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$3"C": Το σχέδιο εργασίας «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία» πραγματοποιήθηκε από
το ολοήμερο τμήμα στο 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη το σχολικό έτος 2012 – 2013. Η χρονική διάρκεια
ήταν από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούνιο. Ως προεργασία για την εφαρμογή του προγράμματος εφαρμόστηκαν
τεχνικές διαμόρφωσης της ομάδας, οι οποίες στόχευαν στην καλλιέργεια του κλίματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης και στη συνειδητοποίηση της δύναμης της ενότητας.
F;K# 6: δικαίωμα, διαφορετικότητα, ισότητα, αισθήματα, ρατσισμός, Νηπιαγωγείο, project.

1. , /# 2 4;#
Η κατανόηση και η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ζητούμενο κάθε κοινωνίας
και κάθε πολίτη ξεχωριστά, μικρού και μεγάλου, εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου. Η
πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης σχολικής τάξης επιτάσσει την ανάγκη εξομάλυνσης των
όποιων διαφορών και τελικά την αρμονική συνύπαρξη. Η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη ως
ανθρώπινες αξίες στη ζωή είναι έννοιες που μπορούν να βρουν την πιο άμεση ίσως ανταπόκριση
σε μια τάξη Nηπιαγωγείου. Τα νήπια από μόνα τους δεν υποτιμούν τον «διαφορετικό» συμμαθητή,
επηρεάζονται όμως από τις οικογενειακές και τις κοινωνικές πεποιθήσεις εν γένει. Είναι καθήκον
του σχολικού περιβάλλοντος να αφυπνίζει την πρωτογενή βάση της παιδικής υπόστασης, ότι
όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα και τη γλώσσα τους είναι ίσοι. Όλα
τα μικρά παιδιά έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα. Τους προσφέρονται
όμως;
Οι κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες και η θέση της χώρας μας έναντι των άλλων χωρών
τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελούν εξαιρετική βάση για να θυμηθούμε όλοι την αξία της
ζωής. Ο Τριγωνοψαρούλης, διαφορετικός αλλά ίσος, μικρός αλλά σοφός, τα βάζει με το Μεγάλο
Καρχαρία. Το ψυχικό σθένος, η δύναμη του μυαλού και κυρίως της φιλίας και της ομοψυχίας
εναντιώνονται στους δυνατούς του βυθού. Ποιος θα υπερισχύσει; Μα φυσικά … ο σοφός γιατί
… δύναμη είναι η μεγάλη και μοναδική αγάπη!!

2. &D#
Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η αποδοχή της διαφορετικότητας ως ανθρώπινου
δικαιώματος και ιδανικού. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε σαν στόχο να μάθουν τα νήπια να εντάσσονται
στην κοινωνική πραγματικότητα, να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, να γίνουν ενεργοί
και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, να αγωνίζονται για την αποκατάσταση του δικαίου και να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
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Διαθεματική προσέγγιση
Σχέδιο εργασίας
Καταιγισμός ιδεών
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Εννοιολογικός χάρτης
Εικόνες
Νέες τεχνολογίες
Παιχνίδι ρόλων – Κουκλοθέατρο
Δραματοποίηση – Θέατρο

4. Q3"!" 2 /6#
4.1. =5!!
&DG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ανάδυση του γραμματισμού.
Η εισαγωγή του γραπτού λόγου.
Η γνωριμία με τα είδη γραπτού λόγου.
Η επεξεργασία του γραπτού λόγου.
Ο εμπλουτισμός λεξιλογίου και η σύνθεση λέξεων.
Η κατανόηση των νοημάτων των κειμένων.
Η κατανόηση των νοημάτων που υπάρχουν πέρα από τις λέξεις των κειμένων.
Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα των κειμένων.
Η ικανότητα παραγωγής κειμένων.
Η δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας με «συνομιλητές».

