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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος  
Ποίηµα; Τι είναι αυτό; 

Δηµιουργός  
Μαρίνα Αρετάκη 

Διδακτικό αντικείµενο 
Νεοελληνική λογοτεχνία 

 (Προτεινόµενη) Τάξη 
Α΄ Γυµνασίου  

Χρονολογία 
Ιούνιος 2014.  

Διδακτική/θεµατική ενότητα 
— 

Διαθεµατικό 
Όχι  

Χρονική διάρκεια 
5 ώρες 

Χώρος 
 Ι. Φυσικός χώρος: 

    Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής. 

ΙΙ. Εικονικός χώρος: Wiki 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή 
Το σενάριο είναι εισαγωγικό για την Α΄ Γυµνασίου. Έτσι δεν απαιτούνται 

προϋπάρχουσες γνώσεις από την πλευρά των µαθητών. 

Ο καθηγητής θα πρέπει να γνωρίζει πώς να δηµιουργεί Wiki. Καλό είναι να 

ενηµερώσει τους µαθητές για τη λειτουργία του πριν την έναρξη του σεναρίου, επειδή 

οι ώρες είναι περιορισµένες και οι δραστηριότητες του σεναρίου αρκετές.  
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Επίσης, το σχολείο πρέπει να διαθέτει τάξη µε διαδραστικό πίνακα και 

εργαστήριο Πληροφορικής που να είναι διαθέσιµο (για µία ώρα). 

Εφαρµογή στην τάξη 
Το συγκεκριµένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας. 

Το σενάριο στηρίζεται 
—	  

Το σενάριο αντλεί 
—	  

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το εισαγωγικό αυτό σενάριο επιχειρεί σε έναν µικρό αριθµό ωρών να γνωρίσει στους 

µαθητές τον κόσµο του ποιητικού λόγου, να τους βοηθήσει να αποβάλλουν το δέος 

που αισθάνονται πολλές φορές µπροστά του και να αποκτήσουν µε παιγνιώδη τρόπο 

δεξιότητες για την προσέγγιση των ποιηµάτων που θα διδαχθούν στο εξής. Ένας 

µεγάλος αριθµός ποιητικών κειµένων χρησιµοποιείται σε δραστηριότητες ατοµικές 

και οµαδικές µε στόχο να βοηθήσει τους µαθητές της Α΄ τάξης να αποκτήσουν 

κάποιες βασικές γνώσεις σε ουσιαστικά ζητήµατα, όπως η διάκριση πεζού και 

ποιητικού λόγου, η σχέση ποίησης-εικόνας-ήχου, η κατανόηση ορισµένων κανόνων 

που διέπουν την παραδοσιακή ποίηση, τα βασικά σχήµατα λόγου και η απαγγελία.  

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Η αφετηρία για τη δηµιουργία αυτού του σεναρίου υπήρξε η ανάγκη να έρθουν οι 

µαθητές της Α΄ τάξης σε επαφή µε τον ποιητικό λόγο πριν αρχίσουν να αναλύουν 

συγκεκριµένα ποιήµατα και γενικότερα να προβληµατιστούν σχετικά µε την ποίηση 

έτσι ώστε στη συνέχεια να µπορέσουν να εντάξουν στο πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί 

κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων εισαγωγικών ωρών τις γνώσεις που θα 

ακολουθήσουν µέσα στη σχολική χρονιά. 
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Δεν θα ασχοληθούµε µε θεωρητικούς ορισµούς της ποίησης αλλά περισσότερο 

θα δώσουµε κάποια εργαλεία στους µαθητές τα οποία αφορούν στον στίχο, τον ήχο, 

την εικόνα κ.ά., εργαλεία που θα τους βοηθήσουν, αν όχι να οικειοποιηθούν τον 

ποιητικό λόγο, τουλάχιστον να µην τον αντιµετωπίζουν µε φόβο. Επίσης, κεντρικό 

σηµείο του σεναρίου αποτελεί η δηµόσια ανάγνωση, η απαγγελία των ποιηµάτων. 

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

—	  

Γνώσεις για τη λογοτεχνία 

 Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται ο µαθητής:  

• να αποκτήσει µια πρώτη συστηµατική επαφή µε τον ποιητικό λόγο  

• να προβληµατιστεί πάνω στη σχέση ποίησης και προφορικότητας, ποίησης 

και γραπτής απεικόνισής της 

• να αποκτήσει βασικές εισαγωγικές γνώσεις για την µορφή και την οργάνωση 

του ποιητικού λόγου (στίχος, στροφή, οµοιοκαταληξία, καλλιγράφηµα, 

µέτρο, µεταφορά, παραδοσιακή-µοντέρνα ποίηση) 

• να κατανοήσει τη διαφορά στη µορφή ανάµεσα στα µοντέρνα και τα 

παραδοσιακά ποιήµατα   

• να καταλάβει ότι η απαγγελία ενός ποιήµατος σχετίζεται µε την κατανόηση 

και την ερµηνεία του.  

Γραµµατισµοί 

Επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες µετά το τέλος της διδασκαλίας να µπορούν: 

• να διακρίνουν την ποίηση από την πεζογραφία 

• να κατανοούν και να κάνουν χρήση όρων της ποίησης (στίχος, στροφή, 

οµοιοκαταληξία, παραδοσιακή ποίηση, µοντέρνα ποίηση, καλλιγράφηµα, 

µεταφορά) 
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• να προσδιορίζουν κάποιους από τους κανόνες µε τους οποίους είναι γραµµένα 

τα παραδοσιακά ποιήµατα (στροφή, οµοιοκαταληξία, αριθµός συλλαβών) 

• να απαγγέλλουν ένα ποίηµα  

• να βρίσκουν εικόνες, µεταφορές, προσωποποιήσεις σε ένα ποίηµα 

• να δηµιουργήσουν δικούς τους στίχους.  

Διδακτικές πρακτικές 

Επικεντρωµένο σε ένα λογοτεχνικό είδος και όχι σε συγκεκριµένα κείµενα, το 

σενάριο προσπαθεί να οδηγήσει τους µαθητές σε µια επαφή µε τον ποιητικό λόγο, 

τόσο µε ατοµικές εργασίες όσο και µε ασκήσεις-δραστηριότητες στο πλαίσιο της 

οµάδας. Η τάξη σε αρκετά σηµεία του σεναρίου εργάζεται και ως ολοµέλεια. Το 

σενάριο αποσκοπεί στην απόκτηση, µε ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην προσέγγιση των ποιηµάτων. Έτσι, 

µέσα από την ανάγνωση, την ακρόαση και τις δραστηριότητες που συνοδεύουν πολλά 

και διαφορετικά ποιήµατα ο µικρός µαθητής ελπίζουµε ότι θα µάθει να πλησιάζει την 

ποίηση χωρίς δέος. 

Στο σενάριο η ποίηση θεωρείται ως ένα φαινόµενο σύνθετο που δεν σχετίζεται 

µόνο µε την ανάγνωση αλλά και την ακρόαση, την απαγγελία, την εικόνα και βέβαια 

τα συναισθήµατα. Από την πρώτη µέχρι την τελευταία ώρα εξετάζουµε σπειροειδώς 

τη σχέση ποιήµατος, ήχου και εικόνας, τη συµπλοκή µορφής και περιεχοµένου, 

δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο ακούµε, βλέπουµε, λέµε, αισθανόµαστε ένα ποίηµα. 

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Ερχόµαστε συχνά αντιµέτωποι µε την αµηχανία των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου 

απέναντι στον ποιητικό λόγο και στην επαναλαµβανόµενη εκ µέρους τους έκφραση 

της δυσκολίας να τον κατανοήσουν. Έτσι θεωρήσαµε ότι θα ήταν πολλαπλά χρήσιµο 

ένα εισαγωγικό σενάριο για το ποίηµα και την ποίηση που θα επιχειρήσει να «λύσει» 

αυτήν την αρχική αµηχανία, έτσι ώστε στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του 
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σχολικού έτους να διευκολυνθεί η προσέγγιση των ποιητικών κειµένων µέσα στην 

τάξη. 

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Η µελέτη της ποίησης είναι αναπόσπαστο τµήµα του µαθήµατος της λογοτεχνίας στο 

Γυµνάσιο. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Κατά τη διάρκεια της µίας διδακτικής ώρας που θα πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο 

Πληροφορικής, οι µαθητές µέσα από την απλή χρήση του Word θα προβληµατιστούν 

για τη µορφή του ποιητικού λόγου. 

