Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΑΘΗΝΩΝ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Τμήματα: ΣΤ1΄ & ΣΤ3΄

Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων είναι μια εμπειρία που κεντρίζει τη φαντασία.
Είναι μια κρίσιμη πολιτισμική εμπειρία σε όλες τις εποχές.
Η ανάγνωση, η μελέτη και η επεξεργασία λλογοτεχνικών κειμένων της Άλκη Ζέη στα
πλαίσια της φιλαναγνωσίας επιλέχθηκε γιατί τα παιδιά μέσα από τις διαδικασίες της
ανάγνωσης γνώρισαν κ ήρθαν αντιμέτωπα με θέματα που απασχολούν την εποχή τους
(σύγχρονη πραγματικότητα) ή απασχόλησαν παιδιά παλαιότερων εποχών.

Τα διαχρονικά κείμενα της Άλκη Ζέη και η λιτή, απέριττη & σαφής γραφή της βοήθησαν σ΄
αυτό.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:
ΣΤ1΄
Sopiku
Beatrisa
Δεβετζόγλου Παναγιώτης
Διονυσιάδης Αλέξανδρος
Ζησούλη Ευαγγελία
Καλαντζής Γρηγόρης
Κεντροθανάσης
Κωνσταντίνος
Λεβαντινός Ευάγγελος
Μπάστας Μιχαήλ
Μπατάλ Ασημίνα
Μπότος Γιάννης
Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Παυλίτινας Δημήτριος
Προβατάρη Ελένη
Σιούτης Χρήστος
Σταματόπουλος Ηλίας
Τρυγώνη Μυρσίνη
Φώσκολου Μαριλένα
Πυργή Παρασκευή

ΣΤ3΄
Ιωσήφ Σοφία
Καλογεροπούλου Σοφία
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Λαμπροπούλου Βασιλική
Μάντζαρη Χριστιάνα
Μπακογιάννης Σπυρίδων
Μπόρο Μαρίνα-Ξένια
Πασχίδης Ευάγγελος
Ρούκο Ιλίρ
Σαπλαούρας Γιώργος
Σκορδάκης Κων/νος
Τεμπέλης Κων/νος
Αρβανίτης Σεραφείμ
Αράχωβας Ιωάννης
Αγκόλι Χριστίνα
Δούμα Ίρις-Γεωργία
Πριόβολος Ιωάννης
Καζανίδης Νικόλαος

Οι δασκάλες
Βάσω Φακή

Εύα Παρασκευοπούλου
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Επεξεργαστήκαμε τα παρακάτω κείμενα:

Η μοβ ομπρέλα

Η Ελευθερία, ένα δεκάχρονο κορίτσι, ζει με τους γονείς της και τα δίδυμα μικρότερα
αδέρφια της στο Μαρούσι, το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τον πόλεμο του 1940.
Αχώριστος φίλος τους το ξένο παιδί από τη Γαλλία που μένει στο πάνω πάτωμα.
Παίζουν όλοι μαζί και σκαρώνουν με τη φαντασία τους χίλιες δυο ιστορίες που μαγεύουν
και τους ίδιους. Και πόσα άλλα δε θα έκαναν και δε θα ονειρεύονταν αν δεν τους
εμπόδιζαν οι μεγάλοι.
Οι μεγάλοι και

τα παιδιά. Δυο κόσμοι μακρινοί, σχεδόν απλησίαστοι.
Με τους
δικούς τους νόμους και τις δικές τους αλήθειες ο καθένας.
Πώς
λοιπόν να καταλάβουν οι μεγάλοι ότι μια μοβ ομπρέλα μπορεί να κάνει τη φαντασία των
παιδιών να καλπάζει αχαλίνωτη;

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

«Σήκω, να ‘σαι ντυμένος. Έγινε πόλεμος! Δεν ακούς τις σειρήνες;»
Ήταν 28 του Οκτώβρη του 1940. Ο Πέτρος, ένα αγόρι εννιά χρονών, ξέρει τον πόλεμο
μέσα από τα βιβλία του. Τον μαγεύουν οι ήρωες, οι ασπίδες, τα ξίφη, οι νίκες. Άραγε, έτσι
να ‘ναι και στ’ αλήθεια;