N!"D"# (! K 3):

-

-

Μιλάμε και περιγράφουμε τον εαυτό μας. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στα πράγματα
που μας αρέσουν, στα αγαπημένα μας παιχνίδια, στους φίλους μας και στην οικογένειά
μας. Με τη βοήθεια των γονιών φτιάχνουμε «το βιβλίο του εαυτού μας» και ένας - ένας
το παρουσιάζουμε στην ολομέλεια.
Κάνουμε πίνακα αναφοράς καταγράφοντας τις ιδέες των παιδιών για το τι έχουμε
διαφορετικό (η καταγραφή γίνεται από τη νηπιαγωγό) (Βλ. φωτ. 1).

). 1: + $   .
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Διαβάζουμε το παραμύθι «Ο Τριγωνοψαρούλης» και συζητάμε για τα συναισθήματα που
μας προκάλεσε. Η νηπιαγωγός καταγράφει τα διαφορετικά συναισθήματα και τα αναρτά
σε εμφανές σημείο.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τα παραμύθια «Ο αδερφός του Τριγωνοψαρούλη»,
«Ο Τριγωνοψαρούλης στον κόσμο των περίεργων ψαριών», «Όταν το 7 συνάντησε το
10», «Δε σ’ έχω φίλη», «Έλμερ», «Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας», «Το
χαρούμενο λιβάδι», «Άλλος για το πλοίο» και τέλος «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου
καρχαρία» (υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε διάστημα πολλών μηνών
και είχε εξελικτική πορεία).
Στη γωνιά γραφής και ανάγνωσης τοποθετούμε βιβλία σχετικά με τη θάλασσα, τους
βυθούς, τους ωκεανούς, τα θαλάσσια όντα και προτρέπουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με
αυτά.
Συζητάμε σχεδόν καθημερινά για τις καινούργιες λέξεις ή εικόνες που είδαμε (είτε
αυθόρμητα, είτε με καθοδήγηση), τις καταγράφουμε, τις εξηγούμε και συνθέτουμε δικές
μας, είτε είναι υπαρκτές είτε είναι φανταστικές. Στη διαδικασία σύνθεσης λέξεων, τις
οποίους καταγράφουμε και τις αναρτούμε, φροντίζουμε να τηρούνται οι γραμματικοί
κανόνες.
Φτιάχνουμε ακροστιχίδες για τον Τριγωνοψαρούλη και τον Μέγα Καρχαρία (αφού έχουν
προηγηθεί πιο απλές ακροστιχίδες τους προηγούμενους μήνες).
Συνθέτουμε λέξεις σχετικές με συναισθήματα (χαρά, λύπη, αγάπη, φόβος, θυμός, φιλία)
βάζοντας γράμματα στη σειρά με την τεχνική του κολάζ.
Δίνουμε φανταστικά ονόματα στα διάφορα είδη ψαριών και προσπαθούμε να τα
γράψουμε.
Αφαιρούμε το πρώτο συνθετικό της λέξης Τριγωνοψαρούλης και τοποθετούμε άλλα για
να δημιουργήσουμε καινούργια ονόματα, τα οποία και καταγράφουμε (Βλ. φωτ. 2).

). 2:       % .

-

Δουλεύουμε ατομικά σε φύλλα εργασίας που αποσκοπούν ειδικά στην κατάκτηση του
εγγραμματισμού.
Συνθέτουμε το δικό μας παραμύθι με τίτλο «Ο Τριγωνοψαρούλης και η Τριγωνοψαρούλα».
Τα νήπια στην ολομέλεια αποφασίζουν για την υπόθεση της ιστορίας. Έπειτα, ατομικά
ζωγραφίζουν το σενάριο, αφού συμφωνήσουμε για το κομμάτι της ιστορίας που θα
αναλάβει ο καθένας. Τέλος, συνθέτουμε τις ζωγραφιές σε μορφή βιβλίου. Το κείμενο του
παραμυθιού γράφεται από τη νηπιαγωγό στον υπολογιστή και το κάθε παιδί κολλάει το
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δικό του κομμάτι στη ζωγραφιά του. Στην τελευταία σελίδα όλα τα παιδιά – συγγραφείς
γράφουν το όνομά τους.
4.2. )4"6
&DG

