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Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός στρατηγικής σημασίας τόσο για 
τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων (Παπαδούρης, 2001, 
Μπαγάκης, 2005) και για ποιοτική βελτίωση του σχολείου την γενικότερη βελτίωση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Βεργίδης 1995). Η ανάγκη για αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης καθιστούν την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιβεβλημένη πρακτική, επιβεβαιώνοντας ότι οι 
πανεπιστημιακές σπουδές δεν προσφέρουν εκπαίδευση και ειδίκευση «μια για 
πάντα» (Χιωτάκης, 2002). H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προβάλλει ως μέσο 
βελτίωσης της διδασκαλίας και συνεπώς ως μέσο βελτίωσης της μάθησης των 
μαθητών, εντάσσεται δε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δια βίου 
μάθηση των εκπαιδευτικών (Day, 2003). Όπως έχει επισημανθεί σχετικά «…οι 
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί της σημερινής εποχής θα πρέπει να μαθαίνουν διά 
βίου. Μία από τις πιο πρακτικές προσεγγίσεις είναι να τους εμπλέξουμε σε 
προγράμματα επίλυσης προβλημάτων και εμπειρικής μάθησης με τους συναδέλφους 
τους. Όπου υπάρχει μια κουλτούρα μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα υπάρχει 
επίσης και επιτυχής μάθηση για τα παιδιά» (Tiedao, 2002, σελ. 306).  

Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός στις μέρες μας καλείται να διαμορφώσει ένα 
δημιουργικό και ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον με μεγαλύτερη αυτονομία, 
αυτενέργεια, καινοτόμο διάθεση και δημιουργικότητα (Κιουλάνης, 2008; Κιουλάνης 
& Καράκος, 2006). Με την έννοια αυτή η επιμόρφωσή του προβάλλει ως πρωταρχική 
ανάγκη καθώς αφορά τον μετασχηματισμό του σε ενεργό και κριτικό αναδημιουργό 
του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι παραδοσιακοί τρόποι 
επιμόρφωσης θεωρούνται ως αναποτελεσματικοί και αναχρονιστικοί. Ερευνητικά 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι, ο βιωματικός τρόπος επιμόρφωσης θεωρείται ως ο πιο 
επιθυμητός από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (Jarvis, 2003) και τα 
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προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων χαρακτηρίζονται ως επιτυχημένα και 
αποτελεσματικά, «όταν προωθείται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, 
αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους και λαμβάνεται υπόψη ο 
ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον καθένας μαθαίνει» (Κόκκος, 1999, σελ.14).  Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βιωματικές-
συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, γεγονός που παραπέμπει στην ανάγκη 
σύνδεσης των επιμορφωτικών δράσεων με την εφαρμογή τους στο μικρόκοσμο της 
τάξης τους (Νικολακάκη, 2003, Κυριάκη & Παρδάλη, 2012). Σε αυτήν την κατεύθυνση 
ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να προωθήσει διερευνητικές και συνεργατικές 
μεθόδους διδασκαλίας, για τις οποίες είναι ικανός και αποτελεσματικός.  

Παρόλο που η παιδαγωγική αξία της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης έχει 
καταδειχθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη δεν 
είναι αυτονόητη. Η αναγνώριση της ανάγκης απομάκρυνσης από το παραδοσιακό 
μοντέλο, όπως εκφράζεται και σε άλλες έρευνες μέσω της επιθυμίας των 
εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν στα προαναφερόμενα πεδία (Π.Ι., 2008), αποτελεί 
όχι μόνο αισιόδοξη ένδειξη, αλλά και βασικό συστατικό στοιχείο περιεχομένου σε 
κάθε σχεδιαζόμενη επιμορφωτική δράση. 

Βάση των παραπάνω στοιχείων και μετά από διερεύνηση των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βιωματικά σεμινάρια 
με θέμα: «Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας», τα οποία ξεκίνησαν 
από τον Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτη του 2014. Στα βιωματικά 
σεμινάρια αρχικά ασχοληθήκαμε με την προσέγγιση παιδικού βιβλίου (με θέμα τις 
δεξιότητες φιλίας και τη διαφορετικότητα) με επιμορφώτρια τη συγγραφέα 
Μουσιώνη Λίνα. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτωρ παιδικής 
λογοτεχνίας Πατέρα Αναστασία μας μίλησε για τη διαχείριση της απώλειας μέσα από 
το παιδικό βιβλίο. Με την εκπαιδευτικό, συγγραφέα, ηθοποιός Τσακίρη Λητώ, 
βιώσαμε τις «Δημιουργικές δράσεις θεάτρου, ρυθμού και μουσικής με ερέθισμα το 
παραμύθι». Με τον εκπαιδευτικό Κατσαούνη Δημήτρη γνωρίσαμε την «τεχνική του 
Εκπαιδευτικού δράματος». Τέλος η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. Παπαδημητρίου Άρτεμις 
διοργάνωσε βιωματικό σεμινάριο για τη  προσέγγιση της ποίησης στο νηπιαγωγείο.  

Τα νηπιαγωγεία που υλοποιούσαν το πρόγραμμα επισκέφτηκαν τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Λάρισας, γνώρισαν τους χώρους και συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
φιλαναγνωσίας. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί είχαν την 
υποστήριξη της Σχολικής Συμβούλου με σχετικό υλικό και ανάλογες προτάσεις.  

Ο συλλογικός αυτός τόμος προέκυψε από την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση 
των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τη νέα γνώση στο σχολείο τους και να 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματά της. Αφορμή για τον σχεδιασμό του ήταν ο 
ενθουσιασμός των συναδέλφων για τα αποτελέσματα που προέκυπταν, 
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εφαρμόζοντας τις νέες προσεγγίσεις στα παιδιά. Στο σημείο αυτό παραθέτουμε 
μερικά αποσπάσματα εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση του όλου προγράμματος 
«…….τα παιδιά βίωσαν το συναίσθημα του ανήκειν, μέσω της συνεργασίας και της 
ομαδικότητας. Τέλος το πιο σημαντικό, απέκτησαν θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση, 
και την παραγωγή γραπτού λόγου και έγιναν εν δυνάμει μελλοντικοί αναγνώστες», 
«…μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε τα παιδιά μπόρεσαν να 
αναπτύξουν δεξιότητες, να αποκτήσουν θάρρος και αυτοπεποίθηση, να εμπλουτίσουν το 
λόγο τους και  κατάφεραν να αφηγούνται και να διηγούνται δικά τους παραμύθια και 
ιστορίες», «…Οι νηπιαγωγοί κάνοντας την αυτοαξιολόγηση τους, έμειναν ικανοποιημένες 
από το αποτέλεσμα γιατί με τους ρόλους που ανέλαβαν ως εμψυχώτριες, καθοδηγήτριες, 
συντονίστριες και συνεργάτες των παιδιών, τα οδήγησαν σ’ έναν τρόπο εργασίας και 
έκφρασης δημιουργικό και ευχάριστο και τα βοήθησαν ν αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη…». «Τα παιδιά….βίωσαν ρόλους και χαρακτήρες, καλλιέργησαν την κριτική τους 
ικανότητα και ενίσχυσαν τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία  (δικά τους παραμύθια, 
ποιήματα, παιχνίδια κλπ.). Ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόαση, διάλογο, 
επιχειρηματολογία κ.λ.π.) και γλωσσικές δεξιότητες (γραπτό – προφορικό λόγο). 

Έτσι, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το υλικό που παρήχθη στα 
νηπιαγωγεία και να το δημοσιεύσουμε με σκοπό να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό,  
βάση του οποίου και άλλοι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν αντίστοιχες δραστηριότητες 
στο σχολείο τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν προαιρετική και κάθε 
δραστηριότητα φέρει το όνομα του/των δημιουργού/ων. Τέλος, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν έγινε καμιά διόρθωση στο περιεχόμενο των διδακτικών σεναρίων 
θεωρώντας ότι καθένας μας είναι υπεύθυνος για τα γραφόμενά του. Το συλλογικό 
αυτό εγχείρημα είναι στην διάθεσή σας! 
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Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της Λογοτεχνίας 
 της Άρτεμις Παπαδημητρίου, Σχολικής Συμβούλου Π.Α. 
 
Τα σκολειά χτίστε! 
Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων 
περίσσια ανοίχτε, νάρχεται ο κυρ Ήλιος, 
διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει, 
ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας 
το φεγγάρι. 
κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία 
να είναι σαν κρίνα. 
Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας, 
και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι!" 
Κωστής Παλαμάς 

Η Λογοτεχνία, σημαίνον αισθητικό και μορφωτικό αγαθό, εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας ως φορέας οικουμενικών αξιών, ενώ 
συγχρόνως καταδεικνύει την ιδιαίτερη γλωσσική και πολιτισμική φυσιογνωμία ενός 
λαού. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, η ενασχόληση με τα λογοτεχνικά 
κείμενα παρέχει τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών και 
μαθητριών στη διαδικασία της γνώσης, ως κοινότητας αναγνωστών και ερμηνευτών, 
διευρύνει τον ορίζοντα των εμπειριών και το βάθος της ευαισθησίας τους, οξύνει το 
γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, αναπτύσσει τη φαντασία και 
την κριτική-ερμηνευτική τους ικανότητα. Τους καθιστά, συνεπώς, ικανούς και 
ικανές να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στις πολλαπλές όψεις και εκδοχές 
της, και να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα της ατομικής και της 
κοινωνικής ζωής. Εξάλλου, ο ανατρεπτικός χαρακτήρας της Λογοτεχνίας την 
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καθιστά ένα γνωστικό αντικείμενο ενδεδειγμένο για παιδιά και εφήβους, στο πλαίσιο 
ενός σχολείου που σέβεται τη νεότητα και ενισχύει την περιέργεια και την 
αμφισβήτηση.1 

Η λογοτεχνία έχει μορφοποιό δύναμη για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για το 
παιδί, όταν προσφέρεται μέσα σ’ ένα κλίμα ελευθερίας ή επιλέγεται από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο και θεωρείται ένα είδος αυθεντικού λόγου άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη γλώσσα (Σπανός, 2002). Η λογοτεχνική γλώσσα, κατεξοχήν, αγγίζει το 
συναισθηματικό κόσμο του αναγνώστη προκαλώντας του πλήθος συναισθημάτων 
(Χατζησαββίδης, 1999). Ο διδασκόμενος με ένα λογοτεχνικό κείμενο- έργο δεν 
μελετά μόνο τη γλώσσα, αλλά του δίνεται η δυνατότητα να εξετάσει και να 
αποκτήσει γνώσεις για άλλα θέματα και γνωστικά αντικείμενα (Γιαννικοπούλου & 
Χατζηγεωργίου, 2001) γιατί  προσφέρεται για  διαθεματική προσέγγιση. Η λογοτεχνία 
καθώς έχει τεράστια παιδαγωγική δύναμη και μιλά για όλα τα θέματα που 
απασχολούν τον άνθρωπο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 
οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, συμβάλλοντας στην κατάκτησή του 
(Αποστολίδου, Καπλάνη & Χοντολίδου, 2000). Μέσα από τη λογοτεχνία τα παιδιά 
κατανοούν και εφαρμόζουν πιο εύκολα τη γνώση, γίνονται περισσότερο δημιουργικά 
και ευρηματικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα της 
καθημερινότητας (Ματσαγγούρας, 2003).  

Σύμφωνα με τον Δελώνη (1989) «η παιδική Λογοτεχνία είναι ο χώρος μέσα στον 
οποίο συνυπάρχουν και λειτουργούν όλα εκείνα τα άρτια λογοτεχνικά έργα που 
απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στις αισθητικές απαιτήσεις και τα διαφέροντα της 
νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας και που ανταποκρίνεται στο αντιληπτικό, 
γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο» (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). Η 
διδασκαλία της λογοτεχνίας, με μια ευρύτερη έννοια είναι παιχνίδι. Παιχνίδι 
φαντασίας, παιχνίδι με τις λέξεις. Με τη χρήση της φαντασίας το παιδί συνθέτει και 
ανασυνθέτει πληροφορίες και οδηγείται στη δημιουργία πρωτότυπων σκέψεων και 
ιδεών (Κατσίκη, 1994). Στο μεγάλο παιχνίδι της λογοτεχνίας οι λέξεις 
απελευθερώνονται από τις συμβατικές τους χρήσεις με προφανέστερο το ποιητικό 
παράδειγμα (ποίηση του παράλογου, σχηματοποιημένα ποιήματα, λίμερικς κ.τ.λ.), 
όπου ο λόγος αναπλάθεται δημιουργικά, το νόημα μεταμφιέζεται, οι συμβατικές 
σχέσεις σημαίνοντος – σημαινομένου ανατρέπονται, αξιοποιούνται στο έπακρο οι 
οπτικοί και ηχητικοί συνειρμοί, οι μεγάλοι γίνονται παιδιά και τα παιδιά παίζουν 
τους μεγάλους (Lyotard, 1988).   

                                                
1 www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea.../logotechnia.pdf 
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Στο χώρο του Νηπιαγωγείο η λογοτεχνία και ειδικότερα η παιδική λογοτεχνία 

έχει σημαντική θέση, αφού αφορά στο σύνολο του μαθήματος της γλώσσας. 
Περιλαμβάνει τόσο την προφορική επικοινωνία, όπου βελτιώνεται και 
εμπλουτίζεται ο προφορικός λόγος των παιδιών, όσο και την ανάγνωση και γραφή, 
όπου το παιδί εξοικειώνεται ως αναγνώστης παράλληλα με τη λειτουργία του 
γραπτού λόγου (Τάφα, 2001) και έρχεται σε επαφή με το βιβλίο και την απόλαυση της 
λογοτεχνίας (Αναγνωστόπουλος, 1987). Ωστόσο σήμερα η πληθώρα των 
λογοτεχνικών βιβλίων προσφέρει δυνατότητες όχι μόνο για τη γλωσσική ανάπτυξη 
και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών, αλλά και για άλλους τομείς του 
αναλυτικού προγράμματος όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, το 
περιβάλλον, λαογραφικές και πολιτισμικές αναφορές (Γιαννικοπούλου & 
Χατζηγεωργίου, 2001).  

Η λογοτεχνία αποτελεί αστείρευτη πηγή για την άντληση θεμάτων. Η 
ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου από τη νηπιαγωγό ή η παρουσίαση ενός 
αγαπημένου βιβλίου από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 
εργασίας και πολλών δημιουργικών δραστηριοτήτων και να προκαλέσει την 
έκφραση βιωματικών εμπειριών εκ μέρους των παιδιών. Τα κείμενα και οι 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προωθούν τις διδακτικές αρχές της 
διαθεματικότητας παρέχουν ευκαιρίες για διερευνητική και ανακαλυπτική 
προσέγγιση της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η βιωματική μάθηση, 
καθώς συνδέεται το σχολείο με την κοινωνική πραγματικότητα και 
ευαισθητοποιείται ο μαθητής για ζητήματα που αφορούν τις αξίες της 
καθημερινότητας, της επιστήμης, της συνεργασίας, της διαφορετικότητας, της 
ανάπτυξης του πολιτισμού. Συνοπτικά, η διαθεματική αξιοποίηση της λογοτεχνίας 
εκτός από την αισθητική απόλαυση και την στενή σύνδεση του λόγου με την 
επιστήμη,  προσεγγίζει τη μάθηση με πολυεπίπεδο τρόπο (Παμουκτσόγλου, 2004).  

Όμως η αγάπη για το βιβλίο, η φιλαναγνωσία,  δεν αποτελεί μια έμφυτη 
λειτουργία, αλλά αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που 
δεν έχει καταναγκαστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα και καλλιεργείται από τη 
μικρή ηλικία, από τους πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού κυρίως με το 
παράδειγμα των γονιών (Σωτηροπούλου, 1993· Γιαννικοπούλου, 1998). Άλλοι 
παράγοντες που ενισχύουν την προσέγγιση του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο 
είναι το σχολείο, ο δάσκαλος, οι παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες, οι εκθέσεις 
λογοτεχνικών βιβλίων, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, οι λογοτεχνικές ημερίδες, οι 
επισκέψεις λογοτεχνών στο σχολείο, οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις για το 
παιδικό βιβλίο, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις-παραστάσεις, οι δημιουργικές εργασίες 
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των μαθητών. Συγκεκριμένα ο Ποσλάνιεκ (1990) θεωρούσε το σχολείο ως τον πλέον 
κατάλληλο χώρο για την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με το βιβλίο και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεμελίωση και καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας. Οι δημιουργικές δραστηριότητες ενισχύουν την αυτενέργεια, τη 
δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, μέσα από ερωτήσεις βιωματικού χαρακτήρα, 
κατανόησης του περιεχομένου των κειμένων, σχολιασμού των εκφραστικών μέσων, 
ανάκληση εμπειριών και δημιουργική έκφραση. Επομένως ο εκπαιδευτικός παίζει το 
ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο (Γκίβαλου, 1994)2 και 
συμβάλλει στη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού, στην καλλιέργεια της 
γλωσσικής του έκφρασης, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και κυρίως την αισθητική 
του καλλιέργεια. 

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η αναγνωστική συμπεριφορά καλλιεργείται στις 
μικρές ηλικίες και ότι η συνήθεια να διαβάζουμε βιβλία αναπτύσσεται στα πρώτα 
χρόνια της ζωής μας (Καλλέργης, 1995). Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με 
τη λογοτεχνία, προτού να μάθουν να διαβάζουν με το συμβατικό τρόπο. Με την 
έκθεσή τους στη λογοτεχνία συνεχώς οικοδομούν και συνθέτουν νοήματα και όσο 
μεγαλώνουν και αλλάζουν, τα βιβλία και τα νοήματά τους αλλάζουν μαζί τους 
(Κανατσούλη, 2001). Επιπρόσθετα η επαφή των παιδιών με τα βιβλία συνεισφέρει 
στην απόκτηση βασικών αναγνωστικών εμπειριών, στη διαμόρφωση θετικής στάσης 
απέναντι στο διάβασμα με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο και γενικά η 
φιλαναγνωσία προσφέρει χαρά και απόλαυση στον αναγνώστη (Γιαννικοπούλου, 
1998). Τα παιδιά που από μικρή ηλικία χαίρονται με λαϊκά λεκτικά παιχνίδια, 
παιχνιδοτράγουδα, γλωσσοδέτες, λαχνίσματα, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, 
τραγούδια, λίμερικς, αινίγματα, παροιμίες, θρύλους και παραδόσεις, μύθους, 
παραμύθια, μικρές ιστορίες, ποιήματα, παιχνιδόλεξα πολλαπλασιάζουν τις 
πιθανότητες να μην αντιμετωπίσουν αργότερα αναγνωστικά προβλήματα με 
συνεπακόλουθη την πιθανότητα καλής ακαδημαϊκής εξέλιξης (Αναγνωστόπουλος, 
1994). Όμως για να μπορέσει η νηπιαγωγός να κινητοποιήσει τον εσωτερικό κόσμο 
του παιδιού και να διεγείρει την δημιουργικότητα απαιτείται η υιοθέτηση ενός 
άλλου ρόλου, πιο σύνθετου, πιο εμπνευσμένου, πιο δημιουργικού. Δηλαδή να γίνει η 
νηπιαγωγός επαρκής αναγνώστης και να είναι σε θέση να αποκρυπτογραφεί τους 
τρόπους που διαβάζονται τα κείμενα, έτσι ώστε να τα μεταδίδει στο παιδί 
προσφέροντάς του ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση σκέψεων, βιωμάτων και 
συναισθημάτων. Γιατί «μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα παιδιά να βιώσουν 

                                                
2  όπ., αναφ. στο Γκλιάου, 2007 
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δημιουργικά την κειμενική πραγματικότητα, τη δική τους ψυχική πραγματικότητα 
και την γύρω τους εξωτερική πραγματικότητα» (Αναγνωστοπούλου, 2001, σελ. 126).3 

Η παιδική λογοτεχνία λοιπόν: α) ευαισθητοποιεί το παιδί απέναντι στο ωραίο, 
β) συγκινεί, αλλά και επηρεάζει τον ιδεολογικό του κόσμο και γ) συμβάλλει στη 
γλωσσική του ανάπτυξη, άρα και στη σκέψη του, αφού ως γνωστό η γλώσσα 
συνδέεται με τη σκέψη. Η υλοποίηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας  ή και η 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από το 
περιεχόμενο των βιβλίων, συμβάλλουν στην προαγωγή των γλωσσικών ικανοτήτων 
των παιδιών και φυσικά στην γλωσσική τους ανάπτυξη. Για την επίτευξη όμως των 
παραπάνω λειτουργιών είναι ανάγκη να χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο όλα τα 
είδη της παιδικής λογοτεχνίας όπως το παραμύθι, οι μικρές ιστορίες, οι μύθοι, η 
μυθολογία, το ποίημα, το κουκλοθέατρο και το θεατρικό παιχνίδι, προσπαθώντας 
συγχρόνως η νηπιαγωγός να επινοεί τρόπους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 
παιδιών (Πολάσνιεκ, 1992), όπως: 
Αξιοποίηση των ενδείξεων του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου 
Αξιοποίηση του τίτλου, των εικόνων  ή της αρχής του κειμένου 
Αξιοποίηση βιβλίων γνώσεων και προσαρμογή τους σε μια παιδαγωγική πρακτική 
Διασκευή  ενός γνωστού παραμυθιού ή ιστορίας 
Συγκριτική μελέτη σε παραλλαγές ενός γνωστού παραμυθιού 
Μετατροπή ενός αφηγηματικού κειμένου σε διαλογικό 
Συμπλήρωση τίτλων γνωστών παραμυθιών από μια λίστα πιθανών λέξεων 
Συσχετισμό μιας λίστας που περιέχει χαρακτήρες ή τίτλους γνωστών παραμυθιών, με 
τις εικόνες τους 
Σύνδεση εικόνων ενός παραμυθιού με τους διαλόγους του 
Υπαγόρευση ενός γνωστού παραμυθιού από τα παιδιά στον εκπαιδευτικό 
Ξαναγράψιμο ενός γνωστού παραμυθιού με βάση εικόνες στη σωστή σειρά 

Η οργάνωση μεταφηγηματικών δραστηριοτήτων, ζωγραφική / σχεδιαστική 
απεικόνιση, χειροτεχνία/ τρισδιάστατες κατασκευές, κουκλοθέατρο, δραματοποίηση, 
δημιουργία αυτοσχέδιων παραμυθιών, ή ποιημάτων, δημιουργία συλλογικών, 
ομαδικών συνθέσεων, δημιουργία παιδαγωγικού υλικού, αναγνώριση κάποιων 
λέξεων μέσα στο κείμενο, μετατροπή ενός παραμυθιού σε ποίημα, αναδιήγηση της 
ιστορίας μέσα από την «ανάγνωση» των εικόνων προσφέρουν εκτός από την 

                                                
3 όπ.αναφ. (Γκλιάου-Χριστοδούλου Ν..Λογοτεχνία και διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο: νέος τρόπος 
προώθησης της δημιουργικότητας των παιδιών)  
 
 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      18 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ψυχαγωγία, διέξοδο στη δημιουργική έκφραση και τον αυθορμητισμό των παιδιών 
και ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία (Πατέρα- Τσιλιμένη, 2012).  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η υλοποίηση προγραμμάτων 
φιλαναγνωσίας  ή και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να 
προκύψουν από το περιεχόμενό του, συμβάλλουν στην προαγωγή των γλωσσικών 
ικανοτήτων των παιδιών και φυσικά στην γλωσσική τους ανάπτυξη. Επιπλέον η 
ενασχόληση με τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλει στην ενεργητική συμμετοχή των 
παιδιών στη διαδικασία της γνώσης,  διευρύνει τον ορίζοντα των εμπειριών και το 
βάθος της ευαισθησίας τους, οξύνει το αισθητικό τους κριτήριο, αναπτύσσει τη 
φαντασία και την κριτική-δημιουργική τους ικανότητα, καθώς και τις 
μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Συνεπώς, καθιστά τα παιδιά ικανά να 
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στις ποικίλες όψεις και εκδοχές της, και να 
παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα της ατομικής και της κοινωνικής ζωής. 
Ωστόσο, για να γίνουν πράξη όλες αυτές οι δραστηριότητες, χρειάζεται η γνώση και η 
ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον να 
δημιουργήσουν μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ βιβλίου, παιδιού και 
δημιουργικότητας. «Εκεί όπου ο εκπαιδευτικός σε τακτά χρονικά διαστήματα 
οργανώνει αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιγνίδια και απλές δράσεις φιλαναγνωσίας, 
εκεί τα παιδιά αναπτύσσουν φιλαναγνωστικές συμπεριφορές» (Καρακίτσιος, 2011). 
Επομένως ο/η εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να μετατρέψει την 
πρωτογενή επαφή παιδιού-βιβλίου σε μόνιμη και δημιουργική σχέση και συγχρόνως 
ανεξάντλητη πηγή γνώσης, αισθητικής, φαντασίας, δημιουργικότητας και 
γλωσσικής καλλιέργειας. 
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Προσέγγιση της ποίησης στο νηπιαγωγείο 
 της Άρτεμις Παπαδημητρίου, Σχολικής Συμβούλου Π.Α. 
 
Εισαγωγή 

«Η υπέρτατη μορφή Ποίησης είναι η άναρθρη κραυγή του νηπίου.  Εννοώ μια γλώσσα  
που απευθύνεται  στις αισθήσεις….» (Artaud, 1978). Η ποίηση είναι μια μορφή τέχνης, η 
οποία προσφέρει αισθητική απόλαυση, ευχαρίστηση ή «επαύξηση της ζωής» όπως 
έλεγε χαρακτηριστικά ο Τ.S. Eliot! (Γκλιάου, 2001). Η μύηση του μικρού παιδιού στον 
έντεχνο λόγο καλό θα ήταν να κατέχει πρωτεύουσα θέση ανάμεσα στις ποικίλες 
δραστηριότητές του, γιατί ο έντεχνος λόγος είναι μέσο γλωσσικής αγωγής. Η ποίηση 
είναι παιχνίδι λεκτικό και τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν και να πράξουν με το 
λόγο για να διευρύνουν τη σκέψη τους (Γκλιάου, 2001). Τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας παίζουν οικειοθελώς με τη ποίηση, χρησιμοποιώντας διάφορα λεκτικά 
παιχνίδια σε έμμετρη μορφή και δημιουργούν τα δικά τους ποιήματα, 
αντικαθιστώντας λέξεις στα ήδη υπάρχοντα, φτιάχνοντας δίστιχα, τετράστιχα ή 
λίμερικς, με αφορμή ένα θέμα, μια εικόνα, μια λέξη κλπ. (Ντάγιου, 2008).  

Όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν μια έμφυτη αγάπη για την ποίηση, ακόμα κι αν δεν 
καταλαβαίνουν το νόημά της γιατί ελκύονται και χαίρονται με το ρυθμό, τις ρίμες 
και τη μουσικότητα των στίχων. Παρόλο που επικρατεί η πεποίθηση ότι ο αυστηρά 
δομημένος στίχος αρέσει περισσότερο στα μικρά παιδιά μπορούν να δοκιμαστούν και 
μοντέρνες μορφές ποίησης με σκοπό να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες φόρμες 
(Ροδανάκη, 1988). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι  τα  μικρά  παιδιά έχουν  κάποιες  
βασικές  ικανότητες να  κατανοούν  μεταφορικά  μηνύματα (Gentner, 1977) αν και 
γενικά υπάρχει μια τάση που υποστηρίζει  ότι  η  κατανόηση  μεταφοράς δεν  
αποκτάται  πριν  από  το  τέλος  της  παιδικής  ηλικίας.  
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Η αγάπη και το ενδιαφέρον για την ποίηση μπορεί να καλλιεργηθεί από τη 

νηπιακή ηλικία. Πειραματικές έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή επαφή του παιδιού 
με την ποίηση αυξάνει σταδιακά το ενδιαφέρον για αυτό το είδος του έντεχνου 
λόγου (Τσιλιμένη 1990, Παπανικολάου & Τσιλιμένη 1992). Στο Νηπιαγωγείο έχουμε 
πολλές ευκαιρίες για να καλλιεργήσουμε την επαφή του παιδιού με την ποίηση και ο 
εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου με ποιήματα, λίμερικς, 
παιχνιδόλεξα κασέτες με μελοποιημένα ποιήματα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία 
για την προσέγγιση ποιημάτων (Αναγνωστόπουλος, 1988). Επιπλέον η βιβλιοθήκη  
εμπλουτισμένη με επιλεγμένα βιβλία από τη Νηπιαγωγό και διακοσμημένη με 
καλαισθησία θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για τα μικρά παιδιά.  

 
Τι ποιήματα επιλέγουμε για το νηπιαγωγείο; 

Επιλέγουμε ποιήματα απλά, σύντομα, κατανοητά και ρυθμικά για να ικανοποιούν 
την ανάγκη του παιδιού για κίνηση και δράση. Ποιήματα από το λαϊκό μας πολιτισμό 
και την παραδοσιακή μας ποίηση περιέχουν αυτά τα στοιχεία και συγκινούν το παιδί. 
Το παιδί, επειδή αναπτυξιακά βρίσκεται στο στάδιο που κυριαρχούν ο εγωκεντρισμός 
της σκέψης, ο ανιμισμός, ο ανθρωπομορφισμός γοητεύεται επίσης από ποιήματα με 
πρωταγωνιστές ζώα. Τέλος, του αρέσουν ποιήματα που αναφέρονται σε προσωπικά 
του βιώματα, ενώ διασκεδάζει με χιουμοριστικά ποιήματα, όπως τα λίμερικς ή τα 
παιχνιδόλεξα, που προσφέρουν σύγχρονες ευκαιρίες για αξιοποίηση της γλώσσας και 
διέγερση της φαντασίας, όπως προτείνει και ο μεγάλος παιδαγωγός Τζιάνι Ροντάρι 
(Γκλιάου, 2001). 

Σύμφωνα και με τον Τσουκόφσκι (1969), τα ποιήματα που απευθύνονται στα 
παιδιά, πρέπει να έχουν: εικονοπλασία, δηλαδή κάθε στροφή του ποιήματος να 
αναπαριστάνει μια εικόνα,  ή δράση, η οποία πραγματώνεται με πλούσια εναλλαγή 
εικόνων, έντονο ρυθμό έτσι ώστε να παρακινείται το παιδί να τραγουδήσει και να 
χτυπήσει παλαμάκια,  εναλλαγή μέτρων, με προτίμηση στον τροχαίο, καθώς και 
εύκολοι συνδυασμοί φωνηέντων και συμφώνων. Κάθε στίχος να αποτελεί ένα 
σημαντικό σύνολο. Το νόημα να βρίσκεται στις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν γιατί 
αυτές προσέχουν τα παιδιά, να υπάρχουν περισσότερα ρήματα και λιγότερα επίθετα 
(γιατί τα παιδιά παρατηρούν περισσότερο την κίνηση και όχι την ποιότητα των 
αντικειμένων) και οι στίχοι να είναι κατάλληλοι για παιχνίδι (Κουλουμπή 1988, 
Κανατσούλη 1997). 
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Προσέγγιση ποιήματος 

Για να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την ποίηση ο πλέον κατάλληλος τρόπος 
είναι η απαγγελία, χωρίς  να αποκλείεται και η ανάγνωση ενός ποιήματος, γιατί η 
απαγγελία διαθέτει το στοιχείο της αμεσότητας και δημιουργεί μια ζεστή 
ατμόσφαιρα. Η απομνημόνευση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβάλλεται. Η 
συχνή απαγγελία ή ανάγνωση ενός ποιήματος και η ικανότητα απομνημόνευσης που 
διαθέτει το μικρό παιδί θα συντελέσουν φυσικά και αβίαστα στη συγκράτηση λέξεων, 
φράσεων,  νοημάτων ή εικόνων, ενώ θα κεντρίσουν και τη συμμετοχικότητα του 
παιδιού με την απαγγελία κάποια στιγμή από όλη την ομάδα. Με αυτό τον τρόπο 
ασκείται η μνήμη, εμπλουτίζεται η γλώσσα, ενώ συγχρόνως αφυπνίζεται και η ψυχή 
του παιδιού(Γκλιάου, 2001).  

Μετά την απαγγελία του ποιήματος μπορούμε να οργανώσουμε δραστηριότητες 
που βοηθούν τα παιδιά να προσεγγίσουν το ποίημα με ένα διαφορετικό τρόπο, που 
οδηγεί από τη μια πλευρά στην αφομοίωση λέξεων, φράσεων, εικόνων, ενώ από την 
άλλη στη δημιουργική έκφραση (Τσιλιμένη 1994, Κουλουμπή 1988, Χορτιάτη 1998). 
Τα παιδιά στη συνέχεια μπορούν να παίξουν με τους ήχους και τις λέξεις του 
ποιήματος. Να αντικαταστήσουν δηλαδή λέξεις ή γράμματα, να αλλάξουν τον 
τονισμό, να το απαγγέλλουν σοβαρά, αστεία, περίεργα, να εντοπίσουν την 
ομοιοκαταληξία, τα συνώνυμα, τα αντίθετα, τα υποκοριστικά, τις σύνθετες λέξεις. Τα 
παιχνιδόλεξα, τα λίμερικς και τα χιουμοριστικά ποιήματα προσφέρονται ιδιαίτερα για 
τέτοιου είδους προσεγγίσεις, γιατί οι στίχοι τους μπορούν να κινητοποιήσουν τα 
παιδιά. Ο Τζιάνι Ροντάρι, θεωρεί το λίμερικ ως ιδανικό ποιητικό είδος στη σχολική 
τάξη, τόσο ως ακρόαση, απαγγελία-αποδοχή όσο και ως τρόπο δημιουργικής 
έκφρασης από τα παιδιά (Καρακίτσιος, 1996). Η ά-λογη ποίηση διακρίνεται για την 
ευρηματικότητα της, τις ανατροπές, τους γρήγορους ρυθμούς, τις ρίμες και δίνει μια 
ανάλαφρη παιχνιδιάρικη διάσταση και μια πρωτόγνωρη ελευθερία. Τα παιδιά 
αρέσκονται στο να ανατρέπεται η λογική και οι υπάρχουσες καταστάσεις. Η 
χιουμοριστική ομοιοκαταληξία και η λογοπλασία συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ακουστικής απόλαυσης. Αρκετοί μελετητές, επισημαίνουν την αξία του λίμερικ μέσα 
στις δυνατότητες της λογοπλασίας, του χιούμορ και του ρυθμού που το διακρίνουν 
(Αναγνωστόπουλος 1998,  Ακριτόπουλος 1993).  

Το παιδί ερχόμενο σε επαφή με τον κόσμο της ποίησης εκτός από απλός δέκτης 
μπορεί να γίνει και συνδημιουργός, γιατί ωθείται από τον ποιητή «να 
μετασχηματίζει μόνο του τις λέξεις που του προσφέρει σε εικόνες γεμάτες χρώμα, 
τρυφερότητα, έμψυχα και άψυχα, να στήσει δηλαδή ένα κόσμο ολόκληρο με το δικό 
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του τρόπο, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις νοητικές, ψυχικές και αισθητικές του 
ικανότητες» (Τίγκα, 1988). 

Το σημαντικότερο ρόλο σε όλες αυτές τις προσπάθειες έχει η Νηπιαγωγός, με την 
προϋπόθεση ότι έχει πειστεί για τη συμβολή της ποίησης στη διαμόρφωση τόσο του 
συναισθηματικού όσο και του διανοητικού κόσμου του παιδιού. Η νηπιαγωγός 
φροντίζει  να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και ζεστό  κλίμα  στην  τάξη και ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης  που  ευνοεί  την  προσωπική έκφραση  του  κάθε  παιδιού.  Προσφέρει  
νέες  τεχνικές, προτείνει  νέα υλικά  που  επιτρέπουν  την  γλωσσική,  τη  γραφή,  τη  
ζωγραφική, τη σωματική και τη χρωματική έκφραση  του   παιδιού. Επίσης υπάρχουν  
κάποιες συνθήκες  που  ευνοούν  τη  δημιουργία  ποιητικού  κλίματος:  Η   απότομη  
βροχή,   ο  απότομος  αέρας,  ο  ήλιος που κρύφτηκε  στα  σύννεφα  που  πλησιάζουν,   
τα  ζώα,  τα  φυτά,  οι  άνθρωποι  που  εισβάλλουν ξαφνικά στην τάξη  και  τέλος  ό,τι  
μπορεί  να  ελκύσει  την  προσοχή των παιδιών. Κάτω  από  την  επιρροή διαφόρων  
παραγόντων το μικρό παιδί μπορεί και επιτυγχάνει υψηλής αισθητικής αξίας 
αποτελέσματα, αρκεί να έχει την κατάλληλη ενίσχυση και καθοδήγηση της  
παιδαγωγού.  

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και να συμβάλουν 
καθοριστικά στην επαφή του παιδιού με τον ποιητικό λόγο. 
 

Σενάριο ποίησης  
Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση αποσπάσματος από την ποιητική συλλογή του Ρίτσου 

«Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού» 
 

Μαθησιακή περιοχή: Γλώσσα  
 
Προτεινόμενη διάρκεια: Η διάρκεια του σεναρίου που παρουσιάζεται θα εξαρτηθεί 
από το ενδιαφέρον των παιδιών και την έκταση που θα πάρει.  
 
Μεθοδολογία:  
Πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση με αφετηρία την λογοτεχνία. Η 
διδασκαλία της λογοτεχνίας, με μια ευρύτερη έννοια είναι παιχνίδι. Παιχνίδι 
φαντασίας, παιχνίδι με τις λέξεις. Με τη χρήση της φαντασίας το παιδί συνθέτει και 
ανασυνθέτει πληροφορίες και οδηγείται στη δημιουργία πρωτότυπων σκέψεων και 
ιδεών κι έτσι οδηγείται στη δημιουργική γραφή. Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να 
αποβεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της γλώσσας 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς ασκεί όχι μόνο αισθητική αλλά και γλωσσική 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      24 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
αγωγή. Επιπλέον για τις δραστηριότητές δημιουργικής γραφής με τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου, μία καλή επιλογή είναι η παιδική ποίηση γιατί εκτός από την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας συμβάλει και στην κατάκτηση 
συγγραφικών δεξιοτήτων.  

Στην συγκεκριμένη διδακτική πρόταση οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
είναι η γλώσσα, τα εικαστικά, οι Τ.Π.Ε, οι τέχνες. Στον σχεδιασμό του σεναρίου 
συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας που μπορεί να 
πλαισιώσουν το σενάριο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και 
προτάσεις για την επέκταση του σεναρίου.  
 
Στόχοι  
Να κατανοήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα 
του κόσμου  
Να κατανοήσουν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο.  
Να κατανοήσουν τη σχέση γραπτού –προφορικού λόγου. 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο  

Να διακρίνουν τα  βασικά στοιχεία των ποιητικών μορφών (στίχος, ρυθμός, 
ομοιοκαταληξία)  
Να αναγνωρίζουν σε πρώτο επίπεδο τη διάκριση του κυριολεκτικού και μεταφορικού 
λόγου 
Να ανακαλύψουν ότι ο υπολογιστής βοηθά τον άνθρωπο στην εργασία του και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παιχνίδι και διασκέδαση  
Να διακρίνουν ποιήματα έμμετρα και ποιήματα με ελεύθερο στίχο. 
Να αναγνωρίζουν απλά παραγλωσσικά στοιχεία  
Να εκφράζονται με το δραματικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό. 
Να παράγουν κείμενα 
Να λειτουργούν ως ακροατές.  
Να ακούν προσεχτικά τον συνομιλητή τους, πριν πάρουν το λόγο.  
Να κάνουν συνδυασμούς λέξεων  

Να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες- κανόνες  

Να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα  
Να καλλιεργήσουν την φωνολογική επίγνωση  
Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δημιουργική γραφή 
Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και μέσα από αυτές να ρωτούν, να 
επιχειρηματολογούν, να αφηγούνται, να περιγράφουν, να διαφωνούν 

Να απομυθοποιήσουν την «δυσκολία» της ποίησης 
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Να καλλιεργήσουν την αγάπη για την ποίηση 
Να ψυχαγωγηθούν  

Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με την υπόλοιπη ομάδα  

 
Περιεχόμενο: 
Το διδακτικό σενάριο βασίζεται σε προφορικά, γραπτά και πολυμεσικά κείμενα. 
Επίσης γίνεται επεξεργασία του κειμενικού είδους αφήγηση-περιγραφή και πιο 
συγκεκριμένα του κειμενικού τύπου «ποίημα». Επιπρόσθετα επεξεργάζονται πίνακες 
ζωγραφικής, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο. 
 
Τεχνικές: αφήγηση, εργασία σε δυάδα, εργασία σε ομάδες, παρουσίαση στην 
ολομέλεια, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, τέχνες.  
 
Υλοποίηση του σεναρίου: 
 
Αφόρμηση:  
Η γαντόκουκλα - ποιητής ή μια κούκλα που θα κατασκευάσουμε και θα σχετίζεται με 
το θέμα, καλεί  τα νήπια να καθίσουν σε ημικύκλιο και αν θέλουμε βάζουμε μουσική 
υπόκρουση. Η κούκλα λέει στην ολομέλεια ότι σήμερα θα απαγγείλει ένα ποίημα (το 
ποίημα είναι γραμμένο σε χαρτί Α3)  που της άρεσε πολύ και θέλει να το μοιραστεί 
μαζί τους.  Η κούκλα βάζει το χαρτί με το ποίημα γραμμένο με μεγάλα γράμματα 
στον πίνακα, για να έχουν τα παιδιά την οπτική εμπειρία του ποιήματος και την 
φωτογραφία του ποιητή. 
 
Δραστηριότητες 
1η δραστηριότητα. Ενεργητική ακρόαση ποιήματος 
Στόχος:  
Να συνειδητοποιούν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο.  
Να διακρίνουν διαφορετικά μοντέλα  οργάνωσης προφορικού λόγου  
Να λειτουργούν ως ακροατές 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό λόγο 
Να παράγουν ένα προφορικό κείμενο 
Να καλλιεργήσουν την αγάπη για την ποίηση 
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Επεξεργασία 
Η κούκλα διαβάζει στα παιδιά το απόσπασμα από το ποίημα του Ρίτσου «Όνειρο 
καλοκαιρινού μεσημεριού».  
Χτες βράδυ δεν κοιμήθηκαν καθόλου τα παιδιά. Είχανε κλείσει ένα 
σωρό τζιτζίκια στο κουτί των μολυβιών, και τα τζιτζίκια τραγουδούσαν 
κάτου απ’ το προσκεφάλι τους ένα τραγούδι που το ξέραν τα παιδιά από 
πάντα και το ξεχνούσαν με τον ήλιο. 
Χρυσά βατράχια κάθονταν στις άκρες των ποδιών χωρίς να βλέπουν 
στα νερά τη σκιά τους, κι ήτανε σα αγάλματα μικρά της ερημιάς και της 
γαλήνης. 
Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι. 
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. 
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη 
τη νύχτα παίζανε στον κάμπο. 
Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, κι όπου 
πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα. 
Μα, ευτυχώς, οι μεγάλοι δεν ξέρουν πολλά, δεν καλοβλέπουν. 
Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. 
Γι’ αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες 
τσέπες, μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά 
με το φεγγάρι. 
 
Μετά την απαγγελία του ποιήματος του Ρίτσου ρωτάει η εκπαιδευτικός τα παιδιά αν 
υπάρχει κάποια λέξη που δεν την καταλαβαίνουν. Δεν δίνεται αμέσως η ερμηνεία 
της λέξης. Η εκπαιδευτικό περιμένει να πάρει κάποιες απαντήσεις πρώτα από τα 
παιδιά και μετά τις εκμαιεύει από τα ίδια (π.χ.πιθανόν τα παιδιά να πούν τη λέξη 
γαλήνη). Για την διευκόλυνση των παιδιών μπορεί να πει η εκπαιδευτικός μια 
παρεμφερή πρόταση ή να δείξει σχετικές εικόνες (π.χ. θάλασσας γαληνεμένη και το 
αντίθετο, π.χ. ερημιά (π.χ. εικόνα έρημης παραλίας και το αντίθετο,  π.χ σούσουρο 
(βάζουμε στα παιδιά να ακούσουν μια ομιλία, στην οποία ακούγεται σούσουρο και το 
αντίθετο). Επιπλέον ρωτάμε τα παιδιά αν  θέλουν να ακούσουν τον ήχο από το 
τραγούδι των τζιτζικιών (βλέπε Παράρτημα).  

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός μετά κάνει ερωτήσεις επιφανειακής κατανόησης, 
προβολικές ερωτήσεις και ερωτήσεις αιτιολόγησης. 
 Για ποιον έγραψε το ποίημα ο ποιητής; 
 Ποια πρόσωπα διακρίνονται μέσα από τα λόγια του ποιητή; 
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 Τι έκαναν την νύχτα τα παιδιά; Ποιες λέξεις ή φράσεις το δηλώνουν αυτό;  
 Αφού η εκπαιδευτικός διαβάσει μια στροφή από το απόσπασμα στα παιδιά τους ζητά 
να περιγράψουν τις εικόνες που δημιουργεί ο ποιητής με τους στίχους του, κάνοντας 
κατάλληλες ερωτήσεις, όπως: Σας ήρθε κάποια εικόνα στο μυαλό σας, ακούγοντας το 
ποίημα; Τι νιώθετε τώρα που ακούσατε το ποίημα; Σου αρέσει ο τρόπος που μιλάει ο ποιητής 
για το τι έκαναν τα παιδιά; Ποιες λέξεις από το απόσπασμα σου αρέσουν πιο πολύ; Ποιες 
δείχνουν ότι είναι νύχτα; Ποιες λέξεις  έχουν χρώμα; Ποιες λέξεις εκφράζουν κίνηση και 
ποιες ηρεμία; Σε ποιον θα χάριζες αυτό το ποίημα και γιατί;  Αν ήσουν φεγγάρι τι θα έκανες;  

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός τοποθετεί στο πάτωμα τις παρακάτω εικόνες και 
τα παιδιά διαλέγουν μια εικόνα (έχουμε συνολικά 20 εικόνες, 5 ίδιες από την κάθε 
εικόνα με σκοπό να γίνουν 4 ομάδες των 5 παιδιών). Η κάθε ομάδα θα  δημιουργήσει 
τη δική της ιστορία με βάση την εικόνα που έχει, την οποία θα διηγηθεί στην 
ολομέλεια ο εκπρόσωπος της ομάδας και θα καταγράφει η εκπαιδευτικός.  
 

  
Πηγή εικόνων (βλέπε Παράρτημα) 

Τέλος προτείνει η εκπαιδευτικός να ψάξουν τα παιδιά στο διαδίκτυο για να 
βρούνε στοιχεία από τον ποιητή ή τα παιδιά να ζητήσουν την βοήθεια των γονέων 
και να φέρουν διάφορα βιογραφικά στοιχεία ή και ποιήματα του ποιητή που 
γνωρίζουν οι γονείς.  

Η αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο αφορά την ικανότητα των παιδιών να 
περιγράφουν και να εκφράζονται γενικά και σε ομαδικό επίπεδο αξιολογείται η 
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

 
2η Δραστηριότητα.  Γλωσσικά παιχνίδια4 
Στόχοι:   
Να διακρίνουν ποιήματα έμμετρα και ποιήματα με ελεύθερο στίχο. 
Να καλλιεργήσουν την φωνολογική επίγνωση  
Να αναγνωρίζουν την ομοιοκαταληξία των λέξεων 

                                                
4 Μπορείτε να αρχίσετε την προσέγγιση του ποιήματος με το λαϊκό έμμετρο ποίημα και να κάνετε τις 
παραπάνω δραστηριότητες και μετά να προχωρήσετε  στην προσέγγιση του σύγχρονου ποιήματος 
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Να προσεγγίσουν τα παιδιά την ετυμολογία των λέξεων και να καλλιεργηθούν 
γλωσσικά. 
Να αναγνωρίσουν σε πρώτο επίπεδο τη διάκριση κυριολεκτικού και  μεταφορικού 
λόγου 
 Να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα  
 
Επεξεργασία  
Η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά. «Ξέρετε κάποιο άλλο ποίημα για το φεγγάρι; Οι 
συμμαθητές σου θα χαρούν να το ακούσουν». Ενδέχεται τα παιδιά να πουν το 
παρακάτω παραδοσιακό ποίημα, το οποίο είναι αρκετά γνωστό και αγαπητό στα 
παιδιά 
Φεγγαράκι μου λαμπρό 
 φέγγε μου να περπατώ  
 να πηγαίνω στο σχολειό                                                      
 να μαθαίνω γράμματα 
 γράμματα σπουδάγματα 
 του Θεού τα πράγματα. 
και ζητά από τα παιδιά να προσέξουν την τελευταία λέξη των στίχων και να βρουν 
τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. Μπορούν επίσης να αναγγείλουν το ποίημα 
αλλάζοντας τονισμό, ψιθυριστά, φωναχτά κ.λ.π   
Σε αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να γράψει τον τίτλο του ποιήματος η 
εκπαιδευτικός σε μια καρτέλα και τα παιδιά να τον πληκτρολογήσουν στον Η/Υ.  Τα 
παιδιά ακούν με τη βοήθεια του διαδικτύου το ποίημα μελοποιημένο, αλλά και την 
απαγγελία του (βλέπε Παράρτημα). Αν υπάρχει η δυνατότητα η εκπαιδευτικός 
εκτυπώνει το ποίημα ή το έχει ήδη γραμμένο και αυτό με μεγάλα γράμματα και το 
τοποθετεί μαζί με το προηγούμενο ποίημα, ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν και να 
περιγράψουν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο γραφής και κάνει μια μικρή 
αναφορά για το έμμετρο ποίημα και το ποίημα με ελεύθερο στίχο.  Στη συνέχεια η 
εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλέξει τα παιδιά σε κάποια από τα παρακάτω παιχνίδια:   
 
Παρηχήσεις : Τα παιδιά παροτρύνονται να βρουν λέξεις που αρχίζουν π.χ. από τη 
φωνούλα (φ) όπως: Φεγγάρι, φέγγει, φως, φωτεινό, φανταστικό, φοβερό, 
φανερό……..ή από (χ) όπως: Χίλια χρόνια χρυσά χρυσαφίζουν χαρούμενα 
χαχανίζοντας χορεύουν χρυσούς χορούς. Μετά από αυτή τη δραστηριότητα μπορούμε 
να κάνουμε ένα ποίημα με το (φ), (χ) κ.λ.π 
Παίζουν με τα μεγεθυντικά Δίνονται στα παιδιά παραδείγματα μεγεθυντικών, όπως: 
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Τραγούδι-τραγουδάρα 
Μολύβια- μολυβάρες  
Βατράχια-βατραχάρες κ.λ.π 
Παίζουν με τα υποκοριστικά Δίνονται στα παιδιά παραδείγματα υποκοριστικών, 
όπως: 
Π.χ.  
Φεγγάρι-φεγγαράκι 
Βράδυ- βραδάκι 
Αστέρι- αστεράκι 
Χορτάρι-χορταράκι  
Μάνα-μανούλα 
Παχουλό-παχουλούλη  
Μικρό-μικρούλη 
Αλλάζουν το ποίημα 
Μπορούμε να αλλάξουμε και  την τελευταία λέξη σε κάθε στίχο, για παράδειγμα:  
 «Φεγγαράκι μου γλυκό 
φέγγε μου να οδηγώ 
να πηγαίνω στον γυαλό 
να μαθαίνω για τα ψάρια  
για γαρίδες, καλαμάρια» 
Μπορούμε επίσης να κάνουμε συλλαβική κατάτμηση, φωνημική κατάτμηση, 
απαλοιφή συλλαβής και φωνήματος κ.λ.π.  
 
3η Δραστηριότητα. Δημιουργική έκφραση των παιδιών  
Στόχοι:  
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η 
εικόνα του κόσμου. 
Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 
Να εκφραστούν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την κίνηση και τη ζωγραφική. 
Να αναγνωρίζουν απλά παραγλωσσικά στοιχεία  
Να συνδέσουν την εικόνα με το κείμενο (Πολυτροπική διασύνδεση)  
Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος, οδηγίες  
 

             Επεξεργασία 
Η κούκλα ποιητής διαβάζει ξανά το ποίημα. Τα παιδιά διαλέγουν μέσα από ένα 
πολύχρωμο σακουλάκι ένα φάκελο μέσα στον οποίο υπάρχει μια στροφή από το 
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απόσπασμα του Ρίτσου και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Οι φάκελοι έχουν 
διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους (4 κόκκινο, 4 κίτρινο, 4 πράσινο, 4 γαλάζιο) με 
σκοπό να δημιουργηθούν ομάδες των 5 παιδιών). Στη συνέχεια η κούκλα (ποιητής) 
διαβάζει σε κάθε ομάδα την στροφή που έχει ο φάκελός της καθώς και τις οδηγίες 
της δραστηριότητας που θα ακολουθήσει.  
1η οδηγία: ζωγραφίστε5 τη δική σας εικόνα και «γράψτε» έναν τίτλο.  
2η οδηγία: σκεφτείτε πως θα μας το δείξετε με το σώμα σας 
3η οδηγία: σκεφτείτε με ποια εικόνα ταιριάζει η στροφή που έχει η ομάδα σας από τις 
παρακάτω εικόνες. 
 Στον πίνακα ανακοινώσεων η νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει διάφορες εικόνες ή και 
πίνακες ζωγραφικής που ταιριάζουν με τις στροφές του ποιήματος  για να μπορεί η 
κάθε ομάδα να τις παρατηρεί (ενδεικτικά παραθέτουμε τις παρακάτω εικόνες).  
 

                       
 Εικόνα 1    Εικόνα 2    Εικόνα 3 

                  
 Εικόνα 4    Εικόνα 5    Εικόνα 6 

 
Αφού κάθε ομάδα ολοκληρώσει το έργο της, παρουσιάζει τη δράση της στην 
ολομέλεια και αν υπάρχει η δυνατότητα η εκπαιδευτικός την φωτογραφίζει ή την 
βιντεοσκοπεί και αναρτά τα έργα των παιδιών στη Γωνιά της Ποίησης. Στη συνέχεια 
η εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να ξαπλώσουν στην μοκέτα, να κλείσουν τα 
μάτια και να γίνουν τα παιδιά του ποιήματος, ενώ ακούγεται το μουσικό κομμάτι 
«Γεμάτο φεγγάρι (Ε. Ρεμπούτσικα)». Όσο ακούγεται η μουσική ζητά από τα παιδιά να 
κάνουν ένα μαγικό ταξίδι παρέα με το φεγγάρι. Όταν σταματήσει η μουσική η 
εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά «Τι θα κάνατε εσείς με το φεγγαράκι; Πού θα πηγαίνατε 
                                                
5 Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά ζωγραφικής, να κάνουν κολάζ, να χρησιμοποιήσουν 
πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π 
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και πού θα ταξιδεύατε;» Αφού ακουστούν οι ιδέες των παιδιών, η εκπαιδευτικός 
προτείνει στα παιδιά να επιλέξουν ότι υλικά θέλουν από τη γωνιά δραματοποίησης 
και εκφραστούν ελεύθερα στον χώρο.  
 
Αξιολόγηση  
Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες πέντε ατόμων (ομάδα χρυσού, κόκκινου, μπλε, 
κίτρινου και πορτοκαλί φεγγαριού). Δίνονται στα παιδιά βασικές λέξεις και εικόνες 
του ποιήματος σε χαρτόνι με σκοπό η κάθε ομάδα να συνθέσει ένα ποίημα ή μια 
μικρή ιστορία ή ένα λίμερικ ή ένα ποίημα με ελεύθερο στίχο και παρουσιάζουν την 
εργασία τους στην ολομέλεια. 
Για παράδειγμα δίνονται οι λέξεις και εικόνες  

 Χέρι      Χορτάρι  
και παρόμοια τα ‘αστέρι, φεγγάρι, χρυσό, χέρι, παιδί, μαμά, ποδάρι’. 
Τα παιδιά θα μπορούσαν να τα συνθέσουν ως εξής:  
«Το παιδί με τη μαμά, 
που έχει  πολλά μαλλιά, 
πιάνει με το χέρι, 
ένα χρυσό αστέρι».   
Ή  
«Ήταν ένα παιδί από το φεγγάρι 
Που είχε ένα χρυσό ποδάρι 
Είδε ένα αστέρι 
Το άρπαξε στο χέρι 
Και έφαγε χορτάρι»  
Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις δημιουργίες των παιδιών, τις αναρτά και οργανώνει 
μια βραδιά ποίησης με τα ποιήματα που διαπραγματεύτηκε η τάξη. Επίσης μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα μεγάλο βιβλίο με τις δημιουργίες των παιδιών αφιερωμένο στον 
Ρίτσο.  
 
Προεκτάσεις  
Στις Τέχνες: Σαν προέκταση της δραστηριότητας μπορούμε να δώσουμε πηλό σε κάθε 
ομάδα με σκοπό να κατασκευάσει το δικό της φεγγάρι και να το χρωματίσει ανάλογα 
με τις αποχρώσεις που έχει το φεγγάρι της ομάδας του. Επίσης, χρησιμοποιώντας τα 
φεγγάρια τους μπορούν να πειραματιστούν με το Μαύρο θέατρο. Ακόμη, μπορεί να 
γίνει ανάλυση με τα παιδιά του πίνακα του Van Gogh «Έναστρη νύχτα» και να 
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παρακολουθήσουν το βίντεο (βλέπε Παράτημα) που  δίνει κίνηση στην «Έναστρη 
Νύχτα» 
Σε Γλώσσα, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος: Η εκπαιδευτικός 
μπορεί να προτρέψει τα παιδιά να ψάξουν στο Διαδίκτυο για φωτογραφίες με 
φεγγάρια, εικόνες με έργα τέχνης, τα οποία να χωρίσουν σε κατηγορίες ανάλογα με 
το μέγεθος, το χρώμα (αποχρώσεις), το σχήμα, την τοποθεσία. Στην συνέχεια της 
δραστηριότητας αφού ομαδοποιήσουν τις εικόνες, επιλέγουν αυτή που θα θέλανε να 
μιμηθούν και δημιουργούν διαλόγους μεταξύ τους, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 
φεγγαριού στην εικόνα που επέλεξαν (π.χ. διαλέγει ένα παιδί ένα φεγγάρι μέσα στην 
θάλασσα. Μπορεί να κάνει διάλογο με τα παιδιά που διάλεξε ένα φεγγάρι πάνω στην 
πόλη δηλαδή ρωτάει το ένα το άλλο τι βλέπει, τι κάνει, τι ακούει το δικό του 
φεγγάρι.  
Στις Φυσικές επιστήμες. Η εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει θεματική προσέγγιση 
σχετικά με την Ενότητα: Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο (Το φως και 
τις σκιές). Εναλλαγή μέρας νύχτας με την επεξεργασία του παραμυθιού "Νύχτα με 
Φεγγάρι" των Yvonne Goldner-Beivi & Nicoletta Ceccoli (2003).  
Στα Μαθηματικά: Η εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση επίλυσης 
προβλήματος. Τα παιδιά ακούνε τον ήχο των τζιτζικιών και μέσω καταιγισμού 
ιδεών, και ερωταποκρίσεων επιδιώκεται να αντιληφθούν ότι τα τζιτζίκια 
ακούγονται μόνο το καλοκαίρι και αυτό που ακούν είναι όνειρο.  
Έκφραση δημιουργία: Μαύρο θέατρο  
Επίλυση προβλήματος: Ακούμε τον ήχο των τζιτζικιών  
Μπορεί να γίνει ανάλυση του πίνακα του Van Gogh  «Έναστρη νύχτα» και να 
παρακολουθήσουν το εκπληκτικό βίντεο  που  δίνει κίνηση στην «Έναστρη Νύχτα» 
(βλέπε Παράστημα) 
Πιθανά σχέδια εργασίας  
Πλανήτες. 
Τα παιδικά όνειρα (φοβίες, συναισθήματα που προκαλεί το σκοτάδι). 
Διαφορετικότητα (μέρα- νύχτα). 
Το σχολείο στα παλιά χρόνια (παίρνουμε αφορμή από το ποίημα φεγγαράκι μου 
λαμπρό και τον πίνακα του  Γκύζη) 
Παιχνίδια από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα.  
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Παράρτημα 

  
Υλικό Σεναρίου 
Δημιουργός - Θέμα Χρήσιμη ιστοσελίδα 
Πίνακες ζωγραφικής 
Στέλλα Δούμου  «Ενύπνια Ψυχίων» http://ifigeneiasiafaka.com/ 

 
Donald Zolan,  
 

http://www.walltor.com/wallpaper/early-childhood--
sabina-in-the-grass--donald--zolan-painting-87063 

Glenn Brady, “The very full moon” 
 

http://dreaming-in-the-
mist.blogspot.gr/2012_04_29_archive.html 

Van Gogh, «Έναστρη νύχτα»  
 

http://www.freeweird.com/2012/02/starry-night-van-
gogh-interactive-video.html 

 
Βίντεο εικόνας και ήχου 
Video «Έναστρη Νύχτα»  http://www.youtube.com/watch?v=IatArCau_vA 
Video ήχου τζιτζικιών  http://www.youtube.com/watch?v=QUFtGocfCD8 
 
Εικόνες 
 http://cloudconnected.pblogs.gr/2008/08/h-galhnh-

ths-psyhhs.html 
 http://www.pemptousia.gr 
 http://nikitassoul.blogspot.gr/2010/07/blog-

post_25.html 
 http://www.diakonima.gr/2010/06/09 
 http://perierga.gr/2012/02 
 http://lioyenredo.blogspot.gr/2013/05/jugando-con-la-

luna-de-laurent-laveder.html 
 www.google.gr/search?q=golden+frogs&tbm 
Εικόνες με φεγγάρια 
 

http://www.fotosearch.gr/  
http://gr.freepik.com/free-photo/yellow-
moon_17623.htm 

Φεγγάρι κατασκευή (μικρό, μεσαίο, 
μεγάλο) 

http://pdf.mrprintables.com/mrprintables-doodle-
moon-lrg-ltr.pdf 

 
Ποιήματα-Μουσική  
Γ. Ρίτσου «Όνειρο καλοκαιρινού 
μεσημεριού»  
 

http://espejoparaperdedores.blogspot.gr/2012/11/blog
-post.html 
 

Παραδοσιακό «Φεγγαράκι μου λαμπρό» - 
μελοποιημένο 

http://www.youtube.com/watch?v=ANzWHhZaiv0, 

Παραδοσιακό «Φεγγαράκι μου λαμπρό» - 
απαγγελία 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed
ded&v=JYbqav8OswI 
 

Ε. Ρεμπούτσικα «Γεμάτο φεγγάρι» http://www.youtube.com/watch?v=TnMhCN4wFJ4 
 



35          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η έννοια του θανάτου στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Μια 
πρόταση διδακτικής αξιοποίησης. 
 της Αναστασίας Πατέρα, Υποψήφιας Διδάκτορος Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 

H απώλεια αποτελεί ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής των ανθρώπων. Τα παιδιά δεν 
είναι απρόσβλητα απέναντι στην απώλεια και οι εμπειρίες τους ποικίλλουν από τον 
αποχωρισμό ενός φίλου, το θάνατο ενός καρτούν,  ενός κατοικίδιου, το διαζύγιο των 
γονιών έως το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.  
 Στο σημείο αυτό, εύλογα, γεννάται το ερώτημα: «πόσο προετοιμασμένο είναι 
ένα παιδί για τις απώλειες της ζωής;» και η απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί 
είναι «ελάχιστα» ή «καθόλου», γιατί το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει δεν είναι εκπαιδευμένο για να το 
προετοιμάσει, αλλά ούτε και για να το στηρίξει όταν βρεθεί αντιμέτωπο με αυτές. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της επιθυμίας των γονιών να προστατεύσουν τα 
παιδιά τους από τη λύπη, ώστε να περάσουν χαρούμενα την παιδική τους ηλικία, 
απαλλαγμένα από στενοχώριες και συναισθηματικές  επιβαρύνσεις. Ως αποτέλεσμα, 
μπροστά στο θέμα του θανάτου επιλέγουν να σιωπούν, πιστεύοντας λανθασμένα ότι 
η σιωπή καταργεί τη συνειδητοποίηση ενός οδυνηρού γεγονότος (Παπαδάτου, 
2000:14. Baum, 2003:11). 
 Το να προσπαθεί κανείς όμως να προστατέψει το παιδί από την 
πραγματικότητα του θανάτου είναι μάταιο, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι 
συμβαίνει γύρω τους σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι νομίζουν οι ενήλικες. Εκτός από 
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τις εμπειρίες τους στην πραγματική ζωή με νεκρά ζώα, τα παιδιά παρατηρούν το 
θάνατο στις ειδήσεις στην τηλεόραση και πάρα πολλούς φανταστικούς θανάτους στις 
ταινίες. Επομένως, οι γονείς πρέπει να είναι ανοικτοί, υποστηρικτικοί και να 
απαντούν στις ερωτήσεις που κάνει το παιδί όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά, γιατί αυτό 
το βοηθά να καταλάβει καλύτερα και να αντιμετωπίσει το θάνατο, αν και ποτέ δεν 
είναι εύκολο για εκείνο (Ledezma, 1994:5). 

Παράλληλα, το περιβάλλον της σχολικής τάξης, όταν είναι ανοικτό και 
προστατευτικό, αποτελεί το πλέον κατάλληλο τοπίο για να εκφράσουν τα παιδιά τις 
απορίες τους γύρω από την έννοια του θανάτου, αλλά και για να επεξεργαστούν 
ψυχολογικά κάποιες από τις απώλειες που μπορεί να βιώνουν στη ζωή τους. 
Εντούτοις, πολλοί εκπαιδευτικοί εγείρουν ενστάσεις σχετικά με την καταλληλότητα 
της έννοιας του θανάτου για συζήτηση στην τάξη. Οι δύο κύριοι λόγοι που 
αναφέρονται είναι πρώτον, ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι δεν αισθάνονται άνετα όταν 
συζητούν το θέμα, και δεύτερον, ότι τα παιδιά είναι πολύ νέα για να ασχολούνται με 
τέτοια ιδιόμορφα και αγχωτικά ζητήματα.  

Την απάντηση στο δεύτερο σκέλος του διλήμματος αυτού θα μπορούσε να 
αποτελέσει η χρήση της λογοτεχνίας ως μέσο  για την εξοικείωση με το θέμα του 
θανάτου. Η λογοτεχνία είναι ένας από τους προσφορότερους τρόπους παρουσίασης 
του θέματος μέσα στη σχολική τάξη καθώς προσφέρει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά 
να εξερευνήσουν την έννοια του θανάτου και τι σημαίνει γι’ αυτά. Επιπλέον, δίνει τη 
δυνατότητα στους δασκάλους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών, σ’ ένα 
πλαίσιο προληπτικό, παρά επανορθωτικό, προετοιμάζοντάς τα να αντιμετωπίσουν το 
θάνατο καθώς θα μεγαλώνουν (Klingman, 1980)  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η εργασία αυτή επιχειρεί να 
παρουσιάσει τους τρόπους προσέγγισης της έννοιας του θανάτου στα 
εικονογραφημένα παιδικά βιβλία αλλά και να προτείνει δραστηριότητες στον 
εκπαιδευτικό για τη διδακτική αξιοποίηση των βιβλίων αυτών στην τάξη.  
 

Θεωρητικό πλαίσιο 
Η επίδραση της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού θεωρείται αναμφισβήτητη. Τα λογοτεχνικά έργα, με τις 
ιδέες, τις ηθικές αξίες, τις σχέσεις των ηρώων που προβάλλουν, συντελούν στην 
ηθική και συναισθηματική ωρίμανση του αναπτυσσόμενου ατόμου, καθώς και στην 
κοινωνικοποίησή του (Τσιλιμένη, 2003:91). Σχετικά με το ίδιο ζήτημα, η Καρπόζηλου 
(1994:73) αναφέρει πως πολλοί μελετητές της εξελικτικής ψυχολογίας συμφωνούν 
ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην κατανόηση 
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και αποδοχή των συναισθημάτων του, στην πρόσκτηση νέων αντιλήψεων και στην 
απόκτηση ταυτότητας. 

Η λογοτεχνία, και ιδιαίτερα οι μικρές ιστορίες, προσφέρουν μία από τις 
πλουσιότερες και πιο ποικιλόχρωμες ευκαιρίες να εξερευνήσουν τα μικρά παιδιά την 
έννοια του θανάτου  με έναν τρόπο έμμεσο και μη απειλητικό. Επίσης, δίνει τη 
δυνατότητα στους ενήλικες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών σ’ ένα 
πλαίσιο αναπτυξιακά προληπτικό, παρά επανορθωτικό, για να τα προετοιμάσουν 
στην αντιμετώπιση του θανάτου καθώς θα μεγαλώνουν  

Από το 1980 και μετά, παρουσιάζεται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός 
βιβλίων που πραγματεύονται ρεαλιστικά την αποδοχή του θανάτου και τις 
συναισθηματικές διεργασίες που ακολουθούν το θάνατο ενός αγαπημένου 
προσώπου. Η φιλοσοφία των βιβλίων αυτών στηρίζεται στη γενικότερη και κοινά 
αποδεκτή άποψη ότι η παιδική λογοτεχνία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ψυχική 
ενδυνάμωσή τους απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής. Στις μέρες μας, η κοινότερη 
περίπτωση που παρουσιάζουν είναι ο θάνατος του παππού και της γιαγιάς, καθώς, 
κατά κύριο λόγο οι συγγραφείς επιλέγουν να παρουσιάσουν το θάνατο ως φυσικό και 
αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο (Sadler, 1991. Γιαννικοπούλου, 2005). Το 
σκεπτικό της χρήσης της λογοτεχνίας ως εργαλείο στην εκπαίδευση σχετικά με το 
θάνατο είναι ότι, όταν τα παιδιά διαβάζουν φέρνουν στην αναγνωστική εμπειρία τις 
δικές τους ανάγκες και προβλήματα (Klingman, 1980). Έτσι, προσφέρεται η πιο 
κοντινή δυνατή ενασχόληση με ζητήματα θανάτου χωρίς απαραίτητα να βιωθεί μία 
πραγματική απώλεια ή τραύμα. Αυτό συμβαίνει μέσα από τρεις κύριους μηχανισμούς 
που δρουν εν δυνάμει θεραπευτικά και που λειτουργούν στο πλαίσιο της δυναμικής 
της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο: αναγνώριση, 
κάθαρση, και αυτογνωσία. 

 Η επίδραση της λογοτεχνίας στους αναγνώστες είναι άμεση και διαισθητική. 
Ενώ αυτοί υπόκεινται στην αναγνωστική εμπειρία, αποδίδουν στους εαυτούς τους, 
είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, χαρακτηριστικά, συναισθήματα και συμπεριφορές 
των χαρακτήρων της ιστορίας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και απογοητεύσεις 
παρόμοιες με τις δικές τους ή που έχουν προβλήματα που αγγίζουν μερικές από τις 
συναισθηματικά φορτισμένες αναμνήσεις τους. Αυτή η ταύτιση επιτρέπει στους 
αναγνώστες να ξαναζήσουν μέσω άλλων μία συγκεκριμένη εμπειρία, να 
αποφορτίσουν τα συναισθήματά τους και τελικά να βιώσουν την κάθαρση 
(Klingman, 1980.  Καρπόζηλου, 1994). 
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Μεθοδολογία, σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με: 
α) Την καταγραφή των εικονογραφημένων βιβλίων με θέμα το θάνατο για παιδιά 
4-8 ετών, μεταφρασμένων και εγχώριας παραγωγής. 
β) Τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, ως πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς, για 

την  αξιοποίηση των βιβλίων αυτών στην τάξη. 
Για τις ανάγκες της έρευνας εστιάσαμε στις εικονογραφημένες μικρές ιστορίες για 
δύο κυρίως λόγους: 
Α) Στις εικονογραφημένες μικρές ιστορίες κείμενο και εικόνες διαπλέκονται, δεν 
κυριαρχεί ούτε το κείμενο ούτε οι εικόνες, αλλά το ένα συμπληρώνει, διευρύνει και 
ολοκληρώνει το άλλο και μαζί εκφράζουν νοήματα που δεν θα μπορούσαν να 
αποδοθούν μόνο με λέξεις ή εικόνες. Έστω κι αν οι εικόνες είναι στατικές, δίνουν 
μια σύνθετη σχέση προφορικής και οπτικής αφήγησης, ενώ καλλιεργούν την 
αναγνωστική κατανόηση και την κριτική σκέψη. 
Β) Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο του 
ρεαλισμού, καθώς απεικονίζουν ρεαλιστικές σκηνές της καθημερινής ζωής του 
παιδιού και των ενηλίκων (Τσιλιμένη, 2003:47). Για το λόγο αυτό λειτουργούν 
καθησυχαστικά για το παιδί, αφού μέσα από αυτές τις «ιστορίες- καθρέφτη» το παιδί 
μπορεί να ξαναβρεί την αντανάκλαση του εαυτού του, αυτό που ζει και αισθάνεται, 
επιτρέποντάς του να συγκρίνει την περιγραφόμενη στο βιβλίο πραγματικότητα με τη 
δική του ( Αναγνωστοπούλου, 2004:269). 
Σε ότι αφορά το σκέλος της καταγραφής βιβλίων που έχουν ως πρώτο θέμα τον 
θάνατο, η έρευνα αγοράς μας έδωσε τους παρακάτω τίτλους βιβλίων: 
 

 Δέντρο από αγάπη, Τασούλα Τσιλιμένη, εικον. Δέσποινα Καραπάνου, Αθήνα, 
Παπαδόπουλος, 2007. 

 Ο Μελένιος και ο παππούς που έφυγε, Νάιτζελ Γκρέι, εικον. Βανέσα Καμπάν, 
Ψυχογιός, 1999. 

 Ο παππούς του Ρόκο, Βησσαρία Ζορμπά- Ραμμοπούλου εικον. Ντανιέλα 
Σταματιάδη, μικρή ΜΙΛΗΤΟΣ, 2003. 

 Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα, Rien Broere, εικον. Ann de Bode,               
Μετφρ. Φωτεινή Περαματζέλη, Γλαύκη, 2000.   

 Ο παππούς πετάει, Ζίγκριντ Λάουμπε,  εικον. Μαρία Μπλαζεγιόφσκι,  μετφρ. 
Χαρά Στρώνη, Κάστωρ, 2000.   

 Το λουλουδόπαιδο, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, εικον. Μιχάλης 
Κουντούρης, Μίνωας, 2004. 
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 Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται, Βασιλική Νευροκοπλή, εικον. Νικόλας 

Ανδρικόπουλος,  Λιβάνη, 2007. 
 Για πάντα μαζί, Alan Durant, εικον.Debi Gliori, μετφρ. Φίλιππος Μανδηλαράς, 

Πατάκης, 2003. 
 Αντίο Ποντικούλη, Robie H. Harris, εικον. Jan Ormerod, Μετφρ. Αποστολία 

Δημητρά, Ελληνική Παιδεία, 2003. 
 Θα σε θυμάμαι πάντα!, Jennifer Moore- Mallinos,  εικον. Marta Fabrega, μετφρ. 

Παρασκευή Αυγουστίνου,  Σαββάλας, 2006.  
 

Λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που τίθεται για την παρουσίαση 
της εργασίας δεν θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση του θέματος 
στο κάθε βιβλίο. Δηλώνεται όμως ότι η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για 
την καταγραφή και μελέτη των κειμένων είναι η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών για συστηματική 
ανάλυση των κειμένων με βασικό χαρακτηριστικό τη διατήρηση των 
πλεονεκτημάτων της ποσοτικής ανάλυσης και την περαιτέρω ποιοτική - 
ερμηνευτική αξιοποίηση τους (Mayring, 2000). 

