
  

  Αρχικά μπήκαμε στην τάξη, όπου ακουγόταν η μουσική του Vivaldi « οι 4 εποχές» (μικρά 

αποσπάσματα από την κάθε εποχή). Εκεί μας περίμενε μια μικρή έκπληξη που έκανε τη μέρα 

μας ξεχωριστή. Πάνω στην έδρα ήταν ξαπλωμένος φαρδύς, πλατύς ένας ιδιαίτερος επισκέπτης, 

ένα μεγάλο φύλλο, ο Φρέντυ, το φύλλο που ζούσε πάνω στο δέντρο που υπάρχει στην είσοδο 

του σχολείου μας και που ήθελε να μας διηγηθεί την ιστορία του.  

 

 

 

Αυτή η ιστορία υπήρχε μέσα  στο Ανθολόγιο στη σελ 12. Διαβάσαμε λοιπόν, το κείμενο του Λέο 

Μπουσκάλια  «η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ». 

       Καταλάβαμε από την αρχή  ότι από τη στιγμή που ο Φρέντυ ( ο φίλος μας, το φύλλο) 

γεννήθηκε στο δέντρο μέχρι τη στιγμή που έπεσε κάτω και κοιμήθηκε είχε περάσει ένας χρόνος.  

Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για το έτος και τις εποχές. 

 Χωρισμένοι σε 6 ομάδες ανέλαβε η  κάθε μία από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

 



1η ομάδα: Εντοπίσαμε στο κείμενο τις εποχές κυκλώνοντας με ξυλομπογιές τα αντίστοιχα 

κομμάτια που αναφέρονται σε αυτές. Περιγράψαμε  τα χρώματα που βλέπαμε ή φανταζόμασταν 

σε κάθε εποχή άρα και σε κάθε κομμάτι, χρωματίζοντας το με αυτά. Έπειτα δουλέψαμε το  φύλλο 

εργασίας 1.  

 



 



2η ομάδα: Χωρίσαμε το κείμενο σε 4 ενότητες, μία για κάθε εποχή, και  καταγράψαμε σε μία 

κόλλα Α4 χωρισμένη στα 4 (σταυρός) τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον που εντοπίσαμε σε 

κάθε μία. Σε άλλο  Α4 ( σταυρό) ζωγραφίσαμε, βάλαμε τίτλο και μια λεζάντα.  

 



 

 



3η ομάδα: Ερευνήσαμε πώς νιώθει ο Φρέντυ σε κάθε εποχή. Τα συναισθήματα αυτά τα 

καταγράψαμε σε  φύλλα κανσόν Α4  κομμένα σε περίγραμμα του φύλλου ένα για κάθε εποχή. Τα 

ζωγραφίσαμε. Στο τέλος της δράσης σκεφτήκαμε να τα ενώσουμε να  φιλοτεχνήσουμε ένα 

εξώφυλλο και να φτιάξουμε το «Φρεντοβιβλίο».   

 



 

 

 

 



 



 



 



 4η ομάδα:  Παραλληλίσαμε το Φρέντυ με άνθρωπο. Προσδιορίσαμε την ηλικία που θα μπορούσε 

να έχει αυτός σε κάθε εποχή . Ζωγραφίσαμε  ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από κάθε ηλικιακή 

περίοδο του ανθρώπου σε ένα φύλλο Α4 χωρισμένο σε τέσσερα κομμάτια. Βάλαμε λεζάντες ή 

συννεφάκια με σκέψεις στο κάθε κομμάτι.  

 



 5η ομάδα : Παραλληλίσαμε τις εποχές με τις ηλικιακές περιόδους στον άνθρωπο περιγράφοντας 

έτσι τον κύκλο ζωής στα φύλλα εργασίας : 2 και 4 

 



 

 

 



  6η ομάδα : Εστιάσαμε στην  τελευταία παράγραφο  και ειδικότερα στην χρησιμότητα του 

Φρέντυ μετά τον ύπνο του, ως λίπασμα που συμβάλλει στην αναγέννηση του δέντρου άλλα  και 

της φύσης κατά την άνοιξη. Συνομιλήσαμε, πήραμε συνέντευξη από το σοφό δέντρο  για την 

σχέση του με το  Φρέντυ και το πώς βοηθάει ο ένας τον άλλο σε κάθε εποχή (αέναος κύκλος 

της ζωής) στο φύλλο εργασίας 3.  

 



Τέλος, όλοι μαζί παρακολουθήσαμε  βίντεο στο διαδίκτυο με στόχο να εντοπίσουμε όλους τους 

αέναους κύκλους που παρουσιάζονται στη φύση και στη ζωή μας.  

 Εντοπίσαμε τους εξής : 

- Ο κύκλος των εποχών, των μηνών 

- Ο κύκλος των ωρών, της μέρας και της νύχτας 

- Ο κύκλος της ζωής του ανθρώπου από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του 

- Ο κύκλος του νερού 

- Ο κύκλος των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος 

- Ο κύκλος ζωής των φυτών και των ζώων. 

 

Η προσέγγιση έκλεισε όπως ακριβώς ξεκίνησε, με τη  μουσική του Vivaldi « οι 4 εποχές» . Άλλο 

ένα σχήμα κύκλου  μέσα στο δίωρο διδασκαλίας. Αναγνωρίσαμε σε ποια εποχή αναφέρεται κάθε 

μουσικό απόσπασμα που ακούσαμε.  

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΧΗΜΑ! 

 

         ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

                     Δ1  

               ΔΑΣΚΑΛΑ: ΤΣΙΜΑΧΙΔΟΥ ΖΩΗ 

 

 