•
•
•

•
•
•

Να γνωρίζουν και να κατονομάζουν τα σχήματα.
Να φτιάχνουν συνθέσεις με σχήματα, ώστε να απεικονίζουν μια «λογική» εικόνα.
Να καταφέρουν να δημιουργήσουν από την αρχή ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τον
Τριγωνοψαρούλη με αρχή, μέση και τέλος. Να κατακτήσουν τις έννοιες μπροστά, πίσω,
αριστερά, δεξιά και να τις συνδυάζουν με αντίστοιχες εντολές. Να μετρούν σωστά στα
πλαίσια ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Να χειρίζονται σωστά το ζάρι.
Να ομαδοποιούν δεδομένα και να κάνουν αντιστοιχίες.
Να φτιάχνουν ιστογράμματα και πίνακες διπλής εισόδου.
Να αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων και του εαυτού τους στο χώρο.

N!"D"#

-

-

Μιλάμε για τα σχήματα. Αναγνωρίζουμε τα διάφορα σχήματα των αντικειμένων του
χώρου, φτιάχνουμε σχήματα με το σώμα μας (τα νήπια σε ομάδες συνθέτουν σχήματα με
εργαλείο το ίδιο τους το σώμα).
Κόβουμε σχήματα (χωρίς το περίγραμμα από τη νηπιαγωγό) και δημιουργούμε μια εικόνα
με αυτά (ατομική εργασία) (Βλ. φωτ. 3).

). 3:        $.

-

-

-

Επεξεργαζόμαστε φύλλα εργασίας ξεχωριστά για το τρίγωνο, το τετράγωνο, τον κύκλο
και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Στο τέλος τα συρράπτουμε δημιουργώντας το
βιβλίο των σχημάτων.
Συγκρίνουμε τα μπουκάλια μας. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα, τα οποία ομαδοποιούμε,
καταγράφουμε και αναρτούμε στη γωνία των μαθηματικών.
Φτιάχνουμε πίνακα διπλής εισόδου. Στην οριζόντια διάταξη υπάρχουν τα χρώματα και
στην κάθετη λέξεις που δηλώνουν συναισθήματα ή ψυχική κατάσταση (χαρά, λύπη, αγάπη,
θυμός, φόβος, στενοχώρια, φιλία κ.ά.). Τα παιδιά γράφουν τα ονόματά τους στα αντίστοιχα
κουτάκια, αφού πρώτα συνδέσουν συναίσθημα και χρώμα (ομαδική εργασία).
Ομαδοποιούμε ψάρια και φυτά του βυθού σύμφωνα με το χρώμα και το σχήμα τους (είτε
σε χαρτί Α3 είτε σε χαρτί του μέτρου) (ομαδική εργασία).
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Η διαδικασία της αρίθμησης και της καταγραφής των αριθμών των συνόλων συνοδεύει
όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.
Κατασκευάζουμε το δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι για τον Τριγωνοψαρούλη. Συζητάμε τι
χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το επιτραπέζιο παιχνίδι. Συμφωνούμε πως θα χρειαστούμε
δέκα στεφάνια, κατηγορίες ερωτήσεων σχετικές με το παραμύθι μας και ζάρι. Κάθε φορά
συμμετέχουν δύο παίχτες. Ο κάθε παίχτης ρίχνει το ζάρι και όποιος φέρει το μεγαλύτερο
αριθμό αρχίζει πρώτος. Στους έξι αριθμούς του ζαριού αντιστοιχούν έξι κατηγορίες
ερωτήσεων: στο 1 βρίσκονται τα τραγούδια, όπου πρέπει ο παίκτης να συμπληρώσει το
στίχο στο σημείο που σταμάτησε το τραγούδι. Στο 2 υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές με
τον Τριγωνοψαρούλη (π.χ. τι χρώμα ήταν η γραβάτα του Τριγωνοψαρούλη), στο 3, στο
4, στο 5 και στο 6, υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήσεις σχετικές με τον Μέγα Καρχαρία, την
Κυρά Σουπιά, τον Αστακό και άλλα ψαράκια. Εφόσον ο παίκτης απαντήσει σωστά σε
μια ερώτηση προχωράει ένα στεφάνι μπροστά. Αν απαντήσει λάθος πηγαίνει ένα στεφάνι
πίσω. Κερδίζει όποιος φτάσει πρώτος στο τελευταίο στεφάνι. Αφού καταλάβουν τα νήπια
τη διαδικασία εξελίσσουμε τη μορφή του παιχνιδιού. Ετοιμάζουμε καρτέλες, που θα
πάρουν τη θέση των προφορικών εντολών, και πιόνια. Οι καρτέλες τοποθετούνται στο
πάτωμα σαν φιδάκι, γιατί τώρα περιέχονται οδηγίες που περιλαμβάνουν και τις κινήσεις
αριστερά και δεξιά. Πάνω στις καρτέλες δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ερωτήσεις,
γιατί έτσι θα τις θυμούνται οι επόμενοι παίκτες. Τις ερωτήσεις τις θέτουν τα ίδια τα παιδιά
που δεν διαγωνίζονται εκείνη τη στιγμή με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Ακολουθείται η
ίδια διαδικασία μέχρι να αναδειχτεί νικητής.

