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Υπεύθυνη προγράμματος:Ζωίτσα Θεοχάρη με τη 
βοήθεια της κας Μαίρης Μανίκα 

 
 

Θέμα:<<Ο μαγικός κόσμος των παραμυθιών>> 
 
 
 

<<Στο μαγικό κόσμο του παραμυθιού θα μπούμε και όλοι μαζί θα 
ονειρευτούμε. Στο ταξίδι αυτό της φαντασίας που τώρα ξεκινά, 
ανοίγω τα μάτια, τα αυτιά και την καρδιά, μετρώ: τρία, δύο, ένα  
κι είμαι έτοιμο ν’ακούσω του παραμυθιού τα μυστικά>>. 
 
 

 
 
 
 



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 Η αγάπη των παιδιών αυτής της ηλικίας για το παραμύθι. 

 Το παραμύθι πλουτίζει τις εμπειρίες, οξύνει την αντίληψη και 
την κρίση των παιδιών και καλλιεργεί τις ευαισθησίες τους. 

 Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά εκφράζουν συναισθήματα 
και σκέψεις, ταυτίζονται με τους ήρωες. 

 Το παραμύθι διαμορφώνει αρχές και αξίες. 

 Το παραμύθι δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ελεύθερη 
έκφραση λόγου στα εικαστικά, στο θεατρικό παιχνίδι ακόμα 
και στους πιο διστακτικούς και επιφυλακτικούς μαθητές. 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 
 

 Ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το βιβλίο. 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και επεξεργασίας κειμένου. 

 Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμός στην άποψη 
του άλλου και στις αρχές του διαλόγου. 

 Διάκριση πραγματικού από το φανταστικό. 

 Συγγραφή, εικονογράφηση δικών τους παραμυθιών. 

 Καλλιέργεια αφηγηματικής ικανότητας και ακρόασης. 

 Καλλιέργεια έκφρασης συναισθημάτων με: χορό-τραγούδι-
θέατρο-ζωγραφική. 

 
 
 
 
 
 

 



 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 

Το παραμύθι μπορεί να συνδεθεί με τα προγράμματα σπουδών 
όλων των γνωστικών αντικειμένων της Α’ Δημοτικού: Γλώσσα-
Μαθηματικά-Μελέτη Περιβάλλοντος-Αισθητική Αγωγή-Γυμναστική. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 

Επιλέξαμε και διαβάσαμε παραμύθια που μιλούσαν για: το 
περιβάλλον, το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα, τα 
συναισθήματα, τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως:  

 <<Τα τρία μικρά λυκάκια>> του Ευγένιου Τριβιζά και τα 
συγκρίναμε με <<Τα τρία μικρά γουρουνάκια>> . Βρήκαμε 
ομοιότητες και διαφορές. 

 Μύθοι του Αισώπου, όπως: <<Ο λαγός και η χελώνα>> , 
<<Η κότα με τα χρυσά αυγά>> . 

 <<Άρης ο Τσαγκάρης>> του Ευγένιου Τριβιζά, μιλήσαμε για 
το επάγγελμα του τσαγκάρη και εξασκηθήκαμε στα 
Μαθηματικά. 

 <<Ένας θυμωμένος ήλιος>> της Φλώρας Δρακοπούλου: η 
αναφορά στο περιβάλλον. 

 <<Οι εφτά χρωματιστοί ιππότες>> , Ποχόλ Πονς Ε. Και 
Γκουθάλεθ Ι.Λ. , όσο η καχυποψία και ο ρατσισμός 
ορθώνουν ανάμεσά τους εμπόδια, η συνεργασία δεν μπορεί 
ποτέ να είναι συλλογική και γι’αυτό αποδοτική. 

 <<Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας?? Του Ευγένιου Τριβιζά, με 
την άσχημη συμπεριφορά του το Ωμέγα έχασε τα μεγαλεία 
και τη θέση του. 

 <<Δώσε αγάπη...έτσι απλά>> της Αγγελικής Βαρελά. 

 <<Η νύχτα της μπανανόφλουδας>> του Ευγένιου Τριβιζά. 

 Είδαμε σε DVD την ταινία του Ευγένιου Τριβιζά <<Ένα 
δέντρο, μια φορά>> ,μια αναφορά στο περιβάλλον. 

 Αφηγηθήκαμε ο καθένας μας παραμύθι και μετά 
ζωγραφίσαμε γι’αυτό. 

 Ακούσαμε παραμύθια από τα CD. 

 Παρακολουθήσαμε το θεατρικό έργο <<Ο 
Καρυοθραύστης>>. 

 Φτιάξαμε παραμυθοσαλάτα. 

 Επισκεφτήκαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αλλά και τη 
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Συζητήσαμε για τη 
λειτουργία της. 

 Παρουσιάσαμε τις εργασίες μας στο τέλος της χρονιάς στα 
παιδιά του σχολείου και τους γονείς. 

 Επισκεφτήκαμε το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μας. 



 Στη γιορτή λήξης παίξαμε το παραμύθι <<Χάθηκε το 
καλοκαίρι>>. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
 
 
 

 Εξάπτει την παιδική φαντασία 
Ένας τεράστιος κόσμος ανοίγεται μπροστά του. Σ’αυτόν μπορούν 
να χωρέσουν νέες γνώσεις, ποικίλα ερεθίσματα, αλλά και τα 
περίπλοκα συναισθήματά του. 

 Αντιπαραθέτει το <<καλό>> με το <<κακό>> 
Η μάχη του πρίγκιπα με το δράκο ή του προβάτου με το λύκο 
προετοιμάζει το παιδί για τους αγώνες που θα κληθεί να δώσει 
όταν <<χάσει>> την ασφάλεια που απλόχερα του παρέχουν οι 
γονείς. Επίσης, παραδίδει ένα <<μάθημα ηθικής>>. Στο τέλος του 
παραμυθιού χάνει πάντα ο <<κακός>>. Στο παιδικό μυαλό, το 
καλό και το σωστό συνδέονται με την ευτυχία και τη δικαίωση. 

 Περνάει το μήνυμα της αλληλεγγύης 

Στα περισσότερα παραμύθια κάποιος συνεργάζεται με τον ήρωα ή 
την ηρωίδα. Οι <<πρωταγωνιστές>> δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να φτάσουν το στόχο τους ή να ολοκληρώσουν τον 
<<άθλο>> που έχουν να φέρουν σε πέρας χωρίς τη μεσολάβηση ή 
τη συμβουλή κάποιου, όσο έξυπνοι, πλούσιοι, σπουδαίοι ή δυνατοί 
κι αν είναι. Μέσα, λοιπόν, από τα παραμύθια, τα παιδιά μαθαίνουν 
από νωρίς τη σημασία της συνεργασίας, της παροχής βοήθειας και 
συμπαράστασης προς και από τον πλησίον. 

 Είναι η φωνή της ελπίδας 

Μιλά στο παιδί για τα προβλήματα που έχει ν’αντιμετωπίσει- το 
φόβο, την τιμωρία, την έλλειψη αγάπης, την εγκατάλειψη, το 
θάνατο, τη μοναξιά- εστιάζοντας, όμως, στο ότι μέσα απ’όλα αυτά 
μπορεί να βγει νικητής. Μπορεί να... κινήσει βουνά ή να περάσει 
μέσα από ένα σκοτεινό δάσος (σύμβολα των καθημερινών 
δοκιμασιών, αλλά και της δυσκολίας του αποχωρισμού από την 
εστία της οικογένειας), να αναμετρηθεί με τέρατα (τα οποία δίνουν 
<<σάρκα και οστά>> στο άγνωστο και τις παροδικές αξίες), να 
ξεγελάσει πανούργες μάγισσες (που συμβολίζουν τα φαινομενικά 
ανυπέρβλητα εμπόδια), να κατατροπώσει μια άσπλαχνη μητριά 
(που αντικατοπτρίζει τη σκοτεινή φύση μας) και να <<τα βάλει>> 
με πονηρά ξωτικά (που συγκεντρώνουν όλα τα παιδικά 
ελαττώματα). 

 



 Προσφέρει συμβολισμούς, ανοίγει έναν καινούριο, 
<<μαγικό>> κόσμο 

Τα ζώα, τα φυτά –ακόμα και τ’αντικείμενα- έχουν ζωή, δυνατότητα 
απόφασης και επιλογής.Ακολουθούν τις αξίες των λαών από τις 
απαρχές του ανθρώπινου είδους, αλλά και όλα όσα έχει ανάγκη να 
πιστεύει καθένας από εμάς στα πρώτα χρόνια της ζωής του. 

 

...και ένας ακόμη:είναι ο πιο τρυφερός του σύμμαχος!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

 

 

 

Να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που έχουμε το δώρο της ζωής. Να 
αισιοδοξούμε και να προχωρούμε πέρα από κάθε δυσκολία. Να 
αγαπάμε, να σεβόμαστε και να ανταποδίδουμε το καλό. Να μην 
κρίνουμε επιπόλαια και σίγουρα όχι μόνον από την εξωτερική 
εμφάνιση. Να πιστεύουμε στη δύναμη που έχει η ΑΓΑΠΗ! Και τότε 
θα έχουμε... <<ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα>>!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