Το Wiki της τάξης θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών ωρών ως 

χώρος συγκέντρωσης των συµπερασµάτων-γνώσεων που θα προκύπτουν µέσα στην 

τάξη, καθώς και ως χώρος προετοιµασίας των δραστηριοτήτων, κυρίως της 

απαγγελίας. Έτσι, µε τη συλλογή ηχογραφήσεων των απαγγελιών που θα προκύψουν 

την τελευταία διδακτική ώρα και την ανάρτησή τους στη σχετική πλατφόρµα, το 

Wiki της τάξης θα παραπέµπει ευθέως στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου 

Ελληνισµού, που χρησιµοποιείται στο σενάριο κυρίως για τις αναγνώσεις ποιηµάτων 

που διαθέτει.  

Κείµενα 

Λογοτεχνικά κείµενα σχολικών εγχειριδίων  

ΚΝΛ Α΄ Γυµνασίου:  

Δηµοτικό τραγούδι, «Κόρη που λάµπει»  

Γιώργος Δροσίνης, «Θαλασσινά τραγούδια» 

Οδυσσέας Ελύτης, «Κάτω στης µαργαρίτας το αλωνάκι» 

Γιάννης Ρίτσος, «Πρωινό άστρο»  

Κοσµάς Πολίτης, [Τα τσερκένια] 

Ελένη Σαραντίτη, [Όπως τα βλέπει κανείς…] 
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Γλώσσα Γ΄ Δηµοτικού 

Κωστής Παλαµάς, «Το καλοκαίρι» 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Β΄ Γενικού Λυκείου-Επιλογής) 

Γκυγιώµ	  Απολιναίρ, «Το λαβωµένο περιστέρι»  

Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου 

Μαρία Πολυδούρη, «Κοντά σου» 

Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 

Σχηµατικά ποιήµατα:	  Καλλιγράφηµα του Γ. Σεφέρη 

Λογοτεχνικά κείµενα εκτός σχολικών εγχειριδίων 

100 Μύθοι του Αισώπου. Έµµετρη απόδοση: Ι.Ν.Κυριαζής, 102. Αθήνα: χ.ε.ο, 2013. 

Άρης Αλεξάνδρου, «Ποιητική-2». Ποιήµατα (1941-1970), 60. Αθήνα: Ύψιλον, 1991. 

Κώστας Βάρναλης, «Οι Μοιραίοι».	   Ποιητικά, 179-180. Αθήνα: Κέδρος, 1982 

[=Kέδρος, 1956].. 

Γεώργιος Βιζυηνός, «Καλοκαίρι». Άπαντα. Αθήνα: Bίβλος, 1955. 

Κική Δηµουλά, «Δεν βαριέσαι». Tο λίγο του κόσµου, 21-22. Αθήνα: Στιγµή, 19903. 

Ανδρέας Εµπειρίκος, «Αι Λέξεις». Oκτάνα, 9. Αθήνα: Ίκαρος, 1980.  

Οδυσσέας Ελύτης, «Λακωνικόν». Έξι και µία τύψεις για τον ουρανό, 138. Αθήνα: 

Ίκαρος, 19612. 

Οδυσσέας Ελύτης, Τα Ρω του έρωτα (επιλογή), 83, 85, 86, 88. Αθήνα: Ύψιλον, 

19863. 

Οδυσσέας Ελύτης, «Μαρίνα». Τα ρω του έρωτα, Αθήνα: Ύψιλον, 19863.  

Οδυσσέας Ελύτης, «Και µε φως και µε θάνατον -11». Ο Μικρός Ναυτίλος, 64. Αθήνα: 

Ίκαρος, 1985. 
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Οδυσσέας Ελύτης, «Παραλλαγές πάνω σε µιαν αχτίδα-IV-Η πορτοκαλένια». Ήλιος ο 

πρώτος, 40. Αθήνα: Ίκαρος, 1963.  

Άλκη Ζέη, Το καπλάνι της βιτρίνας, 10-11. Αθήνα: Κέδρος, 1987. 

Γιώργος Ιωάννου, «Η οµίχλη» (απόσπασµα). Στο Η µεταπολεµική πεζογραφία, τ. Γ΄, 

191-192. Αθήνα: Σοκόλης, 1989.	  

Κ.Π. Καβάφης, «Για νάρθουν». Τα ποιήµατα, 128. Αθήνα: Ύψιλον, 1990.	  
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Διονύσιος Σολωµός, «Η Ξανθούλα». Στο Ποιήµατα και πεζά, επιµ.-εισαγ. Στ. 

Αλεξίου, 92. Αθήνα: Στιγµή 2007. 

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

1η ώρα: τάξη µε διαδραστικό πίνακα1  

Το τµήµα είναι χωρισµένο σε οµάδες ή χωρίζεται αµέσως µε την έναρξη του 

µαθήµατος. Καλό είναι επειδή οι ώρες είναι περιορισµένες και ο χρόνος λίγος να 

υπάρχει εκ των προτέρων µια ενηµέρωση για το Wiki που θα λειτουργήσει για το 

σενάριο –το οποίο βέβαια µπορεί να µείνει ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

Η πρώτη ώρα θα περιστραφεί γύρω από τη σχέση της ποίησης µε τον ήχο αλλά 

και την εικόνα, δηλαδή θα προσπαθήσουµε να κάνουµε τους µαθητές να καταλάβουν 

ότι καταλαβαίνουµε κάποιες ιδιαιτερότητες του ποιητικού λόγου ακούγοντάς τον ή 

παρατηρώντας τη µορφή ενός ποιήµατος.  

Η πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων σχετίζεται µε τη διάκριση πεζό/ποίηµα η 

οποία θα επιτευχθεί τόσο µέσω της ακρόασης ποιηµάτων όσο και µέσω της εικόνας 

τους (το γραπτό κείµενο). Πρώτα πρώτα διαβάζουµε την ίδια ιστορία (έναν µύθο του 

Αισώπου) σε πεζή και ποιητική µορφή. Για παράδειγµα διαβάζουµε στους µαθητές 

«Το κοράκι και η αλεπού» που θα είναι γνωστό σε όλους και µια έµµετρη µορφή του 

και ρωτάµε ποιο από τα δύο είναι ποιητικό κείµενο. Οι µαθητές θα καταλάβουν 

αµέσως την έµµετρη µορφή και σε αυτό το σηµείο µπορούµε να αρχίσουµε να 

σηµειώνουµε στον πίνακα χρήσιµα στοιχεία που θα προκύψουν από την πρώτη 

συζήτηση για το τι είναι ποίηση, τι περιέχει ο ποιητικός λόγος. 

Στη συνέχεια διαβάζουµε στους µαθητές (ή ακούµε ηχογραφηµένα) διάφορα 

κείµενα τα οποία θα τα αναφέρουµε µε έναν αριθµό (δεν αποκαλύπτουµε τίτλο ή 

συγγραφέα σε αυτή τη φάση) και ζητάµε από τις οµάδες να τα κατατάξουν σε δύο 

κατηγορίες: Ποίηση / µη ποίηση (µπορούν να έχουν ένα χαρτί µπροστά τους 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Μπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε για να ακούσουµε κάποια ποιήµατα.	  
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χωρισµένο στα δύο). Τα κείµενα που θα διαβαστούν είναι και ποιητικά και πεζά, 

διαφορετικής προέλευσης και δυσκολίας. Η συγκεκριµένη επιλογή προέρχεται από 

ποιήµατα και πεζά της συλλογής του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού, την οποία θα 

χρησιµοποιήσουµε και αργότερα στο σενάριο. Σκοπός αυτής της ενότητας 

δραστηριοτήτων είναι να προσεγγίσουν οι µαθητές την ποίηση καταρχάς ακούγοντάς 

την και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της µε τον ήχο, τον ρυθµό, τη µουσικότητα. 

Έτσι, µπορεί στη συνέχεια να βγει ένα πρώτο συµπέρασµα: αφού είναι δυνατόν να 

αντιληφθούµε την ποίηση ακούγοντάς την, να καταλάβουµε τη διαφορά ποιήµατος 

και πεζού ακούγοντάς τα δύο κείµενα, αυτό σηµαίνει ότι η σειρά και ο συνδυασµός 

των λέξεων στον ποιητικό λόγο δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλεσµα. 

Παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα ως παιχνίδι: η οµάδα που θα έχει βρει τα 

περισσότερα θα είναι η πιο «ποιητική». 

Διαβάζουµε (ή ακούµε, αφού τα περισσότερα διαθέτουν ηχογραφήσεις στην 

ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού, χωρίς να αναφέρουµε τον 

συγγραφέα/ποιητή): Κ. Καρυωτάκης: «Τελευταίο ταξίδι», Γ. Σεφέρης: «Δεκάξι 

χάικου, E΄», Κ. Καβάφης: «Για να ’ρθουν», Άλκη Ζέη: Το καπλάνι της βιτρίνας 

(απόσπασµα: «Είχε σκοτεινιάσει για καλά. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε. …. Αφού ο 

µύθος δεν τρώγεται».), Οδ. Ελύτης: «Λακωνικόν», Γ. Ιωάννου: «Η οµίχλη» 

(απόσπασµα: «Δεν ξέρω πια τι γίνεται µε την οµίχλη … οµίχλη χωρίς λιµάνι είναι 

πράγµα αταίριαστο»), Άρης Αλεξάνδρου: «Ποιητική -2», Γ. Σεφέρης: «Άρνηση», Ελ. 