4.3. $960
4.3.. .047/0;# 960
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•
•
•
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Η συνειδητοποίηση της μοναδικότητας των νηπίων ως πρόσωπα με ξεχωριστά
χαρακτηριστικά, αλλά και της ομοιότητάς τους σε βασικές πτυχές της προσωπικότητας.
Η συνειδητοποίηση της έννοιας της διαφορετικότητας.
Η προσέγγιση της έννοιας της ισότητας των ανθρώπων ως αυτόνομα πρόσωπα και
αξίες.
Η αποδοχή του δικαιώματος στη διαφορά (ΑΜ.Ε.Α., μετανάστες, παιδιά τρίτου κόσμου)
και η ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπισή τους.
Η επικοινωνία και η συνεργασία στο πλαίσιο ελεύθερων και οργανωμένων
δραστηριοτήτων.
Η αυτογνωσία και η αυτοεκτίμηση μέσα από την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και
ευθυνών στα πλαίσια του παιχνιδιού, αλλά και των οργανωμένων δραστηριοτήτων.
Η καλλιέργεια συναισθημάτων αγάπης και αδερφοσύνης μεταξύ όλων των ανθρώπων.

N!"D"#

-

Συνθέτουμε ατομικά το βιβλίο του εαυτού, όπου περιέχονται πληροφορίες για το
αγαπημένο παιχνίδι, κατοικίδιο, άθλημα, χρώμα, φαγητό και φυσικά για την οικογένεια
και τους φίλους. Παρουσιάζουμε στην ολομέλεια.
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Καταγράφουμε και ομαδοποιούμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μας αναφερόμενοι
τόσο σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, όσο και σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας
(οι ιδέες είναι των παιδιών).
Συζητάμε για τη μοναδικότητα, τη διαφορετικότητα, τις ανάγκες, τα δικαιώματα.
Διαβάζουμε βιβλία όπως η «Αργυρώ γελάει», «Ο Αρλεκίνος», «Δύο παλάμες όλη η γη»
και «Το γαϊτανάκι». Καταγράφουμε ομαδικά τα συναισθήματα που προκλήθηκαν στο
καθένα παιδί.
Συζητάμε και καταλήγουμε σε συμπεράσματα που σχετίζονται με την κοινή ανάγκη για
την ύπαρξη της φιλίας στη ζωή μας.
Κατασκευάζουμε τη φιλικότουρτα. Η «τούρτα» αποτελείται από δύο στρογγυλά κομμάτια
μονωτικού υλικού (μοιάζει με φελιζόλ) τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Το κάθε
παιδί κολλάει πάνω σε ένα χρωματιστό ξυλάκι τη φωτογραφία του (οι φωτογραφίες έχουν
ληφθεί από την νηπιαγωγό και έχουν σκαναριστεί). Έπειτα καρφώνει το ξυλάκι στην
τούρτα, η οποία είναι «ντυμένη» με ροζ βελουτέ χαρτί. Όταν όλα τα νήπια τοποθετήσουν
τη φωτογραφία τους περιμετρικά της τούρτας, η νηπιαγωγός καρφώνει στην κορυφή
το τελευταίο ξυλάκι. Η φωτογραφία που βρίσκεται εκεί είναι κανονικού μεγέθους και
απεικονίζει δύο παιδιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, τα οποία είναι αγκαλιασμένα και έχουν
κολλημένα τα μάγουλά μεταξύ τους. Η φωτογραφία στο κάτω μέρος φέρει τη λεζάντα
«διάλεξε τους φίλους σου ανάλογα με το χαρακτήρα τους και τις κάλτσες σου ανάλογα με
το χρώμα τους. Είναι παράλογο να διαλέξεις τις κάλτσες σου ανάλογα με το χαρακτήρα
τους όπως επίσης αδιανόητο είναι να διαλέξεις τους φίλους σου ανάλογα με το χρώμα
τους».
Αφού έχουμε συζητήσει και έχουμε επεξεργαστεί επανειλημμένως έννοιες σχετικές με
ανθρώπινα δικαιώματα (ακόμα και η χριστουγεννιάτικη παράσταση ήταν βασισμένη εκεί),
το κάθε παιδί ζωγραφίζει όποιο δικαίωμα επιθυμεί (αγάπη, υγεία, ειρήνη κ.λ.π.). Έπειτα
κόβει το σύμβολο που έφτιαξε και όλοι μαζί συνθέτουμε μια αφίσα για τα δικαιώματα σε
χαρτί του μέτρου (Βλ. φωτ. 4).

