ελεύθερο στίχο 
β) Να δουλέψουν πάνω στο σπουδαίο αυτό ποίηµα του Οδ. 

Ελύτη. 
γ) Να κατανοήσουν την τεχνική σύνθεσης ποιήµατος µε 11 

λέξεις. 
δ) Να αντιληφθούν το ρόλο του ποιήµατος ως τρόπου 

επικοινωνίας 
ε) Να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες και « 

εικόνες» που τους παρέχονται. 



2ο  επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας ( δεξιότητες) 
 

α) Να γράφουν µικρά ποιήµατα µε βάση τον κόσµο της 
εµπειρίας τους ή µε βάση κάποιο άλλο      

    ποίηµα. 
β) Να γράφουν ποιήµατα µε τρόπο που αυτά να ενδιαφέρουν 

τον αναγνώστη 
γ) Να διαβάζουν και να κατανοούν ένα ποίηµα  

δ) Να µεταδίδουν αποτελεσµατικά ιδέες µε διευρυµένο 
λεξιλόγιο. 

ε)  Να µπορούν να ενεργοποιούν τη φαντασία και  την 
εφευρετικότητά τους επεµβαίνοντας στο  

    περιεχόµενο ενός ποιήµατος σε επίπεδο ατοµικής ή 
συλλογικής εργασίας. 

στ) Να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους µέσα 
από το γραπτό λόγο  



4ο επίπεδο: Μαθαίνοντας να υπάρχουν. 
 

α) Να νιώσουν πόσο σηµαντικό στη ζωή τους είναι µάθουν 
να εκφράζουν σκέψεις, όνειρα, επιθυµίες και 
συναισθήµατα  µέσα από το γραπτό λόγο. 

 
β) Να επικοινωνήσουν µεταξύ τους 



3ο επίπεδο: Επικοινωνώντας 
 ( και συνεργαζόµενος µε άλλους) 

 
α) Να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στη σύνθεση ποιήµατος µε το 

δικό τους προσωπικό τρόπο. 
 

β)  Να βιώσουν συναισθήµατα χαράς και να τα εκφράσουν 
µέσα από τη σύνθεση ενός    

     ποιήµατος. 
 

γ) Να αναστοχαστούν και να µπορέσουν να αξιολογήσουν τη 
δραστηριότητα που    
    πραγµατοποίησαν  



 

                                          Θάλασσα 
 

Μπλε 
Αχ, θάλασσα! 

Ήρεµα τα κύµατα 
Αγναντεύω το απέραντο πέλαγος 

Ευτυχία! 



 

                                           Θάλασσα 
 

Γαλήνια 
θάλασσα, εσύ 

Έχεις χρώµα γαλάζιο 
Μου αρέσεις πάρα πολύ 

Ευχαριστιέµαι 



 
Μαργαρίτες 

 
Κιτρινόλευκα 
Τα λουλούδια 

Οµορφαίνουν τη φύση 
Τις κοιτάζω και ηρεµώ 

Πίνακας 



                             Θάλασσα 
Μπλε 

Αχ, θάλασσα! 
Ήρεµα τα κύµατα 

Αγναντεύω το απέραντο πέλαγος 
Ευτυχία! 

 

          Θάλασσα 
Γαλήνια 

θάλασσα, εσύ 
Έχεις χρώµα γαλάζιο 
Μου αρέσεις πάρα πολύ 

Ευχαριστιέµαι 

Μαργαρίτες 
Κιτρινόλευκα 
Τα λουλούδια 

Οµορφαίνουν τη φύση 
Τις κοιτάζω και ηρεµώ 

Πίνακας 



1ος στίχος →   1 λέξη 
 

 2ος στίχος →   2 λέξεις 
 

 3ος στίχος →   3 λέξεις 
 

 4ος στίχος →   4 λέξεις 
 

 5ος στίχος →   1 λέξη 



1ος στίχος → Ένα χρώµα ή µια ιδιότητα 

2ος στίχος → Ένα αντικείµενο ή ένα πρόσωπο  
                        µ΄ αυτό το χρώµα ή την ιδιότητα 