 
Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των βιβλίων 

Η ενασχόληση με βιβλία που αναφέρονται στο θέμα του θανάτου και της 
απώλειας γενικότερα, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
λογοτεχνίας για την «ευέλικτη ζώνη» ή στο πλαίσιο μιας διαθεματικής 
δραστηριότητας, όπως η «Αγωγή Υγείας». 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οι δραστηριότητες που      
ακολουθούν σχεδιάστηκαν με σκοπό να προβληθεί η συναισθηματική πλευρά της 
μάθησης περισσότερο, παρά κάποιοι γνωστικοί στόχοι στους οποίους έδιναν έμφαση 
τα Αναλυτικά Προγράμματα για σειρά ετών.  Συνεπώς, οι δραστηριότητες αυτές δεν 
θα ανταποκρίνονται μόνο στις αισθητικές απαιτήσεις του κειμένου, ούτε θα 
περιορίζονται σε υφολογικά, δομικά ή στοιχεία έκφρασης. Αντίθετα, μπορεί να 
ξεκινούν από την κατανόηση του κειμένου ή την αναγνώριση της δομής του, να 
περνούν στη συνέχεια στην ανάπλαση και απόδοσή του και τελικά, θα πρέπει να το 
συσχετίζουν με τη ζωή και την πραγματικότητα του παιδιού. 

Με τον τρόπο αυτό, η αναγνωστική εμπειρία συνδέεται με την πείρα της ζωής 
και με τους προβληματισμούς του σημερινού ανθρώπου, ενώ αυτού του είδους οι 
δραστηριότητες θέτουν καίρια ζητήματα για διαλογική συζήτηση μέσα στην τάξη, 
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αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του λογοτεχνικού κειμένου, και  
εντάσσοντάς το  στον κόσμο του παιδιού 
 ( Κατσίκη- Γκίβαλου, 2005. Αποστολίδου, 2004). 

 Ο βασικός άξονας στον οποίο στηρίζεται ο σχεδιασμός των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων αποτελείται από δύο μέρη: 
Α. Διάβασμα ενός βιβλίου ως αφορμή για συζήτηση. 
Β. Συζήτηση πάνω στο βιβλίο που χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για επικοινωνία 
Για να εξερευνήσει το βαθμό της κατανόησης της ιστορίας από τα παιδιά ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τριών ειδών ερωτήσεις: προκαταρκτικές, 
κατανόησης/αιτιολόγησης και επέκτασης ( Τσιλιμένη, 2007:83). 
Οι προκαταρκτικές ερωτήσεις έχουν ως στόχο τους να διερευνήσουν τις απόψεις 
των παιδιών, να τα εισάγουν στο πνεύμα του βιβλίου και να τα βοηθήσουν να 
εστιάσουν σε σημεία που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. 
Οι ερωτήσεις κατανόησης/αιτιολόγησης γίνονται για να διαπιστωθεί ο βαθμός 
κατανόησης των γεγονότων, της εξέλιξης, των σχέσεων των ηρώων, κλπ. 
Οι ερωτήσεις επέκτασης και προσωπικού χαρακτήρα για τα παιδιά, επιχειρούν τη 
σύνδεση των αποκτηθέντων απόψεων μέσω του κειμένου, με αυτές που ήδη το 
παιδί διαθέτει.  

Δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συνδέσουν την ιστορία του βιβλίου με 
τα δικά τους αισθήματα και τη δική τους ζωή, τους επιτρέπεται να εμβαθύνουν στα 
θέματα ενός εικονογραφημένου βιβλίου. Επιπλέον, ενισχύεται η πιθανότητα 
αφομοίωσης και ενσωμάτωσης στοιχείων του κειμένου σε θέματα αξιών, 
συμπεριφοράς, κλπ. ( Baum, 2003). Μέσα από τη συζήτηση που προκύπτει από τις 
ερωτήσεις, το παιδί επικεντρώνει στο θέμα, επιχειρηματολογεί, αιτιολογεί, 
αναπτύσσει κριτική ικανότητα, διαμορφώνει άποψη. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες δραστηριότητες και να συνδέσει το κείμενο με 
τα εικαστικά και τη δραματοποίηση. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να έχει υπόψη 
του ότι ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία ενσυναίσθησης 
στο παιδί, όπως και η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεών του. 

 Συνεπώς,  η ζωγραφική, τα παιχνίδια που βασίζονται στην ιστορία που 
διαβάστηκε, το παίξιμο ρόλων και το δημιουργικό γράψιμο ανήκουν στις τεχνικές 
που διευκολύνουν την εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. 
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Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Για λόγους συντομίας, στο συγκεκριμένο σημείο θα παρουσιάσουμε δραστηριότητες 
που αφορούν ένα μόνο βιβλίο αλλά που είναι γενικότερου χαρακτήρα και μπορούν 
να εφαρμοστούν με ανάλογη προσαρμογή και στα άλλα βιβλία. 

 
 Δραστηριότητες για το βιβλίο με τίτλο  Αντίο Ποντικούλη 

 
Πριν την ανάγνωση: 
 

- Ο δάσκαλος παρουσιάζει το βιβλίο στα παιδιά με καλυμμένο τον τίτλο και τα 
καλεί να περιγράψουν την εικόνα του εξώφυλλου. Τα παιδιά περιγράφουν 
την εικόνα και κάνουν υποθέσεις για την ιστορία που πρόκειται να διαβάσουν. 

 
Ερωτήσεις πριν την ανάγνωση του βιβλίου (προκαταρκτικές): 

- Έχετε κάποιο κατοικίδιο ζώο; Τι είναι; 
- Πώς το λένε; 
- Μήπως είχατε κάποιο παλιότερα; Ποιο ήταν το όνομά του; 
- Ποιος φροντίζει το ζωάκι σας; Τι πράγματα κάνετε μαζί του; 
-  

Ερωτήσεις μετά την ανάγνωση (κατανόησης περιεχομένου/αιτιολόγησης): 
- Τι συνέβη στον Ποντικούλη; 
- Πώς ένιωσε το αγοράκι όταν έμαθε ότι ο Ποντικούλης πέθανε; 
- Τι έκανε τότε; 
- Γιατί πέθανε ο Ποντικούλης; 
- Τι αποφάσισε να κάνει το αγοράκι; 
- Πού έθαψαν τον Ποντικούλη; 
- Θα πάρει καινούργιο Ποντικάκι; 
 
Ερωτήσεις επέκτασης: 
- Αν ήσασταν στη θέση του αγοριού της ιστορίας, θα κάνατε το ίδιο ή κάτι 

διαφορετικό; 
- Ποια σκηνή ή φράση του βιβλίου σας έκανε εντύπωση; 
- Αν το δικό σας κατοικίδιο πέθαινε, θα παίρνατε ένα καινούργιο; 
- Πότε νιώσατε τόσο θυμωμένοι/ λυπημένοι; Γιατί; 
- Τι κάνετε όταν θυμώνετε/ λυπάστε; 
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Άλλες δραστηριότητες: 

- Αναδιήγηση της ιστορίας: Τα παιδιά κάθονται σ’ ένα κύκλο και διηγούνται το ένα 
στο άλλο ακόμα μια φορά αναλυτικά τι έχει συμβεί στην ιστορία του Ποντικούλη. 
Μετά σκέφτονται αν υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή τους που μοιάζουν με 
κάποια κομμάτια αυτής της ιστορίας. (π.χ. Θα μπορούσαν να διηγηθούν 
αναμνήσεις από το δικό τους κατοικίδιο, τι τους άρεσε, ή τι τους έκανε να 
θυμώνουν). 
Ακόμη, θα μπορούσαν να περιγράψουν τι συνέβη τότε, τι ήταν διαφορετικό και τι 
ίδιο μ’αυτό που λέει το βιβλίο. Στο τέλος της διήγησης θα μπορούσε το καθένα να 
γράψει και να εικονογραφήσει την ιστορία του δικού του κατοικίδιου. 

- Επιστολή: Αν το αγοράκι της ιστορίας μπορούσε να γράψει ένα γράμμα στον 
Ποντικούλη, τι θα του έγραφε. 

 
Συμπεράσματα: 

Τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία με κύριο θέμα την απώλεια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν και να 
αποφορτίσουν τα συναισθήματά τους, αποκτώντας επίγνωση των στάσεών τους 
απέναντι στο θάνατο.  
  Oι συγκεκριμένες εικονογραφημένες μικρές ιστορίες που μελετήθηκαν στην 
εργασία αυτή, παρουσιάζουν την έννοια του θανάτου με ένα ρεαλιστικό και θετικό 
τρόπο που προάγει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και καθιστά την παιδική 
λογοτεχνία το προσφορότερο μέσο για την προσέγγιση της έννοιας του θανάτου από 
τα παιδιά.  
Επιπλέον,  τα βιβλία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά από τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του ότι ο σκοπός τους θα πρέπει να είναι η προαγωγή της συναισθηματικής 
και βιωματικής μάθησης. Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
ξεκινούν από την κατανόηση του κειμένου ή την αναγνώριση της δομής του, να 
περνούν στη συνέχεια στην ανάπλαση και απόδοσή του και τελικά, θα πρέπει να το 
συσχετίζουν με τη ζωή και την πραγματικότητα του παιδιού  
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Διδακτική πρόταση για την διαπραγμάτευση Μαθηματικών εννοιών 
προσχολικής ηλικίας μέσα από διαδραστική ψηφιακή αφήγηση παραμυθιού 
 του Ρίζου Χαλιαμπάλια, Υποψήφιου Διδάκτορα Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

 
Περίληψη. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία εναλλακτική διδακτική πρόταση για τη 
διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. Σκοπό έχει να δώσει ένα ενδεικτικό 
πλαίσιο αναφοράς στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Το πλαίσιο 
αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και χρήση της ψηφιακής αφήγησης ενός 
παραμυθιού με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του Scratch, και να 
συνδυαστεί με δραστηριότητες που αφορούν μαθησιακούς στόχους που 
περιγράφονται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.  
 
Εισαγωγή  
Σήμερα, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου βιώνουν συνεχείς τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και θα βιώσουν στο μέλλον μια πραγματικότητα η οποία θα 
απαιτεί μια σειρά από γνώσεις και ικανότητες οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς. 
Τέτοιες ικανότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις, η 
επεξεργασία δεδομένων, η ανάλυση και η σύνθεση, επιδιώκεται να αναπτυχθούν από 
τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών στα Μαθηματικά. Όπως αποσαφηνίζεται στο νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, οι μαθηματικές έννοιες θα πρέπει να 
αναπτύσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να συνδέονται με άλλες θεματικές 
περιοχές μεταξύ των οποίων και η λογοτεχνία. Ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί με 
διαλεκτικό τρόπο τις απαιτούμενες συνδέσεις, ενθαρρύνοντας την μαθηματική 
δράση και τον αναστοχασμό για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 
μαθηματικές ιδέες που επιδιώκει να προσεγγίσει. Στην προσχολική εκπαίδευση η 
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απλή αφήγηση χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση και μπορεί να προσδώσει οφέλη 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο 
αναφοράς στο οποίο θα ενταχθεί και θα αναπτυχθεί η διδασκαλία μαθηματικών 
εννοιών. Τα πολυμέσα και τα νέα περιβάλλοντα προγραμματισμού ευνοούν την 
δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. Όπως και η παραδοσιακή έτσι και η ψηφιακή 
αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρουσίαση προς τα παιδιά αλλά και 
για την παραγωγή από τα παιδιά διδακτικών καταστάσεων οι οποίες θα 
αξιοποιηθούν στην Μαθηματική εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή επίκεντρο είναι η 
ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού που χρησιμοποιεί την αφήγηση ενός 
παραμυθιού στην διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. Πιο 
συγκεκριμένα περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας η 
οποία βασίζεται σε γνωστό παραμύθι και στην οποία εισάγεται αλληλεπίδραση μέσω 
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του Scratch, σε συνδυασμό με την εισαγωγή 
εννοιών που αφορούν τα μαθηματικά της προσχολικής ηλικίας. Το συγκεκριμένο 
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης για να διαπραγματευτούν τους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται για 
τα Μαθηματικά από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011). 
 
 Ψηφιακή αφήγηση 
Η αφήγηση ιστοριών δεν αποτελεί κάτι νέο στη διδακτική πρακτική, αφού ήδη εδώ 
και χρόνια χρησιμοποιείται ως ένα αποτελεσματικό μέσο διδασκαλίας (Pedersen, 
1995). Ο Lathem (2005) ορίζει την ψηφιακή αφήγηση σαν «τον συνδυασμό της 
παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία 
τηλεπικοινωνίας». Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η αξία της στηρίζεται 
στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική, μη γραμμική διαδικασία η οποία διαμορφώνει 
ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και επικοινωνίας χρησιμοποιώντας μέσα και 
προσομοιώσεις για την αναπαράσταση ιδεών που δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
με συμβατικό τρόπο (Γκούσκος κ.α 2011). Ωστόσο, αναπτύσσεται προβληματισμός για 
τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται τα ψηφιακά μέσα στην αφηγηματική 
διαδικασία. Ο Ohler (2005) επισημαίνει ότι η αφήγηση θα πρέπει να είναι το κεντρικό 
ζήτημα κατά τη διάρκεια δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας και να ληφθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον βαθμό παρουσίας των εδικών εφέ και των τεχνολογικών 
μέσων. Υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργούν στους μαθητές τις 
δεξιότητες της προφορικής και της γραπτής αφήγησης. Ένας άλλος πιθανός 
κίνδυνος είναι το να αποκτήσει η αφήγηση μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τους 
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μαθησιακούς στόχους  (Kay, 1996). Το παιδί μπορεί να παρασυρθεί από την εξέλιξη 
της ιστορίας χωρίς να μπορεί να διακρίνει τις μαθηματικές αναφορές ή να μεταφέρει 
τις μαθηματικές σχέσεις σε άλλες καταστάσεις (Donaldson, 1991). Για να 
αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο αυτό απαιτείται πολύ καλή γνώση από τους 
εκπαιδευτικούς των τεχνολογικών μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στην 
αφηγηματικής διαδικασία. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ψηφιακή αφήγηση είναι 
καθοριστικός.  Το ενδιαφέρον για την  ψηφιακή αφήγηση αυξάνεται καθώς 
μειώνονται οι τεχνολογικές απαιτήσεις για την υλοποίηση της, αφού υπάρχουν 
ισχυρά και ελεύθερα λογισμικά που επιτρέπουν ακόμη και στους αρχάριους χρήστες 
υπολογιστών να γίνουν ψηφιακοί παραγωγοί, συντάκτες και διανομείς μέσων σε 
μεγάλη κλίμακα μέσα από το διαδίκτυο και εφαρμογές web 2.0 (Σεραφείμ, 2010). Το 
Scratch αποτελεί ένα προγραμματιστικό περιβάλλον σχεδιασμένο για την 
εκπαίδευση το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει εύκολα 
αλληλεπιδραστικές ιστορίες (Maloney κ.α 2008), κινούμενα σχέδια, ψηφιακά 
παιχνίδια, μουσική και ψηφιακή τέχνη και να τα μοιραστεί στη διαδικτυακή 
κοινότητα. Είναι -σύμφωνα με τους σχεδιαστές του περιβάλλοντος - κατάλληλο για 
χρήση από την ηλικία των οκτώ ετών. Αυτό ισχύει μέχρι την νέα έκδοση του, η οποία 
θα απευθύνεται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
 
Σχεδιασμός της δραστηριότητας  
Οι Σεραφείμ και Φεσάκης (2010) προτείνουν μια διδακτική προσέγγιση για τη 
δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από παιδιά προσχολικής ηλικίας η οποία βασίστηκε 
σε έρευνα σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
μπορούν χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση να 
δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες με την υποστήριξη της παιδαγωγού. Στην 
διδακτική προσέγγιση που προτείνουμε, ακολουθούμε μια αντίστοιχη οργάνωση των 
μαθησιακών στόχων και των δραστηριοτήτων. Η διδακτική μας πρόταση αποτελείται 
από τους γνωστικούς στόχους (Πίνακας 1) και τα βήματα (Πίνακας 2) που 
οργανώθηκαν ως σύστημα με τη μορφή της διαδικασίας (Πίνακας 3). Η διαδικασία 
αποτελεί ουσιαστικά μια συνοπτική περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης η οποία 
βασίστηκε στο Scratch. 
Η δραστηριότητα ξεκινάει με την αφήγηση του παραμυθιού του Ευγένιου Τριβιζά “Τα 
τρία λυκάκια” και την εμφάνιση των μορφών των ζώων στην πρώτη οθόνη.  
Ακολουθεί ο πίνακας των στόχων και ο πίνακας με τα βήματα της διδακτικής 
προσέγγισης. 
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Στόχοι Πίνακας 1. Στόχοι διδακτικής προσέγγισης 

Σ1 Αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές 
άμεσης αναγνώρισης. 

Σ2 Καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και 
άλλες μορφές συμβολικών αναπαραστάσεων 

Σ3 Συγκρίνουν και διατάσσουν ποσότητες όπως και αριθμούς 

Σ4 Διερευνούν καταστάσεις βάζω ακόμα, βάζω μαζί και συγκρίνω για να 
προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης και κατασκευάζουν 
απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

Σ5 Εντοπίζουν, περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις, διευθύνσεις και 
διαδρομές στον χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη 
χρήση απλών χωρικών εννοιών 

Σ6 Αναγνωρίζουν, περιγράφουν και συμπληρώνουν κανονικότητες με 
χειραπτικό ή εικονιστικό υλικό 

Σ7 Πραγματοποιούν άμεσες συγκρίσεις ίσων και άνισων μεγεθών 

 
Οι παραπάνω στόχοι είναι ενδεικτικοί. Στην πορεία της δημιουργίας και της 
ανάπτυξης της ψηφιακής αφήγησης και ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης με τους μαθητές μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσθέσει ή να 
αφαιρέσει στόχους. 
Ακολουθεί ο πίνακας με τα βήματα της διδακτικής παρέμβασης. 
Πίνακας 2.  Βήματα διδακτικής παρέμβασης 
Β1 Δημιουργία ή ψηφιοποίηση εικόνων από το βιβλίο. Τα αρχεία που θα 

προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν σαν σκηνικά ή ενδυμασίες μορφών 
Β2 Αφήγηση από τον εκπαιδευτικό ή από τα παιδιά του παραμυθιού και 

καταγραφή από την επιλογή ηχογράφησης. Δημιουργία αρχείου ήχου. 
Β3 Διαχωρισμός του αρχείου ήχου σε επιμέρους αρχεία για τις ανάγκες 

της δραστηριότητας 
Β4 Δημιουργία μορφών (πχ λυκάκια) από τα αρχεία εικόνας    
Β5 Δημιουργία σεναρίων για τις εναλλαγές σκηνικών 
Β6 Δημιουργία σεναρίων για την αλληλεπίδραση με τις μορφές 
 
Με την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος (Scratch 2.0) ο κώδικας των σεναρίων 
που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα συντάσσεται από τον εκπαιδευτικό. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ο προγραμματισμός με το Scratch ενδείκνυται 
για παιδιά άνω των 8 ετών. Αυτό θα τροποποιηθεί με την αναμενόμενη έκδοση του 
προγράμματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας (ScratchJr). Τα παιδιά όμως μπορούν 
να συνεισφέρουν μέσα από επιλογές που διαθέτει το περιβάλλον του Scratch στην 
δημιουργία των δομικών στοιχείων της ψηφιακής αφήγησης και να δημιουργήσουν 
ή να τροποποιήσουν μορφές και σκηνικά μέσα από το πρόγραμμα ζωγραφικής ή από 
την επιλογή της κάμερας και να δημιουργήσουν αρχεία ήχου μέσα από την επιλογή 
της ηχογράφησης. Με την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών προσφέρεται στα 
παιδιά η δυνατότητα για περισσότερες δεξιότητες από αυτές της απλής εξοικείωσης 
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και ειδικότερα για την 
εξοικείωση με τον σχεδιασμό και την παραγωγή πολυμεσικών στοιχείων, ένα μέσο 
για την μάθηση στο πλαίσιο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και ένα τρόπο 
για την ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία (Σεραφείμ και Φεσάκης, 2010). 
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Η επιλογή των χρονικών σημείων της αφήγησης στις οποίες πραγματοποιείται η 
παρέμβαση με τις ερωτήσεις είναι ενδεικτική. Για τη δημιουργία των ερωτήσεων και 
τη διαχείριση των απαντήσεων  ο εκπαιδευτικός συντάσσει το αντίστοιχο σενάριο 
του Scratch. Η διαχείριση των ερωτήσεων και των  απαντήσεων μπορεί να γίνει από 
τον εκπαιδευτικό με βάση συμπεριφοριστικές ή άλλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
που ο ίδιος θα επιλέξει ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των 
παιδιών ή το μαθησιακό τους προφίλ. Ο εκπαιδευτικός, επίσης θα επιλέξει την 
κατάλληλη χρονική στιγμή για να παρέμβει και να κατευθύνει τα παιδιά προς τις 
μαθηματικές έννοιες και για να τα βοηθήσει να μεταβούν από την άτυπη προς την 
τυπική μαθηματική γλώσσα (Griffiths & Clyne, 1991).  
 
Επίλογος 
Μέσω ενός παραμυθιού δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να διακρίνουν τα δεδομένα 
που χρειάζεται να διαχειριστούν με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο. Η 
αλληλεπίδραση που μπορεί να ενσωματώσει η αξιοποίηση ενός προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος στην αφηγηματική διαδικασία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
σχεδιάσουν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να χειριστούν 
μαθηματικές έννοιες και σχέσεις με δυναμικό τρόπο.  
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Αξιοποίηση δραστηριοτήτων Φιλαναγνωσίας για την ομαλή Μετάβαση από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτική πρόταση. 
 της Κικιλίας Τσουκαλά, Med Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

«Ένας Ξιφίας μεγαλώνει και ενώνει … το Νηπιαγωγείο με το Δημοτικό 
σχολείο» 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
δραστηριοτήτων για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας που σχετίζονται με την 
φιλαναγνωσία και μπορούν να αποτελέσουν δράσεις εντασσόμενες στα πλαίσια 
διαδικασιών ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.  

Η αλλαγή σχολικού πλαισίου για τα παιδιά συνδέεται με συγκεκριμένες 
προσδοκίες και ενθουσιασμό ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάσει ποικίλους 
βαθμούς έντασης κι ανησυχίας (Yeboah, 2002). Συγκεκριμένες αλλαγές στις σχέσεις, 
τη μέθοδο διδασκαλίας, το περιβάλλον, το χώρο, το διδακτικό περιεχόμενο και τη 
μάθηση συνδέονται κατά τη διάρκεια της μετάβασης και δημιουργούν απαιτήσεις στα 
παιδιά και τις οικογένειές τους (Fabian & Dunlop, 2007). Οι ερευνητές που έχουν 
μελετήσει το θέμα προτείνουν την εφαρμογή δραστηριοτήτων που αξιοποιούν 
κοινούς κώδικες και εκπαιδευτικές μεθόδους ανάμεσα στις βαθμίδες (Γουργιώτου, 
2008. Einarsdottir, 2004. Μπαγάκης κ.α., 2006. Peters, 2010).  

Το παιχνίδι θεωρείται «κυρίαρχη δραστηριότητα» για την ανάπτυξη και τη 
μάθηση των παιδιών στην ηλικία 4-7 ετών, κατά την οποία αναπτύσσουν βασικές 
ικανότητες, νέες γνώσεις και δεξιότητες (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., 2011, σ. 26), και μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως ‘εργαλείο μετάβασης’ (Broström, 2005). Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του παιχνιδιού και της επαφής τους με 
παιδαγωγικό υλικό, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους (Blaustein, 2005) αλλά 
και τη σκέψη τους.  
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Η φιλαναγνωσία ή βιβλιοφιλία (Καρακίτσιος, 2011. Τσιλιμένη, 2007), αφορά την 

πολυδύναμη και πολυεπίπεδη σχέση βιβλίου - αναγνώστη, αποτελώντας πηγή 
ευχαρίστησης αλλά και διαμόρφωσης του ιδεολογικού κόσμου παιδιών τόσο του 
Νηπιαγωγείου όσο και του Δημοτικού σχολείου. Οι δραστηριότητες φιλαναγνωσίας 
έχουν από τη φύση τους διαθεματικού περιεχομένου χαρακτήρα και μπορούν να 
υλοποιηθούν με παιγνιώδη τρόπο, αξιοποιώντας τις πολλαπλές όψεις που προσφέρει 
κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό.  

Η εφαρμογή δραστηριοτήτων που συνδυάζουν και αξιοποιούν χειραπτικό και 
ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό, προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον και προσελκύει 
την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών λόγω των πολλαπλών αναπαραστάσεων 
που προσφέρουν, εξασφαλίζοντάς τους κοινωνικοσυναισθηματικά και γνωστικά 
οφέλη (Τσουκαλά, 2014). Η παρούσα διδακτική πρόταση υποστηρίζει ότι η 
ενασχόληση των παιδιών με παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, που 
αξιοποιούν πολλαπλές όψεις παιδαγωγικού υλικού και αφορούν την ομαλή 
μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, ενδέχεται να ωφελήσει τα 
παιδιά σε προσωπικό, ακαδημαϊκό και γνωστικό επίπεδο.  

Γενικός Σκοπός: Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας και ομαλής 
μετάβασης (στην παρούσα διδακτική πρόταση) αποσκοπεί αφενός στην εξοικείωση 
των παιδιών με το βιβλίο και την ανάπτυξη κειμενικού, οπτικού και ψηφιακού 
γραμματισμού, και αφετέρου στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
(διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας, αυτορύθμιση συμπεριφοράς, ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων), η οποία είναι πολύ σημαντική κατά την μετάβαση των 
παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο και την ένταξή τους σε αυτό το 
σχολικό πλαίσιο. 
Εμπλεκόμενες Μαθησιακές Περιοχές: Γλώσσα – Τέχνες (Εικαστικά, Θέατρο) –ΤΠΕ– 
Μαθηματικά – Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.. 

Αναλυτικότερα, οι στόχοι που τίθενται προς υλοποίηση σε κάθε μαθησιακή 
περιοχή επιμερίζονται ως εξής: 
Γλώσσα  
Κατανόηση και παραγωγή προφορικών κειμένων 
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούν αποτελούν τα δομικά 
στοιχεία των προφορικών τους κειμένων.  
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις απαρτίζονται από μικρότερα κομμάτια, τις 
συλλαβές και τα φωνήματα. 
Να κατακτήσουν φθόγγους και φωνήματα στην ελληνική γλώσσα.  
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Να διατυπώνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το είδος των πληροφοριών που δεν 
κατανοούν, ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία.  
Να αναπτύσσουν στρατηγικές προκειμένου να δηλώσουν συμφωνία/διαφωνία με 
τον συνομιλητή τους και να σέβονται τους κανόνες επικοινωνίας. 
Να εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου τους πριν μιλήσουν.  
Να συμμετέχουν σε παιχνίδια δημιουργικής γραφής εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό 
τους. 
Να χρησιμοποιούν απλά παραγλωσσικά στοιχεία (κινήσεις σώματος, χεριών, 
προσώπου) για να οργανώσουν καλύτερα το λόγο τους.  
Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού 
και διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από την γραπτή απόδοσή της. 
Μέσα από την ανάγνωση κειμένων να εντοπίσουν πληροφορίες, να απολαύσουν 
κείμενα.  
Να επιλέξουν τα σημειωτικά μέσα (γράμμα, εικόνα ή σε συνδυασμό) που θα 
χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων.  
Να χρησιμοποιούν μέσα γραφής ή να γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση φωνήματος-γραφήματος. 
Τέχνες 
Εικαστικά 
Να παρατηρούν και να δημιουργούν σχεδιαστικές αναπαραστάσεις. 
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν απλές τεχνικές για τη δημιουργία πρωτότυπων 
έργων δύο και τριών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας εμπειρίες, γνώσεις, 
συναισθήματα και φαντασία, για να εκφράζονται ατομικά και ομαδικά. 
Να συνδυάζουν εμπειρίες και βιώματα με τις μορφές των εικαστικών και να 
συζητούν για αυτές.  
Θέατρο 
Να εντάσσονται στην ομάδα, να αφήνουν χώρο για τους άλλους και ταυτόχρονα να 
διεκδικούν τη θέση τους μέσα σε αυτήν.  
Να γνωρίζουν και ελέγχουν το σώμα τους και τα μέλη του σε σχέση με τις 
δυνατότητές του, το χώρο και τους άλλους. 
Να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του θεάτρου όπως ρόλο, κίνηση, λόγο, χώρο, χρόνο, 
σύμβολα για να εκφράζονται και να επικοινωνούν. 
Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του κουκλοθέατρου και να εκφράζονται παίζοντας.  
Τ.Π.Ε. 
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Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ΤΠΕ σχεδιάζονται με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 
ανθρώπου. 
Να πληροφορούνται με εκπαιδευτικά λογισμικά κλειστού τύπου και υπερμεσικά 
λογισμικά.  
Μαθηματικά 
Να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες 
μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10.  
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
Να αντιληφθούν ομοιότητες και διαφορές στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Να εξοικειωθούν με γεγονότα ζωής, όπως η μετάβαση σε ένα άλλο σχολικό πλαίσιο. 
Να αναπτύξουν το αίσθημα του «ανήκειν» (κοινωνική ταυτότητα).  
Να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση (αίσθημα αξίας & αποτελεσματικότητας)  
Να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.  
Να οριοθετούν την συμπεριφορά τους.  
Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.  
Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, αποκτώντας δεξιότητες συνεργασίας. 
 
Υλικά: Καρτέλες λέξεων, μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ και άλλα υλικά ζωγραφικής, 
υπολογιστής, Πρόγραμμα κειμενογράφου (Word), μηχανές αναζήτησης, Λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, προτζέκτορας, χαρτιά Α4, χαρτόνια σε 
διάφορα χρώματα, αυτοκόλλητα, πλαστελίνη, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ 
και Β’ Δημοτικού, Λεξικό Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού, εκτυπωμένες φωτογραφίες, φάκελοι, 
αντικείμενα και φυσικά υλικά, υφάσματα, ξυλάκια παγωτού, μουσικά cd.  
Μέθοδοι-τεχνικές: Παιδική Λογοτεχνία, Παιχνίδι, καταιγισμός ιδεών, επίδειξη και 
αναζήτηση εικόνων, χρήση εκφραστικών μέσων, σύνθεση γρίφων, επίλυση 
προβλήματος, φύλλα εργασίας, ομαδική εργασία (σύνθεση ιστορίας, κολλάζ, 
μακέτας), σχεδιαστική απεικόνιση, μοντελοποίηση/κατασκευή έργων με πλαστελίνη, 
εκπαιδευτική επίσκεψη, συζήτηση, ερωταποκρίσεις, δραματοποίηση, θεατρικό 
παιχνίδι, κουκλοθέατρο, οργάνωση παρουσίασης.  
Αφόρμηση: Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης στηρίχθηκε σε δύο σημεία 
εκκίνησης. Αφενός στις επικείμενες δράσεις μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό σχολείο και αφετέρου στις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας που 
υλοποιούνταν στην τάξη και για τις οποίες τα παιδιά έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό. 
Πολύ συχνά πραγματοποιούνταν ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιών, ιστοριών, 
ποιημάτων και απαγγελία παροιμιών, γλωσσοδετών, δημιουργία και παιχνίδια 
γρίφων. Για παράδειγμα, η σταδιακή, στη διάρκεια της χρονιάς, ανάγνωση του 
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βιβλίου της Π. Παμπούδη «Με το άλφα, με το βήτα» (Κέδρος, 1999), δημιουργούσε ένα 
κατάλληλο πλαίσιο εργασίας. Μετά την ανάγνωση κάθε ποιήματος, ακολουθούσε 
ανάλυσή του και διερεύνηση της κατανόησης του περιεχομένου του. Στη συνέχεια, τα 
παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν λέξεις που ξεκινούσαν ή περιελάμβαναν το 
φώνημα που παρουσιαζόταν σε κάθε ποίημα, αρχικά από την ακρόαση του ποιήματος 
και στη συνέχεια στη γραπτή μορφή του. Έπειτα, πραγματοποιούνταν 
«ΛεξοΔιαγωνισμός», όπου τα παιδιά προσπαθούσαν να βρουν και άλλες σχετικές 
λέξεις. Πολλές φορές ζητούσαν να δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία που να 
περιλαμβάνει τις λέξεις που έβρισκαν. Τέλος, εικονογραφούσαν και 
δραματοποιούσαν την ιστορία ή δημιουργούσαν ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, το οποίο 
προσέθεταν στα υπόλοιπα «Δικά μας Μικρά Βιβλία» στην Βιβλιοθήκη της τάξης. Η 
ίδια λογική λειτούργησε και μετά την ακρόαση του ποιήματος ‘Τα ξαδέρφια του Ξιφία’ 
σχετικά με το γράμμα ‘Ξξ’, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
Περίληψη Δραστηριοτήτων: Συζητώντας στην ολομέλεια της τάξης για ομοιότητες 
και διαφορές ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Νηπιαγωγείου και του 
Δημοτικού Σχολείου, η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στον κοινό τόπο του 
παιχνιδιού που όλα τα παιδιά αγαπούν. Παροτρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν σε 
‘Ένα Ξεχωριστό Παιχνίδι ανάμεσα σε Μικρά και Λίγο πιο Μεγάλα Παιδιά’. Κάνουν 
Λεξοδιαγωνισμό για το γράμμα ‘Ξξ’, δημιουργούν την ‘Ιστορία του Ξιφία’, την 
εικονογραφούν και την δραματοποιούν. Με την βοήθεια της εκπαιδευτικού 
δημιουργούν ‘Γρίφους για Ξεφτέρια’, σχετικές εικονοϊστορίες και παιδαγωγικό υλικό 
(επιτραπέζιο ή ψηφιακό). Κατασκευάζουν χάρτινες δισδιάστατες μορφές της ιστορίας 
και κολλάζ. Μοντελοποιούν με πλαστελίνη τους ήρωες της ιστορίας και 
κατασκευάζουν σχετική μακέτα. Όλα όσα δημιουργούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
χρησιμοποιούνται για να εμπλέξουν και τα παιδιά του Δημοτικού στο ‘Ξεχωριστό 
Παιχνίδι’, κατά τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται. Τα μεγαλύτερα παιδιά 
καλούνται να απαντήσουν στους ‘Γρίφους’, να διαβάσουν και να εικονογραφήσουν 
την ‘Ιστορία του Ξιφία’. Όλοι μαζί δραματοποιούν την ιστορία, συμμετέχουν σε 
παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και σε θεατρικό παιχνίδι. ‘Ο Ξιφίας μεγαλώνει...’, και 
τα παιδιά του Δημοτικού διαβάζουν, σε συνδιδασκαλία με την τάξη του 
νηπιαγωγείου, δυνατά το κείμενο ‘Ξι… όπως Ξιφίας’ από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 
Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού. Στην ολομέλεια των τάξεων συζητείται το 
περιεχόμενο του κειμένου σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας και την 
μοναδικότητα κάθε ύπαρξης. Οργανώνεται από κοινού κουκλοθεατρική παράσταση, 
δραματοποίηση των δύο ιστοριών και παρουσίασή τους στις υπόλοιπες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου. 
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Δραστηριότητες: Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αφορά χρονικό διάστημα δύο 
εβδομάδων περίπου, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά την υλοποίηση, 
διατηρείται ευελιξία σχετικά με το χρόνο, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τη 
συμμετοχή των παιδιών. Οι δραστηριότητες μπορεί να γίνονται παράλληλα στις δύο 
εκπαιδευτικές βαθμίδες ή οι εκπαιδευτικοί να έχουν επιλέξει και να υλοποιήσουν 
κάποιες από αυτές ξεχωριστά ανά βαθμίδα και κάποιες να αποτελέσουν κοινές 
ομαδικές παραγωγές και δράσεις. Οι δραστηριότητες προτείνονται και συζητούνται 
στην ολομέλεια, ενώ υλοποιούνται σε ομάδες που εργάζονται παράλληλα. 

 
1η ΗΜΕΡΑ στο Νηπιαγωγείο 
Δραστηριότητα «Θα πάμε στο Δημοτικό Σχολείο…» 
Η εκπαιδευτικός ανακοινώνει στα παιδιά ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να 

επισκεφτούν το δημοτικό σχολείο. Παρακινεί τα παιδιά να μοιραστούν σκέψεις, 
εμπειρίες, συναισθήματα που τους δημιουργούνται για την επίσκεψη, αλλά και για 
την μετάβασή τους σε αυτή τη σχολική βαθμίδα. Τα προκαλεί να εντοπίσουν 
ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο σχολικά πλαίσια, τις οποίες και 
καταγράφει. Επικεντρώνει την προσοχή τους στο γεγονός ότι τα παιδιά όλων των 
ηλικιών αγαπούν το παιχνίδι. Προτείνει τον σχεδιασμό και εμπλοκή των παιδιών σε 
‘Ένα Ξεχωριστό Παιχνίδι ανάμεσα σε Μικρά και Λίγο πιο Μεγάλα Παιδιά’. 
Δραστηριότητα «Το Παιχνίδι Ξεκινά…» 
Το ‘Ξεχωριστό Παιχνίδι’ ξεκινά με την ακρόαση του ποιήματος «Τα ξαδέρφια του Ξιφία» 
(Παμπούδη. 1999). Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν το φώνημα ‘Ξ’ τόσο στο 
ποίημα, όσο και στη λέξη ‘Ξεχωριστό…’ και επαναλαμβάνουν τις λέξεις που 
βρίσκουν, ενώ η εκπαιδευτικός τις καταγράφει. Μετά τους ζητά να σκεφτούν και να 
πουν και άλλες λέξεις που ξεκινούν ή εμπεριέχουν το φώνημα Ξ. Στη συνέχεια τα 
παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες εργασίας, όπου η πρώτη αναλαμβάνει να γράψει 
μερικές λέξεις στις κινητές χάρτινες καρτέλες όπως μπορεί και η δεύτερη αντιγράφει 
λέξεις από τον κατάλογο λέξεων που κατέγραψε η εκπαιδευτικός. Η τρίτη ομάδα 
καταγράφει λέξεις στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο (μία σε 
κάθε σελίδα) και τις τυπώνει, ενώ η τέταρτη, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, 
ψάχνει σε μηχανή αναζήτησης αντιπροσωπευτικές εικόνες των λέξεων, τις οποίες 
τυπώνει. Η εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά σε διαγωνισμό σχεδιαστικής 
απεικόνισης, με σκοπό τα πιο αντιπροσωπευτικά σχέδια να κολληθούν στις κινητές 
καρτέλες των λέξεων. 
Δραστηριότητα «Η ιστορία του Ξι» 
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Τα παιδιά, στην ολομέλεια της τάξης, αξιοποιώντας τις κινητές καρτέλες 
δημιουργούν/συνθέτουν μια ιστορία που βασίζεται σε αυτές. Η εκπαιδευτικός την 
καταγράφει χειρόγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο τέλος της σύνθεσης γίνεται 
συνολική ανάγνωση της ιστορίας και συζητούνται οι εντυπώσεις των παιδιών. 
2η ΗΜΕΡΑ στο Νηπιαγωγείο 
Δραστηριότητα «Λεξοπαιχνίδια» 
Το χειρόγραφο κείμενο της ιστορίας φωτοτυπείται και δίνεται στα παιδιά, ώστε να 
εντοπίσουν τις λέξεις, τις οποίες κυκλώνουν με διαφορετικά χρώματα (ο εντοπισμός 
των λέξεων γίνεται με τη βοήθεια των κινητών καρτελών για όσα παιδιά μπορούν 
μόνα τους). Στη συνέχεια δημιουργείται πίνακας διπλής εισόδου όπου τα παιδιά στην 
μία πλευρά τοποθετούν την καρτέλα της λέξης και στην άλλη αφού καταμετρήσουν 
τις φορές που εμφανίζεται κάθε λέξη, γράφουν τον αντίστοιχο αριθμό. 
Δραστηριότητα «Το Μικρό Βιβλίο του Ξι» 
Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ένα λευκό μικρό βιβλίο οχτασέλιδης μορφής 
και τα παιδιά σε ζευγάρια επιλέγουν το κομμάτι της ιστορίας που θα ήθελαν να 
εικονογραφήσουν. Δύο ζευγάρια εικονογραφούν το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο. 
Ένα ζευγάρι καταγράφει εξωτερικά τον τίτλο και το όνομα του σχολείου και 
εσωτερικά τα ονόματα των μικρών συγγραφέων. Αφού δημιουργηθεί το καινούριο 
βιβλίο, γίνεται ανάγνωση και επίδειξή του στα παιδιά και προστίθεται στα «Δικά μας 
Μικρά Βιβλία» στην Βιβλιοθήκη της τάξης. 
Δραστηριότητα «Παίζουμε την ιστορία μας» 
Τα παιδιά, με την βοήθεια της εκπαιδευτικού, αναλαμβάνουν ρόλους και 
δραματοποιούν την ιστορία. 
 
3η ΗΜΕΡΑ στο Νηπιαγωγείο 
Δραστηριότητα «Γρίφοι για Ξεφτέρια» 
Η δραστηριότητα αυτή αφορά παιχνίδι δημιουργίας Γρίφων λέξεων με Ξι. Ένα παιδί 
βγαίνει από την τάξη όσο τα υπόλοιπα δημιουργούν γρίφο για μια εικόνα της 
ιστορίας και  στη συνέχεια το καλούν να λύσει τον γρίφο. Π.χ. «Έχει μύτη σαν σπαθί 
και στη θάλασσα ζει. Τι είναι;» (Ξιφίας), «Έχει φτερά κι επιθυμεί ό,τι γυαλιστερό δει. 
Τι είναι;» (Καρακάξα), «Όταν είναι πάνω είναι πράσινο, κι ύστερα θα γίνει κίτρινο, κι 
όταν κάτω πέσει, καφέ θα γίνει και δεν θα αντέχει. Τι είναι;» (Ξερό φύλλο), «Αν και 
δεν έχει ζωή, τη φωτιά ταΐζει. Τι είναι;» (Ξύλο) «Κάθε χτύπος και φωνή μέσα από το 
ξύλο σαν θα βγει, από κει θα φτιάξει μουσική. Τι είναι;» (Ξυλόφωνο), «Τη μύτη του 
μολυβιού τρώει, αλλά αυτό δεν μικραίνει αλλά μεγαλώνει. Τι είναι;» (Ξύστρα), 
«Μύτη έχει, αλλά δεν μυρίζει, κι όλο τον κόσμο κόβει και φοβίζει» (Ξίφος). Εάν δεν 
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προκύψουν γρίφοι από τα παιδιά, τους δίνει η/ο εκπαιδευτικός. Κάθε σωστή 
απάντηση επιβραβεύεται με θαλασσινά αυτοκόλλητα.  
Δραστηριότητα «Δημιουργία εικονοϊστορίας» 
Με βάση τις σχεδιαστικές απεικονίσεις που είχαν κερδίσει στο Διαγωνισμό 
σχεδιαστικής απεικόνισης, και την βοήθεια της εκπαιδευτικού όπου χρειάζεται 
δημιουργείται μια εικονοϊστορία, η οποία αποτυπώνεται σε χαρτί Α3. Στη συνέχεια η 
εκπαιδευτικός, στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Κidspiration, 
μεταφέρει την ιστορία (χωρίς να εμπεριέχει τις εικόνες) και τις εικόνες ξεχωριστά 
και καλεί τα παιδιά με τον χειρισμό ‘σύρε κι άσε’ (drag and drop) να τοποθετήσουν 
τις εικόνες στη σωστή θέση. 
Η ίδια εικονοϊστορία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου τα 
παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν σωστά καρτέλες με λέξεις στο αντίστοιχο σημείο. 
 
4η ΗΜΕΡΑ στο Νηπιαγωγείο 
Δραστηριότητα «Οι ήρωες παίρνουν ζωή από χαρτί» 
Τα παιδιά, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, κατασκευάζουν δισδιάστατες χάρτινες 
μορφές της ιστορίας (σε ομάδες εργασίας όπου σχεδιάζουν, κόβουν, κολλούν, 
δημιουργούν το σκηνικό) και δημιουργούν ένα ομαδικό κολλάζ. Κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητας φωτογραφίζουν τα διάφορα στάδιά της και στο τέλος με τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικού τις προβάλλουν στον υπολογιστή. 
5η ΗΜΕΡΑ στο Νηπιαγωγείο 
Δραστηριότητα «Η ιστορία του Ξι με πλαστελίνη παίρνει ζωή» 
Τα παιδιά με την βοήθεια της εκπαιδευτικού σε μικρές ομάδες αποφασίζουν και 
κατασκευάζουν το κατάλληλο σκηνικό της μακέτας. Στη συνέχεια κατασκευάζουν 
τρισδιάστατες μορφές της ιστορίας με πλαστελίνη σε ζευγάρια ή ατομικά τις οποίες 
προσθέτουν σταδιακά στην μακέτα. Αφού ολοκληρωθεί η σύνθεση, τα παιδιά 
αναδιηγούνται την ιστορία εξελικτικά παρατηρώντας την μακέτα. Στο τέλος, μια 
ομάδα παιδιών αναλαμβάνει την σταδιακή φωτογράφηση της εξέλιξης της ιστορίας, 
καθώς η εκπαιδευτικός την διαβάζει/αφηγείται. Στο τέλος της ημέρας, η 
εκπαιδευτικός με το πρόγραμμα Claymation ή σε Power Point προβάλλει τις 
φωτογραφίες ως μικρή ταινία. 
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για να 
εμπλέξουν και τα παιδιά του Δημοτικού στο ‘Ξεχωριστό Παιχνίδι’, κατά τις επισκέψεις 
που πραγματοποιούνται. 
1η ΗΜΕΡΑ στο Δημοτικό  
Δραστηριότητα «Το Ξι ενώνει…» 
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Ένα παιδί-εκπρόσωπος του νηπιαγωγείου (που τον έχουν επιλέξει τα παιδιά), με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών, εξηγεί σε μαθητές/μαθήτριες της πρώτης δημοτικού το 
‘Ξεχωριστό Παιχνίδι’, στο οποίο τους/τις καλούν να πάρουν μέρος. Αρχικά τους λέει 
ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν φτιάξει την ‘Ιστορία του Ξι’, αλλά πρώτα θα 
πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι Γρίφων. Τα παιδιά του δημοτικού αφού βρουν τις 
απαντήσεις των γρίφων, γράφουν τις λέξεις στον πίνακα. Δίνεται σε όλα τα παιδιά 
εκτύπωση της ηλεκτρονικής μορφής της ιστορίας. Τα παιδιά του δημοτικού κάνουν 
ανάγνωση. Στη συνέχεια τα παιδιά και των δύο βαθμίδων προσπαθούν να 
εντοπίσουν τις λέξεις στο γραπτό κείμενο και εικονογραφούν ατομικά την ιστορία 
συμμετέχοντας σε Διαγωνισμό Εικονογράφησης. Συμφωνείται ότι οι δύο νικητές 
(ένας/μία από κάθε βαθμίδα) θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομαδική 
δραματοποίηση που θα ακολουθήσει. 
2Η ΗΜΕΡΑ στο Δημοτικό 
Δραστηριότητα «Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού…» 
Τα παιδιά συγκεντρώνονται σε χώρο που υπάρχει προτζέκτορας ή ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (ή ακόμα και στην αυλή, στην εναλλακτική περίπτωση) και χωρίζονται 
σε δύο ομάδες (ΝΗΠ-ΔΗΜ). Οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει ψηφιακό παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού. Σημείο – κλειδί είναι Γρίφοι (οι αρχικοί ή νέοι -για άλλες 
λέξεις από Ξι). Εναλλακτικά μπορούν οι εκπαιδευτικοί απλά με τη βοήθεια του 
Λεξικού να δημιουργήσουν νέους γρίφους, στους οποίους να προκαλούν τα παιδιά να 
απαντήσουν σε παιχνίδι ταχύτητας. Σε κάθε επιτυχία, δίνεται ως ανταμοιβή μια 
εκτυπωμένη φωτογραφία μέσα σε φάκελο, που απεικονίζει κάποιο σημείο στον 
εξωτερικό χώρο του σχολείου, που λειτουργεί ως κρυψώνα ενός αντικειμένου της 
αρχικής ιστορίας. Αφού απαντηθούν οι γρίφοι, οι δύο ομάδες βγαίνουν στον 
εξωτερικό χώρο του σχολείου και προσπαθούν να ταυτίσουν την φωτογραφία με την 
πραγματική κρυψώνα. Στις κρυψώνες, οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετήσει 
αντικείμενα της αρχικής ιστορίας ή φυσικά υλικά για να αξιοποιηθούν σε ανοιχτό 
θεατρικό παιχνίδι. Η νικήτρια ομάδα παίρνει δώρο ένα βιβλίο.  
Ακολουθεί θεατρικό παιχνίδι με αφορμή την ιστορία ή το παιχνίδι του Κρυμμένου 
Θησαυρού.  
3Η ΗΜΕΡΑ στο Δημοτικό 
Δραστηριότητα «Ο Ξιφίας μεγαλώνει…» 
Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν στα παιδιά ότι ο Ξιφίας της ιστορίας μας μεγαλώνει και για 
τον λόγο αυτό θα διαβάσουμε την ιστορία από το Ανθολόγιο της Α’ Δημοτικού «Ξι 
όπως Ξιφίας». Γίνεται ανάγνωση της ιστορίας από τον εκπαιδευτικό της πρώτης 
τάξης και στη συνέχεια πραγματοποιούνται ερωταποκρίσεις κατανόησης του 



61          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
περιεχομένου. Ακολουθεί συζήτηση για το περιεχόμενο που αφορά την αποδοχή της 
διαφορετικότητας και την μοναδικότητα κάθε ύπαρξης. 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν ατομικά πώς ένιωσαν ακούγοντας την ιστορία, όλες οι 
ζωγραφιές αναρτούνται σε εμφανές σημείο της τάξης και όποιο παιδί θέλει 
παρουσιάζει την δική του.  
4Η ΗΜΕΡΑ στο Δημοτικό 
Δραστηριότητα «Οργάνωση κουκλοθεατρικής παράστασης και δραματοποίησης των 
ιστοριών» 
Όλα τα παιδιά σε σύνθετες ομάδες κατασκευάζουν μορφές των ιστοριών με χαρτόνια 
και ξυλάκια. Κάποιες ομάδες δημιουργούν μικρά σκηνικά και προσκλήσεις. Γίνεται 
επιλογή της κατάλληλης μουσικής από τους/τις εκπαιδευτικούς. Μοιράζονται ρόλοι 
και πραγματοποιούνται σύντομες πρόβες.  
5Η ΗΜΕΡΑ στο Δημοτικό  
Δραστηριότητα «Δείχνουμε πώς ένας Ξιφίας μεγαλώνει και ενώνει … το 
Νηπιαγωγείο με το Δημοτικό σχολείο» 
Γίνεται παρουσίαση της κουκλοθεατρικής παράστασης και της δραματοποίησης των 
ιστοριών στις άλλες τάξεις του Δημοτικού. Επίσης προβάλλονται φωτογραφίες από 
όλες τις δραστηριότητες και η μικρή claymation ταινία. Υπενθυμίζεται ότι η 
παρουσίαση δεν αφορά την θεατρική πληρότητα και το άρτιο σκηνικό αποτέλεσμα, 
αλλά την από κοινού συμμετοχή των παιδιών και των δύο βαθμίδων στην 
διαδικασία και την ομαδική δημιουργία.   
Αξιολόγηση δράσεων και δραστηριοτήτων 
Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε η μία δραστηριότητα 
να ακολουθεί την άλλη και να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αξιολογητικά ως προς 
την προηγούμενη. Επίσης, πολλές δραστηριότητες έχουν αυτοαξιολογικά στοιχεία, 
ώστε τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να αξιολογήσουν τη δράση τους. 
Όπως αναφέρθηκε τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος, απώτερος σκοπός της 
διδακτικής πρότασης πέρα από την ανάπτυξη της αγάπης για το βιβλίο, είναι η 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ώστε να βιώσουν ομαλά την 
μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Η ενεργός και αβίαστη 
συμμετοχή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες, η δημιουργία ιστοριών, γρίφων, 
κατασκευών, παιχνιδιών, η οργάνωση και παρουσίαση παράστασης, θεωρούνται ως 
δείκτες του ενδιαφέροντος που προκάλεσαν οι δράσεις που σχεδιάστηκαν. Οι 
κοινωνικές σχέσεις που θα δημιουργήσουν τα παιδιά, οι συμπεριφορές που θα 
υιοθετήσουν και οι κοινωνικές δεξιότητες που θα αναπτύξουν αποτελούν κριτήρια 
για το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της πρότασης. Τέλος, σε μακροπρόθεσμη κλίμακα η 
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ομαλή ή όχι ένταξη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο νέο σχολικό πλαίσιο θα 
πρέπει να μελετηθεί εις βάθος, ώστε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Διαθεματικές δραστηριότητες με την αξιοποίηση ποιημάτων 
 της Όλγας Εμμανουήλ, Νηπιαγωγείο Δήμητρας 
 
Tίτλος 
Με την αύρα του ποιητή 
 
Γενικός Σκοπός: Δημιουργική γραφή-βιωματική προσέγγιση της ποίησης-έκφραση 
(δημιουργία ποιημάτων από τα παιδιά) 
 
Επιμέρους Στόχοι  
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη:  

Να καλλιεργήσουμε την κρίση των παιδιών, την μνήμη, την παρατηρητικότητά τους 
και τη δημιουργική τους σκέψη. 
Να απελευθερώσουμε τη φαντασία των παιδιών μέσω του έμμετρου λόγου 
Να νιώσουν τη μαγεία που κρύβουν τα ποιήματα 
Να προάγουμε  την αισθητική καλλιέργεια των νηπίων με το λογοτεχνικό είδος που 
λέγεται ποίημα αλλά και το χιούμορ ως ψυχική ανάγκη 
Να αγαπήσουν την ποίηση  
Να ενθαρρύνουμε την ατομική ή ομαδική απαγγελία αν τα παιδιά το επιθυμούν. 
Να διασκεδάσουν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν μαζί με τα ποιήματα 

      Προφορική επικοινωνία 
Να διακρίνουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης του προφορικού λόγου 
Να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό τους 
Να εξοικειωθούν  με τους ήχους της γλώσσας, τα φωνήματα ξεχωριστά με ασκήσεις 
άρθρωσης 
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Να περιγράφουν τι παρατήρησαν στην περιοχή γύρω από το σχολείο, να εξηγούν και 
να ερμηνεύουν τα γεγονότα.  
Να εξασκηθούν φωνολογικά με την εύρεση ζευγαριών λέξεων που 
ομοιοκαταληκτούν. 
Να εκφραστούν, περιγράφοντας εικόνες που σχημάτισαν από τα ποιήματα που 
άκουσαν. 
Να γίνουν καλοί ακροατές, χωρίς να διακόπτουν το συνομιλητή τους. 
Να δημιουργήσουν προφορικά κείμενα με ρυθμό και ομοιοκαταληξία. 
 

Δημιουργία –έκφραση 

Να βιώσουν το ποίημα ως χορό, μουσική, έκφραση και ρυθμό. 
Να ταιριάξουν λέξεις που μοιάζουν ηχητικά, δημιουργώντας ποιήματα. 
Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. 
Να εκφραστούν με εικαστικές δημιουργίες ατομικά και ομαδικά. 
Να γίνουν δημιουργοί ποιημάτων, να αυτοσχεδιάσουν. 

Γραφή και γραπτή έκφραση 
Να καταλάβουν πως ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του προφορικού λόγου. 
Να αντιληφθούν τη διαφορά γραπτών κειμένων όπως το ποίημα και το παραμύθι. 
 
Παιδί και περιβάλλον 
Να εντοπίσουν ήχους στο περιβάλλον από τη φύση, τα ζώα, τα ανθρώπινα 
μηχανήματα και να μπορέσουν να τους αναπαράγουν. 
 

Τεχνολογία 

Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις 
απόψεις και την εργασία των άλλων. 
Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης 
και επίλυσης απλών προβλημάτων.  

 
Υλικά: Ποιήματα παιδικά, ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη, φόδρες και υλικό 
μεταμφίεσης, καβαλέτο και πινέλα, κρουστά όργανα, Υπολογιστής-λογισμικό 
δημιουργίας και έκφρασης, καρτέλες με εικόνες. 
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Μέθοδοι-τεχνικές: ομαδοσυνεργατική μέθοδος παιδική λογοτεχνία, παιχνίδια 
ρόλων, δραματοποιήσεις, παντομίμα συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις, μελέτη 
πεδίου, εκπαιδευτικό δράμα, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ομαδικά παιχνίδια. 
 
Αφόρμηση 
Από την αρχή της χρονιάς φέρνουμε σε επαφή τα παιδιά με την ποίηση. Ξεκινούμε με 
απλά ποιηματάκια (π.χ. Το Φθινόπωρο) τα οποία μαθαίνουμε και λέμε καθημερινά. 
Παρουσιάζουμε το ποιηματάκι γραμμένο και εξηγούμε πως  είναι χωρισμένο σε 
μικρά κομματάκια (στροφές) και κάποιες λέξεις του ποιήματος μοιάζουν μεταξύ 
τους. Πάντα αναφέρουμε το όνομα του ποιητή και δείχνουμε φωτογραφία του. 
Ξεχωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι λέξεις, και ψάχνουμε στη συνέχεια να βρούμε και 
άλλες λέξεις που να ταιριάζουν ηχητικά. Συγκρίνουμε τον τρόπο που είναι γραμμένο 
ένα ποίημα και μια ιστορία ή παραμύθι. Παρατηρούμε πως τα ποιήματα διακρίνονται 
από μια μελωδικότητα που δεν υπάρχει στα παραμύθια. Συνοδεύουμε τα ποιήματα 
που μαθαίνουμε με τα κρουστά όργανα της τάξης μας ή δημιουργώντας ήχους με 
άλλους τρόπους (χτυπώντας τα χέρια, τα δάχτυλα, τα πόδια, περπατώντας, 
χορεύοντας ή και με χαμηλούς τόνους φωνής). Παροτρύνουμε τα παιδιά να 
περιγράψουν εικόνες που σχημάτισαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης των 
ποιημάτων, βοηθώντας τα με κατάλληλες ερωτήσεις. Δραματοποιούμε τα ποιήματα. 
Δημιουργούμε άλμπουμ με τα ποιήματα φωτοτυπημένα και ζωγραφιές ή άλλες 
δημιουργίες των παιδιών. 
Δημιουργούμε γωνιά ποίησης με εικόνες από Έλληνες ποιητές όπως ο Ελύτης και ο 
Ρίτσος. Φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με μελοποιημένα ποιήματα, ειδικά του Ελύτη, 
τα οποία ακούμε και χορεύουμε καθημερινά. 
 
1η Δραστηριότητα-Τίτλος: «Ποιήματα για τον ερχομό της άνοιξης-Δημιουργούμε 
ποιήματα με ομοιοκαταληξίες. 
Περιγραφή 
  Ακούμε το τραγούδι: «Άνοιξη». Καταγράφουμε τις λέξεις που περιγράφει το 
τραγούδι σε καρτέλες στις οποίες σκιτσάρουμε (εμείς ή τα παιδιά) δίπλα στην κάθε 
λέξη και τη σημασία της για να μπορούν να την αναγνωρίσουν τα παιδιά. 
Φτιάχνουμε το «πράσινο τσαντάκι της Άνοιξης» στο οποίο τοποθετούμε τις λέξεις 
που καταγράψαμε. Ένα παιδί γίνεται «ταχυδρόμος» και μοιράζει τις λέξεις στα 
υπόλοιπα παιδιά. Το κάθε παιδί παρουσιάζει  στους άλλους ποια είναι η λέξη  που 
έχει και η νηπιαγωγός υποβοηθά τα παιδιά με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που να 
είναι  σχετικές, π.χ. αν έχει τη λέξη χελιδόνια, από πού γύρισαν τα χελιδόνια και 
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γιατί, ποια άλλα πουλιά επέστρεψαν, ποια είναι η πρώτη τους επιδίωξη κ.τ.λ., ώστε 
να βοηθήσει τα παιδιά να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν προτάσεις. 
Καταγράφει τις προτάσεις των παιδιών και τις διαβάζει δυνατά. Στη συνέχεια το 
κάθε παιδί σηκώνεται, δείχνοντας τη λέξη του και προσπαθεί με τη βοήθεια των 
άλλων να βρει μια λέξη που να ταιριάζει ηχητικά (π.χ. χελιδόνια-αηδόνια). 
Δημιουργούμε έναν πίνακα (Εικόνα 1) με λέξεις που ομοιοκαταληκτούν ανά δυο: 

                       Πουλιά             Λουλούδι 
                       Aυγά 

                     Παιδιά 
              Τραγούδια                       Βουνά 

     Εικόνα 1 

Βλέπουμε όλοι μαζί ποιες λέξεις ομοιοκαταληκτούν και φτιάχνουμε ποιηματάκια με 
αυτές. Επίσης μπορούν να σηκωθούν δύο παιδιά και να γίνουν ζευγάρι και μαζί να 
δημιουργήσουν δίστιχα. (Παράρτημα- Δραστηριότητα με ποιήματα 1).  
 
2η Δραστηριότητα-Tίτλος: « H Μαρία των βράχων»-Αλλάζουμε ένα τραγούδι 
Ακούμε το τραγούδι: Η Μαρία των βράχων (Κ.Χωματά) και καλούμε τα παιδιά σε μια 
συζήτηση σχετική με την κοπέλα που περιγράφεται, γιατί αποκαλείται έτσι και για 
την προτίμησή της να κάθεται στα βράχια και να αγναντεύει τη θάλασσα. Εκφράζει 
το κάθε παιδί την προτίμησή του σχετικά με ένα μέρος που αγαπά περισσότερο  θα 
ήθελε να πάει (η νηπιαγωγός δίνει το παράδειγμα λέγοντας πως της αρέσουν πολύ 
τα λουλούδια και θα ήθελε να βρίσκεται σε μια λουλουδένια ζωγραφιά). Στη 
συνέχεια ζωγραφίζουμε στο καβαλέτο (Εικόνα 2) το ονειρικό για τον καθένα μας 
μέρος και τοποθετούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό. 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
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Tέλος, παρουσιάζουμε   ο καθένας μας την δημιουργία του στην τάξη και όλοι μαζί 
εμπνεόμαστε και δημιουργούμε δίστιχα για το έργο του κάθε παιδιού. 
Αντικαθιστώντας το όνομα «Μαρία» με  τα ονόματά μας  προκύπτουν ποιητικές 
δημιουργίες με διαφορετικό περιεχόμενο και ύφος. Έτσι, στη θέση του  ονόματος 
αυτού, βάζουμε τα ονόματά μας. Συζητούμε για το τι κάνει  ο καθένας από εμάς 
συνήθως (δίνοντας έμφαση στα θετικά του στοιχεία). Καταγράφουμε τις σκέψεις και 
τις απόψεις όλων για καθένα από εμάς .Συνθέτουμε μικρά ποιηματάκια. Παίρνοντας 
την απλή εντολή να γράψει-έμμετρα- το κάθε παιδί για τον εαυτό του αλλά και για 
τους άλλους, μπορούν να προκύψουν  βιογραφικά-ποιήματα (Παράρτημα-
Δραστηριότητα με ποιήματα 2). 
 
3η Δραστηριότητα –Τίτλος: «Ηχοποιήματα»-Δημιουργούμε ηχητικά ποιήματα 
Επιμέρους στόχοι: 
Να ευαισθητοποιήσουμε φωνολογικά τα παιδιά 
Να εξοικειωθούν με τους ήχους της γλώσσας και τα φωνήματα ξεχωριστά. 
Να νιώσουν τη μουσικότητα και το ρυθμό των ποιημάτων 

Εδώ αφού ακούσουμε ποιήματα που περιέχουν εικόνες με ακουστική αξία, (δηλαδή 
το ποίημα σε κάποιες στιγμές ακούγεται αρκετά, παρά εννοείται), δημιουργούμε 
ποιητικές εικόνες που διακρίνονται από  χιούμορ και κωμικοποίηση. 
Τα νήπια προσλαμβάνουν τα παραπάνω ποιήματα  παίζοντας, κουνώντας χέρια, 
πόδια  αλλά και όλο το σώμα,  και συλλαβίζουν ρυθμικά τις λέξεις του ποιήματος. Τα 
βιώνουν μέσα από το χορό, τη μουσική και  το λόγο. Επιμένουμε σε ασκήσεις 
άρθρωσης όπως ζζζζζ η μέλισσα, σσσς ησυχία, εξοικειώνοντας τα παιδιά με τους 
ήχους της γλώσσας. Ακούμε ποιήματα του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη με 
ήχους,  που μελοποίησε  ο Λίνος Κόκοτος (Δίσκος: Το θαλασσινό τριφύλλι) όπως: «Tα 
τζιτζίκια»- «Ντούκου-ντούκου μηχανάκι», καθώς και το «Tο τριζόνι». Διατηρώντας 
το ρυθμό και το μέτρο του ποιήματος, ζητούμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν 
παρόμοια δίστιχα. Τα ερεθίσματα δίνονται: Καθημερινά, όταν είμαστε έξω στην αυλή 
και ακούμε ήχους του χωριό, από ηχογραφημένους ήχους  της φύση όπως 
καταρράχτης, ρυάκι, θρόισμα φύλλων, ήχος θάλασσας, από ηχογραφημένους ήχους 
ζώων και εντόμων (Bιβλία με ήχους-Έντομα, πουλιά-Εκδόσεις Ψυχογιός). Η 
έμπνευση των παιδιών, δημιούργησε εικόνες που διακρίνονται εξίσου για την 
ακουστική τους αξία αλλά και το χιουμοριστικό τους περιεχόμενο (Παράρτημα-
Δραστηριότητα με ποιήματα 3) 
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4η Δραστηριότητα: Τι κι αν διαφέρω; 

Δημιουργία ποιημάτων με αφορμή ένα παραμύθι που εντυπωσίασε τα παιδιά. 

Επιμέρους στόχοι: 

Nα αντιληφθούν τι είναι διαφορετικότητα και να νιώσουν πόσο άσχημο είναι να 
απορρίπτειςκάποιον  χωρίς να τον γνωρίζεις. 
Να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο μέσω του εκπαιδευτικού δράματος, 
που είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης. 

Περιγραφή 
Η αφόρμηση δίνεται μέσω ενός παραμυθιού που διαβάζουμε στα παιδιά σχετικό με τη 
διαφορετικότητα-Το χαρούμενολιβάδι, της ΦιλιώςΝικολούδη καθώς και με μια 
πρόσφατη εκδρομή που κάναμε στη φύση την άνοιξη. Ένας περίπατος την Άνοιξη 
στο χωριό είναι μια πολύ ωραία αφορμή να παρατηρήσουμε τα λουλούδια που 
υπάρχουν στην περιοχή, και ειδικά στην εξοχή όπου υπάρχουν λιβάδια με 
παπαρούνες και άλλα αγριολούλουδα. Μετά παρατηρούμε τη φύση και 
φωτογραφίζουμε λουλούδια και δέντρα που υπάρχουν εκεί (Προσπαθούμε να 
φωτογραφίσουμε και παπαρούνες και μαργαρίτες που συνήθως υπάρχουν αυτή την 
εποχή σε αφθονία). Στη συνέχεια εμφανίζουμε τις φωτογραφίες και καταγράφουμε 
τα λουλούδια που βρήκαμε, και ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε τα ονόματά τους. 
Παίζουμε το παραμύθι, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό δράμα (Βλέπε παράρτημα-
Δραστηριότητα 4) και καταγράφουμε το πώς ένοιωθε η παπαρούνα και πώς 
ένοιωθαν οι μαργαρίτες (βλέπε εικόνα 3). Τέλος δημιουργούμε τον πίνακα 
ζωγραφικής στον υπολογιστή (Εικόνα 4), χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που έχει 
το λογισμικό TuxPaint (σφραγίδες-μαγικά). 

 
 
 
 
 
                                                   
                           
 

       Εικόνα 3               Εικόνα 4 

Δημιουργούμε ποιήματα εμπνευσμένα από τα συναισθήματα  των ηρώων του 
παραμυθιού, που καταγράψαμε στον πίνακα.(Βλέπε παράρτημα-Δραστηριότητα με  
ποιήματα 5) 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      70 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Πιθανές προεκτάσεις 
Αφορμή ποιητικής δημιουργίας: μια λέξη 
Δίνουμε τη λέξη «Μητέρα» συνοδευόμενη από κάποιες υποθετικές προτάσεις 
προκειμένου να διευκολύνουν την παραγωγή ποιητικού λόγου. 
Δημιουργία ποιημάτων ή ποιητικών φράσεων σχετικών με τα ονόματά μας 
Π.χ. Αστέρης-αστεράκι ή Ειρήνη όχι πόλεμος 
 
Δημιουργία ποιημάτων με το παιχνίδι: ιστός της αράχνης 
Το πρώτο παιδί  που ξεκινά να πετά το νήμα λέει  μια λέξη, πετά το νήμα σε όποιο 
παιδί θέλει και το επόμενο παιδί συνεχίζει με μια λέξη που να ταιριάζει ηχητικά 
μέχρι να δημιουργηθεί δίστιχο. 
Το αλφαβητάρι με τα ποιήματα 
Χωριζόμαστε σε ομάδες, διαλέγουμε ένα γράμμα και σκεφτόμαστε μια λέξη που να 
ξεκινά από αυτό το γράμμα. Φτιάχνουμε σε ομάδες μικρά δίστιχα σχετικά με τη λέξη, 
και συγκεντρώνουμε τα ποιήματα  σε ένα βιβλίο για όλη την τάξη. Επίσης, μπορεί να 
γίνει δημιουργία ιστοριών με βάση ένα ποίημα που άκουσαν και μετατροπή μιας 
μικρής  ιστορίας σε στιχάκια. 
Αξιολόγηση 
Τα παιδιά με την οργάνωση της δανειστικής  βιβλιοθήκης, την καθημερινή 
ενασχόληση με τα παραμύθια, τη γωνιά ποίησης και τη γνωριμία με το ποίημα ως  
λογοτεχνικό κείμενο ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία Έγιναν κι αυτά ποιητές 
,καλλιεργώντας τη γλώσσα και χάρηκαν με τα δημιουργήματά τους. Τα ποιήματα 
που δημιουργήθηκαν σχεδόν από την ολομέλεια της ομάδας, ένωσαν την ομάδα 
περισσότερο και γέμισαν τα παιδιά υπερηφάνεια για αυτά που κατάφεραν. Ήταν ένα 
δημιουργικό  παιχνίδι για τα παιδιά που καλλιέργησε ταυτόχρονα και το μυαλό τους 
αλλά και τη φαντασία τους. Η δημιουργική γραφή   βοήθησε  να «λυθούν» και να 
βγάλουν τον αυθορμητισμό τους κάποια παιδιά που δυσκολευόταν να εκφραστούν 
μπροστά σε όλους. Έμαθαν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά σε σχεδόν 
όλες τις δραστηριότητες που συμμετείχαν, και παρατηρήθηκε μια αλληλοβοήθεια και 
στήριξη, ειδικότερα στα μικρότερα  παιδιά. Έμαθαν να εργάζονται ομαλά είτε 
βρισκόταν σε ολομέλεια, είτε σε μικρές ομάδες, είτε σε ζευγάρια (στην δημιουργία 
των δίστιχων). Η παρουσίαση του υλικού που παρήγαγαν τα παιδιά (ποιήματα, 
εικαστικές δημιουργίες) ήταν μια ευχάριστη έκπληξη προς τους γονείς στο τέλος της 
χρονιάς. 
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Παράρτημα 

Δραστηριότητα με  ποιήματα 1 
Ποιήματα για τον ερχομό της άνοιξης 

Η Άνοιξη ήρθε. 
Τα λουλούδια ανοίγουν. 
Οι πελαργοί γυρίσαν  πίσω στις 
φωλιές. 
Η Άνοιξη προβάλλει! 

Ήλιος προβάλλει 
Το στέμμα φωτίζει 
Είναι από χρυσό 
Και το ζηλεύεις! 

Ήλιε μου, ήλιε 
Που φωτίζεις όλα τα ζώα 
Ακόμα και το βουνό 
Τις πεταλούδες και τον πελαργό. 

 
Δραστηριότητα με ποιήματα 2             
1)Ακούσαμε το τραγούδι: «Η Μαρία των βράχων»  και τα παιδιά εξέφρασαν  την επιθυμία τους για κάποιο μέρος 
που θα ήθελαν να βρίσκονται, όπως και η Μαρία στο τραγούδι. Ενδεικτικές απαντήσεις  
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ στον  Αγιόκαμπο, Η ΕΛΕΝΗ στο κύμα, Η ΕΥΓΕΝΙΑ στη ζούγκλα, Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο δάσος κ.λ.π 
2) Ζωγραφίσαμε στο καβαλέτο τον εαυτό μας στο μέρος που θα θέλαμε να βρισκόμαστε. 
3) Εμπνευστήκαμε από του πίνακές μας (Εικόνα 5) και δημιουργήσαμε  όλοι μαζί σχετικά ποιηματάκια. 
(ερωτήσεις: τι ζωγράφισες, περιέγραψέ μας τον πίνακά σου, τι  άλλο λέτε να υπάρχει π.χ. στη λουλουδένια 
χώρα, τι βλέπετε εδώ, ποια πράγματα βλέπετε εδώ). Ενδεικτικές απαντήσεις παιδιών: 
Τα παιδιά είπαν για τον πίνακα της: 

Χριστιάνας: 
Τα πουλιά έρχονται από τη ζεστή χώρα  
πάνε στη θάλασσα να πιούν νερό 
και στο καράβι ταξιδεύουν 
    για να πάνε στο γιαλό. 

Ο Ελσόν ανεβαίνει στα βουνά 
Και κάνει βόλτες με το μηχανάκι 
Και σκαρφαλώνει με το Γιώργο και με ένα 
σκυλί 
Ψηλά στην κορυφή. Ελσόν 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                      

Εικόνα  5 
 
Δραστηριότητα με ποιήματα 3        
«Ηχοποιήματα» 

Τσίου-τσίου το 
πουλάκι,  
και η κότα κοκοκο 
Ο κόκορας κικιρίκου,  
θα της πάρει το αυγό 
 

Ζουζουζουζου η 
μέλισσα 
Γαβγαβ ο σκύλος 
                                Το 
πρόβατο μπεμπε 
                                 Και η 
γίδα γεγε! 
 

Βουβουβου η μηχανή 
                                Που 
μας κόβει το κλαδί. 
Μπριουμπρι το 
μηχανάκι                     
Τρέχει να σωθεί! 
 