Ο Πέτρος ζει τον πόλεμο, την κατοχή, την αντίσταση

μαζί με τους γονείς του, την αδελφή του, τον παππού του και τη χελώνα του, το Θόδωρο.
Κι εμείς τον παρακολουθούμε στο μεγάλο του περίπατο μ’ όλες τις αληθινές του πια
περιπέτειες, από τον Οκτώβρη του 1940 ως τον Οκτώβρη του 1944 που η Ελλάδα
ελευθερώθηκε.
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Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της

Κωνσταντίνα! Κωνσταντίνα! Κωνσταντίνα!
Και έλεγε ότι δε θα ακούσει σήμερα τη γιαγιά της και τις τρεις αχώριστες φίλες της.
Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Ε, βέβαια, πού να καταλάβουν αυτές από εφηβεία, που είναι της
γενιάς της Κατοχής.
Την Κωνσταντίνα δεν τη νοιάζει τίποτε πια.
Ούτε το διαζύγιο των γονιών της και οι καινούριες τους οικογένειες, ούτε η γκρίνια της
γιαγιάς και τα προβλήματα στο νέο της σχολείο.
Αυτή
έχει βρει τη λύση.
Ας
είναι καλά ο Λουμίνης, ένα αγόρι από μεγαλύτερη τάξη.

Ένα γαλάζιο θαυματουργό χαπάκι κι ύστερα άλλο ένα κι ύστερα πολλά θαυματουργά
χαπάκια, κι ύστερα πολλά θαυματουργά ψέματα και μια στα ουράνια, μια στο γκρεμό, κι
ύστερα… δεν έχει επιστροφή.
Σίγουρα δεν έχει;

Κοντά στις ράγιες

Τι σημαίνει «τ’ αυτί της γης»; ρωτά η δεκάχρονη Σάσα το Σουσάμη της –παρατσούκλι που
έδωσε η ίδια στον μπαμπά της- .
Αυτός την ακούει πάντα με προσοχή και της λύνει τις απορίες της ακόμα και για «τ’ αυτί της
γης».
Η μαμά της και η Ντούνια, που δουλεύει χρόνια στο σπίτι τους, χάνουν την υπομονή τους να
την ακούνε όλο να ρωτάει.
«Τ’ αυτί της γης τον έσωσε.» Έτσι λέει το παραμύθι.
Μα η ζωή στην προεπαναστατική Ρωσία, όπου ζει η Σάσα, δε μοιάζει καθόλου παραμύθι.
Σίγουρα όμως αν ακουμπούσε τ’ αυτί της στη γη θ’ άκουγε περπατησιές από πέρα, μακριά
στην Πετρούπολη. Περπατησιές από κάτι αλλιώτικο που ερχότανε, και η Σάσα, όσο μικρή κι

αν είναι, το περιμένει με λαχτάρα και με μια μοναδική χαρά, που μόνο τα παιδιά μπορεί να
έχουν.
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Με την ανάγνωση & επεξεργασία των κειμένων επιδιώξαμε:
 Να αντιληφθούν τους στόχους & τα κίνητρα που οδήγησαν τη συγγραφέα στη
συγγραφή των βιβλίων της
 Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα κάθε βιβλίου ανάλογα με το θέμα που
πραγματεύεται:
Μοβ ομπρέλα
►Η ζωή στην προπολεμική Αθήνα
Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου ►πόλεμος, αντίσταση
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της ►εφηβεία - ναρκωτικά
Κοντά στις ράγιες
►προεπαναστατική Ρωσία (κοινωνική ανισότητα)
 Να γνωρίσουν την ποικιλία θεμάτων, τον τρόπο γραφής και την αντιμετώπιση
διαχρονικών προβλημάτων
 Να αποκτήσουν τη συνείδηση του παρατηρητή & ταυτόχρονα του αναγνώστη
λογοτεχνικών κειμένων
 Να διαμορφώσουν ατομική & συλλογική ταυτότητα μέσα από την ανάγνωση και την
επεξεργασία των κειμένων
 Να συνδέσουν τα θέματα των βιβλίων με τις ιστορικές παραμέτρους (πόλεμοςαντίσταση)
 Να προσεγγίσουν τα βιβλία διαθεματικά ( με το μάθημα της Γεωγραφίας, της
Ιστορίας, της Κοιν/Πολ. Αγωγής)
 Να κατανοήσουν ότι η επικοινωνία αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία

