
Σθν Πέμπτη 29 Οκτώβρη 2009 αποφαςίςαμε με τα παιδιά να δουλζψουμε ςτισ διάφορεσ 

γωνιζσ του νθπιαγωγείου. Σϊρα πια ζχουμε ανοίξει αρκετζσ γωνιζσ και νιϊκουμε 

περιφανοι για τον τρόπο λειτουργίασ τουσ. Κακϊσ τα παιδιά εργάηονταν ςκζφτθκα πωσ 

ιρκε θ ϊρα να εργαςτοφμε ομαδικά και ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ. 

Σουσ πρότεινα να επιλζξουν να αςχολθκοφν με εκείνεσ τισ γωνιζσ όπου κα μποροφςαν να 

δθμιουργιςουν καλλιτεχνικά ζργα. Ποιεσ γωνιζσ είναι αυτζσ που κα μποροφςαμε να τισ 

ονομάςουμε καλλιτεχνικζσ;  

Αποφαςίςαμε πωσ θ γωνιά του γραφείου ςε ςυνδυαςμό με τθ γωνιά τθσ βιβλιοκικθσ είναι 

μια καλλιτεχνικι γωνιά. Εκεί κα μποροφςε να εργαςτεί ζνασ ςυγγραφζασ. Και ο 

ςυγγραφζασ είναι φυςικά ζνα καλλιτεχνικό επάγγελμα.  

υνειδθτοποιιςαμε πωσ ςτθ γωνιά των εικαςτικϊν κα μποροφςαν να εργαςτοφν όςοι κα 

ικελαν να αιςκανκοφν για λίγο μεγάλοι ηωγράφοι. Έτςι άλλο ζνα καλλιτεχνικό επάγγελμα 

βρικε κζςθ μζςα ςτθν μικρι μασ αίκουςα.  

τθ γωνιά τθσ γλυπτικισ βρικαν τθ κζςθ τουσ επίδοξοι γλφπτεσ που αποφάςιςαν να 

εργαςτοφν με εργαλείο τθν πλαςτελίνθ.  

τθ γωνιά τθσ μουςικισ ηει θ κυρία μουςικι, οι νότεσ και φυςικά τα μουςικά όργανα, 

εργαλεία των μεγάλων μουςικϊν… και πολλοί από εμάσ είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν 

μουςικά ζργα με πολφ φανταςία. Έτςι και κάποιοι πιραν τθν απόφαςθ να εργαςτοφν προσ 

αυτό τον ςκοπό.  

Σα παιδιά επζλεξαν λοιπόν με βάςθ τα ενδιαφζροντα τουσ να μοιραςτοφν ςε 4 

διαφορετικζσ γωνιζσ και να δθμιουργιςουν καλλιτεχνικά ζργα. Και τα κατάφεραν ςε πρϊτθ 

φάςθ να ςυνεργαςτοφν και να αποφαςίςουν τι ικελαν να δθμιουργιςουν.  

Οι ηωγράφοι αποφάςιςαν να  φτιάξουν ζνα πίνακα με κζμα μια φάρμα ηϊων.  

Οι γλφπτεσ αποφάςιςαν να φτιάξουν με καλοφπια ηϊα του αγροφ.  

Οι μουςικοί αποφάςιςαν να γράψουν ζνα τραγοφδι για τον λαγό και τθ χελϊνα. 

Οι ςυγγραφείσ αποφάςιςαν να γράψουν μια ιςτορία για τα χρϊματα.  

Σθν επόμενθ μζρα -30 Οκτϊβρθ 2009- από νωρίσ το πρωί θ κάκε ομάδα ετοιμάςτθκε για να 

υλοποιιςει ό,τι είχε αποφαςίςει. Εν τω μεταξφ εγϊ παρατιρθςα πωσ ςχεδόν όλεσ οι 

ομάδεσ είχαν ωσ κζμα του  ζργου τουσ τα ηϊα. Αυτό τουσ το τόνιςα και ζτςι τελικά οι 

ςυγγραφείσ αποφάςιςαν πωσ κα μποροφςαν να φτιάξουν αντί μια ιςτορία για τα χρϊματα, 

ζνα ςενάριο για τθν ιςτορία του Αιςϊπου «Ο ΛΑΓΟ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ».  

Η εργαςία των παιδιϊν εξελίχκθκε ςε αλθκινό καλλιτεχνικό εργαςτιρι παραγωγισ 

πρωτότυπων ζργων. Οι ςυγγραφείσ ζφτιαξαν ζνα καταπλθκτικό ςενάριο, οι γλφπτεσ 

ζφτιαξαν με τα καλοφπια κοφκλεσ κουκλοκεάτρου, οι ηωγράφοι δθμιοφργθςαν μια φάρμα 

που κα αποτελοφςε ςκθνικό για τθν παράςταςθ και οι μουςικοί ζγραψαν ζνα τραγοφδι που 

κα ζντυνε τθν παράςταςθ. Και ιδοφ τα αποτελζςματα τθσ δουλειάσ μασ: 

 



Το ςενάριο των ςυγγραφζων  

ΡΟΖ ΛΑΓΟ: Ακοφςτε ηωάκια του δάςουσ! Θα κάνουμε ζνα αγϊνα να δοφμε ποιοσ είναι πιο 

γριγοροσ! 

 

ΚΑΦΕ ΧΕΛΩΝΑ: ασ κάνουμε τον αγϊνα για να δοφμε ποιοσ είναι ο πιο γριγοροσ! 

 

ΠΡΑΙΝΟ ΒΑΣΡΑΧΟ: εντάξει κα τον κάνουμε τον αγϊνα. Θα φτιάξω μια ςθμαία για να 

ξεκινιςει ο αγϊνασ όταν πω πυρ και κουνιςω τθ ςθμαία.  

 

ΚΙΣΡΙΝΟ ΠΟΤΛΑΚΙ: ασ τον κάνουμε τον αγϊνα και κα δοφμε ποιοσ κα κερδίςει. Εγϊ ελπίηω 

να κερδίςει θ χελϊνα.  

 

Σελικά θ χελϊνα ζφταςε ςτο τζρμα πρϊτθ και ο λαγόσ που κοιμικθκε ζχαςε. Όταν ζφταςε 

κι αυτόσ ςτο τζρμα, είπε ςτθ χελϊνα που ιταν θ νικιτρια: 

 

ΛΑΓΟ: Κζρδιςεσ χελϊνα. Ό,τι κζλεισ κα το κάνω!!! 

Έτςι και τα χρώματα μπήκαν  ςτην ιςτορία τουσ που ήταν το αρχικό τουσ ςχζδιο!  

 

Το τραγοφδι των μουςικών 

Ήταν ζνασ καιρόσ 

Που ηοφςε ζνασ μικρόσ λαγόσ 

Και ιτανε λιγάκι πονθρόσ! 

Ήταν όμωσ μια χελϊνα  

που δεν ιτανε παγϊνα!  

Είχε όμωσ δφναμθ 

και ζγινε πιο γριγορθ.  

Και ζφταςε πρϊτθ ςτο τζρμα  

και ο λαγόσ τθν πάτθςε!  

Με τη μελωδία του τραγουδιοφ «Ήταν ζνα μικρό καράβι» 



Τα ςκθνικά των ηωγράφων  

 

 

 

 

 

 

Στο εργαςτιρι με τουσ ηωγράφουσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο εργαςτιρι με τουσ μουςικοφσ 

 

 

 



Στο εργαςτιρι με τουσ ςυγγραφείσ  

 

 

 

 

 

 

 

Στο εργαςτιρι με τουσ γλφπτεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