).4: +    

-

Κατανοώντας την ανάγκη να ακουστεί η φωνή μας πιο δυνατά και πιο μακριά και να
φτάσει αν γίνεται ως την άλλη άκρη του κόσμου, αποφασίζουμε να λάβουμε μέρος σε
διαγωνισμό που διοργανώνει η UNICEF με θέμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν
τα δικαιώματά τους για το 2013». Μετά από συζήτηση καταλήγουμε στο θέμα της
αφίσας που θα φτιάξουμε. Η αφίσα θα απεικονίζει μια χελώνα, γιατί η χελώνα, αφού
κουβαλάει το σπίτι της, συμβολίζει την υπομονή, την ψυχική δύναμη, την αυτονομία
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και την υπευθυνότητα. Συμβολίζει επίσης, σύμφωνα με άλλους λαούς, την τύχη και την
ευημερία. Στο καβούκι της η χελώνα θα «κουβαλάει» τα παιδιά – φίλους της από όλο
τον κόσμο. Η σοφή χελώνα που με την υπομονή και την καρτερικότητα γύρισε όλο τον
κόσμο, έχει φίλους από όλες τις χώρες. Το καβούκι της, το σπίτι της, είναι και δικό τους
σπίτι. Το κάθε νήπιο, λοιπόν, ζωγραφίζει σε ένα μικρό χαρτάκι ένα παιδί από όποια χώρα
επιθυμεί. Μια άλλη ομάδα νηπίων σχεδιάζει και βάφει τη χελώνα πάνω στο χαρτόνι με
τέμπερες. Μόλις εκείνη στεγνώσει, ένα - ένα τα νήπια κολλούν τα παιδάκια που έφτιαξαν.
Έπειτα, μια άλλη ομάδα νηπίων ζωγραφίζει με τέμπερες τη γη, για να ακουμπάει πάνω
της η χελώνα. Μόλις στεγνώσει, τα νήπια κολλούν χαρτάκια, στα οποία αναγράφουν
διάφορα δικαιώματα (τα οποία έχουν γράψει τα ίδια τα παιδιά). Στο τέλος, στο πάνω
μέρος της αφίσας κάποια νήπια αναλαμβάνουν να γράψουν τον τίτλο της αφίσας μας, που
είναι «Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου» (Βλ. φωτ. 5).

). 5: #     

  UNICEF.

Να επισημανθεί πως στην παραπάνω δραστηριότητα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο
νοηματικό περιεχόμενο της αφίσας, ενώ δεν μας απασχόλησε σχεδόν καθόλου το διαγωνιστικό
κομμάτι.
4.3.9. H2!D $960
&DG#

•

Η απόκτηση και η διεύρυνση των γνώσεων για τον κόσμο του βυθού.