ανταλλάσσονται διαφορετικές γνώσεις, στάσεις και ιδεολογίες, ώστε να είναι σε θέση
να τις διαπραγματεύονται με σεβασμό στην προσωπικότητα των συνομιλητών και
συνομιλητριών τους

 Να κατανοήσουν ότι η παραγωγή λόγου αποτελεί προϊόν συνεργασίας, ώστε να είναι

σε θέση να συνεργάζονται ισότιμα και δημοκρατικά για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των επικοινωνιακών καταστάσεων.
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Επεξεργαστήκαμε τα κείμενα δουλεύοντας σε τρεις φάσεις-άξονες:

1η φάση: προαναγνωστική προετοιμασία
2η φάση: ανάγνωση των βιβλίων
3η: δράσεις μετά την ανάγνωση
Αναλυτικά:

1Η ΦΑΣΗ: ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Στη φάση αυτή μοιραστήκαμε τις εμπειρίες:
* Έγινε συζήτηση για τα βιβλία γενικά , τους ήρωες , βιβλία που έχουν διαβάσει οι μαθητές ,
για επισκέψεις τους σε εκθέσεις-βιβλιοθήκες ή βιβλιοπωλεία…
* Στη συνέχεια τούς παρουσιάσαμε μέσω Η/Υ εξώφυλλα βιβλίων της Άλκης Ζέη και τους
ζητήσαμε να μας πουν αν έχουν διαβάσει κάποια και τι θυμούνται από αυτά.
Κάποιοι μαθητές είχαν ήδη πολλά βιβλία της τα οποία έφεραν στην τάξη και μέσα από αυτά
έγινε μια πρώτη γνωριμία με τη συγγραφέα.
* Καλύτερη γνωριμία με την Άλκη Ζέη έγινε με παρουσιάσεις και συνεντεύξεις της μέσα από
το διαδίκτυο.
* Επιλέξαμε 4 βιβλία της:
Μοβ ομπρέλα
Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της
Κοντά στις ράγιες
* Αποφασίσαμε, μέσα από το ¨Μαραθώνιο ανάγνωσης¨ στον οποίο λάβαμε μέρος , και σε
διάστημα δύο μηνών , η κάθε ομάδα να διαβάσει από ένα βιβλίο της και να είναι έτοιμη να το
παρουσιάσει.
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2Η ΦΑΣΗ : ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες & καθεμιά ανέλαβε να διαβάσει και μετά να παρουσιάσει
το βιβλίο της στις υπόλοιπες ομάδες.
Η ανάγνωση ξεκίνησε με το δάσκαλο που, ως διαμεσολαβητής –εμψυχωτής, προσπάθησε να
συμφιλιώσει τις σχέσεις των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωσή του.

Η αναγνωστική εμψύχωση είναι στην ουσία μια δράση διαμεσολάβησης ανάμεσα στο βιβλίο
και στο παιδί και αποκλείει από τη φύση της την υποχρεωτική και καταναγκαστική
ανάγνωση.

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε το βιβλίο
¨ Η ΜΟΒ ΟΜΠΡΕΛΑ¨

Αφού διάβασε το βιβλίο, το παρουσίασε στις υπόλοιπες ομάδες , ξεκινώντας
από το εξώφυλλό του.
Παρουσίασε και άλλες εκδοχές του εξωφύλλου, σχεδιάζοντας και άλλα δικά
της εξώφυλλα και ζήτησε απ΄ τις υπόλοιπες ομάδες να κάνουν τη σύνδεση

εξώφυλλων και κειμένου.

