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ΘΕΑΛΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Παιδική Σκηνή 

 

Τν Θεζζαιηθό Θέαηξν βειηηώλεη δηαξθώο ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο  επηθνηλσλίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, κε 

ζηόρν  λα θαλεί όζν ην δπλαηόλ πην ρξήζηκν ζην ζπνπδαίν 

έξγν ηεο. Με απηό ην ζηόρν εηνηκάζακε έλα παηδαγσγηθό 

πιηθό γηα εξγαζία ζηελ ηάμε πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

παξάζηαζεο θαη κεηά, ώζηε λα δηεξεπλήζνπλ ηα παηδηά καδί 

κε ην δηδάζθνληα ηα ζέκαηα θαη ηε κνξθή ηνπ έξγνπ.  

(Εννοείηαι όηι δεν είναι απαραίηηηη ασηή η διαδικαζία για 

ηην παρακολούθηζη ηης παράζηαζης. Είναι προαιρεηική η 

τρήζη ηοσ παιδαγωγικού σλικού)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

ΓΙΑ ΔΑΚΑΛΟΤ 
 

Η ζεαηξηθή παξάζηαζε 

«Οδύζζεηα» ζε ζθελνζεζία 

Κώζηα Φηιίππνγινπ, απηό ην 

δηαρξνληθό έπνο ηνπ ειιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ, πξνζθέξεηαη ζηνπο 

δαζθάινπο θαη ζηνπο καζεηέο 

ηνπο, δίλνληαο ηνπο ηελ 

επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ ηελ 

θιαζηθή επηθή ηζηνξία, κέζσ ηεο 

ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζεο θαη 

ηεο ζσκαηηθή έθθξαζεο, ε νπνία εμειίζζεηαη ζεαηξηθά κε 

κνλαδηθό ηξόπν, ζπλδπάδνληαο έλαλ πινύην εθθξαζηηθώλ 

θαη νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ, όπσο ν ήρνο, νη ξπζκνί, ηα 

ζώκαηα θαη ην θείκελν, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έλαλ ηέιεην 

αξκνληθό ζπληνληζκό. Ο Κώζηαο Φηιίππνγινπ κε ηνλ ζίαζό 

ηνπ δεκηνπξγεί έλαλ ζθεληθό ρώξν, ζηνλ νπνίν κπνξνύκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ Οκήξνπ κε ηξόπν 

επθάληαζην θαη θαηαλνεηό γηα ηα παηδηά, αμηνπνηώληαο 

ζηνλ ρώξν ηελ ζσκαηηθή έθθξαζε, ε νπνία ζπλαληά ηνλ 

πινπξαιηζκό θαη ηα κέζα ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, έλαλ 

αξκνληθό ζπλδπαζκό ρξσκάησλ θαη εηθόλσλ, κηα 

απαηηεηηθή εθθξαζηηθή ζσκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα 

καγέςεη κηθξνύο θαη κεγάινπο, ζα εληππσζηάζεη θαη 

ηαπηόρξνλα ζα ηαμηδέςεη ηα παηδηά ζηελ Ιζάθε καδί κε ηνλ 

Οδπζζέα. Όια βξίζθνληαη ζε κηα ηέιεηα αξκνλία θαη κηα 

έληνλε εθθξαζηηθή ζσκαηηθή δηάδξαζε, ώζηε λα απνηειεί 

παξάδεηγκα ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα 

ζην παηδί λα κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ ηζηνξία θαη λα 

ηαμηδέςεη κέζα από ηα εθθξαζηηθά κέζα ησλ εζνπνηώλ 

θαηαλνώληαο θαη λα ζαπκάδνληαο ηελ ππέξνρε επηθή 

ηζηνξία ηνπ Οκήξνπ. 



 
 
 

ΤΝΣΟΜΗ ΕΠΙΚΟΠΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

H «Οδύζζεηα», ηνπ Οκήξνπ, είλαη ην δεύηεξν κεγάιν 

εξσηθό έπνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο καο, κεηά 

ηελ Ιιηάδα. Απνηειείηαη από 12.110 ζηίρνπο, έλαληη ησλ 

15.693 ζηίρσλ ηεο Ιιηάδαο θαη πξαγκαηεύεηαη γεληθά ην 

κεηαπνιεκηθό ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ησλ εξώσλ, κεηά ηνλ 

πόιεκν ηεο Τξνίαο, ζηελ παηξίδα ηνπο, αλαδεηθλύνληαο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παιηλλνζηνύληεο θαη 

εηδηθόηεξα ηνλ πεξηπεηεηώδε επαλαπαηξηζκό ηνπ κεγάινπ 

ήξσα ζηξαηεγνύ, ηνπ Τξσηθνύ Πνιέκνπ θαη βαζηιηά ηεο 

Ιζάθεο Οδπζζέα, θαζώο θαη ην θόλν ησλ κλεζηήξσλ, νη 

νπνίνη έρνληαο εγθαηαζηαζεί ζην παιάηη ηνπ δηεθδηθνύζαλ 

κέζσ ηεο γπλαίθαο ηνπ Πελειόπεο ηε βαζηιεία. Έηζη ζηελ 

Οδύζζεηα ν εξσηζκόο δελ είλαη εθείλνο ησλ πεδίσλ ησλ 

καρώλ αιιά ν θαξηεξηθόο αγώλαο επηβίσζεο, ε λνζηαιγία 

θαη ε αγσλία γηα επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. Αμηνζεκείσην 