Σαραντίτη: [Όπως τα βλέπει κανείς…] (την πρώτη παράγραφο), Κ. Βάρναλης: «Οι 

Μοιραίοι», Κ. Πολίτης: [Τα τσερκένια], (απόσπασµα: «Eίδες ποτέ σου πολιτεία να 

σηκώνεται ψηλά ... και κάναµε παρέα µε αγγέλοι.») και Κ. Παλαµά, «Ανατολή» (τις 

δύο πρώτες στροφές).  

Η επιλογή δεν περιέχει πεζά ποιήµατα. Ωστόσο, αν το επίπεδο της τάξης το 

επιτρέπει, θα µπορούσαµε να εισάγουµε και ένα τέτοιο κείµενο και να εξηγήσουµε 

στα παιδιά γιατί δυσκολεύτηκαν να το κατατάξουν. 
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Τα ποιήµατα δεν είναι εύκολα. Όµως ο στόχος δεν είναι η κατανόηση αλλά η 

διάκριση του ποιητικού είδους. Όταν τελειώσουµε τις αναγνώσεις, και πριν 

ακούσουµε πώς κατέταξαν οι οµάδες τα ποιήµατα, ζητάµε από κάθε οµάδα να µας πει 

αν έκαναν αυθόρµητα την κατάταξη ή αν είχαν κάποια κριτήρια τα οποία τους 

βοήθησαν να διακρίνουν το είδος του κειµένου. Αν οι µαθητές αναφέρουν ως 

στοιχείο τη δυσκολία κατανόησης του κειµένου, τότε µπορούµε να επιµείνουµε στο 

γιατί και το πώς της δυσκολίας αυτής. Τι κάνει την ποίηση πιο δύσκολη από τα πεζά 

κείµενα και πώς συµβαίνει αυτό;  

Επίσης, µπορούµε να ρωτήσουµε τους µαθητές, αν, κατά τη γνώµη τους, η 

ποίηση είναι καλύτερα να απαγγέλλεται ή να διαβάζεται σιωπηλά. Είναι καλό να 

θέσουµε εξαρχής στους µαθητές το ζήτηµα της προφορικότητας της ποίησης και της 

θεατρικότητάς της. Η αναφορά στο κείµενο της Οδύσσειας και στις γνώσεις τους 

σχετικά µε τους αοιδούς και τους ραψωδούς θα τους βοηθήσει να συνδέσουν τα δύο 

µαθήµατα και να δώσουν µια διάσταση ιστορική στο φαινόµενο της ποίησης. 

Η δεύτερη δραστηριότητα του σεναρίου έχει σχέση µε την γραπτή απεικόνιση 

των ποιηµάτων. Ζητάµε από τους µαθητές να εντοπίσουν στο Ανθολόγιό τους τα 

ποιητικά κείµενα. Αφήνουµε λίγο χρόνο στις οµάδες για να τα συγκεντρώσουν. 

Μπορούν να τα γράφουν σε µια κόλλα χαρτί ή να τα υπογραµµίζουν στα περιεχόµενα 

του βιβλίου τους. Όποια οµάδα τελειώσει πιο γρήγορα και έχει εντοπίσει τα ποιήµατα 

κερδίζει πόντους. 

Η οµάδα που θα τελειώσει πιο γρήγορα ανακοινώνει τον συνολικό αριθµό των 

ποιηµάτων που έχει εντοπίσει και τους τίτλους. Συζητάµε πάλι για τα κριτήρια µε τα 

οποία εντόπισαν τα ποιήµατα εύκολα και γρήγορα µέσα στο βιβλίο. Αναµένουµε από 

τους µαθητές να µας µιλήσουν για τους στίχους και τις στροφές ως διαφοροποιητικά 

στοιχεία της ποίησης από τα πεζά. Αν δεν αναφέρουν αυτές τις λέξεις οι µαθητές, 

τότε θα πρέπει να τις εισάγουµε εµείς και να βεβαιωθούµε ότι µέχρι το τέλος της 

ώρας όλοι γνωρίζουν τι είναι στίχος και στροφή και µπορούν να χρησιµοποιούν 

αυτούς τους όρους.  
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Για να βεβαιωθούµε, ζητάµε από τις οµάδες ή ατοµικά να µετρήσουν τους 

στίχους κάποιου ποιήµατος από το Ανθολόγιό τους ή να βρουν από πόσες στροφές 

αποτελείται ένα συγκεκριµένο ποίηµα. Μετά από τέτοιες µικρές προφορικές 

ασκήσεις, θα επικεντρωθούµε στη διαφορά της µορφής που έχει το ποίηµα από το 

πεζό: οι στίχοι του ποιήµατος προϋποθέτουν το κενό, συστατικό στοιχείο της µορφής 

του ποιήµατος, στη γραπτή του απεικόνιση. Μπορούµε να διακρίνουµε ένα ποίηµα 

ακούγοντάς το αλλά και βλέποντάς το γραµµένο. Η εξωτερική µορφή ενός 

(τυπωµένου) ποιήµατος είναι διαφορετική από τη µορφή ενός πεζού συνήθως 

(αφήνουµε την υπονόµευση του κανόνα για αργότερα). 

Γράφουµε στον πίνακα ή σε ένα κοµµάτι χαρτόνι τις λέξεις: είδος/ 

προφορικότητα - ήχο/στίχος/στροφή/κενό και ό,τι άλλο προκύψει από τις συζητήσεις 

που θα έχουµε κάνει µέχρι αυτό το σηµείο µε τους µαθητές και το οποίο αποτελεί 

βασικό όρο για την κατανόηση του φαινόµενου της ποίησης (π.χ. µπορεί οι µαθητές 

να µιλήσουν για τις εικόνες). Εξηγούµε στους µαθητές ότι συλλέγουµε όρους και 

λέξεις για να φτιάξουµε αργότερα έναν πίνακα στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται η 

λέξη ποίηση/ποίηµα. Αναθέτουµε σε κάθε οµάδα έναν όρο για να βρει τον ορισµό και 

να τον γράψει στο Wiki όπου θα δηµιουργηθεί ένα «λεξικό» όρων για την ποίηση.  

Ως ατοµική εργασία στο τέλος της 1ης ώρας θα ζητήσουµε από τους µαθητές να 

βρουν ή να γράψουν έναν στίχο ή µια στροφή που τους αρέσει και να τον 

απαγγείλουν την άλλη φορά µπροστά σε όλη την τάξη (όχι να τον διαβάσουν). Η 

άσκηση αυτή θα λειτουργήσει και ως προετοιµασία για την τελευταία ώρα η οποία θα 

περιλαµβάνει απαγγελία ποιηµάτων. 

2η ώρα: εργαστήριο 

Το τµήµα βρίσκεται στο εργαστήριο αλλά πρώτα δηµιουργούµε έναν κύκλο και 

ακούµε τους στίχους που οι µαθητές απαγγέλλουν και κάνουµε κάποιες πρώτες 

παρατηρήσεις. Αυτό που πρέπει να βγει ως συµπέρασµα από τη δραστηριότητα είναι 

ότι η απαγγελία σχετίζεται µε την κατανόηση και την ερµηνεία του ποιήµατος. 

Σκοπός της πρώτης δραστηριότητας που θα πραγµατοποιηθεί από τις οµάδες είναι να 
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εµβαθύνουµε στην έννοια του στίχου, του κενού, της εικόνας του ποιήµατος και της 

σχέσης του µε την απαγγελία και το νόηµά του. Μπροστά στον υπολογιστή κάθε 

οµάδας υπάρχει το ποίηµα του Ζακ Πρεβέρ «Πρόγευµα», όχι µε την «κανονική» 

µορφή αλλά ως πεζό συνεχόµενο κείµενο (θα έχουµε µετατρέψει τα κεφαλαία στην 

αρχή των στίχων σε πεζά διαφορετικά θα είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν οι 

µαθητές πού τελειώνει κάθε στίχος): Έβαλε τον καφέ στο φλιτζάνι έβαλε το γάλα στο 

φλιτζάνι µε τον καφέ έβαλε τη ζάχαρη στον καφέ µε το γάλα µε το κουταλάκι γύρισε 

ήπιε τον καφέ µε το γάλα και ξανάφησε το φλιτζάνι χωρίς να µου µιλήσει άναψε ένα 

τσιγάρο έκανε δαχτυλίδια µε τον καπνό κλπ. 

