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Εισαγωγή
Αγαπητοί δάσκαλοι και αγαπητές δασκάλες,
Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας στοχεύει να σας παρασύρει
να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι στην ομάδα της τάξης, παρέχοντας
έμπνευση και πληθώρα ιδεών για όλες τις ομάδες παιδιών.
Στην αρχή, σκεφτήκαμε πολύ τι να δημοσιεύσουμε, πώς να τα
γράψουμε όλα και τι χρειάζονται περισσότερο οι δάσκαλοι/ες σαν
εμάς. Αφού καταλήξαμε σε διάφορες ιδέες, αποφασίσαμε να πάμε
ρωτήσουμε για να μάθουμε.
Έτσι οργανώσαμε μια ομαδική συζήτηση στην οποία συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της οποίας μάθαμε ότι αυτό που
έλειπε περισσότερο ήταν ουσιαστικά ένα
βιβλίο με δραστηριότητες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν
στο σχολείο, καθώς και ιδέες για μαθήματα που βοηθούν στην
αντιμετώπιση προβλημάτων στην τάξη.
Έτσι δημιουργήθηκε το βιβλίο που κρατάτε.
Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του
έργου με τίτλο Join In and Make a Change.
Ευχαριστούμε επίσης τους δασκάλους και τις δασκάλες που
συζήτησαν τα πάντα μαζί μας, δίνοντας σχόλια και μοιράζοντας τις
καθημερινές τους χαρές και ανησυχίες.
Με απλά λόγια - χωρίς αυτούς, αυτό το βιβλίο δεν θα υπήρχε.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ανώτερη διοίκηση του Popelka
-ενός δημοτικού σχολείου τεχνών, για την άνευ όρων υποστήριξή
του, δημιουργώντας χώρο ανάπτυξης τόσο για μαθητές/τριες όσο
και για εκπαιδευτικούς.
Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση - ας παίξουμε!
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Παιχνίδια και δραστηριότητες
που ενισχύουν τη συγκέντρωση

ΠΙΛΗ ΠΑΜ
Περιγραφή: Η ομάδα παρακολουθεί τον/την παιδαγωγό, ο/η οποίος/α χτυπά τα χέρια του/
της κάποια στιγμή. Τα παιδιά προσπαθούν να χειροκροτήσουν ακριβώς την ίδια στιγμή με
τον/την παιδαγωγό. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. Στη συνέχεια προστίθεται ένα
επιπλέον χειροκρότημα ή στόμφος. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. Η τελευταία
προσθήκη σε αυτό είναι να πει ο/η παιδαγωγός «πιλί παμ». Οι μαθητές λένε μόνο το «παμ»
αλλά πρέπει να το πουν νωρίτερα τον/την παιδαγωγό.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
Περιγραφή: Το κάθε παιδί ενώνει τα χέρια του και δημιουργεί ένα φανταστικό πινέλο. Στη
συνέχεια με τα ενωμένα χέρια «γράφει» στον αέρα το όνομά του μπροστά του. Τα γράμματα
πρέπει να είναι πολύ μεγάλα, απαιτώντας κίνηση από μια στάση οκλαδόν μέχρι το να
στέκονται στις μύτες των ποδιών. Κατά τη γραφή, η κίνηση πρέπει να διασχίζει τον άξονα
του σώματος (σπονδυλική στήλη) για να συνδέσει τη δράση με τις νοητικές διεργασίες στον
εγκέφαλο.

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
Υλικά: Ένα μεγάλο, τετράγωνο κασκόλ.
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός απλώνει το μεγάλο, τετράγωνο μαντήλι μπροστά στα παιδιά
και κάνει ένα μαγικό ξόρκι, κατά κάποιο τρόπο, στην ομάδα, π.χ. : "Αμπρακατάμπρα, γίνετε
κι εσείς μαντήλι - ένα, δύο, τρία, τώρα!" Αν τα παιδιά δεν ανοίξουν τα χέρια τους για να
γίνουν κασκόλ, ο/η παιδαγωγός το επισημαίνει αυτό και ρωτά πώς τα παιδιά θα είναι σε θέση
να αντιγράψουν το κασκόλ μέσω της σωματικής κίνησης. Καθώς ο/η παιδαγωγός επιλέγει
μία από τις προτάσεις που του/της δίνονται, είναι καλό να ξεκινήσει με την ορθή στάση με τα
πόδια ανοιχτά και τα χέρια τεντωμένα, καθώς είναι η καλύτερη αρχική θέση για την άσκηση.
Είναι
επίσης
αυτή
που
προτείνουν
συχνότερα
τα
παιδιά.
Στη συνέχεια, ο/η παιδαγωγός καθοδηγεί αργά την κίνηση της τάξης των μαγεμένων
μαντηλιών, π.χ. τεντώνοντας μια άκρη (απλώνοντας το χέρι). Και τα δύο άκρα προς τα πάνω
(σηκώστε ψηλά και τα δύο χέρια). Διπλώστε το μαντήλι στη μέση (μια στροφή προς τα
εμπρός). Μια επιλογή είναι να "κουνήσετε το μαντήλι" μετακινώντας το σώμα αργά προς το
έδαφος και γρήγορα προς τα πάνω κ.λπ. - υπάρχουν πολυάριθμες άλλες κινήσεις.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ

Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός βάζει μουσική. Για το σκοπό αυτό, ένα σχετικά ήσυχο μουσικό
κομμάτι είναι καλό, ειδικά αν τα παιδιά είναι καθισμένα. Όλοι/ες ακολουθούν τον/την
παιδαγωγό και την κίνηση όλου του σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του
χώρου. Τα παιδιά εκτελούν τις κινήσεις ταυτόχρονα με τον/την παιδαγωγό. Ως εκ τούτου,
είναι
απαραίτητο
οι
κινήσεις
να
είναι
αργές
και
καθαρές.
Μετά από λίγο, ένα μέλος της τάξης μπορεί να αναλάβει και να καθοδηγήσει την κίνηση.
Παραλλαγή δραστηριότητας: Ένα παιδί βγαίνει από την αίθουσα και επιστρέφει αφού οι
υπόλοιποι/ες αποφασίσουν ποιος/α θα καθοδηγήσει την κίνηση της ομάδας. Δεν χρειάζεται
να υπάρχει μουσική, καθώς οι κινήσεις αυτές πρέπει να είναι πολύ αργές. Τα παιδιά
προσπαθούν να αποφύγουν να αποκαλύψουν ποιος είναι ο/η αρχηγός κοιτάζοντας ο ένας τον
άλλον. Το άτομο που βγήκε από την αίθουσα πρέπει να αναγνωρίσει τον αρχηγό της ομάδας.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΧΟΡΟΠΗΔΑ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός ξεκινά λέγοντας "ένα" (ο αριθμός). Το παιδί που βρίσκεται πιο
κοντά στον/στην παιδαγωγό λέει "δύο" και συνεχίζει ο/η διπλανός/ή του που λέει "τρία" και
αρχίζει να χοροπηδά. Ο επόμενος στη σειρά λέει πάλι "ένα" και ούτω καθεξής. Όποιο παδί
λέει
"τρία"
ξεκινά
να
χοροπηδά
και
συνεχίζει
να
το
κάνει.
Για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων είναι καλή ιδέα να σχηματίσετε δύο κύκλους. Παραλλαγή
δραστηριότητας: Οι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι, αλλά αντί να λένε επανειλημμένα "1 - 2 3", η ομάδα συνεχίζει να μετράει προς τα πάνω. Για παράδειγμα, η τάξη μπορεί να
μεταπηδήσει σε όλα τα πολλαπλάσια του τρία (6, 9 κ.λπ.) και σε όλους τους αριθμούς που
περιέχουν "τρία" (π.χ. 13, 23 και όλοι οι αριθμοί που περιέχουν "30").