Μετά από τις υποθέσεις που έκαναν οι άλλες ομάδες για το βιβλίο, η πρώτη
ομάδα τους παρουσίασε το βιβλίο με συνοπτική μορφή, αναφέροντάς τους τόπο,
χρόνο, ήρωες , …

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε το βιβλίο
¨ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ¨

Ξεκίνησε την παρουσίαση με αφήγηση του βιβλίου στις άλλες ομάδες.
Τα παιδιά διάβασαν κάποια αποσπάσματα στα οποία υπήρχε κλιμακωτή δράση
( τη στιγμή που ξεσπά ο πόλεμος, η αντιστασιακή δράση των παιδιών, η
εξαθλίωση από την πείνα … ), αποσπάσματα με έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Ζήτησαν από τους συμμαθητές τους να περιγράψουν τον ήρωα καθώς και τα
υπόλοιπα παιδιά μέσα από τα συγκεκριμένα αποσπάσματα.
Τους ρώτησαν πώς θα αντιδρούσαν αυτοί σε παρόμοιες καταστάσεις.
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Η τρίτη ομάδα ανέλαβε το βιβλίο
¨ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ¨
Ξεκίνησε την παρουσίαση από το γεωγραφικό χώρο που διαδραματίζεται η
ιστορία , χρησιμοποιώντας τους χάρτες.
Αφού τα παιδιά της ομάδας αφηγήθηκαν συνοπτικά την ιστορία,
οι ομάδες-ακροατές κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτά σε ένα ερωτηματολόγιο

& να χαρακτηρίσουν την ηρωίδα και τον πατέρα της.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Η τέταρτη ομάδα ανέλαβε το βιβλίο
¨ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ¨
Η ομάδα ξεκίνησε με ερωτήσεις και συζήτηση με τους υπόλοιπους για τις
εξαρτισιογόνες ουσίες .
Οι μαθητές – ακροατές ρωτήθηκαν αν είχαν διαβάσει κάποιο σχετικό βιβλίο,
αν γνώριζαν άτομα εξαρτημένα και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να
προφυλαχτούμε.
Στη συνέχεια παρουσίασαν δραματοποιημένες σκηνές του βιβλίου.
Στο τέλος κλήθηκαν να μαντέψουν το τέλος της ιστορίας.

Δραματοποίηση
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3Η ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 Εικαστική δραστηριότητα :
δημιουργία εξώφυλλων από τις ομάδες για τα συγκεκριμένα βιβλία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Για το βιβλίο: ¨Η ΜΩΒ ΟΜΠΡΕΛΑ¨
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Για το βιβλίο: ¨ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ

Για το βιβλίο: ¨Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ¨

Για το βιβλίο:¨ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ»
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Γραπτός λόγος:

Τα παιδιά σε ομάδες έφτιαξαν μικρές ιστορίες, χρησιμοποιώντας τους
τίτλους των βιβλίων που είχαν επιλέξει.
Κάποιες από τις ιστορίες παρατίθονται παρακάτω:
☺ 1η ομάδα: Ο θείος Πλάτων, κρατώντας την πολυαγαπημένη μωβ ομπρέλα, φόρεσε.

Την επόμενη μέρα ήταν μια Κυριακή του Απρίλη και έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί το καπλάνι της
βιτρίνας, μαζί με την ανιψιά του, την Κωνσταντίνα και τις αράχνες της.
Στην επιστροφή, καθώς περπατούσαν κοντά στις ράγες, ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
ανάμεσα σε θείο & ανιψιά.
Φτάνοντας στο σπίτι, ο θείος Πλάτων βρήκε μια αφίσα από το θέατρο για παιδιά, που έλεγε ότι το
επόμενο Σάββατο θα παιχτεί η παράσταση ¨ Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου¨.
☺2η ομάδα: Μια Κυριακή του Απρίλη που ήταν βροχερή , η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της κρατούσαν