Μπαμμπαμμπαμ το 
φορτηγάκι 
                               Μας 
πόνεσε το αυτάκι. 
Φσίουφσίου το αεράκι              
Μας φυσάει στην 
αυλή! 
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Δραστηριότητα 4 
Εκπαιδευτικό δράμα- παραμύθι: Το χαρούμενο λιβάδι 
Γενικά- Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Τα 
παιδιά μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο, υποδυόμενα ένα ρόλο και εμπλέκονται σε μια κατάσταση διανοητικά 
και συναισθηματικά. Έτσι έχουμε ενεργητική μάθηση κατά την οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους 
πράγματα, και ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει αλλά ανοίγει το δρόμο στο μαθητή για τη γνώση. Τα  παιδιά 
μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινή δράση και τη συλλογική δημιουργία. 
Σχέδιο μαθήματος για το παραμύθι μας (έχει προηγηθεί αφήγηση του παραμυθιού) 
Παιχνίδι- Κάνουμε έναν μεγάλο κύκλο, συστηνόμαστε και γινόμαστε λουλούδια-μαργαρίτες που ζουν στο 
λιβάδι ή και άλλα μικρά ζωάκια-πουλάκια-πεταλούδες που πιθανώς να υπάρχουν εκεί. Με ένα μαγικό ραβδί 
μεταμορφωνόμαστε σε κάτι, και δημιουργούνται ομάδες. Η εκπαιδευτικός θα είναι η μοναδική παπαρούνα που 
φύτρωσε ξαφνικά και «ενόχλησε τους υπόλοιπους». 
Διαμόρφωση χώρου-Έχουμε φόδρες πράσινες και τα χόρτα, καφέ για δέντρα, γαλάζιο για μια πιθανή 
λιμνούλα, για να διαμορφώσουμε το χώρο μας, σκεφτόμαστε πως θα είναι ο χώρος που μένουμε και η κάθε 
ομάδα διαμορφώνει το χώρο της. 
Η καθημερινή ζωή στο λιβάδι-Συζήτηση εκτός ρόλου, η κάθε ομάδα (αφού το συζητήσει) μας δείχνει πως 
περνά καθημερινά στο λιβάδι. 
Αφήγηση-Όλα κυλούσαν όμορφα και ήσυχα στο λιβάδι, ώσπου μια μέρα φύτρωσε ένα λουλούδι διαφορετικό και 
παράξενο, με χρώμα κόκκινο. Στις μαργαρίτες που ήταν όλες ίδιες, δεν άρεσε καθόλου αυτό, και μερικές άρχισαν να το 
κοροϊδεύουν. 
Κυκλικό δράμα-Δασκάλα εκτός ρόλου: «Για να μαζευτούμε τώρα στις ομαδούλες μας και η κάθε ομάδα θα μας 
δείξει πως φερόταν στην παπαρούνα». Η παπαρούνα-εκπαιδευτικός δείχνει πως θέλει να γίνει αποδεκτή από 
την ομάδα. 
Η κόκκινη παπαρούνα: Ρόλος στον τοίχο-Σε μεγάλο χαρτόνι σχεδιάζουμε το περίγραμμα της παπαρούνας. 
Εκτός του περιγράμματος γράφουμε τα αισθήματα που τρέφουν οι άλλοι για αυτήν και εντός πώς αισθάνεται η 
ίδια. 
Αφήγηση-Στο λιβάδι συνέχιζε η ίδια κατάσταση και τα συναισθήματα της παπαρούνας ήταν αυτά που 
καταγράψαμε, αλλά κάποιες μαργαρίτες άρχιζαν να αλλάζουν γνώμη και να την αποδέχονται. 
Οι μαργαρίτες που άρχισαν να την αποδέχονται: Συμβούλιο στο λιβάδι- 
Η νηπιαγωγός σε ρόλο μαργαρίτας περιγράφει στην ολομέλεια πως άκουσε το βράδυ που όλοι κοιμόταν την 
παπαρούνα να κλαίει και να περιγράφει τη μοναξιά της και τη στεναχώρια της επειδή δεν έχει φίλους. Μετά 
αποχωρεί. 
Συζήτηση εκτός ρόλου-Συζητούμε για το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια για το λουλούδι αυτό που μπορεί 
να μην είναι ίδιο με εμάς, αλλά κάτι θα πρέπει να έχει καλό, και ποιο είναι αυτό. 
Αφήγηση-Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι του λιβαδιού αποφάσισαν να φωνάξουν την παπαρούνα για να της πουν 
όσα σκέφτηκαν μετά από τη συνάντησή τους με τη μαργαρίτα-νηπιαγωγό. 
Κύκλος υποστήριξης-Σχηματίζουμε έναν κύκλο. Η παπαρούνα είναι στη μέση και ο καθένας μας εκδηλώνει 
την υποστήριξή του σε αυτή. 
Γιορτή συμφιλίωσης-Η παπαρούνα, μετά από την υποστήριξή μας είναι χαρούμενη.Χορεύουμε αγκαλιασμένοι 
σαν μια  ενωμένη οικογένεια με το ρυθμό της μουσικής. 
 
Δραστηριότητα με ποιήματα 5 
Παραμύθι:Το χαρούμενο λιβάδι, της ΦιλιώςΝικολούδη   
Έπειτα από την αφήγηση του παραπάνω παραμυθιού και την επεξεργασία του μέσω του εκπαιδευτικού δράματος, 
ζητήθηκε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ποιηματάκια (βασισμένα σε προτάσεις και λέξεις που τα ίδια προηγουμένως 
είπαν σχετικά με τα συναισθήματα των ηρώων του παραμυθιού). Έτσι δημιουργήθηκαν τα παρακάτω δίστιχα: 
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 Η παπαρούνα η γλυκιά είναι πάλι μοναχιά, 

           φίλους δεν είχε να παίξει, μαζί με όλα τα παιδιά. 
 

 Θέλω να γίνω μαργαρίτα, θέλω αγάπη και φροντίδα 
και όλοι να με αγαπάνε με αγάπη, νερό, τροφή. 
 

 Φύγε πάρα πολύ μακριά, πήγαινε στα βουνά 
με τις άλλες παπαρούνες, μακριά από όλα τα παιδιά. 

 
 Η παπαρούνα μεγαλώνει και είναι όμορφη πολύ 

και τα πέταλά της είναι κόκκινα σαν τη τομάτα. 
 

 Παπαρούνα που φυτρώνεις στο λιβάδι στα βουνά 
είσαι όμορφη πολύ, και φυτρώνεις και στα χωριά. 
 

 Νοιώθω άσχημα πολύ 
θέλω να΄χω φίλους κι εγώ 
να παίζουμε μαζί 
και η καρδιά μου ραγίζει. 
 

 Η Μαργαριτούλα-Τούλα 
πήγε να παίξει με την παπαρούνα 

            και με τα μπουμπουκάκια τα μικρά  
και τ΄αστέρια και τα παιδιά. 
 

 Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ 
πάει ταξίδι μακρινό 
μες στο γιαλό να πιει νερό. 
 

 Η Μαργαρίτα-Ρίτα 
πάει στο γιατρό 
γιατί έχει αλλεργία  
στο στόμα και στο λαιμό. 
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 των Χρυσούλας Θανοπούλου & Ευτυχίας Νάσιου, 5ο Νηπιαγωγείο 
Φαρσάλων 
 
Τίτλος  
       Διαθεματική προσέγγιση του ποιήματος «Ερωτόκριτος»  
 

Εμπλεκόμενα  γνωστικά  αντικείμενα 
Εικαστικά,  Δημιουργία  και  Έκφραση  (Δραματοποίηση). Παιδί  και  Περιβάλλον  
(Γεωγραφία,  Ιστορία) 

 
 Στόχοι  
- Να βελτιώσουν  και  να  εμπλουτίζουν  τον  προφορικό  τους  λόγο. 

-  Να  διακρίνουν  σ’  ένα  κείμενο  τα  διαλογικά  από  τα  μη  διαλογικά  μέρη. 

-  Να  εντοπίζουν  τον  τίτλο,  τον  συγγραφέα  και  άλλα  στοιχεία  ενός  βιβλίου  
και  να  προσπαθούν  στη  συνέχεια  να  φτιάξουν  το  δικό  τους  βιβλίο. 

-  Να  διακρίνουν  τα  είδη  των  λογοτεχνικών  κειμένων  (πεζά-ποιήματα). 

-  Να  ενθαρρύνονται  να  γράφουν  όπως  μπορούν. 

Υλικά  
Βιβλία,  υφάσματα,  χαρτόνια,  υπολογιστής 

 
Μέθοδοι-τεχνικές  

Παιδική  λογοτεχνία,  ερωτήσεις-απαντήσεις,  συζήτηση,  δραματοποίηση,  
ομαδική  εργασία,  εικόνες. 
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Αφόρμηση  
Η  δράση  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  του  πολιτιστικού  προγράμματός  μας  
«Ταξιδεύοντας  με  τη  σύγχρονη  Αργώ».  Κατά  την  μελέτη  του   Κρητικού  
πολιτισμού,  μεταξύ  των άλλων στοιχείων γνωρίσαμε  και κάποιους από  τους  
Κρήτες  συγγραφείς  και  ποιητές.  Ξεχωρίσαμε  τον  Βιτσέντζο  Κορνάρο  και  
αναλύσαμε  τον  Ερωτόκριτο.  

 
Δραστηριότητες  

1η  Δραστηριότητα:  «Ο  Ερωτόκριτος»  μέσα  από  τα  μάτια  των  παιδιών. 
Αφού  διαβάσαμε  τον Ερωτόκριτο,  είδαμε  τις  εικόνες  του βιβλίου και αναλύσαμε  
το  περιεχόμενο  με  συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις, τα παιδιά εργάστηκαν  στις 
ομάδες  ως  εξής:  κάθε  ομάδα επέλεξε  εικόνες-σκηνές  από  το  ποίημα  και  τις  
σχεδίασε  σε  χαρτί  Α4.  Κατόπιν  σε  μεγάλο  χαρτόνι  κάνσον  έγραψαν  Βιτσέντζος  
Κορνάρος-Ερωτόκριτος  και  τοποθέτησαν  τις  εικόνες,  σημειώνοντας  για  ποια  
εικόνα-σκηνή  πρόκειται (εικόνα 1) 

 
                            Εικόνα 1: Η ιστορία του Ερωτόκριτου με έργα των παιδιών 

 
2η  Δραστηριότητα:  «Το  κάστρο  του  βασιλιά  Ηράκλη». 
Τα  παιδιά  εργάστηκαν  και  πάλι  ομαδικά,  φτιάχνοντας  σε  μεγάλο  χαρτόνι  
κάνσον,  το  κάστρο  του  βασιλιά  Ηράκλη,  σημείο  όπου  διαδραματίστηκαν  πολλές  
και  σημαντικές  σκηνές  του  έργου.  Έκοψαν,  σχεδίασαν,  χρωμάτισαν  το  κάστρο,  
χρησιμοποιώντας  χαρτόνια  κάνσον  και  βελουτέ,  κόλλες,  ψαλίδια,  μαρκαδόρους.  
(Αντιλήφθηκαν  και  έδωσαν  από  μόνα  τους  στο  έργο  τους  τη  διάσταση  της  
προοπτικής).  Επίσης  τοποθέτησαν  μέσα  και  γύρω  από  το  κάστρο  βασικούς  
ήρωες  (Ερωτόκριτος,  Αρετούσα),  σημειώνοντας  παράλληλα  τα  ονόματά  τους 
(εικόνα 2) 
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Εικόνα 2: Οι μικροί δημιουργοί συνθέτουν το κάστρο 

 
3η  Δραστηριότητα:  «Τα  παιδιά  ζωγραφίζουν  και  γράφουν  τον  δικό  τους  
Ερωτόκριτο». 
Αφού  πρώτα  εντοπίσαμε  και  εξηγήσαμε  τα  βασικά  στοιχεία  ενός  βιβλίου  (τίτλο,  
συγγραφέα,  εξώφυλλο,  σελιδοποίηση)  τα  παιδιά  έφτιαξαν  το  δικό  τους  βιβλίο  
ως  εξής:  Για  κάθε  σελίδα,  σε  χαρτί  Α4,  δώσαμε  σχεδιασμένη  την  εικόνα.  Το  
κάθε  παιδί  τη  χρωμάτισε,  σχεδίασε  δίπλα  τη  δική  του  εικόνα  και  έγραψε  έναν  
μικρό  τίτλο  που  αποφασίζαμε  κάθε  φορά  όλοι  μαζί.  Στη  συνέχεια  σελιδοποίησε  
το  βιβλίο  του  γράφοντας  τους  ανάλογους  αριθμούς (εικόνα 3, 4,5,6).  Στο  
εξώφυλλο  έγραψε  το  όνομά  του,  τον τίτλο και  τις  εκδόσεις  (5ο  Νηπιαγωγείο  
Φαρσάλων).  

                        
  Εικόνα 3      Εικόνα 4  

                               
  Εικόνα 5      Εικόνα 6  

Ο Ερωτόκριτος των παιδιών 
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4η  Δραστηριότητα:  «Δραματοποίηση  του  Ερωτόκριτου» 
Τα  παιδιά  εργάστηκαν  ομαδικά  για  να  δραματοποιήσουν  το  έργο.  Μετά  από  
συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  επέλεξαν  τις  σκηνές.  Κατόπιν  μοιράζοντας  
τις  αρμοδιότητες  έφτιαξαν  στέμματα,  καπέλα,  φορεσιές,  χρησιμοποιώντας  υλικά  
όπως  χαρτόνια  κάνσον,  χαρτί  γκοφρέ,  μαρκαδόρους,  κόλλες,  ψαλίδια,  φόδρες.  
Ανατέθηκαν  οι  ρόλοι  (Ερωτόκριτος,  Αρετούσα,  Ηράκλης  κ.τ.λ)  και  ακολούθησε  η  
δραματοποίηση  των  προεπιλεγμένων  σκηνών (εικόνα 7,8,9,10). 
 

                    
  Εικόνα 7            Εικόνα 8  

                   
  Εικόνα 9              Εικόνα 10  

Δραματοποίηση του Ερωτόκριτου 

Αξιολόγηση  
Τα  παιδιά  δούλεψαν  με  χαρά  και  αμείωτο  ενδιαφέρον  σε  όλη  τη  διάρκεια  των  
δραστηριοτήτων.  Ήρθαν  σε  επαφή  με  ένα  κείμενο  αρκετά  διαφορετικό  από  
προηγούμενα.  Αντιλήφθηκαν  ότι  πρόκειται  για  έμμετρο  λόγο  και  κατάφεραν  να  
διακρίνουν  τις  διαφορές  από  τον  πεζό  στα  πλαίσια  της  ηλικίας  και  των  
δυνατοτήτων  τους.  Ένιωσαν  ικανοποίηση  δημιουργώντας  το  δικό  τους  βιβλίο  
και  παίζοντας  τη  δική  τους  ιστορία!!! 
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 των Δήμητρας Λελεντζή, Ξανθής Καραγεώργου & Μαγδαληνής 
Μπακαλοπούλου, 3o Νηπιαγωγείο Φαρσάλων  
 
Τίτλος   
«Η απεργία των λουλουδιών» -Διαθεματική προσέγγιση του ποιήματος 
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: Παιδί και Πληροφορική Συνέντευξη στην t.v 
(γίνονται δημοσιογράφοι), Τ.Π.Ε,  δημιουργία και έκφραση, εικαστικά (Πίνακες 
ζωγραφικής, φυσικά λουλούδια , εικονογραφημένα βιβλία με λουλούδια,, κατασκευή 
στεφανιού με φυσικά λουλούδια, κατασκευή αφίσας, κατασκευή εφημερίδας, 
ομαδική εργασία, ζωγραφική και χαρτοκοπτική), τέχνες (κεραμικά, κεντήματα, 
χαλιά)παιδί και περιβάλλον (παρατήρηση – προβληματισμός (τι θα γίνει αν κάνουν 
απεργία- συνέπειες- τρόποι βοήθειας, Γλώσσα, παιδική λογοτεχνία (ποίημα , σχετικά 
βιβλία – ιστορίες), Ιστορία - μυθολογία: Έθιμο μαγιάτικου στεφανιού, Μύθος για 
Νάρκισσο βιολογία (γνωριμία με τα λουλούδια, χρησιμότητα και φροντίδα, 
θρησκευτικά (Λουλούδια – σύμβολα στη θρησκεία),  
Στόχοι.  
Τ.Π.Ε 
Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο 
Να εξοικειωθούν με την επικοινωνία μέσω υπολογιστή. 
Να επιλέγουν με το ποντίκι. 
Δημιουργία και έκφραση 
Να γνωρίσουν μεγάλους ζωγράφους, τα έργα τους και να εκφράσουν τα 
συναισθήματα  τους. 
Να ζωγραφίσουν ανοιξιάτικα λουλούδια , να φτιάξουν , να κόψουν και να 
διακοσμήσουν το στεφάνι τους 
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Να εξοικειωθούν με τα χρώματα 
Να φτιάξουν το πρωτομαγιάτικο στεφάνι της τάξης αναπτύσσοντας την φαντασία 
και τις δημιουργικές τους ικανότητες. 
Να εκφραστούν ελεύθερα με  τη δραματοποίηση του ποιήματος αναπτύσσοντας τη 
δημιουργικότητά τους . 
Να εκφράσουν ελευθέρα σκέψεις και απόψεις δίνοντας συνέντευξη και υποδυόμενα 
τους δημοσιογράφους. 
Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα , να μαθαίνουν να εφαρμόζουν 
διάφορες τεχνικές για να ζωγραφίσουν και να κατασκευάσουν . 

Γλώσσα  
Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους μέσα από τη 
διαδικασία της συζήτησης και των προβληματισμών. 
Να μάθουν παροιμίες και εκφράσεις 
Να γνωρίσουν λαϊκά ονόματα του Μάιου και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν το 
λόγο που δόθηκαν αυτά τα ονόματα. 
Να αναλύουν και να περιγράφουν τις εικόνες του ποιήματος και να βρουν τις 
ομοιοκαταληξίες και τις συνθέτες λέξεις. 
Να γράψουν όπως μπορούν « δημιουργώντας « τη δική του ευχή ή λεζάντα. 
Να απολύσουν την αισθητική του ποιητικού λόγου και να εκφράσουν τα 
συναισθήματα τους. 
Να ψυχαγωγηθούν με ιστορίες για τα λουλούδια και να εμπλακούν στη  διαδικασία 
ανάγνωσης βιβλίων. 
Να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για τα λογοτεχνικά κείμενα 
Να ακούσουν και να κατανοήσουν μία διήγηση , μία ιστορία, ένα ποίημα και να 
αντλήσουν πληροφορίες. 
Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής σαν μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης  
πληροφοριών. 
Μαθηματικά 
Να κάνουν ομαδοποιήσεις με βάση  ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά 
Να κάνουν αντιστοιχίσεις , συγκρίσεις και αρίθμηση με φυσικά υλικά ( λουλούδια) ή 
άλλο υλικό σα μονάδα μέτρησης. 
Να βρίσκουν ποσότητες ( πολλά- λίγα) και μεγέθη ( μεγάλο ή μικρό) 
Να κατανοήσουν την έννοια του αριθμού και την έννοια του τόσα … όσα. 
Να κάνουν άλλες αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. 
Να εμπλουτίσουν τη γλώσσα τους με λέξεις που συνδέονται τα μαθηματικά 
Παιδί  και περιβάλλον 
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Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα λουλούδια. 
Να αποκτήσουν θετική συμπεριφορά απέναντι στα λουλούδια 
Να αντιληφθούν  τη χρησιμότητά τους και να αναπτύξουν το αίσθημα της 
υπευθυνότητα τους φροντίζοντάς τα. 
Να γνωρίσουν το έθιμο του πρωτομαγιάτικου στεφανιού. 
Να γνωρίσουν τα λουλούδια – σύμβολα στη θρησκεία (κρίνος,   βασιλικός), στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι – κηδείες) στις εθνικές επετείους, στη λαϊκή τέχνη 
(κεραμικά , κεντήματα) στη διακόσμηση (συνθέσεις με αποξηραμένα λουλούδια) στη 
μόδα ( ρούχα). 
Υλικά:  
Ποίημα, βιβλία, Η/Υ, φυσικά λουλούδια, παραμύθια , πίνακες ζωγραφικής στον Η/Υ , 
κεραμικό βάζο στολισμένο με λουλούδια , εικόνες. 
Μέθοδοι-τεχνικές: Παιδική λογοτεχνία – ποίημα, ερωτήσεις – απαντήσεις, συζήτηση, 
δραματοποίηση, εικόνες, παιχνίδι ρόλων και συνέντευξη, ομαδικές εργασίες, 
ομαδική συμμετοχή και κατασκευή. 
 Αφόρμηση:  
Η αφόρμηση έγινε από ένα μπουκέτο λουλούδια που κάποιο παιδί έφερε από τον 
κήπο του στο σχολείο, το οποίο παρουσιάσαμε στα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
πρωινής συζήτησης και ρωτήσαμε το παιδί που τα έφερε που τα βρήκε και αν 
αναγνωρίζει το όνομα τους. Μετά έγιναν οι παρακάτω ερωτήσεις στα παιδιά: 
Γνωρίζετε αυτά τα λουλούδια; ποια άλλα λουλούδια γνωρίζετε, που μπορούμε να 
βρούμε λουλούδια, έχετε λουλούδια στον κήπο σας, στο σπίτι σας, στο μπαλκόνι σας, 
σε τι χρησιμεύουν τα λουλούδια, πότε αγοράζουμε λουλούδια από το ανθοπωλείο, 
που αλλού βλέπετε λουλούδια γύρω σας, τα έχετε ακουμπήσει;  έχετε παρατηρήσει  
που είναι, πώς καλλιεργούνται τα λουλούδια , τι περιποίηση χρειάζονται, θέλουν 
όλα την ίδια φροντίδα, ποια εποχή του χρόνου έχει τα πιο πολλά λουλούδια, τι 
φτιάχνουμε με τα λουλούδια;    (Στη φάση αυτή επειδή πλησιάζει η μέρα της 
Πρωτομαγιά τους λέμε: Τα λουλούδια φέτος  αποφάσισαν να κάνουν απεργία την 
Πρωτομαγιά και μας έστειλαν ένα ποίημα για να μας ενημερώσουν) 
1η Δραστηριότητα:  «Παιχνίδια με τη γλώσσα» 
Διαβάζουμε το ποίημα η «απεργία των λουλουδιών», το αναλύουμε, περιγράφουν τις 
σε εικόνες, βρίσκουμε τις ομοιοκαταληξίες (Εικόνα 1.), βρίσκουμε τις σύνθετες 
λέξεις, πως αισθάνονται τα λουλούδια, τι ζητάνε, τι θα γίνει αν κάνουν απεργία, 
ποιες θα είναι οι συνέπειες, πως μπορούμε να βοηθήσουμε και καταγράφουμε τα 
αιτήματα των λουλουδιών, τις συνέπειες και τους τρόπους βοήθειας. Επίσης 
καταγράφουμε τα συναισθήματα των λουλουδιών (Εικόνα 2.). 
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Εικόνα 1 

 
Εικόνα 2 

2η Δραστηριότητα: «αναζητάω στον Η/Υ εικόνες για την Πρωτομαγιά και σχετικές 
έννοιες» 
ΑΠΕΡΓΙΑ: τι είναι απεργία και τώρα τι θα γίνει; Ψάχνουμε στον υπολογιστή τη λέξη 
απεργία και βλέπουμε εικόνες από πορείες αλλά και αφίσες για την εργατική 
Πρωτομαγιά (Γιορτή των λουλουδιών και των εργατών). Μαθαίνουνε τι γιορτάζουμε 
την Πρωτομαγιά, Μαθαίνουμε για τη απεργία των εργατών στις ΗΠΑ, πως 
γιορτάζουμε σήμερα την Πρωτομαγιά, τι γιορτάζουμε σήμερα την Πρωτομαγιά, τι 
συμβολίζει το μαγιάτικο στεφάνι. 
3η Δραστηριότητα:  
Αφού έγινε αρχική διερεύνηση- ευαισθητοποίηση στο θέμα τα παιδιά χωρίζονται σε 
ομάδες και αποφασίζουν με τι θα ασχοληθούν, τι δραστηριότητες θα υλοποιήσουν, 
ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι: η 1η ομάδα αναλαμβάνει να γράψει  τα 
συνθήματα, 2η ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει την εφημερίδα, η 3η ομάδα  
αναλαμβάνει να δημιουργήσει την αφίσα και η 4η ομάδα τα παιδιά – λουλούδια 
αναλαμβάνουν να δώσουν συνέντευξη στην τηλεόραση. Στη συνέχεια και αφού τα 
παιδιά επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες, η 1η ομάδα κατέγραψε σε χαρτί του μέτρου 
τα αιτήματα των λουλουδιών (Εικόνα 3.). Παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και η 
2η ομάδα χρησιμοποιώντας εφημερίδες δημιούργησε την εφημερίδα όπου στα φύλλα 
των λουλουδιών έγραψε τι ζητούν τα λουλούδια (Εικόνα 4). Κατόπιν η 3η ομάδα – 
και με τη συνεργασία όλων τω παιδιών- δημιούργησε την ΑΦΙΣΑ στην οποία 
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τονίστηκε ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ.......... (Εικόνα 5). Στο τέλος τα παιδιά- 
λουλούδια της 4ης ομάδας «έπαιξαν» τους δημοσιογράφους, έδωσαν συνέντευξη στη 
τηλεόραση, παρουσίασαν τα αιτήματά τους, τόνισαν τις συνέπειες που θα είχε η 
απεργία τους και τέλος ζήτησαν τη βοήθεια όλων για να σταματήσουν την απεργίας 
τους (Εικόνα 6). 
 

     
   Εικόνα 3     Εικόνα 4 

     
   Εικόνα 5              Εικόνα 6 

4η Δραστηριότητα 
Δραματοποιούμε το ποίημα: Τα λουλούδια στενοχωρημένα στο λιβάδι από τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων αποφάσισαν να κλείσουν τα πέταλα τους. Με τη 
βοήθεια των παιδιών φωνάζουν τα αιτήματά τους και τα νέα μαθαίνονται γρήγορα. 
Δημοσιεύονται στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται αφίσες, τα λουλούδια δίνουν 
συνέντευξη στην τηλεόραση στο τέλος τα καταφέρνουν. Όλοι οι άνθρωποι 
ορκίστηκαν ότι θα  φροντίζουν τα λουλούδια, τους ευχαρίστησαν, άνοιξαν τα πέταλά 
τους χόρεψαν και κυλίστηκαν στη χλόη (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7 
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5η δραστηριότητα: 
Μιλάμε για το έθιμο του λουλουδένιου στεφανιού της Πρωτομαγιάς. Την πρώτη 
μέρα του Μαΐου κάθε σπίτι φτιάχνει ένα στεφάνι με λουλούδια το οποίο κρεμάει 
στην είσοδο του σπιτιού. Γνωρίζουμε τα λαϊκά ονόματα του Μαΐου. Προσπαθούμε να 
εξηγήσουμε το λόγο που δόθηκαν στο μήνα τα ονόματα αυτά (καλομηνάς, πράσινος, 
λούλουδος,  τριανταφυλλάς). Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα 
επιλέγει ένα όνομα του Μαΐου. Τους ζητάμε να σκεφτούν μία ιστορία που να 
δικαιολογεί το κάθε όνομα (θυμόμαστε την ιστορία του κουτσοφλέβαρου). Λέμε 
παροιμίες για το Μάιο : 
Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει 
Μάης άβρεχτος- χρονιά ευτυχισμένη 
Ο Απρίλης με τα λουλούδια και ο Μάης με τα ρόδα 
Και εκφράσεις : 
Ήρθε ο Μάης με τα λουλούδια με χαρές και με τραγούδια 
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι 
Λέμε ονόματα ανθρώπων εμπνευσμένα από τα λουλούδια : 
Μαργαρίτα , τριανταφυλλιά, Δάφνη Γαρυφαλλιά, Ανθή, βιολέτα, Ροδάνθη. 
Αναφερόμαστε σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου τα λουλούδια έχουν ένα ισχυρό ρόλο 
και συμβολισμό: 
Γάμοι: ο γαμπρός προσφέρει την ανθοδέσμη στην νύφη, η εκκλησία και το 
αυτοκίνητο των νεόνυμφων είναι στολισμένα με λουλούδια κ.α 
Κηδείες: λουλούδια, στεφάνια προσφέρονται στους νεκρούς 
Εθνικές επέτειοι: στολίζουμε με δάφνες τα σχολεία, τις πλατείες- δάφνινα στεφάνια 
στα μνημεία 
Αναφερόμαστε στη μυθολογία και στο μύθο του νάρκισσου. Αναφερόμαστε στα 
λουλούδια στη τέχνη (πίνακες μεγάλων ζωγράφων όπως Τσαρούχης, Βαν Γκογκ, 
Ιακωβίδης), στην λαϊκή τέχνη (κεραμικά ,κεντήματα), στην διακόσμηση (σύνθεση με 
αποξηραμένα λουλούδια, σεντόνια, κουρτίνες, τραπεζομάντηλα), στη μόδα: τα 
λουλούδια στα ρούχα μας- παρατηρούμε τα ρούχα των κοριτσιών, στη λογοτεχνία- 
ποίηση: « η ιστορία του Μάη» από τα παιδιά της άνοιξης της Λ.Πέτροβιτς, «η 
φαντασμένη τριανταφυλλιά» της Χ.Δημουλίδου. Φτιάχνουμε ατομικά στεφανάκια 
για τη διακόσμηση της τάξης μας, ζωγραφίζουμε ανοιξιάτικα λουλούδια, τα κόβουν 
και τα συνθέτουν στα στεφανάκια τους. Όλα τα παιδιά έφεραν λουλούδια από το 
σπίτι τους που τα μαζέψαμε μέσα σε ένα μεγάλο καλάθι (Εικόνα 8) και  φτιάξαμε το 
στεφάνι του σχολείου μας (Εικόνα 9) και το κρεμάσαμε στην πόρτα. Πήραμε σπάγκο, 
ψαλίδι, χαρτοταινία αλλά και ένα μεγάλο στεφάνι του σχολείου και βγήκαμε όλοι  
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μαζί στην είσοδο. Κάναμε μαθηματικά με τα λουλούδια (αρίθμηση, ποσότητες (πολλά 
– λίγα), μεγάλα- μικρά, ομαδοποιήσεις με βάση ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, 
συγκρίσεις τόσα- όσα (βάζω σε κάθε γλαστράκι τόσα λουλούδια όσα μου λέει ο 
αριθμός και αντιστοιχίσεις (σε κάθε  λουλούδι αντιστοιχίζουν τον αριθμό που 
δείχνουν τα πέταλα του λουλουδιού). Στο τέλος τα παιδιά έγραψαν την ευχή: Καλώς 
ήρθες Μάη και κρεμάσαμε το στεφάνι στην είσοδο του σχολείου μας. 

     

Εικόνα 8     Εικόνα 9 

6η Δραστηριότητα: 
Δημιουργούμε πίνακα αναφοράς που περιλαμβάνει τις ανοιξιάτικες αισθήσεις μας. Ο 
πίνακας δημιουργείται  ζωγραφίζεται και γράφεται από τα παιδιά Και στο τέλος 
φτιάχνουμε το βιβλίο (ατομικό) με τις …….ανοιξιάτικες αισθήσεις  του καθενός 
(Εικόνα 10, 11, 12, 13,14) 
 

 

                     
  Εικόνα 11       Εικόνα 12            Εικόνα 13  Εικόνα 14 

 

Εικόνα 10 
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Αξιολόγηση 
Μετά το τέλος των εργασιών της διδακτικής πρότασης και αποτιμώντας τη 
γενικότερη προσπάθεια των παιδιών εκτιμούμε ότι η παρουσίαση του θέματος ήταν 
επαρκής και εύστοχη γιατί τα παιδιά μετέφεραν τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες, 
γνώσεις και πληροφορίες μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον και απέκτησαν περισσότερες γνώσεις. Επιτεύχθηκαν οι αρχικοί μας 
στόχοι, αφού προσεγγίσαμε το θέμα από όσο το δυνατό περισσότερες πλευρές 
μπορούσαμε. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες, ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες, εξέφρασαν ιδέες, διατύπωσαν υποθέσεις και πλούτισαν το λεξιλόγιό 
τους. Έμαθαν να συνεργάζονται ομαδικά, αποτελεσματικά και  υπεύθυνα. 
Εξωτερίκευσαν τα συναισθήματά τους με τις κατασκευές και τη ζωγραφική, νιώσανε 
τη χαρά τη δημιουργίας και ψυχαγωγήθηκαν με  τη δραματοποίηση, πήραν 
συνεντεύξεις ξεπερνώντας αναστολές και επιφυλάξεις με τη συμμετοχή τους 
μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για μαθηματικές 
δραστηριότητες και γραφής που αφορούσαν στο θέμα. Αξιοποιήθηκαν οι 
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ). Μέσα από δραστηριότητες 
ευαισθητοποιήθηκαν και ένιωσαν υπεύθυνα, έπαιρναν πρωτοβουλίες, 
επικοινώνησαν μεταξύ τους και κοινωνικοποιήθηκαν συμμετέχοντας ακόμα και τα 
πιο δειλά παιδιά. Οι δραστηριότητες που υλοποιήσαμε εναρμονιζόταν με τις ανάγκες 
των παιδιών και των γονιών τους, αφού οι γονείς είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
τη δουλειά, τις ζωγραφιές, τις κατασκευές τους μέσα από το φωτογραφικό υλικό, 
αλλά και να γνωρίσουν ότι τα παιδιά τους μαθαίνουν μέσα από παιγνιώδεις  μορφές 
διδασκαλίας. Πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε ένα ζεστό περιβάλλον που οδήγησε τα 
παιδιά σε θετικές συμπεριφορές, αφού συνεργάστηκαν ομαδικά και 
ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από το θέμα. Έμαθαν να συμμετέχουν στη μάθηση και να 
μοιράζονται ευθύνες μέσα από απλές δραστηριότητες που συνδέονται με την 
καθημερινή πρακτική. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, προχωρήσαμε 
στην προώθηση κάποιων δειλών παιδιών έτσι ώστε να επωφεληθούν όλα τα παιδιά 
από την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 της Καλλιόπης Οικονόμου, 8ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 
 
Τίτλος 
Διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος «Μαρίνα» από τη συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη 
«Μικρές Κυκλάδες»  
  
Γενικός σκοπός: 
 Να έρθουν σε επαφή με την ποίηση του Ελύτη και μάλιστα τη μελοποιημένη και να 
κατανοήσουν το ποίημα . 
Στόχοι του προγράμματος: 
Να γνωρίσουν τον ποιητή και το έργο του μέσα από τη μελέτη της βιογραφίας του 
Να γνωρίσουν μέρη όπου έζησε ο ποιητής και αποτέλεσαν γι αυτόν πηγή έμπνευσης.  
Να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη της ελληνικής λογοτεχνίας (πεζό κείμενο και 
ποίημα) 
Να γνωρίσουν διάφορες εκφάνσεις του γραπτού και προφορικού λόγου 
παρομοιώσεις, μεταφορές, εικόνες, παροιμίες κ.α. 
Να επιλέγουν κατάλληλα γλωσσικά μέσα και τεχνικές για την παραγωγή ποιημάτων. 
Να παρατηρούν αντικείμενα, να τα ομαδοποιούν και να τα περιγράφουν. 
Να ανατρέξουμε σε παλαιότερες εποχές και να  γνωρίσουμε τα πηγάδια, τις στάμνες 
καθώς και τη χρησιμότητά τους. 
Να γνωρίσουν διαφορετικά είδη φυτών και να τα διακρίνουν μέσω των αισθήσεών 
τους ως προς τις ιδιότητές τους (π.χ. χρώμα, άρωμα κ.α.) 
Να επιλύουν προβλήματα και να είναι ικανά να δημιουργούν δικά τους με απλές 
μαθηματικές πράξεις (π.χ. αφαίρεση) 
Να χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word για να αντιστοιχήσουν 
αρωματικά φυτά με τα ονόματά τους, μέσα από την αναγνώριση των λέξεων. 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  
Αποτελεί μέρος του προγράμματος βιβλιοφιλίας και συνδέεται με τις γνωστικές 
περιοχές  Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Έκφραση και δημιουργία, 
Πληροφορική. 
 
Δραστηριότητες   
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τα νήπια θα δουλέψουν σε ομάδες, ανομοιογενείς 
ως προς το φύλο, την επίδοση και τις φιλίες τους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι 
τα παιδιά θα συνεργαστούν ομαλά στην ομάδα, θα ανταλλάξουν απόψεις θα 
συζητήσουν, θα συμβάλουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και τελικά θα 
αλληλεπιδράσουν ουσιαστικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.  
 
1η Δραστηριότητα  (ανίχνευση πρότερων γνώσεων) 

Αρχικά, προκειμένου να εντοπίσουμε τις πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις 
των παιδιών, για έννοιες όπως τα αρωματικά φυτά, το πηγάδι, κ.ά., χρησιμοποιούμε 
έντυπο υλικό (κάρτες εικόνες με σχετικές έννοιες με το ποίημα) (Εικόνα 1). 
Ακολουθεί συζήτηση, ενεργητική εμπλοκή των παιδιών και δουλεύοντας 
ομαδοσυνεργατικά, συνθέτουν τα δικά τους ποιήματα. 
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            ΜΑΡΙΝΑ 
Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω,  
λουίζα και βασιλικό 
Μαζί μ’ αυτά να σε φιλήσω 
Και τι να πρωτοθυμηθώ 
 
Τη βρύση με τα περιστέρια των 
αρχαγγέλων το σπαθί 
Το περιβόλι με τ’ αστέρια 
Και το πηγάδι το βαθύ 
 
Τις νύχτες που σε σεργιανούσα 
Στην άλλα άκρη τ’ ουρανού 
Και ν’ ανεβαίνεις σε θωρούσα 
Σαν αδελφή του αυγερινού 
 
Μαρίνα πράσινό μου αστέρι 
Μαρίνα φως του αυγερινού 
Μαρίνα άγριο περιστέρι 
Και κρίνο του καλοκαιριού  
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Εικόνα 1 

Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα πήρε τρεις κάρτες. Υπήρχαν τρεις 
ίδιες κάρτες. Με τις εικόνες των καρτών δημιούργησε η κάθε ομάδα το δικό της 
ποίημα, που το ζωγράφισαν συνεργατικά σε  χαρτί Α5 και το παρουσίασαν σε όλα τα 
παιδιά. Έπειτα, διαβάσαμε το ποίημα του Ελύτη «Μαρίνα» όπως το έγραψε ο ίδιος, 
και το ακούσαμε μελοποιημένο στο you tube. 
http://www.youtube.com/watch?v=tpo2430b7Ek. Το αναλύσαμε όλοι μαζί 
προσπαθώντας να μπούμε στη σκέψη του ποιητή (χρονική στιγμή-γεωγραφικός 
τόπος –περιγραφή - σχήματα λόγου που χρησιμοποίησε). Τα νήπια απαντούν σε 
ερωτήσεις όπως: 
Ποιός είναι ο ήρωας του ποιήματος; Ποια στοιχεία είναι φανταστικά; 
Ποιες εικόνες μας δίνει το ποίημα; Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε έναν άλλο ήρωα 
στο ποίημα; Σε ποιόν τόπο μας μεταφέρει; Αναφέραμε παρομοιώσεις, μεταφορές, 
εικόνες, ομοιοκαταληξίες. Αποφασίσαμε να βρούμε πληροφορίες για  τη βιογραφία 
του ποιητή και τα έργα του.  Συζητήσαμε για τα φυτά που αναφέρονται στο ποίημα, 
κάναμε τον διαχωρισμό των φυτών σε αρωματικά και μη αρωματικά και 
αποφασίσαμε να βρούμε και άλλα αρωματικά φυτά και να μάθουμε γι αυτά. 
Μιλήσαμε για το πηγάδι, τον τρόπο που ήταν κτισμένο, τη χρήση του, και  το βάθος 
του τη χωρητικότητά του και αποφασίσαμε να βρούμε πληροφορίες για πηγάδια 
παλιάς εποχής.            
           



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      90 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2η Δραστηριότητα 

 
Χάρτης εννοιολογικής χαρτογράφησης 

                                                                                                                                                   
Με τη βοήθεια του λογισμικού kidspiration σχεδιάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη με 
τα έργα του ποιητή προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν ολόκληρο το συγγραφικό 
του έργο. 
3η Δραστηριότητα 
Μαθαίνουμε ότι γενέτειρα του Ελύτη είναι το Ηράκλειο της Κρήτης κατόπιν έζησε 
στην Αθήνα και ότι το ποίημα ανήκει στη συλλογή του με τίτλο: Μικρές Κυκλάδες. 
Κάποιο από τα παιδιά προτείνει να δούμε την Κρήτη στον υπολογιστή. Με το 
λογισμικό Google Earth πλοηγούμαστε στη γενέτειρα του Ελύτη και βρίσκουμε το 
Ηράκλειο, (εικόνα 3) κατόπιν βρίσκουμε το ιστορικό Μουσείο (εικόνα 4) όπου έγινε 
μεγάλη έκθεση για τον ποιητή τον Ιούνιο 2011 που η χρονιά ήταν αφιερωμένη στον 
Ελύτη.   

                                                                         
Εικόνα 3. Ηράκλειο       Εικόνα  4.   Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου 

Αλλάζουμε την αναζήτηση και πάμε στις Κυκλάδες για να εντοπίσουμε στο χάρτη τα 
νησιά από τα οποία πήρε εικόνες και τις απέδωσε στα ποιήματά του  (εικόνα 5). Πάνω 
στο χάρτη της Ελλάδας σημειώνουν την Κρήτη, το Ηράκλειο, και τις Κυκλάδες. 
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Εικόνα  4.  Κυκλάδες 

 
4η Δραστηριότητα 
Χρησιμοποιήσαμε το  Google για να βρούμε εικόνες αρωματικών φυτών τις οποίες  
τυπώσαμε. Δημιουργήσαμε καρτελάκια με τα ονόματα των παραπάνω φυτών. Τα 
παιδιά αντιστοίχησαν τις εικόνες με τις λέξεις. Φυτέψαμε αρωματικά φυτά σε 
γλαστράκια κρεμάσαμε καρτέλες με το όνομά τους, (εικόνα 5) και γράψαμε έναν 
κατάλογο ενεργειών που πρέπει να κάνουμε για να διατηρούμε υγιή τα φυτά μας και 
συμπληρώσαμε το παρακάτω  φύλλο εργασίας. 

 
Εικόνα  5 Αρωματικά φυτά  με καρτέλες 

 
Δώσαμε το παρακάτω ατομικό φύλλο εργασίας.                                          
 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΡΑΚΑΙ-
ΝΑ 

ΚΙΣΣΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑ ΡΙΓΑΝΗ 

 
 

 
   

      

 Σημείωσε ποια φυτά είναι αρωματικά βάζοντας ένα Χ στο κουτάκι που βρίσκεται 
από κάτω! 
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Εικόνα 7: Δραματοποίηση ιστορίας 

5η Δραστηριότητα 
Είδαμε στο youtube την ιστορία «η πόλη των πηγαδιών» 
http://www.youtube.com/watch?v=Idz21x8WV18 από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι 
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ». Μας προβλημάτισε η ιστορία και έγινε μια υπέροχη 
συζήτηση που καθοδηγήθηκε σε δύο κεντρικά σημεία την επικοινωνία μεταξύ των 
ανθρώπων και την ανίχνευση του εσωτερικού μας κόσμου. Κατόπιν το 
δραματοποιήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε φόδρες για πηγάδια, καπέλα, κλασσική μουσική 
επένδυση και έναν αφηγητή (εικόνα 7). Σχηματίσαμε επτά πηγάδια. Τα δύο βρήκαν 
νερό πόσα ήταν εκείνα που ήταν γεμάτα με πράγματα ;  

Βγάλαμε την εξής σχέση (αφαίρεση)   7-2 =5   Κατόπιν το απεικονίσαμε στο χαρτί.      
 
                             
 
 
 
 

 
 
Διαπιστώσαμε ότι για να βρούμε το πλάτος του πηγαδιού μετράμε τη διάμετρό του, 
χρησιμοποιώντας ένα μέτρο και για να βρούμε το βάθος του μετράμε από το στόμιο 
μέχρι τον πυθμένα του. Πειραματιστήκαμε μετρώντας  ποτήρια με διαφορετικό ύψος.  
Ακούσαμε επίσης το τραγούδι του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ρίχνω την καρδιά μου στο 
πηγάδι» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, που μας έκανε να νιώσουμε όμορφα 
συναισθήματα και μιλήσαμε γι αυτά. (Συζήτηση για την αγάπη). Σχολιάζουμε τις 
εικόνες του τραγουδιού και στη συνέχεια το τραγουδάμε. Κάθε ομάδα, έπειτα από 
συζήτηση επιλέγει ποια εικόνα από το τραγούδι τους άρεσε περισσότερο και τη 
ζωγραφίζουν στο εκπαιδευτικό λογισμικό tux Paint που ευνοεί την ελεύθερη 
δημιουργία κι έκφραση. Επίσης ζωγραφίσαμε καρδιές διαφόρων χρωμάτων και τις 
ομαδοποιήσαμε.                                                           
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Διαβάσαμε την ιστορία από το διαδίκτυο,  Η ρωγμή της στάμνας, είδαμε τις σχετικές 
εικόνες  έγινε η σχετική συζήτηση πάνω στο κείμενο. Έπειτα με πλαστελίνη 
δημιουργήσαμε τις δικές μας στάμνες (εικόνα 8) και δουλέψαμε σε ομάδες το 
παρακάτω φύλλο εργασίας. 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ  
Σύρε και τοποθέτησε τις  στάμνες ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη.  

 
 
                                                                                            
6η Δραστηριότητα 
Τραγουδήσαμε  το ρυθμικό τραγούδι «Πάει η Μάρω για νερό πέφτει στο πηγάδι» με 
εναλλαγές στην ένταση και μιμηθήκαμε τις κινήσεις που μας υπαγόρευε. 
Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες. Η ομάδα α εκτελεί το ρυθμικό τραγούδι με μουσικά 
όργανα (ταμπουρίνο, ντέφι, ξυλάκια, μαράκες, κουδουνάκια), η ομάδα β συνόδευε με  
παλαμάκια και η ομάδα γ απαγγέλει ρυθμικά το τραγούδι. Παρουσιάσαμε το ρυθμικό 
σχήμα. 
 

 
Εικόνα  9.  Ρυθμικό σχήμα 

Ακούσαμε και τραγουδήσαμε το γιαρεμ της Νανάς  Μούσχουρη 
http://www.youtube.com/watch?v=1QkiuVIjmDk (βίντεο 3) και το χορέψαμε με δική 
μας κίνηση.  
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 7η Δραστηριότητα 
Προκειμένου να κατακτήσουν μαθηματικές έννοιες, φτιάχνουμε τη δική μας 
συνταγή τσάι με αρωματικά φυτά, και το γευόμαστε. 
Υλικά 

 Τσάι του βουνού, 
  5 φύλλα φασκόμηλο, 
  λίγο χαμομήλι,  
 10 φύλλα  δυόσμο, 
  6 φύλλα μέντας, 
  7 φύλλα μέλισσα,  
 νερό. 

Τα βράσαμε όλα μαζί, φτιάξαμε ένα γευστικότατο αφέψημα και το απολαύσαμε. 
 

8η Δραστηριότητα 
Παρατηρήσαμε με μεγεθυντικό φακό τα φύλλα των φυτών μας και εντοπίσαμε 
ομοιότητες καιδιαφορές (σχήμα, περίγραμμα, απόχρωση του πρασίνου) κεντρικό 
νεύρο, μίσχος και τα σχεδιάσαμε. Ομαδοποιήσαμε τα φυτά ανάλογα με το σχήμα των 
φύλλων τους (Εικόνα 10). 

 
Εικόνα 10 

9η Δραστηριότητα 
Χρησιμοποιήσαμε το MOVIE MAKER και φτιάξαμε τη δική μας ταινία. Χωριστήκαμε 
σε ομάδες και ζωγραφίσαμε διαδοχικές εικόνες από το ποίημα. Τις περάσαμε στον 
υπολογιστή. Ένας από  κάθε ομάδα  έσυρε τη ζωγραφιά στο MOVIE MAKER και τις 
τοποθετήσαμε με τη σειρά σύμφωνα με το ποίημα. Κατόπιν προσθέσαμε και τη 
μουσική από το you tube του μελοποιημένου Μαρίνα όπως μελοποιήθηκε από τον 
Μίκη Θεοδωράκη.. 
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10η Δραστηριότητα 
Δημιουργήσαμε το πηγάδι των ευχών μας με τουβλάκια στη γωνιά του 
παιδαγωγικού υλικού.   Τα νήπια ζωγράφισαν την δική τους ευχή σε χαρτί και την 
έριξαν στο πηγάδι. Το βράδυ το μαγικό μελισσάκι πήρε όλες τις ευχές και θα 
φροντίσει να πραγματοποιηθούν. 
 
11η Δραστηριότητα 
Βρήκαμε παροιμίες και τις συζητήσαμε. 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
1η 

Μη ρίχνεις πέτρα  στο πηγάδι  που σε δρόσισε. (Αχάριστος) 

2η 

 Όποιος διψάει,     πηγάδια βλέπει. (Επιθυμίες) 

3η 

«Μη φτύνεις στο πηγάδι  απ' όπου θα πιεις νερό».   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4η 

Βασιλικός  κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά  την έχει. 

5η 

Σε πήρα για βασιλικό κι εσύ βγήκες τσουκνίδα!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6η 

Βασιλικός μυρίζει εδώ, μα περιβόλι  δε θωρώ. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 7η 
 Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει: Γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι όταν στον κήπο 

τους υπάρχει φασκόμηλο;  

 
Τέλος ζωγραφίσαμε και γράψαμε παροιμίες (Εικόνες 11, 12) 

      
 
 
Αξιολόγηση 
Τα νήπια κατανόησαν το περιεχόμενο του ποιήματος αλλά  και τη δομή του 
συγγραφικού έργου του Ελύτη και γνώρισαν τον ποιητή μέσα από τη βιογραφία του. 
Ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και εκφράστηκαν με το δικό τους τρόπο. Η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία απέδωσε και τα νήπια εργάστηκαν στην πλειοψηφία 
τους με επιτυχία στο πλαίσιο της ομάδας τους. Η συμμετοχή των νηπίων σε όλες τις 
φάσεις προσέγγισης της νέας μάθησης καλλιέργησε την αυτοεκτίμηση, τη 
δημιουργικότητα και τη διάθεσης για συνεχή δράση.  

 

Εικόνα 11 Εικόνα 12 



97          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαθεματικές δραστηριότητες με την αξιοποίηση βιβλίων 
 των Ελισάβετ Αντωνίου, Παρασκευής Καλαγιά, Βασιλικής Κοντογιάννη, 
Ιωάννας Τζήκα & Βασιλικής Τσιάνα, 56ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λάρισας 

 
Τίτλος  
Ταξιδεύω με τα βιβλία, γνωρίζοντας διάφορα είδη δανειστικής βιβλιοθήκης.  
 
 Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: 
Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες, Εικαστικά, Δημιουργία και έκφραση, Παιδί και 
Μαθηματικά,  Παιδί και περιβάλλον, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 

 Γενικός Σκοπός  
Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τα βιβλία μέσα από τη γνωριμία με τα είδη 
δανειστικής βιβλιοθήκης και να μάθουν να τα αναζητούν, προκειμένου να λύνουν 
απορίες και να τα έχουν ως συντροφιά.  
 
Επιμέρους Στόχοι: 
Γλώσσα 
Να χρησιμοποιούν της γωνιά της βιβλιοθήκης και αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν 
στα σημαντικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο χειρισμού των βιβλίων.  
Να οργανωθούν αυθόρμητες ή οργανωμένες δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, 
ώστε τα νήπια να αυξήσουν το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτή  
Να αγαπήσουν το βιβλίο, να μάθουν στρατηγικές ανάγνωσης, τρόπους προσέγγισης 
του κειμένου και να κατανοήσουν  τον ρόλο του αναγνώστη   
Να εξοικειωθούν με τους κανόνες χειρισμού των βιβλίων και να γνωρίσουν τα 
σημαντικά στοιχεία του περιεχομένου και της δομής τους, όπως είναι η έννοια και η 
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διευθέτηση της σελίδας, η φορά της ανάγνωσης, η διάκριση εικόνας και κειμένου, η 
σημασία του συγγραφέα και του εικονογράφου  
Να εκφραστούν λεκτικά με το παιχνίδι ρόλων 
Να παρατηρήσουν, να περιγράψουν, να συγκρίνουν τους ήρωες των παραμυθιών. 
Να συμμετέχουν ενεργά στη γωνιά της βιβλιοθήκης, διαβάζοντας τους τίτλους των 
παραμυθιών.   
Να κάνουν υποθέσεις και να διατυπώνουν ιστορίες μέσα από τα παραμύθια 
Να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και να 
εξοικειωθούν με τον «επεξεργασμένο» λόγο 
Να αναπτύξουν το γραπτό τους λόγο παράγοντας δικό τους έργο (ιστορίες, 
ποιήματα). 
 
Παιδί και μαθηματικά 
Να μάθουν βιωματικά τις μαθηματικές έννοιες και τους αριθμούς μέσα από την 
αναπαράσταση των παραμυθιών  
Να ταξινομούν, να σειραθετούν με την επεξεργασία των ιστοριών. 
 
Παιδί και περιβάλλον 
Να γνωρίσουν την δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης και να μάθουν να τα αναζητούν  
Να καταλάβουν ότι  μέσα στα βιβλία μπορούν να βρουν απαντήσεις για κάθε τους 
απορία να γνωρίσουν έναν πρωτότυπο τρόπο δανεισμού βιβλίων (βιβλία σε ρόδες) 
και μέσα από ιστορίες για ζώα, φυτά, πλανήτες, διάστημα κ.α. να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους, το λεξιλόγιό τους  
Να σέβονται το περιβάλλον 
Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα και χάρτες 
Να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς 
 
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
Να συνεργαστούν προκειμένου να ετοιμάσουν το βιβλίο δώρο για τη βιβλιοθήκη 
δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση, τη 
συνεργασία μέσα από την επίλυση συγκρούσεων και προβλημάτων 
Να νιώσουν υπεύθυνα για τις ενέργειές τους και να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά 
με νήπια από άλλες πόλεις 
Να υιοθετήσουν αξίες και στάσεις σεβασμού και αλληλεγγύης 
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος και δημιουργικής 
επικοινωνίας 
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Να αναπτύξουν θετικά στοιχεία απέναντι στη διαφορετικότητα με την επεξεργασία 
σχετικών ιστοριών 
 
Καλλιτεχνική έκφραση - δημιουργία 
Να εκφραστούν μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο 
Να ζωντανέψουν τα παραμύθια και να τα ζωγραφίσουν, αναπτύσσοντας τη 
δημιουργικότητα τους 
Να δημιουργήσουν βιβλία, ιστορίες με τους ήρωες των παραμυθιών από διάφορα 
υλικά, ενισχύοντας τη φαντασία τους 
Να «πειραματισθούν» µε υλικά και χρώματα, μαθαίνοντας διάφορες τεχνικές 
ζωγραφικής 
 
ΤΠΕ 

Να γράφουν τους τίτλους των παραμυθιών και να ζωγραφίζουν ότι τους άρεσε, 
χρησιμοποιώντας τον Η/Υ 
Να εξοικειωθούν με τις τ.π.ε. και να αναπτύξουν δεξιότητες, ψάχνοντας στο 
διαδίκτυο για εικόνες σχετικές με τις ιστορίες ή έργα τέχνης και εκτυπώνοντάς τες 
Να δουν σχετικές ταινίες βίντεο στον υπολογιστή 
 
 Υλικά: βιβλία, υπολογιστής, λογισμικό Google  earth,  υφάσματα, καρτέλες, 
χαρτόνια, υλικά ανακυκλώσιμα. 
  
  Μέθοδοι-τεχνικές: συζήτηση, εικόνες, ομαδοσυνεργατική  μέθοδο διδασκαλίας, 
παιδική λογοτεχνία, μέθοδο project, καταιγισμό ιδεών, διαθεματική προσέγγιση, 
παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση, εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο βιβλιοπωλείο και στη δημόσια βιβλιοθήκη, συνεργασία με άλλους φορείς (βιβλία 
σε ρόδες) και με γονείς. 
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Δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης μας 
 
Αφόρμηση: Από τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς τα νήπια δείχνουν να 
απολαμβάνουν την ανάγνωση παραμυθιών. Μετά από συζήτηση στην παρεούλα για 
το πώς γίνεται να διαβάζουμε ακόμα περισσότερα βιβλία, αφού  μας αρέσουν τόσο 
αποφασίζεται η δημιουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη μας καθώς 
και η δημιουργία μιας ήσυχης γωνιάς για ανάγνωση. 
 
Δραστηριότητες:   
1η Δραστηριότητα: οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μας 
-Τα νήπια τοποθετούν τις φωτοτυπίες των εξώφυλλων στη βιβλιοθήκη και βρίσκουν 
τη θέση του κάθε βιβλίου.. 
 
 
   
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Τοποθέτηση εξώφυλλων 

 
2η Δραστηριότητα: κανόνες δανεισμού 
Διαβάζουμε στα νήπια το βιβλίο «οι φίλοι του δάσους πηγαίνουν σχολείο» και 
βοηθάμε τα ζωάκια  να φτιάξουν τους κανόνες  της βιβλιοθήκη, τους ζωγραφίζουμε . 
Συμφωνούμε ότι  αυτοί οι κανόνες ταιριάζουν και στην  βιβλιοθήκη της τάξης  μας 
και δεσμευόμαστε να τους τηρούμε 

 
 
 
 
 
 
   

Εικόνα 2: Κανόνες βιβλιοθήκης 
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3η Δραστηριότητα: Τσάντες δανεισμού 
Γράφουμε το όνομά μας και ζωγραφίζουμε στην τσάντα δανεισμού 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3: Γράφω το όνομά μου στην τσάντα 

 
4η Δραστηριότητα: κλήρωση και η δανειστική ξεκινά 
Ποιος θα διαλέξει πρώτος βιβλίο; ποιός είναι ο πιο δίκαιος τρόπος; μετά από 
συζήτηση καταλήξαμε πως είναι η κλήρωση. ετοιμάζουμε τους κλήρους με αριθμούς  
τόσους όσα και τα παιδιά. Γράφω το όνομά μου στην καρτέλα δανεισμού. Στο σπίτι θα 
ζωγραφίσω αφού διαβάσω το βιβλίο. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ενδεικτικά παραμύθια που δανειστήκαμε και επεξεργαστήκαμε 
 
Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες 
Διαβάσαμε το παραμύθι, δραματοποιήσαμε την ιστορία και δώσαμε το δικό μας τέλος 
στην ιστορία. Η Χρυσομαλλούσα πήγαινε με τη μαμά της και έπαιζε στο σπίτι των 
αρκούδων πολύ συχνά.                             

Εικόνα 4: Με τη σειρά που 
κληρώθηκα, δανείζομαι 

Εικόνα 5: Γράφω το όνομα μου 
στην καρτέλα δανεισμού 
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Εικόνα 6: Δραματοποίηση παραμυθιού 

 
Μάθαμε μαθηματικές έννοιες και παίξαμε γλωσσικά παιχνίδια.  

    
  Εικόνα 7: Μικρό- μεσαίο μεγάλο            Εικόνα 7α: Γλωσσικές ασκήσεις 

  
 -Παρουσιάσαμε την οικογένειά μας, σημειώσαμε τα μέλη της δικής μας οικογένειας 
και τα μετρήσαμε                                                                     

               
          
 
 
-Παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα την «οικογένεια» και ζωγραφίσαμε 
τους δικούς μας πίνακες 

Εικόνα 8: σημείωσε με χ τα μέλη 
τις οικογένειάς σου και γράψε 

δίπλα τον αριθμό 

Εικόνα 8α: παρουσιάζω την 
οικογένειά μου 
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Εικόνα 9:  ζωγραφίζω πίνακες γνωστών ζωγράφων με θέμα «η οικογένεια» 

 
Ο Χιονάνθρωπος και το κορίτσι (Το μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρη) 
Διαβάσαμε το παραμύθι, δραματοποιήσαμε την ιστορία, μιλήσαμε για τα 
συναισθήματα των ηρώων.  

                       
 Εικόνα 10: Παιχνίδια ρόλων   Εικόνα 11: Δημιουργήσαμε τον Βόρειο Πόλο,  
      όπου κατέληξε ο Τουρτούρης 

-Φτιάξαμε εισιτήρια, διαβατήρια και βαλιτσάκια και ακολουθήσαμε τον Τουρτούρη 
στο ταξίδι. Ανεβήκαμε σε αεροπλάνο, παίξαμε τον πιλότο, τις αεροσυνοδούς, τους 
ελεγκτές και πήγαμε στην Κίνα, στην Αφρική, στον Βόρειο Πόλο, «διαβάσαμε» χάρτες 
και δημιουργήσαμε διαδρομές. 

            
      Εικ. 12: Τα σιτήρια για τους προορισμούς                   Εικ. 12 α: στο αεροπλάνο 
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Εικ. 12β: Τα βαλιτσάκια και τα διαβατήρια 

-Μετρήσαμε τους πιγκουίνους-παίξαμε μαθηματικά παιχνίδια 

                              
   Εικ. 13: Βάλε τόσα τουβλάκια, όσα λέει ο αριθμός                    Εικ. 13α: Ένωσε τους πιγκουίνους με  
       τον ίδιο αριθμό                                                                     

                                                                                                                        
- Φτιάξαμε χιονάνθρωπους με λέξεις και με αριθμούς 

        
Εικόνα 14: Ποια ομάδα θα κάνει τον πιο ψηλό χιονάνθρωπο; 

 

 
Εικόνα 14α: Βάλε τόσα κουμπιά όσα λέει ο αριθμός στο καπέλο 
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Εικόνα 15: ζωγραφίσαμε 4 χιονάνθρωπους με δακτυλομπογιές στο χαρτί και στο τζάμι 

 
-Εικονογραφήσαμε το βιβλίο και κάναμε και το δικό μας βιβλίο.  

          
Εικόνα 16: Εικονογράφηση παραμυθιού 

-Μιλήσαμε για την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή ζώου και ζητήσαμε από τα 
παιδιά να ζωγραφίσουν πως αισθάνθηκε το κορίτσι με την απώλεια του Τουρτούρη.  
-Τέλος παρήγαμε τη δική μας ιστορία με τίτλο «Ο Ινδιάνος ταξιδεύει στην Ελλάδα» 
Επίσκεψη στη δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη της Λάρισας 
              Γνωρίζω τη δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης μας 
 Αφόρμηση: η  αφόρμηση  δόθηκε όταν ένα νήπιο στην παρεούλα είπε ότι η μαμά του 
δανείζεται βιβλία από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και μετά από συζήτηση αποφασίσαμε 
ότι θέλουμε να την  επισκεφτούμε  
Δραστηριότητες: 
Προετοιμασία για την επίσκεψη 
-γίνεται συζήτηση για διάφορες δημόσιες βιβλιοθήκες  και τα νήπια καταθέτουν τις 
εμπειρίες τους  
-ψάχνουμε στο διαδίκτυο «δανειστικές βιβλιοθήκες» και τυπώνουμε διάφορες 
εικόνες από βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, δημόσιες κλπ 
-γινόμαστε μικροί Μεγάλοι Ποιητές και γράφουμε ποιήματα για το βιβλίο. 
-αποφασίζουμε να ετοιμάσουμε ένα δώρο για να το προσφέρουμε κατά την επίσκεψή 
μας στη βιβλιοθήκη –τι άλλο ένα βιβλίο με τις ζωγραφιές μας που εξηγούν: «αγαπώ 
το βιβλίο γιατί…….» και στο εξώφυλλο το ποίημα  που δημιουργήσαμε  
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Εικόνα 17: το δικό μας Βιβλίο δώρο στη Δημόσια  Βιβλιοθήκη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 18: τα  ποιήματα για το Βιβλίο που δημιούργησαν  τα παιδιά του κάθε τμήματος 

 
Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
-Τα νήπια γνωρίζουν τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Λάρισας και έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με κάποιου συγγραφείς και με τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης. 

 
 
 
 
 
 
 

Μετά την επίσκεψη 
-Διαβάσαμε το βιβλίο «Η Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας», μια αληθινή ιστορία από το 
Ιράκ. 
-Ταξιδέψαμε με τη βοήθεια του Google  earth  στο Ιράκ 
- Βιβλιοθηκάριος αναζητούμε στο λεξικό τι σημαίνει η λέξη 

 
Εικόνα 19: στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Εικόνα 19: στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Εικόνα 19α: στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς 
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-Ψάξαμε στο διαδίκτυο και τυπώσαμε τη φωτογραφία της Αλία της βιβλιοθηκάριου 
της Βασόρας  όπως είναι σήμερα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 20: Η Αλία  όπως είναι σήμερα                Εικόνα 20α: μια αληθινή   ιστορία 
 

-Τα παιδιά προβληματίστηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα 
Πόλεμος –Ειρήνη. Δραματοποιήσαμε σκηνές από το βιβλίο π.χ μια ήσυχη μέρα μέσα 
στη βιβλιοθήκη-όταν πλησιάζουν τα σύννεφα του πολέμου-η Αλία κρύβει τα βιβλία 
για να τα σώσει από τον βομβαρδισμό κλ.π. Η βιβλιοθηκάριος της βασόρας σκέφτηκε 
να σώσει τα βιβλία από τον βομβαρδισμό. Εσύ τι θα έσωζες; Ζωγράφισέ το. 
-Παίξαμε κουκλοθέατρο «το κανόνι της ειρήνης». 

                            
Εικόνα  21: κουκλοθέατρο «Το κανόνι της Ειρήνης» 

-Ζωγραφίσαμε την ειρήνη και τον πόλεμο 

 

-Διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε την «Ειρήνη του Αριστοφάνη» 

 

Εικόνα 22: Τι σκέφτομαι όταν ακούω Ειρήνη-Πόλεμο 
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Εικόνα  23-23 α: Δραματοποίηση της  
«Ειρήνης» του Αριστοφάνη 
 

-Δημιουργήσαμε ποιήματα για την ειρήνη 

 
Εικόνα  24: Δημιουργία ποιήματος «Η Ειρήνη» 

 
Επεξεργαστήκαμε τα παραμύθια: «Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας», «Δώσε την αγάπη 
όπως δίνεις ένα μήλο», «Ρίκο, Ρίκοκο» 

 
Εικόνα 25: Συζητάμε τις ομοιότητες και τις διαφορές 
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 Εικόνα 26: Γράφω γιατί είμαι μοναδικός        Εικόνα 27: Αφίσα του παραμυθιού               

 
-Μιλάμε για την ξενοφοβία και τη διαφορετικότητα 
-Συζητάμε για τα αρχικά και τα τελικά συναισθήματα των ηρώων και τα 
καταγράφουμε 

                                                
Εικόνα 28: Πώς αισθάνεται ο Γιάννους πριν την αποδοχή και πως μετά; 

 
 - Πώς αισθάνονται οι άλλοι πριν και μετά; Πώς θα αισθανόμασταν εμείς στη θέση 
του Γιάννους; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 29: Τι χρειαζόταν ο Ρίκοκο για να είναι χαρούμενος; 

 
-Καταγράφουμε τι θα κάναμε εμείς αν ερχόταν στο νηπιαγωγείο μας ένα ξένο και 
διαφορετικό παιδί; 
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Ανάγνωση του παραμυθιού «Όλοι μαζί» και Δημιουργία ποιήματος  

 
Εικόνα 30: Ποίημα «Όλοι μαζί» 

  
Τα  Βιβλία σε ρόδες έρχονται στο σχολείο μας  
   Αφόρμηση:   τα νήπια μαθαίνουν από τις νηπιαγωγούς  (τους διαβάζουμε το 
σχετικό email) για ένα άλλο είδος  δανειστικής βιβλιοθήκης «τα βιβλία σε ρόδες» και 
αποφασίζουμε πως θα θέλαμε να έρθουν στο σχολείο μας. 
 Δραστηριότητες: 
-τα παιδιά υποδέχονται τα βιβλία σε ρόδες με πολύ χαρά και ενθουσιασμό 
-ενημερώνουμε τους γονείς για τον νέο τρόπο δανεισμού 
-δανείζονται τα βιβλία και γράφουν-ζωγραφίζουν τις εντυπώσεις τους στο τετράδιο  
που συνοδεύει «τα βιβλία σε ρόδες» και βλέπουν τις ζωγραφιές των παιδιών άλλων 
σχολείων που έχουν επισκεφτεί τα βιβλία. 
-σημειώνουμε πάνω στο χάρτη τις  πόλεις που έχουν επισκεφτεί «τα βιβλία σε ρόδες»  
-επειδή το θέμα της βαλίτσας είναι «Περιβάλλον και ανακύκλωση» μετά από 
συζήτηση στην παρεούλα, αποφασίζουμε να ανακυκλώσουμε στο σχολείο μας  
Έτσι κάνουμε: ανακύκλωση των σκουπιδιών μας, ανακυκλωμένο χαρτί, διάφορες 
κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά όπως μουσικά όργανα –μαράκες από 
τενεκεδάκια αναψυκτικών, δέντρα, χταπόδια και μελισσούλες από ρολά υγείας κλπ. 
Μας επισκέφτηκε και μας μίλησε για την ανακύκλωση υπεύθυνος εργοστασίου 
ανακύκλωσης 
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Εικόνα 31: Τα βιβλία σε ρόδες έφτασαν στο σχολείο μας! Θέμα τους «Περιβάλλον και  Ανακύκλωση» 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 32. Ανακύκλωση υλικών στο Νηπιαγωγείο μας! 

 
 
 
 

 
 
    

 
Εικόνα 33: Φτιάξαμε χαρτί από άχρηστο υλικό και το ζωγραφίσαμε. 

                                  
Εικόνα 34: τα νήπια φτιάχνουν μαράκες από ντενεκεδάκια αναψυκτικού. 
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Εικόνα 35: Η υπεύθυνη του εργοστασίου ανακύκλωσης μας μίλησε για την ανακύκλωση 

 
Αξιολόγηση 
     Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτούργησε όλη τη χρονιά  κάθε Παρασκευή και μετά τη 
δεύτερη φορά έγινε μια συνηθισμένη ρουτίνα για τα παιδιά  που την περίμεναν όμως 
με πολύ ανυπομονησία. Η κλήρωση  για τη σειρά δανεισμού μείωνε τις συγκρούσεις 
όταν διεκδικούσαν κάποιοι το ίδιο βιβλίο. Η γραφή αντιγραφή του ονόματος της 
ημερομηνίας και του τίτλου στην καρτέλα δανεισμού  γινόταν στο σχολείο και έδινε 
την ευκαιρία στα νήπια που ήθελαν  να εξασκηθούν στην γραφή και στο σπίτι το 
παιδί ζωγράφιζε αν ήθελε κάτι. Η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο 
Νηπιαγωγείο έχει να προσφέρει πάρα πολλά στα νήπια αλλά και στη σχέση ενήλικα 
παιδιού που του διαβάζει. Πιστεύουμε ότι το χάρηκαν εξίσου όλοι παιδιά και γονείς 
(τόσο που ζωγράφιζαν ακόμα μαζί με τα παιδιά στο φύλλο δανεισμού) 
     Τα νήπια γνώρισαν τη δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης, ξεναγήθηκαν και 
συζήτησαν με τους υπεύθυνους, ένιωσαν την χαρά της αναμονής και της 
προετοιμασίας, την ικανοποίηση να δουν ένα βιβλίο που έφτιαξαν τα ίδια στα ράφια 
της βιβλιοθήκης. 
 Επίσης γνώρισαν και έναν άλλο τρόπο δανεισμού, τα βιβλία σε ρόδες. Τα νήπια 
χάρηκαν τα καινούρια βιβλία που «επισκέφτηκαν» το νηπιαγωγείο και 
ενθουσιάστηκαν με το γεγονός πως η βαλίτσα ταξίδεψε σε πολλά σχολεία και θα πάει 
σε άλλες πόλεις, μετά από εμάς. Έγραψαν το όνομά τους και ζωγράφισαν τις 
εντυπώσεις τους από τα παραμύθια, σε ένα τετράδιο που και αυτό ταξιδεύει σε άλλα 
σχολεία. Παρατήρησαν ζωγραφιές άλλων παιδιών που δανείστηκαν τα ίδια βιβλία. 
Με την  επεξεργασία των βιβλίων που δανείστηκαν τα παιδιά επιτεύχθηκαν οι 
αρχικοί μας στόχοι. Τα νήπια ανέπτυξαν ικανότητες συνεργασίας και δημιουργικής 
επικοινωνίας. Με την επεξεργασία σχετικών ιστοριών ανέπτυξαν θετική στάση 
απέναντι στη διαφορετικότητα,  έμαθαν να σέβονται το περιβάλλον, να «διαβάζουν» 
χάρτες, γνώρισαν χώρες και άλλους πολιτισμούς, μπήκαν στη θέση του άλλου. 
Έπαιξαν γλωσσικά και μαθηματικά παιχνίδια, χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να 
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βρουν πληροφορίες για χώρες και να δουν άλλους πολιτισμούς ή για να βρουν έργα 
τέχνης και να τα εκτυπώσουν.  
       Πιστεύουμε πως το ταξίδι αυτό με τα βιβλία άρεσε και ωφέλησε πολύ τα παιδιά 
σε γνώσεις, δεξιότητες και ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας.  
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 των Δήμητρας Αραμπατζή, Σταθούλας Πρίντζιου & Ευτυχίας 
Μουτσέλου, Νηπιαγωγείο Χάλκης 
 
Τίτλος 
Η Μάγισσα Μoβούλα και ο Πειρατής 
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα:   ΤΠΕ  (scanner, μικρόφωνο εγγραφής ήχου, 
Word, πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity, πρόγραμμα μετατροπής αρχείων 
ήχου και εικόνας Format Factory, πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και εικόνας Movie 
Maker, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή), Εικαστικά  (εικαστική απόδοση – 
εικονογράφηση ποιήματος από τα παιδιά), Δημιουργία και έκφραση (δραματοποίηση, 
χορός, μουσικά ακούσματα, δημιουργία τραγουδιού), Παιδί και περιβάλλον 
(εκπαιδευτικές επισκέψεις – έρευνα πεδίου), Μαθηματικά (απαρίθμηση, μετρήσεις, 
σειροθετήσεις, χρονικές ακολουθίες σε αφηγήσεις), Γλώσσα (ακροάσεις, αφηγήσεις, 
παραγωγή κειμένων – ποιήματος). 
 
Γενικός Σκοπός Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το βιβλίο, την ανάγνωση και να 
εδραιώσουν σταδιακά μια φιλική σχέση με το λογοτεχνικό βιβλίο, να εκλεπτυνθεί ο 
συναισθηματικός τους κόσμος και να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική τους 
ικανότητα. 
 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία.  
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Προφορική επικοινωνία 
Να αναπτύξουν την προφορική τους έκφραση, την δημιουργική τους φαντασία 
Να ενδυναμωθεί η γλωσσική τους έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο 
Να αναπτυχθεί η αφηγηματική ικανότητα των παιδιών  
Να επιχειρηματολογούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις με κριτική σκέψη και 

διάθεση 
Ανάγνωση 
Να μυηθούν τα παιδιά στον κόσμο του βιβλίου και της ανάγνωσης 
Να εξοικειωθούν με τη γλώσσα μέσα από την ενασχόλησή τους με το βιβλίο 
Να καλλιεργηθούν ψυχικά και λογοτεχνικά 
Να ψυχαγωγηθούν και να μυηθούν στην ομορφιά του γραπτού λόγου και την 

απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η ανάγνωση 
Να αποκτήσουν ένα άλλο μέσο για την κατάκτηση του αλφαβητισμού, ερχόμενα σε 

επαφή με τη λογοτεχνία μέσω της αφήγησης ιστοριών από ενηλίκους 
Γραφή και γραπτή έκφραση 
Να γνωρίζουν τη δομή ενός παραμυθιού (αρχή, μέση και τέλος) ώστε να μπορούν να 
φτιάχνουν μια δική τους ιστορία, συνδέοντας διάφορα τμήματά της 
Να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του λόγου και να κατανοούν ότι εικόνες και 
κείμενο συμπλέκονται για να μεταφέρουν το μήνυμα, την ιστορία (μέσα από την 
επαφή τους με εικονογραφημένα βιβλία)  
Να κατανοήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου (μέσο επικοινωνίας, 
ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών) 
Να δημιουργήσουν και να «καταγράψουν» δικά τους κείμενα µε υπαγόρευση στη 
νηπιαγωγό 
Παιδί και μαθηματικά 
Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από 
διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης, 
σειροθέτησης, και συμβολικής αναπαράστασης για κάποιο σκοπό  
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς μέσα από διαδικασίες 
απαρίθμησης, χρονικής εξέλιξης γεγονότων 
Να αποκτήσουν βασικό μαθηματικό λεξιλόγιο που αφορά χωροχρονικές έννοιες (π.χ. 
πριν, μετά, αφού, ενώ) 
Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 
Να διαμορφώσουν στάσεις και αντιλήψεις μέσα από τα κείμενα της παιδικής 
λογοτεχνίας που εκφράζουν ηθικές και κοινωνικές αξίες  
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Να γνωρίσουν φορείς και χώρους που σχετίζονται με το βιβλίο, διευρύνοντας τους 
χώρους μάθησης έξω από την τάξη 
Να συμμετέχουν, να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ευθύνες  
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας στην παρουσίαση και συζήτηση των ιδεών 
τους  
Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις 
απόψεις και την εργασία των άλλων 
Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και 
τα ταλέντα τους  
Να διακρίνονται σε διαφορετικούς τομείς και να αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους 
Δημιουργία και έκφραση  
Να πειραματιστούν με χρώματα καθώς και με διάφορα υλικά ζωγραφικής και να 
εκφραστούν δημιουργικά μέσα από εικαστικές δραστηριότητες 
Να προωθούν τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητά τους και να ερεθίζουν την 
φαντασία τους  
Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη και την παρατηρητικότητα  
Να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους στο να εκφράζονται ελεύθερα με 
διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικά υλικά και μέσα  
Να αναπτύσσουν την ικανότητα αναπαραστατικής σκέψης  
Να εξωτερικεύουν με ποικίλους τρόπους (εικαστικά, μουσικοκινητικές και θεατρικές 
δραστηριότητες) βιώματα και συναισθήματα που είναι δύσκολο να εκφραστούν με το 
λόγο 
Τεχνολογία  
Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία (Η/Υ) με ασφάλεια και με τρόπο που εξυπηρετεί 
τους σκοπούς και τις ανάγκες τους (να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό 
παραμύθι) 
Να μπορούν να ηχογραφούν δικές τους αφηγήσεις και να αποθηκεύουν αρχεία ήχου, 
καθώς και εικόνες με ένα λογισμικό σάρωσης (scanner). 
Να δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν λογισμικά Η/Υ για να επιτύχουν 
συγκεκριμένους σκοπούς 
Να αλληλεπιδρούν σε ομάδες μπροστά στον Η/Υ, αναπτύσσοντας προφορική 
επικοινωνία, πρωτοβουλίες στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων.  
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εικόνα 1: Δραματοποίηση ιστορίας 

Υλικά: Βιβλία, υφάσματα, μουσικά ακούσματα και συσκευές εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου, λογισμικά ΗΥ (Word, Audacity, Movie Maker, scanner, Format 
Factory), Υπολογιστής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, χαρτιά και χαρτόνια, 
μαρκαδόροι και μπογιές, στολές μεταμφίεσης,  γωνιά παραμυθιού κ.λ.π. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές:  
Παιδική λογοτεχνία, Ενεργητική και βιωματική συμμετοχή των νηπίων, 
Συνεργατική – καθοδηγούμενη ανακάλυψη, Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, 
Καταιγισμός ιδεών – διάλογος και συζήτηση, Επίλυση προβλημάτων, Έρευνα πεδίου 
– εκπαιδευτική επίσκεψη (συνέντευξη με βιβλιοδέτη & τυπογράφο), Δραματοποίηση 
– θεατρικό παιχνίδι - δημιουργική έκφραση 

 
Αφόρμηση  
Με αφορμή ένα ποίημα που επεξεργαστήκαμε για τις Απόκριες, τα παιδιά εκδήλωσαν 
την επιθυμία να φτιάξουν και τα ίδια ένα δικό τους ποίημα με ήρωες που επινόησαν 
τα ίδια. Συγκεκριμένα τον «Πειρατή» και τη «Μάγισσα Μοβούλα».  