Εξηγούµε στους µαθητές ότι πρόκειται για ένα γνωστό ποίηµα ενός γάλλου 

ποιητή, του Ζακ Πρεβέρ που έγραφε πολύ απλά, για αυτό η ποιητική του συλλογή 

είχε τίτλο Paroles δηλαδή Κουβέντες, Λόγια. Δηλώνουµε ότι δεν βλέπουν τη µορφή 

στην οποία δηµοσιεύτηκε το ποίηµα. Ζητάµε λοιπόν από τις οµάδες να δουλέψουν 

µετατρέποντας το κείµενο σε ποίηµα. Αυτό θα το κάνουν σε ένα αρχείο Word. 

Αφήνουµε ένα δεκάλεπτο σε κάθε οµάδα και στη συνέχεια η κάθε οµάδα 

παρουσιάζει πώς χώρισε τους στίχους (µπορούν να τυπώσουν το «ποίηµά» τους). 

Επίσης, διαβάζουν το ποίηµα µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβουν και οι άλλες 

οµάδες τη µορφοποίηση σε στίχους. 

Στο τέλος δείχνουµε το ποίηµα όπως το έγραψε ο Πρεβέρ είτε προβάλλοντάς το 

(καλό είναι να δείξουµε και το πρωτότυπο στα γαλλικά) είτε δίνοντας µια φωτοτυπία 

του σε κάθε οµάδα: 

ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

Έβαλε τον καφέ 

Στο φλιτζάνι 

Έβαλε το γάλα 

Στο φλιτζάνι µε τον καφέ 
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Έβαλε τη ζάχαρη 

Στον καφέ µε το γάλα 

Με το κουταλάκι 

Γύρισε 

Ήπιε τον καφέ µε το γάλα 

Και ξανάφησε το φλιτζάνι 

Χωρίς να µου µιλήσει 

Άναψε 

Ένα τσιγάρο 

Έκανε δαχτυλίδια 

Με τον καπνό, κλπ. 

 Μπορούµε να ρωτήσουµε τι δίνει σε αυτό το κείµενο ποιητική υπόσταση δεδοµένου 

ότι δεν είναι λυρικό, είναι αφηγηµατικό (πρόκειται για µια ακολουθία ενεργειών) και 

έχει µια θεατρικότητα (ο ποιητής αναφέρει τις πράξεις χωρίς να περιγράφει). Τελικά, 

η µορφή και η συντοµία των στίχων δείχνουν ότι το κείµενο είναι ένα ποίηµα.  

Με αφορµή αυτό το ποίηµα αλλά και τα ποιήµατα που διαβάσαµε την πρώτη 

ώρα (καλό θα είναι να τα έχουν µπροστά τους φωτοτυπηµένα ή σε ένα αρχείο σε 

κάθε υπολογιστή της οµάδας) µπορούµε να κάνουµε µια συζήτηση για την ποίηση 

γενικότερα και τα χαρακτηριστικά της. Με µια κατευθυνόµενη συζήτηση θα 

µπορούσαµε να εντοπίσουµε ως χαρακτηριστικά: τη µορφή, την επιλογή και την 

πυκνότητα των λέξεων, την ιδιαίτερη σύνταξη, τον ρυθµό, τη µουσικότητα, τη 

συγκίνηση.  
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Έτσι, θα θυµηθούµε από την προηγούµενη ώρα τους όρους στίχο και στροφή 

για να µιλήσουµε για τη (συνήθη) µορφή των ποιηµάτων. Θα ρωτήσουµε για το 

µέγεθός τους: µπορεί να είναι τεράστια (όπως η Οδύσσεια) αλλά και πολύ σύντοµα 

όπως το χάικου, E του Σεφέρη.  

Επίσης, θα επισηµάνουµε τον τρόπο µε τον οποίο είναι κατανεµηµένοι οι στίχοι 

στο «Για να ’ρθουν» του Καβάφη. Ακόµη, θα µιλήσουµε για την επιλογή των λέξεων 

και θα ζητήσουµε να εντοπίσουν ασυνήθιστους συνδυασµούς λέξεων (π.χ. λινό 

καλοκαίρι από το «Λακωνικόν» του Ελύτη) ή λέξεις ασυνήθιστες, παράξενες (για 

τους µαθητές).  

Επιπλέον, θα ζητήσουµε να βρουν οι µαθητές µια ποιητική φράση όπου οι 

λέξεις έχουν µια ιδιαίτερη σειρά (πχ. στ’ απείρου και στης νυχτός / την αγκαλιά από το 

«Τελευταίο ταξίδι» του Καρυωτάκη). Τέλος, θα προσπαθήσουµε να δείξουµε πώς 

δηµιουργείται µουσικότητα µε τις επιλογές των ποιητών (ω! Πόσο βάσανο µεγάλο / το 

βάσανο είναι της ζωής), πώς δηµιουργείται ρυθµός µε την επανάληψη στίχων (σαν 

έρθουν της Αγάπης / σαν έρθουν η Σκιές [...] για νάρθουν της Αγάπης / για νάρθουν η 

Σκιές) ή ήχων (Γιαννιώτικα, σµυρνιώτικα, πολίτικα / µακρόσυρτα τραγούδια 

ανατολίτικα).  

Δεν είναι ζητούµενο να εξαντλήσουµε τα χαρακτηριστικά αλλά να 

αποσπάσουµε από τους µαθητές τις εντυπώσεις τους για την ποίηση, ύστερα από τις 

δραστηριότητες που έχουµε κάνει. Επίσης, σηµαντικό είναι αυτού του είδους ο 

αναστοχασµός να γίνεται όποτε είναι δυνατόν. 

Στη συνέχεια και ως επίλογο της συζήτησής µας αυτής, διαβάζουµε (και 

βλέπουν οι µαθητές σε αρχείο µπροστά τους) τρία ποιήµατα που µιλάνε για τις λέξεις 

στην ποίηση: το πρώτο είναι του Μαγιακόφκσι (τα δύο πρώτα αποσπάσµατα από το 

ποίηµα «Συνοµιλία µ’ ένα φοροεισπράχτορα περί ποιήσεως» που περιέχουν τους 

στίχους για µια και µόνη λέξη / λιώνεις χιλιάδες τόνους / γλωσσικό µετάλλευµα), το 

δεύτερο, το υπερρεαλιστικό «Αι Λέξεις», του Εµπειρίκου (αυτό µπορούµε να το 

ακούσουµε από τον ίδιο τον ποιητή). Και τέλος το ποίηµα «Εικόνα» του Ν. 
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Καρούζου. Τα ποιήµατα είναι µάλλον δύσκολα, αλλά θέλουµε να πάρουν οι µαθητές 

µια γεύση από ποιήµατα που µιλάνε για το ίδιο το υλικό τους. 

Όσον αφορά την σχέση ποιήµατος και εικόνας, θα αρχίσουµε τη συζήτηση µε 

µια πρώτη διαπίστωση: οι ποιητές έχουν πειραµατιστεί µε διάφορους τρόπους από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Τους δείχνουµε καλλιγραφήµατα του Απολλιναίρ («Το 

λαβωµένο περιστέρι») και του Σεφέρη (βλ. σχηµατικά ποίηµατα). Συµπληρώνουµε 

στους όρους που έχουµε συλλέξει τη λέξη calligrammes - καλλιγράφηµα κι εξηγούµε 

το αντιδάνειο και την ελληνική προέλευση (κάλλος + γράφω). 

Τους δείχνουµε επίσης το παρακάτω ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη από το Μικρό 

Ναυτίλο. 

