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Α. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Τίηλορ 

Θέαηξν θηώλ – Καξαγθηόδεο  

Δημιοςπγόρ 

Δπαγγειία Σύκπα 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιώζζα 

Διδακηική ενόηηηα 

«Μηα παξάζηαζε ζηελ πιαηεία» (3
ε
 Δλόηεηα, ΒΜ, ζζ. 46-60 θαη ΣΔ, ζζ. 38-55) 

Τάξη 

Α΄ Γεκνηηθνύ 

Χπονική διάπκεια 

Θα απαηηεζνύλ 4-5 δηδαθηηθέο ώξεο κε δηαθνπέο. 

 

Β. ΎΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ 

Ζ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα/ζελάξην κειεηά ην Θέαηξν θηώλ θαη αζρνιείηαη κε ην 

ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε από ηα ίδηα ηα παηδηά. Αληιεί ην ζέκα ηεο 

από ηα θείκελα θαη ηηο αζθήζεηο ηεο ηξίηεο ελόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, ηελ 

νπνία πξνεθηείλεη θαη εκπινπηίδεη. Μέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γηα ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο, δειαδή 

κέζα από δηδαθηηθέο πξαθηηθέο άηππνπ γξακκαηηζκνύ κε ηε κνξθή παηρληδηνύ, 

θαιιηεξγνύλ αβίαζηα ηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ γξαπηό ηνπο ιόγν.  

 

Γ. ΣΟΥΟΙ-ΚΔΠΣΙΚΟ 

Ο Καξαγθηόδεο είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηό ζέακα γηα ηα κηθξά παηδηά. Αξθεηά κάιηζηα, 

όρη κόλν βιέπνπλ ζπρλά παξαζηάζεηο Θεάηξνπ θηώλ, αιιά παίδνπλ ηα ίδηα 

Καξαγθηόδε θαη θαηαζθεπάδνπλ κόλα ηνπο θηγνύξεο. Σελ αγάπε απηή ησλ παηδηώλ 
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γηα ηνλ Καξαγθηόδε αμηνπνηεί ε παξνύζα δξαζηεξηόηεηα/ζελάξην ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνύ καζήκαηνο. Μέζα από ην ειθπζηηθό παίμηκν κε ηηο θηγνύξεο ηα παηδηά 

δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ θείκελα, δεκηνπξγνύλ δηάινγνπο, εμνηθεηώλνληαη κε ηα 

αζηεία θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ ιόγνπ. Μέζα από ηελ νξγάλσζε θαη ην 

ζηήζηκν ηεο παξάζηαζεο γξάθνπλ πάιη θείκελα, αλαθνίλσζε, αθίζα, πξόγξακκα, 

δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ ζπληαγέο, νδεγίεο δηαηξνθήο θ.ά. Με ηε κειέηε ηεο δνκήο 

θαη ησλ ζηαζεξώλ ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ, ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξνζώπσλ, ηηο κνπζηθέο 

ηνπ εκβαζύλνπλ ζηε κειέηε ελόο θεηκέλνπ/ζεάκαηνο ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ.  

Οπζηαζηηθά, κέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν 

αζρνινύληαη κε ηε γιώζζα, δηαβάδνπλ, γξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ. Κη όιν απηό 

γίλεηαη ελώ ηα παηδηά παίδνπλ. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη κόλν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο απηήο λα κε ιεηηνπξγήζεη κόλν σο «κάζεκα», δειαδή λα κε κείλεη 

κόλν ζην επίπεδν ηεο ζπκπιήξσζεο αζθήζεσλ θαη ραζεί ε απζόξκεηε αγάπε ησλ 

παηδηώλ γηα ην ζέακα.  

Γνώζειρ για ηον κόζμο και ζηάζειρ, αξίερ, πεποιθήζειρ 

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα γλσξίζνπλ/εμνηθεησζνύλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηέρλεο ηνπ ιατθνύ 

πνιηηηζκνύ (Θέαηξν θηώλ)∙ 

 λα γλσξίζνπλ  ηελ ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηώλ∙ 

 λα γλσξίζνπλ ζεκαληηθνύο Καξαγθηνδνπαίρηεο (π.ρ. παζάξεο)∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηε δνκή ησλ έξγσλ ηνπ Καξαγθηόδε∙ 

 λα γλσξίζνπλ παξαδνζηαθά/ιατθά ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο ηεο Διιάδαο∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηηο θηγνύξεο/ηα πξόζσπα ηνπ Θεάηξνπ θηώλ∙ 

 λα κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ θηγνύξεο∙ 

 λα κάζνπλ λα παίδνπλ Καξαγθηόδε θαη λα νξγαλώλνπλ κηα παξάζηαζε∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηελ ππξακίδα ηεο δηαηξνθήο∙ 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο∙ 

 λα κάζνπλ ηελ αμία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο∙ 
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 λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην πξόβιεκα ηνπ ππνζηηηζκνύ.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα αζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ γξαπηό ηνπο ιόγν∙ 

 λα απνθηήζνπλ λέν ιεμηιόγην∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ (γξαπηνύ θαη 

πξνθνξηθνύ)∙ 

 λα αζθεζνύλ ζηε δεκηνπξγία πξνθνξηθώλ ζεαηξηθώλ δηαιόγσλ (κε ηα 

πξόζσπα ηνπ Θεάηξνπ θηώλ)∙ 

 λα παξαγάγνπλ πνηθίια θεηκεληθά είδε (δηάινγνο, πεξηγξαθή, αθίζα, 

πξόζθιεζε, ζπληαγή, εξσηεκαηνιόγην θ.ά.)∙ 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ∙ 