 
1η Δραστηριότητα: Η δημιουργία της ιστορίας και του  ποιήματος 
Περιγραφή: 

Αρχικά προκλήθηκε μια εκτεταμένη συζήτηση στην ολομέλεια για να 
ανιχνεύσουμε τις ιδέες των παιδιών σχετικά με τους ήρωες και την πλοκή της 
ιστορίας. Αναφερθήκαμε στη δομή ενός παραμυθιού (αρχή, μέση και τέλος) καθώς 
και στη μορφή που έχουν τα παραμύθια που 
διαβάζουμε (εικόνες και κείμενο συμπλέκονται για 
να μεταφέρουν το μήνυμα). Αποφασίσαμε για τους 
ήρωες που θα πρωταγωνιστούν στην ιστορία, και 
σιγά  σιγά αρχίσαμε να καταθέτουμε ιδέες και να 
διαμορφώνουμε την ιστορία μας. 
Χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο χαρτί και 
μαρκαδόρο προκειμένου να καταγράψουμε το 
κείμενο της ιστορίας που δημιούργησαν τα 
παιδιά. Οι νηπιαγωγοί, σε ρόλο βοηθητικό, κατέγραφαν καθώς υπαγόρευαν τα 
παιδιά. Τα παιδιά στη συνέχεια συμπλήρωσαν, διόρθωσαν, και τροποποίησαν τo 
κείμενο.  Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, οι νηπιαγωγοί καθαρόγραψαν το 
κείμενο το διάβασαν σε όλα τα παιδιά, τα οποία έπειτα δραματοποίησαν την ιστορία 
(εικόνα 1).  
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Στη συνέχεια, χωρίσαμε το κείμενο σε παραγράφους (λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές ενέργειες των ηρώων και την εξέλιξη της ιστορίας: ποιος; κάνει τι;) και 
προσπαθήσαμε μέσα από καταιγισμό ιδεών, να μετατρέψουμε την ιστορία σε έμμετρο 
κείμενο (ποίημα). Κάθε παράγραφος αποτέλεσε και μία στροφή του ποιήματός μας.  

Έτσι η ιστορία μας χωρίστηκε ως εξής: 
Παράγραφος 1η: Η μάγισσα Μοβούλα και ο Πειρατής πάνε βόλτα 
Παράγραφος 2η: Η μάγισσα Μοβούλα και ο Πειρατής συναντούν τον βασιλιά και τη 
γοργόνα 
Παράγραφος 3η: Η μάγισσα Μοβούλα και ο Πειρατής χαιρετούν τον βασιλιά και τη 
γοργόνα 
Παράγραφος 4η: Ο Πειρατής τους πληροφορεί για το καράβι και τους άλλους πειρατές 
Παράγραφος 5η: H Μοβούλα ζητά από τον Πειρατή να την πάρει μαζί της στο ταξίδι του  
Παράγραφος 6η: Οι δύο φίλοι ταξιδεύουν μαζί 

 
Τελικά προέκυψε το παρακάτω ποίημα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2η Δραστηριότητα: Η δημιουργία του τραγουδιού και η «εγγραφή» του σε CD 
Περιγραφή: 

Το ποίημα άρεσε τόσο πολύ στα παιδιά που μας είπαν: «…Θέλουμε να το 
ζωγραφίσουμε και να το τραγουδήσουμε…».  

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, στη Μουσική Γωνιά όπου τα 
παιδιά χειρίζονται το CD Player και ακούνε τραγούδια δικής τους επιλογής (ανάμεσα 

Στροφή 1η:  
Η μάγισσα Μοβούλα  

και ο Πειρατής 
βγήκανε μια βόλτα  
στην άλλη άκρη της γης. 
 
Στροφή 2η:  
Όπως περπατούσαν 
στην ακρογιαλιά 
συνάντησαν μια γοργόνα 
κι ένα βασιλιά. 
 
Στροφή 3η:  
«Γεια σου Μοβούλα» 
είπε ο βασιλιάς 
«Γεια σου Πειρατή μου, 
πού κίνησες να πας;» 
 

Στροφή 4η: 
«Πάω στο καράβι 
γρήγορα να μπω 
τους φίλους πειρατές μου 
όλους να τους δω» 
 
Στροφή 5η:  
«Πάρε με κοντά σου 
καλέ μου πειρατή 
να δω κι εγώ ένα φίλο 
που ζει στην Αφρική» 
 
Στροφή 6η:  
Κι έτσι ξεκινήσαν 
ταξίδι μακρινό 
οι δυό καλοί οι φίλοι 
και πήγαν στο καλό 
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στα οποία και κομμάτια ραπ μουσικής), είχαν την ιδέα να δημιουργήσουμε με το 
ποίημά μας ένα τραγούδι σε ρυθμό ραπ και να το γράψουμε σε CD.  

Δημιουργήθηκε αμέσως προβληματισμός και συζητήσαμε όλοι μαζί πώς θα 
μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Τα παιδιά, με τη βοήθεια των νηπιαγωγών, 
εντόπισαν και πρότειναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν: να επιλέξουμε την 
κατάλληλη μουσική, να ηχογραφήσουμε τα λόγια και να «γράψουμε» το τραγούδι σε 
CD. Θεώρησαν πολύ φυσιολογικό όλες οι εργασίες να γίνουν στον υπολογιστή της 
τάξης, καθώς γνωρίζουν ότι μπορούμε όχι μόνο να «ακούσουμε» CDs στον 
υπολογιστή, αλλά και να «γράψουμε». Το θέμα της ηχογράφησης λύθηκε άμεσα από 
τα παιδιά (μιας και είναι εξοικειωμένα από προηγούμενες εμπειρίες με τη χρήση του 
μικροφώνου και τις ηχογραφήσεις στην γωνιά του υπολογιστή). Αυτό που τα 
προβλημάτισε ήταν πώς θα μπορούσαμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι μουσικής 
που να επαναλαμβάνεται και να ακούγεται μαζί με τα ηχογραφημένα λόγια. Την 
λύση εδώ ανέλαβαν να δώσουν οι νηπιαγωγοί. Έτσι: 

1) Τα παιδιά χωρίστηκαν σε έξι ομάδες και κάθε μία ομάδα ανέλαβε να 
ηχογραφήσει και να αποθηκεύσει σε αρχείο στον υπολογιστή μία στροφή του 
ποιήματος. Με τη βοήθεια του λογισμικού αναπαραγωγής και επεξεργασίας 
ήχου Windows Movie Maker, που είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό 
σύστημα του υπολογιστή, και τη χρήση μικροφώνου τα παιδιά ηχογράφησαν το 
ποίημα (εικόνα 2). Κάθε ομάδα παιδιών τραγουδούσε σε ρυθμό ραπ μία στροφή 
και, όταν τελείωνε, αποθήκευε την αφήγηση, δίνοντας σαν όνομα στο αρχείο 
ήχου τον αριθμό της στροφής (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

2) Οι νηπιαγωγοί ανέλαβαν να επεξεργαστούν στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου 
Audacity την μουσική επένδυση του ποιήματος και να προσθέσουν τα 
ηχογραφημένα λόγια των παιδιών.  
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εικόνα 2: Ηχογράφηση ποιήματος 

εικόνα 3: Εικονογράφηση ποιήματος 
 

3) Όλοι μαζί, χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα 
Nero του υπολογιστή για να «γράψουμε» το 
τραγούδι μας σε CD. 

 
3η Δραστηριότητα: 
Η εικονογράφηση του ποιήματος  
 
Περιγραφή: 

H δημιουργία του CD με το δικό τους τραγούδι ενθουσίασε ακόμη περισσότερο 
τα παιδιά που αρέσκονταν να εμπνέονται και να ζωγραφίζουν εικόνες από το 
ποίημα, ακούγοντας ταυτόχρονα το τραγούδι τους. Στο τέλος μαζεύτηκαν πολλές 
ζωγραφιές, τις οποίες αναρτήσαμε σε ταμπλό κοντά στη μουσική μας γωνιά. Όλα τα 
παιδιά έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν την δική 
τους «εικαστική απόδοση» του ποιήματος (εικόνα 3), ενώ κάποια από αυτά 
προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα. Πρότειναν να χρησιμοποιήσουμε τις ζωγραφιές και 
να «…φτιάξουμε το δικό μας βιβλίο για την Μοβούλα και τον Πειρατή…».    

 
 
 
 
 
 
 
 

4η Δραστηριότητα: Η δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου  
Περιγραφή: 

H ιδέα της δημιουργίας βιβλίου από μέρους των παιδιών προκάλεσε και πάλι 
σχετική συζήτηση στην ολομέλεια, και έδωσε στις νηπιαγωγούς το έναυσμα να 
αναφερθούν στο «ψηφιακό» και το «έντυπο» βιβλίο. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να 
δημιουργήσουμε και τα δύο είδη βιβλίων. Ξεκινήσαμε με την δημιουργία του 
ψηφιακού βιβλίου και συγκεκριμένα με την ψηφιοποίηση των ζωγραφιών που 
είχαμε ετοιμάσει. 
Συγκεντρωθήκαμε στην «παρεούλα» όπου, αφού τις μετρήσαμε, το κάθε παιδί 
παρουσίασε την δική του ζωγραφιά και την περιέγραψε, συνδέοντάς την με την 
στροφή του ποιήματος στην οποία αναφέρεται. Έτσι, χωρίσαμε τις ζωγραφιές σε 
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εικόνα 4: Σάρωση ζωγραφιών 

εικόνα 5: Αποθήκευση εικόνων σε φάκελο 

ομάδες (κάθε ομάδα εικόνων αντιστοιχούσε σε μία στροφή) και τις αριθμήσαμε, ώστε 
να απεικονίζεται η πορεία και η εξέλιξη της ιστορίας.  
 Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες 

των 3 – 4 ατόμων για να σαρώσουν τις 
ζωγραφιές τους. Οι νηπιαγωγοί, σε ρόλο 
βοηθητικό και υποστηρικτικό, έδειξαν στα 
παιδιά τη λειτουργία του λογισμικού γενικής 
χρήσης σάρωσης και επεξεργασίας εικόνων, και 
στη συνέχεια εκείνα σάρωσαν (εικόνα 4) και 
αποθήκευσαν τις εικόνες. Μετά την ολοκλήρωση 
της σάρωσης, οι εικόνες αποθηκεύτηκαν σε έναν φάκελο που είχε την παρακάτω 
μορφή (εικόνα 5):  

 Για να δημιουργήσουμε το ψηφιακό μας 
βιβλίο χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου Windows 
Movie Maker. Από την συλλογή αρχείων  
που είχαμε δημιουργήσει και τοποθετήσει 
σε φάκελο στον υπολογιστή κατά την 
σάρωση των ζωγραφιών, ένα παιδί κάθε 
φορά  επέλεγε την κατάλληλη ζωγραφιά 
και με την εντολή drag and drop την 

έσερνε πάνω στη γραμμή εισαγωγής εικόνας και video του λογισμικού. Η επιλογή 
κάθε ζωγραφιάς γινόταν με τη σειρά και με βάση τον αριθμό της. Μετά τις 
ζωγραφιές, τα παιδιά εντόπισαν σε άλλη συλλογή ηχητικών αρχείων τις 
ηχογραφημένες αφηγήσεις που είχαν κάνει και τις εισήγαγαν στο λογισμικό με 
τον ίδιο τρόπο. Οι νηπιαγωγοί ανέλαβαν στο τέλος να επεξεργαστούν την 
διάρκεια παρουσίασης των εικόνων, να προσθέσουν και να επεξεργαστούν τα 
κείμενα, τους τίτλους έναρξης και τέλους του ψηφιακού βιβλίου. 
 

5η Δραστηριότητα: Η δημιουργία του έντυπου βιβλίου  
Περιγραφή: 

Συνεχίσαμε με την δημιουργία του έντυπου βιβλίου. Σε σχετική συζήτηση στην 
ολομέλεια ανιχνεύθηκαν οι προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, διατυπώθηκαν τα 
ερωτήματα και δημιουργήθηκε προβληματισμός σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν, καθώς διαπιστώθηκε ότι μόνοι μας δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε 
το βιβλίο μας. Έτσι:Αρχικά μας απασχόλησε ο τίτλος και το περιεχόμενο του βιβλίου. 
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εικόνα 6: Δημιουργία κειμένων 

Αποφασίσαμε να έχει τον τίτλο «Η Μάγισσα Μοβούλα και ο Πειρατής» και να 
περιλαμβάνει το ποίημα και όλες τις ζωγραφιές 
που δημιούργησαν τα παιδιά. Ετοιμάσαμε στον 
υπολογιστή τα κείμενα του βιβλίου μας. Οι νηπιαγωγοί, ακολουθώντας τις 
υποδείξεις και προτάσεις των παιδιών, μαζί με τα παιδιά δημιούργησαν στον 
υπολογιστή τρεις σελίδες με το ποίημα και τις πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο 
(τίτλος, δημιουργοί, χρονολογία κ.λ.π.), (εικόνα 6). Τα παιδιά, με αφορμή το βιβλίο 
αυτό, θέλησαν κάποιες προσωπικές τους καταγραφές για τα συναισθήματα να γίνουν 
επίσης βιβλία, ένα για το καθένα ξεχωριστά. Απευθυνθήκαμε σε Βιβλιοδετείο για το 
«δέσιμο» των βιβλίων μας.  
 

 
 
 
6η Δραστηριότητα: Επίσκεψη σε Τυπογραφείο και Βιβλιοδετείο  

Προκειμένου να παραλάβουμε τα τυπωμένα βιβλία μας, αλλά κυρίως για να 
έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την διαδικασία εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 
εντύπων, επισκεφτήκαμε ένα Τυπογραφείο και ένα Βιβλιοδετείο. 

 
> 1η φάση: Προετοιμασία στην τάξη πριν την επίσκεψη 
Για να γνωρίσουμε από κοντά πώς γίνεται το τύπωμα και το «δέσιμο» των βιβλίων 
επισκεφθήκαμε ένα Τυπογραφείο (εικόνα 7) και ένα Βιβλιοδετείο (εικόνα 8). 
Προετοιμάσαμε από κοινού με τα παιδιά ένα κανονιστικό πλαίσιο συμπεριφοράς, 
συγκεντρώσαμε τα απαραίτητα για την επίσκεψη υλικά και αναθέσαμε καθήκοντα σε 
ομάδες παιδιών. Η μετακίνηση έγινε με λεωφορείο του Δήμου.  

 

εικόνα 6: Δημιουργία κειμένων 
2 
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      Εικόνα 8: Επίσκεψη σε βιβλιοδετείο 

Εικόνες 9 & 10: Παραλαμβάνουμε τα βιβλία μας 

Εικόνα 7: Επίσκεψη σε τυπογραφείο 

 
 
 
 
 
 
 
 

> 2η φάση: Πραγματοποίηση της επίσκεψης 
Ξενάγηση από τους υπεύθυνους του τυπογραφείου και του βιβλιοδετείου στους 
χώρους και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας. 
Χωρισμός σε ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο θέμα παρατήρησης (όπως: να 
παρατηρήσουμε τα μηχανήματα και τη χρησιμότητά τους, να γνωρίσουμε τους 
ανθρώπους που εργάζονται στους χώρους και να τους ρωτήσουμε για τη δουλειά 
τους). 
Συμμετοχή των παιδιών σε επιτόπιες δραστηριότητες, όπως να αναγνωρίσουμε και 
να παραλάβουμε τα βιβλία μας (εικόνες 9 και 10) και να κατασκευάσουμε ένα 
εξώφυλλο βιβλίου με χρυσοτυπία με την επωνυμία του σχολείου μας.  

 
 
 
 
 

      

 
 

> 3η φάση: Επεξεργασία στην τάξη μετά την επίσκεψη 
Πίσω στην τάξη συζητήσαμε στην ολομέλεια για την διαδρομή, τους χώρους που 
επισκεφθήκαμε, τις εντυπώσεις και τις νέες γνώσεις που αποκομίσαμε. Τα παιδιά 
κατέθεσαν την προσωπική τους εμπειρία καθώς και τα προσωπικά τους σχόλια για 
τη δράση. 

 
    Αξιολόγηση  

Όλες οι δράσεις που παρουσιάζονται στηρίχτηκαν στην επιθυμία των παιδιών 
να υλοποιήσουν την ιδέα της δημιουργίας ενός βιβλίου, το θέμα του οποίου 
προέκυψε από τα ίδια. Επομένως, η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων 
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βασίστηκε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Τα νήπια, ως 
συνδημιουργοί, ενεπλάκησαν βιωματικά στη διαδικασία της μάθησης, 
δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Η 
επιτυχία της μάθησης ήταν μεγαλύτερη γιατί η γνώση πήγασε μέσα από τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και από τις προσφερόμενες ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

Επίσης, τα παιδιά  είχαν την ευκαιρία να  εκφράζουν τη σκέψη τους, να 
δημιουργούν, να αναλύουν και να κρίνουν  μέσω των τεχνικών της αφήγησης, 
των ιστοριών, των παιχνιδιών ρόλων, των εικαστικών δημιουργιών, της 
συζήτησης, αλλά και μέσω της σύνδεσης με άλλα γνωστικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Συμμετείχαν ενεργά σε ποικίλες δραστηριότητες, 
χρησιμοποίησαν διάφορα υλικά και μέσα και λειτούργησαν αποτελεσματικά τόσο 
σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης 
και συνεργασίας.  Μέσα στο σχολικό περιβάλλον δόθηκε μια νέα διάσταση 
συνεργασίας, ώστε να ενδυναμωθούν και να εκπληρωθούν οι στόχοι του 
προγράμματος. Επήλθε σημαντική βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς) και μέσα από όλη τη 
διαδικασία υπήρξε άνοιγμα του σχολείου προς  την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Οι 
στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Το ενδιαφέρον των 
παιδιών παρέμεινε αμείωτο καθ΄όλη τη διάρκεια των δράσεων και καθόρισε την 
πορεία του προγραμματισμού και της υλοποίησης των. Τα παιδιά κινήθηκαν από 
εσωτερικά κίνητρα, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν κριτικό πνεύμα, 
δημιουργική και θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο και παρουσίασαν 
σημαντική κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη. 
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 των Κωνσταντίας Γιωτοπούλου, Πηνελόπης Βούλγαρη, Γεωργίας 
Ναβροζίδου & Μαρίας Βαμπούλα, 42ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 
 
Τίτλος παραμυθιού 
«Ο Πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω» 
Δραστηριότητα ενταγμένη στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο: «Του Κήπου μας 
Τα Παραμύθια», που υλοποιήθηκε στο 42ο Νηπιαγωγείο Λάρισας κατά το σχολικό 
έτος 2013 – 2014. 
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: 
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, Γλώσσα, Μαθηματικά, Τέχνες (εικαστικά, 
θέατρο, μουσική, χορός), Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε.). 
 
Στόχοι: 
Γλώσσα 
-Να διατυπώνουν προκαταρκτικές υποθέσεις για το υπό ανάγνωση κείμενο 
- Να αναδιηγούνται μια ιστορία που τους αναγνώστηκε 
-Να χρησιμοποιούν απλά παραγλωσσικά  στοιχεία για να οργανώνουν καλύτερα το 
λόγο τους (κινήσεις σώματος , χεριών , προσώπου). 
-Να διακρίνουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης προφορικού λόγου. 
-Να αναγνωρίζουν ότι ο προφορικός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που 
πραγματώνονται με τη μορφή κειμένου. 
-Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο γραπτό και τον 
προφορικό λόγο. 
-Να ενθαρρύνονται να γράφουν λέξεις όπως μπορούν. 
 Μαθηματικά 
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-Να ομαδοποιούν και να ταξινομούν αντικείμενα. 
-Να καταμετρούν ποσότητες. 
 
 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
-Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της τεχνολογίας για την πρόσληψη 
πληροφοριών και γνώσεων. 
-Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην καταγραφή 
δραστηριοτήτων – γεγονότων. 
 
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
-Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, να μάθουν να συνεργάζονται για την 
επίτευξη ενός κοινού στόχου. 
-Να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση (αίσθημα αξίας και αποτελεσματικότητας) 
 
Τέχνες 
 Εικαστικά 
-Να δημιουργούν αναπαραστάσεις δύο διαστάσεων (παραστατικά σχέδια) ή τριών 
διαστάσεων (ανάγλυφο κολάζ) 
-Να δημιουργούν έργα με ποικίλες υφές. 
-Να δείχνουν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης  (εισαγωγή στην καλαισθησία) 
 
Μουσική 
-Να τραγουδούν τραγούδια και να συνοδεύουν με ρυθμικές και κινητικές 
δραστηριότητες. 
-Να διακρίνουν διαφορετικά μουσικά ακούσματα (παιδικά τραγούδια-παραδοσιακά 
τραγούδια) 
 
Χορός – Κίνηση 
- Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από το χορό . 
- Να  χορεύουν παραδοσιακούς χορούς κατάλληλους για το επίπεδο της ανάπτυξης 
τους. 
 



127          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Θέατρο 
- Να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του θεάτρου (ρόλο, κίνηση, λόγο, χώρο, χρόνο, 
σύμβολα) για να εκφράζονται και να επικοινωνούν. 
 
Υλικά:  
Βιβλία: (Ο Πρίγκιπας Λεμόνης, ο Τζάκ και η φασολιά), στολές  για τη δραματοποίηση 
του παραμυθιού, πίνακες αναφοράς για τα λαχανικά, υπολογιστής για την περιήγηση 
στο διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή για την κάλυψη και βιντεοσκόπηση των 
δραστηριοτήτων, αληθινά λαχανικά για χρήση στα εικαστικά. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (τα νήπια οργανώνονται σε ομάδες 
εργασίας) 
Παιχνίδια ρόλων (δραματοποίηση με βάση συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο) 
Συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις. 
Οργάνωση μεταφηγηματικών δραστηριοτήτων(ζωγραφική, κολάζ, μουσική, χορός) 
 
Αφόρμηση: 
Η αφορμή για την επεξεργασία του βιβλίου «Ο Πρίγκιπας Λεμόνης» δόθηκε όταν τα 
παιδιά έφεραν το βιβλίο αυτό του Γιώργου Σακελλαρίδη στο νηπιαγωγείο, με σκοπό 
να το διαβάσουμε στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία λαχανόκηπου 
που έχει αναλάβει επίσης το νηπιαγωγείο μας. 
 
Δραστηριότητες: 
Γλώσσα ( διήγηση και αναδιήγηση παραμυθιού) 
Παρατηρούμε μαζί με τα παιδιά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, 
εντοπίζουμε τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εικονογράφο, τις εκδόσεις. 
Με αφορμή τον τίτλο τα παιδιά κάνουν προβλέψεις για το περιεχόμενο του . 
Στη συνέχεια περνάμε στην ανάγνωση του βιβλίου, δείχνοντας τις εικόνες του. 
Προχωράμε σε παρατηρήσεις σχετικά με τη μορφή που έχει το κείμενο και τον τρόπο 
γραφής του ( πρόκειται για έμμετρο κείμενο).Δείχνουμε στο παιδιά κείμενο σε πεζή 
μορφή( απόσπασμα από τον Τζάκ και τη φασολιά), διαβάζουμε και παρατηρούμε σε 
αντιπαράθεση για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαφορά. Ψάχνουμε σε κάθε 
κομμάτι του βιβλίου να βρούμε τις λεξούλες που ταιριάζουν μεταξύ τους 
(ομοιοκατάληκτες). Ακολουθεί η αναδιήγηση του παραμυθιού με έμμετρο και 
αφηγηματικό τρόπο. 
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Τα παιδιά μετά από την παραπάνω  επεξεργασία του παραμυθιού προχωρούν στην 
εικαστική αποτύπωση των εντυπώσεων τους έχοντας στη διάθεση τους 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και κηρομπογιές. (Εικόνα 1). Μόλις τελειώνουν τη 
ζωγραφιά τους ενθαρρύνονται να γράψουν τον τίτλο του παραμυθού όπως μπορούν 
(με αντιγραφή ή από μνήμης). (Εικόνα 2)  
Στο τέλος μαζευόμαστε στην παρεούλα και το κάθε παιδί παρουσιάζει και μιλάει γι 
αυτό που ζωγράφισε. 

                  
  
 
Μαθηματικά (ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, καταμετρήσεις, αναγνώριση αριθμών) 
Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι οι ήρωες του παραμυθιού μας είναι λαχανικά, 
συζητάμε για τα λαχανικά που γνωρίζουμε και αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από 
τα φρούτα. Στην ερώτηση της νηπιαγωγού  αν έχουμε φρούτα και λαχανικά στην 
τάξη μας, οδηγούμαστε στη γωνιά του κουκλόσπιτου όπου υπάρχουν ομοιώματα  
φρούτων  και λαχανικών. Χρησιμοποιούμε τα ομοιώματα αυτά και προχωράμε σε 
εμπράγματες δραστηριότητες ομαδοποίησης, ταξινόμησης, καταμέτρησης και 
αναγνώρισης του αριθμού φρούτων ή λαχανικών που περιέχει κάθε ομάδα. 
Προσπαθούμε μέσω αντιστοίχισης και καταμέτρησης να διαπιστώσουμε ποια ομάδα 
είναι μεγαλύτερη. (Εικόνα 3)  
 

Εικ. 1: Εικαστική αποτύπωση του παραμυθιού Εικ. 2: Αυθόρμητη γραφή τίτλου παραμυθιού 
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Αναζήτηση στο διαδίκτυο  έργων τέχνης με λαχανικά. 
Μπορούμε άραγε να φτιάξουμε έναν  πίνακα ζωγραφικής από φρέσκα λαχανικά; 
Γνωρίζεται αν υπάρχουν τέτοιοι πίνακες; Πως θα το μάθουμε; μια περιήγηση στο 
διαδίκτυο θα μας βοηθήσει. 
Με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες και με τη νηπιαγωγό στον πρωταρχικό ρόλο 
μπαίνουμε στο Google και ψάχνουμε να βρούμε  εικόνες πινάκων φτιαγμένους με 
λαχανικά. Εντοπίζουμε τέτοιους πίνακες που είναι μάλιστα μια άλλη εκδοχή 
κλασικών έργων όπως η Μόνα Λίζα του Νταβίντσι, η αυτοπροσωπογραφία του Βαν 
Γκογκ. 
Παρατηρούμε τους πίνακες, εντοπίζουμε τα λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν, 
βλέπουμε συγχρόνως και τα αυθεντικά έργα. 
 

                                          
                              
Ανάγλυφο κολάζ (ανοιξιάτικο τοπίο με λαχανικά) Αποφασίζουμε να φτιάξουμε το 
δικό μας πίνακα με θέμα ένα ανοιξιάτικο τοπίο. Φτιάχνουμε το προσχέδιο του πίνακα 
σε χαρτί κάνσον και αποφασίζουμε για τα λαχανικά που θα μας δανείσουν το χρώμα 
τους και την υφή τους. Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες με κλήρωση (τα παιδιά 
τραβούν  μέσα από ένα κουτί ένα χρωματιστό χαρτάκι που θα τους εντάξει στην 

Εικ. 3: Ομαδοποιούμε φρούτα και λαχανικά 
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αντίστοιχη ομάδα). Κάθε ομάδα επεξεργάζεται τα λαχανικά της έτσι ώστε να είναι 
έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν στον πίνακα. 
Τα μαρούλια και τα  φρέσκα κρεμμυδάκια γίνονται χορτάρι. 
Τα φλούδια των ξερών κρεμμυδιών γίνονται κορμός δέντρου.  
Τα καρότα γίνονται πέταλα λουλουδιών. 
Το λεμόνι γίνεται ήλιος. 
Μετά απ’ όλα αυτά έφτασε η στιγμή να θαυμάσουμε το έργο μας! 
Η διαπίστωση όμως που στεναχωρεί τα παιδιά είναι ότι το έργο μας σε αντίθεση με τα 
άλλα έχει ημερομηνία λήξης! 
 

    
                                 
 

 
                                         
 

Εικ. 6: Θαυμάζουμε τον πίνακά μας 

Εικ. 4: Οι ομάδες σε δράση Εικ. 5: Δημιουργούμε με λαχανικά 
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Παίζουμε θέατρο! 
Αποφασίζουμε να δραματοποιήσουμε την ιστορία του παραμυθιού και να την 
παρουσιάσουμε στο παιδιά του διπλανού τμήματος. Καταγράφουμε σε μορφή λίστας 
ό,τι χρειαζόμαστε για τη δραματοποίηση: Ρόλους, κοστούμια, μουσική. Τα λόγια των 
ρόλων είναι τα τραγούδια που μάθαμε. Τα κοστούμια θα τα προμηθευτούμε από το 
βεστιάριο του νηπιαγωγείου. Αποφασίζουμε να γίνει η κατανομή των ρόλων με 
κλήρωση.  Φτιάχνουμε στον υπολογιστή κλήρους.  Μέτα ονόματα των λαχανιών-
ηρώων και τα τοποθετούμε σε γυάλα (έναν κλήρο - ρόλο για κάθε παιδί). Κάθε παιδί 
τραβάει έναν κλήρο και για να διαβάσει το ρόλο που του έτυχε συμβουλεύεται τον 
πίνακα αναφοράς που έχει αναρτηθεί στην τάξη (Εικ. 7 και 8). Έφτασε η μεγάλη 
στιγμή της παράστασης . Τα παιδιά φοράνε τα κουστούμια τους (Εικ. 9) και 
υποδύονται τους ρόλους τους. Εισπράττουν το χειροκρότημα και την αναγνώριση 
των συμμαθητών τους. Η νηπιαγωγός απαθανατίζει τη στιγμή με τη φωτογραφική 
μηχανή, βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο. (Εικ. 10 και 11) 
 

   
          

 

 
                                                     

Εικ. 7: Η κλήρωση για τους ρόλους Εικ. 8: Βρίσκω το ρόλο μου 

Εικ. 9: Φοράμε τις στολές μας 
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Χορός (χορεύουμε βαλς και αυτοσχεδιάζουμε) 
Χορεύουμε το παραδοσιακό τραγούδι του Γ. Πάριου : Σήμερα γάμος γίνεται… 
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και χορεύουν στο ρυθμό βαλς, αυτοσχεδιάζουν και 
ενώνονται χορεύοντας φτιάχνοντας έναν μεγάλο κύκλο. 
 
Μουσική ( τραγούδια του πρίγκιπα Λεμόνη) 
Ακούμε από το συνοδευτικό, του βιβλίου, cd τα τραγούδια :Ο Πρίγκιπας Λεμόνης, η 
Κρεμμύδω, ο γάμος του Πρίγκιπας Λεμόνη. Τραγουδάμε τα τραγούδια και 
συνοδεύουμε με αντίστοιχες εκφράσεις και κινήσεις του σώματος μας. 
 
Αξιολόγηση: 
 Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων ακολούθησε η αξιολόγηση του σχεδίου 
εργασίας, από την οποία προέκυψε ότι τα νήπια ενθουσιάστηκαν με το θέμα και  τον 
τρόπο που εργάστηκαν πάνω σ’ αυτό. Ιδιαίτερα ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες 
της δραματοποίησης και του ζωντανού πίνακα ζωγραφικής.  Οι στόχοι που τέθηκαν 
από την αρχή του προγράμματος στέφθηκαν με επιτυχία και τα παιδιά εκτός του ότι, 
μέσα από την ανάγνωση του παραμυθιού, απέκτησαν περισσότερες γνώσεις, 
ανακάλυψαν ότι η ανάγνωση ενός παραμυθιού δεν είναι μια δραστηριότητα βαρετή 
αλλά μια διαδικασία ευχάριστη, διασκεδαστική και ένας τρόπος που μπορεί να 
οδηγήσει σε πρωτότυπες δραστηριότητες έκφρασης και δημιουργίας.  Όσον αφορά 
στον τρόπο εργασίας των ομάδων, τα παιδιά εργάστηκαν με πολύ ωριμότητα 
υπευθυνότητα και ευχαρίστηση, απολαμβάνοντας τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών τους. Οι νηπιαγωγοί κάνοντας την αυτοαξιολόγηση τους, έμειναν 
ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα γιατί με τους ρόλους που ανέλαβαν ως 
εμψυχώτριες,  καθοδηγήτριες, συντονίστριες και συνεργάτες των παιδιών, τα 
οδήγησαν σ’ έναν τρόπο εργασίας και έκφρασης δημιουργικό και ευχάριστο και τα 
βοήθησαν ν αναπτύξουν την κριτική σκέψη. 

Εικ.10: Ο Πρίγκιπας Λεμόνης 
αρρώστησε βαριά 

Εικ.11: Οι καλεσμένοι στο γάμο 
του Πρίγκιπα Λεμόνη 
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 της Κωνσταντίας Γκουντοπούλου, Νηπιαγωγείο Νίκαιας 
 
Τίτλος 
«Το Χαρούμενο Λιβάδι» 
Ένα παραμύθι για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο 
Νηπιαγωγείο 

 
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Δημιουργία και Έκφραση (Δραματοποίηση, 

θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα), Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, 
Εικαστικά, ΤΠΕ (παρακολούθηση video). 

 
Γενικός σκοπός: Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματα 

τους. Να κατανοήσουν ότι όλα τα συναισθήματα είναι καλό να τα έχουμε και να 
αναπτύξουν την ενσυναίσθηση. 

 
Στόχοι: 
Αθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 
Να κατανοήσουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουμε μεταξύ μας (ως προς το 

φύλο, τη  
γλώσσα, τη φυλή κ.α.), αλλά έχουμε όλοι ίσα και ίδια δικαιώματα. 
Να προωθήσουμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση. 
Να σέβονται τους συνανθρώπους τους, αναγνωρίζοντας τυχόν ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες  
που αντιμετωπίζουν. 
Να μάθουν να συνεργάζονται, αναγνωρίζοντας την αξία της ομαδικής εργασίας. 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      134 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Προφορική επικοινωνία, ανάγνωση και γραφή 
Να περιγράφουν αυτό που βλέπουν και να διατυπώνουν υποθέσεις. 
Να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους. 
Να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους μέσα από στοιχειώδη επιχειρηματολογία. 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να ασκηθούν στον αφηγηματικό λόγο, “διαβάζοντας” ιστορίες και περιγράφοντας 

γεγονότα. 
Ανάγνωση  
Να έρθουν σε επαφή με διάφορα και διαφορετικά είδη του γραπτού λόγου 
(παραμύθια, ποιήματα, λεξικό), αλλά και τους δημιουργούς του (συγγραφέας, 
εικονογράφος, ποιητής κ.λπ.) 
Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς τον τρόπο γραφής των κειμένων 
(π.χ. κείμενο, ποίημα, νοηματική γλώσσα, γλώσσα για τυφλούς) και να κατανοούν 
τους σκοπούς που εξυπηρετεί το καθένα από αυτά. 
Να βρίσκουν σύνθετες λέξεις, συγγενικές, παράγωγες, αντίθετες, υποκοριστικά κ.α. 
Γραφή και γραπτή επικοινωνία 
Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής, ως μέσο αποκωδικοποίησης μηνυμάτων 
και επικοινωνίας που μας βοηθά να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες και επιχειρήματα. 
Να προσπαθούν να δημιουργούν δικά τους κείμενα ή ποιήματα και στη συνέχεια είτε 
να αντιγράφουν ένα μέρος από αυτά είτε να τα γράφουν με αναδυόμενη γραφή. 
Να αναπτύσσουν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης μέσω της φωνολογικής 
ευαισθητοποίησης. 
Μαθηματικά  
Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να εντοπίζουν τυχόν ομοιότητες και διαφορές 
αλλά και συσχετισμούς στον κόσμο που τα περιβάλλει. 
Να κατανοήσουν ότι οι αριθμοί είναι παντού στη ζωή μας. 
Να προσεγγίζουν έννοιες που σχετίζονται με ποσότητες και μεγέθη (π.χ. πολλά/ 
λίγα, μικρά/ μεγάλα, μακρύ/ κοντό κ.α.) 
Να απαριθμούν και να γράφουν σύνολα είτε με απόλυτα είτε με τακτικά αριθμητικά. 
Να κατανοήσουν τη σημασία της σειροθέτησης ως μέσο λογικής χρονικής 
ακολουθίας και οργάνωσης. 
Φυσικές Επιστήμες 
Να παρατηρούν και να περιγράφουν ένα φυτό ως προς το σχήμα, το μέγεθος, το 
χρώμα, την ονομασία κ.λπ. 
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Να μάθουν πως αναπτύσσεται ένα φυτό, ποια είναι τα μέρη του, πού και πότε 
ευδοκιμεί αλλά και  με ποιο τρόπο τα  φροντίζουμε. 
Δημιουργία και έκφραση 
Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από διάφορες 
μορφές τέχνης, στην προκειμένη περίπτωση μέσα από το δραματικό παιχνίδι, την 
παντομίμα, τη μουσική και τα εικαστικά. 
Να αντιληφθούν ότι η επικοινωνία των ανθρώπων έγκειται τόσο στη λεκτική όσο 
και στη μη λεκτική επικοινωνία. 
Να εκφράζονται δημιουργικά με οδηγό τη φαντασία τους 
Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά, επενεργώντας με αυτά και να δημιουργήσουν 
τα δικά τους έργα. 
Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές εικαστικών π.χ. κολλάζ, που ευνοούν και 
προωθούν τη συλλογική και ομαδική εργασία. 
Να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και τις προτιμήσεις τους μέσα από τα έργα 
τους. 
Να παρουσιάζουν στην ομάδα τα δημιουργήματά τους αιτιολογώντας τις απόψεις και 
τις επιλογές τους. 
Να παράγουν δικά τους τραγούδια, επενδύοντας τα με μουσική ή ρυθμό. 
Τεχνολογία 
Να αντιληφθούν τις δυνατότητες του H/Y, ως μέσο για την ανεύρεση πληροφοριών. 
Στην προκειμένη περίπτωση, να γνωρίσουν τη συγγραφέα και την εικονογράφο του 
παραμυθιού, μέσα από την παρακολούθηση σχετικού video. 
Να δουν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του παραμυθιού με διαφορετικές 
δραστηριότητες από αυτές που πραγματοποίησαν τα ίδια. 
Να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές τέχνης (π.χ. βωβός κινηματογράφος) 
 
Υλικά: φόδρες σε διάφορα χρώματα, “μαγικό” ραβδί με μαργαρίτα και παπαρούνα, 

βιβλία, εικόνες, καρτέλες με λέξεις, εικαστικά, γλαστράκια με φυτά, Η/Υ. 
Μέθοδοι-τεχνικές: ερωτήσεις ανίχνευσης, ερωτήσεις - απαντήσεις, παιδική 

λογοτεχνία, δραματοποίηση, παντομίμα, χορός, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, 
εικόνες, ομαδική εργασία, εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, παρατήρηση, 
πειραματισμός. 
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Αφόρμηση 

Η επιλογή του παραμυθιού έγινε στα πλαίσια για την ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης, προκειμένου να προσεγγίσουμε έννοιες όπως η φιλία, 
η διαφορετικότητα, η χαρά και η λύπη. 

 
Δραστηριότητες 
1η Δραστηριότητα: “Το Χαρούμενο λιβάδι” 
Αρχικά, ζητάμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν ένα λιβάδι μόνο με άσπρες 
μαργαρίτες. Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια του λεξικού, εξηγούμε στα παιδιά τι 
είναι το λιβάδι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλα κατανοούν αυτό που τους ζητείται. 
Στη συνέχεια, φτιάχνουμε ένα ομαδικό κολλάζ με χορτάρι και άσπρες μαργαρίτες. 
Ξεκινάει η αφήγηση της ιστορίας που διακόπτεται στα κομβικά σημεία και 
παρεμβάλλεται δραματοποίηση. Έτσι, τα παιδιά μεταμορφώνονται πρώτα σε 
μαργαρίτες κι έπειτα σε παπαρούνα εκφράζοντας τις θέσεις και τα συναισθήματά 
τους. Τους ζητάμε να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη κι έκβαση της ιστορίας και 
μετά διαβάζουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Προσπαθούμε να μαντέψουμε τον τίτλο, 
λέγοντας δικούς μας κι αποκαλύπτουμε και τον πραγματικό. Σε μια δεύτερη 
ανάλυση, παρατηρούμε τις μαργαρίτες και τις παπαρούνες (σχήμα, χρώμα, μέγεθος, 
πλήθος κ.λπ.), εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές, μετράμε τα λουλούδια, 
συγκρίνουμε τις ρίζες τους κι ακολουθεί σχετική συζήτηση. Συμπεραίνουμε ότι, όπως 
διαφέρουν τα λουλούδια, έτσι διαφέρουμε κι εμείς αλλά επισημαίνουμε ότι όλοι 
έχουμε τις ίδιες ανάγκες για φαγητό, νερό, φίλους κ.α. 
 
2η Δραστηριότητα: Γλωσσικά παιχνίδια 
Εντοπίζουμε σύνθετες λέξεις π.χ. “μαργαριτοπαπαρουνάκια”. Τις αναλύουμε, τις 
συνθέτουμε πάλι και φτιάχνουμε και δικές μας γράφοντας τες σε καρτέλες. Παίζουμε 
με αντίθετες  λέξεις π.χ. χαρούμενος/ λυπημένος, μεγάλο/ μικρό, πολλά/ λίγα, 
μακρύ/ κοντό κ.ο.κ. και με υποκοριστικά (π.χ. μαργαριτάκι, μαργαριτούλα, 
παπαρουνάκι, παπαρουνίτσα, λιβαδάκι, χορταράκι, ριζούλα κ.λπ.) 
3η Δραστηριότητα: “Το κόκκινο λιβάδι” (ποίημα από τα παιδιά)6 
Αποφασίζουμε με τα παιδιά να φτιάξουμε ένα ποίημα που να πραγματεύεται την ίδια 
ιστορία κι έτσι δημιουργείται “το κόκκινο λιβάδι”. Ο τίτλος δίνεται κατόπιν 
ψηφοφορίας των παιδιών. Συγκρίνουμε τα δύο είδη κειμένων κι εντοπίζουμε 
ομοιότητες και διαφορές. Τα παιδιά παρατηρούν ότι το ποίημα έχει “πιο λίγα λόγια” 
και πιο “κοντές γραμμές”. Με την ευκαιρία αυτή μιλάμε για τα μέρη του ποιήματος, 
                                                
6 Βλέπε Παράρτημα 
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τις στροφές και τους στίχους και τα μετράμε. Τα παιδιά βρίσκουν σε βιβλία κι άλλα 
ποιήματα ή μας λένε κι άλλα που ήδη γνωρίζουν και προβαίνουμε σε συγκρίσεις 
(περισσότερες ή λιγότερες στροφές και στίχοι αντίστοιχα). Ένα κοριτσάκι μπορεί και 
εντοπίζει την ομοιοκαταληξία και έτσι αναφέρουμε για τον ελεύθερο στίχο και τη 
ρίμα, επιγραμματικά όμως, γιατί το σύνολο δεν το κατανοεί. Ωστόσο, δημιουργούν 
στοιχάκια με ομοιοκαταληξία χωρίς δυσκολία. Μιλάμε για τον ποιητή/τρια και τον 
συγγραφέα.  
Εκφράζουν την απορία τους για το αν τα ποιήματα έχουν εικόνες κι έτσι 
αποφασίζουμε να ζωγραφίσουμε και τις εικόνες που μας δημιουργεί το ποίημα, δηλ. 
να το εικονογραφήσουμε. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες αναλαμβάνουν να 
ζωγραφίσουν τις στροφές. Στη συνέχεια, τις κόβουν, τις παρουσιάζουν, τις κολλάνε 
και το κάνουμε βιβλίο. Φιλοτεχνούν το εξώφυλλο, γράφουν τον τίτλο που επέλεξαν 
και στο τέλος τα ονόματά τους. 

 
4η Δραστηριότητα: “Ήταν ένα μικρό λιβάδι” (τραγούδι από τα παιδιά)7 
Το χαρούμενο λιβάδι μετατρέπεται τώρα σε τραγούδι. Με αφορμή τη φράση: Ήταν 
ένα μικρό λιβάδι”..., ένα παιδάκι επισημαίνει ότι έτσι ξεκινάει και το τραγούδι: 
“Ήταν ένα μικρό καράβι” και θέλει να το κάνουμε κι αυτό τραγούδι. Υιοθετούμε 
λοιπόν τον ίδιο ρυθμό και με τον αυτοσχεδιασμό φτιάχνουμε το δικό μας τραγούδι.  

 
5η Δραστηριότητα: “Το λυπημένο λιβάδι” (παραμύθι από τα παιδιά)8 
Τα παιδιά έχουν την ιδέα να γράψουμε μια ιστορία για ένα λυπημένο λιβάδι. Με την 
τεχνική της ιδεοθύελλας και ξεκινώντας με το κλασσικό μοτίβο: “Μια φορά κι ένα 
καιρό...”, όποιος έχει μία ιδέα τη λέει κι εγώ τα καταγράφω σε ένα χαρτί. Σε μερικά 
σημεία που υπάρχουν αντιρρήσεις, συζητούν μεταξύ τους για να καταλήξουν σε αυτό 
που προτιμούν οι περισσότεροι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργούν μια 
αυτοσχέδια ιστορία με αρχή μέση τέλος και πλοκή. Μόλις ολοκληρώνεται η ιστορία 
μας την διαβάζουμε στα παιδιά και τη δραματοποιούμε. Μοιράζουμε τους ρόλους και 
την επαναλαμβάνουμε όσες φορές επιθυμούν ώστε να γίνουν “μάγος”, όλοι όσοι το 
επιθυμούν. Αποφασίζουμε να τη δραματοποιήσουμε και χωρίς λόγια κι έτσι μας 
δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούμε στο βωβό κινηματογράφο. Με την πρώτη 
ευκαιρία, παρακολουθούμε κι ένα σχετικό βίντεο στον Η/Υ. 

 
6η Δραστηριότητα: “Το παιχνίδι της ξεχασμένης λέξης”9 

                                                
7 Βλέπε Παράρτημα 
8 Βλέπε Παράρτημα 
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Βασιζόμενοι στην παραπάνω δραστηριότητα οργανώνουμε “το παιχνίδι της 
ξεχασμένης λέξης” ως εξής: παρουσιάζουμε την ιστορία των παιδιών παραλείποντας 
κάποιες λέξεις. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά καλούνται να βρουν τις λέξεις που 
λείπουν αλλά είναι με τη μορφή εικόνων. Στο δεύτερο, οι εικόνες αντικαθίστανται 
με λέξεις. Στο τρίτο μερικά παιδιά συμπληρώνουν τα κενά γράφοντάς τις λέξεις που 
λείπουν (Εικόνα 1). Κατόπιν, αποφασίζουμε να γράψουμε και το βιβλίο μας με τον 
ίδιο τρόπο. Χωρίζουμε το κείμενο σε θεματικές ενότητες και τις μοιράζουμε στις 
ομάδες των παιδιών που απαρτίζονται από 3-4 άτομα. Συζητούν μεταξύ τους για το 
περιεχόμενο και αποφασίζουν πως θα το εικονογραφήσουν. Με αυτόν τον τρόπο 
φτιάχνεται το παραμύθι μας αλλά ακόμη είναι ημιτελές. Βάζουμε λοιπόν την ιστορία 
με τη σειρά, μετράμε τις σελίδες, γράφουμε τον αύξοντα αριθμό σε καθεμιά, 
φιλοτεχνούμε το εξώφυλλο στο καβαλέτο (Εικόνα 2), γράφουμε τον τίτλο (Eικόνα 3) 
κι έτοιμο (Eικόνα 4)! 

 

                
   Εικόνα 1     Εικόνα  2                  

                                    

                         
    Εικόνα 3     Εικόνα 4  

 
7η Δραστηριότητα:  Σεβασμός στη Διαφορετικότητα 
Λόγω του ότι το βιβλίο πραγματεύεται τη διαφορετικότητα, αποτέλεσε μια καλή 
αφορμή να αναφερθούμε σε διαφορετικές γλώσσες. Εκμεταλλευόμενοι, την ύπαρξη 

                                                                                                                                                  
9 Βλέπε Παράρτημα 
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κι άλλων εθνοτήτων στην τάξη μας, ζητήσαμε να μας πουν πως λένε και πως 
γράφουν διάφορες λέξεις (π.χ. καλημέρα, τι κάνεις;, αριθμούς από το 1-10 κ.α.). Με 
τη βοήθεια των γονέων τους τα κατέγραψαν σε χαρτί και τις επόμενες μέρες 
επιχειρήσαμε να μιλήσουμε σε άλλη γλώσσα. Επιπλέον, σταθήκαμε ιδιαίτερα στη 
νοηματική γλώσσα για τους κωφάλαλους και τα άτομα με πρόβλημα όρασης. 
Προσπαθήσαμε να πούμε λέξεις στη νοηματική, δείξαμε τα γράμματα με τα χέρια και 
παίξαμε πολλά παιχνίδια παντομίμας. Με ανάγλυφα μπλοκ ζωγραφικής και 
γραμμάτων επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τη μέθοδο γραφής Braille. Κοινή 
διαπίστωση όλων των παιδιών ήταν η δυσκολία που παρουσιάζει η νοηματική 
γλώσσα και στις δύο περιπτώσεις. Κεντρικός στόχος της παρούσας δραστηριότητας 
ήταν ο σεβασμός και η βοήθεια στον συνάνθρωπο, παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες 
έχει ο καθένας. 
 
8η Δραστηριότητα: Τα στάδια ανάπτυξης του φυτού 
Μας δόθηκε επίσης, η ευκαιρία να παρατηρήσουμε διάφορα λουλούδια που μόλις 
είχαν αρχίσει να φυτρώνουν στην αυλή μας. Προσπαθήσαμε να διακρίνουμε 
ομοιότητες και διαφορές από τα πέταλα, τα φύλλα, τα κοτσάνια μέχρι και τις ρίζες. 
Μιλήσαμε ξανά για τα μεγέθη, αυτή τη φορά συγκρίνοντας αληθινά λουλούδια. Στη 
συνέχεια, μελετήσαμε σε βιβλίο πώς μεγαλώνει ένα φυτό και τα παιδιά παρέθεσαν 
τις απόψεις τους για το τι χρειάζεται. Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με τα 
στάδια ανάπτυξης ενός φυτού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε προγραμματίσει 
να φτιάξουμε έναν κήπο στην αυλή μας αλλά ο καιρός δε μας το επέτρεψε σε εκείνη 
τη φάση. Υποσχεθήκαμε όμως, με την πρώτη ευκαιρία να υλοποιήσουμε τη 
δραστηριότητά μας. 
 
9η Δραστηριότητα: Γνωριμία με την συγγραφέα και την εικονογράφο 

 Παρόλο που αυτήν την δραστηριότητα την είχα από την αρχή κατά νου, 
ωστόσο την άφησα εσκεμμένα για το τέλος. Ο κύριος λόγος είναι ότι ήθελα τα παιδιά 
να εκφραστούν ελεύθερα και  δημιουργικά ώστε να μην επηρεαστούν από το σχετικό 
βίντεο και περιοριστεί η αυτενέργειά τους. Έτσι, όταν πια ολοκληρώσαμε τις 
δραστηριότητές μας, επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα: 
www.edutv.gr/protobathmia/istories-xoris-telos-to-xaroymeno-livadi, όπου είχαμε 
τη δυνατότητα να “γνωρίσουμε” την συγγραφέα, κ. Φυλλιώ Νικολούδη και την 
εικονογράφο κ. Σοφία Φόρτωμα. Επίσης, στο συγκεκριμένο βίντεο παρακολουθήσαμε 
μία προσέγγιση και μία  δραματοποίηση διαφορετική από τη δική μας. Στο τέλος, 
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ακολούθησε σχετική συζήτηση ώστε να λυθούν τυχόν απορίες τους αλλά και για να 
εκφράσουν τις απόψεις και εντυπώσεις τους. 
 
Αξιολόγηση 
Το Χαρούμενο Λιβάδι, αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Μέσω του συγκεκριμένου παραμυθού επιχειρήθηκε 
μία προσέγγιση της διαφορετικότητας, της φιλίας καθώς και αναγνώρισης βασικών 
μας συναισθημάτων όπως της χαράς, της λύπης, του θυμού κ.α. Μέσα από μια πρώτη 
αποτίμηση και λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των παιδιών, θεωρούμε ότι οι 
στόχοι μας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά συμμετείχαν στην πλειονότητα 
πολύ ενεργά κι αυτό μας οδήγησε στην ενασχόληση με το βιβλίο για περισσότερο 
χρονικό διάστημα από όσο είχαμε προγραμματίσει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες που ήταν, ως επί το πλείστον, 
δημιουργήματα και ιδέες των παιδιών. Η παρέμβασή μας (σε αυτές τις περιπτώσεις) 
περιορίστηκε στο κομμάτι της καταγραφής και του συντονισμού, όπου κι όποτε 
κρινόταν απαραίτητο. Επειδή στο τμήμα υπάρχουν νήπια και προνήπια 
επιχειρήθηκαν προσεγγίσεις απλές αλλά και πιο σύνθετες ώστε να καλυφθεί όλο το 
φάσμα των μαθησιακών αναγκών. Ορισμένες δραστηριότητες ήταν εύκολες για 
κάποια από τα παιδιά αλλά κυρίως τα μικρότερα δυσκολεύονταν, γι αυτό και 
χρειάστηκε να αναπροσαρμοστούν. 
Προσωπικά, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους προσπάθειες φαίνονται 
μακροπρόθεσμα και δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν οι μαθητές αποκόμισαν όλα 
τα προσδοκώμενα οφέλη, καθώς το χαρούμενο λιβάδι ήταν απλά μέρος ενός 
συνόλου. Θέλω όμως να πιστεύω ότι τα παιδιά αποκόμισαν πολλά οφέλη από την 
ομαδική εργασία και τη συλλογικότητα, ανέπτυξαν  δεξιότητες επικοινωνίας,  είχαν 
την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, ισάξια και ομότιμα και να 
διαπιστώσουν ότι η φιλία πηγάζει από το σεβασμό και την αγάπη προς τον 
συνάνθρωπο παρά τις όποιες διαφορές μας. 
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Παράρτημα 

 
3η Δραστηριότητα: “Το κόκκινο λιβάδι” (ποίημα από τα παιδιά) 

 
Μια φορά κι έναν καιρό 
σε ένα λιβάδι δροσερό 
πράσινο και νερουλό 

μαργαρίτες ζούσανε εκεί 
χαρούμενες πολύ. 

 
Εκεί που χόρευαν καλά 

κάτι φύτρωσε κοντά 
μια παπαρούνα όμορφη και λαμπερή 

που την κορόιδευαν πολύ 
τη φοβούνταν μερικοί 
τη μισούσαν οι μισοί  

την αγαπούσαν οι άλλοι μισοί. 
 

Ήρθε ο Κώστας μια φορά 
και την παπαρούνα είδε ξαφνικά 

Α! Μια παπαρούνα φύτρωσε εδώ πέρα 
που την κοιτούσαν οι μαργαρίτες με φοβέρα. 

 
Πα, πα, παπαρούνα 

κόκκινη και λαμπερή 
μόνη κάθεται στο λιβάδι 
χωρίς παρέα κάθε βράδυ. 

Νιώθει άσχημα, είναι λυπημένη 
όλο κλαίει η καημένη 

μα κανέναν δεν πειράζει  
ούτε τους τρομάζει. 

 
Φίλοι γίνονται καλοί 
τρώνε όμορφα πολύ 
παίζουν ώρες μαζί 

χορεύουν τσιφτετέλι μέχρι το πρωί. 
 

Μαργαρίτες, παπαρουνάκια 
φύτρωσαν στα χορταράκια 

άσπρα κόκκινα μαζί  
ροζ έβαψαν το λιβάδι στη στιγμή 

 
4η Δραστηριότητα: “Ήταν ένα μικρό λιβάδι” (τραγούδι από τα παιδιά) 

Ήταν ένα μικρό λιβάδι (2) 
που ήταν κα κα καταπράσινο (2) 

Ωε ωε ωε ωε 
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Και ζούσαν άσπρες μαργαρίτες (2) 

που ήταν όμορφες πολύ (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
Και ξάφνου μία παπαρούνα (2) 

φύτρωσε και και και αυτή εκεί (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
Και κάποιες λίγο τη φοβούνταν 
και κάποιες λίγο τη μισούσαν 

και κάποιοι την αγά γαπησαν πολύ (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
Και τότε ρίξανε τον κλήρο (2) 

να δούνε ποιος ποιος ποιος θα φαγωθεί (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
Κι ο κλήρος πέφτει στην παπαρούνα (2) 

και κάποιοι έ ε έκλαιγαν πολύ (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
Και τότε ζήσανε παρέα (2) 

στο λιβαδά δα δα κι μας μαζί (2) 
Ωε ωε ωε ωε 

 
        5η Δραστηριότητα: Δημιουργία ιστορίας από τα παιδιά   

 
«Το Λυπημένο Λιβάδι» 

 Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα χαρούμενο λιβάδι. Εκεί, ζούσαν πολλές  άσπρες μαργαρίτες και 
κόκκινες λαμπερές παπαρούνες. Περνούσαν πολύ όμορφα γιατί ήταν αγαπημένες. Χόρευαν, 
τραγουδούσαν, έτρωγαν μαζί και  όλα τα λουλούδια το θαύμαζαν. Όμως, ένας μάγος που ζούσε εκεί 
κοντά και παραμόνευε ζήλεψε την ευτυχία τους. Έτσι, ένα βράδυ που όλα τα λουλούδια κοιμόντουσαν, 
πήρε το μαγικό του ραβδί, πήγε στο λιβάδι και όταν είδε τις κόκκινες λαμπερές παπαρούνες, είπε το 
μαγικό του ξόρκι: 

 “ Άμπρα, κατάμπρα,  
σου κου του μπε 

να μαραθούν οι παπαρούνες  
να μην ξαναφυτρώσουν ποτέ!” 

 Ξαφνικά, όλες οι παπαρούνες μαράθηκαν και έπεσαν κάτω. Οι μαργαρίτες όταν ξύπνησαν δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Θυμόντουσαν πόσο όμορφα περνούσαν μαζί, που έτρωγαν, 
χόρευαν τσιφτετέλια κι έκαναν party. Τώρα, το καταπράσινο λιβάδι είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύ 
λυπημένο λιβάδι  με σκούρα και μαύρα χρώματα. Οι μαργαρίτες έκλαιγαν συνέχεια, ήταν πολύ 
στεναχωρημένες κι απαρηγόρητες. Όμως, μία παπαρούνα που γλύτωσε από το μάγο είτε γιατί δεν την 
είδε, είτε επειδή δεν του έφτασε το ξόρκι, έτρεξε κοντά τους και τους είπε ότι ήξερε που μένει ο μάγος. 
Αφού, έκαναν ένα συμβούλιο, ένα βράδυ, εκεί που κοιμόταν ο μάγος, πήγαν στο σπίτι του, του άρπαξαν 
το μαγικό του ραβδί και τον μεταμόρφωσαν σε χρωματιστό βάτραχο που μία γινόταν καφέ, μία 
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πράσινος και άλλοτε πάλι μαύρος που χοροπηδούσε κι έκανε κοάξ, κοάξ! Ύστερα, πήγαν στις 
μαραμένες παπαρούνες και είπαν τα μαγικά λόγια για να λυθεί το ξόρκι: 

 “ Άμπρα, κατάμπρα  
σου κου του μπε 

να ανθίσουν οι παπαρούνες  
να μην ξαναμαραθούν ποτέ!” 

 Και τότε, οι παπαρούνες άνθισαν πάλι και σηκώθηκαν όρθιες. Κάλεσαν και τα λουλούδια από τα άλλα 
λιβάδια κι έκαναν ένα μεγάλο party μέχρι την άλλη μέρα. Κι έζησαν πάλι χαρούμενες κι ευτυχισμένες 
όπως πριν κι εμείς καλύτερα! 

 
6η Δραστηριότητα: “Το παιχνίδι της ξεχασμένης λέξης” 

Το λυπημένο λιβάδι  
 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα   .......................................  ..................................... 
           Εκεί, ζούσαν πολλές  άσπρες ................................... και κόκκινες λαμπερές .................................... Περνούσαν 

πολύ όμορφα γιατί ήταν αγαπημένες. Χόρευαν, τραγουδούσαν, έτρωγαν μαζί και  όλα τα λουλούδια το 
θαύμαζαν. 

 Όμως, ένας ........................  που ζούσε εκεί κοντά και παραμόνευε, ....................... την ευτυχία τους. Έτσι, 
ένα βράδυ που όλα τα λουλούδια κοιμόντουσαν, πήρε το μαγικό του  ...................., πήγε στο λιβάδι και 
όταν είδε τις ............................ λαμπερές παπαρούνες, είπε το μαγικό του ξόρκι: 

 “ Άμπρα, κατάμπρα 
σου κου του μπε 

να μαραθούν οι παπαρούνες 
να μην ξαναφυτρώσουν ποτέ!” 

 Ξαφνικά, όλες οι παπαρούνες  ........................... και έπεσαν κάτω. Οι μαργαρίτες όταν ξύπνησαν δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Θυμόντουσαν πόσο όμορφα περνούσαν μαζί, που έτρωγαν, 
χόρευαν τσιφτετέλια κι έκαναν party.  

 Τώρα, το .................................... λιβάδι είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύ ................................... λιβάδι  με 
σκούρα και ..................... χρώματα. Οι μαργαρίτες έκλαιγαν συνέχεια και ήταν πολύ 
...................................... κι απαρηγόρητες. 

 Όμως, μία .................................... που γλύτωσε από το μάγο είτε γιατί δεν την είδε, είτε επειδή δεν του 
έφτασε το ξόρκι, έτρεξε κοντά τους και τους είπε ότι ήξερε που μένει ο μάγος.  

 Αφού, έκαναν ένα συμβούλιο, ένα βράδυ, εκεί που κοιμόταν ο μάγος, πήγαν στο σπίτι του, του άρπαξαν 
το μαγικό του ραβδί και τον μεταμόρφωσαν σε χρωματιστό .................... που μία γινόταν ..................., μία 
................... και άλλοτε πάλι .................... που χοροπηδούσε κι έκανε ..................,  ................... ! 

 Ύστερα, πήγαν στις μαραμένες παπαρούνες και είπαν τα μαγικά λόγια για να λυθεί το ξόρκι: 
 “ Άμπρα, κατάμπρα 

σου κου του μπε 
να ανθίσουν οι παπαρούνες 

να μην ξαναμαραθούν ποτέ!” 
 Και τότε, οι παπαρούνες ............................. πάλι και σηκώθηκαν όρθιες. Κάλεσαν και τα λουλούδια από 

τα άλλα λιβάδια κι έκαναν ένα μεγάλο party μέχρι την άλλη μέρα. Κι έζησαν πάλι ..................................... 
και .................................... όπως πριν κι εμείς καλύτερα! 
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ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ  

χαρούμενο λιβάδι 

μαργαρίτες παπαρούνες 

μάγος ζήλεψε 

κόκκινες μαράθηκαν 

καταπράσινο λυπημένο 

μαύρα στεναχωρημένες 

παπαρούνα βάτραχο 

καφέ πράσινος 

μαύρος κοάξ 

κοάξ άνθισαν 

χαρούμενες ευτυχισμένες 

ραβδί  
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 της Όλγας Εμμανουήλ, Νηπιαγωγείο Δήμητρας 
 
Τίτλος               
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ…. την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά και την αλήθεια…. 
 
Γενικός Σκοπός: Να εντοπίσουν στα παραμύθια που επεξεργαζόμαστε από την αρχή 
της χρονιάς, τις ηθικές αξίες που χαρακτηρίζουν μια πολιτισμένη κοινωνία, να τις 
ομαδοποιήσουν, να τις καταγράψουν, να τις βιώσουν, να βρουν ποιες είναι οι 
αντίθετες λέξεις, να καταλάβουν τα νοήματα που αντιπροσωπεύουν, να εντοπίσουν 
τις αξίες αυτές σε άλλα παραμύθια. 
 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία.  
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη: 

Να αναδείξουμε τη σημασία αξιών που είναι πανανθρώπινες και διαχρονικές όπως η 
ελευθερία , η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η ειρήνη, ο σεβασμός στους γονείς μας, 
στη δασκάλα μας, στους συμμαθητές μας, στα πράγματά μας και των άλλων, στα 
παιχνίδια μας, στον εαυτό μας κ.λ.π.  

Να κατανοήσουν τις ηθικές αξίες και να τις βιώσουν με παιχνιώδη τρόπο, μέσα από 
τα παραμύθια. 

Nα εκφράσουνσυναισθήματα και απόψεις με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο. 

Να κοινωνικοποιηθούν με το να μάθουν να ακολουθούν κανόνες, να επιλύουν 
συγκρούσεις και να συνεργάζονται. 

Να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους καθώς και με την 
οικογένειά τους. 
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Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. 

Να αγαπήσουν το βιβλίο κατανοώντας πως μέσα από αυτό ανοίγεται ένας ολόκληρος 
κόσμος και πως υπάρχουν πολλοί ήρωες παραμυθιών που είναι διαφορετικοί σε κάθε 
παραμύθι ως προς το χαρακτήρα και τον τρόπο που λειτουργούν. 

Να καλλιεργήσουμε την κριτική τους σκέψη. 

Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. 

Προφορική επικοινωνία 

Να εκφράσουν συναισθήματα και απόψεις με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο σχετικά 
με αξίες 

Να αναγνωρίσουν κάποιες από τις αξίες που συνάντησαν στα παραπάνω 
συγκεκριμένα παραμύθια, και σε άλλα παραμύθια που γνώρισαν την τρέχουσα 
σχολική χρονιά ή που εκείνα γνωρίζουν, να περιγράψουν το νόημά τους  

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με καινούργιες λέξεις και γενικότερα τον 
προφορικό τους λόγο. 

Να μάθουν τις αντίθετες έννοιες 

Να αφηγηθούν παραμύθια που αγαπούν ή παραμύθια που τους εντυπωσίασαν. 

Να αποκτήσουν συμπεριφορά αναγνώστη. 

Να προάγουμε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, βελτιώνοντας τον τρόπο 
έκφρασής τους με την αφήγηση παραμυθιών. 

Να καλλιεργήσουμε τις δυνατότητες των παιδιών στην ανάπτυξη μιας ιστορίας και 
των χαρακτήρων που εμφανίζονται σε αυτή. 

Να εκφράσουν συγκινήσεις, εντυπώσεις, τις δικές τους αλήθειες. 

Να μπορούν να παρουσιαστούν μπροστά σε κοινό με αυτοπεποίθηση, 
χρησιμοποιώντας τον προφορικό τους λόγο. 

Ανάγνωση 
Να μάθουν να ξεχωρίζουν το όνομα του συγγραφέα ενός παραμυθιού, τον τίτλο του 
παραμυθιού, ονόματα ηρώων παραμυθιών μέσα από πίνακες αναφοράς. 
Να εξοικειωθούν με τις βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης μέσα από παιγνιώδης 
δραστηριότητες και να αποκτήσουν συμπεριφορά αναγνώστη. 
Γραφή και γραπτή έκφραση 
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Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού 
και να διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από τη γραπτή απόδοσή της. 
Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, 
μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης.  
 
Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται 
στα ενδιαφέροντα τους. 
Παιδί και μαθηματικά 
Να  εξοικειωθούν στην οργάνωση και συλλογή δεδομένων, όπως η οργάνωση της 
γωνιάς της βιβλιοθήκης, η οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης. 
Να κάνουν αντιστοιχήσεις. 
Να ομαδοποιήσουν τους ήρωες των παραμυθιών, ανάλογα με τη στάση που έχουν 
(π.χ. καλοί ή κακοί), ανάλογα με το αν είναι άνθρωποι ή ζώα. 
Να  συλλέξουν δεδομένα, όπως η καταγραφή σε πίνακα των αγαπημένων 
παραμυθιών των παιδιών. 
Να  μάθουν να εξάγουν συμπεράσματα (π.χ. πόσα παιδιά προτιμούν το ίδιο παραμύθι 
για να το αφηγηθούν). 
Παιδί και περιβάλλον:  
Να καταλάβουν την αξία της ανακύκλωσης με την κατασκευή κουκλών για 
κουκλοθέατρο από άχρηστα υλικά. 
Να παρατηρήσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά ζώων-ηρώων παραμυθιών και να 
μελετήσουν τα χαρακτηριστικά τους. 
Δημιουργία και έκφραση  
Να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από τα παραμύθια 
Να ενταχθούν σε μια ιστορία, να προτείνουν υποθέσεις, ερμηνείες,  και να νιώσουν 
εκπλήξεις. 
Να δημιουργήσουν αλφαβητάριο με τους ήρωες που συνάντησαν στα παραμύθια  και 
τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση,  
Να κατασκευάσουν κούκλες και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του κουκλοθεάτρου 
παρακολουθώντας κουκλοθεατρική παράσταση («Ντενεκεδούπολη»). 
Να βιώσουν το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης, βασισμένης σε ένα από τα 
παραμύθια που διαβάσαμε («Το κοριτσάκι με τα σπίρτα»). 
Να εκφραστούν  μέσω παραμυθιών που προσφέρονται για θεατρικό παιχνίδι (Ο 
λύκος ξαναγύρισε). 
Να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους και να κατανοήσουν τον εαυτό τους και 
τις δυνατότητες που έχουν. 
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Να προάγουμε την αισθητική αγωγή των νηπίων 
 
Τεχνολογία  
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή, καθώς και με τη χρήση του 
διαδικτύου, ως προς την ανεύρεση πληροφοριών. 
Να εξοικειωθούν με την ανάγνωση ηλεκτρονικών παραμυθιών. 
Να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά λογισμικά για εικαστικές αναπαραστάσεις. 

 
Υλικά: Παραμύθια, φόδρες και υλικό μεταμφίεσης, έντυπο υλικό από αλφαβητάρια, 
κούκλες για κουκλοθέατρο, επιδαπέδιο αλφαβητάρι, Υπολογιστής-λογισμικό 
δημιουργίας και έκφρασης(TuxPaint). 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ρουτίνες, παιδική λογοτεχνία, 
παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, θεατρική παράσταση κουκλοθέατρο, συζήτηση με 
ερωτήσεις και απαντήσεις, μελέτη πεδίου, ατομικές και ομαδικές εργασίες, φυσική 
παρατήρηση, 
 

Αφόρμηση: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με την 
παιδική λογοτεχνία, με τη δανειστική βιβλιοθήκη που θα οργανώσουμε. Έχουμε 
δημιουργήσει  μια ζεστή γωνιά ανάγνωσης παραμυθιών (Εικόνα 1), όπως και χώρο 
αφήγησης, όπου αφηγούμαστε, στην ώρα του αφηγητή, παραμύθια που γνωρίζουμε. 
ή «διαβάζουμε» τα παραμύθια της βιβλιοθήκης μας δυνατά στην ολομέλεια. Επίσης 
υπάρχει και ηχητική βιβλιοθήκη με παραμύθια, όπου τα παιδιά «διαβάζουν» 
παραμύθια ηχογραφημένα που ακούνε από το CD Player, γυρνώντας τη σελίδα όταν 
ακούνε ένα συγκεκριμένο ήχο. Έχουμε επιλέξει παραμύθια τα οποία δουλεύουμε 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  και στα οποία υπάρχουν  ηθικές αξίες (Βλέπε 
παράρτημα-πίνακας παραμυθιών με αξίες). Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν 
να γίνουν: 
Παραμύθι: Ντενεκεδούπολη (Αξία: Ελευθερία)-Κουκλοθέατρο από τη 
νηπιαγωγό/Κατασκευή κουκλών από άδεια ντενεκεδάκια/Κουκλοθέατρο από τα 
παιδιά (Εικόνες 2-3). 
Παραμύθι: Στο Δάσος (Αξία: Δημοκρατία)-Εκλογές, ψηφίζουμε το αγαπημένο μας 
φρούτο/Καταγραφή σε πίνακα διπλής εισόδου (Εικόνα 4). 
Παραμύθι: O Λύκος ξαναγύρισε (Αξία: Συνεργασία)-Δραματοποίηση 
παραμυθιού/Ομαδικό παιχνίδι ενδυνάμωσης της ομάδας «Oιστός της αράχνης» (τα 
παιδιά  βρίσκονται σε κύκλο και ένα παιδί πετά το νήμα σε όποιο παιδί θέλει. Με τη 
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σειρά του το επόμενο ρίχνει σε όποιον θέλει και έτσι όλα τα παιδιά βρίσκονται 
ενωμένα σε έναν ιστό αράχνης τον οποίο κινούν μαζί και πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικά για να μη το χαλάσουν (Εικόνα 5). 
Παραμύθι: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα (Αξία: Ανθρωπιά)-Θεατρική παράσταση στη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή (Εικόνα 6). 
Παραμύθι: Ο ψεύτης βοσκός (Αξία: Αλήθεια)-Δραματοποίηση-εικαστική 
αναπαράσταση (Εικόνα 7). 
Παραμύθι : O μικρός κοκκινολαίμης (Αξία: Προσφορά)-Αντιστοίχηση του κάθε ζώου 
με το αντίστοιχο γιλεκάκι που ο μικρός κοκκινολαίμης  του προσφέρει (Εικόνα 8). 
Παραμύθι: H Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας (Αξία: Αυτοθυσία)-Μεταμφιεζόμαστε στη 
γωνιά μεταμφίεσης ανάλογα και αναπαριστούμε την εκρηκτική ατμόσφαιρα λόγω  
του πολέμου (Εικόνα 9). 
Παραμύθι: Ο λαγός και η χελώνα (Αξία: Υπομονή)-Κάνουμε αγώνες δρόμου στην 
αυλή. 
Παραμύθι: Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας (Αξία:Αποταμίευση)-Παρατηρούμε στην αυλή 
την ακούραστη εργασία των μυρμηγκιών (Εικόνα 10). 
Παραμύθι: Το χαρούμενο λιβάδι (Αξία: Σεβασμός στη διαφορετικότητα)- 
Εικαστική αναπαράσταση με το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της 
δημιουργικότητας TuxPaint.Επεξεργασία μέσω του εκπαιδευτικού δράματος(Βλέπε 
παράρτημα). 
Παραμύθι: Αρλεκίνος (Αξία:Aγάπη)-Εικαστικές δημιουργίες-κατασκευή κουκλών από 
τα παιδιά. 
Παραμύθι: Οι μεγάλοι παίζουν τον πόλεμο. Γιατί; (Αξία: Ειρήνη) Ζωγραφίζουμε 
αντίθετες έννοιες, π.χ. ειρήνη-πόλεμος (Εικόνα 11) 
 
 
 
 

                                                    
 

   
        
                   

                             Εικόνα  Εικόνα 1 Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 Εικόνα 4 

Εικόνα 5 Εικόνα 6 

Εικόνα 9 

Εικόνα 10 

                 
 
 
 
 
              
                        
 
 
                        
 
                      
 
 
 
 
            Εικόνα 7            Εικόνα 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               Εικόνα 11 
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1η Δραστηριότητα: «Αντίθετες λέξεις» 
Φέραμε σε επαφή τα παιδιά με παραμύθια όπου αναδεικνύεται η σημασία διαφόρων 
αξιών. Καταγράφουμε σε καρτέλα  την κάθε αξία και  την τοποθετούμε σε  ένα κουτί. 
Το κουτί έχει δύο θήκες. Στη μια θήκη βάζουμε τις ηθικές αξίες που θα μας 
βοηθήσουν και που είναι σημαντικές. Στην άλλη θήκη βάζουμε την αντίθετη λέξη 
που έχει αρνητική διάσταση σε διαφορετικό χρώμα (Εικόνα 12).  
-Παίζουμε με τις αντίθετες λέξεις. Εκφραζόμαστε σχετικά με τη σημασία της κάθε 
λέξης, ή παίζοντας παντομίμα ζητούμε να μαντέψουν ποια καρτέλα περιγράφουμε. 
 
