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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ τριμήνου στα πλαίσια της
Ευέλικτης ζώνης, αλλά και της Γλώσσας και Μελέτης
Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα με
τίτλο «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους» βασισμένο
κυρίως στο ομώνυμο βιβλίο του Νικόλα Ανδρικόπουλου από
τις εκδόσεις Καλέντη.
Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα
παιδιά

έμπρακτα

τους

παράγοντες

που

μπορούν

να

ενισχύσουν τη συνύπαρξη και συμβίωση των ατόμων και των
εθνών

χωρίς προβλήματα, καθώς και τις έννοιες της

πολυπολιτισμικότητας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της
διαπολιτισμικότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Να
συνδέσουν ακόμη τα δικά τους βιώματα με την έννοια της
αποδοχής της διαφορετικότητας.
Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μέσα από τη Γλώσσα,
τη λογοτεχνία, τον θεατρικό λόγο, τις δραματοποιήσεις, τα
εικαστικά,

αλλά

και

τις

Νέες

Τεχνολογίες

με

βασική

παράμετρο τον κόσμο των χρωμάτων.
Κατά

τη

διάρκεια

του

προγράμματος

θα

χρησιμοποιηθούν και άλλα βιβλία όπως «Έλμερ ο παρδαλός
ελέφαντας» του Macee David, ο «Τριγωνοψαρούλης» του
Βαγγέλη Ηλιόπουλου, «Το όνειρο του σκιάχτρου» του
Ευγένιου Τριβιζά, αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό «Ειρήνη»
της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες.
Εδώ, στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, μπορείτε να
βρίσκετε κάποιες από τις δραστηριότητες που γίνονται μέσα
στην τάξη μας.
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1η Δραστηριότητα
Εισαγωγή στο θέμα, ευαισθητοποίηση γύρω από
τον κόσμο των χρωμάτων
Τα παιδιά περπατούν μέσα στον χώρο της αίθουσας και
φωνάζουν ονόματα χρωμάτων. Στη συνέχεια τα παιδιά που
είπαν το ίδιο χρώμα γίνονται ομάδα και καλούνται να
παραστήσουν με διάφορους τρόπους το χρώμα τους (κίνηση,
τραγούδι, συναίσθημα κ.λπ.).

Η ομάδα που επέλεξε το μπλε χρώμα μας το απέδωσε ως κύματα
της θάλασσας αλλά και ως κολύμπι στην θάλασσα.
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2η Δραστηριότητα
Ομαδική ζωγραφιά
Σε δυάδες έφτιαξαν μια ομαδική ζωγραφιά με 2 διαφορετικά
χρώματα. Κάθε παιδί πήρε από έναν μαρκαδόρο διαφορετικού
χρώματος από αυτό του συνεργάτη του. Το ένα παιδί άρχισε να
σχεδιάζει κάτι και στη συνέχεια συμπλήρωνε το άλλο, χωρίς να
μιλούν ή να συζητούν για το σχέδιο. Με τον ίδιο τρόπο
πρόσθεσαν έναν τίτλο- πρώτα το ένα παιδί έγραφε ένα γράμμα
του αλφαβήτου, στη συνέχεια το άλλο συμπλήρωνε δίπλα με
άλλο γράμμα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αυτής, τα παιδιά
που εργάζονταν μαζί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν κάθε
φορά το ερέθισμα που έπαιρνε το ένα από το άλλο, ώστε να
δρουν συμπληρωματικά και να κατασκευάζουν μια ζωγραφιά
με νόημα.
Στη συνέχεια, κλήθηκαν να σκεφτούν και να γράψουν
μια μικρή ιστορία που πιθανόν να αφηγείται η ζωγραφιά τους.
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3η Δραστηριότητα
Ιστορία με νόημα…
Αφορμή για ανάπτυξη προφορικού και θεατρικού λόγου
και δημιουργία κειμένου.
Έχοντας τα παιδιά ως ερέθισμα τις ιστορίες που
αποτυπώθηκαν στις ζωγραφιές τους, ένα ένα συμπλήρωσαν με
μια μικρή ή μεγάλη φράση την ιστορία έτσι ώστε αυτή να
εξελίσσεται και να δημιουργείται νέα πλοκή. Απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν η χρησιμοποίηση της παραμέτρου του
χρώματος και πώς αυτό επιδρά στη ζωή των ηρώων.
Στη συνέχεια, και ενώ δεν ήταν προγραμματισμένη
δραστηριότητα, τα παιδιά ζήτησαν να εικονογραφήσουν την
ιστορία.

Τις δραστηριότητες 2 και 3 μπορείτε να τις δείτε
στους αντίστοιχους συνδέσμους.
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4η Δραστηριότητα
Παιχνίδι «Σοκάκια και δρόμοι»
(κοινωνικός αποκλεισμός)
Δυο παιδιά στο ρόλο του Αστυνομικού και του Κλέφτη
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα παιδιά δημιουργούν τους δρόμους,
καθώς στέκονται σε 3 παράλληλες σειρές και αγγίζουν με τις
παλάμες τους τον ένα ώμο αυτού που στέκεται στα δεξιά.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα
συγκρούσεων και να προετοιμάσει την ομάδα για τις επόμενες
δραστηριότητες.
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