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επίζεηα/αληίζεηα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα πξόζσπα 

ηνπ Θεάηξνπ θηώλ∙  

 λα κάζνπλ ηε γξαθή ησλ νπζηαζηηθώλ θαη ησλ επηζέησλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο: 

 λα  κάζνπλ λα γξάθνπλ θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν∙ 

 λα κάζνπλ λα δεκηνπξγνύλ αξρείν θαη λα απνζεθεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπο∙ 

 λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε θεηκέλνπ∙ 

 λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε εηθόλαο∙ 

 λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θείκελν/εηθόλα από ην δηαδίθηπν∙ 

 λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα ζηέιλνπλ κήλπκα κε ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν∙ 

 λα κάζνπλ ηα βαζηθά ηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν∙ 

 λα κάζνπλ ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ζε ειεθηξνληθό ιεμηθό∙ 

 λα κάζνπλ λα εθηππώλνπλ θείκελν∙ 

 λα κάζνπλ λα δεκηνπξγνύλ πνιπηξνπηθό θείκελν∙ 
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 λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο. 

 

 

Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΑΔΩΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΔΝΑΡΙΟΤ 

Α΄ Γξαζηεξηόηεηα  

(Δλόηεηα: «Μηα παξάζηαζε ζηελ πιαηεία», 3
ε
 Δλόηεηα, ΒΜ, ζζ. 46-60 θαη ΣΔ ζζ. 

38-55) 

 

1η-4η διδακηική ώρα 
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Με αθνξκή ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο ζπδεηάκε κε ηα παηδηά γηα ην Θέαηξν θηώλ θαη 

ηνλ Καξαγθηόδε. ηελ Α΄ Γεκνηηθνύ, ζπλήζσο, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά έρνπλ δεη 

θάπνηα παξάζηαζε Καξαγθηόδε δσληαλά ή ζε dvd θαη γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνύο 

ήξσεο. πάληα όκσο κπνξνύλ λα πνπλ ηη αθξηβώο είλαη ην Θέαηξν θηώλ θαη λα 

εμεγήζνπλ ηνλ ξόιν ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε. Ζ ηάμε απνθαζίδεη λα κάζεη 

πεξηζζόηεξα γηα απηό ην είδνο ζεάηξνπ. 

 Αξρηθά παξαθνινπζνύλ νιόθιεξε παξάζηαζε ή απνζπάζκαηα από 

ραξαθηεξηζηηθέο παξαζηάζεηο από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Νηνξίλαο Παπαιηνύ 

http://www.greekshadows.gr/. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά βίληεν ζην δηαδίθηπν θαη ν 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα, αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ ηεο 

ηάμεο ηνπ. Από ηα θαιύηεξα έξγα γηα κηθξά παηδηά είλαη νη θσκσδίεο: «Ο 

Καξαγθηόδεο γηαηξόο», «Σν πηζάξη», ε «Κνύληα», «Ο Μεγαιέμαλδξνο θαη ην 

θαηαξακέλν θίδη». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο ζπδεηνύκε κε ηα παηδηά γηα ηα 

ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ πάληνηε παξνπζηάδνληαη ζηα θσκηθά έξγα. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ εηζαγσγή έρνπκε πάληνηε ηνλ ρνξό ηνπ Καξαγθηόδε κε ηα Κνιιεηήξηα, ηνλ 

δηάινγν κε αζηεία πνπ γίλεηαη κεηαμύ ηνπο θαη ηέινο ηελ αλαθνίλσζε ηνπ έξγνπ πνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπλ νη ζεαηέο. Ζ δξάζε μεθηλά όηαλ θάπνηνο ηνύξθνο 

αμησκαηνύρνο δεηά από ηνλ Υαηδεαβάηε κηα εθδνύιεπζε θη απηόο απεπζύλεηαη ζηνλ 

http://www.greekshadows.gr/


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.4: Οινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ  

                                            A΄ Γεκνηηθνύ «Θέαηξν θηώλ - Καξαγθηόδεο» 

ειίδα 9 από 19 

 

Καξαγθηόδε, ν νπνίνο, όπσο πάληα, αλαιακβάλεη λα θάλεη θάηη πνπ δελ γλσξίδεη (π.ρ. 

παξηζηάλεη ηνλ θνύξλαξε, ηνλ γηαηξό) θ.ν.θ. Βνεζάκε ινηπόλ ηα παηδηά λα 

αληηιεθζνύλ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεάηξνπ θαη ηα 

θαινύκε λα ηα αλαγλσξίζνπλ ζηηο παξαζηάζεηο πνπ βιέπνπλ.   

 Μαζαίλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θηώλ. ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο καδί κε ηα παηδηά πιεθηξνινγνύκε «ζέαηξν ζθηώλ» θαη επηιέγνπκε ηε 

ζειίδα http://www.theaterinfo.gr/abouttheatre/shadestheater/index.html, επεηδή 

παξνπζηάδεηαη κηθξό ζρεηηθά θείκελν θαη δίλνληαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ειηθία απηή. Σν θείκελν δηαβάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό (κόλν όζα ζεκεία ζεσξεί 

απαξαίηεηα) θαη δίλνληαη παξάιιεια εμεγήζεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο θαηά ηελ 

αλάγλσζε/αθήγεζε δείρλεη ζηα παηδηά ραξαθηεξηζηηθέο θηγνύξεο ηνπ Θεάηξνπ θηώλ 

από άιιεο ρώξεο από ηελ εθπαηδεπηηθή ζειίδα http://www.greekshadows.com/gr/. Σα 

παηδηά έπεηηα από ηελ παξνπζίαζε αζρνινύληαη κε ηα εμήο: 

 πγθξίλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ 

Θεάηξνπ θηώλ κε άιια είδε ζεάηξνπ πνπ ελδερνκέλσο γλσξίδνπλ (ζέαηξν, 

θνπθινζέαηξν, καξηνλέηεο θά). Ο εθπαηδεπηηθόο ή ηα παηδηά πνπ γλσξίδνπλ εμεγνύλ 

(αλ ππάξρεη ήδε ζηεκέλνο κπεξληέο, επίζεο δείρλνπλ) ηνλ ξόιν πνπ παίδεη ε ζθηά ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ θηώλ.  

 Παξνπζηάδνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθόηεξε θηγνύξα ηνπ Θεάηξνπ θηώλ, ηνλ 

Καξαγθηόδε. ηνλ θεηκελνγξάθν νη νκάδεο γξάθνπλ επίζεηα γηα λα ηνλ 

ραξαθηεξίζνπλ. Από ηηο παξαπάλσ ηζηνζειίδεο ν εθπαηδεπηηθόο δείρλεη πώο κπνξνύλ 

λα θάλνπλ ζην αξρείν ηνπο αληηγξαθή ηεο θηγνύξαο ηνπ Καξαγθηόδε θαη λα 

απνζεθεύζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ (κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ) ζηελ νινκέιεηα όζα έγξαςαλ θαη ζπκπιεξώλνπλ επίζεηα πνπ 

ελδερνκέλσο δελ βξήθαλ. Ζ νινθιεξσκέλε ιίζηα κε ηηο ιέμεηο/ηα επίζεηα 

εθηππώλεηαη από κηα νκάδα θαη κπνξεί λα δνζεί γηα εξγαζία ζην ζπίηη, γηα λα θάλνπλ 

ην ίδην γηα θάπνηα άιιε θηγνύξα.  

 

http://www.theaterinfo.gr/abouttheatre/shadestheater/index.html
http://www.greekshadows.com/gr/
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 Οη νκάδεο κειεηνύλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο άιιεο θηγνύξεο ηνπ Θεάηξνπ θηώλ 

θαη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ πξσηαγσληζηή, ηνλ Καξαγθηόδε. Οη νκάδεο 

αληηγξάθνπλ ηηο θηγνύξεο από ην δηαδίθηπν θαη γξάθνπλ δίπια από ηελ θάζε κία ην 

όλνκά ηεο θαη ιίγα ιόγηα γηα απηήλ. Γξάθνπλ επίζεο επίζεηα πνπ ηεο ηαηξηάδνπλ.  

 Μπνξνύλ λα γξάςνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή αηάθα ή έλαλ 

ραξαθηεξηζηηθό δηάινγν ηεο θηγνύξαο κε θάπνην άιιν πξόζσπν ή κε ηνλ 

Καξαγθηόδε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδνπλ κηα ηέηνηα αηάθα ή έλαλ ηέηνην 

δηάινγν, γξάθνπλ έλαλ δηθό ηνπο.  

 Μειεηνύλ ην λόεκα θξάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε Καξαγθηόδεο. Γηα 

παξάδεηγκα θξάζεηο, όπσο: «ε παξάγθα ηνπ Καξαγθηόδε», «ν γάκνο ηνπ 

Καξαγθηόδε», «ληύλεηαη ζαλ Καξαγθηόδεο», δσγξαθίδεη θαξαγθηνδάθηα θ.ν.θ. Σα 

παηδηά ςάρλνπλ ηε ιέμε Καξαγθηόδεο ζην έληππν ιεμηθό ηνπο θαη ζην Ζιεθηξνληθό 

Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο (Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ [Ίδξπκα 

Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε]) ζηελ Ζειθηξνληθή Πύιε ηνπ ΚΔΓ. Δθεί ζα βξνπλ θαη ηελ 

εμήγεζε γηα ηηο παξαπάλσ εθθξάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο δείρλεη ζηα παηδηά πώο λα 

αλνίμνπλ έλα αξρείν θαη πώο από ην Ζιεθηξνληθό Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο λα 

αληηγξάςνπλ ηηο θξάζεηο θαη δίπια ηελ εμήγεζε. Απνζεθεύνπλ ην αξρείν κε ην όλνκα 

ηεο νκάδαο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξλεηηθό ζπκβνιηζκό πνπ έρεη πάξεη ε ιέμε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα θαη γηα πνην ιόγν ζπκβαίλεη απηό.   