 
  
 
 
 
                                                             Εικόνα 12 

 
-Συζητούμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο σχολείο αλλά και στο 
σπίτι. Συζητούμε με τι από όλα αυτά γινόμαστε καλύτεροι. Δείχνουμε μια λέξη, π.χ. 
συνεργασία και ζητούμε να μας αναφέρουν ,αν θυμούνται, σε ποιο παραμύθι τη 
βρήκαμε , και να μας εξηγήσουν τι σημαίνει με δικά τους λόγια. Κάνουμε ένα 
ομαδικό πανό με τις ιδέες των παιδιών (Εικόνα 13). 

Π.χ. Συνεργασία: «γινόμαστε όλοι μια ομάδα και είμαστε όλοι φίλοι. 

Δε χτυπάμε κανέναν ,δεν φοβόμαστε, μοιραζόμαστε» 

Υπομονή: « Σημαίνει να περιμένεις» 

Αποταμίευση: «Αποθηκεύουμε τα φαγητά μας, τα εργαλεία μας, τα λεφτά μας» 

Σεβασμός: « Σεβόμαστε τους άλλους που μιλάνε» 

Δημοκρατία: «Να έχουμε αγάπη, ελευθερία, ειρήνη, υγεία, ησυχία, να μιλάμε ,να γελάμε» 

Αλήθεια: «Να μη λέμε ψέματα» 

Ειρήνη: «Να μη γίνει ποτέ πόλεμος» 

Ευγένια : «Σημαίνει να μιλάμε όμορφα και ευγενικά» 
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Εικόνα 13 

2η Δραστηριότητα: «Επιτραπέζιο αλφαβητάρι με καρτέλες από λέξεις που τα παιδιά 
τις τοποθετούν στη σωστή θήκη». 
Γράφουμε τα ονόματα των ηρώων μας σε καρτέλες και παίζουμε στην τάξη, με το 
αλφαβητάρι της τάξης, τοποθετώντας την κάθε λέξη στην θήκη με το ανάλογο 
γράμμα της αλφαβήτου. (Εικόνα 14). Ζωγραφίζουμε σε καρτέλες τους ήρωές μας και 
τους τοποθετούμε, ανάλογα στη θήκη με το σωστό γράμμα. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 

Εικόνα 14 

Ταυτίζουμε το όνομα του ήρωα με την αντίστοιχη ζωγραφιά. Εκφραζόμαστε σχετικά 
με το ποιος ήρωας θα θέλαμε να είμαστε και γιατί, και ποιος δεν θα θέλαμε. 
Συζητούμε για το τι θα συνέβαινε, αν ο ήρωάς μας δεν συμπεριφερόταν όπως 
συμπεριφέρθηκε στο παραμύθι αλλά και για το τι θα συνέβαινε αν ο ήρωάς μας ήταν 
άλλου φύλλου ή τελείως διαφορετικόςχαρακτήρας του (τι θα συνέβαινε αν ο βοσκός 
δεν ήταν ψεύτης).Κάνουμε ερωτήσεις σχετικές με τα συναισθήματα των 
ηρώων.Κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα των άλλων, π.χ. Πώς  
αισθάνθηκαν οι συγχωριανοί του ψεύτη βοσκού. 
3η Δραστηριότητα: «To αλφαβητάρι  με αγαπημένους ήρωες  παραμυθιών που 
επεξεργαστήκαμε κατά τη φετινή σχολική χρονιά». Αρχικά φέρνουμε τα παιδιά σε 
επαφή με τα 24 γράμματα της αλφαβήτας. Διαβάζουμε στα παιδιά ιστορίες από το 
αλφαβητάρι της φύσης, και προκαλούμε το ενδιαφέρον τους σχετικά με τη 
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δημιουργία του δικού μας αλφαβηταριού.  Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά τι 
είναι αλφαβητάρι και με ποιο τρόπο δομείται. Παρουσιάζουμε στα παιδιά διάφορα 
αλφαβητάρια όπως: 

 Tο «Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες» του Ευγένιου Τριβιζά- Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα 

 Το «Αλφαβητάρι της Φύσης» της Μαρίας Φραγκιά-Εκδ. Ελληνικά γράμματα 

 Το εικονογραφημένο Αλφαβητάριο-Εκδ. Παπαδόπουλος 

 Παλιά αλφαβητάρια του δημοτικού. 

Αποφασίζουμε να κάνουμε ο καθένας το δικό τουαλφαβητάρι με ήρωες  
απόπαραμύθια που διαβάζουμε στο νηπιαγωγείο και μας εντυπωσίασαν ο καθένας με 
τη δράση του (Εικόνα 15) (Βλέπε παράρτημα-αλφαβητάρι με ήρωες παραμυθιών). 

 
Εικόνα 15 

Προέκταση της δραστηριότητας: Ομαδοποιούμε τους ήρωες των παραμυθιών που 
γνωρίσαμε ανάλογα, αν είναι άνθρωποι ή ζώα. Κάνουμε δύο λευκώματα: με τους 
ανθρώπινους χαρακτήρες τους οποίους και ζωγραφίζουμε, με τους χαρακτήρες που 
αναφέρονται σε ζώα. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο τα ζώα αυτά, εκτυπώνουμε τις εικόνες 
τους και παρατηρούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του καθενός. Στο Tuxpaintακούμε 
τους ήχους των ζώων και δημιουργούμε με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού, το 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το ζώο , στο ανάλογο παραμύθι. Π.χ. δημιουργούμε 
ένα δάσος με τον κούνελο, όπως στο παραμύθι « ο λύκος ξαναγύρισε». 
4η Δραστηριότητα: «Aφήγηση των παραμυθιών από τα παιδιά». 
Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου γιορτάζουμε τη παγκόσμια ημέρα παιδικού 
βιβλίου, στις 2 Απριλίου, την ημέρα γέννησης του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. Έχουμε ζητήσει από τα παιδιά να φέρουν στο νηπιαγωγείο το αγαπημένο 
τους παραμύθι και να μας το αφηγηθούν, παρουσιάζοντάς το στην τάξη (Εικόνα 16) 
Στη συνέχεια καταγράφουμε τα αγαπημένα μας παραμύθια σε μεγάλο κατάλογο 
(Εικόνα 17).Δημιουργούμε ομαδικό κατάλογο (Εικόνα 18). 
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Παρατηρούμε αν υπάρχουν παραμύθια που  τα αγαπούν περισσότερα από ένα παιδί 
και το καταγράφουμε σε πίνακα αναφοράς. Ζητούμε από το κάθε παιδί να περιγράψει 
αν στο αγαπημένο του παραμύθι υπάρχει κάποιος καλός και κάποιος που θέλει να 
κάνει κακό στους άλλους. Δημιουργούμε λεύκωμα με ζωγραφιές από τα αγαπημένα 
μας παραμύθια. 
 
 
 
 
 
 
                                         Εικόνα 18                                         
 

                                 
                                                                                                       

 

Εικόνα 16 Εικόνα 17 

Εικόνα 18 Εικόνα 19 
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Παίρνουμε βραβείο αφήγησης (Εικόνα 19) για την αφήγηση που κάναμε. (Βλέπε 
παράρτημα-βραβείο αφήγησης). 
 
Αξιολόγηση 
Τα παιδιά με την οργάνωση της δανειστικής  βιβλιοθήκης, την καθημερινή 
ενασχόληση με τα παραμύθια, τη γωνιά ποίησης και τη γνωριμία με το ποίημα ως  
λογοτεχνικό κείμενο ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία  Μέσα από τη λογοτεχνία 
έμαθαν κάποιες ηθικές  αξίες που δεν ήξεραν, έμαθαν να τις αναγνωρίζουν και σε 
άλλα παραμύθια, εκφράστηκαν σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει η καθεμία, 
ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους, εκφράστηκαν δημιουργικά μέσα από τα εικαστικά , τη 
μουσική, το θέατρο, το χορό, το εκπαιδευτικό δράμα, το κουκλοθέατρο. 
Εκφράστηκαν, εξασκώντας τον προφορικό τους λόγο με τις αφηγήσεις των 
παραμυθιών, αλλά και έμαθαν να διερευνούν στοιχεία από τους χαρακτήρες των 
ηρώων, βλέποντας ποιοι ήρωες οδηγούνται σε κάτι καλό και ποιοι όχι. Έμαθαν να 
συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά σε σχεδόν όλες τις δραστηριότητες που 
συμμετείχαν, και παρατηρήθηκε μια αλληλοβοήθεια και στήριξη, ειδικότερα στα 
μικρότερα  παιδιά. Έμαθαν να εργάζονται ομαλά είτε βρισκόταν σε ολομέλεια, είτε 
σε μικρές ομάδες, είτε σε ζευγάρια (στην δημιουργία των δίστιχων). Υπήρξε 
συνεργασία των οικογενειών των παιδιών, όσων αφορά στη συγκέντρωση των 
αγαπημένων παραμυθιών των παιδιών. Η παρουσίαση του υλικού που παρήγαγαν τα 
παιδιά (ποιήματα, εικαστικές δημιουργίες) ήταν μια ευχάριστη έκπληξη προς τους 
γονείς στο τέλος της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του όλου προγράμματος, παρατήρησα 
πως αρκετά παιδιά οδηγήθηκαν σε θετικές συμπεριφορές. Δηλαδή, άρχισαν να 
χρησιμοποιούν τη γνώση κάποιων από αυτές τις αξίες για να συμβουλεύσουν ή να 
βοηθήσουν τους συμμαθητές τους. Π.χ. σε καταστάσεις όπου όλοι βιαζόταν να 
ολοκληρώσουν μια εργασία, έλεγαν κάποια παιδιά « Μη βιάζεσαι, υπομονή, θυμάσαι 
την ιστορία της χελώνας και του λαγού; »ή έλυναν τις συγκρούσεις τους με ηπιότερο 
τρόπο λέγοντας πως πρέπει να συνεργαζόμαστε, όπως στο παραμύθι« Ο λύκος 
ξαναγύρισε». Επίσης, όταν κάποιο παιδί διέκοπτε το άλλο ενώ μιλούσε του έλεγαν « 
σεβασμός στο συμμαθητή μας που μιλάει». 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      156 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Παράρτημα 

 
Πίνακας παραμυθιών με αξίες 

 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ 
Οι μεγάλοι παίζουν 
τον πόλεμο. Γιατί; 

Ν.ΠΟΠΟΦ-Π.Γαϊτάνος-
Μ.Κριεζή 

Άμμος Ειρήνη 

Στο δάσος Ζαραμπούκα Σοφία 
 

Κέδρος Δημοκρατία 

Ντενεκεδούπολη Ευγ.Φακίνου 
 

Κέδρος Ελευθερία 

Δαίδαλος-Ίκαρος   Υπακοή 
Υπευθυνότητα 

Ο λαγός και η χελώνα Αίσωπος  Υπομονή 
Το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  Συμπόνοια-Ανθρωπιά 

Ο μικρός 
κοκκινολάιμης 

Τζαν Φέρνλι Κέδρος Προσφορά 

Ο τζίτζικας και ο 
μέρμηγκας 

Αίσωπος  Αποταμίευση 

Ο λύκος ξαναγύρισε Geoffroy de Pennart Παπαδόπουλος Συνεργασία-
Αλληλεγγύη 

Ο ψεύτης βοσκός Αίσωπος  Αλήθεια 

Η βιβλιοθηκάριος της 
Βασόρας 

Jeanette Winter Παπαδόπουλος Αυτοθυσία 

Ο Αρλεκίνος Ζωρζ Σαρή Πατάκη Αγάπη 
Το χαρούμενο λιβάδι Φιλλιώ Νικολούδη Ελληνικά 

γράμματα 
Σεβασμός του άλλου 

 
Αλφαβητάρι με  αγαπημένους ήρωες  παραμυθιών 
Επιλέξαμε να ζωγραφίσουμε, για το αλφαβητάρι μας, τους παρακάτω αγαπημένους ήρωες από παραμύθια που 
διαβάσαμε: 

Α Αρλεκίνος  Ο Αρλεκίνος –Ζωρζ Σαρή 
 Εκδόσεις: Πατάκη 

Β Βιβλιοθηκάριος Βασόρας Η Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας- JeanetteWinter 
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Γ Γουρουνάκια Ο λύκος ξαναγύρισε-GeoffroydePennart 
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

Δ Δαίδαλος O μύθος του Δαίδαλου και του Ίκαρου 
Ε Έλμερ Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας-Ντέιβιντ Μακ Κι 

Εκδόσεις:Πατάκη 
Ζ Ζαχαρίας Τι θα κάνω χωρίς εσένα;-S.Grindley&P.Dann 

Εκδόσεις:Παπαδόπουλος 
Η Ηλιοτρόπιο (λουλούδι:Ήλιος) Οι Μύθοι των λουλουδιών 

Εκδόσεις: Στρατίκη 
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Θ Θανάσης Το δίκροκο αυγό-Ανθολόγιο Καλοκαιρινό (Β. 

Αναγνωστόπουλος-Τ. Τσιλιμένη) 
Εκδόσεις:Καστανιώτη 

Ι Ίκαρος  Ο μύθος του Δαίδαλου και του  Ίκαρου 
Κ Κοκκινοσκουφίτσα Κοκκινοσκουφίτσα-Αδελφοί Grimm 
Λ Λαγός Ο λαγός και η χελώνα-Μύθος του Αισώπου 
Μ Μαργαρίτα-Μαργαρώ Το χαρούμενο λιβάδι-ΦυλλιώΝικολούδη 

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα 
Ν Ναταλία Τι θα κάνω χωρίς εσένα;-S.Grindley&P.Dann 

Εκδόσεις:Παπαδόπουλος 
Ξ Ξέρξης ο Ξιφίας Το αλφαβητάρι της φύσης-Μαρία Φραγκιά 

Εκδόσεις:Ελληνικά γράμματα 
Ο Οκέι-Μπαμ-Μπαμ Nτενεκεδούπολη-Ευγενία Φακίνου 

Εκδόσεις: Κέδρος 
Π Παγετός Ο Άρχοντας του Χειμώνα και η Νεράιδα του Καλοκαιριού-

Μ.Λίστερ-Ν.Μάγιο 
Εκδόσεις:Άμμος 

Ρ Ρόζα Τα μωρά της Ρόζας-M.Waddell-P.Dale 
Εκδόσεις Ρώσση 

Σ 
 
 

Σαρδέλας Nτενεκεδούπολη-Ευγενία Φακίνου 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Τ Τουλιπίτσα Η τουλιπίτσα-Ζωρζ Σαρή(Ανθολόγιο Ανοιξιάτικο) 
Εκδόσεις:Καστανιώτη 

Υ  Υάκινθος Οι Μύθοι των λουλουδιών 
Εκδόσεις: Στρατίκη 

Φ Φύκι 10 μικρές θαλασσινές σταγόνες-Ρ.Ρώσση-Ζαίρη 
Εκδόσεις:Μίνωας 

Χ Χρυσαφένια Ο Άρχοντας του Χειμώνα και η Νεράιδα του Καλοκαιριού- 
Μ.Λίστερ-Ν.Μάγιο 
Εκδόσεις:Άμμος 

Ψ Ψεύτης βοσκός Ο ψεύτης βοσκός-Μύθος του Αισώπου 
Ω Ωραία Κοιμωμένη Η ωραία κοιμωμένη-Αδελφοί Grimm 

 
Ένα βιβλίο ξεφύλλισα σαν να το φίλησα 
Φύλλο το φύλλο γεύτηκα θαρρώ μαγεύτηκα 
Σ΄ ένα βιβλίο βρήκα φίλο σε κάθε φύλλο. 
«Τα λέω τ’ ουρανού» 2007 

 
Θ. Χορτιάτη 
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 της Αικατερίνης Ζησάκη 
 
Τίτλος 
Ο νέος κόσμος του Ρίκι 
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα:   ΤΠΕ,  Δημιουργία και έκφραση, Παιδί και 
περιβάλλον. 
 
Στόχοι: 

Να μάθουν τα δικαιώματά τους μέσα από το παιχνίδι και την παιδική λογοτεχνία  
Να μάθουν να σέβονται την διαφορετικότητα του άλλου  
Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και την συνεργατικότητα  
Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση  
Να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης 
Να εκφράζονται δημιουργικά  
Να εμπλουτίσουμε τον προφορικό τους λόγο. 

 
Υλικά: π.χ. Βιβλίο, αντικείμενα, καρτέλες με πραγματικές εικόνες, Υπολογιστής 
Μέθοδοι-τεχνικές: παιδική λογοτεχνία, ερωτήσεις-απαντήσεις, παιχνίδι ρόλων, 
συζήτηση,  ομαδική εργασία, εικόνες, διερεύνηση, μελέτη πεδίου.  
Πώς προέκυψε η δράση: Η δράση αυτή προέκυψε στα πλαίσια υλοποίησης ενός 
προγράμματος προσέγγισης της διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων των 
παιδιών μέσα από την παιδική λογοτεχνία.  
Ο νέος κόσμος του Ρίκι10 
Σύντομη παρουσίαση  
Ο Ρίκι έχασε την όρασή του και φοβάται πολύ. Νιώθει πως ξαφνικά ο κόσμος του 
έγινε πολύ μικρός. Η απογοήτευση όμως των πρώτων ημερών γρήγορα θα 

                                                
10 Cabrera, A.(2011). Ο νέος κόσμος του Ρίκι. Mεταίχμιο  
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ξεπεραστεί, όταν ο μικρός μας ήρωας ανακαλύψει τρόπους να κυκλοφορεί σε αυτό 
τον νέο κόσμο. Οι δικοί του άνθρωποι θα τον βοηθήσουν να νιώσει ξανά χαρούμενος 
και να αποκτήσει την αυτονομία του. Η ιστορία αυτή βασίζεται στην Πέμπτη Αρχή 
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί 
που μειονεκτεί σωματικά, διανοητικά ή κοινωνικά πρέπει να απολαμβάνει την 
ιδιαίτερη μεταχείριση, εκπαίδευση και φροντίδα που απαιτεί η ειδική κατάστασή του. 
Σε κάθε βιβλίο της σειράς παρουσιάζεται μία από τις αρχές της Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέσα από μια απλή και ενδιαφέρουσα ιστορία, ο 
αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της κάθε αρχής. (Από την 
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 
 
Α. Προκαταρκτικές ερωτήσεις (πριν την ανάγνωση του βιβλίου) 

1. Τα παιδιά παρατηρούν και περιγράφουν το εξώφυλλο του βιβλίου. 
2. Γιατί φοράει γυαλιά ο Ρίκι; 
3. Γιατί κρατάει μπαστούνι ο Ρίκι; 
4. Έχετε γνωστούς ή φίλους που να φοράνε γυαλιά; 
5. Έχετε γνωστούς ή φίλους που να κρατάνε μπαστούνι; 
6. Έχετε κάποιο κατοικίδιο ζωάκι; 
7. Πώς το λένε; Κάνετε κάποιες δραστηριότητες μαζί του;  

 
Β. Ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου (αιτιολόγησης) 

1. Ποιος αφηγείται την ιστορία; 
2. Τι έχει συμβεί στον Ρίκι; 
3. Γιατί είναι στεναχωρημένος; 
4. Γιατί κάθεται συνέχεια πάνω στην πολυθρόνα; 
5. Τι του έδωσε η γιαγιά του; 
6.  Πώς ένοιωσε ο Ρίκι μόλις άνοιξε την πόρτα; 
7. Πώς ένοιωσε ο Ρίκι μόλις συνάντησε τον σκύλο; 
8. Γιατί είναι χαρούμενος τώρα ο Ρίκι; 
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Γ. Ερωτήσεις εμπέδωσης  

1. Πώς νοιώθει στην αρχή ο Ρίκι που καταλαβαίνει ότι τώρα δεν μπορεί να 
βλέπει; 

2. Σε τι του χρησιμεύει το μπαστούνι; 
3. Έχετε δει πώς χρησιμοποιούν το μπαστούνι οι τυφλοί; 
4. Πώς βοηθάει ο σκύλος τον Ρίκι; 
5. Ξέρετε τι είναι ο σκύλος οδηγός; 
6. Τι βιβλίο είναι αυτό που «διαβάζει» ο Ρίκι; 
 

Δραστηριότητες  
1η Δραστηριότητα:  Εξερευνώντας τον κόσμο των τυφλών  
Περιγραφή: Τα παιδιά, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα των κόσμο των 
τυφλών, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα μια μηχανή 
αναζήτησης εικόνων. Βάζουμε ως λήμμα λέξεις που προτείνουν τα παιδιά π.χ. 
ΤΥΦΛΟΣ και βλέπουμε σχετικές εικόνες. Παρατηρούμε, περιγράφουμε, σχολιάζουμε, 
ανταλλάσσουμε απόψεις και επιχειρηματολογούμε σχετικά με τις εικόνες που 
βλέπουμε. Με αυτό των τρόπο γίνεται η αρχική διερεύνηση για το τι ακριβώς 
γνωρίζουν τα παιδιά σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια, αποφασίζουμε τι επιπλέον 
θέλουμε να δούμε και να μάθουμε. Χωριζόμαστε σε ομάδες και αποφασίζουμε να 
φέρουμε πληροφορίες σχετικές με το θέμα.  
 
2η Δραστηριότητα: Εξερευνώντας τον κόσμο των τυφλών  
Περιγραφή: Την επόμενη μέρα, τα παιδιά παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις 
πληροφορίες και τις εικόνες που έφεραν. Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός δείχνει 
κάποιες εικόνες προκειμένου να επιστήσει την προσοχή των παιδιών πάνω σε μερικά 
θέματα και να ικανοποιήσει πιθανές απορίες παιδιών.  
Ερ. 1: Πώς περπατάνε οι τυφλοί;  Εντοπίζουμε τον τυφλό που χρησιμοποιεί το 
μπαστούνι για να περπατήσει Καρτέλα 1, Εντοπίζουμε τους τυφλούς που 
χρησιμοποιούν το μπαστούνι και περπατάνε πάνω στους ειδικούς διαδρόμους 
οδήγησης Καρτέλα 2,3, Συζητάμε με τα παιδιά εάν έχουν δει οδηγούς για τυφλούς 
στην πόλη τους Καρτέλα 4, Συζητάμε για σκύλους – οδηγούς τυφλών Καρτέλα 5 
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        Καρτέλα 1   Καρτέλες 2   Καρτέλα  3  

 

                             
  Καρτέλα 4     Καρτέλα 5 

 
Μετά αποφασίζουμε να κάνουμε ένα περίπατο στη γειτονιά μας για να 
διερευνήσουμε το χώρο έξω από σχολείο. 
Ερ. 2: Πώς διαβάζουν οι τυφλοί; 

 
Καρτέλα 6: Συζητάμε για την γραφή BRAILLE 

Δίνουμε στα παιδιά ένα κείμενο με γραφή BRAILLE. Προκαλούμε τα παιδιά να 
κλείσουν τα μάτια τους και να αγγίξουν το κείμενο (Εικ.1). Στο τέλος διατυπώνουν 
την εμπειρία τους: πώς αισθάνθηκαν, τι ένοιωσαν κ.τ.λ. 

 
Εικόνα 1: Νήπιο "διαβάζει" κείμενο με γραφή BRAILLE 
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Καρτέλα 7: Δείχνουμε στα παιδιά το ελληνικό αλφάβητο BRAILLE. Παρατηρούμε ότι 
για κάθε γράμμα αντιστοιχούν διαφορετικές κουκίδες. Προκαλούμε τα παιδιά να 
γράψουν το όνομά τους με το συγκεκριμένο αλφάβητο. 
Ερ. 3: Πώς χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο οι τυφλοί; 

 
Καρτέλα 8 (κινητό για τυφλούς): Συζητάμε με τα παιδιά πώς οι τυφλοί κάνουν 
κάποιες καθημερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το να χρησιμοποιούν το 
κινητό τηλέφωνο. Τα παιδιά διατυπώνουν απόψεις για την χρήση του όσο αφορά την 
χρήση του και την αποστολή μηνυμάτων. 
 
3η Δραστηριότητα: Βόλτα στη γειτονιά 
Περιγραφή: Βγαίνουμε βόλτα στη γειτονιά μας. Τα παιδιά παρατηρούν εάν υπάρχουν 
οδηγοί για τυφλούς. Κάποιο από τα παιδιά έχει το ρόλο του φωτογράφου για να 
αποθανατίσει τα «ευρήματα». Επιστρέφουμε στο σχολείο και παρατηρούμε ότι το 
μόνο που εντοπίσαμε ήταν: 

 
Εικόνα 1. Θέση παρκινγκ για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ακολουθεί συζήτηση, σχετικά με το δείχνει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Στη 
συνέχεια, αναζητούμε στον υπολογιστή εικόνες σχετικές με τις διευκολύνσεις που 
υπάρχουν για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 
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Εικόνα 2: Ράμπα ΑΜΕΑ                          Εικόνα 3: Ανελκυστήρας σκάλας για ΑΜΕΑ 

                        
Εικόνα 4: Ειδικά διαμορφωμένη σκάλα ώστε να διευκολύνονται και ΑΜΕΑ 

4η Δραστηριότητα: Βοήθα με να σε βοηθώ να περπατάμε και οι δυο  
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα παιδί είναι ο τυφλός και το 
άλλο παιδί είναι ο οδηγός. Το παιδί που είναι ο τυφλός έχει δεμένα τα μάτια και το 
άλλο τον καθοδηγεί να μετακινηθεί ανάμεσα στα τραπεζάκια και στα καρεκλάκια( 
φυσικά εμπόδια). Στη συνέχεια οι ρόλοι αντιστρέφονται (εικόνες 5,6) 
 

           
Εικόνες 5,6: Βόηθα με να σε βοηθώ, να περπατάμε και οι δυο 
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5η Δραστηριότητα: Ψάξε-ψαξε στο σακουλάκι, περιεργάσου το για το βρεις  
Περιγραφή: Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Το ένα παιδί έχει δεμένα τα 
μάτια ώστε να μην βλέπει. Το άλλο βάζει κάποιο παιχνίδι ή κάποιο αντικείμενο μέσα 
στο σακουλάκι και το πρώτο παιδί πρέπει με την αφή να καταλάβει ποιο αντικείμενο 
είναι (εικόνα 7) 

                                         
Εικόνα 7: Ψάξε, ψάξε... 

5η Δραστηριότητα: Καλλιέργεια σωστής συμπεριφοράς 
Περιγραφή: Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες που δείχνουν «κακές» συμπεριφορές 
σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Αυτοκίνητο εμποδίζει την διέλευση από τη ράμπα Καρτέλα 1, άτομο ΑΜΕΑ δεν 
μπορεί να κατέβει από τη ράμπα εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου Καρτέλα 2, 
Άτομο ΑΜΕΑ δεν μπορεί να ανέβει τη σκάλα γιατί δεν υπάρχει ανελκυστήρας 
Καρτέλα 3, Δεν είναι σωστά κατασκευασμένος ο οδηγός τυφλών (σταματάει μπροστά 
σε μια κολώνα) Καρτέλα 4). Εντοπίζουμε αυτές τις συμπεριφορές, αιτιολογούμε τις 
απόψεις μας και διατυπώνουμε τη γνώμη μας σχετικά με τη δική μας στάση. 

                                          
  Καρτέλα 1              Καρτέλα 2 
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  Καρτέλα 2            Καρτέλα 3 

Αξιολόγηση  
Το βιβλίο «Ο νέος κόσμος του Ρίκι» με βοήθησε να εισαγάγω τα παιδιά με 

ευχάριστο και διακριτικό τρόπο σε ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα, όπως είναι αυτό της 
διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα όρασης και 
γενικότερα τα ΑΜΕΑ. Η διατύπωση των ερωτήσεων, πριν και μετά την ανάγνωση του 
βιβλίου, βοηθά τα παιδιά να προσέξουν τα σημαντικότερα σημεία του κειμένου. 

Στη συνέχεια, με τη χρήση του υπολογιστή και την αναζήτηση εικόνων, 
διαπιστώνω τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν ενισχύουν το επίπεδο γνώσεων τους. Τέλος με 
την τελευταία δραστηριότητα, προχωρώ ένα βήμα παραπάνω, προκαλώντας τα 
παιδιά να εντοπίσουν μόνα τους «κακές» συμπεριφορές και να κατανοήσουν ότι 
ακόμα και να υπάρχουν διευκολύνσεις για τα ΑΜΕΑ, είναι απαραίτητη η 
ευαισθητοποίηση όλων μας για να λειτουργήσουν. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καταθέσω ότι αρκετές φορές κατά την διάρκεια 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων έμεινα ξαφνιάστηκα θετικά από το ενδιαφέρον και 
την δραστηριοποίηση των παιδιών. Αρχικά, θα ήθελα να ομολογήσω, ότι το 
θεωρούσα ένα θέμα που δύσκολα το «δουλεύει» κάποιος με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση του κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα θέμα που 
ενδιαφέρει αρκετά τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους οι οποίοι ενεπλάκησαν 
ενεργά και εξέφρασαν θετικά σχόλια. Τα παιδιά συμμετείχαν διατυπώνοντας 
ερωτήσεις – απορίες και αναζητώντας (με τη βοήθεια των γονιών τους) πληροφορίες 
και εικόνες που βοηθούσαν το θέμα. 

Το πρόγραμμα αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, 
το Δεκέμβριο για την ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, απαιτείται 
λεπτός χειρισμός ειδικά όταν υπάρχει στο σχολείο τμήμα ένταξης ή παιδιά που 
συγγενικά τους πρόσωπα είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.  
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 των Χρυσούλας Καζαζάκη & Ροδόπης Κουτρούλη, 61ο Νηπιαγωγείο 
Λάρισας 
 

Τίτλος 

 «Ανοίξαμε πολλά βιβλία…. ανοίξαμε παράθυρα στο φως» 

 

Γενικός σκοπός  

Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και να εξοικειωθούν με αυτό 
δημιουργώντας θετική σχέση μαζί του, και αναπτύσσοντας ικανότητες 
πολυγραμματισμού. 

 

Στόχοι: 

Να εμπλουτίζουν και να βελτιώνουν τον προφορικό λόγο τους.  
Να ακούν και να κατανοούν ένα κείμενο που κάποιος τους διαβάζει. 
Να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία δικών τους κειμένων με υπαγόρευση στον 
εκπαιδευτικό 
 Να αναπτύξουν την αφηγηματική ικανότητα  
Να εξελίσσουν την δημιουργική κριτική σκέψη τους.  
Να εκτιμούν λογοτεχνικά κείμενα.  
Να καλλιεργούν την φαντασία τους, το συναισθηματικό τους κόσμο, και την 
αισθητική τους απόλαυση.  
Να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης με ορθό τρόπο.  
Να εκφράζονται μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.  
Να αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα.  
Να αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες και λογικομαθηματική σκέψη.  
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Να εμπλουτίζουν την προσωπικότητά τους με στοιχεία αναστοχασμού και 
ενσυναίσθησης.  

Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε διαθεματικά και 
συνδέθηκε με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΕΠΠΣ: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και 
έκφραση. 

 

Μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος: 

Ενεργητική και βιωματική συμμετοχή των νηπίων, εργασία και παιχνίδι σε ομάδες., 
συνεργασία με το σπίτι. Συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Επίσκεψη στη δημόσια 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας. Επίσκεψη της συγγραφέως Λ. Μουσιώνη στο σχολείο 
μας. Παρακολούθηση της  παιδικής παράστασης: «Ο μάγος του Όζ». 

Υλικά: Παραμύθια, υφάσματα και αξεσουάρ, καρτέλες, μπογιές, χαρτιά Α4 και Α3, 
χαρτόνια, Υπολογιστής ,Φωτογραφική μηχανή, CD player.  

 

Υλοποίηση Προγράμματος 

 

Δραστηριότητα Αφόρμησης: «Οργάνωση της Γωνιάς Βιβλιοθήκης στην τάξη» 

Επιμέρους στόχοι: 
Να συνηθίζουν σε κανόνες οργάνωσης και δομής του χώρου με σκοπό την 
λειτουργικότητά του.  
Να ταξινομούν βιβλία ανάλογα με το περιεχόμενό τους.  
Να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές 
βιβλίων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και αυτό που αναζητούν κάθε φορά.  
Περιγραφή. Η Νηπιαγωγός έστρεψε την προσοχή των παιδιών στην βιβλιοθήκη της 
τάξης και στην άσχημη εικόνα που παρουσίαζε.(ανοργάνωτη, με λίγα βιβλία, μερικά 
σε κακή κατάσταση). Έγινε συζήτηση για την χρησιμότητά της και το τι μπορούμε να 
αλλάξουμε. Τα «κατεστραμμένα» βιβλία, αποφασίστηκε να προσπαθήσουμε να τα 
επιδιορθώσουμε ή να τα αποσύρουμε από τη γωνιά. Η Νηπιαγωγός ανέλαβε να 
αγοράσει μερικά καινούρια βιβλία και να φωτοτυπήσει τα εξώφυλλα όλων των 
βιβλίων. Επίσης έφτιαξε ταμπέλες για την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες 
(παραμύθια, γνώσεων, διάφορα). Η νηπιαγωγός παρουσίασε στην ολομέλεια της 
τάξης τα καινούρια βιβλία, συναποφασίστηκαν οι κανόνες λειτουργίας και 
οργανώθηκε η γωνιά της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, η Νηπιαγωγός διάβασε σχετικό 
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παραμύθι για το πώς χειριζόμαστε τα βιβλία και έγινε η συζήτηση. Γράψαμε τους 
κανόνες σε χαρτόνι και τους αναρτήσαμε δίπλα στην βιβλιοθήκη. Στην συνέχεια τα 
παιδιά ζωγράφισαν κάποιον από τους κανόνες. Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε 
ως αφετηρία για το ξεκίνημα του  προγράμματος Το επόμενο διάστημα, δόθηκε 
χρόνος στα παιδιά να εμπεδώσουν τους κανόνες λειτουργίας της Γωνιάς Βιβλιοθήκης 
με την καθημερινή χρήση της. 

 

Δραστηριότητα 1η: «Μάντεψε ποιο είναι το βιβλίο» 

Επιμέρους στόχοι: 
Να αναζητούν στη βιβλιοθήκη της τάξης βιβλία ακολουθώντας συγκεκριμένες 
αναφορές. 
Να ακούν και να κατανοούν τους άλλους.  
Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη συνδέοντας τον προφορικό λόγο με την εικόνα και 
το κείμενο. 

Περιγραφή. Στην ολομέλεια της τάξης δώσαμε αρχικά μια πληροφορία για ένα βιβλίο 
(π.χ. τι έχει στο εξώφυλλό του, ποιο είναι το θέμα του) και όταν κάποιο παιδί 
μάντευε σωστά το παραμύθι που εννοούσαμε, το έφερνε από τη βιβλιοθήκη στην 
γωνιά συζήτησης (όταν χρειάστηκε παραθέσαμε περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις). Η δραστηριότητα επαναλήφθηκε με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες. Η 
νηπιαγωγός έδινε πληροφορίες και όποια ομάδα είχε την σωστή απάντηση έφερνε το 
παραμύθι και κέρδιζε πόντους. Σε επόμενη φάση η μία ομάδα έδινε πληροφορίες και 
η άλλη ομάδα έβρισκε το αντίστοιχο παραμύθι.. Τέλος, προτάθηκε στις ομάδες, να 
συνεργαστούν τα μέλη κάθε ομάδας και να ζωγραφίσουν μία χαρακτηριστική σκηνή 
από ένα παραμύθι χωρίς να το αποκαλύψουν στις άλλες ομάδες. Στη συνέχεια, κάθε 
ομάδα παρουσίαζε στην ολομέλεια την ζωγραφιά της, και οι άλλες προσπαθούσαν να 
καταλάβουν ποιο παραμύθι αντιπροσώπευε. Όπου χρειάστηκε οι ομάδες 
περιέγραψαν σκηνές ή χαρακτήρες από το παραμύθι, για να διευκολύνουν τις 
υπόλοιπες ομάδες να μαντέψουν σωστά το παραμύθι.  
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Δραστηριότητα 2η: «Η δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης μας» 
Επιμέρους στόχοι: 
Να επιλέγουν βιβλία για τον εαυτό τους με δικά τους κριτήρια.  
Να χρησιμοποιούν τη δανειστική βιβλιοθήκη ακολουθώντας τους κανόνες  
λειτουργίας και σεβασμού. 
 Να γράφουν το όνομά τους και τον τίτλο του βιβλίου που δανείστηκαν.  
Να περιμένουν τη σειρά τους και να σέβονται την σειρά των άλλων.  
Να εκφράζονται με τη ζωγραφική αλλά και με το λόγο σχετικά με ένα βιβλίο.  
Να προάγουμε τη συνεργασία με την οικογένεια και να εμπλέξουμε τους γονείς στις 
μαθησιακές διαδικασίες του σχολείου. 

Περιγραφή.Τα παιδιά, στο άκουσμα της πρότασης να παίρνουν ένα βιβλίο κάθε 
Παρασκευή σπίτι τους και να το επιστρέφουν στο σχολείο τη Δευτέρα, 
ενθουσιάστηκαν. Έτσι αρχές Δεκέμβρη ξεκίνησε η οργάνωση και η λειτουργία της 
δανειστικής βιβλιοθήκης. Τα βιβλία για την δανειστική ήταν διαφορετικά από αυτά 
της γωνιάς-βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη και τοποθετήθηκαν όρθια σε ράφι με την 
κόγχη προς τα έξω. Κάθε Παρασκευή η Νηπιαγωγός άπλωνε τα βιβλία στα 
τραπεζάκια, και τα παιδιά κάθε ομάδας με τη σειρά επέλεγαν αυτό που θα έπαιρναν 
(αργότερα τα παιδιά τα επέλεγαν απευθείας από το ράφι). Τα παιδιά από την αρχή 
εντυπωσιάστηκαν και υποσχέθηκαν ότι θα προσέχουν τα βιβλία. Οι γονείς 
ενημερώθηκαν προφορικά και γραπτά για  τον σκοπό της Δανειστικής Βιβλιοθήκης 
και το πρόγραμμα της Φιλαναγνωσίας  και ζητήθηκε η συνεργασία τους. Κάθε 
εβδομάδα τα παιδιά δανείζονταν ένα βιβλίο υπογράφοντας στον κατάλογο 
δανεισμού της βιβλιοθήκης και όποια μπορούσαν έγραφαν τον τίτλο στον ατομικό 
κατάλογο δανεισμού, όπου καταγράφονταν όλα τα βιβλία που δανείζονταν. Από τα 
παιδιά ζητούνταν να αποδώσουν με μια ζωγραφιά και να κρίνουν το βιβλίο που 
δανείστηκαν. Κάθε εβδομάδα ένα ή δύο παιδιά παρουσίαζαν στην ολομέλεια της 
τάξης το βιβλίο που είχαν δανειστεί. Ανέφεραν και έδειχναν τον τίτλο του 
παραμυθιού που δανείστηκαν, τον συγγραφέα, τις εκδόσεις και τον εικονογράφο. 
Τέλος, αναδιηγούνταν όπως μπορούσαν την ιστορία και παρουσίαζαν την ζωγραφιά 
τους. Αργότερα ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίζουν την αρχή, τη μέση και το 
τέλος των βιβλίων που δανείζονται και προς το τέλος της χρονιάς να ζωγραφίζουν ή 
να γράφουν τα ονόματα των ηρώων, το πρόβλημα και τη λύση της ιστορίας, όπως 
μπορούσαν (εικόνα 1,2) 
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 Εικόνα 1,2  
Δραστηριότητα 3η: Παρακολούθηση της κουκλοθεατρικής απόδοσης του παραμυθιού 
‘Το έλατο’, από το δημιουργικό εργαστήρι της Κ. Χαλίμαγα.  

Επιμέρους στόχοι: 
Να δουν μία δραματοποίηση από επαγγελματίες.  
Να δουν ένα παραμύθι να ζωντανεύει.  
Να καλλιεργήσουν το αισθητικό κριτήριο.   

Περιγραφή. Πριν τα Χριστούγεννα δύο επαγγελματίες ήρθαν στο χώρο του 44ου 
δημοτικού σχολείου και παρουσίασαν το παραμύθι ‘Το Έλατο’ χρησιμοποιώντας 
κούκλες και σκηνικά σε σχήμα μεγάλου βιβλίου (Εικόνα 3). Τα παιδιά 
παρακολουθούσαν τις κούκλες με μεγάλη προσοχή και ανέπτυσσαν διάλογο μαζί 
τους. Όταν γυρίσαμε στο σχολείο συζητήσαμε με τα παιδιά τι τους άρεσε από την 
παράσταση και ζωγράφισαν ότι τους έκανε εντύπωση.  

 
Εικόνα 3 

Δραστηριότητα 4η: Προσεγγίζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με ένα ποίημα ή ένα βιβλίο. 
Επιμέρους στόχοι: 
Να διακρίνουν τα βιβλία με βάση το περιεχόμενό τους. 
Να προσεγγίζουν έννοιες των Φυσικών Επιστημών (φυσικά φαινόμενα) μέσα από 
ένα κείμενο (πεζό, ποίημα). 
Να αγαπήσουν τα βιβλία γνώσεων. 

Περιγραφή. Μια μέρα με πολύ αέρα η Νηπιαγωγός διάβασε στα παιδιά το ποίημα του 
Δροσίνη: «Ο ήλιος και ο αέρας». Στη συνέχεια έκανε ερωτήσεις κατανόησης του 

Ε
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ποιήματος και τα παιδιά εξέφρασαν γνώμες και απόψεις για τον αέρα, την δύναμή 
του, το που την βρίσκει και σχετικές εμπειρίες. Μετά τα παιδιά 
έπαιξαν/δραματοποίησαν το ποίημα και το ζωγράφισαν. Η Νηπιαγωγός ρώτησε τα 
παιδιά εάν θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον Αέρα και τους εξήγησε πώς μπορεί 
να γίνει αυτό. Αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλοι μαζί υλικό (τα παιδιά θα 
ρωτούσαν τους γονείς και θα έφερναν από το σπίτι σχετικό υλικό). Τις επόμενες 
μέρες ξεκίνησε ένα σχέδιο εργασίας για τον αέρα με τη χρήση πολλών σχετικών 
βιβλίων, του υπολογιστή και παράλληλη διεξαγωγή πειραμάτων. Έτσι τα παιδιά 
ήρθαν σ’ επαφή με βιβλία γνώσεων για τον αέρα ,έκαναν κατασκευές, 
πειραματίστηκαν  και έμαθαν παίζοντας.  

 
Εικόνα 4 

(Σκυταλοδρομία  με την δύναμη του αέρα που φυσούσαν στο καλαμάκι ) 

Δραστηριότητα 5η: «Εικόνες, γράμματα και τίτλοι» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις και να τις παρατηρούν. Να συνειδητοποιούν ότι ο 
γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα αναπαράσταση του 
κόσμου. Να συνδέουν το λόγο με την εικόνα χρησιμοποιώντας την μαθηματική 
διαδικασία της αντιστοίχισης. 

Περιγραφή. Δώσαμε στα παιδιά πλαστικοποιημένες εικόνες από παραμύθια και τους 
τίτλους τους και τους ζητήσαμε να τα αντιστοιχίσουν μεταξύ τους. Εικόνες και τίτλοι 
τοποθετήθηκαν ανακατεμένα στο πάτωμα και ένα ζευγάρι παιδιών κάθε φορά (νήπιο 
και προνήπιο) με τη σειρά σηκωνόταν και ταίριαζε μία εικόνα με τον ανάλογο τίτλο 
και τον έδειχνε στην ομάδα . Όταν γινόταν «λάθος» η ομάδα και η Νηπιαγωγός 
βοηθούσαν με τα αρχικά γράμματα λέξεων του τίτλου. Η δραστηριότητα 
επαναλήφθηκε με μουσική υπόκρουση και τα παιδιά σε ομάδες: Καθώς ακουγόταν 
μουσική τα παιδιά μίας ομάδας κινούνταν και παρατηρούσαν τις σκορπισμένες 
ταμπέλες. Μόλις σταματούσε η μουσική κάθε παιδί έπαιρνε μία ταμπέλα, έψαχνε να 
βρει το παιδί με την αντίστοιχο τίτλο και στέκονταν δίπλα–δίπλα. Ο βαθμός 
δυσκολίας προσαρμοζόταν κάθε φορά ανάλογα με την ομάδα. Στη συνέχεια, 
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ακολούθησε δραστηριότητα αξιολόγησης με φύλλα εργασίας όπου υπήρχαν 
τυπωμένες οι εικόνες και οι τίτλοι των παραμυθιών και τα παιδιά έκαναν τις 
ανάλογες αντιστοιχίσεις. 

 

Δραστηριότητα 6η: «Το αγαπημένο μου παραμύθι» 

Επιμέρους\ στόχοι:  
Να  αναφέρουν τον τίτλο του παραμυθιού που αγαπούν Να καταγράφουν, με τη 
βοήθεια της Νηπιαγωγού και να ερμηνεύουν δεδομένα σε πίνακα διπλής εισόδου. Να 
αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσω της αφήγησης ,της ακρόασης και της 
ανάγνωσης παραμυθιών Περιγραφή. Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν ποιο είναι 
το αγαπημένο τους παραμύθι και γιατί. Όποιος/α ήθελε, μπορούσε και να μας το 
αφηγηθεί. Μεταφέραμε τις προτιμήσεις των παιδιών σε πίνακα διπλής εισόδου με τα 
ονόματα των παιδιών και τους τίτλους των παραμυθιών, όπου στο ανάλογο 
τετραγωνάκι, τα παιδιά έβαλαν Χ. Οι προτιμήσεις καταμετρήθηκαν και 
καταγράφηκαν τα αποτελέσματα για το αγαπημένο παραμύθι της τάξης, που όπως 
διαπιστώθηκε ήταν «Ο Πινόκιο».  
 

Δραστηριότητα 7η: «Ανάγνωση και Δραματοποίηση του δημοφιλέστερου 
παραμυθιού»  

Επιμέρους στόχοι: 
Να διακρίνουν τον τίτλο, τον συγγραφέα, τις εκδόσεις και τον εικονογράφο ενός 
παραμυθιού. 
Να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης και γραφής. Να ταυτίζονται με τους 
ήρωες ενός παραμυθιού και τα συναισθήματά τους, και να επιλύουν προσωπικές τους 
συγκρούσεις Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από την δραματοποίηση και την 
αναπαράσταση. Να εξασκούνται στις μετρήσεις και τους υπολογισμούς  

Περιγραφή. Στην παρεούλα διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Πινόκιο»,(Κάρλο Κολλόντι) 
και τα παιδιά είπαν τη γνώμη τους για τους ήρωες, τα συναισθήματά τους, τις 
πράξεις τους και τις συνέπειές τους. Τέθηκαν προβληματισμοί και προτάθηκαν 
εναλλακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση των καταστάσεων («τι θα κάναμε εάν 
είμαστε στη θέση των ηρώων;»). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες: κάθε μία βρήκε το 
δικό της χώρο στην τάξη κι εκεί συζήτησαν, μοίρασαν ρόλους, έκαναν πρόβες και 
τελικά παρουσίασαν στις άλλες ομάδες μία σκηνή από το παραμύθι. Στο τέλος 
φτιάξαμε μύτες από χαρτόνι και γίναμε όλοι ‘Μικροί Πινόκιο’. Στον υπολογιστή του 
σχολείου πληκτρολογώντας τις λέξεις ‘Πινόκιο’ και «Νηπιαγωγείο’ περιηγηθήκαμε 
σε ιστοσελίδες άλλων νηπιαγωγείων, βρήκαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας με την 
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μύτη του Πινόκιο σε διάφορα μεγέθη και με τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών το 
εκτυπώσαμε, το φωτοτυπήσαμε και τα παιδιά το συμπλήρωσαν. Ακολούθησε 
δραστηριότητα αξιολόγησης με φύλλα εργασίας όπου υπήρχαν τυπωμένες οι εικόνες 
και οι τίτλοι των παραμυθιών και τα παιδιά αντιστοίχισαν ανάλογα. 

 

Δραστηριότητα 8η: «Φτιάχνουμε μια Παραμυθοσαλάτα;» 

Επιμέρους στόχοι: 
Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση προφορικού –γραπτού λόγου και εικόνας, καθώς και  
την κοινωνική τους διάσταση. Να αντιλαμβάνονται την αξία της επικοινωνίας και 
της μεταφοράς πληροφοριών –ιδεών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης με 
την ενεργή συμμετοχή τους στη δημιουργία κειμένων με υπαγόρευση στη 
Νηπιαγωγό.  
Περιγραφή. Στο χώρο της παρεούλας παρουσιάσαμε στα παιδιά το βιβλίο με τις 
παραμυθοσαλάτες (Φτιάξε την δική σου παραμυθοσαλάτα της Hilary Robinson από 
τις εκδόσεις Άμμος 2005). Είδαμε τις εικόνες στις καρτέλες, τα παιδιά τις 
αναγνώρισαν (από ποιο παραμύθι είναι;) και τους εξηγήσαμε πώς λειτουργεί το 
βιβλίο, φτιάχνοντας η Νηπιαγωγός μια πρώτη παραμυθοσαλάτα. Στη συνέχεια κάθε 
παιδί δημιούργησε την δική του (ξεκινήσαμε από τα πιο πρόθυμα παιδιά και 
ενθαρρύναμε τα υπόλοιπα). Η Νηπιαγωγός κατέγραφε τις ιστορίες που 
δημιουργούσαν τα παιδιά σε χαρτί Α4 και κάτω από την ιστορία τα παιδιά την 
ζωγράφισαν. Όποιο παιδί ήθελε έδωσε τίτλο στην ιστορία του και τον έγραψε στο 
επάνω μέρος, όπως μπορούσε. Αργότερα όποιο παιδί ήθελε παρουσίασε την 
παραμυθοσαλάτα του στην ολομέλεια.(εικόνα 5,εικόνα 6) 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4,5 

 

Δραστηριότητα 9η: Παρακολούθηση θεατρικού έργου βασισμένου σε γνωστό 
παραμύθι. 

Επιμέρους στόχοι: 
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Να γνωρίζουν το κοντινό ανθρωπογενές περιβάλλον. Να αντιληφθούν τη συμβολή 
μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας  στη μετακίνηση και επαφή των ανθρώπων και 
την ανταλλαγή ιδεών. Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες  κυκλοφορίας, ασφάλειας  
και συμπεριφοράς σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους (λεωφορείο, θέατρο, δρόμος 
)Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές τέχνης.  

Περιγραφή. Μια μέρα πριν την παρακολούθηση της παράστασης «Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ», 
η Νηπιαγωγός έφερε στην παρεούλα το γνωστό παραμύθι(Μπαουμ Φρανκ 
Λαιμαν,Κέδρος ,2002). Τα παιδιά παρατήρησαν το εξώφυλλο και επεσήμαναν τις 
πληροφορίες που έπαιρναν από αυτό. Είπαν αν το έχουν διαβάσει, τι θυμούνται και τι 
τους άρεσε. Διαβάσαμε το παραμύθι και συζητήσαμε με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να 
ζωντανέψει ένα παραμύθι. Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά ήταν: «με 
κουκλοθέατρο», «μια ταινία στον κινηματογράφο» και «ένα θέατρο». Τα 
περισσότερα παιδιά είχαν εμπειρία θεατρικής παράστασης, οπότε η πρότασή μας να 
παρακολουθήσουμε την παράσταση με θέμα το παραμύθι «Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ» τους 
άρεσε πολύ. Συζητήσαμε για το θέατρο και πώς συμπεριφερόμαστε εκεί. Μετά την 
παρακολούθηση της παράστασης και την επιστροφή στην τάξη συζητήσαμε ό,τι τα 
εντυπωσίασε και αν αυτό που είδαν είχε διαφορές από το παραμύθι που διαβάσαμε. Η 
όλη εμπειρία ενθουσίασε τόσο πολύ τα παιδιά που ήθελαν να ξαναπάμε και -γιατί 
όχι-να φτιάξουν δικό τους θέατρο! Μετά την συζήτηση ζωγράφισαν τι τους άρεσε 
από την παράσταση και το παρουσίασαν στην ολομέλεια. 

Δραστηριότητα 10η: «Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να αντιλαμβάνονται την παγκοσμιότητα των ιδεών. Να ευαισθητοποιηθούν στην 
αξία της γραφής και του βιβλίου, ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς ιδεών αλλά 
και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Να εξασκούν τις δεξιότητές τους για να 
κατασκευάζουν χρήσιμα πράγματα. Να αντιλαμβάνονται την αξία της παιδικής  
λογοτεχνίας.  

Περιγραφή. Κατά την τήρηση του ημερολογίου της τάξης στις 2 Απριλίου είπαμε στα 
παιδιά σε τι είναι αφιερωμένη η μέρα αυτή. Ρωτήσαμε αν γνωρίζουν παραμυθάδες 
και θυμίσαμε το έργο «Το Έλατο» του ΄Αντερσεν. Αναφερθήκαμε και σε άλλες 
ιστορίες του ίδιου συγγραφέα που διαβάζονται σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα. 
Εξηγήσαμε πώς έφτασαν μέχρι τις μέρες μας και είπαμε λίγα λόγια για την ζωή του 
Άντερσεν. Αναφερθήκαμε στον δικό μας Αίσωπο και τους μύθους του, καθώς και στη 
σημασία της τυπογραφίας Με τη βοήθεια σχετικού βιβλίου δείξαμε στα παιδιά τα 
στάδια για την δημιουργία ενός βιβλίου και τους επαγγελματίες που εργάζονται γι 
αυτό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε ένα συγγραφέα στο σχολείο να μας μιλήσει για την 
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συγγραφή ενός βιβλίου. Στη συνέχεια διαβάσαμε τον ‘Υμνο του Βιβλίου’ του 
Ευγένιου Τριβιζά, συζητήσαμε τι εικόνες μας φέρνει στο νου και τα παιδιά 
ζωγράφισαν ό,τι ένιωσαν. Τέλος, φτιάξαμε σελιδοδείκτες τους οποίους πήραν στο 
σπίτι.  

 

Δραστηριότητα 11η: «Ιστορίες σε σειρά» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να  αξιοποιούν την τεχνολογία και να εξοικειώνονται με τη χρήση της. Να 
αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων. Να διατάσσουν εικόνες 
σύμφωνα  με τη χρονική τους  αλληλουχία. Να αναπτύσσουν δεξιότητες λεπτής 
κινητικότητας.    

Περιγραφή. Παρουσιάσαμε στα παιδιά τον τόμο 3 στο λογισμικό της kidepedia, που 
σχετίζεται με τα παραμύθια. Εκεί τα παιδιά σε διαδοχικά ζευγάρια, στο παιχνίδι ‘Βρες 
τον συμπρωταγωνιστή και βρες τις παραμυθοεικόνες’, έβαλαν σε σωστή σειρά τις 
εικόνες των παραμυθιών και όταν τα κατάφερναν άκουγαν την ιστορία. 
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Δραστηριότητα 12η: «Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να αντιλαμβάνονται  τη χρησιμότητα και την αξία  της βιβλιοθήκης σε μια πόλη. Να 
αναπτύσσουν τη γλώσσα και την  επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία. Να 
διερευνούν το κοντινό ανθρωπογενές περιβάλλον. Να αποκτήσουν θετικές στάσεις 
και συμπεριφορές   

 

Περιγραφή. Δραστηριότητα προπαρασκευαστική: «Ο καλλιεργημένος λύκος» 

Η Νηπιαγωγός έφερε στην τάξη το βιβλίο «Ο καλλιεργημένος λύκος»(Πασκάλ Μπιε 
Ζεβρόδειλος ). Εκεί τα παιδιά ανίχνευσαν στοιχεία του παραμυθιού από το εξώφυλλο 
και καθώς δεν γνώριζαν την ιστορία είδαμε μία-μία τις εικόνες κεντρίζοντας έτσι το 
ενδιαφέρον τους για την εξέλιξή της και μετά διαβάσαμε το παραμύθι. Με τα παιδιά 
εντοπίσαμε στοιχεία της πλοκής (ήρωες, πρόβλημα) και συζητήσαμε τον 
προβληματισμό του Λύκου και την αλλαγή της συμπεριφοράς του. Ζητήσαμε να 
αποτυπώσουν στο χαρτί ότι τους έκανε εντύπωση από τη ιστορία. Δραματοποιήσαμε 
το παραμύθι (εικόνα 7) και στο τέλος παίξαμε το παιχνίδι με τον καλλιεργημένο 
λύκο online στο λογισμικό ‘Γλώσσα Α΄ & Β΄’ στον υπολογιστή. 

 
Εικόνα 7 

Στη συνέχεια ρωτήσαμε τα παιδιά αν έχουν επισκεφτεί τη  βιβλιοθήκη της Λάρισας ή 
εάν έχουν αγοράσει κάποιο βιβλίο από κάποιο βιβλιοπωλείο όπως έκανε ο 
Καλλιεργημένος λύκος της ιστορίας. Τα περισσότερα παιδιά είχαν επισκεφτεί 
βιβλιοπωλεία αλλά καμιά βιβλιοθήκη. Οι ερωτήσεις τους για την βιβλιοθήκη 
έπεφταν βροχή και η επιθυμία τους να την επισκεφτούμε ήταν μεγάλη. 
Προσπαθώντας να καταγράψουμε τις απορίες τους φτιάξαμε το ακόλουθο 
ιστόγραμμα.  (Εικόνα 8)  
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                                                              Εικόνα 8 

Δραστηριότητα πριν την επίσκεψη 

Πριν την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη ζητάμε να την ζωγραφίσουν όπως τη 
φαντάζονται και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Συζητήσαμε για τους κανόνες που πρέπει 
να τηρούνται εκεί -κυρίως την ησυχία στο χώρο- και τις καταγράφουμε. Φτιάξαμε 
τέλος  ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που θα κάνουμε στα άτομα που δουλεύουν 
στη βιβλιοθήκη (πόσα βιβλία έχουν, τι βιβλία έχουν, πως τα βρίσκουν ,ποιοι 
δανείζονται βιβλία, κ.α.) Στην διάρκεια της επίσκεψης τα παιδιά ξεναγήθηκαν και 
παρατήρησαν τον χώρο, έκαναν ερωτήσεις και πήραν απαντήσεις. Μία από τις 
υπεύθυνες της βιβλιοθήκης τους είπε λίγα λόγια για την ονομασία της βιβλιοθήκης 
και τους διάβασε μία ιστορία με πειρατές (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 9 

Δραστηριότητα μετά την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη 

Όταν επιστρέψαμε από την βιβλιοθήκη στο σχολείο, συζητήσαμε με τα παιδιά τι τους 
έκανε εντύπωση. Ανέφεραν την βιβλιοθηκάριο και τον σημαντικό της ρόλο, το 
παραμύθι που ήταν αστείο, τα πολλά βιβλία και ράφια, την τάξη και ησυχία. Μετά 
ζωγράφισαν πως είδαν την βιβλιοθήκη.(εικόνα 10) Συγκρίναμε τις ζωγραφιές πριν 
και μετά την επίσκεψη και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μία δανειστική 
βιβλιοθήκη για να λειτουργήσει χρειάζεται και ανθρώπους να εργάζονται εκεί και 
μέλη για να δανείζονται βιβλία. Τέλος μιμηθήκαμε την βιβλιοθηκάριο και «παίξαμε» 
άλλα στιγμιότυπα από την επίσκεψη, στο χώρο της δικής μας βιβλιοθήκης.  
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Εικόνα 10 

Στην πάνω εικόνα υπάρχει απλά μία βιβλιοθήκη ενώ κάτω προστίθεται ένα 
χαρούμενο άτομο και χρώμα επιπλέον. 

Δραστηριότητα 13η: «Τα παιδιά μαθαίνουν για την βιβλιοθηκάριο της Βασόρας» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να αντιλαμβάνονται τις καταστροφικές συνέπειες ενός πολέμου για το περιβάλλον 
και τον πολιτισμό. Να διατάσσουμε εικόνες με βάση τη χρονική αλληλουχία. Να 
διηγούνται με τη σωστή χρονική σειρά τα γεγονότα μίας ιστορίας. Να αντιληφθούν 
πόσο σημαντική είναι η αγάπη για το βιβλίο ως στοιχείο  πολιτισμού. 

Περιγραφή. Η Νηπιαγωγός έφερε στην τάξη το παραμύθι «Η βιβλιοθηκάριος της 
Βασόρας» (συγγραφέας/εκδόσεις, χρονιά). Είδαμε τις εικόνες και κάναμε υποθέσεις 
για την ηρωίδα και για το τι μπορεί να διηγείται αυτό το παραμύθι. Διαβάσαμε το 
παραμύθι και σχολιάσαμε τα γεγονότα. Συζητήσαμε πόσο σημαντική είναι η 
βιβλιοθήκη σε μία χώρα. Κάναμε έναν κύκλο και καθίσαμε όλοι στο χαλί της 
βιβλιοθήκης, δώσαμε στα παιδιά το παραμύθι σε εικόνες και ζητήσαμε να το βάλουν 
στη σωστή σειρά. Ύστερα μοιράσαμε από μία εικόνα στα παιδιά, τα οποία 
προετοιμάστηκαν για να αφηγηθούν το μικρό κομμάτι της ιστορίας που τους 
αναλογεί από την εικόνα, ανασυνθέτοντας σταδιακά την ιστορία. Στο τέλος 
ζωγράφισαν ότι τους άρεσε από το παραμύθι(εικόνα 9) και όποιο παιδί ήθελε το 
περιέγραψε στην ολομέλεια. 
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Εικόνα 9 

Δραστηριότητα 14η: «Φωνολογική ενημερότητα και παραγωγή γραπτού λόγου» 

Επιμέρους στόχοι: 

Να συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του προφορικού και γραπτού λόγου. 
Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικέ μορφές γραπτού λόγου, όπως το 
χειρόγραφο ή το έντυπο κείμενο ,το πεζό κείμενο  και το ποίημα. Να 
συνειδητοποιούν τους φθόγγους της ομιλούμενης γλώσσας, ότι σε αυτούς 
αντιστοιχούν γράμματα, ότι με τα  γράμματα δημιουργούμε λέξεις, με τις λέξεις 
προτάσεις  που μεταφέρουν ένα μήνυμα . 

Ανάλυση-Πλοκή Παραμυθιών 

Συζητήσαμε με τα παιδιά για τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πλοκής γνωστών  
παραμυθιών που έχουμε διαβάσει. Συζητήσαμε για ομοιότητες μεταξύ τους και 
κάναμε ένα Σχέδιο Δημιουργίας Παραμυθιών: Χαρακτήρες-Ήρωες, Τόπος, Χρόνος, 
Θέμα–Πρόβλημα, Λύση, Συμπέρασμα, Τέλος παραμυθιού. Από τότε και μετά κάθε 
φορά που διαβάζαμε παραμύθι ανατρέχαμε στο Σχέδιο, τα παιδιά ανέλυαν κάθε 
παραμύθι στα στοιχεία του και δημιουργούσαν δικά τους με οδηγό το σχέδιο αυτό.  

Ιστορίες με Κύβους ή χωρίς   

Παρουσιάσαμε στα παιδιά 6 κύβους που σε κάθε πλευρά είχαν ένα γράμμα της 
αλφαβήτου και εικόνες αντικειμένων που ξεκινούσαν από αυτό το γράμμα. Κάθε 
ομάδα επέλεγε 4 κύβους (όσους τα μέλη της) τους έριχνε και με τις εικόνες που 
‘τύχαιναν’ δημιουργούσε μία ιστορία που η νηπιαγωγός κατέγραφε. Διαβάσαμε όλες 
τις ιστορίες και τα παιδιά έδιναν έναν τίτλο που θεωρούσαν κατάλληλο. Στη 
συνέχεια κάθε ομάδα εικονογραφούσε την ιστορία της. Οι κύβοι τοποθετήθηκαν στη 
γωνιά της γραφής και τα παιδιά όταν ήθελαν δημιουργούσαν ιστορίες μόνα τους ή με 
την βοήθειά μας.(εικόνες 10,11,12,13). 
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Εικόνες 10, 11, 12, 13  

Δραστηριότητα 15η: «Ποιήματα, παραδοσιακά τραγούδια, αινίγματα και συνταγές» 

Περιγραφή. Κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς, ανάλογα με το θέμα ή το σχέδιο 
εργασίας που επεξεργαζόμασταν αναρτούσαμε στην παρεούλα τραγούδια, ποιήματα, 
αινίγματα κ.α. σε μορφή εικονόλεξου και τα παιδιά τα παρατηρούσαν και τα 
«διάβαζαν». Πριν το Πάσχα αποφασίσαμε να φτιάξουμε Λαζαράκια ‘διαβάζοντας’ και 
ακολουθώντας συνταγή από αντίστοιχο εικονόλεξο.(εικόνα 14) 

 
Εικόνα 14 

Δραστηριότητα 16η: «Βιβλιο-Σύνθετες λέξεις κι όχι μόνο»  

Περιγραφή. Παίζοντας στην παρεούλα παιχνίδια με λέξεις, βρήκαμε κάποιες που 
αρχίζουν από την λέξη ΒΙΒΛΙΟ. Η νηπιαγωγός, ή κάποιο παιδί εάν ήθελε κατέγραφε 
κάθε λέξη σε χαρτί .Έπειτα κόβαμε την λέξη στα δύο συνθετικά της κομμάτια και 
ζητούσαμε από τα παιδιά να τις συνθέσουν πάλι και να τις διαβάσουν εάν 
μπορούν.(π.χ. λέξεις ‘βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο’ κ.α.). Γράψαμε σε χαρτόνι ‘Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Λάρισας’ χωρίσαμε τις λέξεις και ζητήσαμε από τα παιδιά που ήθελαν να 
τις βάλουν στη σωστή ή όχι  σειρά και να τις διαβάσουν.   
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Δραστηριότητα 17η: «Βρίσκουμε ιστορίες σε τραγούδια και ποιήματα» 

Διαβάσαμε ή απαγγείλαμε ή διηγηθήκαμε ή τραγουδήσαμε ποιήματα και τραγούδια 
τα οποία έκρυβαν μια ιστορία. Ύστερα ενθαρρύναμε τα παιδιά να διηγηθούν την 
ιστορία του τραγουδιού ή του ποιήματος χρησιμοποιώντας δικά τους λόγια. Για 
παράδειγμα απαγγείλαμε το ποίημα ‘Η ποδηλάτισσα’ του Ο. Ελύτη και το 
μετατρέψαμε σε μικρή ιστορία. Το ίδιο κάναμε και για τραγούδια, όπως ‘Το καρότο 
και η αγκινάρα’, ‘Ο κιθαρίστας’ κ.α.  

 

Δραστηριότητα 18η: «Μια ομαδική ιστορία…» 

Σχηματίσαμε με τα παιδιά έναν κύκλο. Με λάχνισμα ορίσαμε έναν αρχηγό, ο οποίος 
ξεκινούσε μια ιστορία λέγοντας μια λέξη ή πρόταση. Τα επόμενα παιδιά συνέχιζαν 
την ιστορία, προσθέτοντας από μία πρόταση, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Η 
νηπιαγωγός συντόνιζε την εξέλιξη και κατέγραφε την ιστορία. Στη συνέχεια την 
διάβασε στα παιδιά και τα κάλεσε να δώσουν τίτλο. Η ιστορία φωτοτυπήθηκε και τα 
παιδιά έγιναν οι εικονογράφοι της. 

 

Δραστηριότητα 19η: «Ακούμε ηλεκτρονικά παραμύθια» 

Ειδικοί στόχοι: 

Να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή να πλοηγηθούν σε μια ιστοσελίδα  
και να ακούσουν ένα ηλεκτρονικό παραμύθι. Να διακρίνουν διαφορές με τα 
συμβατικά βιβλία.  
Περιγραφή. Αναζητήσαμε την ιστοσελίδα του Μικρού Αναγνώστη 
(www.mikrosanagnostis.gr) και ακούσαμε την ιστορία «Ο Φεγγαροσκεπαστής» 
(Puybaret Eric εκδόσεις: Αίσωπος) Σχολιάσαμε τις διαφορές και ομοιότητες με την 
ανάγνωση ενός παραμυθιού από βιβλίο. Είδαμε τις ψηφιακές εικόνες και φτιάξαμε 
δικές μας ζωγραφιές με τις οποίες δημιουργήσαμε δικό μας βιβλίο.  
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Δραστηριότητα 20η: «Η συγγραφέας Λ. Μουσιώνη επισκέπτεται το σχολείο μας»  

Επιμέρους στόχοι: 

Να γνωρίσουμε μία συγγραφέα από κοντά και να τυς απευθύνουμε ετωτήσεις Να 
δούμε ένα συγγραφέα να μας παρουσιάζει ο ίδιος το παραμύθι του.Να διασκεδάσουμε 
και να χαρούμε. 
Περιγραφή. Το πρωί της επίσκεψης ανακοινώσαμε στα παιδιά πως έφθασε η μέρα που 
η συγγραφέας θα έρθει στο σχολείο μας. Συζητήσαμε τι θα ήθελαν τα παιδιά να 
μάθουν και καταγράψαμε τις ερωτήσεις που θα της κάναμε.(πως γράφει τα 
παραμύθια, πόσο καιρό κάνει για να γράψει ένα βιβλίο, που βρίσκει τις ιδέες και( 
γιατί όχι) αν έχει παιδιά και που μένει Τα παιδιά την υποδέχτηκαν με ευγένεια και 
την παρακολούθησαν με προσοχή καθώς μας ζωντάνευε την ιστορία  (εικόνα 15) «Η 
Πριγκίπισσα Κουμ Κουάτ και τα κλεμμένα της χαμόγελα». Μαζί της 
δραματοποιήσαμε σκηνές του παραμυθιού και ζωγραφίσαμε χαμόγελα. Απολαύσαμε 
την παρέα της ενώ έλυνε τις απορίες των παιδιών και απαντούσε στις ερωτήσεις 
τους. Τέλος την ευχαριστήσαμε που ανταποκρίθηκε στην προσκλήσή μας,υποσχέθηκε 
πως θα ξαναέρθει στο  φιλόξενο σχολείο μας του χρόνου,την κεράσαμε δροσερά 
κεράσια και την αποχαιρετήσαμε. 

 
εικόνα 15 

Αξιολόγηση προγράμματος Φιλαναγνωσίας 

Όπως η γλώσσα έτσι και ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας διατρέχει όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα/μαθησιακές περιοχές. Ανατρέχοντας κανείς στις παραπάνω 
δραστηριότητες βλέπει ότι υποστηρίζουν πολλά από τα περιεχόμενα  του αναλυτικού 
προγράμματος του Νηπιαγωγείου και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Σπουδών του Π.Ι.2001. Το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας, εξάλλου, δεν 
πραγματοποιήθηκε ως κάτι ξεχωριστό αλλά κάθε φορά συνδυαζόταν με την 
επικαιρότητα (π.χ. Παγκόσμια ημέρα βιβλίου), την θεματική, ή το σχέδιο εργασίας 
που ήταν σε εξέλιξη. Το παραμύθι, το ποίημα και γενικότερα το βιβλίο, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του Νηπιαγωγείου. Πολλές φορές  ένα βιβλίο 
στάθηκε αφορμή για την οργάνωση ή την επέκταση δραστηριοτήτων 
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φιλαναγνωσίας. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και με προθυμία στις δραστηριότητες 
εντός και εκτός σχολείου. Μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε έντυπο λόγο, τα 
παιδιά είχαν πολλές ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με πολλά είδη γραπτού λόγου,  
μέσα από   διαφορετικά βιβλία. Καλλιέργησαν τον προφορικό λόγο και βελτίωσαν 
την φωνολογική τους ενημερότητα. Αξιοποίησαν την τεχνολογία μέσω και της 
αφήγησης–ακρόασης πολυμεσικού τύπου και της χρήσης μηχανών όπως η 
φωτογραφική το cd player  και το φωτοτυπικό. Εξοικειώθηκαν με διαδικασίες 
δανεισμού βιβλίων. Εμπλούτισαν την φαντασία τους και την αισθητική τους 
καλλιέργεια και εκφράστηκαν. Ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και του 
πολιτισμού. Βίωσαν την εμπειρία γνωριμίας μίας συγγραφέως (θετικό πρότυπο). 
Ενδυνάμωσαν την αυτενέργεια, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη. 
Απέκτησαν δεξιότητες, ικανότητες, θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Ανάπτυξαν 
κριτική δημιουργική σκέψη  και μεταγνωστικές δεξιότητες. Ανέπτυξαν την 
συναισθηματική τους νοημοσύνη και ενσυναίσθηση. Βίωσαν το συναίσθημα του 
ανήκειν, μέσω της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Τέλος το πιο σημαντικό, 
απέκτησαν θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση, και την παραγωγή γραπτού 
λόγου και έγιναν εν δυνάμει μελλοντικοί αναγνώστες  
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 των Χρύσας Καζαζάκη, 61ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, & Κικιλίας Τσουκαλά, 
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγναντερού Καρδίτσας 
 
Τίτλος  
Διδακτική αξιοποίηση ιστορίας με θέμα το Περιβάλλον και την Οικολογία «Αν δράκοι 
πολλοί υπήρχανε στη Γη και οι άνθρωποι πολύ αγαπούσανε τη Γη...» 
 
