
Εργαστήρια δεξιοτήτων- «Το τραγούδι της χαράς λέμε όλοι 

αγκαλιά» (Β2) 

 

     Οι μαθητές του Β2 στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων  και συγκεκριμένα του θεματικού 

κύκλου «Ζω καλύτερα-Ευ Ζην» στην υποενότητα «Ψυχική υγεία»  υλοποίησαν το πρόγραμμα με 

τίτλο «Το τραγούδι της χαράς λέμε όλοι αγκαλιά». Σας παρουσιάζουμε κάποιες από τις δράσεις 

τους: 

    Στο 3ο εργαστήριο οι μαθητές  κάθισαν σε κύκλο και στον πίνακα φτιάξαμε 4 στήλες με τα 

εξής ερωτήματα- θέματα: 

Ποιος; Τι; Πότε; Πού; 

    Κάτω από κάθε στήλη γράψαμε διάφορες σχετικές λέξεις  αξιοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών. 

     Αφού συμπληρώσαμε 10 τουλάχιστον λέξεις σε κάθε   στήλη  με τα παιδιά, τα χωρίσαμε σε 

ομάδες. Τα παιδιά διάλεξαν  τυχαία μια λέξη από κάθε στήλη. Με τις 4 αυτές λέξεις ζητήσαμε 

από τις ομάδες των μαθητών να γράψουν ένα σύντομο χαρούμενο ποίημα . 

      Ενώ τα παιδιά είχαν χωριστεί σε ομάδες και είχε γίνει η τυχαία επιλογή των λέξεων που θα 

χρησιμοποιούσε κάθε ομάδα, άρχισαν να λένε πολύ ωραίες ιδέες και έτσι αποφασίσαμε να 

γράψει ο καθένας ένα δικό του ποιηματάκι με τις λέξεις που είχε η ομάδα του και έπειτα να το 

εικονογραφήσει. Συγκεντρώσαμε όλα τα ποιήματα σε ένα ψηφιακό βιβλίο το οποίο μπορείτε να 

δείτε και να ακούσετε:  

https://read.bookcreator.com/c3jsOhge2VRYQLKzjfe3uKJjmXI3/f2mex_WkT2-

iW0Ie4QGKCg 

 

        Στο 4ο εργαστήριο οι μικροί μαθητές χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές ομάδες: 

1η Του χορού, της κίνησης 

2η Της ζωγραφικής 

3η Του θεάτρου, της δραματοποίησης 

4η Του τραγουδιού 

     Είχαμε επιλέξει το μουσικό  κομμάτι-τραγούδι «Ταξίδι με τα συναισθήματα» από την 

Παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου στο youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=HtZwoclhifo 

     Οι 4 ομάδες των μαθητών εκφράστηκαν με διαφορετικούς τρόπους ακούγοντας το μουσικό  

κομμάτι, δηλαδή, στην αρχή όλοι μαζί τραγούδησαν, έπειτα όλοι μαζί χόρεψαν , στη συνέχεια 

όλοι μαζί ζωγράφισαν και τέλος όλοι μαζί δραματοποίησαν. 

   Αφού όλα οι μαθητές  εκφράστηκαν και με τους 4 διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, 

συζήτησαν στην τάξη πώς ένιωσαν κάθε φορά. Αν άλλαζε κάτι στο συναίσθημά τους, ποιους 

τρόπους έκφρασης προτιμούν κτλ.  

   Φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών υπάρχουν στο παρακάτω Padlet: 

https://padlet.com/slouraki/9ntf82442vdbvqfr?utm_source=new_remake&utm_medium=email&ut

m_term=button&utm_content=view_padlet&utm_campaign=remake 

     Στο 6ο εργαστήριο με στόχο να προσφέρουμε χαρά στους μαθητές του σχολείου, διοργάνωσαν 

μια παράσταση Καραγκιόζη με φιγούρες και διαλόγους που είχε επιμεληθεί ο μαθητής Δ. Ντ. και 

την παρουσίασαν στους μαθητές της Β1 τάξης.  
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https://read.bookcreator.com/c3jsOhge2VRYQLKzjfe3uKJjmXI3/f2mex_WkT2-iW0Ie4QGKCg
https://www.youtube.com/watch?v=HtZwoclhifo
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Β2
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