 Μπνξνύλ λα παίμνπλ ζηνλ κπεξληέ αζηείν δξώκελν αλάκεζα ζηνλ 

Καξαγθηόδε θαη ην Κνιιεηήξη, κε ζρεηηθό ζέκα. 
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 Από ην αλζνιόγην, ζζ.132-133, δηαβάδνπλ αξθεηέο θνξέο ην απόζπαζκα  

από ην έξγν «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη». Γξακαηνπνηνύλ  

ηνλ δηάινγν ηνπ Καξαγθηόδε κε ηνλ Υαηδεαβάηε θαη παίδνπλ κε ηηο  

θηγνύξεο, αλ ππάξρνπλ ήδε ζηελ ηάμε, ην απόζπαζκα ζηνλ κπεξληέ. Μπνξνύλ  

λα δηαβάζνπλ νιόθιεξν ην θείκελν ηνπ έξγνπ ζηε ζειίδα ηνπ ΝΔ 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=203&author_id=49. Μπνξνύλ λα δνπλ 

ην έξγν  θαη λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηνλ παζάξε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

παζάξεηνπ Μνπζείνπ http://www.karagiozismuseum.gr. Καιό είλαη όκσο λα κελ 

ηαπηίζνπλ ηα παηδηά ηε θηγνύξα θαη ηε θσλή ηνπ Καξαγθηόδε κόλν κε ηε 

«παζάξεηα» εθδνρή ηνπ. Μπνξνύκε λα δείμνπκε απνζπάζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ από παξαζηάζεηο θαη άιισλ θαξαγθηνδνπαηρηώλ, π.ρ. ηνπ Γηάλλε Νηαγηάθνπ 

http://www.greekshadows.gr/. 

 

Β΄ Γξαζηεξηόηεηα  

(Δλόηεηα: «Μηα παξάζηαζε ζηελ πιαηεία», 3
ε
 Δλόηεηα, ΒΜ, ζζ. 46-60 θαη ΣΔ ζζ. 

38-55) 

6η-10η διδακηική ώρα 

(Σα παηδηά απνθαζίδνπλ λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε Καξαγθηόδε. 

 Ζ ηάμε αλαιακβάλεη λα γξάςεη κία επηζηνιή πξνο ηνπο γνλείο θαη ηε  

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αγνξά ησλ πιηθώλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κπεξληέ, ησλ θηγνύξσλ θ.ιπ. Ζ ζύληαμε ηεο επηζηνιήο, ην 

πεξηερόκελν, νη πξνζθσλήζεηο, ην ύθνο θιπ. ζπδεηηέηαη πξώηα ζηελ νινκέιεηα θαη 

κεηά νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ ηε γξαθή ηεο ζηνλ θεηκελνγξάθν. Αθνύ νη νκάδεο 

παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, θάπνηα νκάδα 

αλαιακβάλεη ηελ εθηύπσζε ηεο επηζηνιήο (κε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ) θαη ηε 

δηαλνκή ηεο ζηα παηδηά θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=203&author_id=49
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 Δπηιέγνπλ θηγνύξεο. ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηα παηδηά πιεθηξνινγνύλ  

ηε ιέμε Καξαγθηόδεο θαη από ηε ζειίδα ηεο Καξαγθηόδεο – Βηθηπαίδεηα επη- 

ιέγνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο. Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαξαγθηνδν- 

παίρηε Σάζνπ Αλδξηώηε κειεηνύλ ηελ ηζηνξία ηεο θηγνύξαο 

http://www.karagiozis.tk/ θαη από ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θαξαγθηνδνπαηθηώλ, Γηώξγνπ 

Ζπεηξώηε http://karagkiozisgd.blogspot.com/ θαη Δπγέληνπ παζάξε: 

http://www.karagiozismuseum.gr/ βιέπνπλ θηγνύξεο θαη ζπδεηνύκε γηα ην ηη 

δειώλνπλ ηα ξνύρα, ηα ρξώκαηα θαη ην κέγεζνο ηεο θάζε θηγνύξαο. Από θνηλνύ όια 

ηα παηδηά ηεο ηάμεο απνθαζίδνπλ ηη είδνπο θηγνύξεο ζα θηηάμνπλ θαη πνηεο θηγνύξεο 

ζα εθηππώζνπλ. Κάπνηα νκάδα αλαιακβάλεη λα εθηππώζεη έλα έγρξσκν αληίηππν 

ησλ θηγνύξσλ. Απηέο ζα απνηειέζνπλ ην πξόηππν γηα λα θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο.
1
 

Δληζρύνπκε ηηο πξνζπάζεηεο όζσλ παηδηώλ δελ ζέινπλ λα αληηγξάςνπλ ηηο θηγνύξεο, 

αιιά πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ δηθέο ηνπο πξσηόηππεο. 

 Καηαζθεπάδνπλ ηα ζθεληθά, ηελ παξάγθα θαη ην ζεξάη. Ζ έληνλε αληίζεζε 

ησλ δύν απηώλ «ζπηηηώλ» εθθξάδεη νπζηαζηηθά θαη ηελ αληίζεζε ησλ δύν θόζκσλ. 

Σα παηδηά γξάθνπλ αληίζεηεο ιέμεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ γηα ηα δύν ζπίηηα θαη 

πεξηγξάθνπλ απηή ηελ αληίζεζε. Μπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ θαη άιια δεπγάξηα ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηώλ κε ηνλ ηξόπν απηό, π.ρ. ηνλ κπαξκπα-Γηώξγν θαη ηνλ Βειεγθέθα.  