Τ Υ Χ Η Μ Ι Σ Η Σ Κ Ο Τ Ω Ν Ο Υ Ν Ο Ι Μ Ι Σ Ο Ι Γ Ι Α 
Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι Κ Ο Ρ Η Ν Ε Α Μ Ε Η 
Λ Ι Α Ν Θ Ο Σ Τ Ο Χ Ε Ρ Ι Π Ο Υ Ζ Η Τ Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ 
Υ Ν Η Κ Α Ι Π Ο Τ Ε Δ Ε Ν Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι Π Ο Ι Α Τ Ο 
Υ Β Ο Υ Ν Ο Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ Τ Η Ν Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Π Α Λ 
Α Μ Η Σ Α Σ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Ε Ι Ν Α Ι Μ Α Ε Ρ Α Σ Τ Α Μ 
Α Λ Λ Ι Α Κ Α Ι Λ Α Λ Ι Α Ν Ε Ρ Ω Ν Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ Γ 
Ε Μ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Κ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ο Π Ο Υ Ξ Ε Ν Ο Σ Δ Ε Ν 
Ο Γ Α Ν Α Β Ο Η Θ Η Σ Ε Ι Μ Ε Τ Ο Υ Σ Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Υ 
Σ Τ Ο Υ Μ Ο Ν Ο Σ Π Α Ν Τ Ο Τ Ε Ο Α Δ Ι Κ Η Μ Ε Ν Ο Σ 
Ο Π Ω Σ Η Π Η Γ Η Κ Α Τ Ω Α Π Τ Η Ν Π Ε Τ Ρ Α Τ Ω Ν Π 
Α Τ Ε Ρ Ω Ν Ω Σ Π Ο Υ Κ Α Π Ο Τ Ε Σ Τ Η Ν Ω Ρ Α Π Α Ν 
Ω Ν Α Χ Υ Θ Ε Ι Σ Μ Ε Δ Υ Ν Α Μ Η Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Φ Ω Σ 
 
Αν έχουµε χρόνο, αφήνουµε λίγο τους µαθητές να εκφράσουν τις πρώτες εντυπώσεις 

τους σχετικά µε το ποίηµα. Ρωτάµε ποια γραφή τους θυµίζει, η οποία χρησιµοποιούσε 

µόνο κεφαλαία γράµµατα, χωρίς στίξη. Τους αφήνουµε λίγο χρόνο για να ξεχωρίσουν 

τις λέξεις κι ενδεχοµένως να µεταγράψουν το ποίηµα σε άλλη µορφή. 

Επιδιώκοντας να προβληµατιστούν οι µαθητές πάνω στην απαγγελία θέτουµε 

το ερώτηµα: πώς διαβάζουµε τέτοια ποιήµατα; Τι συµβαίνει όταν η µορφή των 

ποιηµάτων δυσκολεύει την ανάγνωση και την απαγγελία; Γιατί µερικά ποιήµατα 
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απαγγέλλονται πιο δύσκολα από άλλα; Όταν η µορφή των ποιηµάτων δεν υποδεικνύει 

µια συγκεκριµένη σειρά στην ανάγνωση (όπως στα καλλιγραφήµατα) ή δυσκολεύει 

ακόµη και την ανάγνωση (όπως εδώ στο ποίηµα του Ελύτη), τότε η απαγγελία 

δυσχεραίνεται. Πρέπει να καταλάβουν οι µαθητές ότι το να διαβάσεις ένα ποίηµα δεν 

είναι απλό: η µη ταύτιση (γραµµατικής) φράσης και στίχου, οι δύσκολες ή δυσνόητες 

λέξεις, τα κενά και οι παύσεις είναι θέµατα που τίθενται κατά τη διάρκεια µιας 

απαγγελίας. 

Τους ζητάµε να επιλέξουν κάποιο από τα ποιήµατα του βιβλίου ή κάποιο άλλο 

που οι ίδιοι επιθυµούν για να το απαγγείλουν την 5η και τελευταία ώρα του σεναρίου. 

Κάθε οµάδα θα απαγγείλει ένα ποίηµα το οποίο θα είναι γνωστό, γιατί θα το 

αναρτήσει στο Wiki. Iδανικό θα είναι όλοι οι µαθητές να απαγγείλουν κάτι και να 

προσπαθήσουµε κατά τη διάρκεια των ωρών µετά το σενάριο να βρίσκουµε δύο 

λεπτά σε κάθε µάθηµα λογοτεχνίας για µια απαγγελία. Τους αναγγέλλουµε ότι η 

απαγγελία θα ηχογραφηθεί και θα ανεβεί στο Wiki.  

Χρειάζεται όµως προετοιµασία, γιατί πρόκειται για µια πολύ σοβαρή και 

δύσκολη δουλειά. Έτσι, τους θέτουµε ορισµένα κριτήρια πάνω στα οποία θα 

εργαστούν για την απαγγελία η οποία πρέπει να είναι από στήθους: 

• αν ο µαθητής ένιωθε άνετα µπροστά στο κοινό 

• αν η φωνή του ήταν καθαρή και δυνατή και ο ρυθµός κανονικός 

• αν η γενικότερη σκηνοθεσία (κινήσεις κλπ.) υπηρετούσαν το ποίηµα 

• αν η απαγγελία βοήθησε ή δυσκόλεψε την κατανόηση του ποιήµατος 

Τους δίνουµε αυτά τα κριτήρια για να τα γράψουν και να εργαστούν µε βάση αυτά. 

Ως ατοµική εργασία τους ζητάµε να ετοιµάσουν ένα καλλιγράφηµα είτε οµαδικά είτε 

ατοµικά µε στόχο να κάνουµε µια µικρή έκθεση µέσα στην τάξη ή να το ανεβάσουν 

στο Wiki.  

Επίσης, θα τους ζητήσουµε να δανειστούν από τη βιβλιοθήκη του σχολείου µια 

ποιητική συλλογή ή να φέρουν από το σπίτι τους, αν διαθέτουν τέτοια βιβλία. Έτσι, 



	  

	  

	  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες 
 Α’  Γυµνασίου «Ποίηµα; Τι είναι αυτό;» 

Σελίδα 19 από 19 
	  

φιλοδοξούµε στην αρχή του επόµενου µαθήµατος να σχηµατιστεί µια µικρή ποιητική 

βιβλιοθήκη µέσα στην τάξη. Οι µαθητές µπορούν να αφήσουν αυτά τα βιβλία στην 

τάξη ή να τα ανταλλάξουν µεταξύ τους. Το ιδανικό θα ήταν, βέβαια, να διαβάσουν 

κάποια από αυτά τα ποιήµατα. 

3η ώρα 

Η οµάδα βρίσκεται στην τάξη της και αρχίζουµε ζητώντας από τους µαθητές να 

δείξουν τα καλλιγραφήµατά τους και τις ποιητικές συλλογές που έχουν φέρει. Ο 

εκπαιδευτικός ανάλογα µε το υλικό θα αποφασίσει τι θα κάνει τα καλλιγραφήµατα: 

αφίσα, «ποιητική γωνιά» στην αίθουσα, e-book, κλπ. Καλό είναι οι µαθητές να 

πάρουν στα χέρια τους µία τουλάχιστον ποιητική συλλογή για να την ξεφυλλίσουν. 

Για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να φέρει από το σπίτι του υλικό. 

Η ώρα αυτή θα είναι επικεντρωµένη στη διάκριση παραδοσιακού και 

µοντέρνου ποιήµατος, δηλαδή θα εµβαθύνουµε όσον αφορά την οργάνωση του 

ποιητικού λόγου.  

Η διάκριση αυτή θα παρουσιαστεί µάλλον σχηµατικά κι ίσως 

υπεραπλουστευµένα (ποίηση που περιέχει συγκεκριµένους κανόνες / ποίηση που δεν 

έχει συγκεκριµένους κανόνες), θεωρούµε όµως ότι αποτελεί απαραίτητο στάδιο για 

την κατανόηση της διαφοράς µεταξύ µοντέρνου και παραδοσιακού ποιήµατος. Αν 

αποκτήσουν έγκαιρα τη σχηµατική αυτή εικόνα οι µαθητές, τότε κάποια στιγµή 

αργότερα (στο Λύκειο ίσως) θα είναι σε θέση να καταλάβουν την υπονόµευση 

κάποιων κανόνων από τους ποιητές (π.χ. Καρυωτάκης). Για την Α΄ Γυµνασίου, µια 

«εργαλειακή» διάκριση παραδοσιακής και µοντέρνας ποίησης θεωρούµε ότι αρκεί. 

Δίνουµε σε φωτοτυπία ποιήµατα που διαβάζουµε ή ακούµε από το Αρχείο 

Αναγνώσεων του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού. Πριν από την ακρόαση θα 

εξηγήσουµε ότι σκοπός είναι να προσπαθήσουµε να εντάξουµε τα ποιήµατα σε δύο 

κατηγορίες: αυτά που είναι γραµµένα σύµφωνα µε κανόνες και αυτά που φαίνονται 

ότι δεν έχουν κανόνες. Θα τους εξηγήσουµε ότι κάποιοι από αυτούς τους κανόνες 
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είναι εµφανείς (δηλαδή µπορείς να τους καταλάβεις κοιτάζοντας προσεκτικά ένα 

ποίηµα).  

Τα ποιήµατα που θα έχουν µπροστά τους είναι το δηµοτικό τραγούδι του 

Ανθολογίου τους «Κόρη που λάµπει», το ποίηµα «Η ωραία εποχή» του Ζακ Πρεβέρ, 

«Η Ξανθούλα» του Δ. Σολωµού, «Η πορτοκαλένια» και η «Μαρίνα» του Οδ. Ελύτη 

και το «Πρωινό άστρο» του Γ. Ρίτσου. Αναµένουµε από τους µαθητές να βρουν ότι 

«Η πορτοκαλένια», το «Πρωινό άστρο» και «Η ωραία εποχή» είναι γραµµένα πιο 

ελεύθερα από τα άλλα ποιήµατα. Ρωτάµε πώς το κατάλαβαν και γράφουµε στο 

χαρτόνι ή στον διαδραστικό πίνακα τη φράση ελεύθερος στίχος. Έπειτα ρωτάµε από τι 

πράγµα έχει ελευθερωθεί ο στίχος αυτός. Προσπαθούµε σιγά σιγά να εκµαιεύσουµε τι 

είδους κανόνες έχουν τα άλλα ποιήµατα. 