είλαη όηη αλ θαη ηα εμηζηνξνύκελα γεγνλόηα ηνπ έπνπο 

θαιύπηνπλ βάζνο ρξόλνπ κηα δεθαεηία ν πνηεηήο ηνπ 

έξγνπ ηα έρεη εληάμεη ζε κόιηο 41 εκέξεο. Απνηειεί έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα πνπ ζεκάδεςαλ θαη 

ελέπλεπζαλ ηελ αλζξσπόηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Παιδαγωγικό Πρόγραμμά  

90’ λεπτών 

Για παιδιά Δημοτικού 
 

 

Ά Σηάδιο:   

Προθέρμανζη 

 

Γραζηηριόηηηα Α’ 

 

Φροσηοζαλάηα  
 

Τα παηδηά θάζνληαη θπθιηθά ζε θαξέθιεο, πάληα νη θαξέθιεο είλαη κία ιηγόηεξε από 

ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ. Έλα παηδί ζηέθεηε ζηε κέζε ηνπ θύθινπ θαη θάπνηα 

ζηηγκή θσλάδεη «Να αιιάμνπλ ζέζε όζνη…». Όζνη έρνπλ απηό ην ραξαθηεξηζηηθό 

νθείινπλ λα αιιάμνπλ ζέζε, αιιά όρη λα θαζίζνπλ ζηελ αθξηβώο δηπιαλή ηνπο ζέζε. 

Όηαλ θάπνην παηδί δπζθνιεύεηαη λα βξεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό θσλάδεη 

«Φξνπηνζαιάηα» θαη ηόηε όινη νη νκάδα πξέπεη λα αιιάμεη ζέζε. Τν παηρλίδη 

ηειεηώλεη κόιηο θνπξαζηνύκε. 

 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα, θαιιηεξγεί ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ παηδηνύ, ηελ ελεξγεηηθή 

ηνπ αθξόαζε, ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ παξαηεξεηηθόηεηα. 

 

Γραζηηριόηηηα Β’ 

 

Κσνηγηηό Κύκλωπες – Σύνηροθοι  
 

Φαληαδόκαζηε ηώξα πσο είκαζηε νη ζύληξνθνη ηνπ 

Οδπζζέα, έλαο από εκάο, πηάζηεθε από ην ηξνκεξό 

Πνιύθεκν θαη κεηακνξθώζεθε ζε απηόλ. Απηόο 

ινηπόλ θπλεγάεη όιε ηελ νκάδα, όπνηνο πηάλεηε από 

ηνλ θύθισπα, δελ βγαίλεη από ην παηρλίδη αιιά, 

κεηακνξθώλεηε ζε Κύθισπα θαη απηόο. Τν παηρλίδη 

ηειεηώλεη όηαλ θαη ν ηειεπηαίνο ζύληξνθνο γίλεη 

θύθισπαο. 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα, θαιιηεξγεί ηα 

αληαλαθιαζηηθά ηνπ θαη ηελ θαληαζία ηνπ, 

εθηνλώλνληαο ηελ πεξηηηή έληαζε.    

 



 
 
 

Β’ Σηάδιο:  

Γιαδραζηικόηηηα με ηην Οδύζζεια 
 

Γραζηηριόηηηα Α’ 

Από ηνπο παξαθάησ 12 ζηαζκνύο ηνπ Οδπζζέα, ρσξηδόκαζηε ζε νκάδεο θαη 

θηηάρλνπκε ζε ζηαηηθέο εηθόλεο ηηο ηξεηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ ζηαζκνύ 

1. Κίθνλεο  

2. Λσηνθάγνη  

3. Αίνινο  

4. Κύθισπεο  

5. Νεζί ηνπ ήιηνπ  

6. Λαηζηξπγόλεο   

7. Σθύια Χάξπβδε  

8. Κίξθε  

9. Σεηξήλεο  

10. Καιπςώ   

11. Φαίαθεο  

12. Μλεζηήξεο  

 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα θαιιηεξγεί ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηελ δεκηνπξγηθή θαληαζία 

ησλ παηδηώλ.  

 

Γραζηηριόηηηα Β’ 

Ασηοζτεδιαζμός με ηην Οδύζζεια. 
Χσξηδόκαζηε ζε νκάδεο θαη επηιέγνπκε κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο, όπσο ζεσξνύκε 

απνθάζεηο, πνπ θιήζεθε λα πάξεη ν Οδπζζέαο θαη απηνζρεδηάδνπκε πάλσ ζην «πώο 

κπνξεί λα πήξε ηειηθά απηή ηελ απόθαζε» ζίγνπξα πέξαζαλ θη άιιεο ζθέςεηο από ην 

κπαιό ηνπ. Έλα παηδί αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ Οδπζζέα θαη νη ππόινηπνη ησλ 

ζπληξόθσλ ηνπ. Κάζε νκάδα νθείιεη ηα πξνηείλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πξηλ 

θαηαιήμεη ζε απηή πνπ ηειηθά πξαγκαηηθά πήξε ν Οδπζζέαο.   

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα θαιιηεξγεί ηελ θαληαζία, ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ησλ παηδηώλ.   

 

 

 



 
 
 

Σηάδιο Γ’ 

Αθήζηε ιίγν ρξόλν λα ζπδεηήζεηε κε ηα παηδηά ηελ εκπεηξία ηνπο βνεζά πάληα ζηελ 

εθηόλσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εθθξαζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. 

Απολύεζηε ηο παιτνίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 