 Σα παηδηά εμαζθνύληαη ζηελ θίλεζε θαη ηε θσλή, παίδνληαο αλά δπάδεο πίζσ 

από ηνλ κπεξληέ. Αθήλνπκε ηα παηδηά ειεύζεξα λα απηνζρεδηάζνπλ θαη δελ 

επηβάιινπκε από ηελ αξρή ξόινπο νύηε δεηάκε ηελ απνζηήζηζε ηνπ θεηκέλνπ. Σα 

βνεζάκε λα θαηαλνήζνπλ θπξίσο ηνλ ραξαθηήξα ηεο θηγνύξαο πνπ παίδνπλ θαη ηα 

αθήλνπκε ειεύζεξα λα θηηάμνπλ δηαιόγνπο. Βνεζάκε όζα παηδηά δηζηάδνπλ θαη 

ληξέπνληαη. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη, αλ δηαπηζηώζνπκε όηη ηα παηδηά ρηππνύλ ηηο 

                                                           
1

 Πάλσ από ηε θηγνύξα ηνπνζεηνύλ έλα θνκκάηη ιεπηό δηαθαλέο πιαζηηθό θαη ζρεδηάδνπλ ην 

πεξίγξακκα. ηε ζπλέρεηα βάθνπλ κε ηνπο καξθαδόξνπο ηα ξνύρα θαη ηελ θόβνπλ πξνζεθηηθά. Ζ 

δσγξαθηθή θαη ην θόςηκν ηεο πιαζηηθήο θηγνύξαο είλαη δεμηόηεηεο πνπ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο 

θαηέρνπλ. Βνήζεηα ρξεηάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο θηγνύξαο κε εηδηθά 

δηπιόθαξθα θαη ην βίδσκα ηεο ζνύζηαο/μπιάθη. Καιό είλαη λα έρεη κειεηήζεη από πξηλ θάπνηνπο 

ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηεο θηγνύξαο, ώζηε λα θαηαιήμεη ζε θάπνηνλ εύθνιν θαη θαηάιιειν γηα ηα 

παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Μπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα από εζεινληέο γνλείο ή λα επηζθεθζεί κε ηελ 

ηάμε θάπνηνλ θαξαγθηνδνπαίρηε πνπ ζα ηνπο δείμεη έλαλ εύθνιν ηξόπν θαηαζθεπήο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://www.karagiozis.tk/
http://karagkiozisgd.blogspot.com/
http://www.karagiozismuseum.gr/
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θηγνύξεο κεηαμύ ηνπο, γηαηί έηζη λνκίδνπλ όηη θάλνπλ ηνπο άιινπο λα γεινύλ. Ζ 

πξαθηηθή απηή δπζηπρώο πηνζεηήζεθε από θάπνηνπο θαξαγθηνδνπαίρηεο ζε βαζκό 

ππεξβνιηθό κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ηαπηίδνπλ ην γέιην ζηνλ Καξαγθηόδε κε ην 

μύιν. Μπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα καδί ηνπο, πξνβάιινληαο ην επθπέο βίληεν 

ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε θαηά ηεο ζσκαηηθήο βίαο: 

http://www.youtube.com/watch?v=rWq3n9oyVDc.  

 

  

 Δηνηκάδνπλ ηελ αθίζα ηνπο. Αξρηθά κειεηνύλ άιιεο αθίζεο  

παηδηθώλ παξαζηάζεσλ, π.ρ. από ην Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο 

http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=28. Οη νκάδεο κειεηνύλ ηηο 

αθίζεο, ζπδεηνύλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηε δηθή 

ηνπο αθίζα θαη πξνηείλνπλ ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηεο. Μπνξεί θάζε νκάδα λα θηηάμεη 

κία δηαθνξεηηθή αθίζα ζε κεγάιν ραξηόλη, όκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνληαη ζα 

είλαη θνηλέο ζε όιεο. ην θάησ κέξνο ησλ αθηζώλ ζα γξάςνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ηάμεο ηνπο, όπνπ ζα αλαξηήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή 

αθίζα ηνπο. Οπζηαζηηθά ζα θσηνγξαθίζνπλ κία από ηηο αθίζεο πνπ ζα θηηάμνπλ, 

απηή πνπ όιε ε ηάμε ζα ςεθίζεη σο ηελ θαιύηεξε, θαη ν εθπαηδεπηηθόο ζα δείμεη ζε 

όινπο πώο κπνξνύλ λα ηελ αλαξηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο.  

 Καηαζθεπάδνπλ ηελ πξόζθιεζε. Γελ είλαη απαξαίηεην απηό λα γίλεη κε 

θάπνην δύζθνιν πξόγξακκα. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην θείκελό ηνπο ζηνλ 

θεηκελνγξάθν θαη λα θάλνπλ απιή κνξθνπνίεζε. Να επηιέμνπλ είδνο θαη ρξώκα 

γξακκαηνζεηξάο θαη λα βάινπλ πιαίζην. Μπνξνύλ λα εθηππώζνπλ ηελ πξόζθιεζε ζε 

ρξσκαηηζηό ζθιεξό ραξηνλάθη θαη λα ηε δηπιώζνπλ. ην πξώην θύιιν ηεο 

πξόζθιεζεο δσγξαθίδνπλ ζε κηθξό κέγεζνο θάπνηα θηγνύξα ή ηνλ κπεξληέ ηνπ 

Καξαγθηόδε.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=rWq3n9oyVDc
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=28
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 Δηνηκάδνπλ ηε κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο. ην Θέαηξν θηώλ κε ηελ είζνδν 

θάζε θηγνύξαο ζηε ζθελή αθνύγεηαη κία ραξαθηεξηζηηθή κνπζηθή/ηξαγνύδη.   