μια μωβ ομπρέλα.
Πηγαίνοντας στο θέατρο για παιδιά, συνάντησαν το θείο Πλάτωνα να πηγαίνει προς το καπλάνι της
βιτρίνας.
Μόλις είδαν τα παπούτσια του Αννίβα στο δρόμο, κατάλαβαν πως ήταν κοντά στο θέατρο.
Αφού έφτασαν κοντά στις ράγες, αντίκρισαν το θέατρο, όπου παιζόταν το έργο ¨Ο μεγάλος περίπατος
του Πέτρου¨.
☺3η ομάδα: Τα παπούτσια του Αννίβα κλάπηκαν μια Κυριακή του Απρίλη, όταν ο θείος Πλάτων & η

Κωνσταντίνα και οι αράχνες της βρισκόντουσαν σε θέατρο για παιδιά και έβλεπαν το έργο ¨Ο μεγάλος
περίπατος του Πέτρου¨.
Καθώς γυρνούσαν, έβρεχε, και κρατούσαν μια μωβ ομπρέλα.
Πριν φτάσουν σπίτι, βρήκαν στο καπλάνι της βιτρίνας τα παπούτσια του Αννίβα.
Μόλις έφτασαν στο σπίτι, που ήταν κοντά στις ράγες, άκουσαν τη βουή του τρένου που ερχόταν με
μεγάλη ταχύτητα.
☺4η ομάδα: Μια Κυριακή του Απρίλη, πήγαν εκδρομή η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της στην

Πετρούπολη.
Στο δρόμο συνάντησαν ένα φτωχό άνθρωπο, που είχε μαζί του μια σκισμένη μωβ ομπρέλα.
Κοντά στις ράγες βρήκαν πεταμένα τα παπούτσια του Αννίβα.
Τελικά, η εκδρομή ακυρώθηκε και πήγαν να παρακολουθήσουν στο θέατρο για παιδιά την παράσταση ¨Ο
μεγάλος περίπατος του Πέτρου¨.
Ο θείος Πλάτων όμως δεν ήθελε να πάει στο θέατρο και πήγε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για να δει
το καπλάνι της βιτρίνας.
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 Συνάντηση με τη συγγραφέα-εικονογράφο Λ. Δενεζάκη* :
Η συγγραφέας ήρθε στο Σχολείο μας και συνομίλησε με τα παιδιά
(είχε προσκληθεί και το ΣΤ2΄).

Στη συνέχεια τους εξήγησε για το κείμενο & την εικονογράφηση και πώς
γίνεται η μετάβαση από την εικόνα στο λόγο.
Στη συνέχεια οι μαθητές , με την καθοδήγησή της, έγραψαν και
εικονογράφησαν το δικό τους βιβλίο(υπάρχει στο CD)
(από τη συνάντηση με την κ. Δενεζάκη)

(* αντί της κ. Άλκης Ζέη που δεν μπόρεσε να έρθει)
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 Συνάντηση με ψυχολόγους από το Κέντρο Πρόληψης του

Δήμου:
Οι ψυχολόγοι , που συναντήθηκαν πρώτα με εμάς (τους δασκάλους) ζήτησαν
από τα παιδιά , μια εβδομάδα πριν τη συνάντηση μαζί τους, να γράψουν σε
χαρτί:
►τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση από το συγκεκριμένο βιβλίο
(Η Κων/να και οι αράχνες της)

►πιθανά ερωτήματα
Στη συνάντηση που είχαμε στο Σχολείο μας, έγινε συζήτηση -με βάση και τα
ερωτήματα που είχαν θέσει οι μαθητές - για τις εξαρτισιογόνες ουσίες καθώς και για
τους τρόπους πρόληψης & αντιμετώπισης .
Παραθέτουμε κάποιες από τις απόψεις & τα ερωτήματα των παιδιών:
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( από τη συνάντηση & συζήτηση με τις ψυχολόγους)
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(από την εικονογράφηση του βιβλίου)
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