ΑΠΟ ΤΟ 10 ΣΤΟ 1
Περιγραφή: Το παιχνίδι μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων παιδιών. Ο
καθένας κουνάει το σώμα του με σταδιακό τρόπο. Ξεκινήστε με ένα άνω άκρο, κουνήστε το
και μετρήστε αντίστροφα από το 10 στο 1, στη συνέχεια κάντε το ίδιο με το άλλο άνω άκρο
και μετρήστε αντίστροφα από το 10 στο 1. Συνεχίστε επικεντρώνοντας στα κάτω άκρα,
κουνώντας το ένα και το άλλο και στη συνέχεια το κεφάλι, τους ώμους και ολόκληρο το
σώμα. Αν η δραστηριότητα παγιοποιείται σε ανοιχτό χώρο, δηλαδή όχι δίπλα σε θρανία, τα
μέλη της ομάδας μπορούν στο τέλος να κουνήσουν ολόκληρο το σώμα,
συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού και των άκρων.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Περιγραφή: Η ομάδα είτε περπατάει στον ανοιχτό διαθέσιμο χώρο είτε μπροστά στα θρανία
περπατώντας επί τόπου. Ένας φωτογράφος περπάτησε ολόκληρο τον κόσμο. Περπάτησε
και περπάτησε και τράβηξε μια φωτογραφία... (π.χ. εκκλησίες στην Πράγα, έναν κήπο
γεμάτο τριαντάφυλλα, μια βιτρίνα ζαχαροπλαστείου, ζώα σε ζωολογικό κήπο κ.λπ.). Όταν
προσδιορίζεται το αντικείμενο, τα παιδιά παγώνουν σε στάσεις που υποδηλώνουν αυτό που
υπάρχει στη φωτογραφία. Ο/η παιδαγωγός μπορεί να περπατήσει στην τάξη, κρατώντας ένα
σκηνικό ως εικονική φωτογραφική μηχανή (π.χ. ένα κουτί) και να τραβήξει κοντινές
φωτογραφίες κ.λπ. με αυτό.
Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να δοθεί στα παιδιά, τα οποία συνεχίζουν την ιστορία
λέγοντας: Ο φωτογράφος έκανε το γύρο του κόσμου. Περπατούσε και περπατούσε και
τράβηξε μια φωτογραφία από...
Παραλλαγή δραστηριότητας: «Ένας φωτογράφος περπάτησε σε όλο τον κόσμο. Περπατούσε
και περπατούσε και κατέγραφε...»
Η ΜΠΑΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι έχει μια φανταστική φουσκωτή
μπάλα, την οποία χρησιμοποιούν για να την πετούν ο ένας στον άλλον. Τα ζευγάρια
μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων με μία
μόνο μπάλα το καθένα.
Όταν η ομάδα είναι σε κύκλο, στη δραστηριότητα χρησιμοποιείται μία φανταστική μπάλα.
Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών, μπορούν να σχηματιστούν 2 κύκλοι. Κάθε κύκλος
έχει τη δική του μπάλα.

ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί μουσική. Τα παιδιά στέκονται όρθιοι
μπροστά από τα θρανία τους ή στο πλάι. Ο/η παιδαγωγός μοιράζει κάρτες με τους αριθμούς
1 - 5 σε όλα τα παιδιά και το καθένα κρατά και δείχνει τον αριθμό του. Όλοι/ες χοροπηδάνε
πάνω-κάτω επί τόπου με τα πόδια τους κοντά το ένα στο άλλο και ο/η παιδαγωγός φωνάζει
ορισμένους αριθμούς, π.χ. "δύο και πέντε". Όποιοι/ες έχουν τους συγκεκριμένους αριθμούς
(π.χ. δύο και πέντε) χορεύουν ελεύθερα στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να
κινούνται με τον καθορισμένο τρόπο (πηδώντας, κάνοντας οκλαδόν κ.ο.κ.). Μετά από λίγο,
ο/η παιδαγωγός φωνάζει διαφορετικούς αριθμούς και όσοι/ες χορεύουν επιστρέφουν στην
αρχική κίνηση, ενώ όσοι/ες έχουν τους νέους αριθμούς αρχίζουν να χορεύουν. Ο/η
παιδαγωγός επιλέγει από ένα μόνο ψηφίο μέχρι και τους πέντε ταυτόχρονα, έτσι ώστε όλοι
να καταλήγουν να χορεύουν.
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ΚΥΜΑΤΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο ή στα θρανία τους. Ο/η παιδαγωγός μαζί με τα
παιδιά επινοούν μια απλή κίνηση για να εκτελέσουν, την οποία όλοι στον κύκλο
επαναλαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά ο ένας μετά τον άλλο. Ένα βρίσκονται στα
θρανία, τα παιδιά εκτελούν με τη σειρά την κίνηση ορίζοντας από ποιο θρανίο θα ξεκινήσουν
και πως θα συνεχίσει η σειρά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Περιγραφή: Όλοι/ες στέκονται όρθιοι/ες σε κύκλο. Θα πρέπει να μπορούν να βλέπουν τον/
την παιδαγωγό. Ο/η παιδαγωγός ορίζει το ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η
ρυθμική άσκηση. Όλοι μαζί ασκούνται στον συγκεκριμένο ρυθμό. Το δεξί χέρι τεντώνεται
προς τα εμπρός και γέρνει ελαφρώς προς τα αριστερά. Η ίδια κίνηση γίνεται με το αριστερό
χέρι προς τα δεξιά. Αυτό επαναλαμβάνεται οκτώ φορές. Η επόμενη άσκηση γίνεται με τα
πόδια ελαφρώς ανοιχτά, με τα χέρια να χτυπούν μία φορά τους μηρούς, αμέσως μετά
ακολουθεί ένα απλό χτύπημα των χεριών μπροστά στο στήθος. Εάν βρίσκεστε σε ανοιχτό
χώρο, τα παιδιά μπορούν να χτυπήσουν το πάτωμα με τα χέρια αντί για τους μηρούς.
Επαναλάβετε οκτώ φορές. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με το μποξ. Τα χέρια
σχηματίζουν γροθιές και ρίχνονται οκτώ γροθιές προς τα εμπρός στο ύψος των ώμων με το
ένα χέρι. Κάντε το ίδιο με το άλλο χέρι. Μετά την τελευταία γροθιά, το χέρι παραμένει
τεντωμένο. Ο/η παιδαγωγός μετράει δυνατά από το ένα έως το οκτώ με πιο γρήγορο ρυθμό,
ο οποίος δίνει και πάλι την ταχύτητα για όλες τις κινήσεις. Αυτό επαναλαμβάνεται με τον
ταχύτερο δυνατό ρυθμό για τρίτη και τελευταία φορά.

ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
Περιγραφή: Κάθε παιδί κουνά σταδιακά τα διάφορα μέρη του σώματός του με ευχάριστο,
χαλαρωτικό τρόπο. Χέρια, πόδια, κεφάλι, σώμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Αποφασίζουν ποιος θα ξεκινήσει πρώτος στο
ρόλο του καθοδηγητή. Το παιδί που έχει οριστεί, οδηγεί αργά και πολύ ομαλά τον/την άλλο/
η με την παλάμη του/της, έτσι ώστε ο/η άλλος/η να κρατά το πρόσωπό του/της κοντά στην
παλάμη, σαν αυτή να λειτουργεί σαν μαγνήτης. Ακολουθούν την πορεία της παλάμης,
προσαρμόζοντας ανάλογα τις κινήσεις και τη θέση του σώματός τους. Μετά από μερικά
λεπτά, τα παιδιά αλλάζουν ρόλους. Τέλος, τα παιδιά δημιουργούν ένα κύκλο και ο/η
παιδαγωγός θέτει το ερώτημα «Πως είναι να είσαι ο/η καθοδηγητής και πως είναι να σε
καθοδηγούν».
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ΛΕΞΕΙΣ ΜΙΝ ΓΚΛΙΝΓΚΛΙΝΓΚΛΙΝΓΚ
Υλικά: Κάρτες με λέξεις
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός τοποθετεί τις κάρτες δίπλα σε ένα θρανίο μπροστά στον
πίνακα και στην συνέχεια καθορίζει πόσες λέξεις πρέπει να κερδίσουν οι ομάδες. Τα παιδιά
σχηματίζουν τρεις ομάδες. Όταν ο/η παιδαγωγός πει «πάμε» ένα μέλος της ομάδας τρέχει να
πάρει μια λέξη. Η πρώτη ομάδα που θα φτιάξει μια πρόταση από τις κάρτες που θα
συγκεντρώσει κερδίζει. Μπορούν να ζωγραφίσουν μια εικόνα που περιγράφει την πρόταση
αφού την διαβάσουν ή να την παρουσιάσουν μέσω αυτοσχεδιασμού.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια. Ο ένας από το ζευγάρι γίνεται αρκουδάκι και
βάζει το κεφάλι του στο θρανίο, στηρίζοντάς το με τα χέρια του για να βολευτεί. (Αν είναι σε
ανοιχτό χώρο, το αρκουδάκι ξαπλώνει μπρούμυτα.) Ο άλλος υποδύεται τον «καιρό» με τα
χέρια του. Πρόκειται για μια χαλαρωτική δραστηριότητα. Ο/η παιδαγωγός αφηγείται μια
ιστορία, το αρκουδάκι έχει κλειστά τα μάτια και χαλαρώνει, ενώ ο «καιρός» ουσιαστικά κάνει
μασάζ στην πλάτη του αρκουδιού σύμφωνα με τις οδηγίες του/της παιδαγωγού που
επιδεικνύει τα πάντα με τα χέρια του/της.
Η ιστορία: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αρκουδάκι. Μια μέρα το αρκουδάκι είδε έναν
σκίουρο και άρχισε να τον κυνηγά. Ξαφνικά το αρκουδάκι έφτασε σε ένα λιβάδι και
αποφάσισε να ξαπλώσει στο γρασίδι. Νιώθοντας κουρασμένο, αποκοιμήθηκε. Ξαπλωμένο
στο γρασίδι, είδε ένα όνειρο. Ο ήλιος έλαμπε πάνω στο αρκουδάκι και οι απαλές ακτίνες
έπεφταν στην πλάτη του. Οι ακτίνες του ήλιου χάιδευαν ευχάριστα το τρίχωμα του μα το
απόγευμα ο άνεμος άρχισε να φυσάει, να δυναμώνει, κουνώντας ελαφρά το αρκουδάκι.
Βαριά σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό πάνω από τη μικρή αρκούδα, ασκώντας λίγη
πίεση, αλλά όχι υπερβολική. Οι πρώτες σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν, οι οποίες
μετατράπηκαν σε ψιλόβροχο που άρχισε να δυναμώνει, μέχρι που η βροχή τυμπάνιζε στην
πλάτη της αρκούδας. Παρόλο που η γούνα του ήταν μούσκεμα, δεν ξύπνησε. Ευτυχώς, ο
άνεμος άρχισε να φυσάει ξανά, φυσώντας τα σύννεφα πέρα δώθε. Η βροχή γινόταν όλο και
πιο ελαφριά, ώσπου έπεσαν οι τελευταίες σταγόνες και βγήκε ο ήλιος. Άρχισε να στεγνώνει
απαλά το τρίχωμα του με τις ακτίνες του ήλιου μέχρι που στέγνωσε εντελώς. Ο ήλιος άγγιξε
για τελευταία φορά το αρκουδάκι και ψιθύρισε: "Ήρθε η ώρα να ξυπνήσεις!" Το αρκουδάκι
άνοιξε τα μάτια του και πήγε να ψάξει ξανά για τον σκίουρο. Οι μαθητές παίζουν και τους
δύο ρόλους στα ζευγάρια.
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Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός και τα παιδιά αποφασίζουν με ποιο γράμμα θα αρχίσουν, το
οποίο χρησιμοποιείται για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Ισχυρού Σουλτάνου. Ο/η
παιδαγωγός παίρνει το ρόλο του Σουλτάνου και ρωτάει ένα-ένα, τι θα ετοίμαζαν για τη
γιορτή του (π.χ. ξεκινώντας με το γράμμα "Π"). Όποιος/α δε δώσει την κατάλληλη
απάντηση, αποχωρεί από τον γύρο. Στον επόμενο γύρο, τα παιδιά θα δώσουν μια απάντηση
για το τι θα μπορούσε να φορέσει ο Σουλτάνος όταν έρθει για επίσκεψη ο ξάδελφος του.
Αυτή τη φορά, για παράδειγμα, κάθε απάντηση αρχίζει με "Σ". Αν υπάρχει αρκετός χρόνος
και τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι, άλλες πιθανές ερωτήσεις μπορούν να καλύψουν
φαγητά, χόμπι για τον Σουλτάνο, μια γιορτή για την υποδοχή επισκεπτών από το εξωτερικό
κ.ο.κ. Το μόνο πράγμα που αλλάζει κάθε φορά είναι το γράμμα που επιλέγεται για την
έναρξη των απαντήσεων των μαθητών.\
ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ;
Περιγραφή: Ένα από τα παιδιά κοιτάζει προσεκτικά όλη την υπόλοιπη ομάδα και στη
συνέχεια φεύγει, ενώ τα όσοι/ες είναι στην αίθουσα κάνουν κάποιες συμφωνημένες αλλαγές.
Για παράδειγμα, κάποιος βγάζει ένα φούτερ, δύο άλλοι αλλάζουν θέσεις και ένα κορίτσι με
αλογοουρά αφήνει τα μαλλιά του κάτω. Στη συνέχεια, αυτός/η που ήταν έξω, επιστρέφει
στην αίθουσα και προσπαθεί να βρει τι έχει αλλάξει. Η διαφοροποίηση του παιχνιδιού μπορεί
να γίνει με τη μετακίνηση αντικειμένων στην τάξη, όπως καρέκλες, ένα βάζο, ένας σωρός
από σχολικές τσάντες κ.λπ.
Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά παίζουν, με καθορισμένη σειρά και ανά θρανίο, ένα παιχνίδι για μια
θεία που έχει φέρει αντικείμενα από την Κίνα, απαριθμώντας τα. Ο πρώτος παίκτης ξεκινά με
την πρόταση: "Η θεία μου από την Κίνα, έφερε μαζί της μια μπανιέρα". Ο δεύτερος
επαναλαμβάνει τα πάντα και προσθέτει μια δική του ιδέα - π.χ. έναν ελέφαντα- ο τρίτος
επαναλαμβάνει πάλι τα πάντα και προσθέτει μια άλλη λέξη - π.χ. έναν κουβά. Με αυτόν τον
τρόπο, όλοι μαθαίνουν σταδιακά τι έχει φέρει μαζί της η θεία από την Κίνα.
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ 3
Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και λένε δυνατά αριθμούς από το ένα έως το
τριάντα με συγκεκριμένη σειρά. Ο/η πρώτος/η λέει "ΕΝΑ", ο/η δεύτερος/η λέει "ΔΥΟ", αλλά
ο/η τρίτος/η δεν λέει "ΤΡΙΑ" επειδή είναι πολλαπλάσιο του τρία, αλλά λέει "ΜΠΟΥΜ!". Ο/η
επόμενος/η φωνάζει "ΤΕΣΣΕΡΑ", ένας άλλος "ΠΕΝΤΕ" αλλά ο/η έκτος/η φωνάζει "BOOM!".
Συνεχίστε μέχρι ο αριθμός που έχει επιτευχθεί να είναι τριάντα. Όποιος/α κάνει λάθος
κάθεται κάτω.
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ΡΥΘΜΙΚΗ ΗΧΩ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός στέκεται για να τον βλέπουν όλα τα παιδιά και ξεκινά
χτυπώντας ένα σύντομο ρυθμικό μοτίβο. Η ομάδα ακούει τον ρυθμό που έχει κάνει ο/η
παιδαγωγός και τον επαναλαμβάνει αμέσως μαζί του/της. Αφού το κατακτήσουν, ο/η
παιδαγωγός θα πρέπει να προσθέσει ήχους που γίνονται με άλλα μέρη του σώματος, π.χ.
χτύπημα στους μηρούς ή στα χείλη, χτύπημα στο στέρνο κ.λπ.\

ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ
Περιγραφή: Τα παιδιά ανά ζεύγη τοποθετούν τις παλάμες των χεριών τους τη μία απέναντι
στην άλλη και στη συνέχεια γράφουν το σύμβολο του απείρου στον αέρα από τη μία πλευρά
στην άλλη, κουνώντας πλήρως τα χέρια τους κατά τη διαδικασία. Στη συνέχεια, κάνουν το
ίδιο αλλά με τους αγκώνες τους, σχεδιάζοντας και πάλι το σύμβολο στον αέρα. Ακολουθεί η
εκτέλεση της ίδιας ενέργειας με το ένα χέρι και το άλλο ξεχωριστά.
Παραλλαγή δραστηριότητας: Το σύμβολο μπορεί επίσης να γίνει με τα γόνατα των
ζευγαριών, τους γοφούς, τις πλάτες, τις φτέρνες κ.ο.κ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ
Ο ΦΟΙΝΙΞ
Υλικά:φουλάρι
Περιγραφή: Ένα παιδί υποδύεται το μυθικό Φοίνικα με τα χρυσά φτερά. Τα φτερά
αναπαριστώνται από τα μανταλάκια που είναι βαλμένα στο πουκάμισο/μπλούζα, παντελόνι/
φούστα του Φοίνικα σε όλες τις πλευρές. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τόσα μανταλάκια
όσα και τα παιδιά. Αφού ξεκινήσει το παιχνίδι, οι παίκτες προσπαθούν να πλησιάσουν κρυφά
το Φοίνικα, να αρπάξουν ένα μανταλάκι και να το σκάσουν. Εν τω μεταξύ, ο Φοίνικας έχει
δεμένα τα μάτια, στέκεται ακίνητος και ακούει. Όποιον/α αγγίζει ο Φοίνικας κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας συλλαμβάνεται και μπαίνει στο «κλουβί». Το παιχνίδι
τελειώνει μόλις μαδηθούν όλα τα φτερά του Φοίνικα ή όταν πιαστούν όλοι οι κλέφτες.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ
Περιγραφή: Όλα τα παιδιά στέκονται σε έναν κύκλο. Ο/η παιδαγωγός στρέφεται προς τον/
την διπλανό/ή του/της στα δεξιά, ο/η οποίος/α στρέφεται ταυτόχρονα προς αυτόν και οι δύο
χτυπούν ο ένας τις παλάμες του άλλου στο ύψος του στήθους. Αυτό επαναλαμβάνεται έτσι
ώστε όλα τα παιδιά στον κύκλο να περνούν σταδιακά τη δράση του χειροκροτήματος. Αν η
σειρά των χειροκροτημάτων γίνει με επιτυχία, η συχνότητά τους αυξάνεται. Η οπτική επαφή
είναι επίσης σημαντική όταν εκτελείτε το χειροκρότημα σε ζευγάρια.
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ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο γύρω από τον/την παιδαγωγό. Στη συνέχεια
βρίσκουν κάποιον/α απέναντι από τον κύκλο και έρχονται σε οπτική επαφή μαζί του/της,
χωρίς όμως να το αντιληφθεί ο/η παιδαγωγός που βρίσκεται στη μέση. Τη στιγμή που το
ζευγάρι έρθει σε οπτική επαφή, πρέπει να αλλάξουν γρήγορα θέση ώστε να μην τους πιάσει ο/
η παιδαγωγός. Αλλάζουν θέσεις χρησιμοποιώντας την πιο άμεση διαδρομή, ευθεία απέναντι
από τον κύκλο. Όποιος παίκτης πιαστεί από τον/την παιδαγωγό στέκεται στη μέση αντί του/
της παιδαγωγού. Πολλά ζευγάρια μπορούν να αλλάξουν θέσεις ταυτόχρονα.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗΣ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε έναν μικρό κύκλο με τα χέρια τους μπροστά τους και τις
παλάμες τους γυρισμένες προς τα πάνω. Ο/η παιδαγωγός σε ρόλο λεοπάρδαλης περπατάει
γύρω από το κέντρο και προσπαθεί να ακουμπήσει την παλάμη ενός παιδιού. Ανά πάσα
στιγμή, τα παιδιά μπορούν να μετακινήσουν τις παλάμες τους για να αποφύγουν το
ακούμπημα. Αν η λεοπάρδαλη είναι ταχύτερη, αλλάζει θέση με το παιδί που ακούμπησε και
εκείνο μπαίνει σε ρόλο λεοπάρδαλης.
ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός και τα παιδιά αποφασίζουν μια κίνηση που θα χρησιμοποιούν οι
παίκτες όταν χαιρετούν τον βασιλιά του ή τη βασίλισσά τους ως πιστοί υπήκοοι (π.χ.
σηκώνουν ένα πόδι από το έδαφος). Ο/η παιδαγωγός ξεκινά σε ρόλο βασιλιά ή βασίλισσας να
περπατάει στο χώρο με τα παιδιά να ακολουθούν. Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα μπορεί να
γυρίσει ανά πάσα στιγμή και τα παιδιά πρέπει να τον/την χαιρετήσουν αμέσως εκτελώντας τη
συμφωνημένη κίνηση. Όποιος/α δεν την εκτελέσει εγκαίρως «πάει φυλακή».
ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται στη σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Υπάρχει μια γραμμή στα
πόδια τους που σηματοδοτεί ένα όριο μεταξύ νερού και στεριάς, το οποίο ορίζεται από ένα
σχοινί, μαντήλι κ.λπ. Ο/η παιδαγωγός δίνει τρεις οδηγίες για το παιχνίδι: "ΝΕΡΟ!",
"ΣΤΕΡΙΑ" και "ΒΟΥΤΙΑ!", που ορίζονται ως εξής: ΝΕΡΟ: Τα παιδιά πηδούν "μέσα στο νερό"ΣΤΕΡΙΑ: Διασχίζουν ξανά τη γραμμή "έξω από το νερό"- ΒΟΥΤΙΑ: Τα παιδιά κάνουν ένα
βήμα "μέσα στο νερό και κάθονται οκλαδόν". Οι εντολές μπορούν να δοθούν όλο και πιο
γρήγορα όσο εξελίσσεται το παιχνίδι. Όποιος/α μπερδευτεί, μένει στη «ΒΟΥΤΙΑ» και κάθεται
οκλαδόν μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο και κρατιούνται από τα χέρια. Ο/η παιδαγωγός
πιέζει το χέρι ενός παιδιού για να ενεργοποιήσει την αποστολή του ηλεκτρικού ρεύματος
γύρω από τον κύκλο. Μεταφέρεται από παιδί σε παιδί γύρω από τον κύκλο με το πάτημα του
χεριού. Το ρεύμα περνάει γύρω από τον κύκλο για αρκετή ώρα προτού επέλθει αλλαγή στο
παιχνίδι. Ένα από τα παιδιά επιλέγεται ως ηλεκτρολόγος και κλείνει τα μάτια του για μια
στιγμή. Ο δάσκαλος δείχνει σιωπηλά κάποιον/α μέσα στον κύκλο, ο/η οποίος/α θα ξεκινήσει
ξανά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν του/της το ζητήσει ο/η παιδαγωγός. Ο "ηλεκτρολόγος"
ανοίγει τα μάτια του και πηγαίνει να σταθεί στη μέση του κύκλου. Ο παιδαγωγός λέει
"Πάμε!" και το παιδί που έχει επιλεγεί για να ξεκινήσει τη ροή του ρεύματος ξαναρχίζει το
παιχνίδι. Η δουλειά του "ηλεκτρολόγου" είναι να εντοπίσει τη θέση του ρεύματος καθώς
αυτό περνάει γύρω από τον κύκλο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δείχνει από ποιο παιδί
πιστεύει ότι περνάει το ρεύμα εκείνη τη στιγμή. Εάν είναι σωστός, ο "ηλεκτρολόγος" αλλάζει
θέση με το συγκεκριμένο παιδί. Η κατεύθυνση του ρεύματος μπορεί να αλλάξει πατώντας
ένα χέρι δύο φορές γρήγορα, αντί για μία φορά, από τον παίκτη που περνάει το ρεύμα. Τότε
ρέει προς την αντίστροφη κατεύθυνση.
ΚΕΒΙΝ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε ένα κύκλο και κοιτούν το έδαφος. Ο/η παιδαγωγός
χτυπάει παλαμάκια και τα παιδιά αμέσως κοιτάζουν κάποιον/α που στέκεται στον κύκλο.
Είναι "ασφαλείς" όσο το άτομο δεν τους κοιτάζει, οπότε όλα είναι εντάξει. Αν όμως
συναντήσουν το βλέμμα κάποιου άλλου παιδιού, φωνάζουν έκπληκτοι «Κέβιν» , κάθονται
στον κύκλο οκλαδόν στάση και βγαίνουν από το παιχνίδι. Ο/η παιδαγωγός κατευθύνει το
παιχνίδι με ρυθμικό τρόπο: ένα χτύπημα των χεριών σημαίνει ότι τα παιδιά κοιτάζουν ψηλά
και δύο χτυπήματα ότι τα παιδιά πρέπει να χαμηλώσουν τα μάτια τους στο πάτωμα. Τα δύο
τελευταία παιδιά που θα μείνουν στο παιχνίδι είναι οι νικητές.
BILLY, BILLY, BOP
Περιγραφή: Η ομάδα βρίσκεται σε κύκλο. Ο/η παιδαγωγός βρίσκεται στο κέντρο και ξεκινά
το παιχνίδι κοιτώντας ένα από τα παιδιά και λέγοντάς του “Billy, Billy, Bop!”. Το παιδί
μπορεί να "σώσει" τον εαυτό του φωνάζοντας "BOP!", πριν ο/η παιδαγωγός προλάβει
ολοκληρώσει τη φράση. Αν το πει πολύ αργά, αλλάζει θέση με τον/την παιδαγωγό. Ο
παίκτης ή η παίκτρια στο κέντρο μπορεί επίσης να δείξει κάποιον/α στον κύκλο και να πει
μόνο "Bop!" και τότε εκείνος πρέπει να παραμείνει σιωπηλός, αλλά αν πει κάτι, αλλάζει θέση
με το άτομο που βρίσκεται στο κέντρο. Τα παιδιά μπορούν να επινοήσουν και να επιδείξουν
νέες "φράσεις" καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται.
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Ο ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΚ
Περιγραφή: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 8 έως 10 ατόμων. Η πρώτη ομάδα
σχηματίζει έναν στενό κύκλο. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν σιωπηλά. Οι μαθητές στον
κύκλο κλείνουν τα μάτια τους, σηκώνουν τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι τους και, με
εντολή του δασκάλου, κατεβάζουν αργά το ένα χέρι πρώτα και πιάνουν στα τυφλά το χέρι
κάποιου που βρίσκεται απέναντι από τον κύκλο. Στη συνέχεια χαμηλώνουν το άλλο τους
χέρι και πιάνουν το χέρι κάποιου απέναντι από τον κύκλο. Στη συνέχεια ανοίγουν όλοι τα
μάτια τους και προσπαθούν να ξεμπερδέψουν το μπέρδεμα των χεριών χωρίς να μιλήσουν
και χωρίς να λύσουν τα χέρια τους. Ο δάσκαλος τους ενθαρρύνει να είναι διακριτικοί και
προσεκτικοί με τους άλλους. Οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο με την έκφραση
του προσώπου και τις χειρονομίες. Μερικές φορές είναι αδύνατο να ξεμπερδέψουν καθώς οι
παίκτες είναι μπλεγμένοι στην ομάδα. Η δραστηριότητα θα μπορούσε τότε να επαναληφθεί
για να δουν αν τα καταφέρνουν σε μια δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια, μια άλλη ομάδα
της τάξης παίζει το παιχνίδι.
Η ΒΟΜΒΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο και κάθε ένα επιλέγει κρυφά έναν
παίκτη ή μία παίκτρια,που θα είναι η "βόμβα" γι' αυτόν. Όταν ο/η παιδαγωγός χτυπήσει
παλαμάκια, τα παιδιά προσπαθούν να απομακρυνθούν από τη "βόμβα" που επέλεξαν. Ο
γύρος τελειώνει π.χ. με ένα παλαμάκι ή με την εντολή "Παγώστε!".
Η ΒΟΜΒΑ ΚΑΙ Η ΑΣΠΙΔΑ
Περιγραφή: Αρχικά, όλοι επιλέγουν κρυφά δύο συμπαίκτες που ορίζονται ως Α και Β. Με ένα
σινιάλο, π.χ. ένα χειροκρότημα, ο Α γίνεται "βόμβα" γι’ αυτόν/η που τον έχει επιλέξει, ενώ ο
Β γίνεται η "ασπίδα" του. Ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει την "ασπίδα" μεταξύ του εαυτού
του και της "βόμβας". Δεν επιτρέπεται καμία σωματική επαφή μεταξύ των παικτών. Ο γύρος
τελειώνει π.χ. με ένα παλαμάκι ή με την εντολή "Παγώστε!".
Η ΜΗΧΑΝΗ
Υλικά: Ένα μικρό τύμπανο
Περιγραφή: Τα μέλη της τάξης γίνονται μια μηχανή που φτιάχνει οτιδήποτε, π.χ. παγωτό,
ευτυχία, διαστημόπλοια κ.ο.κ., ό,τι συμφωνήσει η ομάδα. Στη συνέχεια, ο/η παιδαγωγός
χτυπάει έναν απλό ρυθμό με ένα ευδιάκριτο πρώτο χτύπημα,, τον οποίο ο/η παιδαγωγός
κάνει επανειλημμένα με παλαμάκια ή χτυπώντας ένα τύμπανο.Ένα παιδί πηγαίνει στο κέντρο
του κύκλου και εκτελεί μια απλή κίνηση στο ρυθμό. Στη συνέχεια ένα ακόμα παιδί πηγαίνει
στον κύκλο και κάνει μία απλή κίνηση. Σταδιακά, όλη η ομάδα συμμετέχει. Η "μηχανή"
αρχίζει να λειτουργεί μέσα από αυτές τις κινήσεις και τους συνοδευτικούς ήχους.
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ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ
Περιγραφή: Η ομάδα κάθεται σε καρέκλες τοποθετημένες σε έναν κύκλο, ο οποίος περιέχει
μια επιπλέον, κενή καρέκλα. Αυτή η κενή καρέκλα βρίσκεται στα αριστερά της καρέκλας
του/της παιδαγωγού. Αρχικά, η ομάδα μαθαίνει τη φράση: "Μια πάπια με δύο πόδια πηδάει
στο νερό με ένα πλουπ!". Στη συνέχεια, ο/η παιδαγωγός ξεκινάει με την αφήγηση: "Μια
πάπια..." (λέγεται ενώ πάει να κάτσει προς την κενή καρέκλα). Το παιδί τώρα με την κενή
καρέκλα στα αριστερά του συνεχίζει: "...με δύο πόδια..." (κινείται αμέσως προς την κενή
καρέκλα). Ο/η επόμενος/η παίκτης/ρια με την κενή καρέκλα στα αριστερά του συνεχίζει:
"...πηδάει στο νερό...". (και πάλι μετακινείται προς την κενή καρέκλα). Ο/η επόμενος/η με
τη σειρά του/της λέει: "...με μια βουτιά!". (μετακινείται και πάλι προς τη νέα κενή καρέκλα).
Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά οι αριθμοί αυξάνονται, έτσι: "Δύο
πάπιες..."- "...με τέσσερα πόδια..."- "...πηδούν στο νερό..."- "...με ένα πλουπ!"- και ξανά:
"Πλουπ!"
(επειδή
υπάρχουν
δύο
πάπιες).
Ο αριθμός των παπιών, των ποδιών και των “πλουπ” αυξάνεται ανάλογα με τις ικανότητες
των παιδιών να μετράνε. Η δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει άλλα ζώα αντ' αυτών,
π.χ. σκύλους, αράχνες ή σαρανταποδαρούσες. Για παράδειγμα: Ένας σκύλος - με τέσσερα
πόδια - γαβγίζει δυνατά - με ένα γουφ!
ΠΟΣΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ;
Υλικά: Μουσική
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες των πέντε ατόμων. Σε κάθε γύρο,
ένας ορισμένος αριθμός παιδιών αυτών των ομάδων χορεύει με το ρυθμό της μουσικής.ν
Αρχικά, ο δάσκαλος φωνάζει "Πέντε!" ώστε να χορέψουν όλοι/ες. Στη συνέχεια λέει, για
παράδειγμα, "Τρία!", αφού περάσει λίγη ώρα, ώστε να μείνουν μόνο τρια παιδιά να χορεύου
σε κάθε ομάδα. Η ομάδα δεν επιτρέπεται να συζητήσει επί μακρόν ποιος/α θα χορέψει, αλλά
πρέπει να αντιδράσει αμέσως. Αν κάποια παιδιά δεν είναι πρόθυμα να χορέψουν,ο/η
παιδαγωγός μπορεί να φωνάζει πιο συχνά το "Πέντε!".

ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ
Υλικά: Μουσική, ένα καπέλο.
Περιγραφή: Η ομάδα κινείται στο χώρο, χορεύοντας με τη μουσική. Ο/η παιδαγωγόςι
φοράει το καπέλο και ο χορός ξεκινά. Μετά από λίγη ώρα χορού, ο/η παιδαγωγός βάζει το
καπέλο στο κεφάλι ενός παιδιού. Χωρίς να τρέξουν μακριά, τοποθετούν το καπέλο καλά
στο κεφάλ τους, κοιτάζοντας συνεχώς να περάσουν το καπέλο σε κάποιο άλλο παιδί.
Επιτρέπεται μόνο ο χορός, όχι το τρέξιμο.
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ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Υλικά: Ένα περιοδικό ή τετράδιο για κάθε παιδί.
Περιγραφή: Όλα τα παιδιά έχουν ένα περιοδικό ή τετράδιο ασκήσεων στο κεφάλι τους,
πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να τρέξουν. Το περιοδικό στο κεφάλι δεν μπορεί
να αγγιχτεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού! Αν το περιοδικό πέσει στο πάτωμα, τότε το
παιδί είτε βγαίνει από το παιχνίδι είτε χάνει μια ζωή.
ΤΟ ΦΙΔΙ
Υλικά: Ήρεμη μουσική
Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν στο χώρο με το ρυθμός της μουσική. Στη συνέχεια ο
καθένας και η καθεμία βάζοντας απαλά ένα χέρι στον ώμο κάποιου παιδιού, περπατά μαζί του
ή πίσω του. Το "φίδι" της ομάδας που προκύπτει μπορεί να είναι όσο μακρύ χρειάζεται. Μετά
από λίγο, όλοι/ες καλούνται να αφαιρέσουν το χέρι τους από τον ώμο του συμμαθητή τους ή
της συμμαθήτριάς τους και να το τοποθετήσουν σε κάποιον/α άλλον/η. Έτσι, όλα τα παιδιά
μπορούν να οδηγούν και να οδηγούνται.
ΤΑΧΎΤΗΤΑ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Υλιά: Ένα μικρό τύμπανο ή μουσική.
Περιγραφή: Η ομάδα κινείται στο ρυθμό της μουσικής ή στο ρυθμό του τυμπάνου γύρω από
τον συγκεκριμένο χώρο. Μόλις σταματήσει η μουσική ή μετά από ένα δυνατό χτύπημα του
τυμπάνου, ο/η παιδαγωγός δίνει οδηγίες, για παράδειγμα: "Βάλτε το αριστερό σας χέρι στο
έδαφος!" Αφού το κάνει αυτό, η μουσική και η γενική κίνηση επανέρχεται- συνολικά τρεις
οδηγίες δίνονται με αυτόν τον τρόπο με περιόδους μουσικής και κίνησης μεταξύ τους. Την
τέταρτη φορά που συμβαίνει αυτό, τα παιδιά επαναλαμβάνουν όλες τις οδηγίες με
αντίστροφη σειρά - από την τελευταία στην πρώτη.
Επιλογή για το νηπιαγωγείο: Οι εντολές εκτελούνται από τον καθένα ή την καθεμία
ξεχωριστά όταν σταματά η μουσική και δεν επαναλαμβάνονται.
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ΜΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός ξεκινά έχοντας το ρόλο της μάγισσας. Κρατάει και τα δύο χέρια
μπροστά του/της και κάθε παιδί έρχεται και αγγίζει ένα από τα δάχτυλα του/της
παιδαγωγού με ένα από τα δικά του/της. Ο/η παιδαγωγός λέει: "Είμαι μάγισσα. Πήγα σε ένα
σούπερ μάρκετ και σας αγόρασα"", π.χ. "...σοκολάτα". Ο/η παιδαγωγός συνεχίζει λέγοντας:
"Είμαι μάγισσα. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και σου αγόρασα... μαρμελάδα". Και έτσι
συνεχίζεται, μέχρι που κάποια στιγμή η "μάγισσα" λέει ότι αγόρασε δηλητήριο! Αμέσως,
όλοι/ες τρέχουν μακριά από τη μάγισσα,που τους κυνηγάει. Ο/η τελευταίος/α που θα
πιαστεί είναι η επόμενη μάγισσα. Πρέπει να συζητηθεί με την ομάδα ένα όριο για τον μέγιστο
αριθμό των αντικειμένων που μπορούν να αγοραστούν, ώστε να αποφευχθούν τα πολλά και
διαφορετικά προϊόντα που αγόρασε η μάγισσα. Με τα μικρότερα παιδιά, έχει αποδειχθεί ότι
το μέγιστο όριο των τεσσάρων αντικειμένων λειτουργεί καλά.

ΔΕΞΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
Περιγραφή:
Όλοι/ες στην ομάδα ξαπλώνουν ανάσκελα με λίγο ελεύθερο χώρο γύρω τους. Κλείνουν τα
μάτια τους. Ο/η παιδαγωγός δίνει οδηγίες: Αριστερό πόδι. Τα παιδιά σηκώνουν και
τεντώνουν το αριστερά του πόδι, κρατώντας το στον αέρα. Δεξί χέρι. Το ίδιο συμβαίνει και
με το δεξί τους χέρι. Αριστερό πόδι. Αυτή τη φορά κατεβάζουν το αριστερό τους πόδι προς
τα κάτω. Και ούτω καθεξής.
Επιλογή για παιδιά πρώτης ή δεύτερης τάξης: Τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να θυμηθούν
ποιες πλευρές είναι η αριστερή και η δεξιά. Μια καλή ιδέα είναι να δέσετε ένα μαντηλάκι στα
δεξιά χέρια όσων έχουν αυτή τη δυσκολία.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Περιγραφή: Τα παιδιά που δεν γνωρίζονται καλά μεταξύ τους τοποθετούνται σε ζευγάρια για
να έχουν μια συζήτηση. Βρίσκουν τρία πράγματα που αρέσουν και στους/στις δύο, τρία
πράγματα που δεν τους/τις αρέσουν και στη συνέχεια τα παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη.
Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με παντομίμα, παιχνίδι ρόλων ή παγωμένης εικόνας που
“ξεπαγώνει”.

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ….
Περιγραφή: Η ομάδα βρίσκεται σε κύκλο. Ο/η παιδαγωγός μπορεί να ξεκινήσει τη
δραστηριότητα λέγοντας π.χ. "Όλοι όσοι, όπως εγώ, τους αρέσει το κίτρινο χρώμα!". Σε
όποιον/α αρέσει π.χ. το χρώμα κίτρινο, αλλάζει θέση με κάποιον/α άλλον/η στον κύκλο, ενώ
σε όσους/ες δεν αρέσει, μένουν στη θέση τους. Αλλάζει θέση και αυτός/η που έκανε την
πρόταση. Το παιχνίδι συνεχίζεται με προτάσεις από τα παιδιά.

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια, βρίσκουν μια θέση στο χώρο και στέκονται το
ένα απέναντι στο άλλο. Αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος/α θα είναι ο καθρέφτης και ποιος/α
το πρωτότυπο. Στη συνέχεια, χωρίς να πουν άλλη λέξη, έρχονται σε οπτική επαφή και το
"πρωτότυπο" ξεκινά μια ομαλή, πολύ αργή κίνηση μπροστά από τον "καθρέφτη". Ο
"καθρέφτης" μιμείται τις κινήσεις του "πρωτότυπου" όσο το δυνατόν πιο πιστά, ώστε ο/η
παιδαγωγός να δυσκολεύεται να τους ξεχωρίσει. Μετά από λίγο,τα παιδιά αλλάζουν ρόλους.