N!"D"#

-

-

Εμπλουτίζουμε στο μέγιστο δυνατό τη βιβλιοθήκη της τάξης με υλικό σχετικό με τους
ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς του βυθού.
Συγκαταλέγουμε αντίστοιχα βιβλία στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης. Τα βιβλία αυτά
μπορούν να τα δανείζονται τα νήπια οποιαδήποτε ημέρα επιθυμούν, ανεξάρτητα από την
ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα δανεισμού.
Προτρέπουμε τα νήπια να βρουν με την βοήθεια των γονιών τους υλικό σχετικό με τους
βυθούς των θαλασσών, προκειμένου να το επεξεργαστούμε στην τάξη. Το υλικό μπορεί
να είναι σε έντυπη μορφή ή σε μορφή λογισμικού.
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4.4. B!"
4.4.. ! B!"
&DG

•
•
•
•

Να παράξουν και να δημιουργήσουν έργα.
Να αποκτήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη αξιοποιώντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις
και τα βιώματά τους.
Να σέβονται τη δουλειά των άλλων, να αξιοποιούν τα εκφραστικά τους μέσα και να
αποδέχονται την κριτική.
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι εικαστικές μορφές, που δημιουργούν, τα βοηθούν να
προσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι σε ένα βίωμα, μια σκέψη, ένα συναίσθημα, μια
κατάσταση και ταυτόχρονα τους επιτρέπουν να τα μοιραστούν με άλλους.

N!"D"#

-

-

-

-

-

-

Συνθέτουμε σε χαρτί του μέτρου το κολάζ της παρεούλας. Κάθε παιδί φέρνει από το σπίτι
του κάποιο μικρό αγαπημένο αντικείμενο ή ζωγραφίζει σε ένα χαρτί κάτι αγαπημένο και
τα κολλάμε σε μια ομαδική σύνθεση.
Σχεδιάζουμε σε χαρτί του μέτρου τον ελέφαντα Έλμερ (ήρωας παραμυθιού σχετικού με
τη διαφορετικότητα). Τα νήπια κόβουν κομματάκια από χρωματιστά χαρτιά γλασσέ και
όλα μαζί τα κολλούν πάνω στη σχεδιασμένη επιφάνεια.
Σε ατομικά χαρτιά του μέτρου (χρώματος μπλε) το κάθε παιδί κόβει και κολλάει τον
Τριγωνοψαρούλη από κίτρινο κανσόν χαρτόνι, καθώς και φύκια από πράσινα χαρτόνια.
Συμπληρώνουν την εικόνα τους όπως επιθυμούν χρησιμοποιώντας τέμπερες.
Ζωγραφίζουμε τον Τριγωνοψαρούλη και διάφορες άλλες εικόνες για το βυθό σε έτοιμα
φύλλα εργασίας.
Κατασκευάζουμε τον Τριγωνοψαρούλη με πλαστικά πιάτα. Κόβουμε ένα μεγάλο τρίγωνο
για το σώμα και ένα μικρότερο για την ουρά. Τα βάφουμε κίτρινα, τα συρράπτουμε και
σχεδιάζουμε το πρόσωπό του.
Φτιάχνουμε κούκλες για το κουκλοθέατρο. Χρησιμοποιούμε κίτρινη τσόχα για τον
Τριγωνοψαρούλη και μαύρη για τον Καρχαρία. Τα παιδιά κόβουν τα υφάσματα και η
νηπιαγωγός τα ράβει (αφού γεμιστούν με χαρτιά για όγκο).
Χωρίζουμε ένα χαρτί Α4 σε δύο μέρη και ζωγραφίζουμε στο ένα μέρος μία εικόνα για
το πότε νιώθουμε χαρούμενοι και στο άλλο μέρος μια εικόνα για το πότε νιώθουμε
λυπημένοι. Συζητάμε στην ολομέλεια.