Προσπαθούµε να συγκρατήσουµε έναν κατάλογο που να αφορά: τις στροφές, 

τον αριθµό των συλλαβών, την οµοιοκαταληξία και αφήνουµε τελευταίο το µέτρο. 

Όλοι µαζί προσπαθούµε να αποκωδικοποιήσουµε τη µορφή ενός παραδοσιακού 

ποιήµατος π.χ. της Μ. Πολυδούρη «Κοντά σου»:  

Δελτίο ταυτότητας ποιήµατος 

• στροφές: 3 

• αριθµός συλλαβών ανά στίχο: 11σύλλαβοι και 10σύλλαβοι εναλλάξ 

• οµοιοκαταληξία: αβαβ: πλεκτή  

• µέτρο: ιαµβικό 

 Όσον αφορά το µέτρο, που είναι κάτι δύσκολο, µπορούµε να ξεκινήσουµε µε 

απλά πράγµατα και δεν χρειάζεται να εξαντλήσουµε βέβαια τα διάφορα είδη µέτρων 

(ούτε και τα διάφορα είδη οµοιοκαταληξιών). Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουν οι 

µαθητές είναι πώς δηµιουργείται ο ρυθµός σε έναν στίχο από τη θέση των τόνων. 

Έτσι, για παράδειγµα µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές σε φωτοτυπία ανά 

οµάδες δύο ποιήµατα π.χ. «Το Καλοκαίρι» του Γ. Βιζυηνού και το οµώνυµο του Κ. 

Παλαµά και να τους ζητήσουµε να προσέξουν σε ποια συλλαβή πέφτει ο τόνος και 

ενδεχοµένως να χρωµατίσουν τις συλλαβές µε διαφορετικό χρώµα για κάθε ποίηµα:  
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Το καλοκαίρι (του Γ. Βιζυηνού) 

Ήλθες, ήλθες, καλοκαίρι,          

κι ο Θεός πολλά                           

µε το άγιο του το χέρι               

σκόρπισε καλά.                          

 

Στις µυρτιές κρυµµέν’ αηδόνια   

ψάλλουν λιγυρά,                              

και πετούν τα χελιδόνια               

µ’ ελαφρά πτερά.                           

  

Tα µελίσσια µε φροντίδες         

δω κι εκεί πετούν                        

και µε χάρη οι χρυσαλλίδες     

τ’ άνθη χαιρετούν.                     

 

 Eις τους κάµπους πρασινίζουν     

χόρτα δροσερά,  

εις τους λόφους ψιθυρίζουν        

τα γοργά νερά.                                  

 

 Eύµορφ’ άνθη στους αέρες        

χύνουν µυρωδιά                            

κι ανθοδέσµες στις µητέρες      

φέρουν τα παιδιά  

Το καλοκαίρι (του Κ. Παλαµά) 

Ο κόσµος λάµπει       

σαν ένα αστέρι,          

βουνά και κάµποι,      

δένδρα, νερά,               

γιορτάζουν πάλι,       

καθώς προβάλει        

το καλοκαίρι.            

Θεού χαρά!            

Φωνούλες γέλια          

φέρνει τ᾿αγέρι           

µέσ’ απ’ τ’ αµπέλια     

τα καρπερά.                 

Παιδιά αγγελούδια 

ψέλνουν τραγούδια 

στο καλοκαίρι. 

Θεού χαρά! 

Την ώρα τούτη 

σκορπά ένα χέρι 

χάδια και πλούτη, 

κι η γη φορή, 

σαν µια πορφύρα. 

Ζωής πληµµύρα 

το καλοκαίρι. 

Θεού χαρά! 

Η φύσις πέρα 

ω νέοι και γέροι, 

σα µια µητέρα 

µας καρτερά. 



	  

	  

	  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες 
 Α’  Γυµνασίου «Ποίηµα; Τι είναι αυτό;» 

Σελίδα 22 από 22 
	  

Η φύσις όλη 

σαν περιβόλι 

το καλοκαίρι. 

Θεού χαρά!  

 

Στη συνέχεια, θα κάνουµε παρατηρήσεις: υπάρχει κανονικότητα στην ύπαρξη των 

τόνων; Υπάρχει κάποιο σύστηµα στην κατανοµή τους πάνω στον στίχο και ποιο είναι 

αυτό; Νοµίζω ότι µπορούµε να καταλήξουµε στην κατανόηση του ιαµβικού και 

τροχαϊκού µέτρου µε αυτήν τη δραστηριότητα. Αν οι µαθητές δυσκολεύονται, τότε 

µπορούµε να τους δώσουµε τα δύο τονικά µοτίβα (-΄ -   / - -΄) και να τους ρωτήσουµε 

ποιο ταιριάζει σε κάθε ποίηµα. Αν είναι γνωστά κάποια άλλα ποιήµατα στους 

µαθητές (π.χ. Ερωτόκριτος) µπορούµε να κάνουµε κι άλλες τέτοιου είδους ασκήσεις.  

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι µαθητές είναι ότι τα παραδοσιακά ποιήµατα 

δεν τηρούν πάντα όλους τους κανόνες αλλά κάποιους. Επίσης, πρέπει να καταλάβουν 

ότι το µέτρο είναι ο βασικός κανόνας της παραδοσιακής ποίησης, για αυτό και θα 

τονίσουµε τη σηµασία του. 

Μπορούµε, επίσης, να τους ρωτήσουµε ποιο από τα ποιήµατα που ακούσαµε 

στην αρχή της ώρας θα µπορούσε να µελοποιηθεί πιο εύκολα (αν έχουµε χρόνο θα 

µπορούσαµε να ακούσουµε τη «Μαρίνα» του Οδ. Ελύτη). 

Στη συνέχεια µπορούν οι µαθητές να κάνουν µια δραστηριότητα σε σχέση µε 

τις οµοιοκαταληξίες. Ανακοινώνουµε στις οµάδες ότι θα γίνουµε κι εµείς λίγο 

ποιητές. Τους δίνουµε σε φωτοτυπία κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο και από 

τα Ρω του Έρωτα του Ελύτη µε σβησµένες τις οµοιοκαταληξίες και τους ζητάµε να 

τις συµπληρώσουν. (Φυσικά, κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει ένα ποίηµα που 

κρίνει ότι θα µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό καλύτερα οι µαθητές). 

Δεν πρέπει να είναι πολλές οι οµοιοκαταληξίες (4-5 σε κάθε οµάδα) για να µην 

πάρει πολύ χρόνο η άσκηση. Τους εξηγούµε για τον Ερωτόκριτο ότι είναι γραµµένος 

σε δίστιχα ενώ τα Ρω του έρωτα σε τετράστιχα. Μπορούµε να µετρήσουµε και τον 

αριθµό των συλλαβών πριν αρχίσουµε την δραστηριότητα. 
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Αν δώσουµε σε δύο οµάδες, για παράδειγµα, ένα απόσπασµα από το µέρος Α΄ 

του Ερωτόκριτου (όταν ο Ερωτόκριτος, ερωτευµένος ήδη µε την Αρετούσα, βγαίνει 

για κυνήγι προσπαθώντας να την ξεχάσει) κάποιες οµοιοκαταληξίες είναι εύκολες να 

τις βρουν (Αρετούσα, λέγει, γεράσει, ίσως) και κάποιες λιγότερο. Όποια οµάδα βρει τις 

περισσότερες (ή κάποιες να ταιριάζουν) παίρνει πόντους. 

και κάθε αυγή και κάθε αργά στ’ άλογο καβαλάρης,               107 

και µε γεράκια και σκυλιά, σαν ήτο   ......................, 

επήγαινε ξετρέχοντας κυνήγι να του λάχη 

κ’ ήπασκε όσο το µπορεί να βγη από τέτοια µάχη·  

ήβανε χίλιους λογισµούς να φύγει απ' το παλάτι,           

µα ’σφαλε· δεν τον άφηνε καηµός που τον εκράτει. 

Oυδέ γεράκια, ουδέ σκυλιά, ουδ’ άλογα εµπορούσαν 

τον πόθο ν’ αλαφρώσουσι που ’χε στην .............................,  

µα πάντα ο νους κ’ η θύµησις ήτονε µετά κείνη· 

λίγο νερό ποτέ φωτιά µεγάλη δεν  ...............................·           

µάλλιος την ξάφτει και κεντά, και βράζει και πληθαίνει 

κι είδαµε την αναλαµπή όντε νερό τη γραίνει. 