Από ηε ζειίδα ηνπ παζάξεηνπ Μνπζείνπ http://www.karagiozismuseum.gr/ αθνύκε 

ηηο κνπζηθέο θαη ηα ηξαγνύδηα. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ κνπζηθό ηνπ ζρνιείνπ ηα παηδηά 

κειεηνύλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ηα ζπλδένπλ κε ηελ επνρή ηνπο 

θαη ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο από όπνπ πξνέξρνληαη. Μαζαίλνπλ γηα πνην ιόγν ε 

θάζε θηγνύξα αληηπξνζσπεύεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. Αλ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα, ε κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο κπνξεί λα παηρηεί δσληαλά από ηελ 

νξρήζηξα ηνπ ζρνιείνπ. Οη δύν εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά κπνξνύλ 

λα εηνηκάζνπλ θαη έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην, όπνπ ζα εμεγνύληαη ηα παξαπάλσ. Θα 

κπνξνύζε θαη ν γπκλαζηήο λα ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηόηεηα, δηδάζθνληαο ζηα 

παηδηά πώο ρνξεύεηαη ην θαιακαηηαλό, ην ραζαπνζέξβηθν θ.ιπ. 

 Κάπνηεο ζηηγκέο από ηελ όιε δξαζηεξηόηεηα, όπσο από ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θηγνύξσλ, ηηο πξόβεο, ηελ παξαζθεπή ησλ θεξαζκάησλ, θαζώο θαη από ηελ 

παξάζηαζε κπνξνύλ λα βηληενζθνπεζνύλ από ηα παηδηά. Σν παηδί πνπ θάζε  θνξά ζα 

βηληενζθνπεί ζα κηιάεη θαη ζα εμεγεί κε ιίγα ιόγηα όζα γίλνληαη. Όια ηα παηδηά ζα 

πάξνπλ ην dvd ελώ έλα κέξνο ηεο παξάζηαζεο κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ.  

 Αλ ππάξμεη ελδηαθέξνλ από άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θηγνύξσλ, ε ηάμε νξγαλώλεη έλα ζεκηλάξην ή αλαιακβάλεη λα θηηάμεη έλα κηθξό 

θαηαηνπηζηηθό θπιιάδην/βίληεν, όπνπ ηα παηδηά ζα παξνπζηάδνπλ ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη ζα εμεγνύλ αλαιπηηθά ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο. Σν θπιιάδην 

κνηξάδεηαη ζηηο άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην βίληεν κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Γ΄ Γξαζηεξηόηεηα  

(Δλόηεηα: «Μηα παξάζηαζε ζηελ πιαηεία», 3
ε
 Δλόηεηα, ΒΜ, ζζ. 46-60 θαη ΣΔ ζζ. 

38-55) 

http://www.karagiozismuseum.gr/
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11η-115η διδακηική ώρα 

Δηνηκάδνπλ ηα θεξάζκαηα.  

 

          

 

Σα παηδηά ζπδεηνύλ γηα ην είδνο ηνπ θεξάζκαηνο. πλήζσο ηα παηδηά πξνηείλνπλ γηα 

θέξαζκα γιπθά. Απηό κπνξεί λα δώζεη ηελ αθνξκή, γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηε 

δηαηξνθή. θνπόο δελ είλαη λα θνπξάζνπκε ηα παηδηά κε δπζθνινλόεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δηαηξνθή, αιιά λα ηα βνεζήζνπκε λα πηνζεηήζνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο. 

 Σα παηδηά ζπκπιεξώλνπλ ην εξσηεκαηνιόγην πνπ κπνξεί λα εθηππώζεη ν 

εθπαηδεπηηθόο από ην βησκαηηθό ζρνιείν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Γηαηξνθήο. 

πδεηνύλ γηα ηηο νκάδεο ηξνθώλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε απιά ιόγηα ζηε ζειίδα Σν Α 

θαη Ω ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο γηα ηα παηδηά: LoveCooking.gr θαη ζπγθξίλνπλ όζα 

πξέπεη λα ηξώλε κε όζα θαηαλαιώλνπλ ηα ίδηα.  

 Μπνξνύλ λα δνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ ππξακίδα ηεο δηαηξνθήο 

http://www.biomatiko.gr/LH2Uploads/ItemsContent/100/mediterranean_diet_food_w

ine_pyramid-copyGR_2%5B1%5D.gif θαη λα ηελ εθηππώζνπλ γηα θάζε παηδί. 

πδεηνύλ γηα ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηε δηαηξνθή ηα γιπθά. 

http://www.biomatiko.gr/displayITM1.asp?ITMID=100
http://www.lovecooking.gr/index.php?Itemid=60&id=345&option=com_content&view=article
http://www.lovecooking.gr/index.php?Itemid=60&id=345&option=com_content&view=article
http://www.lovecooking.gr/index.php?Itemid=60&id=345&option=com_content&view=article
http://www.biomatiko.gr/LH2Uploads/ItemsContent/100/mediterranean_diet_food_wine_pyramid-copyGR_2%5B1%5D.gif
http://www.biomatiko.gr/LH2Uploads/ItemsContent/100/mediterranean_diet_food_wine_pyramid-copyGR_2%5B1%5D.gif


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.4: Οινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ  

                                            A΄ Γεκνηηθνύ «Θέαηξν θηώλ - Καξαγθηόδεο» 

ειίδα 16 από 19 

 

 