4.4.9. )2! B!"
&DG

•
•
•
•
•

Να ανακαλύψουν τα στοιχεία του ρυθμού.
Να εντοπίσουν τις μουσικές φράσεις και ενότητες χρησιμοποιώντας το σώμα τους.
Να ανακαλύψουν την αξία που έχει η σιωπή στη μουσική.
Μέσα από το τραγούδι να μάθουν την αναπνοή και την παραγωγή ήχων, στοιχεία
απαραίτητα για την παραγωγή του σωστού προφορικού λόγου.
Να ψυχαγωγηθούν.
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N!"D"#

-

Ακούμε πολύ συχνά το CD με τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη, καθώς αυτή είναι και
η επιθυμία των ίδιων των παιδιών.
Παίζουμε παιχνίδια με τα τραγούδια προσπαθώντας να συμπληρώσουμε το στίχο τη
στιγμή που η νηπιαγωγός ή κάποιο παιδί επιλέξει να σταματήσει το τραγούδι.
Κάνουμε καραόκε χρησιμοποιώντας ορχηστρικά κομμάτια από το CD του
Τριγωνοψαρούλη, ή και από άλλα, με τραγούδια που ήδη γνωρίζουμε.
Επιλέγουμε όλοι μαζί τη μουσική υπόκρουση που θα χρησιμοποιήσουμε στην καλοκαιρινή
μας παράσταση, η οποία φυσικά θα έχει τίτλο «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου
Καρχαρία».

4.4./. M B!"
&DG

•
•
•
•
•
•
•

Να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς
τους με έναν τρόπο έμμεσο και σε διαφορετικό πλαίσιο από το συνηθισμένο.
Να εισαχθούν σε νοητικές διαδικασίες αναλαμβάνοντας ρόλους.
Να διαλογισθούν μεταξύ δύο κόσμων: του πραγματικού και του φανταστικού.
Να βιώσουν μια φανταστική εμπειρία που σχετίζεται με το «γίνομαι» και όχι με το
«είμαι».
Να ενισχύσουν τη δυναμική της ομάδας τους.
Να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνικές θεατρικής έκφρασης.
Να δραματοποιήσουν μια ιστορία και να παρατηρήσουν ταυτόχρονα τα δρώμενα.

N!"D"#

-

-

Δραματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα παραμύθια που αρέσουν πολύ στα παιδιά.
Τα παιδιά συμμετέχουν κάθε φορά που το επιθυμούν.
Σχεδόν καθημερινά λίγο πριν το σχόλασμα, διασκεδάζουμε με την τεχνική της παντομίμας,
καθώς τα παιδιά το επιζητούν.
Χρησιμοποιούμε τη θεατρική γωνιά, τα κοστούμια, τις στολές, τα καπέλα, τα
υφάσματα σε οργανωμένη δραματοποίηση μετά από τις ακροάσεις των παραμυθιών «Ο
Τριγωνοψαρούλης» και «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου Καρχαρία».
Παρακολουθούμε και σχολιάζουμε βίντεο από θεατρικές παραστάσεις άλλων
Νηπιαγωγείων.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ανεβάζουμε τη δική μας θεατρική παράσταση
«Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου Καρχαρία». Τα παιδιά ήταν απόλυτα σύμφωνα με
την επιλογή του έργου, καθώς είχαμε ήδη δουλέψει πάνω σ’ αυτό από την αρχή σχεδόν
της σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως η διανομή των ρόλων έγινε σχεδόν
αποκλειστικά από τα ίδια τα παιδιά, αφού είχαν ήδη δημιουργήσει συνειρμούς για το
ταίριασμα ρόλου και προσωπικότητας. Έτσι, μόνα τους επέλεξαν σε ποιον ταιριάζει ο
ρόλος του Τριγωνοψαρούλη, του Μεγάλου Καρχαρία, της Κυρά - Σουπιάς και του σοφού
Αστακού. Κάποια από τα κορίτσια, επίσης από μόνα τους, πήραν την πρωτοβουλία να
αναλάβουν το ρόλο των αφηγητών – ψαριών. Το γεγονός ότι η καλοκαιρινή παράσταση
λειτούργησε ως επιστέγασμα ενός πολύμηνου σχεδίου εργασίας, έδωσε στα παιδιά
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τη χαρά, την ικανοποίηση και τη συναισθηματική πληρότητα να παρουσιάσουν κάτι
πραγματικά δικό τους.
4.5. 'G0/3
&DG

•
•
•
•
•
•

Να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες του υπολογιστή.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του.
Να γνωρίσουν τη σωστή χρήση του για την προστασία τους από ατυχήματα.
Να παίξουν και να αξιοποιήσουν σχετικά λογισμικά.
Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από παιχνίδι, ζωγραφική, μουσική ακρόαση,
παρακολούθηση βίντεο κ.ά..
Να μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως υποστηρικτικό εργαλείο για τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη.