ΔΙΠΛΟ ΜΑΤΣ
Περιγραφή: Δύο παιδιά βγαίνουν για λίγο έξω από την αίθουσα. Ο υπόλοιπη ομάδα χωρίζεται
σε ζευγάρια και συμφωνούν μεταξύ του για μια συγκεκριμένη κίνηση. Τα ζευγάρια χωρίζονται
και όλα τα παιδιά διασκορπίζονται στο χώρο. Τα παιδιά που περιμένουν έξω καλούνται να
επιστρέψουν στην αίθουσα και προσπαθούν να ταιριάξουν τα χωρισμένα ζευγάρια. Όταν ένας
από τους δύο παίκτες καλεί κάποιον/α με το όνομά του/της, τότε εκείνος/η κάνει την
προεπιλεγμένη κίνησή του/της. Οι δύο παίκτες επιλέγουν εναλλάξ από δύο παιδιά για να
παρουσιάσουν τις κινήσεις τους. Μόλις αντιστοιχιστεί ένα ζευγάρι με την ίδια κίνηση,
πηγαίνει δίπλα στον παίκτη που κατάφερε να τους αναγνωρίσει. Οι δύο παίκτες προσπαθούν
να
αντιστοιχίσουν
όσο
το
δυνατόν
περισσότερα
ζευγάρια.
Αντί για κινήσεις, θα μπορούσαν να επιδειχθούν χειρονομίες, λέξεις, ήχοι, μελωδίες και
αποσπάσματα από ένα ποίημα ή ένα κείμενο από το βιβλίο της γλώσσας ή της ιστορίας.
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΟΥ

Υλικό: Κάρτες με τα ονόματα χαρακτήρων των παραμυθιών - 2 χαρακτήρες από κάθε
παραμύθι

Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός μοιράζει κάρτες με τυπωμένο έναν χαρακτήρα παραμυθιού
στην καθεμία. Τα παιδιά δεν αποκαλύπτουν τους χαρακτήρες που λαμβάνουν - είναι το
μυστικό τους. Αυτό που ακολουθεί είναι μια αναζήτηση για να συγκεντρώσουν ζευγάρια
χαρακτήρων που ανήκουν μαζί. Ξεκινά ένα παιδί κάνοντας μια παντομίμα μπροστά στην
ομάδα σε ένα σημείο που αναφέρεται ως "η σκηνή". Όταν ένας άλλος παίκτης αναγνωρίζει
ότι η παντομίμα σχετίζεται με τον χαρακτήρα του, έρχεται στη "σκηνή" για να παίξει τον
ρόλο του χαρακτήρα του, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όντως σχηματίζουν ένα ζευγάρι
παραμυθένιων χαρακτήρων. Όλα τα παιδιά εναλλάσσονται με αυτόν τον τρόπο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν γύρω από τον διαθέσιμο χώρο. Μετά από λίγο ο/η
παιδαγωγός τα σταματά με την εντολή "Ακίνητοι!" και κάνει μια ερώτηση. Για παράδειγμα:
Ποιος φοράει ένα κόκκινο μπλουζάκι; Τα παιδιά πρέπει αμέσως, χωρίς να κοιτάξουν
περισσότερο γύρω τους, να δείξουν κάποιον/α με κόκκινο μπλουζάκι. Το παιχνίδι
συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά μπορούν επίσης να θέτουν δυνατά τέτοιες
ερωτήσεις όταν τους καλεί ο/η παιδαγωγός.

Ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες
ΑΠΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν ελεύθερα στο χώρο. Μετά από λίγο, τους δίνεται μια
οδηγία. Για παράδειγμα, η ομάδα καλείται να σχηματίσει έναν ΚΎΚΛΟ στο συντομότερο
δυνατό χρόνο χωρίς να μιλήσει κανείς. Αφού ολοκληρώσουν την οδηγία, τα παιδιά
χωρίζονται και περπατούν ξανά και τους ανατίθενται πρόσθετες οδηγίες, όπως: να
σχηματίσουν ένα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, να μπουν σε μια ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΩΣ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ, να κάνουν το ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μ, κ.λπ.
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ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΑΣΤΑ
Υλικά: Καρέκλες ή μαξιλάρια
Περιγραφή: Οι καρέκλες ή τα μαξιλάρια είναι τοποθετημένα σε κύκλο και επαρκούν μόνο για
τα μισά από τα παιδιά. Τα παιδιά κάθονται στις καρέκλες και όσοι/ες μείνουν όρθιοι/ες
πηγαίνουν πίσω από μια καρέκλα. Όσοι/ες κάθονται είναι "μήλα", ενώ όσοι/ες στέκονται
όρθιοι/ες είναι "αχλάδια", και όλοι/ες μαζί είναι "μια κατσαρόλα με βραστά φρούτα". Ο/η
παιδαγωγός μπαίνει στον κύκλο και λέει: "ΜΗΛΑ!". Αμέσως, όλα τα "μήλα" πρέπει να
αλλάξουν θέση όσο ο/η παιδαγωγός προσπαθεί να πάρει μια κενή θέση. Όποιο "μήλο" μείνει
χωρίς καρέκλα δίνει την επόμενη οδηγία. Αν πουν "ΑΧΛΑΔΙΑ!", όλοι όσοι στέκονται όρθιοι
αλλάζουν θέση- "Κατσαρόλα με φρούτα!" σημαίνει ότι όλοι/ες αλλάζουν θέση.

Δραστηριότητες σε μικρές ομάδες
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός χτυπάει έναν ζωηρό ρυθμό με ένα τύμπανο (ή ντέφι) ή χτυπάει
παλαμάκια. Τα παιδιά περπατούν προς όλες τις κατευθύνσεις στον διαθέσιμο χώρο σε αυτόν
τον ρυθμό. Ο/η παιδαγωγός τους σταματά με την εντολή "Παγώστε!". Στη συνέχεια, ο/η
παιδαγωγός θέτει μια αποστολή που αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, σχηματίζονται δύο
ομάδες ίσου μεγέθους, οι οποίες πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Για παράδειγμα: Οι ομάδες που πρέπει να εκτελέσουν την αποστολή τους
είναι οι εξής: 1: "Σχηματίστε τριάδες και σε κάθε τριάδα, μία πλάτη και δύο πόδια θα
αγγίξουν το έδαφος!" Στη συνέχεια, οι ομάδες δημιουργούν από ένα συλλογικό γλυπτό.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός χωρίζει την ομάδα σε μικρές ομάδες των 4-5 περίπου ατόμων.
Κάθε ομάδα συζητά τις εμπειρίες της από τις διακοπές της. Στη συνέχεια επιλέγουν μια
εμπειρία και αποφασίζουν πώς θα την αποδώσουν ως φωτογραφία, στην οποία πρέπει να
είναι σαφές ποιοι είναι και πού. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις φωτογραφίες με “παγωμένες
εικόνες” και στη συνέχεια μοιράζονται με τα υπόλοιπα παιδιά πως εμπνεύστηκαν την
παγωμένη εικόνα τους. Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος, οι ομάδες μπορούν να ετοιμάσουν
φωτογραφίες με βάση τις ιδέες κάθε παιδιού.

22

Σύντομα παιχνίδια και δραστηριότες
ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ!
Περιγραφή: Ένα από τα παιδιά της ομάδα είναι το “κύμα” και κυνηγάει τα υπόλοιπα παιδιά.
Όποιον/α αγγίξει πρέπει να μείνει ακίνητος/η. Για να ξεκινήσει και πάλι να τρέχει πρέπει δύο
άλλοι/ες να βάλουν τα χέρια τους γύρω του/της και να φωνάξουν "Σήκω πάνω!" δύο φορές
μαζί. Ο στόχος είναι τα παιδιά να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους συμμαθητές και
συμμαθήτριές τους, ώστε το κύμα να μην μπορεί να τους/τις πιάσει όλους/ες. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των παιδιών είναι μεγάλος, μπορούν να είναι δύο ή τρία παιδιά ταυτόχρονα το
“κύμα”.
ΕΙΜΑΙ. ΠΑΙΡΝΩ.
Περιγραφή: Όλα τα παιδιά στέκονται σε κύκλο.Ξεκινά ο/η παιδαγωγός, πηγαίνει στη μέση
και λέει τι είναι. Για παράδειγμα:"Είμαι ένα δέντρο" - και προσποιείται ότι είναι ένα δέντρο.
Το επόμενο παιδί μπαίνει στον κύκλο και συνεχίζει. Για παράδειγμα: "και προσποιείται ότι
είναι ένα μήλο. Στη συνέχεια, ένα τρίτο παιδί συμμετέχει. Για παράδειγμα: "Είμαι ένα
σκουλήκι μέσα στο μήλο". Έπειτα το πρώτο παιδί λέει ποιον/α θα πάρει μαζί του πίσω στον
κύκλο. Για παράδειγμα: "Παίρνω το γλυκό μήλο" - έτσι ξαναμπαίνουν στον κύκλο,
αφήνοντας το "σκουλήκι" στη μέση. Ο μαθητής που μένει στη μέση ξεκινά έναν άλλο γύρο
επαναλαμβάνοντας αυτό που είπε: "Είμαι ένα σκουλήκι μέσα στο μήλο". Όποιος/α έχει μια
νέα ιδέα για να συμμετάσχει, μπαίνει στον κύκλο. Ο αυτοσχεδιασμός εξελίσσεται έτσι ώστε
όλα τα παιδιά να εναλλάσσονται γρήγορα.