Έτσι κι αυτός ότι έκαµε την παίδα ν’ αλαφρύνει, 

και να ’βρει αέρα και δροσά, πλιά ανάφτει το .....................  120 

[...]  

Όπού είχε δει όµορφο δεντρό, µε τ’ άνθη στολισµένο:            125 

«Είν’ τσ’ Aρετούσας το κορµί, τ’ οµορφοκαµωµένο»· 

όπού ’χε δει τα λούλουδα τα κοκκινοβαµµένα, 

ήλεγε: «Έτσι τα χείλη τση, και τση Kεράς µου ...................». 

Όντεν εγρίκα του αηδονιού, πώς κιλαδώντας κλαίγει, 

του εφαίνετο πως τον πονεί και µοιρολόγι ....................        130 

[…] 

T’ άλογο δεν τον ωφελά, γεράκι δεν του αρέσει,                    133 
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γιατ’ είχε η δόλια του καρδιά τη σαϊτιά στη µέση. 

[...] 

τ’ άλογον απαρνήθηκε, και τα γεράκια αφήνει,                      137 

γιατί δεν του γιατρεύγουσι τσ’ αγάπης την ......................... 

Kαι µόνος κι ολοµόναχος εβάλθη να περάσει, 

και να µη δει ξεφάντωσιν, ώστε που να ............................. 

Σε µια άλλη οµάδα µπορούµε να δώσουµε το παρακάτω απόσπασµα, που είναι 

πιο εύκολο και αναφέρεται στην περιγραφή της Αρετούσας (Α΄, 57-66): 

Ήρχισε κ’ εµεγάλωνε το δροσερό κλωνάρι, 

κ’ επλήθαινε στην οµορφιά, στη γνώση, και στη ..............· 

εγίνηκε της ηλικιάς παντόθες εγροικήθη 

πως για να το ’χου  θάµασµα στον κόσµον .................· 

και τ’ όνοµά τση το γλυκύ το λέγαν Aρετούσα,                    61 

οι οµορφιές τση ήσαν πολλές, τα κάλλη τση ήσα ................... 

Xαριτωµένο θηλυκό τως το’ καµεν η φύση, 

Κι ίσα τση δεν ευρίσκετο σ’ Aνατολή και ....................... 

Όλες τσι χάρες κι αρετές ήτονε στολισµένη,                       65 

ευγενική και τακτική, πολλά ....................... 

Αναµένουµε να βρουν τις οµοιοκαταληξίες: χάρη, Δύση και ίσως χαριτωµένη. 

Όσον αφορά τα τετράστιχα Τα Ρω του Έρωτα, περιέχουν κι αυτά αναµενόµενες 

και µη οµοιοκαταληξίες: 

1. Αρχή του κόσµου πράσινη 

         κι αγάπη µου θαλασσινή  

    Την κλωστή σου λίγο λίγο 

         τραγουδώ και ……….. 

2. Διαβάζω µέσα στο νερό 

         το άλφα το βήτα και το …. 
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    Τα δυο γυµνά σου πόδια 

         τους κήπους µε τα ρόδια 

3. Σ’ έκανα πουκάµισό µου 

         σε φορώ και ………. 

    Με το σώµα το µισό µου 

         στο δικό σου που κρατάω 

4. Σου ’χτισα µια Σαντορίνη 

         µε καµάρες και πορτιά 

    Να γυρνάς σαν το λυθρίνι 

         µες στη δροσερή …………… 

  

5. Θα κλείσω µια θα κλείσω δυο 

         την απαλάµη των χαδιώ 

    Θα κλείσω δυο θα κλείσω τρεις 

         την Τύχη κι άµε να τη ………… 

11. Σ’ ένα λιµανάκι µωβ 

          ξύπνησα τα χαράµατα 

      Όχι να µη γίνω ……. 

          µήτε να µάθω γράµµατα 

20. Ένα κύµα µέσα σ’ όλα 

          έγια λέσα έγια µόλα 

      Πήρε τα κρυφά µας λόγια 

          να τα κάνει ….. 

28. Να ’χα µια γοµολάστιχα 

        να πιάνει στα Γραµµένα 

     Να σβήσω τα τετράστιχα 

       και να κρατήσω ...... 
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Στο τέλος της ώρας, ως ατοµική εργασία, θα δοθεί η παρακάτω: να γράψουν 

την ταυτότητα του ποιήµατος του Καρυωτάκη «Τελευταίο ταξίδι» που είχαµε 

ακούσει την πρώτη ώρα και το οποίο το δίνουµε σε φωτοτυπία. Θα πρέπει µια άλλη 

οµάδα να αναρτήσει στο «λεξικό» της ποίησης στο Wiki τους όρους παραδοσιακή / 

µοντέρνα ποίηση, οµοιοκαταληξία, µέτρο, ελεύθερος στίχος.  

4η ώρα  

Το τµήµα βρίσκεται στην τάξη του, που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Η ώρα θα είναι 

αφιερωµένη στα σχήµατα λόγου, στις εικόνες των ποιηµάτων και τα συναισθήµατα 

που αυτά µας προκαλούν. Να διευκρινίσουµε ότι αν και το να εντοπίζουµε ένα σχήµα 

λόγου µέσα στο ποίηµα (π.χ. µια µεταφορά) αποµονώνοντάς το από τη λειτουργία 

του (γιατί υπάρχει η µεταφορά στο συγκεκριµένο σηµείο;), να επιδιώκουµε δηλαδή 

µια τεχνική διάσταση της γνώσης όχι µόνο δεν είναι αρκετό αλλά µπορεί να γίνει µια 

απωθητική διαδικασία. Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο του σεναρίου, ο εντοπισµός από 

τους µαθητές σχηµάτων λόγου είναι χρήσιµος, επειδή µπορεί να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση (µπορώ να βρω κάτι, άρα το ποίηµα δεν είναι 

απλησίαστο). Πρέπει να θεωρηθεί, λοιπόν, αυτή η διαδικασία ως η κατασκευή µιας 

γνωστικής βάσης για τα επόµενα µαθήµατα πάνω στην ποίηση.  

Γράφουµε στον πίνακα τον στίχο του Πωλ Ελυάρ: 

Η γη είναι µπλε σαν πορτοκάλι. 

Από τα σχήµατα λόγου, είναι πολύ πιθανό οι µαθητές να γνωρίζουν την 

προσωποποίηση και την παροµοίωση (από το µάθηµα της Οδύσσειας αν δεν 

εφαρµοστεί το σενάριο στην αρχή της χρονιάς). Επισηµαίνουµε το απρόοπτο που 

δηµιουργεί στον στίχο εδώ η παροµοίωση. 

Εισάγουµε το βασικό σχήµα λόγου, τη µεταφορά, µέσω της παραπάνω 

παροµοίωσης: στη µεταφορά δεν υπάρχει συνδετική λέξη (σαν, όπως, µοιάζει...) για 

να ενώσει τα δύο στοιχεία όπως στην παροµοίωση. Η απλοϊκή αυτή προσέγγιση της 

µεταφοράς (µια παροµοίωση χωρίς σαν) αρκεί ίσως για αυτήν την τάξη. Πρέπει να 

τονίσουµε τη σπουδαιότητα της µεταφοράς στον ποιητικό λόγο.  
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Στη συνέχεια µε αποσπάσµατα από τα ποιήµατα του Ανθολογίου µπορούµε να 

κάνουµε εξάσκηση: είτε έχοντας ένα φύλλο εργασίας είτε προβάλλοντας στον 

διαδραστικό αποσπάσµατα από τα ποιήµατα του βιβλίου. Για παράδειγµα, 

αναµένουµε να βρουν: 

α) τις προσωποποιήσεις στο ποίηµα του Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια»: 

Γλυκά φυσά ο µπάτης, / η θάλασσα δροσίζεται / στα γαλανά νερά της / ο ήλιος 

καθρεφτίζεται 

β) τις µεταφορές στο ποίηµα του Ρίτσου «Πρωινό άστρο»: Κοριτσάκι µου, θέλω 

να σου φέρω / τα φαναράκια των κρίνων […] Θέλω να σου φέρω / ένα σταυρουλάκι 

αυγινό φως 

γ) τη συµπλοκή προσωποποιήσεων και µεταφορών στο ποίηµα του Ελύτη: 

«Κάτω στης µαργαρίτας το αλωνάκι»:	   Πέρα µέσ’ στα χρυσά νταριά κοιµούνται 

αγοροκόριτσα / O ύπνος τους µυρίζει πυρκαγιά / Στα δόντια τους ο ήλιος σπαρταράει. 