Αρχική μας σκέψη και στόχος ήταν να πειραματιστούμε ως εκπαιδευτικοί με την από 
κοινού ανάπτυξη ενός θέματος, αν και θα δουλεύαμε σε διαφορετικές σχολικές 
μονάδες. Αφορμή υλοποίησης του πειραματισμού μας στάθηκε η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, σχετικά με την οποία διαπραγματευτήκαμε ζητήματα οικολογίας 
αξιοποιώντας την ίδια ιστορία «Αν δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη» (Λιόρι, 2008). Η 
επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου έγινε λόγω του οικολογικού περιεχομένου του, 
της πρωτοτυπίας στην εξέλιξη της ιστορίας αφού οι ήρωες είναι δράκοι καθώς και 
της πολύ πλούσιας και παραστατικής εικονογράφησής του. Επίσης, θετικά συνέβαλε 
το ότι υπήρχε στις βιβλιοθήκες και των δύο τάξεων. Αφού θέσαμε ως γενικό σκοπό 
την ανάπτυξη και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στα παιδιά, κάθε 
εκπαιδευτικός προσέγγισε το θέμα από την δική της οπτική και σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της δικής της τάξης. Στη συνέχεια, 
σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες 
φιλαναγνωσίας, για την επίτευξη του σκοπού μας. Έτσι από την αρχική ιστορία «Αν 
δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη» προέκυψε μια νέα ιστορία «Αν οι άνθρωποι πολύ 
αγαπούσανε τη Γη», ένα ποίημα «Τι θα έκανες εσύ για μια ζωή καλύτερη στη Γη; », δύο 
επιτραπέζια παιχνίδια ‘Οικολογικής Συμπεριφοράς’ και κυρίως παιδιά 
προβληματισμένα σε σχέση με την επίδραση του ανθρώπου στο Περιβάλλον.  
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Εμπλεκόμενες μαθησιακές περιοχές: Περιβάλλον, Γλώσσα, Τέχνες. ΤΠΕ. 
 
Υλικά: Έντυπο βιβλίο «Αν δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη», χαρτιά και χαρτόνια Α4, 
μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, ζάρι, πιόνια, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ΗΥ –χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: Παρουσίαση στην ολομέλεια, ερωταποκρίσεις, εργασία σε δυάδες 
και μικρές ομάδες, δημιουργική γραφή, ανάλυση ιστορίας, δραματοποίηση, 
σχεδιαστική απεικόνιση, οργανωμένο παιχνίδι, κατασκευή και ενασχόληση με 
παιδαγωγικό υλικό, ηλεκτρονική ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.  
Στόχοι: Η στοχοθεσία της δράσης μας είχε ως γνώμονα την σκέψη τα παιδιά μέσω 
ενός βιβλίου να προβληματιστούν για το περιβάλλον, να συνεργαστούν, να 
εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Αναλυτικότερα, οι στόχοι που θέλαμε να 
πετύχουν τα παιδιά σε κάθε μαθησιακή περιοχή επιμερίζονται ως εξής:  
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
Να ευαισθητοποιηθούν προς την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.  
Να εξοικειωθούν με ζητήματα που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. 
Να μυηθούν στην αίσθηση του «ανήκειν» στο περιβάλλον. 
Γλώσσα 
Να απολαύσουν ένα κείμενο με οικολογικό περιεχόμενο. Να παρατηρούν και να 
αντλούν πληροφορίες από το εξώφυλλο και τις εικόνες ενός βιβλίου. Να κατανοούν 
το περιεχόμενο ενός κειμένου, να αναπτύσσουν και συνθέτουν ένα νέο κείμενο 
(πεζό/ποίημα) με συναφές περιεχόμενο. Να υπαγορεύουν οδηγίες, κανόνες και  
ερωτήσεις επιτραπέζιων παιχνιδιών.  
Να αφηγούνται, αναδιηγούνται και να περιγράφουν πρόσωπα και γεγονότα σχετικά 
με το θέμα. Να εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου τους. 
Τέχνες 
Να εκφράζονται μέσα από σχεδιαστικές απεικονίσεις και δραματοποιήσεις. 
Να συνεργάζονται και να δημιουργούν ομαδικά έργα - επιτραπέζια παιχνίδια.  



187          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ΤΠΕ 
Να συνειδητοποιήσουν ότι τα ψηφιακά μέσα αποτελούν εργαλεία για τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Να αντιληφθούν ότι οι ψηφιακές συσκευές έχουν βασικές λειτουργίες και 
ανταποκρίνονται σε οδηγίες. Να εξοικειωθούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως 
μία μορφή επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. 
 
Δραστηριότητες: Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων ήταν σχεδόν ταυτόχρονη και 
στις δύο τάξεις των νηπιαγωγείων, κατά το χρονικό διάστημα 2 έως 6 Ιουνίου 2014. 
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν 20-25 λεπτά, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τη 
συμμετοχή των παιδιών. Οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν ενημερώσει τις τάξεις τους για 
την παράλληλη υλοποίηση του ίδιου θέματος από την άλλη ομάδα παιδιών και 
πολλές φορές τα δύο σχολεία επικοινώνησαν μέσω των εκπαιδευτικών και 
αντάλλαξαν ηλεκτρονικά μηνύματα με ζωγραφιές και ομαδικές δημιουργίες. 
Αφόρμηση: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (6 Ιουνίου). Οι εκπαιδευτικοί 
συζήτησαν στις ολομέλειες των τάξεων τις αντιλήψεις και απόψεις των παιδιών 
σχετικά με το τι πιστεύουν ότι είναι το Περιβάλλον και για ποιο λόγο να υπάρχει μια 
Παγκόσμια Ημέρα που όλοι να μιλούν για αυτό. Τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις 
τους λέγοντας ότι «περιβάλλον είναι αυτό μέσα στο οποίο ζούμε», «είναι τα δέντρα και τα 
δάση», «…και η θάλασσα», «και ο αέρας….». Ανέφεραν ότι «οι γονείς μου λένε ότι οι 
άνθρωποι καταστρέφουν το περιβάλλον» και «κάποιοι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια», 
«καίνε δάση», «βρωμίζουν τις θάλασσες». «Μάλλον την ημέρα που θα μιλάνε όλοι για 
αυτό, θα λένε πώς δεν θα κάνουν κακό στο περιβάλλον», «… και πώς θα το φροντίζουν». 
Μετά, οι εκπαιδευτικοί ρώτησαν τα παιδιά αν μόνο οι μεγάλοι πρέπει να φροντίζουν 
το περιβάλλον και τα παιδιά είπαν ότι  «όλοι πρέπει να προσέχουμε/προστατεύουμε το 
περιβάλλον… οι μεγάλοι πιο πολύ αλλά κι εμείς» και «όλοι που ζούμε στη Γη, πρέπει να 
φροντίζουμε το περιβάλλον γύρω μας». Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί είπαν στα παιδιά 
ότι στην βιβλιοθήκη του σχολείου υπάρχει ένα βιβλίο σχετικά με το περιβάλλον και 
ρώτησαν αν θα ήθελαν να το διαβάσουν.  
 
Δραστηριότητα 1η (κοινή): «Ένας δράκος στο εξώφυλλο» 
Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν αρχικά το βιβλίο «Αν δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη», στα 
παιδιά και τα προκάλεσαν να παρατηρήσουν την εικονογράφηση στο εξώφυλλο (Εικ. 
1). Τα παιδιά είπαν ότι βλέπουν «έναν δράκο που έχει πολλά ζωάκια στην αγκαλιά του», 
«και στα φτερά του δράκου κάθονται ζωάκια», «είναι όλοι στο πράσινο χορτάρι», 
«υπάρχουν και κλαδιά με φύλλα και είναι πάνω τους πουλάκια… κι έντομα». Οι 
εκπαιδευτικοί ρώτησαν αν τα ζωάκια είναι φοβισμένα από τον δράκο και τα παιδιά 
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είπαν ότι «όλοι φαίνονται να είναι χαρούμενοι» και «τα ζωάκια δεν φοβούνται… 
χαμογελάνε… και η πολική αρκούδα… και η αγελάδα». Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί 
ρώτησαν αν υπάρχουν/αν ζούνε τώρα δράκοι στη Γη και κάποια παιδιά είπαν ότι δεν 
υπάρχουν ή ότι υπήρχανε παλιά. Η επόμενη ερώτηση ξάφνιασε τα παιδιά «Τι θα 
γινόταν αν δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη;» Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν 
και κάποια είπαν ότι «θα μας έτρωγαν όλους». «Και τότε γιατί στο εξώφυλλο αυτής της 
ιστορίας που έχει τίτλο ‘Αν δράκοι πολλοί υπήρχανε στη Γη’, τα ζωάκια δεν τον φοβούνται 
τον δράκο;» προκαλώντας την προσοχή των παιδιών στην ανάγνωση της ιστορίας. 

 
Εικ. 1: Το εξώφυλλο του βιβλίου 

 
Δραστηριότητα 2η (κοινή): «Μπροστά στην ιστορία» 
Οι εκπαιδευτικοί διάβασαν την ιστορία στα παιδιά κρατώντας το βιβλίο με τέτοιο 
τρόπο που τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν την εικονογράφηση του βιβλίου.  
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, οι εκπαιδευτικοί έδιναν τη δυνατότητα στα παιδιά 
να σχολιάσουν τις εικόνες του βιβλίου, γιατί είναι πολύ παραστατικές και αστείες.  
Μετά την ανάγνωση του βιβλίου οι εκπαιδευτικοί έθεσαν το ερώτημα με το οποίο 
τελειώνει η ιστορία «Μπορεί κι ο άνθρωπος να εξαφανιστεί, αν ο καθένας τον διπλανό 
του δεν σκεφτεί;». Τα παιδιά προβληματίστηκαν και οι απόψεις τους διέφεραν. Άλλα 
είπαν ότι «και ο άνθρωπος μπορεί να εξαφανιστεί, άμα δεν είναι καθαρό το περιβάλλον» ή 
ότι «ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξαφανιστεί γιατί είναι ο πιο δυνατός…». Οι εκπαιδευτικοί 
πρότειναν στα παιδιά να το σκεφτούν λιγάκι και να το συζητήσουν ξανά την 
επόμενη μέρα. 
Δραστηριότητα 3η: «Ανάλυση ή Δραματοποίηση για μια οικολογική συνείδηση» 
Την επόμενη μέρα οι δύο εκπαιδευτικοί επαναδιαπραγματεύτηκαν το θέμα με 
διαφορετικό τρόπο στις τάξεις τους (Εικ. 2). Στο σχολείο της Λάρισας, η εκπαιδευτικός 
προχώρησε με τα παιδιά σε ανάλυση της ιστορίας (ήρωες, τόπος, χρόνος, πρόβλημα, 
λύση προβλήματος). Με κατάλληλες ερωτήσεις τα παιδιά παροτρύνθηκαν να γίνουν 
ερευνητές του παραμυθιού και να εντοπίσουν στοιχεία ανάλυσής του. Έτσι 
καταγράφηκαν ο τόπος (Γη), οι ήρωες και αντιήρωες (δράκοι, ζώα, άνθρωποι), το 
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πρόβλημα (μη οικολογική συμπεριφορά και καταστροφή περιβάλλοντος) και η λύση 
(εκπαίδευση δράκων στην οικολογική συμπεριφορά). Στο σχολείο της Καρδίτσας, η 
εκπαιδευτικός έδειξε μόνο τις εικόνες του βιβλίου στα παιδιά, τα κάλεσε να 
αναδιηγηθούν την ιστορία και στη συνέχεια να την δραματοποιήσουν. Τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε δράκους, ανθρώπους και ζώα, καθώς «έπαιξαν» την ιστορία τρεις 
φορές γιατί κάθε φορά άλλαζαν ρόλους, ώστε να βιώσουν και να αντιληφθούν την 
οπτική ηρώων και αντιηρώων, να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν το 
πρόβλημα και τη λύση του.   

  
Εικ. 2 Φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά την ανάλυση και την δραματοποίηση της ιστορίας 

 
Δραστηριότητα 4η (κοινή): «Ζωγραφίζω/Σχεδιάζω ότι σκέφτομαι και νιώθω» 
Οι εκπαιδευτικοί κάλεσαν τα παιδιά να ζωγραφίσουν/απεικονίσουν σχεδιαστικά την 
ιστορία και συγκεκριμένα ότι αντιλήφθηκαν (κατά την ανάλυση) ή ότι ένιωσαν 
(κατά την δραματοποίηση) σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος και την 
λύση αυτού του προβλήματος, την αλλαγή/ανατροπή αυτής της κατάστασης (Εικ. 3 & 
4).  
Όταν τα παιδιά ολοκλήρωσαν τις δημιουργίες τους, συγκεντρώθηκαν στην 
ολομέλεια των τάξεων και κάθε παιδί παρουσίασε το έργο του. Τα σχέδια όλων των 
παιδιών αναρτήθηκαν σε ταμπλό των τάξεων, φωτογραφήθηκαν και στάλθηκαν με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο άλλο σχολείο, όπου και επιδείχθηκαν στα παιδιά.  
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Εικ. 3 Ενδεικτικές σχεδιαστικές απεικονίσεις (61ο Νηπ. Λάρισας) 

  

  
Εικ. 4 Ενδεικτικές σχεδιαστικές απεικονίσεις(Νηπ. Αγναντερού Καρδίτσας) 

Δραστηριότητα 5η (κοινή): «Παραλληλισμός – Προβληματισμός, Πρόβλημα και Λύση» 
Την επόμενη μέρα κοιτώντας ξανά τα έργα των παιδιών οι εκπαιδευτικοί ρώτησαν: 
«Και τελικά τώρα ποιοι κάνουν κακό στη Γη; Οι δράκοι; Υπάρχουν; Ποιοι άλλοι ζούνε στη Γη 
και είναι πάρα πολλοί;;; Ποιοι φέρονται όπως οι δράκοι του παραμυθιού;;; ». Με αυτές τις 
ερωτήσεις έγινε προσπάθεια να καταλάβουν τα παιδιά τον παραλληλισμό που κάνει 
η ιστορία και να προβληματιστούν, σχετικά με τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς 
το περιβάλλον. Μετά οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τα παιδιά να πουν ποιες 
ανθρώπινες συμπεριφορές θεωρούν ότι κάνουν κακό στο περιβάλλον και τις 
κατέγραψαν (π.χ. «Πετάνε σκουπίδια», «Καίνε τα δάση»). Στη συνέχεια να προτείνουν 
λύσεις σε κάθε μη οικολογική συμπεριφορά, τις οποίες επίσης κατέγραψαν (π.χ. «Να 
μην πετάνε σκουπίδια στη γη, αλλά στους κάδους»). Έτσι δημιουργήθηκαν δύο λίστες 
‘Προβλήματα και Λύσεις’, που αναρτήθηκαν στις ολομέλειες (Εικ. 5).  
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.  
Εικ. 5: Οι λίστες «Προβλήματα και Λύσεις» 

 
Δραστηριότητα 6η  (κοινή): « Εκπαιδεύοντας με ένα Παιχνίδι» 
Με αφορμή τις λίστες οικολογικής και μη συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί ρώτησαν 
«Και πώς θα γίνει οι άνθρωποι να μάθουν να συμπεριφέρονται σωστά προς το 
περιβάλλον;» και τα παιδιά απάντησαν «Θα πάνε/έρθουν στο σχολείο», «Θα τους λέμε τι 
να κάνουν, θα τους δίνουμε και συμβουλές», «Θα μάθουν ποιο είναι λάθος και σωστό», «Θα 
μάθουν τα πρέπει και τα δεν… όπως στο παιχνίδι εκείνο με τις κάρτες για το λάθος και το 
σωστό...».  
Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα της εκπαίδευσης στην οικολογική συμπεριφορά και η 
δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού με ανάλογους κανόνες και ερωτήσεις που 
υπαγορεύθηκαν κυρίως από τα παιδιά και καταγράφηκαν από τις εκπαιδευτικούς.  
Σχηματίστηκε ένα διαγώνιο μονοπάτι από κάθε εκπαιδευτικό, το οποίο χωρίστηκε σε 
ορθογώνια μέρη, ορίστηκε η αρχή και το τέλος του και τα παιδιά ζωγράφισαν σε 
ομάδες δεξιά και αριστερά. Στην αρχή και μέχρι το μέσο της διαδρομής, τα σχέδια 
των παιδιών έδειχναν το περιβάλλον να καταστρέφεται, ενώ από τη μέση και ως το 
τέλος που ολοκληρώνεται η εκπαίδευση, τα σχέδια ήταν γεμάτα όμορφα χρώματα 
και ανθρώπους που χαμογελούσαν σε ένα όμορφο περιβάλλον. Μετά το παιχνίδι 
ξεκινούσε με 2-3 παίκτες κάθε φορά. Οι παίκτες έριχναν το ζάρι και οδηγούσαν το 
πιόνι πάνω στο μονοπάτι. Όταν απαντούσαν σωστά στις ερωτήσεις προχωρούσαν, αν 
όχι έμεναν σταθεροί ή γυρνούσαν πίσω. Το παιχνίδι δεν είχε νικητές και τελείωνε με 
το χειροκρότημα κάθε φορά που κάποιος/κάποια έφτανε στο τέρμα και ολοκλήρωνε 
την εκπαίδευσή του/της στην οικολογική συμπεριφορά. 
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Εικ. 6 Το επιτραπέζιο παιχνίδι(61ο Νηπ. Λάρισας) 

 
Εικ. 7 Το επιτραπέζιο παιχνίδι (Νηπ. Αγναντερού Καρδίτσας) 

Δραστηριότητα 7η: «Από μια ιστορία, σε ένα ποίημα και μια νέα ιστορία…» 
Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με το θέμα ήταν και η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί σκέφτηκαν να παροτρύνουν τα παιδιά να 
δημιουργήσουν ένα ομαδικό έργο για το Περιβάλλον, το οποίο αφενός να 
λειτουργήσει ως αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που αρχικά τέθηκαν και 
αφετέρου να μπορούν να το ανταλλάξουν ως υλικό με το άλλο σχολείο.  
Με αυτήν την λογική στο τμήμα της Λάρισας έγινε προσπάθεια για την δημιουργία 
ενός ποιήματος με τίτλο ‘Τι θα έκανες εσύ για μια ζωή καλύτερη στη Γη;, όπου κάθε 
παιδί προσέθετε ένα δικό του στίχο, μια δική του ιδέα, ενώ από το τμήμα της 
Καρδίτσας δημιουργήθηκε μια νέα ιστορία με τίτλο ‘Αν οι άνθρωποι πολύ αγαπούσανε 
τη Γη’, όπου κάθε παιδί προσέθετε την δική του πρόταση, την δική του ιδέα. Στη 
συνέχεια, ποίημα και ιστορία αντιγράφηκαν εκ νέου από τις εκπαιδευτικούς και 
εικονογραφήθηκαν ομαδικά από τα παιδιά (Εικ. 8 & 9). Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί με 
τα παιδιά φωτογράφησαν το υλικό και το απέστειλαν ηλεκτρονικά στο άλλο 
σχολείο, όπου και παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της τάξης.  
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Εικ. 8 Το εικονογραφημένο ποίημα: «Τι θα έκανες εσύ για μια ζωή καλύτερη στη Γη;» 

(61ο Νηπ. Λάρισας) 

 

   

 
 

   

 
 

   

 
Εικ. 9 Η νέα εικονογραφημένη ιστορία «Αν οι άνθρωποι πολύ αγαπούσανε τη Γη»  

(Νηπ. Αγναντερού Καρδίτσας) 

 
Προεκτάσεις: Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και άλλο χειραπτικό υλικό (π.χ. 
οικοδομικό υλικό, πλαστελίνη) ή τεχνική (κουκλοθέατρο) για την αναπαράσταση της 
ιστορίας του βιβλίου. Επίσης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο τα 
ψηφιακά μέσα (προβολή βίντεο με οικολογικό περιεχόμενο, λογισμικά 
εννοιολογικής χαρτογράφησης – Kidspiration για την δημιουργία ψηφιακής ιστορίας 
ή λογισμικά σχεδίασης – Revelation Natural Art για σχεδιαστικές απεικονίσεις κ.ά.).  
Αξιολόγηση 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν 
βασίζεται σε μια αρχική αξιολόγηση των γνώσεων και αντιλήψεων των παιδιών 
σχετικά με το θέμα, δομείται και αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη της στοιχεία που 
προκύπτουν από μια συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση της διαδικασίας και 
ανατροφοδοτείται μέσω μιας τελικής αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους που 
είχαν αρχικά τεθεί. Η αρχική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια των 
τάξεων κατέδειξε ότι η πλειονότητα των παιδιών είχαν κάποιες αντιλήψεις και 
γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που ακολούθησαν οδήγησαν 
σταδιακά τα παιδιά στην ανάπτυξη και διατύπωση προβληματισμών σχετικά με την 
συμπεριφορά του ανθρώπου προς το περιβάλλον, με αποκορύφωμα την πρότασή 
τους για δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών ‘οικολογικής συμπεριφοράς’. Η 
σύνθεση νέας ιστορίας και ποιήματος αποτέλεσαν στοιχεία αξιολόγησης της γνώσης 
που τελικά αποκόμισαν τα παιδιά, από τα οποία φάνηκε ότι είχαν αναδειχθεί γόνιμοι 
περιβαλλοντικοί προβληματισμοί και είχε αναπτυχθεί μια πρώιμη οικολογική 
συνείδηση.  
Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς φάνηκε να συνάδει και με τους 
στόχους των άλλων μαθησιακών περιοχών κατανόησης και παραγωγής προφορικού 
και γραπτού λόγου, έκφρασης μέσω των Τεχνών και αξιοποίησης των ΤΠΕ. 
Συγκεκριμένα, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας που υλοποιήθηκαν 
θεωρείται ότι επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής, κυρίως γιατί 
ενέπλεκαν δυναμικά τα παιδιά. Αν και η προσέγγιση της ιστορίας έγινε με 
διαφορετικό τρόπο από τις δύο εκπαιδευτικούς (ανάλυση-δραματοποίηση), εντούτοις 
η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στάθηκε κοινός τόπος των δύο προσεγγίσεων.  
Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να σχολιαστεί είναι ότι από την ιστορία ενός 
βιβλίου προέκυψαν δύο νέα κείμενα (πεζό και ποίημα) καθώς και τα δύο επιτραπέζια 
παιχνίδια, τα οποία συνέθεσαν και δημιούργησαν τα παιδιά. Η μεταφορά από την μία 
έκφραση σκέψης στην άλλη είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για τα παιδιά 
μικρής ηλικίας, με σαφείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών 
λειτουργιών.  
Θετικά, βέβαια, σε όλα τα παραπάνω συνέβαλε η επιλογή του κατάλληλου έντυπου 
υλικού, καθώς όπως προαναφέραμε πρόκειται για ένα βιβλίο με πολύ παραστατικές 
εικόνες που κεντρίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών. Από αυτό γίνεται 
σαφές ότι η μελέτη του διαθέσιμου παιδαγωγικού υλικού (βιβλία, cd, λογισμικά) και 
η επιλογή από τον/την εκπαιδευτικό αυτού που ανταποκρίνεται στους στόχους που 
έχει αρχικά θέσει αλλά και στις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες των παιδιών της 
τάξης κατέχει πολύ μεγάλη σημασία. Συνεπώς ο σχεδιασμός και η οργάνωση του 
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εκπαιδευτικού έργου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού. 
Τέλος, αναστοχαζόμενες την αρχική μας σκέψη να πειραματιστούμε ως 
εκπαιδευτικοί με την από κοινού ανάπτυξη ενός θέματος, αν και θα δουλεύαμε σε 
διαφορετικές σχολικές μονάδες, θεωρούμε ότι ήταν ένας πειραματισμός που πήγε 
καλά και απέδωσε. Δεν ήταν ότι απλά αποφασίσαμε ένα θέμα και το υλοποιήσαμε 
παράλληλα, ήταν ότι μπήκαμε στη διαδικασία να προβληματιστούμε, να 
σχεδιάσουμε, να αναθεωρήσουμε, να επανασχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε 
διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα σε 
διαφορετικές ομάδες παιδιών. Αυτή η διαδικασία ήταν πολύ θετική και για εμάς, ως 
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες και αποτελεί πρόκληση η επανάληψή της και στο 
μέλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Απόσπασμα από το ποίημα: ‘Τι θα έκανες εσύ για μια ζωή καλύτερη στη Γη 
 
«Αν δράκοι υπάρχουνε στη γη στ’ αλήθεια κι 
Όχι μοναχά στα παραμύθια  
Κι είμαι και γω εκεί και συ και συ και συ 
Ελάτε όλοι να σκεφτούμε  
Πως καλύτερα θα ζούμε ; 
Πες μας εσύ τι θα έκανες εσύ; 
Θα σεβόμουνα τη φύση ! 
Δε θα σπαταλούσα το νερό και 
Το κάθε υλικό ! 
Και συ; 
Θα προστάτευα τα δάση   
Για να ζουν εκεί όλα τα ζώα  
Δεν ανάβω εγώ φωτιά  
Τ’ αεράκι σαν φυσά. 
Και συ; 
Δέντρα θα φυτέψω εγώ πολλά  
Να πετάνε τα πουλιά 
Και λουλούδια και φυτά …….» 
 
Πεζή μορφή της ιστορίας «Αν οι άνθρωποι πολύ αγαπούσανε τη Γη» 
«Μια φορά κι έναν καιρό, που ήταν άνθρωποι πολλοί και αγαπούσανε τη Γη, ήταν χαρούμενοι πολύ. Η Γη ήταν 
γεμάτη λουλούδια, δέντρα, κήπους, φρούτα και λαχανικά. Όλα τα ζώα είχαν φωλιές στα δέντρα, στη ζούγκλα, 
στους πάγους, σε σπηλιές και κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι χαμογελούσαν, χοροπηδούσαν, χόρευαν και 
τραγουδούσαν. Όλοι είχαν φαγητό και καθαρό νερό. Είχαν δουλειές και πολλές χαρές. Σέβονταν και 
βοηθούσαν ο ένας τον άλλον και φρόντιζαν το Περιβάλλον. Και όλοι ζούσανε καλά και περνούσαν μια χαρά».  
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 των Αικατερίνης Καραγκούνη & Μαρίας Ράπτη, 2ο Νηπιαγωγείο 
Πλατυκάμπου 
 
Τίτλος  
«Φιλαναγνωσία» 
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, 
κατανόηση γραπτού λόγου). 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: Τέχνες (εικαστικά, μουσική, κουκλοθέατρο) , 
ΤΠΕ (βίντεο, Η/Υ) 
 
Γενικός σκοπός: Να εξοικειωθούν τα παιδιά με  το  βιβλίο, να το αγαπήσουν, να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν την φαντασία τους, την 
κριτική σκέψη και την γλώσσα. 
Στόχοι: 
 
Γλώσσα 
Να  αναπτύξουν  τη  γλωσσική  τους  έκφραση  και  την  αφηγηματική  τους  
ικανότητα. 
Μαθηματικά 
Να ταξινομούν  τα  βιβλία  ανάλογα  με  το  μέγεθος  τους,  το  σχήμα  και  το  πάχος. 
Να αντιληφθούν  τις  έννοιες: μεγάλο-μικρό-μεσαίο-παχύ-λεπτό. 
Να φυλλομετρούν  ένα   βιβλίο. 
Εικαστικά  
Να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής  
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Υλικά: Βιβλία , βίντεο, Η/Υ, καρτέλες, υλικά ζωγραφικής 
Μέθοδοι-τεχνικές 
Από  τον  Ιανουάριο  μια  μέρα  την  εβδομάδα  είναι  αφιερωμένη  σε  δραστηριότητες  
της  φιλαναγνωσίας. Στήσαμε τη  δική  μας  δανειστική  βιβλιοθήκη  στο  
νηπιαγωγείο  μας. Γράφουν το  όνομά  τους  στις  καρτέλες  δανεισμού  βιβλίων και 
ζητάμε από τα παιδιά να  ζωγραφίσουν  το  τι  τους  έκανε  εντύπωση  από  την  
ιστορία που έχουν διαβάσει. Όταν το  επιστρέψουν  συζητάμε  με  το  κάθε  παιδί  
γιατί  ζωγράφισαν  το  συγκεκριμένο  θέμα  και  κάθε εβδομάδα ένα  παιδί  
παρουσιάζει  το  βιβλίο  που  έχει  δανειστεί. Σε  μια  ήσυχη  γωνιά  της  τάξης  
τοποθετήσαμε  ένα  χαμηλό  τραπεζάκι, δύο  σκαμπό  και  ένα  φανελοπίνακα  όπου 
αναρτούμε  διάφορες  δραστηριότητες π.χ. δραματοποίησης, κουκλοθέατρο που 
κάνουμε έχοντας αφορμή τα βιβλία που διαπραγματευόμαστε. Διαβάζουμε  ένα  
βιβλίο  και  προσπαθούμε  να  βρούμε  ένα  διαφορετικό  τίτλο  για  το  βιβλίο  που  
διαβάσαμε. Κάνουμε  ανάγνωση  και  γραφή  μικρών  κειμένων. Αλλάζουμε  το  τέλος  
ή  την  εξέλιξη  της  ιστορίας. Κάνουμε  ερωτήσεις  κατά  την  διάρκεια  της  
αφήγησης  και  μετά  το  τέλος  αυτής,  που  έχουν  σχέση  με  την  πλοκή  της  
ιστορίας. Κάνουμε  ερωτήσεις  σχετικά  με: τα  συναισθήματα  που  προκαλεί  το  
κείμενο, την  ταυτότητα  του  ήρωα, το  τέλος  της  ιστορίας, με  διάφορες  λέξεις  σε  
καρτέλες  κατασκευάζουμε  με  τα  παιδιά  μια  δικιά  μας  ιστορία, κάνουμε  μια  
ιστορία  χωρίς  τέλος  και  αφήνουμε  στα  παιδιά  να δώσουν  το  τέλος  που  εκείνα  
θέλουν, κάνουμε  ερωτήσεις  όπως: Αν  μπορούσα   να  μεταμορφωθώ  στον  ήρωα  
της  ιστορίας  τι  θα  έκανα  εγώ…κάνουμε  ανάγνωση  και  γραφή  μικρών  κειμένων. 
Χωρίζουμε  τα  παιδιά  σε  ομάδες  και  ζητάμε  από  την  κάθε  ομάδα  κάτι  
διαφορετικό  όπως  η  μία  ομάδα  να  ζωγραφίσει  τον  συγγραφέα  όπως  τον  
φαντάζεται,  η  άλλη  ομάδα  τον  βασικό  ήρωα  της  ιστορίας  και  η  τελευταία  τους  
υπόλοιπους  ήρωες. Η  κάθε  ομάδα  ζωγραφίζει  με  διαφορετικά  υλικά. Στο   τέλος  
σκεφτόμαστε  όλοι  μαζί  και  κάνουμε  μια  αφίσα  που  να  περιγράφει  τον  τίτλο  
της  ιστορίας   με  την  ανάλογη  εικόνα.  
 
Δραστηριότητα 1η  
-Φτιάξαμε  ένα  πίνακα  όπου  έχουμε  θέσει  τους  κανόνες  για  τα  βιβλία  μας, ο 
οποίος απεικονίζει ένα  δέντρο (Εικόνα 1.) στο οποίο πάνω  στα  κλαδιά  του  τα  
παιδιά  έγραψαν  τι  δεν  πρέπει  και  τι  δεν πρέπει  να  κάνουμε  στα  βιβλία μας,  για  
να  τα  διατηρούμε σε  καλή  κατάσταση. 
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Εικόνα 1 

Μετά φτιάξαμε  μαζί  με  τα  παιδιά  τη  γωνιά  της  φιλαναγνωσίας,  και  το  καράβι  
της  ποίησης (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 

Κάναμε  πίνακα  αναφοράς  με  λέξεις  που  σχετίζονται  με  τον  όρο  βιβλίο (Εικόνα 
3) και κατασκευάσαμε  σελιδοδείκτες  και  τους  πλαστικοποιήσαμε. Διαβάσαμε  και  
συζητήσαμε  τα  10  δικαιώματα  του  μικρού  αναγνώστη. Μιλήσαμε  για  τα  βασικά  
στοιχεία  που  έχει  η  κάθε  ιστορία: εξώφυλλο, τι  πληροφορίες  μας  δίνει (τίτλος  
βιβλίου,  όνομα  συγγραφέα,  εικόνα  του  βασικού  ήρωα), πως  αναγνωρίζουμε  τον  
βασικό  ήρωα, ποιοι  άλλοι  ήρωες  υπάρχουν, που  διαδραματίζεται  η  υπόθεση 
(τόπος)  πότε (χρόνος), το  τέλος  μιας  ιστορίας. Τι  είναι  το  εσώφυλλο  σε  κάθε  
βιβλίο. Αναφερόμαστε  στο  δισέλιδο  το  οποίο  εμφανίζεται  μόλις  ανοίξουμε  το  
σκληρό  εξώφυλλο  ή  πριν  κλείσουμε  το  οπισθόφυλλο (τελικό  εσώφυλλο).  

 
Εικόνα 3  

Διαβάσαμε  ποιήματα  διαφόρων  ποιητών,  μάθαμε  το  όνομα  του  ποιητή  και  
κάποιες  σημαντικές  πληροφορίες  για  την  ζωή  του.  Ζωγραφίσαμε  το  ποίημα  που  
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διαβάσαμε. Όταν  προσεγγίσαμε  τη  θεματική  μας  ενότητα  σώμα-δόντια  τα  παιδιά  
φτιάξανε  το  δικό  τους  ποίημα  σχετικά  με  τα  δόντια. Επίσης  στη  γιορτή  της  
μητέρας  τα  παιδιά  φτιάξανε   ακόμη  ένα  ποίημα αφιερωμένο στη μητέρα. 
 
Δραστηριότητα 2  
Κάναμε  αναφορά  στους  μύθους  του  Αισώπου  και  τα  παιδιά  επέλεξαν  τα βιβλία 
που επιθυμούν να διαβάσουν. Ζωγραφίσαμε (Εικόνα 4,5)  αυτό  που  τους  έκανε  
εντύπωση  από  το  παραμύθι  και  το  δραματοποήσαμε. Μετά κάναμε  αναφορά  
στους  μεγάλους  παραμυθάδες  και  στο  έργο  τους. 

      
           Εικόνα 4    Εικόνα 5 

Δραστηριότητα 3 
Με τα παιδιά γράψαμε  τη  δική  μας  ιστορία  που  έχει  σχέση  με  την  
διαφορετικότητα. Την  εικονογραφήσαμε  και  δημιουργήσαμε  το  δικό  μας  
παραμύθι (Εικόνα 6.)  

 
Εικόνα 6 

Δραστηριότητα 4 
Πραγματοποιήσαμε  εκπαιδευτική  επίσκεψη  στη  δανειστική  βιβλιοθήκη  του  
Γυμνασίου  Πλατυκάμπου και αποφασίσαμε  με  τα  παιδιά  να  τους  προσφέρουμε  
κάποιο  δώρο. Φτιάξαμε  μια  αφίσα: ένα  αερόστατο  φορτωμένο  με  πολλά  βιβλία 
(Εικόνα 7.)  
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Εικόνα 7 

Στη συνέχεια τα  παιδιά  ζωγραφίσανε,  κόψανε, κολλήσανε  και  δημιουργήσανε τη 
δική τους ζωγραφιά. Έγινε  ξενάγηση  στους  χώρους  της  βιβλιοθήκης  από  την  
βιβλιοθηκάριο,  μάθανε  τον  τρόπο  δανεισμού  ενός  βιβλίου,  δανειστήκαμε  και  
εμείς  βιβλία  και  γράψαμε  το  όνομά μας  στην  καρτέλα  δανεισμού. Διαβάσαμε  
βιβλία , ζωγραφίσαμε  και  παίξαμε (Εικόνα 8, 9, 10,11).  

              
        Εικόνα 8    Εικόνα 9 

               
         Εικόνα 10    Εικόνα 11  

Οι  υπεύθυνοι  της  βιβλιοθήκης  μας  χαρίσανε  2  βιβλία  για  να  εμπλουτίσουμε  την  
βιβλιοθήκη  μας (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 
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Δραστηριότητα 5 
Στείλαμε  πρόσκληση  και  μας  επισκέφτηκε  στο  νηπιαγωγείο  μας  η  συγγραφέας  
παιδικών  βιβλίων  κ.  Κική  Ποιμενίδου.  Η  συγγραφέας  μας  διηγήθηκε  το  
παραμύθι  της  που  έχει  σχέση  με  την  διαφορετικότητα  «Μια  πελώρια  πατούσα». 
Αφού  τα  παιδιά  το  ακούσανε  με  μεγάλη  προσοχή,  είπε  το  καθένα  χωριστά  τι  
του άρεσε  πιο  πολύ  από  την  ιστορία. Έπειτα  φτιάξανε  μάσκες  με  τους  ήρωες  
της  ιστορίας  και  το  δραματοποιήσανε  αφού  χωριστήκανε  σε  2  ομάδες. Τέλος    
ζωγραφίσανε  την  ιστορία  σε  χαρτί  του  μέτρου  και  την  χαρίσαμε  στην  
συγγραφέα (Εικόνα 13, 14).  

 
Εικόνα 13 

 
Εικόνα 14 

Αξιολόγηση  
       Οι στόχοι που τέθηκαν από την αρχή του προγράμματος φιλαναγνωσίας, 
θεωρούμε ότι πέτυχαν σε γενικές γραμμές. Τα παιδιά συμμετείχαν με προθυμία στις 
δραστηριότητες που υλοποιούσαμε με αφορμή τα βιβλία, βελτίωσαν σημαντικά τον 
προφορικό τους λόγο, την αφηγηματική τους ικανότητα και εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους. Τα παιδιά μέσα από τις ομάδες εργασίες έγιναν πιο υπεύθυνα, 
λειτουργούσαν με κανόνες,  έγιναν πιο κοινωνικά και βοηθούσαν το ένα το άλλο, 
όταν χρειαζόταν.  
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 της Αναστασίας Κατσικοπούλου, 1ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων 
 
Τίτλος 
Ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου (βιβλιοφιλία) 
 
Γενικός Σκοπός: Να γνωρίσουν, να αγαπήσουν τα βιβλία, να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιο τους . 
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα 
Τ.Π.Ε 
Να  αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για 
τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους. Να εξοικειώνονται με τη 
χρήση του internet. Συνεργάζονται σε ομάδες προκειμένου να αναζητήσουν από το 
διαδίκτυο εικόνες   και να αποφασίσουν  ποιες θα χρησιμοποιηθούν. Γράφουν στο 
word τα φύλλα εργασίας που  χρησιμοποιούν.  
Γραφή και γραπτή έκφραση 
Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, μεταφοράς 
πληροφοριών, ενεργούς συμμετοχής των παιδιών, στην καλλιέργεια της φαντασίας, 
στην ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της 
δημιουργικότητας, προσπάθεια αντιγραφής λέξεων, στον εμπλουτισμό  του 
λεξιλογίου τους. 
Παιδί και μαθηματικά  
Να παρατηρούν,  περιγράφουν, συγκρίνουν,  αντιστοιχίζουν.  
Διαθεματική διασύνδεση:  
Προφορική  επικοινωνία, μαθηματικά, γραπτός λόγος. 
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Στόχοι:   
Να εμπλουτίσουν το γραπτό λόγο 
Να παρατηρούν 
Να  αντιληφθούν ότι κάθε λέξη μεταφέρει ένα μήνυμα  
Να συμμετέχουν ενεργά  
Να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους  
Να προβλέπουν 
Να μετρούν 
Υλικά: 
Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας χρειαζόμαστε Η/Υ, βιβλία, κινητές 
καρτέλες, φωτογραφική μηχανή.   
 
Μέθοδοι-τεχνικές:  
Παιδική  λογοτεχνία, ερωτήσεις, συζήτηση, εικόνες, ατομική εργασία. 
Αφόρμηση:  
Με αφορμή το Πάσχα διαβάσαμε στα παιδιά την ιστορία της Λότη Πέτροβιτς 
Ανδρουτσοπούλου,  «η Πασχαλιά και η Πασχαλίτσα». Ένα παραμύθι ύμνος στην 
αγάπη, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα. Διαβάζουμε το παραμύθι « ήταν μια φορά 
και έναν καιρό μια Πασχαλιά,… ήταν άνοιξη όλα τα λουλούδια είχαν ανθίσει, … 
εκείνη την ημέρα έβρεξε πολύ,…. Ένα  ζουζουνάκι έμεινε πάνω στα φύλλα της 
Πασχαλιάς….. πλησίαζε το Πάσχα …………. Βαφτίσανε το ζουζουνάκι και το ονόμασαν 
Πασχαλίτσα… και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 

Αφού διαβάσαμε την ιστορία πραγματοποιήσαμε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 
τύπου που μας βοήθησαν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων. Δημιουργήσαμε κινητές 
καρτέλες με τις λέξεις ΠΑΣΧΑ -  ΠΑΣΧΑΛΙΑ – ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, γιατί ήταν αυτές που 
επαναλαμβανόταν και τα παιδιά θεώρησαν ότι θα τις χρειαζόντουσαν. Δίπλα  από 
κάθε λέξη, για να μπορούν να την  αναγνωρίζουν, τοποθετήσαμε  την αντίστοιχη 
εικόνα, αφού την αναζητήσαμε στο διαδίκτυο. Για να   τις δημιουργήσουμε 
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αποφασίσαμε να χωριστούμε σε  τρεις ομάδες. Ο χωρισμός των ομάδων έγινε ως 
εξής: τοποθετήσαμε στο τραπεζάκι χαρτάκια κίτρινα, πράσινα, γαλάζια, τα παιδιά 
πήραν από ένα, έτσι είχαμε έτοιμες τις τρεις ομάδες εργασίας. (εικόνα 2). 

  
Εικόνα 2 

Η πρώτη ομάδα (κίτρινη) έψαξε  στο διαδίκτυο για τις εικόνες, η δεύτερη (πράσινη) 
έγραψε στον υπολογιστή τις λέξεις και τοποθέτησε την αντίστοιχη εικόνα, η τρίτη 
(γαλάζια) πλαστικοποίησε τις καρτέλες,  και τις  τοποθέτησε στον πίνακα. ( εικόνα 3). 

 ΠΑΣΧΑ                              

ΠΑΣΧΑΛΙΑ                            
 

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ                        
 
                                                          Εικόνα 3 
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Δραστηριότητες  
 
1η Δραστηριότητα:  
Τα παιδιά, βλέποντας τις λέξεις, αναγνώρισαν ότι υπάρχει κάτι κοινό, έτσι 
αποφάσισαν να τις γράψουν τη μία κάτω από την άλλη προκειμένου να βρουν τις 
ομοιότητες και τις διαφορές, αν υπάρχουν. Αντιγράψαμε τις λέξεις (Eικόνες 4, 
ΠΑΣΧΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ. Στη συνέχεια με μια μπογιά τραβήξαμε τη γραμμή 
και ενώσαμε τα ίδια γράμματα. Η κοινή λέξη που υπήρχε ήταν η λέξη ΠΑΣΧΑ.  
(Εικόνα 4). Στη συνέχεια με μια μπογιά τραβήξαμε τη γραμμή και ενώσαμε τα ίδια 
γράμματα. Η κοινή λέξη που υπήρχε ήταν η λέξη ΠΑΣΧΑ (Εικόνα 5). Στη συνέχεια 
της δραστηριότητας αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν γράμματα που περισσεύουν. Αφού 
τα κύκλωσαν έγραψαν πόσα γράμματα περίσσεψαν  στην κάθε σειρά. (Εικόνα 11,12). 

         
  Εικόνα 4               Εικόνα 5             Εικόνα 6 

 
Αξιολόγηση: 
Αρχικά ανακαλύψαμε το ενδιέφεραν των παιδιών για την ανάγνωση της ιστορίας. 
Αργότερα διαπιστώσαμε το επίπεδο των γνώσεων τους, των ενδιαφερόντων τους και 
προσαρμόσαμε τις δραστηριότητες. Τα παιδιά συνεργάστηκαν προκειμένου να βρουν 
στο διαδίκτυο τις εικόνες για τις καρτέλες,  τηρήθηκαν οι κανόνες που είχαμε θέσει, 
από την αρχή της χρονιάς, ως προς τη διαδικασία πραγματοποίησης των εργασιών   
των ομάδων.  Στη συνέχεια ελέγξαμε την πορεία του κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια 
της πραγματοποίησης της δραστηριότητας που φάνηκε ότι ήταν μια εύκολη 
διαδικασία και ολοκλήρωσαν με επιτυχία σχεδόν όλες τις δραστηριότητες. 
Παρατηρήσαμε μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάγνωση του βιβλίου. Επίσης τα βιβλία 
προσέφεραν στα παιδιά αισθητική απόλαυση, καλλιέργησαν τη γλωσσική τους 
έκφραση, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.  Η επιλογή του προγράμματος 
σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών και των γονέων τους. Από την 
αρχή της χρονιάς τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα βιβλία- παραμύθια, 
οπότε για αυτό έγινε και η επιλογή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, είτε κατά την επιλογή – 
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ανάγνωση παραμυθιών, είτε κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των 
δραστηριοτήτων. Χρειάστηκε εξατομίκευση μόνο στα παιδιά του τμήματος ένταξης. 
Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, έγιναν υπεύθυνα, 
βοήθησαν τους συμμαθητές τους όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Τα παιδιά 
απέκτησαν  γνώσεις, έμαθαν να διαβάζουν, να ακούν, να επιλέγουν παραμύθια. 
Έμαθαν να εκφράζουν, να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Απέκτησαν θετικές 
συμπεριφορές. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα η επιδίωξη μας ήταν να 
χρησιμοποιήσουμε βιβλία που θα ενδιέφεραν τα παιδιά, χρησιμοποιούσαμε 
δραστηριότητες που τα παιδιά θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, να εξελιχτούν, να 
μάθουν να μαθαίνουν, να αναπτυχθούν. Θεωρούμε ότι το όλο εγχείρημά μας ήταν 
αποτελεσματικό.       
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 της Ελένης Κυλινδρή, Νηπιαγωγείο Μελιβοίας 
 
Τίτλος  
«Μ’ ένα βιβλίο πετώ σ’ ένα κόσμο διαφορετικό» 
 

Στόχοι: 
Να αναγνωρίζουν τον τίτλο ,συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου. 
Να περιγράφουν εικόνες και να απαριθμούν τις σελίδες του βιβλίου. 
Να χρησιμοποιούν ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα για προφορικό λόγο. 
Να ενδυναμώσουν τη γλωσσική έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο. 

  Να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους ,τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και 
ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους. 
Να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις 
σέβονται. 
Να περιγράφουν το άμεσο περιβάλλον τους και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές. 
Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στα ζώα,τη θάλασσα 
και τους ανθρώπους.  
Mέθοδοι-τεχνικές 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ακολούθησα  διάφορες μεθόδους για την 
υλοποίησή του. Μερικές από αυτές είναι η παιδική λογοτεχνία, ερωτήσεις-
απαντήσεις, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, δραματοποίηση-θεατρικό παιχνίδι ομαδική 
εργασία, εικόνες, μελέτη πεδίου. 

  Υλικά: Βιβλία, χαρτόνια κάνσον, γκοφρέ, υπολογιστής, εικόνες. 
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   Αφόρμηση 

Αφορμή ήταν η άρνηση ενός παιδιού να πιάσει το χέρι του άλλου τη στιγμή που 
χωρίστηκαν σε ζευγάρια για να παίξουν ένα παιχνίδι. Η Μαρία είπε: “Δεν θέλω με 
τον Νίκο ,είναι μικρός και χοντρός” .Συχνά σε σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο 
της μη αποδοχής των συμμαθητών μας. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει πάντα κάποιος 
με γυαλιά, σιδεράκια, περιττά κιλά, χαμηλή νοημοσύνη, ο οποίος γίνεται δέκτης 
αρνητικών σχολίων. 
Μέσα από το πρόγραμμά μου θέλησα αν όχι να εξαλείψω τα αρνητικά σχόλια, 
τουλάχιστον να τα περιορίσω  στο ελάχιστο. Γιατί είναι κρίσιμο να αγαπήσουν τον 
εαυτό  τους  με τις  όποιες αδυναμίες του. Θεωρώ  λοιπόν,  απαραίτητο να  τους  
διδάξω  ότι η διαφορετικότητα δεν είναι  κατακριτέα,   αλλά απλώς αποδεκτή. 
Έτσι σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της 
λογοτεχνίας», που συμμετείχε το νηπιαγωγείο μας και διοργάνωσε η Σχολική 
Σύμβουλος, πήρα  ιδέες και  δούλεψα  το θέμα. 
 

Δραστηριότητες:  
1η Δραστηριότητα (Ανάγνωση- επεξεργασία παραμυθιού) 
Ξεκίνησα με τον Ασπρόμαυρο ζωγράφο της Λίνας Μουσιώνη. Προσπαθήσαμε να 
μαντέψουμε το περιεχόμενο του βιβλίου από τον τίτλο .Αναγνωρίσαμε το όνομα του 
συγγραφέα, βρήκαμε τον εκδοτικό οίκο και μετρήσαμε τις σελίδες του. Αφηγήθηκα 
το παραμύθι και το απλοποίησα όσο μπορούσα (αφού απευθύνεται σε ηλικίες άνω 
των 8) δείχνοντας τις εικόνες .Κάναμε μια όμορφη συζήτηση, όσον αφορά τις 
εντυπώσεις μας. 
Τι το διαφορετικό είχε ο ασπρόμαυρος ζωγράφος;  
Ζωγράφιζε μόνο με άσπρο και μαύρο 
Εσείς ξέρετε ασπρόμαυρα πράγματα; 
Η ζέβρα,  ο πιγκουίνος, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 
Έτσι φτιάξαμε μαζί τον πιγκουίνο  

 
Εικόνα 1 
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2η Δραστηριότητα (Παιχνίδι με κορδέλες) 
Έκοψα κορδέλες γκοφρέ σε διάφορα χρώματα κι έχω βάλει μέσα άσπρες και μαύρες. 
Τα παιδιά επέλεξαν το χρώμα που τους άρεσε. Κανείς δεν παίρνει άσπρη ή μαύρη. 
Παίζουμε με τη συνοδεία μουσικής . Περπατάμε και μόλις σταματήσει η μουσική 
σχηματίζουν ότι θέλουν με την κορδέλα τους. 
Η Μαρία έκανε το Ρ –είπαμε λέξεις από Ρ κι εγώ τις έγραφα. (Εικόνα 2) 
Ο Νίκος έκανε ένα πορτοκάλι .(Εικόνα 3) 
Ο Στέφανος έκανε χορταράκι κι έβαλε ζωάκια πάνω να βόσκουν. (Εικόνα 4) 
Ο Γιάννης έκανε τη θάλασσα . (Εικόνα 5) 

  
                

 Εικ.2                       Εικ.3                            Εικ.4                                 Εικ.5 
 

3η Δραστηριότητα (Μέτρηση ύψους) 
Στην ερώτηση,  τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τις κορδέλες; Τα παιδιά απάντησαν: 
Να μετρήσουμε τα τραπεζάκια ,να μετρήσουμε το ύψος μας, όπως μας μετράει ο 
γιατρός. Μετρήσαμε λοιπόν το ύψος μας και κολλήσαμε τις κορδέλες σε χαρτί του 
μέτρου για να δούμε ποιος είναι πιο ψηλός .Αφού πήραμε το μέτρο γράψαμε και το 
ύψος του καθενός (Εικόνα 8). Έτσι κάναμε και το ραβδόγραμμα στον υπολογιστή 
(Εικόνα 6). Εγώ έγραψα το ύψος και τα παιδιά  πληκτρολόγησαν το όνομά τους. Το 
ραβδόγραμμα είναι έτοιμο. Συζητήσαμε για το ποιος είναι πιο ψηλός από… ,ποιος 
είναι πιο κοντός από…Καταλήξαμε πως κανείς δεν έχει το ίδιο ύψος με κάποιον 
άλλο. 
  
4η Δραστηριότητα (Ανάγνωση – επεξεργασία παραμυθιού «Τάκης ο νανάκης» από 
σημειώσεις Αγωγής Υγείας) 
Τα παιδιά περιγράφουν τον Τάκη (κοντός ,ψηλός, χαρούμενος,  στενοχωρημένος;) 
Ερωτήσεις προβληματισμού 
Πως θα νιώθατε αν ήσαστε στη θέση του;  
Ο Τάκης δεν έκανε ποτέ φίλους;  
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Τι θα κάνατε αν έπεφτε πάνω σας ένα βάζο με νερό; Eάν ήσασταν συμμαθητές του 
Τάκη; Δημιουργούμε μια καινούρια ιστορία με ένα διαφορετικό ήρωα, ένα πολύ 
ψηλό παιδί,  τη ζωγραφίζουμε και δίνουμε τίτλο (Εικόνα 7). 
Διαπιστώνουμε πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι και τον εαυτό μας πρέπει να τον αγαπάμε 
όπως και να’ναι αυτός. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

 
 Εικ.6             Εικ.7    Εικ.8 

Στη συνέχεια επιλέξαμε ένα μαρκαδόρο οποιουδήποτε χρώματος, ζωγραφίσαμε και 
αφού τελειώσαμε φτιάξαμε  τη  δική μας ιστορία και την αφηγηθήκαμε. 
Φτιάξαμε λοιπόν την πορτοκαλοϊστορία, την πρασινοϊστορία, την κιτρινοϊστορία και 
την καφεϊστορία. (Εικόνες 9,10,11,12) 
Καταλήγουμε πως όλα τα χρώματα από μόνα τους έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Όλα 
είναι δυνατά. Δεν έχει σημασία που ο ασπρόμαυρος ζωγράφος ζωγράφιζε μόνο με 
άσπρο  και μαύρο, αυτό που έχει αξία είναι πως ζωγράφιζε καλά. 
 

           
     

 Εικ.9            Εικ.10           Εικ.11       Εικ.12 

5η Δραστηριότητα (Παιχνίδι της φωνής) 
Με αφορμή το ύψος, μετρήσαμε και το βάρος μας και κάναμε τις ανάλογες 
συγκρίσεις, μιλήσαμε για το χρώμα των μαλλιών , των ματιών και παίξαμε το 
παιχνίδι της φωνής. Ένα παιδί κλείνει τα μάτια κι ένα άλλο λέει μια λέξη. Το παιδί 
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με τα κλειστά μάτια πρέπει να μαντέψει ποιος μίλησε. Εξήγησα στο τέλος πως ο 
καθένας μας έχει διαφορετική φωνή και είναι μοναδική. 
 
6η Δραστηριότητα (Ποίημα) 
Διαβάσαμε το ποίημα ΕΓΩ, ΕΣΥ  ΚΙ ΕΜΕΙΣ από το περιοδικό ΠΑΡΑΘΥΡΟ, το ακούσαμε 
από το CD και προσπαθήσαμε να το μάθουμε κάνοντας τις ανάλογες γκριμάτσες. 

       Ποιος κοιτάζει σαν εμένα;  
       Ποιος γελάει όπως γελώ; 

Ποιος λυπάται σαν εμένα; 
Ποιος μιλάει όπως μιλώ; 

       Mες στον κόσμο άλλος κανένας! 
       Μόνο εγώ! 

Ποιος κοιτάζει σαν εσένα; 
Ποιος γελάει όπως γελάς; 
Ποιος  λυπάται σαν εσένα; 
Ποιος μιλάει όπως μιλάς; 
Μες στον κόσμο άλλος κανένας! 
Μόνο εσύ! 
Εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. 
Όμως εγώ κι εσύ κι εσύ 
Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, 
Είμαστε πέντε κι εκατό… 
Όλοι μαζί είμαστε εμείς! 

Μέσα από συζήτηση τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια 
ανατομία: δυο χέρια,  δυο πόδια, δυο μάτια , μια καρδιά αλλά είναι όλοι 
διαφορετικοί, γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική 
προσωπικότητα. Γι’αυτό και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ταυτότητα. 
 
7η Δραστηριότητα (Ανακαλύπτω την ταυτότητά μου) 
Τους δείχνω τη δική μου ταυτότητα, διαβάζουμε τα στοιχεία που αναφέρονται πάνω 
και τη σημασία τους. Μιλάμε για το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και κάθε παιδί 
στην ταυτότητα. Στο να έχει δηλαδή ένα όνομα μια εθνικότητα, μια θρησκεία. 
Φτιάξαμε τις δικές μας ταυτότητες και παίξαμε .Διαβάσαμε τα στοιχεία μιας 
ταυτότητας παραλείποντας το ονοματεπώνυμο και ζήτησα από τα παιδιά να 
μαντέψουν σε ποιον ανήκει. (Εικόνα 13). Άπλωσα τις ταυτότητες και ζήτησα από ένα 
παιδί να βάλει μαζί τις ταυτότητες των παιδιών που έχουν την ίδια ηλικία. 
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8η Δραστηριότητα (Καλημέρα απ’ όλο τον κόσμο) 
Όταν φτιάξαμε τις ταυτότητες και μιλήσαμε για την εθνικότητα του καθενός,  η 
Μαρία μας είπε, πως η μαμά της είναι από την Αλβανία και μιλάει αλβανικά. 
Ζητήσαμε από τη Μαρία να μας μιλήσει αλβανικά αλλά δεν ήξερε. Μας είπε μόνο την 
«Καλημέρα» στα αλβανικά. Την είπαμε κι εμείς. Από τον υπολογιστή βρήκαμε  
«Καλημέρες» σε διάφορες γλώσσες, τις επαναλάβαμε ,τις σχολιάσαμε και γελάσαμε, 
τις είπαμε τραγουδιστά, ψιθυριστά, βροντόφωνα. Όλοι μαζί κόψαμε παιδιά που 
κρατούν στο χέρι τους μπαλόνια με την καλημέρα γραμμένη σε διάφορες γλώσσες. 
Τα επόμενα πρωινά με καλημέριζαν σε διαφορετική γλώσσα. Ήταν πολύ όμορφο 
γιατί η προφορά δεν ήταν ατόφια και ήταν γοητευτικό. (Εικόνα 14) 
 
9η Δραστηριότητα (Επίσκεψη στο σχολείο μας) 
Αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τη μαμά της Μαρίας στο σχολείο. Όταν ήρθε τα 
παιδιά ήταν περίεργα και ανυπόμονα  να την ακούσουν να μιλάει αλβανικά. 
Περισσότερο τους έκανε εντύπωση το παραμύθι «Τα 3 μικρά γουρουνάκια» που τους 
αφηγήθηκε στη γλώσσα της. Την επόμενη μέρα η Μαρία έφερε το βιβλίο στο σχολείο, 
το περιεργαστήκαμε, είδαμε τις εικόνες ,το εξώφυλλο και διαπιστώσαμε πως το μόνο 
που διέφερε ήταν η γλώσσα. Τα παιδιά προσπάθησαν να αντιγράψουν τον τίτλο του  
βιβλίου στα αλβανικά και να τον συγκρίνουν με τον ελληνικό.(Εικ.15,16) 

       
  Εικ.13  Εικ.14        Εικ.15  Εικ.16 

Έτσι διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κι άλλες χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς, 
γλώσσες, θρησκείες και θυμηθήκαμε την Πανθερίνα Εβενίνα που «ξεχώριζε σαν τη 
μύγα μες στο γάλα». 
 
10η Δραστηριότητα (Ερωτήσεις προβληματισμού και ανατροφοδότησης)  
Πως ένιωθε η Πανθερίνα που πήγε να ζήσει σε μια άλλη χώρα;  
Εμείς πως θα νιώθαμε αν ξαφνικά φεύγαμε για να ζήσουμε σε άλλη χώρα;  
Πως θα νιώθαμε αν κάποιο παιδάκι ερχόταν να ζήσει στην πατρίδα μας,πως θα το 
αντιμετωπίζαμε;  
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Είδαμε εικόνες από διάφορες χώρες,τις περιέγραψαν και μου υπέδειξαν το τοπίο 
εκείνο που θα τους άρεσε περισσότερο για να μείνουν. 
 
11η Δραστηριότητα (Θεατρικό παιχνίδι) 
 Τα παιδιά φαντάζονται ότι βρίσκονται σε διάφορες 
χώρες και αυτοσχεδιάζουν. Είμαστε στο Βόρειο Πόλο, με 
τους εσκιμώους, κάνει κρύο…, είμαστε στην Αίγυπτο 
,στην έρημο, περπατάμε στην άμμο, είμαστε στην 
Ελλάδα, στην παραλία, κάνουμε ηλιοθεραπεία, 
φτιάχνουμε πύργους στην άμμο…, είμαστε στην Ελβετία 
,έχει χιόνι, περπατάμε στο χιόνι, κάνουμε σκι, 
ανεβαίνουμε τα βουνά…   
 
12η Δραστηριότητα ( Επίσκεψη του παππού) 
Είδαμε στο διαδίκτυο παραδοσιακά φαγητά κάποιων χωρών, ακούσαμε μουσικές από 
διάφορες χώρες και έτσι σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον παππού του Στέφανου 
(εικ.17) να μας μιλήσει για τα ήθη κι έθιμα της δικής του εποχής, για να δούμε πόσο 
διαφέρουν από γενιά σε γενιά.  

 
 
 
 

 
 
 

Εικ.17 

Ακούσαμε παραμύθια από τα χρόνια τα παλιά κι ένα όμορφο δημοτικό τραγούδι. 
Βγήκαμε στην αυλή και παίξαμε πεντόβολα όπως μας είπε ο παππούς του Στέφανου. 
 
13η Δραστηριότητα (Ανάγνωση- επεξεργασία παραμυθιού) 
Διαβάσαμε την ιστορία «Ο μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» τη ζωγραφίσαμε 
και τη δραματοποιήσαμε. (Εικόνες 18,19)  
Ερωτήσεις κατανόησης και προβληματισμού: 
Γιατί οι κάτοικοι στο γλαροχώρι δεν ήθελαν τον κότσυφα; Τι σκέφτηκαν όταν τον 
είδαν; Τι κατάλαβαν όταν τον γνώρισαν από κοντά; Πως άλλαξε η ζωή τους όταν 
έγιναν όλοι φίλοι; 
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Είναι  εύκολο  να ζήσουμε  σε  μια  άλλη  χώρα  όπου  δεν  ξέρουμε  κανένα  και 
κανείς  δε μας  γνωρίζει; Πως  θα  νιώθατε  αν  ήσασταν  ο  κότσυφας; 

 
 
 
 
 
 
 

Εικ.18 
 

14η Δραστηριότητα (Ομαδική εργασία - κολλάζ) 
Συνεχίσαμε τη διαφορετικότητα στη φύση διαβάζοντας τον «Έλμερ ο παρδαλός 
ελέφαντας». Πριν  την  ανάγνωση ζήτησα  από  τα παιδιά , κοιτάζοντας το  εξώφυλλο  
να μαντέψουν  τον  τίτλο  του  βιβλίου  και  να δώσουν  ένα δικό  τους   διαφορετικό. 
Αφού απάντησαν  στις  ερωτήσεις  κατανόησης  και  προβληματισμού,  κάνοντας  μια  
όμορφη  συζήτηση  γύρω  από  την  απόρριψη  στο  διαφορετικό,  φτιάξαμε   τον  δικό  
μας  παρδαλό  ελέφαντα , μέσα  από  μια  ομαδική  εργασία.(Εικ.20) 

 
15η Δραστηριότητα (Σύνθετες λέξεις) 
Διαβάσαμε  το  «Χαρούμενο λιβάδι»  και αφού  το  συζητήσαμε  το  δραματοποιήσαμε  
και  παίξαμε  με  τις σύνθετες   λέξεις παπαρουνοπαιδάκια-μαργαριτοπαιδάκια  και  
φτιάξαμε  κι  άλλες  δικές  μας,  από  διάφορα  είδη  λουλουδιών. (Εικόνα 21) 
 

 
  Εικ. 20      Εικ. 21 

 
16η Δραστηριότητα (Ανάγνωση – επεξεργασία παραμυθιού) 
Περιπλανηθήκαμε  στον  κόσμο  του  διαφορετικού  με  τον  «Τριγωνοψαρούλη» 
Eρωτήσεις  επιφανειακής  κατανόησης: 
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Ποιος  είναι  ο  ήρωας  και ποιο  το  όνομά  του; Ποια  ψάρια  ζουν  στο  βυθό; Γιατί  
είναι  δυστυχισμένος;  Τι  φοβούνται  τα  ψάρια; Θα  θέλατε  να  είστε  στη  θέση  του  
τριγωνοψαρούλη; 
Τις  απαντήσεις  τις  έγραψα σε  καρτέλες  και  τις ανάρτησα  στον  πίνακα  
φιλαναγνωσίας. 
 
17η Δραστηριότητα (Ανάλυση ποιήματος) 
Το  ποίημα  του  Τριγωνοψαρούλη 
                           Δεν  είμαι  χαζούλης 
                           δεν  είμαι  κουτός 
                           είμαι  ο  τριγωνοψαρούλης 
                           και  είμαι  διαφορετικός. 
Απαγγέλλουμε  το  ποίημα  αργά,  γρήγορα, δυνατά,  σιγά, χοροπηδώντας,  
τρέχοντας, με  τα  χέρια  σταυρωμένα  και  με  διάφορους  τρόπους   που  πρότειναν  
τα  παιδιά. Βρήκαμε  τον  φίλο  μας , ενώσαμε  τις  πλάτες  μας  και  τις  παλάμες  μας  
και  κινηθήκαμε  ανάλογα. (Εικόνα 22) 
 
18η Δραστηριότητα (Πορτρέτο  του  συγγραφέα)   
Πως  φαντάζεστε  τον  συγγραφέα; Είναι  νεαρός, ηλικιωμένος,  φοράει  γυαλιά,  έχει  
μαλλιά  είναι  φαλακρός,  είναι  ψηλός,  κοντός; 
Τα παιδιά  πήραν  από  ένα  χρωματιστό  Α4 και  έκαναν  το  πορτρέτο  του  
συγγραφέα .(Εικόνα 23) 

 
 

  Εικ. 22        Εικ. 23 

 
Αξιολόγηση 
Τα  παιδιά  μέσα  από  το  πρόγραμμα  κατάφεραν  να  αποδεχτούν  τη  
διαφορετικότητα. Μέσα  από  το  παιχνίδι  τους , συμβούλευε  ο  ένας  τον  άλλο  με  
παραδείγματα  από  τους  ήρωές  μας. Προσπάθησα  να  δουλέψω  διαθεματικά  
κάνοντας  δραστηριότητες  που εξυπηρετούσαν  όλες  τις  θεματικές  ενότητες 
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(γλώσσα, μαθηματικά,  περιβάλλον,  δημιουργία  και  έκφραση,  Τ.Π.Ε) λαμβάνοντας  
υπόψη  τις  ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα  των  παιδιών. Μελανό  σημείο  του  
προγράμματος  αποτελεί  η  αδυναμία  μας  να  επισκεφτούμε  κάποια  βιβλιοθήκη  κι  
αυτό  γιατί  ο  αριθμός  των  παιδιών  και  η  απόσταση  δεν  μας  επέτρεπαν  να  
μισθώσουμε  μεταφορικό  μέσο  για  τη  μετακίνησή  μας . Κλείνω  με  το  βιβλίο  μας  
που  αφορά  όλους  τους ήρωες  των  παραμυθιών  που  διαβάσαμε  και  
παρουσιάσαμε  στην  έκθεση  που  κάναμε  στις  2  Απριλίου  στους  γονείς  και  στα  
παιδιά  του  Δημοτικού  Σχολείου. 
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 της Μαρίας Λέτσιου, 46ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 
 
Τίτλος 
Το δικό μας παραμύθι 
 
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Δημιουργία και Έκφραση (Εικαστικά, 
δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι), Γλώσσα.  
Γενικός σκοπός  
Να  εξοικειωθούν τα μικρά παιδιά με το βιβλίο και σταδιακά να εδραιώσουν μια 
φιλική σχέση με το λογοτεχνικό βιβλίο. 
Στόχοι:  
Τα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι αξιοποιώντας τη φαντασία τους. 
Να συνεργαστούν, να εκφραστούν μέσω των εικαστικών και της δραματοποίησης και 
να διαπραγματευτούν ανταλλάσοντας ιδέες για το περιεχόμενο της δικής τους 
ιστορίας. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: εργασία σε ομάδες, ερωτήσεις –απαντήσεις, καταιγισμό ιδεών 
 
Υλικά: Παραμύθι  
Αφόρμηση: Με αφορμή την γιορτή του Πολυτεχνείου διαβάσαμε την 
Ντενεκεδούπολη  και την Κυρία Δημοκρατία. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν εύκολα την 
έννοια της δικτατορίας και της απαγόρευσης, γιατί αυτές τις έννοιες τις 
επεξεργαστήκαμε με αρκετά παραδείγματα και βιωματικά.  
Δραστηριότητες  
1η Δραστηριότητα: αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας παραμύθι που το 
ονομάσαμε Ο ΝΑΝΙΣΤΑΝ ΣΤΗ ΝΑΝΟΥΠΟΛΗ. Γράψαμε το παραμύθι (Εικόνα 1) αφού 
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καταλήξαμε, μετά από συνεχή ανταλλαγή ιδεών, στο περιεχόμενο του. Αριθμήσαμε 
τις σελίδες του και υπέγραψαν όλοι οι συγγραφείς στο εξώφυλλό του.  

       
         Εικόνα 1    Εικόνα 2  

2η Δραστηριότητα: Το παραμύθι μας έπρεπε να ζωντανέψει …και έτσι το 
εικονογραφήσαμε…Κάθε παιδί έφτιαξε τη δική του εικόνα (Εικόνα 2) για όποια 
σελίδα του βιβλίου ήθελε και έτσι το βιβλίο μας ήταν έτοιμο. Ανατυπώθηκε για κάθε 
μαθητή και ήταν η δική του σειρά να το παρουσιάσει και σε άλλους αναγνώστες 
 
Ο ΝΑΝΙΣΤΑΝ ΣΤΗ ΝΑΝΟΥΠΟΛΗ 
Μια φορά κι έναν καιρό, στη νανούπολη τα νανάκια ζούσαν πολύ ευτυχισμένα και 
χαρούμενα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν, πήγαιναν στο σχολείο και ζούσαν ελεύθερα. 
Τίποτα δεν τους στενοχωρούσε. Ώσπου μια μέρα…… 

 
Εικόνα 3 

…εμφανίστηκε στη νανούπολη ,ένας μεγαλόσωμος νάνος, ξένος στη πόλη. 
-Νανιστάν είναι το όνομά μου. Από σήμερα θα είστε υπηρέτες μου. Σε όλους θα δώσω 
από μία διαταγή. 
1.Κάποιος θα έρχεται καθημερινά στο σπίτι μου και θα μου μαγειρεύει ,γιατί έτσι 
θέλω… 
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Εικόνα 4 

2.Άλλος θα έρχεται στο σπίτι μου να το καθαρίζει, γιατί έτσι θέλω… 
3.Άλλος θα έρχεται στο σπίτι μου και να τραγουδάει ,γιατί έτσι θέλω… 
4.Άλλος θα έρχεται στο σπίτι μου να γράφει λέξεις ,γιατί έτσι θέλω… 
-Τίποτα δεν θα κάνετε χωρίς ναμε ρωτάτε… αυτό είναι ΔΙΑΤΑΓΗ… 
Τα νανάκια τρομοκρατήθηκαν.. 
Μα πώς ήταν δυνατό… Ποιος ήταν αυτός που τους διέταζε… 

 
Εικόνα 5 

Έστησαν λοιπόν ένα σχέδιο.. Αποφάσισαν ότι αυτός που θα πήγαινε να του 
μαγειρέψει, θα ανακάτευε διάφορα περίεργα υλικά, ώστε ο Νανιστάν  να μην  μπορεί 
να τα φάει .Ίσως έριχναν και κάποια μαγικά φίλτρα. 

 
Εικόνα 6 

 Αυτός που θα πήγαινε να καθαρίσει, θα έριχνε σκουπίδια από τον σκουπιδοτενεκέ 
της πόλης στο σπίτι του Νανιστάν, ώστε να βρωμίσει… 
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Εικόνα 7 

Αυτός που θα πήγαινε να τραγουδήσει, θα άρχιζε το κλάμα… και έτσι το τραγούδι του 
θα ήταν γκρινιάρικο. 

 
Εικόνα 8 

Αυτός που θα πήγαινε να γράψει λέξεις ,..θα έγραφε…… αριθμούς. 

 
Εικόνα 9 

Το σχέδιο λοιπόν ήταν καταπληκτικό. 
Το σπίτι του Νανιστάν ήταν βρώμικο,γκρινιάρικο,με άχρηστο φαγητό,και γεμάτο 
αριθμούς…. 
-Γράψε μου τη λέξη¨ΒΑΣΙΛΙΑΣ  του έλεγε ο Νανιστάν. 
-1,2,3,4 του έγραφε το νανάκι. 
-Γράψε μου τη λέξη¨ΒΑΣΙΛΙΑΣ ¨του έλεγε ο Νανιστάν. 
-6,7,8,9 του έγραφε το νανάκι. 
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Εικόνα 10 

Ο Νανιστάν ήταν πολύ νευριασμένος. Το φαγητό του αηδία.. Το σπίτι του 
σκουπιδότοπος.. Το κλάμα ενοχλητικό…Ο πίνακας του γεμάτο αριθμούς. Αυτός 
αγαπούσε μόνο τις λέξεις. Έγινε κατακόκκινος και γρήγορα ,γρήγορα έφυγε από 
αυτή την ανυπάκουη πόλη. 

 
Εικόνα 11 

Τα νανάκια πολύ ευτυχισμένα, βγήκαν χαρούμενα από τα σπίτια τους και άρχισαν να 
χορεύουν. ΖΗΤΩ!!!!ΖΗΤΩ!!!!!ΖΗΤΩ!!!!! Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα… 

 
Εικόνα 12 

Τα παιδιά αντιλήφθηκαν την έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά 
κατάλαβαν και την δύναμη της ομάδας και της συνεργασίας. Έτσι οι αποφάσεις  μας 
ως τάξη ήταν με τη συμμετοχή όλων που μας οδήγησε στο σύνθημα ¨ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ¨. 
 
3η Δραστηριότητα: Το παραμύθι συνέχισε να είναι πόλος έλξης για τα παιδιά και έτσι 
αποφασίσαμε να το δραματοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε στους γονείς μας 
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(Εικόνα χ,ψ κ.λ.π). Τα παιδιά μοιράσανε ρόλους και η δυσκολία ήτα να δεχτεί 
κάποιος να παραστήσει τον Νανιστάν, αφού ήταν το «κακό» πρόσωπο του 
παραμυθιού. Τα παιδιά έφτιαξαν μόνοι τους τα λίγα αξεσουάρ που θα 
χρησιμοποιούσε ο καθένας, διαμορφώσαμε  τη τάξη σύμφωνα με το πνεύμα του 
παραμυθιού και η παράσταση …πέτυχε (Εικόνα 13,14). 

        
   Εικόνα 13    Εικόνα 13  

Αξιολόγηση:  Σε  όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά πειραματίζονταν, την ώρα 
του ολοημέρου έφτιαχναν συνεχώς δικά τους παραμύθια με ότι υλικά ήθελαν, σε 
οποιοδήποτε θέμα, έκαναν μόνοι τους την βιβλιοδεσία και τα παρουσίαζαν στη τάξη. 
Άλλωστε το μεγαλύτερο κίνητρο αυτού του πειραματισμού ήταν η χαρά της 
παρουσίασης μπροστά σε όλα τα παιδιά της τάξης  παίρνοντας τον ρόλο του 
συγγραφέα. 

    
Παραμύθια που έφτιαξαν τα παιδιά 

                  
 



Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας      224 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 της Ευγενίας Μπεϊνά, 8ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 

 
Τίτλος: Το μαγικό Γάντι (Ένα μαγικό παραμύθι στην καρδιά του χειμώνα) 
     
 
 
 
 
 

 

Εμπλεκόμενα  Γνωστικά Αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε., Φυσική 
Αγωγή, Εικαστικά. 

      Στόχοι 

Να απολαύσουν την αφήγηση του παραμυθιού 

Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο 

Να μάθουν τα τακτικά αριθμητικά  

Να μετατρέψουν ένα πεζό σε ποίημα, και το ποίημα σε πολυτροπικό κείμενο 

Να ψυχαγωγηθούν  

Να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική 

Να παίξουν και να εκφραστούν μέσα απ’ τη δραματοποίηση 

Να έρθουν σε επαφή με το διαδίκτυο και να εκτυπώσουν εικόνες 

Να βάλουν σε σωστή χρονική σειρά τις εικόνες του παραμυθιού 

Να δημιουργήσουν το δικό τους επιτραπέζιο, να βγάλουν τους δικούς τους 
κανόνες, να μάθουν να διαβάζουν τα βελάκια. 
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Να κατανοήσουν τις έννοιες 1 προς 1, 1 προς 4, να δημιουργήσουν μοτίβα. 