3ος στίχος → Περιγράφω το αντικείµενο 

4ος στίχος → Τι κάνω ή πώς νιώθω                
                          εγώ  σχετικά µε αυτό  

5ος στίχος → Μια καταληκτική λέξη 



   Τα 11άρια 

 του              

ήλιου 
 



 

Πραγµατοποιήθηκε µε την 
ολοκλήρωση του ποιήµατος  

« Ήλιος ο ηλιάτορας» 

 
                            Ανθολόγιο Ε΄- Στ΄ Δηµοτικού 

 



Ώρα για κάτι δηµιουργικό  



Φτιάχνουµε ποιήµατα για 
τον ήλιο 









































Τα σύννεφα θεόρατοι πανσέδες 
γεµίσανε τον ουρανό 
κι ο ήλιος πίσω απ' το βουνό 
πάει να κρυφτεί, πουλί χρυσό 
 
Ήλιε µου, καλοήλιε µου, στο καλό χρυσό πουλί  
κι αύριο µε την αυγή, στο µπαλκόνι στην αυλή µου 
έλα µου χρυσό πουλί µου 
 
Ο κόσµος σα να γέµισε καµπάνες 
που κρέµονται απ' τον ουρανό 
κι αχολογάει το δειλινό 
γλυκό κελάηδισµα χρυσό 
 



Ήλιος 











Θάλασσα 













 

 

            ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 
 

Μέσα στο φως σου γίνοµαι πουλί 
και τραγουδώ όλη µέρα σαν το σπίνο. 
Μιας πεταλούδας παίρνω τα φτερά 
Τα θεία και ολόασπρα σαν το νέο το κρίνο. 
 
  
Σφαλώ τα βλέφαρά µου, εντός µου φως. 

Τ’ ανοίγω, φως παντού, όλο φως τριγύρα, 

και λέω: «Ήλιε, τι θάνατος λαµπρός 

µες σε µια τέτοια, θεία φωτοπληµµύρα! 

  

   Μελισσάνθη 

                         (προφητείες) 





 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  “ΣΤΟ  ΦΩΣ   ΠΟΥ   ΚΑΙΕΙ” 

Να σ' αγναντεύω, θάλασσα, να µη χορταίνω  
απ' το βουνό ψηλά 
στρωτή και καταγάλανη και µέσα να πλουταίνω  
απ' τα µαλάµατά σου τα πολλά. 

Να ΄ναι χινοπωριάτικον αποµεσήµερο, όντας  
µετ' άξαφνη νεροποντή 
χυµάει µες απ' τα σύνεφα θαµπωτικά γελώντας  
ήλιος χωρίς µαντύ. 

Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι,  
τ' ακρόγιαλα σα µεταξένιοι αχνοί                    
και µε τους γλάρους συνοδιά κάποτ' ένα καράβι  
ν' ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί. 

Ξανανιωµένα απ' το λουτρό να ροβολάνε κάτου 
την κόκκινη πλαγιά χορευτικά 
τα πεύκα, τα χρυσόπευκα, κι ανθός του µαλαµάτου  
να στάζουν τα µαλλιά τους τα µυριστικά. 

Κι αντάµα τους να σέρνουνε στο φωτεινό χορό τους  
ως µέσα στο νερό 
τα ερηµικά χιονόσπιτα-κι αυτά µες στ' όνειρό τους  
να τραγουδάνε, αξύπνητα καιρό. 

Έτσι να στέκω, θάλασσα, παντοτεινέ έρωτά µου 
µε µάτια να σε χαίροµαι θολά 
και να ΄ναι τα µελλούµενα στην άπλα σου µπροστά µου, 
πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά 

    
                                  Κ.Βάρναλης  