Στη συνέχεια γράφουµε στον πίνακα τη φράση του Γκαίτε:  

Τι είναι η ποίηση; Μια σκέψη µέσα σε µια εικόνα  

Συζητάµε τη σχέση των σχηµάτων λόγου που εξετάσαµε πριν µε τη δηµιουργία 

εικόνων. Ρωτάµε αν µπορούν να υπάρξουν ποιήµατα που να µη δηµιουργούν 

«ποιητικές» εικόνες (π.χ. το αφηγηµατικό «Πρωινό γεύµα» του Πρεβέρ που είχαµε 

διαβάσει την 2η ώρα). Τους δίνουµε στη συνέχεια τρία ποιήµατα που έχουν το ίδιο 

θέµα, την αυγή: το «Δεν βαριέσαι» της Κ. Δηµουλά, την «Αυγή» του Οκτάβιου Παζ 

και το «Ξηµέρωµα» του Τ. Λειβαδίτη. 

Τους ζητάµε, ανά οµάδες, να διαβάσουν τα ποιήµατα και να βρουν κάποιες 

µεταφορές που τους φαίνονται όµορφες και κάποιες που τους φαίνονται δυσνόητες, 

καθώς και εικόνες που τους εντυπωσίασαν ή τους συγκίνησαν. Επίσης, τους ζητάµε 

να γράψουν ποια συναισθήµατα τους προκαλούν τα ποιήµατα αυτά. 

Κάθε οµάδα στη συνέχεια θα φτιάξει µερικούς στίχους µε το ίδιο θέµα: την 

αυγή/το ξηµέρωµα. Μπορεί να χρησιµοποιήσει δικά της σχήµατα λόγου ή µπορεί να 

δανειστεί από τα ποιήµατα που διαβάσαµε. Τα ποιήµατα θα διαβαστούν από κάθε 
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οµάδα και θα σχολιάσουµε τα σχήµατα λόγου που χρησιµοποίησε. Τα στιχουργήµατα 

των οµάδων µπορεί να αναρτηθούν στο Wiki. 

Μια οµάδα θα αναλάβει να αναρτήσει στο Wiki τους όρους µεταφορά, 

προσωποποίηση, παροµοίωση µε ένα παράδειγµα από τα ποιήµατα του βιβλίου. 

Για την επόµενη συνάντηση, που θα είναι η ώρα µε τις απαγγελίες, ζητάµε από 

τις οµάδες να µελετήσουν προσεκτικότερα το ποίηµα που έχουν επιλέξει να 

απαγγείλουν και να γράψουν ένα µικρό κείµενο µε κάποια χαρακτηριστικά του 

(µορφικά, σχήµατα λόγου, εικόνες κλπ.), το οποίο θα διαβάσουν την επόµενη φορά. 

5η ώρα 

Το τµήµα βρίσκεται στην τάξη του και κατά τη διάρκεια της ώρας θα ακούσουµε τις 

απαγγελίες από τους µαθητές και τα κείµενα για τα ποιήµατα που έχουν ετοιµάσει οι 

οµάδες. Για να γίνει όµως αυτό µε σοβαρότητα, θα πρέπει οι οµάδες να έχουν ήδη 

από την 2η ώρα αναρτήσει τις επιλογές των ποιηµάτων στο Wiki και ο εκπαιδευτικός 

να τα έχει ακούσει µία φορά (σε κάποιο διάλειµµα ίσως). Θυµίζουµε τα κριτήρια που 

έχουµε θέσει την 2η ώρα για την απαγγελία: 

• Η άνεση µπροστά στο κοινό,  

• η καθαρή και δυνατή φωνή, ο κανονικός ρυθµός απαγγελίας 

• η σκηνοθεσία (κινήσεις κλπ.) υπηρετεί το ποίηµα 

• η απαγγελία βοηθάει (ή δυσκολεύει) την κατανόηση του ποιήµατος 

και να έχουµε ετοιµάσει ένα Φύλλο αξιολόγησης µε αυτά τα κριτήρια. 

Οι µαθητές οµαδικά ή ατοµικά απαγγέλουν τα ποιήµατά τους και µόλις 

τελειώνει µία απαγγελία ο µαθητής µιας οµάδας (ή οι µαθητές αν η οµάδα 

αποφασίσει ότι θα το απαγγείλουν όλοι µαζί) κάνουµε κριτική στην απαγγελία. Η 

οµάδα διαβάζει το κείµενο που έχει ετοιµάσει για το ποίηµα. Στη συνέχεια, ρωτάµε 

τις άλλες οµάδες αν κατανόησαν καλύτερα το ποίηµα µετά την απαγγελία και µετά το 

κείµενο της οµάδας. Ο εκπαιδευτικός ηχογραφεί την απαγγελία και αναρτά το σύνολο 

στο Wiki, όπου µπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση για κάθε ανάγνωση. 
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Αφού ακούσουµε και ηχογραφήσουµε τις απαγγελίες των οµάδων, θα 

προχωρήσουµε σε µια δραστηριότητα οργάνωσης των όρων που έχουµε κάπως 

οικειοποιηθεί τις ώρες του σεναρίου: τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού πίνακα. Η 

δραστηριότητα που ακολουθεί θα γίνει σε οµάδες. Δείχνουµε στο χαρτί (ή στον 

διαδραστικό πίνακα) τις λέξεις, τους όρους αυτούς (καλλιγράφηµα, στίχος, στροφή, 

µέτρο, οµοιοκαταληξία, ελεύθερος στίχος κλπ.) και ζητάµε από τους µαθητές να 

γράψουν στο κέντρο ενός χαρτιού τη λέξη ποίηση ή ποίηµα και στη συνέχεια να 

οργανώσουν αυτό το υλικό γύρω της. Η δραστηριότητα είναι δύσκολη για αυτό 

µπορούµε να βοηθήσουµε. Επίσης, ζητάµε από τους µαθητές, εκτός από τον πίνακα 

να φτιάξουν κι έναν στίχο που να εκφράζει τι νιώθουν οι ίδιοι, όταν ακούν ή 

διαβάζουν ποίηση. 

 Έπειτα, συλλέγουµε και συγκρίνουµε τους πίνακες που έχουν φτιάξει οι 

οµάδες κάνοντας µια ανακεφαλαίωση στους όρους και τις έννοιες που υπάρχουν στον 

πίνακα. Τέλος, διαβάζουµε τους στίχους που έχουν φτιάξει οι οµάδες και 

ενηµερώνουµε τους µαθητές ότι το Wiki θα παραµείνει ανοιχτό κι ότι µπορεί να 

εµπλουτιστεί και µε άλλες ηχογραφήσεις και άλλα στιχουργήµατα δικά τους. 

ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

—	  

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ 

—	  

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Ίσως χρειαστεί µία επιπλέον ώρα για να πραγµατοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες. 

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

—	  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ 

(Από το βιβλίο του Ι.Ν. Κυριαζή, 100 µύθοι του Αισώπου. Αθήνα: 2013)  

Κοµµάτι κρέας κρέµονταν σε κορακιού το στόµα 

που µια αλεπού το ζήλεψε κοιτώντας το απ’ το χώµα. 

Τον κόρακα κολάκεψε για τη µεγαλοσύνη· 

και βασιλέας των πουλιών µπορούσε, είπε, να γίνει 

αρκεί να είχε και φωνή καλή να τραγουδήσει. 

Κι ο κόρακας την αλεπού δοκίµασε να πείσει. 

Κι όπως αφήνει ο καψερός το κρέας του, να κράξει, 

τα καταφέρνει η πονηρή τη λιχουδιά ν’ αρπάξει. 

Και πριν να φάει τη λεία της, του είπε την αλήθεια 

που από βόλι πιότερο του πλήγωσε τα στήθια: 

«Όλα θα τα ’χες κόρακα, τίποτε να ζηλεύεις, 

αν αποκτούσες και µυαλό· γι’ αυτό δε βασιλεύεις». 

 

2. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Μ’ ΕΝΑΝ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 

Αρχίζεις να σπρώχνεις µια λέξη στο στίχο 

κι η λέξη δε µπαίνει. 

επιµένεις και σπάει. 
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Η ποίηση –είν’ ένα ταξίδι 

σ’ άγνωστη χώρα. 

Η ποίηση –είναι ταυτόσηµη 

µε την παραγωγή ραδίου. 

Για µια και µόνο λέξη 

λιώνεις χιλιάδες τόνους 

γλωσσικό µετάλλευµα. 

 

3. ΑΥΓΗ 

Γρήγορα χέρια κρύα 

Τραβούνε έναν ένα 

Του σκοταδιού τους επιδέσµους 

Ανοίγω τα µάτια 

                          Ακόµα 

Είµαι ζωντανός 

                         Στο κέντρο 

Μιας πληγής ακόµα φρέσκιας 