N!"D"#

-

Παρακολουθούμε παιδικά ντοκιμαντέρ σχετικά με το βυθό.
Αναζητούμε πληροφορίες και εικόνες με το ζωικό και φυτικό βασίλειο των βυθών.
Αναζητούμε πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα και την εικονογράφο του παραμυθιού μας.
Παίζουμε με εκπαιδευτικά λογισμικά σχετικά με τη θάλασσα.
Προσπαθούμε να ζωγραφίσουμε και στη συνέχεια να εκτυπώσουμε τον Τριγωνοψαρούλη
ή άλλους ήρωες του παραμυθιού στο αντίστοιχο πρόγραμμα του υπολογιστή.
Ακούμε CD στον υπολογιστή και τον χρησιμοποιούμε ως μέσο ακρόασης.

5. .KD/"!"
Το παραπάνω σχέδιο εργασίας εφαρμόστηκε πιστά στις πραγματικές συνθήκες της τάξης. Για
την ακρίβεια πραγματώθηκε σε ολοήμερο τμήμα εικοσιπέντε νηπίων από τον Δεκέμβριο 2012
έως τον Ιούνιο 2013.
Η αποτίμηση της εφαρμογής του σχεδίου εργασίας είναι άκρως θετική. Όλες οι δραστηριότητες,
κατευθυνόμενες και μη, έγιναν αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο. Σκόπιμο όμως είναι να
επισημανθεί πως όλα τα παιδιά του τμήματος ήταν νήπια και φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς
από αρκετά μικρή ηλικία. Επίσης, αρκετά από τα νήπια ήταν μαθητές των ίδιων εκπαιδευτικών
και ως προνήπια. Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός κλίματος ασφάλειας
και εμπιστοσύνης τους πρώτους μήνες, συνέβαλαν στην ομαλή και δημιουργική διεξαγωγή του
σχεδίου εργασίας.
Σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής πρακτικής χρησιμοποιήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση.
Καθώς αναπτύσσονταν οι δραστηριότητες, οι νηπιαγωγοί παρατηρούσαν και αξιολογούσαν το
ενδιαφέρον των παιδιών, τις ενδεχόμενες δυσκολίες και τις νέες αναζητήσεις τους. Κατέγραφαν τις
αντιδράσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν. Έτσι, κάθε επόμενη δραστηριότητα
βασιζόταν όλο και περισσότερο στις ανάγκες των παιδιών.
Ο διάλογος αποτέλεσε ένα βασικό εργαλείο της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Οι νηπιαγωγοί,
πολλές φορές και οι δύο μαζί, συζητούσαν άμεσα με τα νήπια για το κατά πόσο ικανοποιήθηκαν,
έμαθαν και ψυχαγωγήθηκαν με τις δραστηριότητες. Έτσι, οι αρχικοί στόχοι ελέγχονταν συνεχώς
και αναδιαμορφώνονταν αναλόγως.
311

Το σχέδιο εργασίας είχε μια εξελικτική πορεία, με αρχή, μέση και τέλος. Κορυφώθηκε με
την καλοκαιρινή θεατρική παράσταση, η οποία λειτούργησε ως επιστέγασμα της ατομικής και
συνάμα ομαδικής δουλειάς μεταξύ συμμαθητών και φίλων.
Η αυτοαξιολόγηση και η άριστη συνεργασία των νηπιαγωγών λειτούργησε ως μέσο
ανατροφοδότησης προς όλα τα μέλη του κοινωνιογράμματος και ως παράδειγμα συναδελφικότητας
και φιλίας. Η συνεχής ενθάρρυνση και επιδοκιμασία των νηπιαγωγών προς τα νήπια, αλλά και
των νηπίων προς τους νηπιαγωγούς ήταν τα στοιχεία που βοήθησαν όσο τίποτα στη μέγιστη
δυνατή επίδοση και ψυχαγωγία.
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