 
   Υλικά: φόδρες, κόκκινο γάντι από τσόχα, ζωάκια (ποντίκι, βάτραχος, λαγός, 
αλεπού, λύκος, αγριογούρουνο, αρκούδα), ψηλό καπέλο, στεφάνι, γάντια, 
μαρκαδόρους, κόλλες Α4, μουσικά όργανα, ζάρι, μουσική. 

Μέθοδοι-τεχνικές:  ερωτήσεις -  απαντήσεις, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση, αφήγηση, 
εικόνες – καρτέλες, γλωσσικά παιχνίδια, κινητικά παιχνίδια. 

 
Αφόρμηση: με παρατήρηση εντοπίσαμε ότι το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών στις 
ελεύθερες δραστηριότητες είναι τα ζώα του δάσους (τόσο στο οικοδομικό υλικό όσο 
και στη γωνιά της μεταμφίεσης).  

Δραστηριότητες:  

1η Δραματοποίηση ΄΄ Ένα γάντι ζεσταίνει τα ζώα του δάσους΄΄ 
  Σήμερα θα ταξιδέψουμε σ’ ένα χιονισμένο δάσος. 
  Σε μια χώρα μακρινή που ο χειμώνας είναι βαρύς με πού πολύ χιόνι. 

- Φτάσατε όλοι; 

 Φοράτε όλοι τα γάντια, το σκούφο , το κασκόλ, το μπουφάν και τις μπότες σας; Το 
ταξίδι μας   ξεκινά (Όση ώρα αφηγείται η νηπ/γος ακούγεται κατάλληλη μουσική 
υπόκρουση). Για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η αφήγηση του παραμυθιού 
χρησιμοποιούμε κόκκινο γάντι από τσόχα, άσπρες φόδρες, ζωάκια από το οικοδομικό 
υλικό, ψηλό καπέλο. Στην επαναλαμβανόμενη φράση του παραμυθιού συμμετέχουν 
και τα παιδιά.  Στο τέλος του παραμυθιού τα παιδιά δίνουν τη δική τους συνέχεια, για 
το τι πιστεύουν ότι έκαναν τα ζώα όταν βγήκαν μέσα από το γάντι (καταγραφή των 
απαντήσεων).  

 
2η Δραστηριότητα «Τα ζώα βρίσκουν τη σειρά τους για να μπουν στο γάντι» 
Τα ζώα δε θυμούνται τη σειρά τους για να μπουν στο γάντι. 
-Να τα βοηθήσουμε; Το μαγικό μου ραβδάκι θα σας μεταμορφώσει σε ζωάκια. Για να 
βοηθήσουμε τα ζώα γράφουμε τα ονόματά τους σε χαρτί και μπροστά βάζουμε τα 
αριθμητικά 1ος, 2ος  κλ. Τα ζωάκια ανάλογα με τη σειρά τους μπαίνουν στο γάντι 
(μεγάλο κόκκινο ύφασμα). 

-Πόσα ζωάκια μπήκαν μέσα στο γάντι; Τα παιδιά σημειώνουν με το δικό τους τρόπο.  

Ακούγονται τα βήματα του κυρίου με το σκύλο του. 
Τα ζωάκια σωπαίνουν μέσα στο γάντι. Αποφασίζουν να βγουν ένα-ένα έξω αθόρυβα 
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-Ποιο ζωάκι λέτε να βγήκε πρώτο; 

Τα παιδιά απαντούν. Λένε ένα ζώο. 
-Πόσα ζωάκια έμειναν μέσα στο γάντι; 

Σημειώστε με το δικό σας τρόπο στο χαρτί. Η δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι να 
βγουν όλα τα ζωάκια από το γάντι. 

 
3η: Δραστηριότητα «Ο σοφός λαός λέει:» 

     Οι άνθρωποι έφτιαξαν παροιμίες για τα ζώα. 
- Γνωρίζετε κάποιες παροιμίες για τα ζωάκια του παραμυθιού μας; 

     Τα παιδιά είπαν:  
 Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια. 

 Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. 

 100 χρονών η αλεπού 101 το αλεπουδάκι 

Η νηπ/γος συνεχίζει: 
 Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας 

 Από το λύκο γλύτωσε, στην αρκούδα έπεσε. 

 Σαπουνίζοντας γουρούνι, χάνεις χρόνο και σαπούνι. 

 Θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. 

- Γιατί τις έφτιαξαν οι άνθρωποι; Τι σημαίνουν; 

Αναλύουμε τις παροιμίες και το νόημά τους. Η κάθε ομάδα επιλέγει και αναλαμβάνει 
να δραματοποιήσει  μια παροιμία. Το κάθε παιδί διαλέγει μια παροιμία, τη γράφει και 
την εικονογραφεί. 

 
5η Δραστηριότητα: «Ποιος θα προλάβει να μπει πρώτος στο γάντι;» 
     Τα παιδιά αναλαμβάνουν να φτιάξουν το επιτραπέζιο παιχνίδι (μαγικό γάντι). 
Ένα παιδί σχεδιάζει το περίγραμμα της παλάμης του και το βάφει. Άλλα παιδιά 
φτιάχνουν 2 δρόμους που οδηγούν στο μαγικό γάντι. Άλλα χρησιμοποιούν ως 
μονάδα μέτρησης ένα μικρό χαρτάκι για να φτιάξουν τα κουτάκια στους δρόμους 
(ισάριθμα κουτάκια και στους 2 δρόμους). 
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Άλλα παιδιά πάνω σε αυτά τα κουτάκια επιλέγουν που θα βάλουν τους αριθμούς 2, 3 
και ανάλογα με τις εντολές που θέλουν να δώσουν, φτιάχνουν βελάκια (μπρος 
πίσω). 
Τα παιδιά βγάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. 
Η νηπ/γος καταγράφει:  

1) Παίζουν 2 παίχτες. 

2) Ρίχνουμε το ζάρι για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Παίζει πρώτος αυτός 
που έφερε το μεγαλύτερο αριθμό, τη μεγαλύτερη ζαριά. 

3) Προχωράμε τόσα κουτάκια όσα μας λέει το ζάρι. 

4) Όταν φτάσουμε σε κουτάκι με αριθμό και βέλος κάνουμε ότι μας λέει ο 
αριθμός και το βέλος. 

5) Νικητής όποιος μπει πρώτος μέσα στο γάντι. 

Α.  Β.  
Α. Τα παιδιά βρίσκουν το ζευγάρι τους  
Β. Παίζουν το επιτραπέζιο παιχνίδι που δημιούργησαν. 

 
6η  Δραστηριότητα: «Τα ζωάκια του παραμυθιού κάνουν πάρτυ» 

Τα παιδιά επέλεξαν 3 μουσικά όργανα για να χορέψουν στο πάρτυ (μαράκες, 
ταμπουρίνο, ντέφι). Στο άκουσμα κάθε μουσικού οργάνου μεταμορφώνονται σε 
διαφορετικά ζωάκια. Επιλέγουν με τις μαράκες να γίνονται λαγοί, με το 
ταμπουρίνο αρκούδες και με το ντέφι ποντικάκια. Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 
ομάδες (λύκους, αλεπούδες, γουρούνια). Επιλέγουν άλλα 3 μουσικά όργανα 
(κουδουνάκια καστανιέτες, τρίγωνα). Η κάθε ομάδα επιλέγει με ποιο μουσικό 
όργανο θα χορέψει. Και το πάρτυ συνεχίζεται. 
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7η Δραστηριότητα: «Ένα Ουκρανικό παραμύθι στη βιβλιοθήκη μας» 
  Τα παιδιά γίνονται εικονογράφοι. Κάθε παιδί επιλέγει ποιο ζωάκι θέλει να 
ζωγραφίσει που θα μπει στο μαγικό γάντι. Κάποιο παιδί φτιάχνει τον Κύριο και το 
σκύλο του. Άλλο φτιάνει το εξώφυλλο του παραμυθιού. Στο βιβλίο τα παιδιά βάζουν 
το δικό τους τέλος στο παραμύθι. Όλα υπογράφουν ως εικονογράφοι. Έτοιμο το 
βιβλίο για τη δανειστική μας βιβλιοθήκη. 
 
8η Δραστηριότητα: «Παίζουμε με τα γάντια μας» 
Τα γάντια μας μπερδεύτηκαν. Τα παιδιά διαλέγουν ένα γάντι και βρίσκουν το 
ζευγάρι του. Περιγράφουν το ζευγάρι των γαντιών που έχουν στο χέρι τους (χρώμα, 
μοτίβο, υλικό κλπ). Φοράνε όποια γάντια θέλουν. 

- Είναι τα γάντια μας ίδια με το μαγικό γάντι; (1προς1) 

- Πως μπαίνουν τα δάχτυλα μέσα στα δικά μας γάντια;( 1προς1) 

- Πως μέσα στο γάντι του Κυρίου;(1προς4) 

Χρησιμοποιούμε γάντια με κομμένα δάχτυλα για καλύτερη κατανόηση. Τα παιδιά 
χρησιμοποιούν την παλάμη τους για να φτιάξουν το δικό τους γάντι. Το διακοσμούν 
με μοτίβα. Γέμισε η τάξη μας γάντια. 
 
9η Δραστηριότητα: «Ένα παραμύθι γίνεται ποίημα» 
Τα παιδιά βρίσκουν τους ήρωες του παραμυθιού και τα χαρακτηριστικά τους. Η 
νηπ/γος τα καταγράφει σ’ ένα χαρτί.  

Π.χ. βάτραχος  χοροπηδηχτός 
       Κύριος  καπέλο ψηλό 

 Τα χαρακτηριστικά των ηρώων λειτουργούν ως λέξεις – κλειδιά και βοηθούν τα 
παιδιά να δημιουργήσουν ομοιοκαταληξίες (όπου είναι δυνατό) έτσι ώστε να 
μετατρέψουν το παραμύθι μας σε ποίημα. 

 Από ένα Κύριο που φορούσε καπέλο ψηλό 
 Έπεσε ένα γάντι μαγικό 
 Το βρήκε και μπήκε ένα ποντικάκι μέσα σ’ αυτό 
 Και είπε: ΄΄ τι ωραία ζέστη έχει εδώ;΄΄ 
 Σε λίγο ήρθε ένας βάτραχος με ρυθμό χοροπηδηχτό 
 Και μπήκε μέσα σ’αυτό 
 Να και ο λαγός με το δισάκι του δεμένο 
 Στη μαγκούρα του σφιχτό 
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 Ρωτά : ΄΄ Να μπω κι εγώ;΄΄ 

΄΄Έλα κι εσύ γρήγορα, κι εσύ μέσα στο γάντι το μαγικό.΄΄ 
 Το χιόνι γινότανε πυκνό. 
 Βρήκε το γάντι, και μπήκε μέσα κι η αλεπού η Μαριγώ 
 ΄΄κρυώνω κι εγώ, θέλω να ζεσταθώ΄΄ 
 Φωνάζει ο λύκος ο γκρίζος με ουρλιαχτό 
 Πέρασε από κει το αγριογούρουνο το χαυλιοδόντικο  

και ρώτησε: ΄΄ Να μπω κι εγώ; Θα στριμωχτώ όσο περισσότερο μπορώ΄΄ 
σε λίγο εμφανίστηκε μια αρκούδα καφετιά έξω απ’ το γάντι το μαγικό, 
φωνάζει: ΄΄ Ε! Τρέμω απ’ το κρύο, μπορώ να μπω;΄΄ 
΄΄ Μα δε χωράμε άλλοι εδώ΄΄ 
΄΄ Θα πεθάνω αν μείνω έξω, σας παρακαλώ!΄΄ 
΄΄Καλά έλα ώσπου να περάσει το χιόνι το πυκνό΄΄ 
Το γάντι το μαγικό χοροπηδούσε σαν παιχνίδι κουρδιστό. 
Γυρίζει ο Κύριος με το σκύλο του καμαρωτό 
Και βρίσκει το κόκκινο το γάντι να χοροπηδάει στον ουρανό 
Βγήκαν τα ζωάκια έξω ένα-ένα με δυνατό τρεχαλητό 
Το πήρε πάλι πίσω το γάντι το μαγικό 
Ο Κύριος με το καπέλο το ψηλό. 

 Αποφασίζουμε να αντικαταστήσουμε κάποιες λέξεις του ποιήματος με εικόνες που 
σχεδιάζουν τα παιδιά. Επιλέγουν τα ίδια ποιες λέξεις θα μετατρέψουν σε εικόνες.  

 
10η Δραστηριότητα: «Πως γίνονται όλα μαγικά» 
Θέτουμε το ερώτημα: Γιατί το γάντι ήταν μαγικό; Δεχόμαστε όλες τις απαντήσεις 

- Να φτιάξουμε κι εμείς κάποια πράγματα μαγικά; 

Τα παιδιά παίρνουν το λόγο εκ περιτροπής με τη βοήθεια της μασκότ του σχολείου 
μας (αρκουδάκι) και σε όποια λέξη θέλουν βάζουν μπροστά το επίθετο μαγικό. Π.χ. 
μαγικά χέρια, μαγικό βιβλίο, μαγική σκούπα κλπ. 

- Τι κάνουμε όταν οι λέξεις γίνονται μαγικές; 

Τα παιδιά εκφράζουν με το σώμα τους τις μαγικές λέξεις που είπαν: π.χ. με τα μαγικά 
χέρια φτάνω στον ουρανό. Με το μαγικό βιβλίο ταξιδεύουν σ’ όλο τον πλανήτη κλπ. 
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11η Δραστηριότητα: «Τα ζώα συναντιούνται» 
      Όταν έφυγε ο βαρύς Χειμώνας απ’ το δάσος και ήρθε η Άνοιξη τα ζωάκια 
συναντήθηκαν σ’ ένα ξέφωτο. Αφού είπαν τα νέα τους, αποφάσισαν να παίξουν.  
 Ο βάτραχος 

Ένα παιδί γίνεται ο βάτραχος, φοράει μια πράσινη φόδρα και πράσινη ουρά. Στέκεται 
έξω από τη λιμνούλα (στεφάνι). Τα παιδιά λένε :  

 «ο βάτραχος κοιμάται στην ακροποταμιά 
 Κι εγώ θα του αρπάξω την πράσινη ουρά 
 Κουάξ κουάξ κουάξ 
 Κουάξ κουάξ κουάξ» 

Τα παιδιά προσπαθούν να του αρπάξουν την ουρά. Ο βάτραχος είναι κι αυτός σε 
ετοιμότητα να προλάβει να μπει στη λίμνη χωρίς να του αρπάξουν την ουρά. 

«Φύγε φύγε ποντικάκι μη σε πιάσει το γατάκι 

       Αν σε πιάσει πεινασμένο, θα σε φάει το καημένο» 

Αξιολόγηση :  
 Η γνωριμία μας με το παραμύθι «το μαγικό γάντι» έδωσε την ευκαιρία στα 
παιδιά να χρησιμοποιήσουν αλλά και να καλλιεργήσουν την γλώσσα σε πολλές 
πτυχές της. Πέρα από τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών οι διαθεματικές 
δραστηριότητές τους έδειξαν τον δρόμο να αναπτύξουν γνώσεις απ’ όλες τις 
περιοχές μάθησης όπως μαθηματικά, εικαστικά, φυσική αγωγή, ΤΠΕ. Τα παιδιά 
έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή σ΄ όλες τις 
δραστηριότητες. Ενίσχυσαν την δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. Βίωσαν 
ρόλους μέσα από τη δραματοποίηση και ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη 
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 των Ιουλίας Μπουρντένα & Φλώρας Ανδριανή, Νηπιαγωγείο 
Μελισσοχωρίου  
 
Τίτλος  
Τα χάρτινα όνειρα ( της Βασιλικής Νευροκοπλή )         
      
Εμπλεκόμενα Γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Τ.Π.Ε., Φυσικές επιστήμες, Φυσική αγωγή, Εικαστικά, Δημιουργία 
και έκφραση) 

 
Στόχοι  

να απολαύσουν με παραστατικό τρόπο την αφήγηση του παραμυθιού 
να μάθουν να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα παραμύθι 
να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο και την φαντασία τους 
να δημιουργήσουν τα δικά τους ποιήματα, αινίγματα, προσευχές ιστορίες 
να δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις 
να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσα από τις τέχνες 
να ψυχαγωγηθούν 
να γνωρίσουν την έννοια της συμμετρίας 
να βρουν λέξεις με ομοιοκαταληξία και να παίξουν μ’ αυτές 
να καλλιεργήσουν το γραπτό τους λόγο 
να κάνουν πειράματα με τις ιδιότητες του αέρα, να προβληματιστούν και να 
διεξάγουν συμπεράσματα 
να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους έκφραση 
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Υλικά 
Βιβλίο, φλογέρα, φυσαρμόνικα, άσπρα χαρτιά, φόδρες ,καράβι ,αστέρι ,κόκκινες 
κάρτες, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, δακτυλομπογιές, χαρτί του μέτρου, περιοδικά, 
εφημερίδες, χαρτιά όλων των χρωμάτων, μουσικά όργανα, ριζόχαρτα ,καθρεφτάκι, 
καπέλο, άσπρες καρτέλες κάνσον, λεκάνη, καλαμάκια, σακούλες σκουπιδιών, 
μπαλόνια, μπουκάλια, ζάρι, πιόνια, μουσική 

 
 Μέθοδοι-τεχνικές 
Παιδική λογοτεχνία, αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση, 
παρατήρηση, πειράματα, εικόνες-καρτέλες, ομαδική εργασία, κινητικά και γλωσσικά 
παιχνίδια  

 
Αφόρμηση 
Η φυσαρμόνικα που έφερε ένα παιδί στο σχολείο προκάλεσε το ενδιαφέρον των 
παιδιών και αποφασίσαμε να τους διαβάσουμε το παραμύθι « Χάρτινα όνειρα » που 
έχει ήρωα το αγόρι με τη φυσαρμόνικα.  
 
 Δραστηριότητες 
1η δραστηριότητα: « Το πλοίο μας - χαλί  ξεκινά για μέρη μακρινά….» 
Ανεβαίνουμε στο πλοίο μας χαλί .Με χαμηλή μουσική υπόκρουση η νηπιαγωγός 
αφηγείται: Σήμερα το πλοίο μας χαλί θα μας ταξιδέψει σε πολιτείες μαγικές….στην 
πολύχρωμη, στην ανθισμένη, στην ασπρόμαυρη, στη  χιονισμένη πολιτεία. Θα γίνει 
μαγικό χαλί και θα μας ταξιδέψει πάνω από σπίτια, ποτάμια, χωράφια, κοιλάδες και 
δάση. Θα γίνει καράβι και θα μας πάει στις θάλασσες, στους  ωκεανούς, στις εποχές 
και στους ανέμους. Θα γίνει αστέρι μαγικό και θα εκτοξευτούμε μαζί του στο σύμπαν. 
Θα γυρίσουμε τους γαλαξίες, τους πλανήτες, τους  ουρανούς. Θα ανακαλύψουμε την 
χώρα που πραγματοποιούνται τα όνειρα…..Το ταξίδι μας ξεκινά……… 
Η νηπιαγωγός αφηγείται το παραμύθι « Τα χάρτινα όνειρα » της Βασιλικής 
Νευροκοπλή. 
Για να γίνει πιο παραστατική η   αφήγηση του παραμυθιού χρησιμοποιούμε: φλογέρα, 
φυσαρμόνικα, άσπρο χαρτί, φόδρες διαφόρων χρωμάτων, καράβι, αστέρι, κόκκινες 
κάρτες. Σε διάφορα σημεία της αφήγησης, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μπούνε στο 
παραμύθι και να ταξιδέψουν με το πλοίο- χαλί στα μέρη που αναφέρει το παραμύθι 
μας. 
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Εικόνα 1: Το πλοίο-χαλί μας ταξιδεύει στο παραμύθι «Χάρτινα όνειρα» 

 
2η  δραστηριότητα « Τα παιδιά πραγματοποιούν τα όνειρα του χαρτιού» 
1ο όνειρο: Το χαρτί ζήλευε τα άλλα χαρτιά που είχαν πάνω τους ζωγραφιές των 
παιδιών και ήθελε και αυτό να έχει το ίδιο. 
Τα παιδιά έχουν μπροστά τους  ένα άσπρο χαρτί. Όση ώρα ακούγεται η  φυσαρμόνικα 
ζωγραφίζουν στο χαρτί τους. Όταν ακούγεται η φλογέρα  (που συμβολίζει τον αέρα ) 
δίνουν το χαρτί στο διπλανό τους. Έτσι τα χαρτιά περνούν απ όλα τα παιδιά και 
γεμίζουν με τις ζωγραφιές τους. Βάζουν την  πινελιά τους, το ταλέντο τους, τα 
χρώματά τους, τα σχέδιά τους. 
2ο όνειρο: Το χαρτί ήθελε να γεμίσει με τις σκέψεις συγγραφέων 
Ενώ ακούγεται η φλογέρα του αέρα τα παιδιά χορεύουν κρατώντας  μία από τις 
ζωγραφιές που είχαν κάνει για να πραγματοποιήσουν το πρώτο όνειρο του χαρτιού. 
Όλα τα παιδιά μαζί με τις ζωγραφιές τους μπαίνουν  στο πλοίο-χαλί  και ταξιδεύουν 
στις ζωγραφιές τους…..Γίνονται συγγραφείς, λένε τις σκέψεις τους και δημιουργούν 
το δικό τους παραμύθι. Δίνουν στο παραμύθι το δικό τους τίτλο: «Το μαγικό γάντι 
και η παρέα του». 
3ο όνειρο: Το χαρτί ήθελε να έχει λόγια αγάπης 

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας λόγια αγάπης  φτιάχνουν όλα μαζί μια προσευχή : 
Θεούλη  μου, εγώ που σ’ αγαπώ πολύ 
και σ΄ έχω στην  καρδιά μου, 
θέλω να με προσέχεις πάρα πολύ 
εμένα και την οικογένειά μου. 
Θέλω ακόμα να προσέχεις  
τα παιδιά  όλης της γης.  
Θεούλη μου σ’ ευχαριστώ για όλα 
Και θέλω να σ’ έχω πάντα κοντά μου.   
Πραγματοποιείται  έτσι και η επιθυμία του αγοριού, που ήθελε να γεμίσει το 

χαρτί του  με μια προσευχή.  
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3η δραστηριότητα «Οι τέσσερις πολιτείες του παραμυθιού» 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες όσες είναι και οι πολιτείες του 
παραμυθιού(πολύχρωμη, ανθισμένη, χιονισμένη, ασπρόμαυρη). Συνεργάζονται και 
αποφασίζουν τι υλικά  θα χρησιμοποιήσουν για να τις φτιάξουν σε χαρτί του μέτρου. 
(δαχτυλομπογιές, κηρομπογιές, ασπρόμαυρες-πολύχρωμες εικόνες από περιοδικά, 
εφημερίδες). 

     
                                Εικόνα 2    Εικόνα 3 

 
  Εικόνα 4 

Εικόνες 2,3,4   Η πολύχρωμη , η χιονισμένη και η ασπρόμαυρη πολιτεία 

 
4η δραστηριότητα « Μουσική, χορός, μαγεία στη χιονισμένη πολιτεία» 
Σκορπίζουμε στο χώρο πολύχρωμα χαρτιά και πανιά και φτιάχνουμε την πολύχρωμη  
πολιτεία. Η πολύχρωμη πολιτεία γεμίζει με μουσικούς που χορεύουν ρυθμικά με τα 
μουσικά τους όργανα ανάμεσα από χαρτιά και πανιά( κάθε παιδί επιλέγει ένα 
μουσικό όργανο). Χορεύουν  σε ομάδες  ανάλογα με το μουσικό όργανο που κρατούν 
( π.χ. μόνο μαράκες).  
Πλημμυρίζει η πολύχρωμη πολιτεία με μουσική , χρώμα ,χορό, νότες. Τα χαρτιά  
παρασύρονται και γίνονται μαγικά…Γίνονται ….αερόστατα, καθρέφτες, μαγικά χαλιά, 
χαρταετοί, φλογέρες, φυσαρμόνικες, αστέρια που καίνε, ψάρια που χοροπηδάνε, το 
ζευγάρι μου στο χορό, μαγικές σφαίρες , πινέλα, πολύχρωμα λουλούδια, 
φωτογραφικές μηχανές….και τέλος  μαγικά μικρόφωνα από το οποία ακούστηκαν 
πολύ δυνατά, σε όλη την πολύχρωμη πολιτεία 2 λέξεις: ΑΓΑΠΗ και ΦΙΛΙΑ. Ήταν  
αυτό που αισθανόταν το αγόρι για το χαρτί και το χαρτί για το αγόρι. Ο αέρας άκουσε 
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τις λέξεις και φύσηξε δυνατά και όλα τα μαγικά χαρτιά μαζεύτηκαν και έφτιαξαν 
έναν πολύχρωμο κύκλο( τα παιδιά κάνουν ένα μεγάλο κύκλο με τη συνοδεία της 
φλογέρας ).Ο αέρας φύσηξε ακόμα πιο δυνατά και έφερε στο κέντρο του κύκλου δύο 
άσπρα χαρτιά που επάνω τους  είχαν γραμμένες τις δύο αυτές λέξεις. Τα παιδιά με τα 
γράμματα της ΑΓΑΠΗΣ και της ΦΙΛΙΑΣ,  βρίσκουν, γράφουν και εικονογραφούν 
λέξεις. Δημιουργούν δύο ακροστιχίδες. Τις  διακοσμούν γύρω-γύρω  με τα μαγεμένα 
χαρτιά της πολύχρωμης  πολιτείας, φτιάχνοντας μοτίβα. 

 
Εικόνα 5  Οι ακροστιχίδες της αγάπης και της φιλίας 

 

5η  δραστηριότητα « Το παιχνίδι της αγάπης και της φιλίας» 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε χαρτί ένα κυκλικό δρόμο χωρισμένο σε κουτάκια. Μέσα 
στα κουτάκια γράφουν ανακατεμένα τα γράμματα των λέξεων  ΑΓΑΠΗ και ΦΙΛΙΑ 
(μία φορά την κάθε μία) καθώς και όποια άλλα γράμματα θέλουν. Σε κάποια 
κουτάκια ζωγραφίζουν καρδιές. Γράφουμε στον υπολογιστή τις δύο λέξεις και τις 
κολλούμε πάνω από τον κυκλικό δρόμο. Δίνουμε στο επιτραπέζιο παιχνίδι  το όνομα 
της αγάπης και της φιλίας γιατί είναι  τα συναισθήματα που νιώθουν   το αγόρι και 
το χαρτί ο ένας για τον άλλον. Δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά τους κανόνες του 
παιχνιδιού και τους γράφουμε στο πίσω μέρος του χαρτιού. 

 
                                     Κανόνες παιχνιδιού 

             1. Παίζουν 2 παίκτες 
             2. Κάθε παίκτης διαλέγει μία από τις λέξεις : ΑΓΑΠΗ ή ΦΙΛΙΑ 
             3. Παίζει πρώτος αυτός που θα φέρει το μεγαλύτερο αριθμό στο ζάρι 
             4. Τα πιόνια προχωράνε τόσα κουτάκια όσα λέει ο αριθμός 
             5. Φτάνουμε σ΄ ένα κουτάκι με γράμμα και βλέπουμε αν το  γράμμα αυτό         
               υπάρχει στη λέξη που διάλεξε κάθε παίκτης. Αν το γράμμα υπάρχει στη      
               λέξη μας, το βρίσκουμε στα   κινητά  καρτελάκια  και το  βάζουμε  στη  
               θέση του. 
             6. Αν σταματήσουμε σε κουτάκι με καρδιά , μπορούμε να διαλέξουμε και  
              να βάλουμε στη λέξη μας, όποιο γράμμα θέλουμε. 
             7.  Νικητής είναι αυτός που θα φτιάξει πρώτος τη λέξη που διάλεξε. 
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 Εικόνα  6: Το παιχνίδι της αγάπης και της φιλίας 

 
6η   δραστηριότητα «Μια χιονοφορά και έναν χιονοκαιρό» 
 Η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά: Στη χιονισμένη πολιτεία, κατοικούσε ένας 
Χιονοβασιλιάς  που έβγαλε μια χιονοδιαταγή : «Χιονοπολίτες μου, θέλω όλοι όταν 
μιλάτε να χρησιμοποιείτε μπροστά τη λέξη χιόνι. Όποιος δεν χιονουπακούσει θα το 
χιονοβάλω στην χιονοφυλακή!» 
Τα παιδιά γίνονται χιονοπολίτες της χιονισμένης πολιτείας και προσπαθούν να 
μιλήσουν βάζοντας μπροστά τη λέξη χιόνι. Δημιουργούν σύνθετες λέξεις όπως 
χιονοσχολείο, χιονάνθρωποι, χιονόδεντρα, χιονοπλατεία κ.λ.π. Με αυτές τις λέξεις 
φτιάχνουν ένα χιονοπαραμύθι. Ξεκινούν με τη μαγική φράση : « Μια χιονοφορά και 
έναν χιονοκαιρό ……..» Δίνουν τον τίτλο στο παραμύθι τους: « Ο Χιονοβασιλιάς και η 
χιονοπολιτεία του». 
 
7η δραστηριότητα « Τι συνέβη στην ανθισμένη πολιτεία ; 
«Οι πεταλούδες ξεκίνησαν από την πολύχρωμη πολιτεία να πάνε στην ανθισμένη. 
Μια μαγισσούλα που τις είδε στο δρόμο, τις ζήλεψε και τις ακούμπησε με το μαγικό 
της ραβδάκι. Εξαφάνισε το μισό σώμα τους. Τα παιδιά της ανθισμένης πολιτείας 
φέρνουν το μαγικό καθρεφτάκι τους, μέσα  στο οποίο μπορούν να δούνε το άλλο 
μισό σώμα της πεταλούδας  που πιάνουν.Τα παιδιά παίρνουν από ένα ριζόχαρτο που 
έχει πάνω του ζωγραφισμένη  μισή πεταλούδα. Δοκιμάζουν και βλέπουν την άλλη 
μισή πεταλούδα μέσα από τον μαγικό καθρέφτη, ακουμπώντας στον άξονα 
συμμετρίας. Βγάζουν τον καθρέφτη και οι πεταλούδες γίνονται πάλι μισές! 
-Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το άλλο μισό σώμα τους ; 
Τα παιδιά προτείνουν λύσεις και δοκιμάζουν. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
πρέπει να διπλώσουν το χαρτί τους στη μέση ,πάνω στη γραμμή (άξονας συμμετρίας), 
για να μπορέσουν να σχεδιάσουν ακριβώς το άλλο μισό σώμα της πεταλούδας τους  
πάνω στο ρυζόχαρτο. Ανοίγουν το χαρτί τους και βλέπουν ολόκληρη την πεταλούδα. 
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8η δραστηριότητα « Ο αέρας φυσά …..στην ασπρόμαυρη πολιτεία » 
Στην ασπρόμαυρη πολιτεία, φύσαγε δυνατός αέρας και το χαρτί  στροβιλίζονταν… 
Έφτασε έτσι στα χέρια μιας ποιήτριας της κυρίας Ντίνας Χατζηνικολάου. Της ήρθε η 
ιδέα να γράψει πάνω στο χαρτί τις σκέψεις της. Σκέψεις για  τα παιχνίδια που έβλεπε 
να κάνει ο αέρας. 
Διαβάζουμε το ποίημα « Τα παιχνίδια του αέρα » της Ντίνας Χατζηνικολάου.      

                      Τρέλες που κάνει σήμερα τα΄αγέρι                                       
                      Δέντρα, λουλούδια, γίνανε άνω-κάτω. 
                      Μου βούτηξε το κέντημα απ΄ το χέρι 
                      και σκέπασε τον κοιμισμένο γάτο. 
                      Τα ρούχα τ΄ απλωμένα κούνια μπέλα.. 
                      Φτερούγησε το σάλι της γιαγιάς 
                      Και να η μεταξωτή μου ροζ κορδέλα, 
                      Φιογκάκι στην κορφή της λεμονιάς. 
                       Τι κέφια που΄ χει σήμερα  τ΄ αγέρι! 
                       Ποτήρια σπάει , στα πιάτα μας βουτά 
                       Κι η εφημερίδα απ΄ του παππού το χέρι, 
                       Τρελό πουλί , στα σύννεφα πετά. 
 

9η  δραστηριότητα.  Τα παιδιά παίζουν με το ποίημα «τα παιχνίδια του αέρα» 
 Ο αέρας φύσηξε τις τελευταίες λέξεις σε κάθε στίχο του ποιήματος και τα παιδιά 
προτείνουν να βάλουν δικές τους λέξεις. Παίζουν  με τις λέξεις του ποιήματος  και  
τις αντικαθιστούν με λέξεις που ομοιοκαταληκτούν.( π.χ. αγέρι  αστέρι ). Βλέπουν 
ότι αλλάζει το νόημα του ποιήματος. Δίνουν στο ποίημα το δικό τους τίτλο: «  Οι 
τρέλες του αστεριού »                              

                        Τρέλες που κάνει σήμερα τ ΄αστέρι 
                        Δέντρα λουλούδια γίνονται αερόστατο 
                        Μου βούτηξε το κέντημα απ΄το πανέρι 
                        και σκέπασε το κοιμισμένο πιάτο 
                        Τα ρούχα τ ΄απλωμένα κούνια καπέλα 
                        φτερούγισε το σάλι της ελιάς 
                        και να η μεταξωτή μου ροζ ομπρέλα 
                        φιογκάκι στην κορφή της σπηλιάς 
                       Τι κέφια που΄ χει σήμερα τ΄αστέρι! 
                        Ποτήρια σπάει, στα πιάτα μας χτυπά 
                        κι η εφημερίδα απ΄ του παππού το πανέρι, 
                        τρελό πουλί, στα σύννεφα ψηλά. 
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Σε ένα χαρτί σημειώνουμε την λέξη του ποιήματος που αλλάζουμε, με τη λέξη που 
βρίσκουμε: αγέρι – αστέρι, γάτο-πιάτο κ.λ.π. γράφοντας τις καταλήξεις με κόκκινο 
χρώμα. Κάθε  παιδί επιλέγει να γράψει και να εικονογραφήσει μία από αυτές τις 
λέξεις. 
« Οι λέξεις  χορεύουν» 
Ο αέρας άρχισε τα παιχνίδια του, τις τρέλες του και μαζί του χορεύουν και οι λέξεις 
.Όση  ώρα ακούγεται η φλογέρα του αέρα, τα παιδιά χορεύουν με την καρτέλα-λέξη 
που έγραψαν και εικονογράφησαν .Όταν ηρεμεί ο αέρας οι λέξεις βρίσκουν το 
ζευγαράκι τους (τη λέξη με την ίδια κατάληξη). Ο αέρας όμως ξαναρχίζει τα 
παιχνίδια του και παρασέρνει τις λεξούλες ζευγαράκια σε καινούριο χορό. Αρχίζει 
όμως να αγριεύει και να φυσάει δυνατά και τότε οι λεξούλες - ζευγαράκια χωρίζουν, 
στροβιλίζονται …..και μπαίνουν όλες μαζί σε ένα μαγικό καπέλο που περνούσε από 
εκεί. Το  καπέλο με τη βοήθεια του αέρα ταξιδεύει και φτάνει στην παιδική χαρά της 
πολύχρωμης πολιτείας. Τα παιδιά που παίζουν εκεί ,τρέχουν και μαζεύονται γύρω-
γύρω  από το καπέλο. Το μαγικό  καπέλο τους μιλάει:« Θέλετε να παίξουμε μαζί ; 
Αυτές  εδώ  οι λεξούλες που έχω μέσα στην αγκαλιά μου είναι μαγικές και θέλουν να 
βρούνε ένα παιδικό χεράκι να τις κρατήσει και ένα παιδικό στοματάκι να πει κάτι για 
αυτές. Όλα τα παιδιά θα πάρετε από μία και εγώ θα πηδάω από κεφάλι σε κεφάλι όση 
ώρα παίζει η μουσική μου. Όταν η μουσική μου σταματήσει το παιδάκι που θα με 
φοράει πρέπει να μου πει μια  προτασούλα με τη μαγική λέξη  που κρατάει. Είστε 
έτοιμοι; Η μουσική μου ξεκινάει……… 
 

 
Εικόνα 7.  Το μαγικό καπέλο παίζει με τα παιδιά! 

 
10η δραστηριότητα «Πώς τα κατάφερε ο αέρας, να κάνει το χαρτί να ταξιδέψει στις 
πολιτείες, στους ωκεανούς; » 
Το χαρτί ταξίδεψε με τη βοήθεια του αέρα  πάνω από  πολιτείες  και ωκεανούς….                                                                                                     
Ας γίνουμε όλοι αέρηδες για να βοηθήσουμε τα χαρτιά που έχουμε μπροστά μας να 
ταξιδέψουν σαν τα χαρτάκια του παραμυθιού (τα παιδιά φυσούν στην αρχή σιγά και 



239          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
μετά δυνατά το χαρτί τους). Γιατί μετακινήθηκε ο χαρτί;   Τι έχει ο αέρας; Το χαρτάκι 
μας όμως, είδε πάνω από τους ωκεανούς μικρά και μεγάλα κύματα. Ας 
δημιουργήσουμε κι εμείς στη μικρή μας θάλασσα (λεκάνη με νερό) μικρά και μεγάλα 
κύματα. (τα παιδιά φυσούν με το καλαμάκι τους  μέσα στο νερό πότε δυνατά και πότε 
σιγανά ανάλογα με τον  ήχο του αέρα που ακούνε  στο κασετόφωνο) 
 

 
Εικόνα 8. Τα παιδιά δημιουργούν μεγάλα και μικρά κύματα! 

 
Τα παιδιά παίζουν με τη δύναμη του αέρα και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. 
 Το χαρτί τρύπωσε μέσα στο καλύβι του κοριτσιού; Πώς; Eίχε αέρα εκεί μέσα; Πώς 
τον ένιωσε το κορίτσι ; Εμείς μπορούμε να τον νιώσουμε; Πού είναι κρυμμένος ; 
Τα παιδιά βρίσκουν τρόπους  για να νιώσουν τον αέρα: Φτιάχνουν βεντάλιες, κάνουν 
αέρα με το χέρι τους, ρίχνουν νερό στο πρόσωπό τους και τρέχουν να μαζέψουν αέρα 
κουνώντας μια σακούλα απορριμμάτων . 
Τα παιδιά βρίσκουν αντικείμενα που είναι κρυμμένος ο αέρας: μπάλα , μπαλόνι, 
λάστιχο του ποδηλάτου , σωσίβιο κ.λ.π. 
 Μπορούμε να μυρίσουμε τον αέρα; 
Τα παιδιά εισπνέουν και συμπεραίνουν ότι ο αέρας δε μυρίζει. 
«Ας μυρίσουμε όλοι μαζί τα λουλούδια της ανθισμένης πολιτείας , τα φαγητά που 
έφτιαχνε το κορίτσι του παραμυθιού κ.λ.π. Ο αέρας βοηθάει τις μυρωδιές να 
ταξιδέψουν όπως το χαρτί τους…….. 
 
11η δραστηριότητα «Το χαρτί και το αγόρι στη χώρα του κυρίου Μποφόρ» 
« ο χαρτί έγινε καράβι και το αγόρι καπετάνιος του. Άρχισαν να γυρνούν μαζί τις 
θάλασσες, τους ωκεανούς, τις   εποχές και τους ανέμους .Οι  άνεμοι  τους πήγαν σε 
μια αλλιώτικη  χώρα, στη χώρα  του κυρίου Μποφόρ. Ο κύριος Μποφόρ που ήταν και 
αυτός καπετάνιος ταξίδευε συνέχεια με το καράβι του στις θάλασσες και ο άνεμος 
τον πήγαινε μία από εδώ μία από εκεί. Γι ΄ αυτό ήθελε πάντα να ξέρει πριν ξεκινήσει 
το ταξίδι του τη δύναμη του ανέμου. Έφτιαξε λοιπόν μία κλίμακα  με αριθμούς για 
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να μετράει τη δύναμη του ανέμου: αύρα( 1-3), μέτριος άνεμος (4-5), δυνατός άνεμος 
(6-7) , θύελλα (8-9), καταιγίδα (10-11),τυφώνας (12). Έδωσε στην κλίμακα το όνομά 
του και την ονόμασε κλίμακα Μποφόρ( φτιάχνουμε τις καρτέλες ). «Ελάτε να 
γίνουμε καράβια και να γνωρίσουμε την κλίμακα του κυρίου Μποφόρ   (τα παιδιά 
ανά 2,3 γίνονται καράβια και κάθονται πάνω σε μπλε φόδρες που είναι η θάλασσα). 
Ετοιμαστείτε να μας ταξιδέψουν οι αέρηδες…(τα παιδιά στο άκουσμα της φλογέρας 
κουνιούνται σύμφωνα με τις καρτέλες της κλίμακας που σηκώνουμε). Ο Αίολος 
φώναξε όλους τους ανέμους μέσα στο σακί του και έτσι τα καράβια έμειναν ακίνητα 
στην ήρεμη θάλασσα. 

 
Εικόνα  9. Ταξιδεύουμε στη χώρα του κυρίου Μποφόρ…… 

 
12η   Δραστηριότητα «Η ζωγραφιά των ανέμων» 
Τα παιδιά γίνονται αέρηδες που είναι όλοι κλεισμένοι μέσα στο σακί του Αίολου. 
(σκεπάζονται με φόδρες). Παίρνουν από ένα όνομα του αέρα: βοριάς-άνεμος-αγέρι-
αέρας (ονομασίες του αέρα που έχει το παραμύθι μας και το ποίημα της  Ντίνας 
Χατζηνικολάου). 
Ο Αίολος αποφάσισε να φωνάξει τους αέρηδες να βγούνε έξω και τους φωνάζει έναν 
– έναν με το όνομά τους( βγαίνουν από την φόδρα). 
Όλοι οι άνεμοι παίζουν με τις σταγόνες της νερομπογιάς πάνω σε χαρτί του μέτρου, 
φυσώντας με τα καλαμάκια τους δυνατά και σιγά. Όλοι μαζί  φτιάχνουν την 
ζωγραφιά των ανέμων! 

 
«Τίποτα δεν είναι πιο ταιριαστό από τη φωνή του κοριτσιού  

με τη  φυσαρμόνικα του αγοριού» 
 

 
   



241          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Αξιολόγηση  
Το ταξίδι μας στα « χάρτινα όνειρα » του αγοριού, έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να 
απολαύσουν το παραμύθι, να εκφραστούν μέσα απ΄ αυτό, να επικοινωνούν, να 
συνεργάζονται για να βρίσκουν λύσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 
φαντασία. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή 
σ΄όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. Βίωσαν ρόλους και χαρακτήρες, 
καλλιέργησαν   την κριτική τους ικανότητα και ενίσχυσαν τη δημιουργική τους 
σκέψη και φαντασία  (δικά τους παραμύθια, ποιήματα, παιχνίδια κλπ.). Ανέπτυξαν 
δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόαση, διάλογο, επιχειρηματολογία κ.λ.π.) και 
γλωσσικές δεξιότητες (γραπτό – προφορικό λόγο). Ψυχαγωγήθηκαν μέσα από τη 
μουσική και το παιχνίδι. Αναπαρέστησαν με ζωγραφιές, τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματά τους. Η προσέγγιση της νέας γνώσης έγινε με ευχάριστο τρόπο μέσα 
από το παιχνίδι, την  παρατήρηση και τον προβληματισμό. Το παραμύθι άγγιξε τις 
καρδιές των παιδιών και μέσα απ΄ αυτό επιτεύχθηκαν  οι στόχοι  όλων των 
δραστηριοτήτων του παραμυθιού. 
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 της Στυλιανής Πέτκου, Νηπιαγωγείο Μελίας 
 
Τίτλος 
«Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών» 
 
Γενικός σκοπός   
Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε να αγαπήσουν και να απολαύσουν τα παιδιά  το βιβλίο 
και μέσα από την ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την 
ενεργητική μάθηση να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους φόβους τους. 
 
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Παιδί & γλώσσα, παιδί & μαθηματικά,  παιδί & 
δημιουργία & έκφραση – εικαστικά, παιδί & περιβάλλον,  παιδί & πληροφορική. 
 
Υλικά: Για την υλοποίηση του σεναρίου τα νήπια θα εργαστούν σε ανομοιογενείς 
ομάδες των 3 ατόμων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με 
κατάλληλο ψηφιακό υλικό. Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή είναι: 
υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας εκτυπωτής, Ράδιο-cd με μουσική, 
scanner και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Από την έναρξη της λειτουργίας της 
«γωνιάς» του Υπολογιστή, η νηπιαγωγός έχει εγκαταστήσει τα κατάλληλα 
εκπαιδευτικά λογισμικά και τα έχει επιδείξει στα παιδιά. Τα λογισμικά που θα 
χρησιμοποιηθούν στην προσέγγιση του θέματος «Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών» είναι: Λογισμικό εννοιολογικής  χαρτογράφησης 
Kidspiration, χρήση του Διαδικτύου, Φυλλομετρητής Ιστού, Tux paint, Power point. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: Συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη, διερεύνηση, εργασία σε 
ομάδες, βιβλία, Τ.Π.Ε.  
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Αφόρμηση:  
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας. Εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος για τα 
βιβλία από τα παιδιά. Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην τάξη.  Οργάνωση 
«γωνιάς» ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη. Η ανάγκη αναγνώρισης των 
συναισθημάτων και η αντιμετώπιση φοβικών καταστάσεων από τα παιδιά. Η επιλογή 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσα από την παιδική λογοτεχνία έγινε, γιατί μέσα από 
τα βιβλία μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα θέματα που 
αφορούν τα ίδια, αλλά και που αναφέρονται σε άλλους. Από την άλλη, η επαφή των 
παιδιών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα 
στην οργανωμένη διδασκαλία αφενός παρέχει ποικίλες ευκαιρίες μαθησιακών 
εμπειριών και αφετέρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ένταξης του νηπίου στην 
κοινωνία της πληροφορίας (Clemens 1994). Το «πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας» 
ξεκίνησε ως σχέδιο εργασίας και εξελίχθηκε στην πλήρη του μορφή μέσω των Τ.Π.Ε.  
 
Δραστηριότητες  
1η Δραστηριότητα: Επίσκεψη Συγγραφέα στην τάξη μας 

Στα πλαίσια του ανοίγματος του σχολείου μας στην κοινωνία, τα παιδιά 
κατόπιν προετοιμασίας συνάντησαν και συνομίλησαν με τη συγγραφέα κ. Ευδοκία 
Ποιμενίδου.  Η σημασία της επαφής αυτής έγκειται στην απόκτηση νέων εμπειριών, 
στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και κατ` επέκταση στα οφέλη της λογοτεχνίας 
στον ψυχισμό των παιδιών. Η συγγραφέας κ. Ευδοκία Ποιμενίδου μας αφηγήθηκε το 
παραμύθι «Ο αρκουδογιάννης»: Το παραμύθι φανερώνει την αρμονική συμβίωση του 
ανθρώπου με τα άγρια ζώα. Η ιστορία αφορά το μικρό Γιάννη που χάθηκε στο δάσος 
και ζούσε με μια αρκούδα και το μικρό της. Μετά από δεκατέσσερα χρόνια, αφού οι 
αρκούδες χάθηκαν, ο Γιάννης ξαναβρέθηκε στην κοινωνία των ανθρώπων, 
ξανάσμιξε με τους γονείς του και έκανε οικογένεια. Τυχαία βρήκε το αρκουδάκι, που 
το είχαν φυλακίσει κάποιοι άνθρωποι, το απελευθέρωσε κι έζησαν όλοι μαζί 
ευτυχισμένοι. (εικ. 1) Η διήγηση του παραμυθιού δημιούργησε έντονα συναισθήματα 
στα παιδιά, τα οποία καταγράψαμε. Στη συνέχεια τα παιδιά εκφράστηκαν ελεύθερα 
μέσα από τη ζωγραφική, απεικονίζοντας σκηνές του παραμυθιού. Ακολούθησε 
δραματοποίηση του παραμυθιού. (εικ. 2, 3) 

 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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2η Δραστηριότητα: Επίσκεψη στο Τυπογραφείο 
Η κ. Ευδοκία Ποιμενίδου περιέγραψε στα παιδιά τη διαδικασία δημιουργίας ενός 
βιβλίου. Για να αντιληφθούν, όμως, καλύτερα το πώς η σκέψη γίνεται γραπτός λόγος 
και εκδίδεται σε χιλιάδες αντίτυπα, επισκεφθήκαμε το τυπογραφείο μιας τοπικής 
εφημερίδας. Εκεί η κ. Βλαχάκη Χαρίκλεια εξήγησε τα στάδια εκτύπωσης. Ταυτόχρονα 
τα παιδιά συνειδητοποίησαν την αξία της ανακάλυψης της τυπογραφίας (εικ. 4). 

 
Εικόνα 4 

3η Δραστηριότητα: «Τι γνωρίζετε για το βιβλίο;» 
Την επόμενη μέρα, ακολούθησε συζήτηση, ώστε να αξιολογηθεί το γνωστικό πεδίο 
των  νηπίων για το βιβλίο. Τα παιδιά αντάλλαξαν εμπειρίες, διατύπωσαν απόψεις 
και στη συνέχεια εξέφρασαν το ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα σχετικά με το 
θέμα. Με την τεχνική της ιδιοθύελλας η νηπιαγωγός έδωσε έναν εννοιολογικό 
χάρτη με κεντρική ιδέα το θέμα του βιβλίου και ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν 
λέξεις - κλειδιά που αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις τους. Τα παιδιά τοποθέτησαν με 
τη βοήθεια της νηπιαγωγού τις λέξεις – κλειδιά γύρω από την κεντρική ιδέα 
εισάγοντας σχετικές εικόνες από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού, τις οποίες είχε 
εισάγει η νηπιαγωγός από την προηγούμενη ημέρα. 
Στόχοι: να συμμετέχουν στη συζήτηση, να παρατηρούν, να γράφουν όπως μπορούν 
(ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ) και να αλληλεπιδρούν. Ακόμη,  να εξοικειωθούν με μια από τις 
λειτουργίες του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration και στο 
“drag and drop”με το ποντίκι (ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). 
Περιγραφή: Αρχικά παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά το λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης Kidspiration. Η νηπιαγωγός τοποθέτησε στο κέντρο μια ζωγραφιά 
που έδειχνε ένα βιβλίο με «ακτίνες». Ήρθε η σειρά των παιδιών τώρα να ψάξουν και 
να σύρουν στη σωστή μεριά τα πράγματα που γνωρίζουν για τα βιβλία και να τα 
βρουν στη βιβλιοθήκη του λογισμικού. (εικ. 5). 
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Εικόνα 5 

4η Δραστηριότητα: «Οι εικόνες μπερδεύτηκαν» 
Αφηγούμαστε στα παιδιά το παραμύθι «η παλέτα των συναισθημάτων» της Έρα 

Μουλάκη. Στο συγκεκριμένο παραμύθι, η Συναισθηματικούλα συχνά έκλαιγε, χωρίς 
να ξέρει ακριβώς το γιατί, και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς αισθανόταν. 
Ώσπου μια μέρα γνώρισε ένα ζωγράφο. Κι εκείνος της έδειξε πως όλοι μέσα μας 
έχουμε χιλιάδες συναισθήματα…Η διήγηση του παραμυθιού δημιούργησε έντονα 
συναισθήματα στα παιδιά. Τα παιδιά εξέφρασαν απορίες που είχαν πάνω στο κείμενο, 
περιέγραψαν έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που βίωσαν στο παρελθόν και 
μετά σχολίασαν τις εικόνες που τους έκαναν εντύπωση. Η νηπιαγωγός ανέλαβε να 
καταγράψει όλες τις ιστορίες που αφηγήθηκαν τα παιδιά.  
Στόχοι: Να συμμετέχουν τα παιδιά στη συζήτηση, να περιγράφουν, να παρατηρούν, 
να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (ΠΑΙΔΙ &ΓΛΩΣΣΑ). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να τοποθετήσουν με χρονική 
σειρά τις εικόνες του παραμυθιού (ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται στη χρήση του ποντικιού στο drag and drop. (ΠΑΙΔΙ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 
Περιγραφή:  Στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration  τοποθετήσαμε εικόνες από 
το παραμύθι που διαβάσαμε με λανθασμένη σειρά. Τα παιδιά καλούνται ανά ομάδα 
να βάλουν τις εικόνες στη σωστή σειρά και να τις σύρουν στη σωστή κορνίζα. (εικ. 6)  

 

Εικόνα 6 
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5η Δραστηριότητα: «Βρες το συννεφάκι του ζωγράφου…» 

Στο περιβάλλον του λογισμικού  Kidspiration η νηπιαγωγός δημιουργεί φύλλο 
εργασίας που στη μία πλευρά υπάρχουν εικόνες από το βιβλίο «η παλέτα των 
συναισθημάτων» και από κάτω τα ονόματα των ηρώων του παραμυθιού, δηλαδή 
Ζωγράφος, Συναισθηματικούλα και στην άλλη πλευρά υπάρχουν οι δύο 
προαναφερθείσες λέξεις σε δύο συννεφάκια με κάθε λέξη σε διαφορετικό συννεφάκι. 
Στόχοι: Να αντιστοιχίσουν λέξεις – εικόνες με τη σωστή λέξη (ΠΑΙΔΙ & 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) με τη χρήση λογισμικού.  
Περιγραφή:  Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν την κάθε εικόνα – λέξη με τη 
σωστή λέξη που βρίσκεται μέσα στα συννεφάκια, κάνοντας χρήση της λειτουργίας 
επιλογής με αριστερό κλικ του ποντικιού και της λειτουργίας σύρε και άσε. (drag and 
drop) (εικ. 7) 

Εικόνα 7 

 
6η Δραστηριότητα: «Παίζουμε με τη γραφή χωρίς μολύβια…» 

Στη συνέχεια αναλύουμε το χαρακτήρα της Συναισθηματικούλας. Τα νήπια 
περιγράφουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα που 
πιστεύουν ότι έχουν οι ήρωες του παραμυθιού. Κατόπιν η νηπιαγωγός δημιουργεί 
στο κειμενογράφο ένα πίνακα μέσα στον οποίο παραθέτει αποσπάσματα από την 
εικονογράφηση του βιβλίου «η παλέτα των συναισθημάτων» στα οποία 
απεικονίζονται οι διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις των ηρώων. Κάτω από 
κάθε απόσπασμα προσθέτει μία περιγραφή του συναισθήματος, που αυτό απεικονίζει. 
Στόχοι: Να εντοπίσουν γράμματα και αριθμούς «γράφουν» χρησιμοποιώντας 
κεφαλαία και πεζά γράμματα (ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Να εργαστούν με 
το κάθε μέλος της ομάδας, να αλληλεπιδρούν να (ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ). 
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται στις ομάδες τους και πηγαίνουν στους 
υπολογιστές, για να ανοίξουν το φύλλο εργασίας που έχει δημιουργήσει η 
νηπιαγωγός στο word και αντιγράφουν δίπλα σε κάθε εικόνα τη λέξη που βλέπουν 
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κάτω από αυτήν, η οποία αποτελεί περιγραφή του εικονιζόμενου συναισθήματος. 
(εικ. 8) 

Εικόνα 8 

7η Δραστηριότητα: «Η επίσκεψη μιας άγνωστης εικόνας» 
Στο εκπαιδευτικό λογισμικό Kidspiration η νηπιαγωγός δημιουργεί πίνακα με 

ομάδες των παραμυθιών που τους άρεσαν περισσότερο από τις αναγνώσεις της 
εβδομάδας. 
Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ξεχωρίσουν από διάφορες εικόνες παραμυθιών 
μόνο αυτές τις εικόνες που δεν ταιριάζουν (ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Να δίνουν 
εξηγήσεις για διάφορες επιλογές και προτιμήσεις τους και να αιτιολογούν τις 
απόψεις και τις πράξεις τους.   (ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ) 
Περιγραφή: Τα παιδιά μεταφέρουν από κάθε ομάδα την εικόνα που δεν ταιριάζει 
κάνοντας κλίκ πάνω σ’αυτήν και συροντάς την στο τετράγωνο. (εικ. 9) 
                                                            

Εικόνα 9 

 
8η Δραστηριότητα: «Επίσκεψη σε μία πινακοθήκη»  
Στόχοι: να γνωρίσουν έργα μεγάλων ζωγράφων και να εντοπίσουν τα συναισθήματα 
των εικονιζόμενων προσώπων, να εκφράσουν συναισθήματα που τους προκαλούν 
κάποια έργα ζωγραφικής.  
Περιγραφή: Πληροφορούμε τα παιδιά ότι μία μορφή μουσείου είναι και η 
πινακοθήκη. Εκεί εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής. Στη συνέχεια, τους προτείνουμε 
να οργανώσουμε μία επίσκεψη σε μία πινακοθήκη. Κατά την επίσκεψή τους στην 
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πινακοθήκη τα παιδιά παρατηρούν διάφορους ζωγραφικούς πίνακες. Συζητούμε για 
τα συναισθήματα που νιώθουν, όταν τους βλέπουν. Ρωτάμε πώς πιστεύουν ότι 
αισθανόταν ο ζωγράφος, όταν τους έφτιαχνε. (εικ. 10)   

Εικόνα 10 

 
9η Δραστηριότητα: «Μια ωραία βόλτα στο διαδίκτυο με ασφάλεια» 
Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον 
εντοπισμό γραμμάτων στο πληκτρολόγιο, να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του 
κενού, της διαγραφής και του enter/return.  (ΠΑΙΔΙ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ).  Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ). 
Περιγραφή: 

Την επόμενη μέρα μετά την επίσκεψη των παιδιών στην πινακοθήκη και πάντα 
με τη καθοδήγηση και τη βοήθεια της νηπιαγωγού  τα παιδιά ανοίγουν το 
φυλλομετρητή ιστού Google Chrome και αναζητούν πίνακες ζωγράφων με θέμα το 
βιβλίο, δίνοντας τις λέξεις - κλειδιά πίνακες ζωγραφικής βιβλίο. Στη συνέχεια, 
καλούνται να βρουν ένα κοινό στοιχείο που υπάρχει σε όλους τους πίνακες. (εικ. 11, 
12). Τα παιδιά ασκήθηκαν στην παρατήρηση, τη σύγκριση, την έκφραση 
συναισθημάτων για τα καλλιτεχνικά έργα μεγάλων ζωγράφων με θέμα το βιβλίο. 
Κάποια έργα μεγάλων ζωγράφων αποθηκεύθηκαν στον αντίστοιχο φάκελο.     
 

 
 
 
 
 

   Εικόνα 11    Εικόνα 12 
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10η Δραστηριότητα: «Ένας παραμυθάς στο νηπιαγωγείο μας» 

Αποφασίσαμε να καλέσουμε στο νηπιαγωγείο μας τον παππού ενός παιδιού, για 
να μας αφηγηθεί ένα λαϊκό παραμύθι από τα χρόνια των παππούδων του. Την ημέρα 
που μας επισκέφθηκε στο νηπιαγωγείο καθίσαμε όλοι γύρω του και ακούσαμε το 
παραμύθι «η χρυσονεράιδα και το μαγεμένο σκυλί». (εικ. 13) 

Εικόνα 13 

 
11η Δραστηριότητα: «Το παραμύθι της γιαγιάς» 

Τα παιδιά με κατάλληλες οδηγίες και καθοδήγηση αποθήκευσαν στην 
επιφάνεια εργασίας τον πίνακα «Το παραμύθι της γιαγιάς» του Ν. Γύζη. 
Στόχοι: Ενθαρρύνονται να παρατηρούν, να περιγράφουν, να εξηγούν, να υποθέτουν, 
να μαθαίνουν καινούργιες λέξεις (ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
«εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις. (ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ), να συνεργάζονται 
και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (ΠΑΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ).  
Περιγραφή: Τα παιδιά ανοίγουν τον φάκελο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, 
κλικάροντας πάνω σ` αυτόν (εικ. 14). Επισημαίνουμε στα παιδιά ότι πολλοί ζωγράφοι 
πιστεύουν ότι κάθε χρώμα είναι ένα συναίσθημα. Στη συνέχεια τα παιδιά 
παρατηρούν τον πίνακα. (εικ. 15) Τα σκούρα χρώματά του  οδηγούν τα παιδιά στη 
σκέψη, πως εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. 

Συζητάμε με τα παιδιά : 
-Ποιος αφηγείται (μας λέει) το παραμύθι; 
-Τι κρατάει στο χέρι της η γιαγιά; 
-Γιατί έχει σηκώσει το δεξί της χέρι; 
-Τι καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που τα παιδιά κοιτάζουν τη γιαγιά; 
-Πώς μαθαίνουν οι γιαγιάδες τόσα πολλά παραμύθια; 
-Σήμερα μας διαβάζουν οι γιαγιάδες παραμύθια; 
-Ποιο παραμύθι νομίζουν ότι λέει η γιαγιά; (παιχνίδι φαντασίας) 
Τα παιδιά μετρούν τα πρόσωπα του πίνακα και προχωρούμε σε απλές 

μαθηματικές πράξεις. Πόσα είναι τα παιδιά, πόσα θα μείνουν αν φύγει ένα ή αν 
έρθουν τρία ακόμα. 
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   Εικόνα 14           Εικόνα 15 

 
12η Δραστηριότητα: «Αναλύω… διακοσμώ… ξεπερνώ τους φόβους μου» 

Διαβάζοντας το παραμύθι «η παλέτα των συναισθημάτων» σταματήσαμε στο 
τραγούδι «Φοβάμαι τις νύχτες μόνη μου όταν μένω». Στη συνέχεια κάθε παιδάκι 
διηγήθηκε τους φόβους του στα υπόλοιπα παιδιά, ενώ αργότερα έδωσαν μορφή 
στους φόβους τους με τη βοήθεια του λογισμικού Tux Paint. 
Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να «παίζουν» με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης 
(μολύβι, πινέλο, σπρέι κλπ.), για να δημιουργούν απλά σχέδια και εικόνες (ΠΑΙΔΙ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Τα παιδιά εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική να εκφράσουν τις 
σκέψεις τους, τις ιδέες τους, τις εμπειρίες τους, τα βιώματα και τα συναισθήματά 
τους (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ). Τα παιδιά συμμετέχουν στη συζήτηση, 
ενθαρρύνονται στην περιγραφή, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ).      
Περιγραφή: Αρχικά παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά το εκπαιδευτικό λογισμικό 
ανοικτού τύπου Tux Paint. Τα παιδιά άνοιξαν το πρόγραμμα ζωγραφικής κάνοντας 
διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Με το ποντίκι 
έκαναν κλικ πάνω στο κουμπί από τα  για να επιλέξουν το πινέλο ζωγραφικής. Στη 
συνέχεια καθένα από τα νήπια ζωγραφίζει το αντικείμενο του φόβου του και το 
διακοσμεί με τον πιο αστείο τρόπο που μπορεί να φανταστεί, χρησιμοποιώντας 
πρωτότυπα εργαλεία. (εικ. 16). Στην πορεία, όλα τα νήπια αποθηκεύουν και 
εκτυπώνουν την εργασία τους. 

Εικόνα 16 
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13η Δραστηριότητα: «Η διαδρομή του βιβλίου από το ζωγράφο μέχρι το βιβλιοπωλείο 
και στα χέρια του μικρού αναγνώστη»   
Το λογισμικό Παρουσιάσεων Power Point πρόκειται για πολυμεσική παρουσίαση της 
πληροφορίας που συνδυάζει την εικόνα με τον ήχο και ελκύει τα παιδιά. Το 
πρόγραμμα της παρουσίασης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθούν οι 
γνώσεις των μικρών παιδιών παίζοντας, γνωρίζοντας ότι η μάθηση κατακτάται με 
τον καλύτερο τρόπο από το παιχνίδι. Σ` αυτό το σενάριο έχω συνθέσει μία 
παρουσίαση σχετική με το θέμα. 
Στόχοι: Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του PowerPoint (ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 
Περιγραφή: Αρχικά παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά το λογισμικό παρουσιάσεων 
Power Point. Με τη βοήθεια του Power Point τα παιδιά παρατήρησαν προσεχτικά τις 
πέντε διαφάνειες και τις έβαλαν σε σειρά σύροντάς τες την μία κάτω από την άλλη 
στην αριστερή στήλη, για να δείξουν ποια προετοιμασία γίνεται και πώς  οι 
ζωγραφιές του ζωγράφου γίνονται εικονογραφημένα παραμύθια μέχρι να φθάσουν 
στα χέρια των παιδιών. (εικ. 17) 
Στη συνέχεια τα παιδιά αποθήκευσαν την εργασία τους για χρήση του Portfolio και 
την εκτύπωσαν.   

                                                            Εικόνα 17 

 
14η Δραστηριότητα: Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου 
Στόχοι: Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και τις δυνατότητες που τους δίνει προκειμένου 
να κοινοποιήσουν τις γνώσεις τους στους άλλους (δημιουργία βιβλίου). 
 Περιγραφή: Στο νηπιαγωγείο της Μελίας κατά το έτος 2013-2014 εκπονήθηκε το 
«Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών». Τα παιδιά ήρθαν 
σε επαφή με διάφορα παραμύθια, ένα εκ των οποίων ήταν το «Γιατί δεν κοιμάσαι 
αρκουδάκι μου;» Τα παιδιά άκουσαν ένα μέρος του παραμυθιού από το CD «Γιατί δεν 
κοιμάσαι Αρκουδάκι μου» και τη συνέχειά του με την βοήθεια της νηπιαγωγού το 
δραματοποίησαν και το εικονογράφησαν. Οι ζωγραφιές τοποθετήθηκαν με χρονική 
ακολουθία, σκαναρίστηκαν και αποθηκεύτηκαν. Οι εικόνες εισήχθησαν στο Power 
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Point και στη συνέχεια όλοι μαζί έγραψαν ένα κείμενο για κάθε εικόνα. Μετά τα 
νήπια χωρισμένα σε ομάδες αφηγήθηκαν από ένα τμήμα της ιστορίας για τη 
δημιουργία της ηλεκτρονικής αφήγησης. Στα διαλογικά μέρη η αφήγηση γινόταν 
από δύο ή περισσότερα παιδιά. Με την ολοκλήρωσή της η εργασία παρουσιάστηκε 
στην ολομέλεια, η οποία παρατήρησε ότι τα διαλογικά μέρη δεν ξεχώριζαν από την 
αφήγηση τόσο ακουστικά όσο και ως κείμενο. Η λύση δόθηκε με την αλλαγή του 
χρώματος της γραμματοσειράς στα συγκεκριμένα τμήματα. Η διαδικασία της 
δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου ολοκληρώθηκε με τη ζωγραφιά του 
εξωφύλλου και οπισθόφυλλου, τη γραφή του τίτλου, το όνομα του νηπιαγωγείου και 
τα ονόματα των παιδιών (εικ. 18). 

Εικόνα 18 

 
Αξιολόγηση 

Η διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση Η/Υ και ειδικότερα με το λογισμικό 
tux paint ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη στους μαθητές και προκάλεσε το ενδιαφέρον 
τους, με αποτέλεσμα την επίτευξη σε πολύ υψηλό βαθμό των στόχων του μαθήματος. 
Καλλιεργήθηκε η συνεργατικότητα ανάμεσα στους μαθητές κάθε ομάδας, έτσι ώστε 
να συμμετέχουν και οι πιο αδύναμοι μαθητές. Οι ομάδες δούλεψαν πολύ καλά, 
υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Τα λογισμικά 
άρεσαν στα παιδιά. Προκάλεσαν το ενδιαφέρον των νηπίων, την άμεση και ενεργό 
συμμετοχή τους, την αποδοχή του άλλου, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της 
κριτικής σκέψης, και της συλλογικής προσπάθειας. Έγινε συζήτηση με τους μαθητές, 
οι οποίοι ρωτήθηκαν τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε και σε ποια σημεία 
δυσκολεύτηκαν. Τελικά, έγινε φανερό ότι οι μαθητές «απόλαυσαν» το «νέο» τρόπο 
προσέγγισης και πραγμάτωσης της διδασκαλίας του μαθήματος με τη βοήθεια των 
ΤΠΕ και οι περισσότεροι κατέστησαν ικανοί/ές να χειρίζονται με ευκολία τα 
λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν (ιδιαίτερα το tux paint). 
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 της Κωνσταντίας Ρίζου, 1ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων 
 
Τίτλος 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ  ΧΡΩΜΑΤΟΧΩΡΑ 
 
Γενικός σκοπός: Να  γνωρίσουν τα νήπια τον κόσμο μέσα από τα χρώματα ενός 
βιβλίου  και να ταξιδέψουν σ’αυτόν. 
 
Επιμέρους Στόχοι: 
Προφορική Επικοινωνία 
να μάθουν να ακούνε, να παρατηρούν, να περιγράφουν και να αναδιηγούνται 
ιστορίες με το δικό τους τρόπο. 
να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις που προκύπτουν και να τεκμηριώνουν τις 
απόψεις τους 
να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 
Ανάγνωση 
Να έρθουν σε επαφή με το γραπτό λόγο μέσα από τα παραμύθια και να αντιληφθούν 
πώς συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. 
Γραφή και γραπτή έκφραση 
να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, 
μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης. και σ’ αυτό 
συμβάλλει η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη «δημιουργία» δικών τους 
κειμένων µε υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό 
να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται 
στα  ενδιαφέροντά τους. 
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Παιδί και μαθηματικά 
   να παρατηρούν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν, να  
ταξινομούν και να εμπλέκουν μαθηματικές λέξεις στο λόγο.  
Παιδί και περιβάλλον:  
Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 
να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας 
να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 

     Δημιουργία και έκφραση 
Να πειραματίζονται με υλικά και χρώματα, να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν 
Να αναπτύξουν τη φαντασία τους δημιουργώντας δικές τους ιστορίες 
Να εκφράζονται μέσα από το δραματικό παιχνίδι. 
 
Αφόρμηση: Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, ανάμεσα στα διάφορα βιβλία που 
διαβάζουμε και έχουν άρωμα γιορτών, προτείνουμε  στα παιδιά το βιβλίο με τίτλο 
«Φρικαντέλα, η Μάγισσα που μισούσε τα Κάλαντα».Είναι ένα βιβλίο που προσελκύει 
το ενδιαφέρον των παιδιών και μόνο από την εικονογράφησή του. Πάντα αρέσει στα 
νήπια μια ιστορία με μάγισσες.! 
 
Δραστηριότητες 
1η Δραστηριότητα: Αφήγηση παραμυθιού. 
 Αρχικά παρατηρούμε το βιβλίο εξωτερικά και εσωτερικά. Ζητάμε από τα παιδιά να 
μαντέψουν από τις εικόνες το περιεχόμενο της ιστορίας και καταγράφουμε τις ιδέες 
τους. Αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά του βιβλίου: εξώφυλλο, σελίδες, τίτλος, 
συγγραφέας, εικονογράφηση, εκδόσεις….Εντοπίζουμε τον τίτλο, τον συγγραφέα, τις 
εκδόσεις. Μετράμε όλοι μαζί τις σελίδες του και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε στο 
μαθηματικό ταμπλό μας τον αντίστοιχο αριθμό. Διαβάζουμε την ιστορία και ζητάμε 
να μας πουν τί τους άρεσε, τί δεν τους άρεσε, τί  θα ήθελαν να είναι διαφορετικό. 
Αναδιηγούμαστε την ιστορία και την δραματοποιούμε. Αποτυπώνουμε σε χαρτί ότι 
μας εντυπωσίασε. Τα παιδιά αντιγράφουν όπως μπορούν σε  φύλλο εργασίας τον 
τίτλο, τον συγγραφέα και τις εκδόσεις  του βιβλίου. 
 
2η  Δραστηριότητα: Παιχνίδι με τα χρώματα 
Παρατηρούμε ότι η ιστορία μας είναι γεμάτη χρώματα: τα ροζ μπαλόνια που η 
μάγισσα φυλάκισε τις φωνές των κοριτσιών και τα μπλε μπαλόνια που φυλάκισε τις 
φωνές των αγοριών, που έλεγαν τα κάλαντα. Επίσης το πέτρινο κάστρο της είναι 
γεμάτο πολύχρωμα δωμάτια: το μωβ δωμάτιο, η κίτρινη αποθήκη, η κόκκινη 
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τραπεζαρία, το μπλε μπάνιο, το χρυσαφένιο θησαυροφυλάκιο, η ροζ κρεβατοκάμαρα. 
Προτείνουμε στα παιδιά να βάλουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο λίγο περισσότερο 
χρώμα στην τάξη μας. Το παιχνίδι ξεκινά….. Η Νηπιαγωγός με μια παλέτα στο χέρι 
και ένα πινέλο τραγουδά «Περπατώ, περπατώ και ψάχνω για να βρω, το χρώμα που 
αγαπώ……..και ποιο είναι αυτό…..το κόκκινο».Τότε τα παιδιά θα πρέπει να ψάξουν 
στην τάξη, να αναγνωρίσουν και να ακουμπήσουν κάτι  που είναι κόκκινο. Ένα παιδί  
με το κόκκινο χρώμα της παλέτας ζωγραφίζει σε χαρτί στο καβαλέτο κάτι κόκκινο. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται με όλα τα χρώματα και φτιάχνουμε μια ωραία 
Χρωματοχώρα! Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν το αγαπημένο  τους χρώμα. 
Καταλήγουν στο πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το γαλάζιο-μπλε. 
Σχεδιάζουμε μπαλονάκια όπως αυτά της ιστορίας στα χρώματα που επιλέγουν,  τα 
κόβουμε και τα σκορπίζουμε. 

 
Εικόνα 1η  (Τα παιδιά διαλέγουν το μπαλόνι που επιθυμούν) 

 
Εικόνα 2η (Τα ομαδοποιούν και φτιάχνουν πέντε ωραίες ομαδούλες) 

 
3η Δραστηριότητα: Δημιουργία-έκφραση της δικής μας Χρωματοχώρας. 
Αποφασίζουμε με τα παιδιά να δημιουργήσει κάθε ομάδα τη δικιά της Χρωματοχώρα, 
να της δώσει το δικό της ξεχωριστό όνομα και φτιάχνοντας μια ιστορία να μας 
ταξιδέψει σ’αυτήν. Οι ομάδες  χωρίζονται, οργανώνονται, θέτουν κανόνες  και το 
…..ταξίδι ξεκινά (Εικόνα 1, 2). (Η αφήγηση γίνεται στην παρεούλα από την κάθε 
ομάδα και η καταγραφή από τη Νηπιαγωγό). 
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H   ΠΡΑΣΙΝΟΧΩΡΑ 

 
Εικόνα 3 

«Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό μέρος που όλα ήταν πράσινα ,την 
Πρασινοχώρα, ζούσε  ένα μικρό παιδάκι, ο Μάμης. Ο Μάμης αγαπούσε πολύ τα 
πράσινα φυτά και όλα τα πράσινα λουλούδια. Ήθελε να πάει να τα δει από κοντά. Τα 
λουλούδια έμεναν  σε ένα καταπράσινο σπιτάκι, που το λέγαν «Πράσινο 
Θερμοκήπιο». Η μαμά του, του έκανε τη χάρη και τον πήγε εκεί. Ο Μάμης τα κοίταζε 
συνέχεια μαγεμένος για πολλή ώρα. Έπρεπε να φύγουν  όμως γιατί τους έπιασε η 
νύχτα. Την ώρα που μιλούσαν όμως κάτι πετάχτηκε γρήγορα πάνω του και 
φοβήθηκε πολύ-πολύ. Ήταν μια μεγάλη πράσινη ακρίδα……» 

Η  ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑ 

 
 Εικόνα 4η 

       «Κάποτε σε ένα όμορφο χωριό, την Κοκκινοχώρα, ζούσε ένα κοριτσάκι που 
φορούσε πάντα κόκκινα ρούχα και την λέγαν Κοκκινούλα.Το σπιτάκι της είχε έναν 
πολύ  όμορφο κήπο. Γυρίζοντας από το σχολείο της κατέβηκε κάτω , κρατώντας ένα 
μεγάλο καλάθι. Μάζεψε κόκκινα λουλούδια, κόκκινες  παπαρούνες και κόκκινες 
μαργαρίτες………………». 
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Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΧΩΡΑ 

             
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5 

«Μια φορά κι έναν καιρό,  σε μια άλλη χώρα, την Πορτοκαλοχώρα, ζούσε ο 
Πορτοκαλούλης. Μια μέρα σηκώθηκε πρωί-πρωί και πήγε στο χωράφι, που είχε 
πορτοκαλιές, για να μαζέψει πορτοκάλια. Στην μέση της ημέρας πήρε ένα παγωτό 
γιατί  είχε πολύ ήλιο και ζεστάθηκε. Το παγωτό ήταν πορτοκαλί. Ξέρετε γιατί; Γιατί  
είχε γεύση πορτοκάλι! Εκεί που έτρωγε βλέπει μια πορτοκαλί πεταλούδα που κάθισε 
πάνω σε ένα πορτοκαλί λουλούδι. Μετά πήγε σε έναν άλλο κήπο και μάζεψε  πολλά-
πολλά πορτοκαλί  καρότα….» 