Με αθνξκή ηα θείκελα ησλ δύν ηειεπηαίσλ καζεκάησλ ηεο ελόηεηαο ‘Έλα δηδάλην 

ζηε δύκε’ θαη ην πνίεκα ‘ην δαραξνπιαζηείν ηνπ Γιπθόζαπξνπ’, ζπδεηάκε γηα ηα 

γιπθά θαη ηε δάραξε. Μαζαίλνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηε δάραξε: ηελ παξαγσγή, ηελ 

ηζηνξία ηεο θαη ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηεο (Εάραξε - Βηθηπαίδεηα). Σειηθά κπνξνύλ 

ηα παηδηά λα ηξώλε γιπθά θαη έρνπλ δίθην νη γνλείο πνπ ηνπο ηα απαγνξεύνπλ; Με ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καζαίλνπλ ηελ αιήζεηα δηαβάδνληαο απνζπάζκαηα από 

ηηο ηζηνζειίδεο: www.vita.gr - Να δίλσ γιπθά ζην παηδί κνπ;, 10 Μύζνη θαη Αιήζεηεο 

γηα ηε δάραξε | Νέα Πξσία. 

 Δπαλεμεηάδνπλ ηελ απόθαζή ηνπο λα θηηάμνπλ γιπθά θεξάζκαηα γηα ηελ 

παξάζηαζε. Απνθαζίδνπλ λα αλαδεηήζνπλ κία ζπληαγή πνπ ζα είλαη πγηεηλή, εύθνιε 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο (ζα ηελ εηνηκάζνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν) θαη δελ ζα έρεη 

κεγάιν θόζηνο. Πξνηείλνπκε ζηα παηδηά λα ςάμνπλ αξρηθά ζην δηαδίθηπν. Γελ ιέκε 

από ηελ αξρή πώο κπνξνύλ λα βξνπλ απηό πνπ ςάρλνπλ. Σα αθήλνπκε λα ζθεθηνύλ 

πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά ζα πξέπεη λα γξάςνπλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, π.ρ. «γιπθά γηα 

παηδηά», «γιπθά ρσξίο δάραξε», «πγηεηλά γιπθά γηα παηδηά», θ.ν.θ. Σα αθήλνπκε λα 

πεηξακαηηζηνύλ θαη κεηά ηα βνεζάκε ζηελ αλαδήηεζή ηνπο. Οη νκάδεο αληηγξάθνπλ 

ζην αξρείν ηνπο 1-2 ζπληαγέο πνπ επέιεμαλ, ηηο δηαβάδνπλ ζηελ νινκέιεηα θαη ε ηάμε 

απνθαζίδεη πνηα είλαη ε θαηάιιειε. 

 Πνιύ πηζαλόλ νη ζπληαγέο λα κελ ηθαλνπνηήζνπλ ηελ ηάμε θαη λα 

απνθαζίζνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα από γνλείο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα παηδηά 

γξάθνπλ ηε ζπληαγή ζην ζπίηη (πιηθά θαη εθηέιεζε) θαη ηελ παξνπζηάδνπλ ηελ άιιε 

κέξα ζηελ ηάμε. Όζνη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, ζηέιλνπλ ηε ζπληαγή ηνπο κε e-

mail. Αλ καδεπηνύλ αξθεηέο πγηεηλέο ζπληαγέο, ηα παηδηά ηηο εθηππώλνπλ θαη ηηο 

δέλνπλ ζε βηβιηαξάθη πνπ κνηξάδεηαη ζε όια ηα παηδηά κε νδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο 

γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηώλ. 

 Σα παηδηά γξάθνπλ ζπληαγέο εληειώο θαληαζηηθέο. ε απηέο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά, όπσο: αθξάηα ζύλλεθα, πέηαια ινπινπδηώλ πνπ πιύζεθαλ κε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7
http://www.vita.gr/html/ent/093/ent.7093.asp
http://www.vita.gr/html/ent/093/ent.7093.asp
http://neaproia.wordpress.com/2011/06/24/10-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7/
http://neaproia.wordpress.com/2011/06/24/10-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7/
http://neaproia.wordpress.com/2011/06/24/10-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7/
http://neaproia.wordpress.com/2011/06/24/10-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7/
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λεξό ηεο βξνρήο, … θ.ν.θ. Θα πξέπεη λα ζθεθηνύλ έλα παξακπζέλην όλνκα γηα ηε 

ζπληαγή ηνπο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη γιπθηά αιιά λα κελ έρεη κέζα δάραξε.  

Με αθνξκή ηε γλσζηή πείλα ηνπ Καξαγθηόδε θαη ηε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θεξαζκάησλ, κπνξνύκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά γηα ην ζέκα 

ηνπ ππνζηηηζκνύ, πνπ πιήηηεη θπξίσο ηα κηθξά παηδηά. Σν ζέκα απηό είλαη από κόλν 

ηνπ αξθεηά δύζθνιν θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζεγγίζνπκε κε επαηζζεζία κελ, αιιά 

ρσξίο λα ην δξακαηνπνηήζνπκε. Γηαθξηηηθόηεηα ρξεηάδεηαη επηπιένλ, γηαηί ην 

πξόβιεκα απηό δελ ην ζπλαληάκε ζήκεξα κόλν ζηηο «παξαδνζηαθά» θησρέο ρώξεο. 

Οη εηθόλεο θαη ηα βίληεν ζην δηαδίθηπν δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ειηθία ηνπο. Με ην 

παξαθάησ ηξαγνύδη, σζηόζν, καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα κε 

πεξηζζόηεξν «αλάιαθξν» ηξόπν.  