Η ΚΙΤΡΙΝΟΧΩΡΑ 

   
Εικόνα 6 

                                                  

«Μια   φορά   κι   έναν   καιρό,  ήταν   ένα   αγοράκι   που   το   έλεγαν   Βασίλη. 
Φορούσε  κίτρινα   ρούχα και ζούσε στην Κιτρινοχώρα. Ένα   βράδυ   που   κοιμόταν   
άκουσε  ένα  θόρυβο .Ήταν ο  αδερφός  του   ο  μικρός   που   έπαιζε   με  τα 
αρκουδάκια του  μέσα   στην κούνια . Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε στον 
ουρανό το κίτρινο φεγγάρι  που χαμογελούσε. Όταν ήρθε το πρωί, ο Βασίλης  ακόμα 
κοιμόταν. Ο κίτρινος ήλιος τον φώναξε να ξυπνήσει. Θα μετρούσε μέχρι το δέκα για 
να ξυπνήσει. Τελικά ξύπνησε κι έφαγε μια κίτρινη μπανάνα για πρωινό.» 
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Η ΓΑΛΑΖΟΧΩΡΑ 

 
Εικόνα 7η 

«Μια φορά κι έναν καιρό στην Γαλαζοχώρα, ήταν μια καταγάλανη βαθιά θάλασσα . 
Σε αυτή τη θάλασσα ζούσαν πολλά πολύχρωμα ψάρια αλλά και πολύ μεγάλοι και 
άγριοι καρχαρίες. Ξαφνικά ξέσπασε ένας μεγάλος καβγάς και οι καρχαρίες έφαγαν τα 
καημένα τα ψαράκια. Πάνω από τη θάλασσα ήταν ο καταγάλανος ουρανός που όμως 
γέμισε σύννεφα…» Τα  δένουμε όλα σε ένα βιβλιαράκι, φτιάχνουμε εξώφυλλο δική 
μας δημιουργίας, δίνουμε τον τίτλο «Ταξίδι στη Χρωματοχώρα», συγγραφέας «Τα 
νήπια του 1ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων» και γιατί όχι το ανατυπώνουμε και το 
χαρίζουμε σε φίλους και γνωστούς. 
 
4η Δραστηριότητα: Γλωσσικά παιχνίδια 
Μέσα στα μπαλονάκια γράφουμε και ένα γράμμα από τη λέξη ΧΡΩΜΑΤΟΧΩΡΑ.  
 

 
Εικόνα 8. 

Τα ανακατεύουμε και ζητάμε από τα παιδιά να τα βάλουν στη σωστή σειρά για να 
σχηματιστεί η λέξη. 
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                                                                  Εικόνα 9η 

 Μετά αφαιρούμε ένα γράμμα κάθε φορά και ζητάμε να το αναγνωρίσουν και 
προσπαθούμε να διαβάσουμε τη λέξη χωρίς αυτό. Τέλος δημιουργούμε λέξεις σε 
καρτέλες που να τελειώνουν σε –χώρα: ΦΡΟΥΤΟΧΩΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΧΩΡΑ, 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΧΩΡΑ, ΛΑΧΑΝΟΧΩΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΧΩΡΑ, ΑΡΙΘΜΟΧΩΡΑ, ΛΑΧΑΝΟΧΩΡΑ, 
ΒΙΒΛΙΟΧΩΡΑ…….. 
 
5η  Δραστηριότητα: Παιχνίδι-Το χρώμα της Μάγισσας. 
Ένα παιδί στο ρόλο της Μάγισσας τραγουδά: «Είμαι η Μάγισσα και μισώ το 
….κόκκινο». Αναφέρει ένα χρώμα που μισεί και κυνηγάει να πιάσει το παιδί που έχει 
πάνω του αυτό το χρώμα. Όταν το πιάσει βγαίνει από το παιχνίδι και συνεχίζει. 
 
Aξιολόγηση 
Αρχικά διαπίστωσα αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για την ιστορία, που 
διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι το τέλος αυτής. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα το πως 
μετέφεραν τις εντυπώσεις τους στο χαρτί. Τους άρεσε πολύ η εικονογράφηση με την 
πληθώρα των χρωμάτων, γι’αυτό και αποφασίσαμε να διερευνήσουμε το θέμα των 
χρωμάτων με το δικό μας τρόπο. Οι ομάδες λειτούργησαν ικανοποιητικά. Τηρήθηκαν 
οι κανόνες που τέθηκαν αρχικά σε μεγάλο βαθμό. Συμμετείχαν όλα τα παιδιά αν και 
2-3 δεν θέλησαν να πάρουν το λόγο καθόλου. Παρατήρησα ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπειριών και γνώσεων πάνω στο θέμα μας. Αυτό  φάνηκε στο πως ζωγράφισαν τις 
Χρωματοχώρες αλλά και στην αφήγησή τους. Διαπίστωσα κάποιες αδυναμίες 
προνηπίων  στην αναγνώριση χρωμάτων, στην ομαδοποίηση  και στην αφήγηση. 
Έτσι στην πορεία διαμόρφωσα ένα εξατομικευμένο  πρόγραμμα με δραστηριότητες 
που συνέβαλαν στην κάλυψη αυτών των αδυναμιών. Στην αφήγηση και γενικά στη 
βελτίωση του λόγου βοήθησε και το πρόγραμμα «Ο Παραμυθάς της τάξης» που 
δουλέψαμε όλη τη χρονιά στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης με αφήγηση 
παραμυθιού κάθε Δευτέρα από παιδί της τάξης. Το  πρόγραμμα ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς προς δική μου ικανοποίηση και ευχαρίστηση των παιδιών. 
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 των Ευφροσύνης Σκύφτα & Ελένης Γκαζγκάνη, 28ο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο Λάρισας 
 
Τίτλος: «Πλούτος» Αριστοφάνη     
 (Διασκευή για παιδιά: Σοφία Ζαραμπούκα)  
 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: 

Εικαστικά, Δημιουργία και έκφραση, Παιδί και περιβάλλον (ιστορία θεάτρου),ΤΠΕ.  
Στόχοι: 
Να δουν ένα άλλο τύπο βιβλίου με διαφορετικό περιεχόμενο. 
Να μάθουν για το αρχαίο δράμα, το αρχαίο θέατρο, το μαντείο των Δελφών. 
Να εμπλουτίσουμε τον προφορικό τους λόγο, να κάνουμε τις αντιθέσεις ανάμεσα 
στον πλούτο και τη φτώχεια. 
Να επισκεφθούν ένα σύγχρονο θέατρο και να παρακολουθήσουν την θεατρική 
παράσταση, διασκευασμένη ελαφρώς, απ’ότι το βιβλίο. 
Να γίνει συζήτηση μέσα στην τάξη, να φτιάξουν ένα δικό τους βιβλίο, (ανά ομάδες) 
με βάση αυτά που είδαν και άκουσαν. 
Να επισκεφθούν το αρχαίο θέατρο Λάρισας, να δουν από κοντά πώς δίνονται οι 
παραστάσεις. 
Να μάθουν για τον Αρισοφάνη και τους αρχαίους τραγωδούς. 

 
Υλικά και Μέθοδοι:  

Το βιβλίο “Πλούτος” Αριστοφάνη της Σοφίας Ζαραμπούκα. Ο Η/Υ. Αφίσας από το 
θέατρο Τεχνών. Από τον Η/Υ κατεβάσαμε εικόνες αρχαίου θεάτρου, προσωπεία, 
μάσκες που φορούσαν οι ηθοποιοί, τα μέρη του θεάτρου τα εκτυπώσαμε και φτιάξαμε 
με τα παιδιά μια αφίσα. Συγκρίναμε το αρχαίο θέατρο με το σύγχρονο με εικόνες που 
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βρήκαμε από τον τύπο («Ελευθερία» εφημερίδα και περιοδικά). Μιλήσαμε για το 
εισιτήριο που πληρώνουμε σήμερα, ενώ στα αρχαία χρόνια οι παραστάσεις ήταν 
δωρεάν. Εμβαθύνοντας περισσότερο τα νήπια έμαθαν ότι στην πόλη που γεννήθηκε 
το δημοκρατικό πολίτευμα, που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού στην αρχαία Αθήνα, 
για να μπορούν όλοι οι πολίτες να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, οι 
φτωχότεροι δεν πλήρωναν, ενώ τα έξοδα των παραστάσεων αναλάμβαναν 
ευπορότεροι πολίτες. Εξηγήσαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας λεξικό με την 
επεξήγηση διαφόρων λέξεων (διάζωμα, προσωπεία, κόθορνοι κα). Έγινε γνωριμία 
των παιδιών με τον Αριστοφάνη και άλλους αρχαίους τραγωδούς μέσω Η/Υ. 

 
Αφόρμηση: 

Ο θιασάρχης του μικρού θεάτρου Λάρισας, επισκέφτεται το νηπιαγωγείο μας και 
μας φέρνει την αφίσα που παρουσιάζει μια σκηνή του θεάτρου από το έργο. Ένα 
παιδί αναφέρει πως έχει το βιβλίο στο σπίτι με τον ίδιο τίτλο και το φέρνει και το 
χαρίζει στο σχολείο. Το διαβάζουμε. Ο θιασάρχης έρχεται και την άλλη μέρα στο 
σχολείο και παρουσιάζει με λόγια την παράσταση στα παιδιά, δέχεται ερωτήσεις και 
δίνει ανάλογες απαντήσεις. Έτσι Αποφασίζουμε να πάμε στο μικρό θέατρο να δούμε 
την παράσταση, να έρθουμε σε επαφή με τους ηθοποιούς. 

 
Δραστηριότητες:  
1η Δραστηριότητα.  
Φωτοτυπήσαμε όλο το παραμύθι, την κάθε σελίδα ξεχωριστά και την 
πλαστικοποιήσαμε (Εικόνα 1). Διαβάζοντας εμείς την ιστορία απ’το βιβλίο, δείχναμε 
και αναρτούσαμε σε χαρτί του μέτρου την κάθε σελίδα, για να έχουν τα παιδιά την 
οπτική εικόνα της ιστορίας. Μετά μπήκαν τα παιδιά στη θέση του αφηγητή και 
βλέποντας μία μία τις εικόνες έκαναν τη διήγηση, με το δικό τους τρόπο. Επειδή τα 
παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα διαφορετικά ονόματα των ηρώων, χωρίστηκαν σε 
ομάδες και αποφάσισαν να το εικονογραφήσουν τα ίδια. Κάποιο παιδί, (διαφορετικό 
κάθε φορά), διηγούνταν σκηνές από το παραμύθι και κάθε ομάδα (πέντε στο σύνολο) 
ζωγράφισε το παραμύθι με το δικό της τρόπο (Εικόνα 2, 3, 4). 
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Εικόνα 1 

 

    
  Εικόνα 2    Εικόνα 3        Εικόνα 4  

 
2η Δραστηριότητα 
Μια μέρα πριν πάμε στο θέατρο ήρθε στο σχολείο μας ο θιασάρχης και ηθοποιός του 
έργου κος Σπύρος Κεντράς (Εικόνα 5). Μίλησε αρκετή ώρα με τα παιδιά, τους 
διηγήθηκε το έργο (γνωστό άλλωστε στα νήπια) δέχτηκε ερωτήσεις και έδωσε 
απαντήσεις. Μετά επισκεφτήκαμε το θέατρο τεχνών και είδαμε την παράσταση 
(Εικόνα 6, 7) 

          
       Εικόνα 5             Εικόνα 6   Εικόνα 7 

Στο θέατρο (πολλά παιδιά πήγαιναν πρώτη φορά) είδαν όμορφα σκηνικά, 
διάφορα κουστούμια των ηθοποιών, άκουσαν μουσική με ηχητικά εφέ, η οποία 
ενθουσίασε πολύ τα παιδιά (Εικόνα 8, 9).  



263          Συλλογικό ebook 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

             
            Εικόνα 8     Εικόνα 9 
 

3η Δραστηριότητα 
 Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο, χωρίσαμε τα νήπια σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα 
ανέλαβε να συνθέσει ένα δημιουρικό σενάριο με αφορμή την έκφραση των εικόνων, 
ήχων και αισθήσεων που προέκυψαν, παρακολουθώντας την παράσταση στο θέατρο. 
Τα παιδιά στη συνέχεια, μετέτρεψαν  το σενάριο σε μια ελεύθερη δραματοποίηση – 
ανασχεδιασμό: με λόγια ή χωρίς, κίνηση, χορό, τραγούδι, ήχους στηριζόμενα στην 
αντίθεση: «Πλούτος – Φτώχεια». Η κάθε ομάδα παρουσίασε αυτοσχεδιασμούς, 
υποστήριξε τους ρόλους που επέλεξε και δημιούργησε. Στην συνέχεια παίξαμε με τις 
αντίθετε λέξεις στην παρεούλα Πλούτος – Φτώχεια. Επεκταθήκαμε πέρα από την 
κυριολεξία της λέξης - συναισθηματικός πλούτος, φτώχεια συναισθημάτων-. Τι με 
κάνει πλούσιο; Μόνο τα χρήματα ή και κάτι άλλο; Μάθαμε για τις αξίες που μας 
πλουτίζουν και μας κάνουν να νοιώθουμε όμορφα.   
 
4η Δραστηριότητα. Μπήκαμε στο διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά, είδαμε και εκτυπώσαμε 
αρχαίες προσωπίδες κ.α., είδαμε αρχαία θέατρα και το μαντείο των Δελφών και μετά 
τα δείξαμε στα παιδιά και συζητήσαμε  πάνω σε αυτά. 

 
5η Δραστηριότητα.  
Επισκεφτήκαμε το αρχαίο θέατρο Λάρισας, είδαμε από κοντά τις κερκίδες, την σκηνή. 
Συγκρίναμε το αρχαίο θέατρο με το νέο και γυρίζοντας στο σχολείο κάναμε 
χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολουθήσαμε από το σχολείο στο θέατρο (Εικόνα 
9).  

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9 
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Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

Αξιολογώντας τις δραστηριότητες, μπορούμε να πούμε ότι εμβαθύναμε με τον 
τρόπο αυτό στις διάφορες οπτικές γωνίες και τις στάσεις που οι ρόλοι αυτοί 
ανέπτυξαν με αφορμή τη θεματική “Φτώχεια – Πλούτος”. Μοιραστήκαμε τους 
προβληματισμούς και τις δημιουργικές ιδέες κάθε ομάδας. Τα παιδιά με αφορμή την 
αντιπαράθεση «πλούτου – φτώχειας» συνειδητοποίησαν και επισήμαναν τα απλά 
πράγματα, τις στιγμές και τις αξίες που πλουτίζουν τις ζωές μας, ακόμα και 
καταμεσής δύσκολων και αντίξοων συνθηκών.  Αναδείξαμε το χιούμορ του ποιητή, 
αλλά και τον προβληματισμό του για τη θέση του πλούτου και της φτώχειας μέσα 
στην κοινωνία. Είδαν τα θέατρα (νέα και αρχαία) από κοντά, γνώρισαν τους 
ηθοποιούς, εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιό τους. 

Σκοπός μας όμως τελικά, ήταν η εμβάθυνση και ο επαναπροσδιορισμός του 
εσωτερικού πλούτου μέσα από τις εμπειρίες του θεάτρου στην εκπαίδευση. 
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 της Ειρήνης Τσιαπτσιάκη, Νηπιαγωγείο Ανάβρας 
 
Τίτλος 
Ένα βιβλίο ……..ένα ταξίδι στα μονοπάτια της φιλίας 
 
Γενικός Σκοπός: Να καταφέρουμε να πετύχουμε μια φιλική σχέση με  το βιβλίο και 
συγχρόνως να καλλιεργήσουμε ένα φιλικό δεσμό μεταξύ μας. 
 
Στόχοι 
Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της 
φιλαναγνωσίας. 
Να συνειδητοποιήσουν την αξία του βιβλίου για τη ζωή μας ως μέσο ψυχαγωγίας, 
γνώσης και αισθητικής απόλαυσης. 
Να νιώσουν υπεύθυνα από αυτή την ηλικία για την προστασία του. 
Να χρησιμοποιήσουν  τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες 
επιλογές βιβλίου καλλιεργώντας έτσι τη συνήθεια του δανεισμού. 
Να αναγνωρίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εικονογράφο, το συντάκτη του 
βιβλίου.   
Να ενθαρρύνονται στην έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεων τους και στη 
σπουδαιότητα του συναισθήματος της φιλίας και πως μπορούμε να το 
καλλιεργήσουμε στο χώρο του σχολείου μας. 
Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοσεβασμό και υποστήριξη 
μέσα από ομαδικά παιχνίδια. 
Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και αρμονικής  συνύπαρξης  μεταξύ τους 
για να καλλιεργήσουν τη φιλία τους. 
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της φιλίας παγκοσμίως.  
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Να συνδέσουν το βιβλίο με άλλες μορφές τέχνης, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη 
μουσική.  

Υλικά: βιβλία, υπολογιστής, καρτέλες με εικόνες-λέξεις, χαρτόνια ,μαρκαδόροι. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: Παιδική λογοτεχνία, αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, 
ομαδική εργασία, ατομική εργασία, παιχνίδι ρόλων, οπτική παρατήρηση, 
δραματοποίηση-θεατρικό παιχνίδι. 
 
Aφόρμηση 
Αφορμή για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του προγράμματός μας ήταν το 
παραμύθι «Ένα δέντρο που το λέγανε Φίλιο», που έφερε μια μέρα ένα κοριτσάκι στο 
σχολείο. Αφού διαβάσαμε το παραμύθι ακολούθησε συζήτηση, στην οποία τα παιδιά 
εξέφρασαν τις απόψεις τους για το νόημα της φιλίας που μας έδινε το παραμύθι. Η 
λέξη φίλος ήταν γνωστή γι’ αυτά και με μεγάλο ενδιαφέρον άρχισαν να μας μιλάνε 
για το δικό τους φίλο. Ακούσαμε και τα παράπονα των παιδιών που δεν τους έκαναν 
φίλους ένα φαινόμενο συνηθισμένο σ’ αυτή την ηλικία. Αποφασίσαμε λοιπόν να 
μάθουμε περισσότερα για τη φιλία.  
α. Συγκεντρώσαμε βιβλία που διαπραγματεύονταν το θέμα της φιλίας.  
β. Αναφερθήκαμε στην αξία και τη χρησιμότητα του βιβλίου στη ζωή μας. 
γ. Το κάθε παιδί εξέφρασε την επιθυμία του να μας μιλήσει για το δικό του 
αγαπημένο παραμύθι. 
Το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο και αρκετό για να ξεκινήσει το πρόγραμμά μας: 
<<Ένα βιβλίο……….ένα ταξίδι στα μονοπάτια της φιλίας>>. 
Αρχικά προσπαθούμε μέσα από ερωτήσεις να κεντρίσουμε περισσότερο το 
ενδιαφέρον τους για το θέμα έτσι ώστε να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. 
Καταγράφουμε επίσης όσα  γνωρίζουν τα παιδιά για να  μπορέσουμε στη συνέχεια να 
αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε περισσότερο τις γνώσεις τους. 
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Ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το τι θέλουν να μάθουν για το βιβλίο 
και σχεδιάζουμε το ανάλογο  ιδεόγραμμα όπου καταγράφονται οι απόψεις και οι 
ιδέες τους. 
 
Ιδεόγραμμα 

 
Στη συνέχεια συμφωνήσαμε από κοινού μαζί με τα παιδιά να προβούμε σε κάποιες 
ενέργειες προγραμματισμού και οργάνωσης: Διαμορφώσαμε και εμπλουτίσαμε τη 
σχολική βιβλιοθήκη. Δημιουργήσαμε μια όμορφη γωνιά ανάγνωσης και ακρόασης 
παραμυθιών την οποία στολίσαμε με διασκεδαστικές αφίσες σχετικά με τη 
φιλαναγνωσία. (εικ. 1) 
Δημιουργήσαμε μαζί με τα παιδιά ένα σύνθημα της τάξης: 
«Μια ομάδα είμαστε όλοι μαζί 
Φίλοι για πάντα στη ζωή».(εικ. 2) 
Φτιάξαμε το συμβόλαιο της ανάγνωσης. Σ΄ αυτό θέσαμε τους κανόνες για τα βιβλία 
μας, που μας μιλούσαν τα αγαπημένα μας ζωάκια. (εικ. 3). Κατασκευάσαμε ατομικές 
καρτέλες για το δανεισμό των βιβλίων. Η φιλαναγνωσία ξεκινά από την ομάδα της 
τάξης ώστε να κάνει ένα μακρινό ταξίδι και να κατακτήσει τη φιλία.  
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εικ.1 

εικ.2 εικ.3 

 
Υλοποίηση  δραστηριοτήτων 
H υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος βασίστηκε στην ανάγνωση 
παραμυθιών που αναφέρονται στην αξία της φιλίας και την αναγκαιότητα ύπαρξής 
της ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και στη φύση και στα ζώα. 
Τα παραμύθια που διαβάσαμε ήταν τα εξής: Ένα δέντρο που το λέγανε Φίλιο, Το 
χωριό του «όλοι μαζί», Η πριγκίπισσα που δεν έτρωγε μελιτζάνες, Ο καλύτερός μου 
φίλος! Άσε με να φάω μια ντομάτα.  
 
1η Δραστηριότητα: Ανάγνωση  παραμυθιού 
Διαβάζουμε το παραμύθι <<Ένα δέντρο που το λέγανε Φίλιο>> και τα παιδιά 
παρατηρούν τη διαδοχική ανάπτυξη του δέντρου καθώς και τα χρώματα που 
συνοδεύουν το δέντρο σε κάθε φάση της εξέλιξης του. Ακολουθεί συζήτηση για τα 
συναισθήματα που ένιωθε κάθε φορά το δέντρο και για την επιθυμία του. Πως 
ένιωθε αρχικά και τι ήταν αυτό που το βοήθησε να αλλάξει η διάθεσή του. Εμείς  πως 
θα νιώθαμε αν είμασταν στη θέση του δέντρου. Τα παιδιά παροτρύνονται να 
μιλήσουν και να εκφραστούν μέσα από τον προφορικό τους λόγο και να εκθέσουν τις 
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απόψεις τους .Αυτό που διαπιστώνουμε είναι η αναγκαιότητα της φιλίας και μέσα 
στη φύση. 
 
2η Δραστηριότητα: Το αλλαγμένο εξώφυλλο  
Στη συνέχεια τα παιδιά ενθαρρύνονται να ζωγραφίσουν ομαδικά ένα διαφορετικό 
εξώφυλλο στο παραμύθι. Απεικονίζουν επίσης την ανάπτυξή του και καταγράφουν 
τα διαφορετικά συναισθήματα του δέντρου. Στο τέλος αποφασίζουμε να δείξουμε με 
το σώμα μας και με τη συνοδεία μουσικής τη διαδοχική ανάπτυξη του δέντρου και 
των συναισθημάτων που το κατακλύζουν κάθε φορά.(εικ.4,5,6,7,8,9) 

εικ.4  εικ.5   εικ.6 

εικ.7 εικ.8 εικ.9 

 
3η Δραστηριότητα: Η μαργαρίτα της φιλίας 
 Με αφορμή κάποιες διαμάχες των παιδιών συζητήσαμε για το πως θα μπορούσαμε 
να λύσουμε αυτές τις διαφορές και να γίνουμε φίλοι. Τα παιδιά εξέφρασαν τις 
σκέψεις τους για το τι μάθαμε μέσα από τα παραμύθια μας και τι γνωρίζουν εκείνα  
για τη φιλία. Στο τέλος αποφασίσαμε όλοι μαζί για το τι χρειάζεται για μια καλή και 
δυνατή φιλία  (αγκαλιά, φιλί, τρυφερότητα, χάδι κ.α.). Η φιλία είναι όμορφη σαν ένα 
λουλούδι είπαν κάποια παιδιά. Έτσι δημιουργήσαμε τη μαργαρίτα της φιλίας και σε 
κάθε πέταλό της καταγράψαμε τις πράξεις που ενισχύουν τη φιλία μας.(εικ.10). Στη 
συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και χόρεψαν στο ρυθμό της μουσικής. 
Με το σταμάτημα της μουσικής το κάθε ζευγάρι εκφράστηκε με παντομίμα όλα αυτά 
που είχαμε συζητήσει. 

  
 

εικ. 10 
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4η Δραστηριότητα: Το δέντρο της γνώσης  
 Τα παιδιά εξοικειώνονται στο να κατανοούν και να μαθαίνουν παροιμίες και 
αινίγματα σχετικά με το βιβλίο και την αξία της φιλίας. Στη συνέχεια τα 
προτρέπουμε να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και να καταγράψουν τα αινίγματα 
και τις παροιμίες επάνω στα κόκκινα μήλα και στα πράσινα φύλλα που έχουν 
κατασκευάσει. Αφού τελειώσουν τα τοποθετούν πάνω στο δέντρο της γνώσης, όπως 
το έχουμε ονομάσει.(εικ.11) 

 

 εικ. 11 
 

5η Δραστηριότητα: Βρες το φίλο σου και γίνε ένα μαζί του 
Με αφορμή τη λέξη φιλαναγνωσία, που είναι και το θέμα του προγράμματός μας, 
στοχεύουμε να εξοικειωθούν τα παιδιά στην αναγνώριση και την ανάλυση μιας 
σύνθετης λέξης. Αρχικά προσπαθούμε να ξεχωρίσουν τα παιδιά στη λέξη 
φιλαναγνωσία το πρώτο και το δεύτερο συνθετικό φίλος + ανάγνωση. Τους εξηγούμε 
επίσης ότι το σύμβολο «+» σημαίνει ενώνω. Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά 
καρτέλες με γνωστές εικόνες και την αντίστοιχη λέξη από κάτω, καθώς και καρτέλες 
με τη λέξη φίλος που είναι πλέον γνωστή σε αυτά. Αρχίζουμε ένα παιχνίδι όπου κάθε 
παιδί κρατώντας στο χέρι του την καρτέλα φίλος διαλέγει μία από τις υπόλοιπες 
εικόνες τη βάζει δίπλα -  δίπλα και γίνεται ένα μαζί  της. Καταφέρνουν έτσι να 
δημιουργήσουν καινούριες σύνθετες λέξεις και προσπαθούν να τις διαβάσουν. 
Προτείνουμε στα παιδιά να φτιάξουμε έναν κατάλογο όπου θα καταγράψουν τις 
σύνθετες λέξεις που δημιούργησαν.(εικ.12) 
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εικ. 12 

6η Δραστηριότητα: Ήρθε η ώρα του παραμυθά 
Μετά από κλήρωση που κάνει  ο αγαπημένος μας φίλος το κροκοδειλάκι (μία 
γαντόκουκλα) επιλέγετε ένα παιδί που αναλαμβάνει το ρόλο του παραμυθά. Το παιδί 
αυτό διαλέγει ένα παραμύθι το παίρνει στο  σπίτι του και την επόμενη μέρα στο 
σχολείο γίνεται ο παραμυθάς της τάξης. Αρχίζει την αφήγηση προσπαθώντας να 
χρησιμοποιεί εύστοχα τα λεκτικά σχήματα που συναντάμε στα παραμύθια: «Μια 
φορά κι έναν καιρό», «και  ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». Στη συνέχεια 
προτείνει στα παιδιά να το παίξουν, να το φυλλομετρήσουν και ό,τι άλλο προκύψει. 
Το παιδί που έγινε παραμυθάς γράφει το όνομά του  σε έναν πίνακα αναφοράς. 
 
7η Δραστηριότητα: Κατάλογος των αγαπημένων μας παραμυθιών 
 Τα παιδιά φτιάχνουν κατάλογο όπου καταγράφουν τους τίτλους παραμυθιών που 
έχουμε διαβάσει με θέμα τη φιλία και τους συγγραφείς τους. Διαπιστώνουν πως 
υπάρχουν Έλληνες και ξένοι συγγραφείς και έρχονται σε επαφή με το έργο τους. 
Καταγράφουν επίσης σε πίνακα διπλής εισόδου τις προτιμήσεις τους για το ποιο  
ήταν το αγαπημένο τους παραμύθι και στη συνέχεια το απεικονίζουν σε 
ραβδόγραμμα.(εικ.13,14) 

εικ.13 εικ.14 
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8η Δραστηριότητα: Η παραμυθοσαλάτα της ονειρεμένης φιλιοχώρας 
Οι μικροί μας δημιουργοί φτιάχνουν με τη φαντασία τους τη δική τους 
παραμυθοσαλάτα μέσα από αγαπημένα τους παραμύθια που μιλούν για τη φιλία. Στη 
συνέχεια αναλαμβάνουν καθήκοντα εικονογράφου και συγγραφέα και την 
αποτυπώνουν στο χαρτί. Φτιάχνουν το δικό τους εξώφυλλο και δίνουν τον τίτλο «Η 
ονειρεμένη Φιλιοχώρα» (εικ.15.16.16) 

      
  εικ.15    εικ.16    εικ.17 

9η Δραστηριότητα: « Ο Ντεντέκτιβ »  
Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις λέξεις-όρους που σχετίζονται με το βιβλίο: τίτλος, 
συγγραφέας, εικονογράφος, εκδότης, εξώφυλλο. Αυτό που θέλουμε να κατανοήσουν 
είναι ότι σε ένα βιβλίο μιλούν οι λέξεις , αλλά και οι εικόνες. Στη συνέχεια το κάθε 
παιδί διαλέγει το αγαπημένο του παραμύθι και περιγράφει τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του βιβλίου.  
Αναφερθήκαμε επίσης: 
 α) Στις διαδικασίες που γίνονται για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο από το δέντρο 
μέχρι το τυπογραφείο και μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. 
β) Στα επαγγέλματα αυτών που ασχολούνται με το βιβλίο: συγγραφέας, 
εικονογράφος, εκδότης, συντάκτης, τυπογράφος, βιβλιοπώλης. 
 
10η Δραστηριότητα: Η διαδρομή για τη βιβλιοθήκη 
Κατασκευάζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ζωάκια. Μετά από κλήρωση που 
κάνουμε και πάλι με τον αγαπημένο μας φίλο το κροκοδειλάκι  επιλέγονται δύο 
παίκτες. Οι παίκτες του παιχνιδιού είναι ο λαγός και η χελώνα. Νικητής είναι αυτός 
που θα φτάσει πρώτος στη σοφή κουκουβάγια. Ο κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι και 
προχωράει ανάλογα. Το έπαθλο του νικητή είναι να διαλέξει πρώτος από τη 
βιβλιοθήκη το παραμύθι που θα δανειστεί για το Σαββατοκύριακο. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται μέχρι να διαλέξουν όλοι οι παίκτες ένα βιβλίο (εικ.18). 
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 εικ.18 

 
11η Δραστηριότητα: Η τούρτα της φιλίας 
Ένα βιβλίο συνταγών που έφερε ένα παιδάκι γίνεται η αφορμή για την παρασκευή  
ενός γλυκού. Τα παιδιά ακολουθούν τις μετρήσεις– αναλογίες της συνταγής που 
επέλεξαν και γίνονται ζαχαροπλάστες. Το γλυκό είναι έτοιμο και σαν καλοί φίλοι το 
μοιράζονται και το τρώνε όλοι μαζί. Στο τέλος καταγράφουν τη συνταγή με το δικό 
τους τρόπο.(εικ.19) 

 

 
 
 

 
                                                   εικ.19      

 
 
 
12η Δραστηριότητα: Το βιβλιοπωλείο της τάξης μας 
Διαμορφώνουμε στην τάξη μας τη γωνία της βιβλιοθήκης σε βιβλιοπωλείο. Τα 
παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους χαρτονομίσματα και κολλούν ετικέτες με τιμές 
επάνω στα βιβλία. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν το ρόλο του βιβλιοπώλη και του 
πελάτη και αρχίζουν το παιχνίδι. Αναπτύσσουν μεταξύ τους διαλόγους και 
εξοικειώνονται στις διαδικασίες πώλησης και αγοράς βιβλίων χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο λεξιλόγιο.  
 
13η Δραστηριότητα: Τα παιχνίδια της παρέας μας 
Τα παιδιά εκφράζονται με ψυχοκινητικά παιχνίδια και αναπτύσσουν θετικά στάσεις 
για τη φιλία π.χ. «Βρες το φίλο σου», «η μικρή Ελένη» κ.α. 
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14η Δραστηριότητα: Το τρενάκι της φιλίας 
Προσκαλέσαμε μαμάδες από άλλη χώρα (Αλβανία-Βουλγαρία) να έρθουν στο 
νηπιαγωγείο μας και να μας διαβάσουν ένα βιβλίο από τη χώρα τους και στη 
συνέχεια μας το μετέφρασαν. 
Τα παιδιά προσπάθησαν  να αντιγράψουν τους τίτλους αυτών των βιβλίων και  
σύγκριναν  τα γράμματά τους με τα ελληνικά γράμματα. Κατά τη διαδικασία αυτή 
βρήκαν γράμματα που έμοιαζαν με το ελληνικό αλφάβητο, αλλά και κάποια που 
ήταν τελείως διαφορετικά. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να βρούμε πως λέγεται και 
πως γράφεται η λέξη φίλος σε διάφορες γλώσσες: ( ελληνικά, αγγλικά, βουλγάρικα, 
αλβανικά, γαλλικά). 
Γράφαμε τις λέξεις αυτές σε καρδούλες από χαρτόνι και τις στολίσαμε με ένα 
κορδελάκι. 
Στη συνέχεια παίξαμε ένα παιχνίδι το τρενάκι της φιλίας: Τα παιδιά μπαίνουν το ένα 
πίσω από το άλλο και φοράει το καθένα από μία καρδούλα στο λαιμό. Ο 
μηχανοδηγός ξεκινάει το ταξίδι. Σε κάθε στάση φωνάζει τη λέξη φίλος σε κάποια 
γλώσσα. Το παιδάκι που έχει αυτή τη λέξη κατεβαίνει  από το τρενάκι και το ταξίδι 
συνεχίζεται με το τρενάκι  της φιλίας που κάνει το γύρο του κόσμου (εικ.20, 21).  

       
              εικ.20       εικ.21 

15η Δραστηριότητα: Μικροί μεγάλοι όλοι φίλοι 
Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο καφενείο του χωριού. Οι παππούδες μας 
υποδέχτηκαν και μας αφηγήθηκαν αγαπημένες τους ιστορίες. Μας μίλησαν επίσης 
για τον αγαπημένο τους φίλο και μας μετέδωσαν τις δικές τους εμπειρίες και 
συναισθήματα για την αξία της φιλίας.  Για να τους ευχαριστήσουμε τους κεράσαμε 
κουλουράκια ως ένδειξη της φιλίας μας.   
 
16η Δραστηριότητα: Η αφίσα μας 
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου δημιουργήσαμε 
μαζί με τα παιδιά μια αφίσα με θέμα το βιβλίο. Προσκαλέσαμε επίσης τη μέρα αυτή 
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στο νηπιαγωγείο μας τους γονείς, για να τους παρουσιάσουμε όλα όσα έχουμε κάνει 
για το βιβλίο. Την πρόσκληση αυτή γράψανε τα παιδιά σε πάπυρο, που ήταν ένα 
κομμάτι από αντικολλητικό χαρτί (εικ.22). 

 εικ.22 

 
Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
Τα παιδιά έδειξαν αμείωτο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, Διαβάσαμε πολλά παραμύθια και απολαύσαμε τις μαγευτικές τους 
εικόνες. Πλημμυρίσαμε επίσης από έντονα συναισθήματα, εμπειρίες αλλά και 
προβληματισμούς. Μέσα στην τάξη δημιουργήθηκε ένα κλίμα συντροφικότητας και 
συνεργασίας και αυτό τα βοήθησε να ευαισθητοποιηθούν για το βιβλίο, να 
αναπτύξουν το αίσθημα της φιλίας μεταξύ τους κα να κατανοήσουν την αξία της στη 
ζωή μας. Τα παιδιά έδειξαν να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένα και αυτό φάνηκε από 
τον τρόπο που εκφράστηκαν μέσα από τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι και τη 
μουσική. Το πρόγραμμα ενθουσίασε τους γονείς οι οποίοι συμμετείχαν με προθυμία 
και ευχαρίστηση στις δράσεις της τάξης μας και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην 
εδραίωση της φιλίας των παιδιών τους.    
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 της Μαρίας Τσίνα, 38ο Νηπιαγωγείο Λάρισας  
 
Τίτλος  
Tαξιδεύω με ένα πλοίο που`χει το όνομα βιβλίο 
 
Σκοπός: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα βιβλία και να τα αγαπήσουν. 
 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία.  
Προφορική επικοινωνία : 
Να ακούσουν τη διήγηση ενός παραμυθιού και να μάθουν να μη διακόπτουν. 
Να μπορούν να αφηγούνται ένα παραμύθι και να  δίνουν ένα δικό τους τέλος σ΄αυτό. 
Να πάρουν συνέντευξη από κάποιο συγγραφέα. Να φτιάξουν δικά τους παραμύθια. 

Ανάγνωση: 

  Να αναγνωρίσουν τον τίτλο του βιβλίου, το όνομα του συγγραφέα και τον 
εκδοτικό οίκο που εξέδωσε το βιβλίο. 

Γραφή και γραπτή έκφραση:  

Να δανειστούν βιβλία από τη βιβλιοθήκη της τάξης. 

Να φτιάξουν καρτέλες δανεισμού. 

Να γράψουν ονόματα συγγραφέων. 

Να φτιάξουν αφίσα για τα βιβλία.  

Να φτιάξουν μια λίστα με τους κακούς των παραμυθιών. 

Να φτιάξουν λίστα με τα βιβλία που διαβάσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
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Να φτιάξουν λίστα με μαγικά αντικείμενα..                              

Παιδί και μαθηματικά:  

Να κάνουν συγκρίσεις, ομαδοποιήσεις, μετρήσεις αντιστοιχίσεις βιβλίων.  Να 
αντιστοιχίσουν τους ήρωες των παραμυθιών με τους αντίστοιχους τίτλους 
βιβλίων. 

Να αντιστοιχίσουν συγγραφείς με τα βιβλία  τους. 

Να αντιληφθούν ότι τα βιβλία έχουν  περιεχόμενα και σελίδες και να 
μετρήσουν τις σελίδες ενός βιβλίου. 

Παιδί και περιβάλλον:  

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση:  

Nα συνεργαστούν σε ομαδικό επίπεδο. 

Να συνεργαστούν με τους γονείς, να πάρουν πληροφορίες για τα βιβλία που 
είχαν παλιά (από την εποχή των παππούδων ).  

 Να μάθουν να λειτουργούν σε ομάδες και να συνεργάζονται για να επιτευχθούν 
κάποιοι σκοποί-στόχοι. 

Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση: 

Να επισκεφτούν τη Δημόσια βιβλιοθήκη Λάρισας. 

Να επισκεφτούν ένα βιβλιοπωλείο και να δουν τα είδη των βιβλίων . 

Δημιουργία και έκφραση:  

Να δούνε πίνακες ζωγραφικής που σχετίζονται με το διάβασμα βιβλίων. Να 
παρακολουθήσουν παραστάσεις κουκλοθεάτρου. Να φτιάξουν δικά τους βιβλία 
και εξώφυλλα. 

Να δραματοποιήσουν ένα παραμύθι-βιβλίο. Να προωθήσουν τη φαντασία τους, 
να καλλιεργήσουν την αισθητική τους ανάπτυξη και να καταφέρουν να την 
εκφράσουν μέσα από διάφορα υλικά. 

Να αναλάβουν παιχνίδια ρόλων παίζοντας π.χ. το βιβλιοπωλείο. 

Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και να φτιάξουν εξώφυλλα βιβλίων, 
αφίσα και πρόσκληση για τους γονείς. 

Να οργανώσουν μια έκθεση με φωτογραφικό υλικό, αφίσες και βιβλία που 
έχουν φτιάξει και να το παρουσιάσουν στους γονείς. 
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Να έρθουν σε επαφή με τα μουσικά όργανα και να προσπαθήσουν να 
επενδύσουν μουσικά το δικό τους παραμύθι. 

Τεχνολογία:  

Να μάθουν να χειρίζονται τον Η/Υ και να ασκηθούν στον ψηφιακό 
γραμματισμό. 

Να γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο μάθησης συμμετέχοντας ενεργά σε συνεργατικό 
περιβάλλον. 

Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των Τ.Π.Ε και να συλλέξουν 
πληροφορίες από το ΙNTERNET. 

Προβληματισμός –Κριτήρια επιλογής του θέματος 

Το κίνητρο ν΄ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ήταν ένα παιδί, ο Βασίλης, το οποίο 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς μας έφερνε καθημερινά βιβλία από το σπίτι 
του για να διαβάσουμε. Τα βιβλία αυτά ήταν σύγχρονα αλλά και παλιότερες 
εκδόσεις των γονιών ακόμη και των παππούδων του. Έτσι σκεφτήκαμε να 
γίνουν τα παιδιά μικροί εξερευνητές του βιβλίου και να αποκτήσουν τις δικές 
τους εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με διάφορα είδη βιβλίων. 

Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1η: Διήγηση ιστοριών από τα παιδιά. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά  έμαθαν να αφηγούνται, να διηγούνται με θάρρος και χωρίς να 
ντρέπονται παραμύθια και να φτιάχνουν δικές τους ιστορίες. Καταννόησαν πως 
αρχίζει ένα παραμύθι  

  ΄΄Κόκκινη κλωστή δεμένη...΄΄ 

  ΄΄Μια φορά κι έναν καιρό...΄΄ 

  ΄΄Παραμύθι μύθι,μύθι,το κουκί και το ρεβύθι΄΄ 

  και πως τελειώνει  

  ΄΄Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.΄΄ 

Έμαθαν να αναγνωρίζουν στο εξώφυλλο ενός βιβλίου τον τίτλο του βιβλίου, το  
συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο. Τα παιδιά μας μίλησαν για το αγαπημένο τους 
παραμύθι και μας είπαν ποια συναισθήματα νιώθουν όταν διαβάζουν  αυτό το 
παραμύθι. Μιλήσαμε για τους ήρωες των παραμυθιών, δώσαμε χαρακτηριστικά 
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γνωρίσματα στους  ήρωες των παραμυθιών (π.χ. το βασιλόπουλο είναι καλό, η 
μάγισσα είναι κακιά, τα παιδιά είναι έξυπνα και θαρραλέα.) 

 

Δραστηριότητα 2η:Δημιουργία λίστας με τίτλους  βιβλίων . 
Περιγραφή:  

 Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού  έφτιαξαν μία λίστα των βιβλίων που 
διαβάσανε και μελετήσανε   με διάφορους τρόπους και μέσα και επεξεργαστήκανε μέσα 
στην τάξη (εικόνα 1). 

εικόνα 1. Λίστα βιβλίων 

Δραστηριότητα 3η: Επίσκεψη στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας. 
Περιγραφή:  

Αφού μιλήσαμε για τα βιβλία, γνωρίσαμε τους συγγραφείς, είδαμε στο ίντερνετ 
πως φτιάχνεται ένα βιβλίο και συζητήσαμε για την τέχνη της τυπογραφίας 
αποφασίσαμε με τα παιδιά να επισκεφτούμε την Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας, με τη 
συνοδεία των γονιών τους και να δούμε από κοντά από που μπορούμε να δανειστούμε 
βιβλία και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε (εικόνα 2). Τα παιδιά 
εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους με λέξεις όπως βιβλιοθηκάριος, βιβλιοθήκη, 
βιβλιοπώλης, φιλαναγνωσία, είδαν με ποιο τρόπο κατανέμονται τα βιβλία στα ράφια 
και μαζί με τους γονείς τους έβγαλαν κάρτα δανεισμού και δανείστηκαν βιβλία. Τα 
παιδιά αντιλήφθηκαν ότι υπάρχουν διάφορα είδη  βιβλίων όπως  κόμικ, λογοτεχνικά, 
επιστημονικά, εγκυκλοπαιδικά.  

 
εικόνα 2. Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη 
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Δραστηριότητα 4η: Δημιουργία λεξικού συγγραφέων. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά έγραψαν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα γνωστών συγγραφέων και 
έφτιαξαν ένα λεξικό. Έτσι γνώρισαν τους Έλληνες και ξένους συγγραφείς και με τη 
βοήθεια του Η/Υ έμαθαν πληροφορίες για αυτούς και τη χώρα από την οποία 
κατάγονται.Έτσι γνώρισαν  νεότερους και παλιότερους συγγραφείς (π.χ. Αίσωπο, 
Άντερσεν, Τριβιζά). 

Δραστηριότητα 5η: Συνέντευξη από συγγραφείς. 
Περιγραφή:  

Αφού μιλήσαμε για τους συγγραφείς και είπαμε πόσο σημαντική είναι η προσφορά τους 
σε εμάς σκεφτήκαμε με τα παιδιά ότι θα ήταν καλό να καλέσουμε κάποιους συγγραφείς 
στην τάξη μας. Το νηπιαγωγείο μας επισκέφτηκαν οι συγγραφείς «Λίνα Μουσιώνη» και 
«Χρυσάνθη Τσιαμπαλή-Κελεπούρη», τα παιδιά μίλησαν μαζί τους και έμαθαν πολλά 
μυστικά όσον αφορά τη συγγραφή βιβλίων. Στις 18 Μαρτίου επισκέφτηκε το 
νηπιαγωγείο μας η κ. Χρυσάνθη Τσιαμπαλή-Κελεπούρη. Μέσα σε μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα μας μίλησε για τη δουλειά του συγγραφέα, μας είπε πως εμπνέεται τα 
βιβλία της, πότε άρχισε να γράφει βιβλία και πότε θα γράψει το επόμενο βιβλίο της 
(εικόνα 3).  

Τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις όπως: 

Πώς γράφετε τα βιβλία σας; 

Πότε γράψατε το πρώτο σας βιβλίο; 

Πώς εμπνέεστε; 

Πώς γίνετε η εικονογράφηση κάθε βιβλίου σας; 

Έχετε εικονογραφήσει εσείς κάποιο βιβλίο σας; 

Στο τέλος τα παιδιά ευχαρίστησαν τη συγγραφέα και της έδωσαν ένα βιβλίο που 
έφτιαξαν τα ίδια σχετικά με το βιβλίο της «Η μαγισούλα που έτρωγε τα γράμματα.» 

 
εικόνα 3. Επίσκεψη συγγραφέα στην τάξη 
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Στις 6 Μαΐου επισκέφτηκε το νηπιαγωγείο μας η συγγραφέας Λίνα Μουσιώνη, 

μας παρουσίασε το βιβλίο της «η νεράιδα μαγείρισσα», τα παιδιά με βιωματικό και 
παιχνιώδη τρόπο γνώρισαν τους ήρωες του βιβλίου της (εικόνες 4,5,6).  

  εικόνα 4       εικόνα 5 

                                            
                                       εικόνα 6  Βιωματική βιβλιοπαρουσίαση 

 

Δραστηριότητα 6η:Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης στην τάξη. 
Περιγραφή:  

Αποφασίσαμε με τα παιδιά να οργανώσουμε δανειστική βιβλιοθήκη στην 
τάξη(εικόνα 7). Πρώτα εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη της τάξης με καινούρια βιβλία και 
στη συνέχεια φτιάξαμε με τη βοήθεια του Η/Υ καρτέλες δανεισμού. Το κάθε παιδί 
έφτιαξε τη δική του την καρτέλα στην οποία έγραψε το όνομα του και σε μια άλλη 
σελίδα έγραφε τα βιβλία που είχε δανειστεί.  

 
εικόνα 7. Η βιβλιοθήκη της τάξης 
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Δραστηριότητα 7η: Παιχνίδια με λέξεις.       
Περιγραφή:                                                    

  Τα παιδιά έφτιαξαν μέσα από το παιχνίδι της κινητής καρτέλας και της 
ξεχασμένης λέξης τον τίτλο του βιβλίου που διαβάσαμε(εικόνες 8 και 9). Έγραψαν 
λέξεις με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, τις ανακάτεψαν και στη συνέχεια έφτιαξαν τους 
τίτλους των βιβλίων. Έγραψαν γράμμα στον Αι-Βασίλη με τη βοήθεια της νηπιαγωγού 
και έγραψαν πρόσκληση για την έκθεση  βιβλίου που έγινε στην τάξη μας στις 2 
Απριλίου.                       

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 8η:Δημιουργία παραμυθοσαλάτας. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά έφτιαξαν ένα δικό τους παραμύθι-παραμυθοσαλάτα εμπλέκοντας 
ήρωες από γνωστά παραμύθια, στο οποίο έδωσαν έναν τίτλο και έμαθαν μέσα από τη 
συνεργασία και την ομαδικότητα ότι μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι 
κατάφεραν να φτιάξουν μία  παραμυθοσαλάτα. Στη συνέχεια συζητήσαμε τα 
συναισθήματα που μας προκαλεί η ανάγνωση του δικού μας παραμυθιού και τα 
συναισθήματα των ηρώων του. Τα παιδιά είπαν πως ήταν περήφανα που έγιναν και 
αυτά μικροί συγγραφείς. Η παραμυθοσαλάτα μας είναι: Μια φορά και έναν καιρό στη 
Φρουτοπία ήταν ο Αλαντίν. Εκεί συνάντησε τον Αιμίλιο, το μήλο και του έδωσε ένα 
χάρτη........Έπειτα ζωγράφισε ο καθένας το βιβλίο-παραμυθοσαλάτα που φτιάξαμε. 

 

Δραστηριότητα 9η:Δημιουργία κόμικ. 
Περιγραφή:  

Αφού είδαμε διάφορα είδη βιβλίων και έμαθαν τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν 
αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας κόμικ. Ο καθένας σκέφτηκε τη δική του 
ιστορία  και στη συνέχεια με διαφορετικά υλικά, άλλος με ξυλομπογιές, άλλος με 
δαχτυλομπογιές και άλλος με λαδοπαστέλ την ζωγράφισε σε μορφή κόμικ (εικόνα 10). 

Εικόνα 8 Εικόνα 9 
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εικόνα 10. Παραμύθι σε μορφή κόμικ 

Δραστηριότητα 10η:Σύγκριση και αντιστοίχιση βιβλίων με τους συγγραφείς τους. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά σύγκριναν τα βιβλία μεταξύ τους ως προς το σχήμα, το χρώμα, το 
μέγεθος και βρήκαν πως π.χ. «η Φρικαντέλα» είναι πιο μεγάλο βιβλίο από τη «νεράιδα 
μαγείρισσα», «η Καιτούλα η κοκέτα η κοτούλα» είναι πιο χοντρό βιβλίο από τον 
«ασπρόμαυρο ζωγράφο», «ο κακός λύκος» της Ζαραμπούκα είναι μικρότερο από τη 
«Δόνα Τερηδόνα» και στη συνέχεια με ένα χάρακα μέτρησαν το ύψος των βιβλίων και 
έφτιαξαν έναν πίνακα με τη βοήθεια του Η/Υ όπου έγραψαν τα βιβλία και δίπλα 
έγραψαν το ύψος τους(εικόνα 11). Έπειτα  αντιστοίχισαν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού 
τους ήρωες των παραμυθιών με τα παραμύθια τους και τους συγγραφείς με τα βιβλία 
τους. 

 
εικόνα 11. Μετρήσεις βιβλίων 

Δραστηριότητα 11η:Παρακολούθηση παράστασης. 
Περιγραφή: 

Αφού διαβάσαμε βιβλία στη συνέχεια αποφασίσαμε να δούμε πως μπορεί να 
εξελιχτεί το βιβλίο, πως μπορούμε από ένα βιβλίο να φτιάξουμε μία παράσταση. 
Τα παιδιά παρακολούθησαν το κουκλοθέατρο  « Το μελομακαρονάκι »  που βασίζεται σε 
ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, χόρεψαν, τραγούδησαν με τις κούκλες, είπαν τα 
κάλαντα και έμαθαν πως φτιάχνεται μια παράσταση (εικόνα 12).  
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εικόνα 12. Παράσταση «Το μελομακαρονάκι» 

Δραστηριότητα 12η:Επίσκεψη στο Δημοτικό κουκλοθίασο Τιριρόμπα 
Περιγραφή: 

Για τον ίδιο σκοπό, για να δούμε δηλαδή πως ένα παραμύθι, ένα κείμενο μπορεί 
να μετατραπεί σε θεατρική παράσταση, στην περίπτωση μας σε παράσταση με κούκλες, 
επισκεφτήκαμε το Δημοτικό κουκλοθίασο Τιριτόμπα  και παρακολουθήσαμε το έργο «το 
μυστικό της τσιμεντένιας πόλης» του κουκλοθεάτρου Τιριτόμπα (εικόνα 13). Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν καθώς πολλά από αυτά δεν είχαν ξαναπάει με τους γονείς τους σε 
κάποια παράσταση κουκλοθεάτρου.  

  

εικόνα 13. Παράσταση Τιριτόμπα 

Δραστηριότητα 13η:Δραματοποίηση παραμυθιού. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά δραματοποίησαν το παραμύθι το «χαρούμενο λιβάδι». Μοίρασαν 
ρόλους άλλοι ήταν οι μαργαρίτες και ένα κοριτσάκι έγινε η παπαρούνα και στη 
συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν σε ένα χαρτί τον αγαπημένο τους ήρωα και το καθένα 
είπε τα συναισθήματά του. 

  

Εικόνα 14 και 15. Δραματοποιήσεις 
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Δραστηριότητα 14η: Γνωριμία με πίνακες ζωγραφικής σχετικούς με τα βιβλία. 
Περιγραφή:  

Μέσα από το ίντερνετ τα παιδιά  γνώρισαν και μελέτησαν πίνακες που δείχνουν 
ανθρώπους που διαβάζουν όπως οι πίνακες του Ζαν Ονορέ Φραγκουάρ « κορίτσι που 
διαβάζει» και της Θάλειας Καββαδία  «η μητέρα που διαβάζει». 

 

 

 

 

 

εικόνα 16. 

Δραστηριότητα 15η:Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο. 

Περιγραφή:  

Επισκεφτήκαμε με τα παιδιά το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς 
συζητήσαμε με το βιβλιοπώλη, τα παιδιά έμαθαν και είδαν τα είδη βιβλίων 
και έκαναν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του βιβλιοπώλη και 
τις δυσκολίες που έχει (εικόνα 17). 

 
εικόνα 17. Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο. 

Δραστηριότητα 16η: Παιχνίδι ρόλων. 
Περιγραφή:  

Τα παιδιά έφτιαξαν μέσα στην τάξη ένα βιβλιοπωλείο, κάποιος έγινε ο 
βιβλιοπώλης και τα υπόλοιπα ήταν οι πελάτες (εικόνες 18, 19).  
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εικόνα 18,19 Φτιάχνουμε βιβλιοπωλείο στην τάξη μας. 

 

Δραστηριότητα 17η:Παιχνίδι με εικόνες. 
Περιγραφή:  

Βγάλαμε φωτοτυπία τις εικόνες ενός παραμυθιού και τα παιδιά τις 
έβαλαν σε χρονολογική σειρά (εικόνα 20). Eπίσης φτιάξαμε παζλ το εξώφυλλο 
του βιβλίου. Το βγάλαμε φωτοτυπία, το κόψαμε σε κομμάτια και τα παιδιά 
στη συνέχεια τα ένωσαν συνθέτοντας έτσι τα κομμάτια του παζλ  (εικόνα 21).  

                   
 εικόνα 20. Τα παιδιά βάζουν σε             εικόνα 21.  Πάζλ 
                  χρονολογική σειρά τις εικόνες 

 

Δραστηριότητα 18η: Ανάλυση και απομνημόνευση ποιήματος. 
Περιγραφή:  

Διαβάσαμε τα ποιήματα «Μ’ένα βιβλίο» της Μαρίας Μανωλάκου και 
«Ένα βιβλίο πλατάνι» της Θέτιδας Χορτιάτη, τα αναλύσαμε και μέσα από την 
ανάλυση των ποιημάτων τα παιδιά  κατάφεραν να κατανοήσουν πως ο 
ποιητής εκφράζεται μέσα από τους στίχους και είδαν ποια μέσα χρησιμοποιεί ο 
ποιητής (ομοιοκαταληξία, ομόηχες λέξεις κ.λ.π) και έφτιαξαν ένα δικό τους 
ποίημα. Τα παιδιά έμαθαν τα ποιήματα και τα απέδωσαν μέσα από τη 
ζωγραφική και την έκφραση.  

Το ποίημα που γράψαμε είναι: 
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Το βιβλίο, το βιβλίο 

τ΄ αγαπώ πάρα πολύ.  

Μέρα νύχτα το διαβάζω 

και στην καρδιά μου το βάζω. 

Αχ! βιβλίο μου ωραίο, 

αχ! βιβλίο μου καλό, 

μόνο μαζί σου ταξιδεύω 

σ΄ένα κόσμο ονειρικό.  

 

Δραστηριότητα 19η:Δημιουργία εξώφυλλου με το λογισμικό kidspiration 
Περιγραφή:  

Έδειξα στα παιδιά το λογισμικό kidspiration και χρησιμοποιώντας όλα 
τα εργαλεία  του λογισμικού έφτιαξαν μία δική τους εικόνα για να βάλουν 
εξώφυλλο στο βιβλίο τους.Στη συνέχεια την  εκτυπώσαμε (εικόνα 22).       

 

 

εικόνα 22. Τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα εξώφυλλο βιβλίου 

 

Δραστηριότητα 20η:Δημιουργία πίνακα 

 Περιγραφή: 
Φτιάξαμε στον υπολογιστή με τα παιδιά στο Μicrosoft Excel έναν 

πίνακα όπου το κάθε παιδί μας είπε ποιο είναι το αγαπημένο του βιβλίο 
(πίνακας 1).  
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πίνακας 1. 

Δραστηριότητα 21η:’Εκθεση βιβλίου στις 2 Απριλίου.  
Περιγραφή:  

Ένα παιδί είχε την ιδέα  να καλέσουμε στο σχολείο τους γονείς μας να 
τους δείξουμε τα βιβλία που φτιάξαμε. Σκεφτήκαμε ότι η κατάλληλη μέρα 
γι΄αυτό ήταν  στις  2 Απριλίου την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Είπα στα παιδιά 
ότι εκείνη τη μέρα ήταν τα γενέθλια του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. Έτσι φτιάξαμε μια πρόσκληση για τους γονείς μας. Η   πρόσκληση 
ήταν: 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας προσκαλούμε στις 2 Απριλίου στο νηπιαγωγείο μας να δείτε την 
έκθεση βιβλίων που φτιάξαμε.   

Τα παιδιά του 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας. 

Επίσης γράψαμε και κάποια συνθήματα όπως : 
Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο αρχίζει μια γιορτή. 
Ένα βιβλίο είναι παράθυρο στον κόσμο. 
Κανένα πλοίο δε μας πάει όπως το βιβλίο. 
Το βιβλίο είναι μαγικό χαλί. 

Εκείνη τη μέρα τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια για το βιβλίο και 
απήγγειλαν ποιήματα (εικόνες 23 και 24).  

Τέλος εκείνη την ημέρα φτιάξαμε με τα παιδιά σελιδοδείκτες για τα βιβλία 
τους.                                                                                                                                                                                                                                                                
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εικόνα 23,24:    2 Απριλίου –Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
Κύριος και πρωταρχικός στόχος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά το βιβλίο, να το 
αγαπήσουν και να το βάλουν στην καθημερινότητά τους. Μέχρι το τέλος της 
χρονιάς και μέσα από τις δραστηριότητες κατάφεραν να εντάξουν στις 
καθημερινές συνήθειες τους το βιβλίο. Η συμβολή των γονιών υπήρξε 
σημαντική. Με τη συνοδεία τους επισκεφτήκαμε τη Δημόσια βιβλιοθήκη 
Λάρισας. Για πολλούς από αυτούς ήταν η πρώτη φορά που την επισκέπτονταν, 
άνοιξαν καρτέλα δανεισμού και από τότε δανείζονται συχνά βιβλία. Τα παιδιά 
με βιωματικό τρόπο, με επισκέψεις, μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
και την αλληλοβοήθεια κατάφεραν πολλά πράγματα. Οι στόχοι που είχαμε 
θέσει αρχικά επιτεύχθηκαν. Γνωρίσαμε συγγραφείς, γίναμε οι ίδιοι μικροί 
συγγραφείς, καταφέραμε να γράψουμε μία παραμυθοσαλάτα και παράλληλα 
μάθαμε πως μπορούμε να εικονογραφήσουμε ένα βιβλίο με διάφορους 
τρόπους, μέσα από τα λογισμικά του Η/Υ, με διάφορα υλικά (χαρτί,τέμπερες 
λαδοπαστέλ...) Mέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε τα 
παιδιά μπόρεσαν να αναπτύξουν δεξιότητες, να αποκτήσουν θάρρος και 
αυτοπεποίθηση, να εμπλουτίσουν το λόγο τους και  κατάφεραν να 
αφηγούνται και να διηγούνται δικά τους παραμύθια και ιστορίες.  
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 των Θεοδώρας Τσινούλη & Φανής Χάμου, 2/θεσιο Νηπιαγωγείο 
Βαμβακούς 
 
Τίτλος 
Οι μικροί αναγνώστες 
Ασχοληθήκαμε με το βιβλίο της  Λητώς Τσακίρη-Παπαθανασίου «Η Ζιζή η 
λαγουδίνα έχει κόρη μπαλαρίνα». 
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού 
λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου). 
Εμπλεκόμενα Γνωστικά Αντικείμενα: Τέχνες (εικαστικά, μουσική, 
κουκλοθέατρο) , ΤΠΕ (βίντεο, Η/Υ) 
 
Στόχοι: 
Να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους για τα λογοτεχνικά κείμενα 
Να κάνουμε παραμυθοσαλάτα                                                                                                          
Να ενδυναμώσουν τη γλωσσική τους έκφραση με έμμεσο και βιωματικό 
τρόπο.                             
Να απομνημονεύουν μικρά κείμενα (π.χ. ποίημα, για τη δραματοποίηση 
παράστασης) 
Να αναπτύξουν συνήθειες προσεκτικής παρακολούθησης ανάγνωσης   
Να συμμετέχουν να προτείνουν και να δημιουργούν θεατρικό  με εικόνες που 
έχουν κατασκευάσει τα ίδια τα παιδιά.  
Να ακούν και να ανταποκρίνονται με διάφορους τρόπους στη μουσική, σε 
ρυθμικά μοτιβα, να γνωρίσουν και άλλα μουσικά όργανα και να παράγουν 
απλά ηχητικά πρότυπα με τη φωνή το σώμα και με μουσικά όργανα.   
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Να έρθουν σε επαφή με το Δημοτικό σχολείο στα πλαίσια της ομαλής τους 
ένταξης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. 
 
Υλικά: Βιβλία , βίντεο, Η/Υ, καρτέλες, μουσικά όργανα, υλικά ζωγραφικής. 
 
Μέθοδοι-τεχνικές: παιδική λογοτεχνία, ανάγνωση, κινητικά και γλωσσικά 
παιχνίδια, κουκλοθέατρο. 
 
Αφόρμηση 

Συμμετείχαμε με τη συνάδελφο σε ένα σεμινάριο όπου ενημερωθήκαμε 
για την έκδοση ενός μουσικού παραμυθιού συμπεριφοράς που απευθύνεται 
στα παιδιά αλλά και στους γονείς κυρίως. Αποφασίσαμε να το αγοράσουμε και 
να το διαβάσουμε στα παιδιά ως κάτι διαφορετικό. Έτσι έγινε και αφού άρεσε 
στα παιδιά ασχοληθήκαμε συστηματικά με το βιβλίο αυτό στα πλαίσια του 
προγράμματος φιλαναγνωσίας. 

 
Δραστηριότητες 
1η δραστηριότητα                                                                                 
     Είμαστε με τα νήπια καθισμένοι στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Τους 
παρουσιάζω το βιβλίο και τους ρωτώ για το τι σχήμα έχει, το μέγεθός του, πως 
είναι το εξώφυλλό του, εντοπίσαμε  που ήταν γραμμένος ο τίτλος του 
παραμυθιού και το όνομα του συγγραφέα. Ξεφυλλίσαμε το παραμύθι για να 
δούμε πως είναι από μέσα (αν έχει πολλές εικόνες , αν έχει πολλά ή λίγα 
γράμματα, αν το κείμενο είναι γραμμένο σε πεζό ή έμμετρο λόγο), είδαμε το 
οπισθόφυλλό του. 
  
2η δραστηριότητα 
      Ανάγνωση του τίτλου του παραμυθιού . Συζητάμε για τι μιλάει. Γιατί έχει 
βάλει αυτό τον τίτλο; Σε ένα χαρτί στον πίνακα έχω γραμμένο τον τίτλο του 
παραμυθιού. “ Η Ζιζή η λαγουδίνα έχει κόρη μπαλαρίνα.”  Δίπλα υπάρχουν 
ανακατεμένες οι λέξεις του τίτλου. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες πρέπει να 
συμπληρώσουν τον τίτλο του παραμυθιού. Έπειτα αυτό το κάνουν σε ατομικά 
φύλλα εργασίας. 
                                                                                

Εικόνα 1 
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3η δραστηριότητα 
    Τα παιδιά μου λένε το παραμύθι περιληπτικά. Επεμβαίνουμε βοηθώντας τα 
παιδιά και συνδέοντας τις διάφορες σκηνές του έργου με τη χρήση 
κατάλληλων συνδετικών ( στη συνέχεια..,  καθώς....., όμως.... κλπ) και τον 
κατάλληλο τόνο στη φωνή. Φτιάξαμε κάρτες του παραμυθιού και τις έβαλαν 
τα παιδιά σε χρονική ακολουθία. Έπειτα τους δώσαμε φύλλο εργασίας όπου 
το κάθε ένα βάζει ατομικά τις κάρτες της ιστορίας στη σειρά. 

Εικόνα 2 

 
4η δραστηριότητα 

Στα πλαίσια της επεξεργασίας του παραμυθιού, αναπτύξαμε το θέμα 
«συναισθήματα» και παρατηρήσαμε τις εκφράσεις των προσώπων. 
Συζητήσαμε για τις λέξεις που χρησιμοποίησε η συγγραφέας για να 
περιγράψει τα συναισθήματα .Έπειτα, κάναμε παντομίμα με τις εκφράσεις 
των ηρώων και συζητήσαμε για το πως νιώθει ο καθένας τους. Μιλήσαμε για 
το τι μας δημιουργεί λύπη τι χαρά και τι έκπληξη, έπειτα χωριστήκαμε σε 
ομάδες  και η κάθε ομάδα το παρουσίαζε . Φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας με 
αντιστοίχιση εκφράσεων της Ζιζής και αντίστοιχων λέξεων.  

 
5η δραστηριότητα 

Αφού μιλήσαμε για τη συγγραφέα του παραμυθιού, προσπαθήσαμε να 
γίνουμε και εμείς μικροί συγγραφείς. Επειδή, όμως, αυτή η ιδέα μάλλον 
άγχωσε μερικούς, αποφασίσαμε να ‘παντρέψουμε’ δύο γνωστά παραμύθια και 
να δώσουμε σ’ αυτά το δικό μας στίγμα. Κάναμε με λίγα λόγια μια 
παραμυθοσαλάτα. Τελικά, μέσα από τη «Ζιζή τη λαγουδίνα» και την 
Κοκκινοσκουφίτσα, ξεπήδησε η δική μας δημιουργία, «Μια έκπληξη στη Ρέα 
και την Κοκινοσκουφίτσα». Η ιστορία γράφτηκε συγκεντρώνοντας όλες τις 
ιδέες που ακούστηκαν, εικονογραφήθηκε και δόθηκε ως δώρο από τα παιδιά 
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στην κ. Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου, κατα την επίσκεψή της στο 
νηπιαγωγείο μας. 

Εικόνα 3 

 
6η δραστηριότητα 
      Μια που η Ζιζή ήθελε να κάνει τη Ρέα μουσικό ασχοληθήκαμε  και με τα 
μουσικά όργανα. Στον Η/Υ είδαμε  πολλά μουσικά όργανα και ακούσαμε τον 
ήχο τους. Μιλήσαμε κυρίως για τα μουσικά όργανα που υπάρχουν στην τάξη 
μας, τα ονομάσαμε, φτιάξαμε καρτέλες με το όνομα του κάθε οργάνου και 
αντιστοιχίσαμε το μουσικό όργανο με το όνομά του (εικόνα 4). 

   Εικόνα 4     Εικόνα 5 
                                   

       Στη συνέχεια το κάθε παιδί διάλεξε από ένα και παίξαμε με την ένταση 
του ήχου. Κάναμε παιχνίδια με δυνατούς ή σιγανούς ήχους (Εικόνα 5). 
(Χτυπήσαμε παλαμάκια δυνατά και σιγανά, ένα παιδί έκανε το μαέστρο όταν 
σήκωνε τα χέρια έκαναν δυνατούς ήχους  με τα μουσικά όργανα όταν τα 
κατέβαζε σιγανούς, ένα άλλο παιδί κρατούσε ένα ταμπουρίνο όταν το 
χτυπούσε δυνατά πηδούσαν όταν το χτυπούσε σιγανά γίνονταν γάτες κλπ)  
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7η δραστηριότητα 
        Ασχοληθήκαμε και με τις  ρυθμικές αξίες. Για την κατανόηση των  
ρυθμικών μοτίβων τους δείξαμε εικόνες με το ολόκληρο, το μισό, το τέταρτο 
και το όγδοο. Χτυπήσαμε παλαμάκια το ρυθμό της  κάθε αξίας και έπειτα  
περπατήσαμε με μεγάλους διασκελισμούς στο ολόκληρο (σαν το γίγαντα) στο 
μισό (σαν τον ελέφαντα) , κάναμε βήματα (σαν το βασιλιά) και τρέξαμε (σαν 
το παιδάκι). Έπειτα πήρε το κάθε παιδί ένα  μουσικό όργανο και χτυπούσε με 
αυτό την ρυθμική αξία που του έδειχνα. Χωριστήκαμε σε ομάδες και η μία 
ομάδα  χτυπούσε την ρυθμική αξία με τα μουσικά όργανα και η άλλη 
περπατούσε ανάλογα. Φτιάξαμε ένα ζάρι και στην κάθε πλευρά του 
εμφανίζονταν από μία αξία. Τα παιδιά ρίχναν το ζάρι, ένα παιδί έπαιζε το 
ρυθμικό μοτίβο στο ταμπουρίνο και οι υπόλοιποι περπατούσαν στο ρυθμό που 
άκουγαν , σαν γίγαντες , σαν βασιλιάδες ή σαν το παιδάκι.     

Εικόνα 6 

                                         
 8η δραστηριότητα 
    Φτιάξαμε τις φιγούρες των ηρώων του παραμυθιού, τις ζωγράφισαν τα 
παιδιά, τις έκοψαν , τις πλαστικοποιήσαμε και κόλλησαν τα παιδιά από πίσω 
ξυλάκια για σουβλάκι. Μετά από συζήτηση που κάναμε και αφού μοιράστηκαν 
τα λόγια των χαρακτήρων της ιστορίας  ,αποφασίσαμε να επισκεφτούμε την Α 
τάξη του δημοτικού σχολείου και να τους παρουσιάσουμε την ιστορία μας 
παίζοντας κουκλοθέατρο. 
  

Εικόνα 7 Εικόνα 8 
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9η δραστηριότητα 
      Επισκεφτήκαμε την Α τάξη του δημοτικού σχολείου. Διαβάσαμε στα παιδιά 
της πρώτης το παραμύθι και έπειτα παίξαμε κουκλοθέατρο. Στη συνέχεια τα 
νήπια ξεναγήθηκαν από την κα Γεωργία δασκάλα της πρώτης, κάθησαν στα 
θρανία και η κα Γεωργία τους έβαλε εργασία να γράψουν κάποιους αριθμούς. 
Πήραν όλοι άριστα και πολλά αυτοκόλλητα. 

Εικόνα 8 

10η δραστηριότητα 
 Η καλοκαιρινή μας γιορτή θα είναι ένα μουσικοθεατρικό παιχνίδι με 

την κ. Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου, που είναι η συγγραφέας του παραμυθιού, 
που αναλύσαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Συζητώντας με τα παιδιά 
στην παρεούλα αναδύθηκε η ανάγκη να γίνει γνωστή στην τοπική κοινωνία η 
ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης που οργανώνουμε. Γι’ αυτό αποφασίσαμε 
να φτιάξουμε προσκλήσεις που θα τις μοιράσουνε τα παιδιά στους γονείς και 
στους γνωστούς τους. Όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς θέλαμε να 
καλέσουμε και οικογένειες με μικρά παιδιά, πέρα από τις οικογένειες των 
μαθητών. Για το λόγο αυτό κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα με μια αφίσα-
πρόσκληση.  Τα παιδιά σε χαρτί του μέτρου έγραψαν την ημερομηνία, την ώρα 
και τον τόπο της εκδήλωσης και στόλισαν  την αφίσα με ήρωες από το 
παραμύθι. Τέλος, κρεμάσαμε την αφίσα μας  έξω από το νηπιαγωγείο για να 
γνωστοποιήσουμε το γεγονός. 
 

Εικόνα 9 Εικόνα 10 
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Αξιολόγηση 
      Τα παιδιά ασχολήθηκαν ευχάριστα με το θέμα. Απέκτησαν πολύτιμες 
εμπειρίες και γνώσεις . Ηρθαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε επαφή με 
πολλά βιβλία. Οργανώσαμε τη γωνιά της βιβλιοθήκης και την εμπλουτίσαμε 
με καινούρια βιβλία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμμετείχαν με 
προθυμία σε όλες τις δραστηριότητες. Έμαθαν να ακούνε τους συνομιλητές 
τους, χωρίς να τους διακόπτουν, γνώρισαν, αγάπησαν το βιβλίο. Έμαθαν τις 
ρυθμικές αξίες και έπαιξαν με αυτές. Χόρεψαν μπαλέτο, έκαναν 
δραματοποίηση, έφτιαξαν παραμθοσαλάτα, έκαναν γλωσσικές και 
μαθηματικές ασκήσεις, έφτιαξαν μαριονέτες τους ήρωες του παραμυθιού και 
το παρουσίασαν στους γονείς, γνώρισαν τη συγγραφέα του παραμυθιού. Αυτό 
όμως που μας  διασκέδασε περισσότερο ήταν η παρουσίαση στο δημοτικό αλλά 
και η γιορτή με την κα Λητώ Τσακίρη-Παπαθανασίου. Το χειροκρότημα ήταν 
ιδιαίτερα θερμό και  τα παιδιά ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση. Για μέρες μετά 
έλεγαν πότε θα ξαναπαίξουν το παραμύθι. Αφού λοιπόν τα παιδιά μας 
διασκέδασαν και έμαθαν παίζοντας, εμείς νιώθουμε ότι το πρόγραμμά μας 
πέτυχε. 
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με 
πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα συγγραφέων 
θα συνομιλούν άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.  
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση 
της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις Σαΐτα επιδιώκουν να 
επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη, 
καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την 
ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως 
προϋποθέσεις και περιορισμούς. 
 

Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο, 
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινοτομίας, 
ο σιρόκος της φαντασίας, 
ο λεβάντες της επιμονής, 
ο γραίγος του οράματος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας. 
 

Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα! 
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