 Οη κηθξνί κάγεηξνη/δαραξνπιάζηεο κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη θαη λα 

δνπλ ζηνλ πξνηδέθηνξα ην βηληεάθη «Ο κάγεηξαο» από ηνλ Μάξην Φξαγθνύιε, ηνλ 

Μακαιάθε θαη … ηνλ Καξαγθηόδε ΜΑΓΔΗΡΑ - ΜΑΡΗΟ ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ - ΖΛΗΑ 

ΜΑΜΑΛΑΚΖ - YouTube. 

 Αθνύ αθνύζνπλ θαη δνύλε ην βίληεν ζηνλ πξνηδέθηνξα 2-3 θνξέο, 

αληηγξάθνπλ ηνπο ζηίρνπο ζην αξρείν ηνπο. Σα παηδηά ηώξα αθνύλε ην ηξαγνύδη θαη 

ηαπηόρξνλα δηαβάδνπλ ηνπο ζηίρνπο. Έπεηηα δνπιεύνπλ ζηελ νκάδα ηνπο ην θύιιν 

εξγαζίαο. 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

Δξωηήζεηο: 

- Πνηνο είλαη ν κάγεηξαο θαη γηα πνηνλ καγεηξεύεη; Γηαηί; 

- Από πνύ ζα πάξεη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδεηαη; 

- Πνηα είλαη απηά; (Ο εθπαηδεπηηθόο δείρλεη πώο κπνξνύλ λα ηα ππνγξακκίζνπλ 

κε έληνλν ρξώκα.)  

http://www.youtube.com/watch?v=HcEOyDnUNWk
http://www.youtube.com/watch?v=HcEOyDnUNWk
http://www.youtube.com/watch?v=HcEOyDnUNWk
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- Δθηόο από ηα πιηθά ηη άιιν ζα ρξεηαζηεί;  

- Τπνγξακκίζηε ηα ζθεύε κε άιιν ρξώκα. Σώξα είλαη έηνηκνο λα καγεηξέςεη ή 

ρξεηάδεηαη θάηη αθόκα; Ση θαη από πνηνλ ην παίξλεη;  

- Πώο θαηαιαβαίλεηο ηε θξάζε «...κε ην δόξη»;  

- Γηαηί ν κάγεηξαο ζέιεη λα γίλεη Σζειεκεληέο; Πνηνο είλαη απηόο; Πνύ ζα 

αλαδεηνύζεο πιεξνθνξίεο γηα απηόλ; Πώο; 

- ην θαγνπόηη πνηνο ζα πάεη «πξώηνο θαη θαιύηεξνο»; Γηαηί; 

- Δζείο ζα πάηε; Ση ζαο δεηάεη ν κάγεηξαο λα θέξεηε καδί ζαο; 

 

Αζθήζεηο: 

Μπνξείηε λα μερσξίζεηε ηα πιηθά (νπζηαζηηθά) ζε αξζεληθά, ζειπθά θαη νπδέηεξα;  

Υξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θάζε θαηεγνξία.  

Αληηγξάςηε ηηο ιέμεηο θάζε θαηεγνξίαο ζε κία ζηήιε (ν εθπαηδεπηηθόο δείρλεη πώο 

κπνξεί λα γίλεη απηό) θαη γξάςηε δίπια ζε θάζε ιέμε ηνλ εληθό αξηζκό.  

Γξάςηε κηα ιίζηα κε ηα παξακύζηα, από ηα νπνία ν κάγεηξαο πήξε πιηθά ή ζθεύε γηα 

λα καγεηξέςεη. 

Από πνηα παξακύζηα ζα παίξλαηε εζείο θη άιια πιηθά; 

Από πνηα παξακύζηα ζα παίξλαηε ξνύρα γηα λα ληύζεηε ηα παηδηά;  

Γξάςε ηνπο ηίηινπο ησλ παξακπζηώλ θαη ηα ξνύρα/πθάζκαηα/παπνύηζηα πνπ ζα 

παίξλαηε από ην θαζέλα. Πνην ζα ήηαλ ηόηε ην επάγγεικά ζαο;  

Άιιεο εθδνρέο  
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Ζ δξαζηεξηόηεηα κε ηε κνξθή ζελαξίνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί όκσο θαη αλεμάξηεηα 

από ην ζρνιηθό βηβιίν, γηα παξάδεηγκα ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, όπνπ νη καζεηέο ζα 

έρνπλ κεγαιύηεξε άλεζε κε ηνλ γξαπηό ιόγν θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Ζ παξάζηαζε 

Καξαγθηόδε ηόηε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηε γηνξηή ιήμεο.  

 

 

Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ   

Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ όηη ζηελ ηξίηε ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ ηα παηδηά αθόκα καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο. Αξθεηά παηδηά, 

επνκέλσο, δελ ζα κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ κε άλεζε. Γελ είλαη αθόκα 

εμνηθεησκέλα νύηε κε ην γξάςηκν ζηνλ θεηκελνγξάθν. Γηα απηό θαη νη εξγαζίεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην επίπεδν ησλ παηδηώλ. Σα «θείκελα» πνπ 

θαινύληαη λα γξάςνπλ είλαη κηθξά θαη εύθνια. H εμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

γίλεηαη αξγά θαη μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα. Σα πιεξνθνξηαθά θείκελα δηαβάδνληαη 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό ελώ πξνηείλνληαη αξθεηέο πξνθνξηθέο εξγαζίεο.   

 

 

 
 