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
Η παντομίμα, στο πλαίσιο ενός μαθήματος θεατρικής αγωγής, δεν σημαίνει ότι είναι ένα
είδος θεατρικής παράστασης. Αντίθετα, χρησιμοποιείται εδώ για να υποδηλώσει ασκήσεις
κίνησης, παιχνίδια με στοιχεία δράματος και αυτοσχεδιασμό με κύριο μέσο έκφρασης την
κίνηση. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί δραματικά για να συμπεριλάβει τρόπους
περπατήματος, διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων και ανθρώπινα γλυπτά,
διαλόγους, ιστορίες και αινίγματα. Η παντομίμα και το δράμα διδάσκουν στα παιδιά να
εκφράζονται
πιο
εύκολα
και
να
παρατηρούν
τις
κινήσεις
τους.
Μια συνηθισμένη μορφή παντομίμας είναι όταν τα παιδιά υποδύονται όσα αφηγείται ο/η
παιδαγωγός.
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Παραδείγματα:
Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να βάλετε τα να υποδυθούν ή να μιμηθούν μια
σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, το χτένισμα των μαλλιών, το
διάβασμα
και
το
κολύμπι.
Τα παιχνίδια με το στοιχείο του ανταγωνισμού είναι δημοφιλή. Π.χ. κάποιος/α φεύγει από
την αίθουσα και οι υπόλοιποι συμφωνούν σε ένα επάγγελμα που πρέπει να εκτελέσουν.
Μόλις επιστρέψει, παρακολουθεί την υπόλοιπη ομάδα να παρουσιάζει με παντομίμα το
επάγγελμα. Όταν είναι σίγουρος/η ότι ξέρει ποιο επάγγελμα είναι το λέει δυνατά- αν είναι
σωστό, τα παιδιά σκορπίζονται και τρέχουν μακριά του/της ενώ αυτός/η προσπαθεί να τα
πιάσει. Όποιον/α πιάσει βγαίνει από την αίθουσα και η υπόλοιπη ομάδα αποφασίζει να
παρουσιάσει ένα νέο επάγγελμα. Το θέμα της παντομίμας μπορεί με ένα από τα μαθήματα
του σχολικού προγράμματος. π.χ. Οι άθλοι του Ηρακλή.
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Ταξίδι στο διάστημα στον πλανήτη του θορύβου
Υλικά: Μουσικά όργανα όπως ξυλόφωνα, φλογέρες κ.λπ., ένα μικρό τύμπανο (ή ντέφι),
φύλλα χαρτιού (μεγέθους Α4), κραγιόν.
Ο/η παιδαγωγός ξεκινά την αφήγηση. Τα παιδιά είναι "επιστήμονες", μέλη μιας ομάδας που
έχει βάλει σκοπό να μάθει για τις μορφές ζωής σε έναν πλανήτη που ονομάζεται Θόρυβος.
Άφιξη και εξερεύνηση του πλανήτη - ανακάλυψη και εκμάθηση αντικειμένων από έναν ξένο
πλανήτη: Οι επιστήμονες συναντούν διάφορα αντικείμενα στον ξένο πλανήτη και πρέπει να
σκεφτούν νέες χρήσεις τους από τους εξωγήινους (ένα στυλό, ένα φύλλο χαρτί, μια καρέκλα,
ένα ψαλίδι κ.λπ.).
Ταξίδι σε ένα σημείο εντός του πλανήτη: ένα μέρος από τον πλανήτη κατακτάται από τα
παιδιά
που
προχωρούν
προσεκτικά
στο
χώρο.
Διάσχιση μιας αβύσσου: - ένα σχοινί στο έδαφος- τα παιδιά ξεχωριστά διασχίζουν το σχοινί,
όλα με απόλυτη σιωπή, καθώς δεν θέλουν να μάθουν οι εξωγήινοι ότι βρίσκονται εκεί. Αφού
διασχίσουν την άβυσσο, μπαίνουν σε ένα ξέφωτο ανάμεσα σε δέντρα, με την κρυφή υποψία
ότι οι κάτοικοι τους παρακολουθούσαν από την αρχή. Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους- δεν
μπορούν να δουν ακόμα τους κατοίκους, αλλά ακούν πέντε ήχους. Ο/η παιδαγωγός κάνει
αυτούς τους πέντε ήχους των εξωγήινων του Πλανήτη “Θόρυβος” και τα παιδιά προσπαθούν
να τους θυμηθούν. Στη συνέχεια ανοίγουν τα μάτια τους και προσπαθούν να τους μιμηθούν.
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Ένας ηχητικός διάλογος λαμβάνει χώρα μεταξύ των επιστημόνων και των εξωγήινων - μια
αυτοσχέδια τυμπανοκρουσία αποτελεί τη συνομιλία- τα παιδιά παίζουν με τη σειρά
τύμπανα, ενώ ο δάσκαλος σε ρόλο εξωγήινου, απαντά παίζοντας τύμπανο.
Ένα πορτρέτο ενός εξωγήινου από τον πλανήτη “Θόρυβος”
Τα παιδιά ζωγραφίζουν ατομικά πώς φαντάζονται ότι θα έμοιαζε ένας κάτοικος του
πλανήτη, με βάση όσα ήδη γνωρίζουν, αναλογιζόμενα τι κάνει τον εξωγήινο διαφορετικό.
Ερμηνεία και παρουσίαση των εικόνων τους μεταξύ τους.
Οι επιστήμονες συναντούν τους εξωγήινους - δηλ. τα παιδιά που δεν γνωρίζονται καλά
μεταξύ τους σχηματίζουν ζευγάρια, ο ένας παριστάνει τον επιστήμονα και ο άλλος τον
εξωγήινο. Δεν μοιράζονται κάποια κοινή γλώσσα, οπότε επικοινωνούν με την κίνηση.
Οι τεχνικές των καθρεφτών
Τα παιδιά στέκονται αντικριστά και παρατηρούν το ένα το άλλο. Ξεκινά το ένα παιδί και
κάνει μια σύντομη, απλή κίνηση και το άλλο την επαναλαμβάνει. Το πρώτο παιδί
συνεχίζει να κάνει κινήσεις ενώ το άλλο συνεχίζει να επαναλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο
εξοικειώνονται και οι δύο μεταξύ τους. Στη συνέχεια, προσπαθούν να εκτελέσουν μια
κίνηση χωρίς να σταματήσουν, όπου ο επιστήμονας οδηγεί για λίγο και, μετά από εντολή
του/της παιδαγωγού, αλλάζουν θέση, ώστε ο εξωγήινος να αναλάβει το προβάδισμα,
μαθαίνοντας έτσι ο ένας από τον άλλον.
Γνωριμία μεταξύ τους και διαφορετικές συνήθειες
Τα παιδιά δημιουργούν μικρές ομάδες και φτιάχνουν αυτοσχεδιασμούς με τα παρακάτω
θέματα.(1) Παίζουν τον τρόπο με τον οποίο τρώνε οι άνθρωποι και τον τρόπο με τον
οποίο το τρώνε οι εξωγήινοι. (2) Υποδύονται πώς χορεύουν οι άνθρωποι και πώς οι
εξωγήινοι. (3) Υποδύονται πώς οι άνθρωποι γιορτάζουν τα γενέθλια τους και πώς οι
εξωγήινοι. (4) Υποδύονται πώς οι άνθρωποι αποχαιρετούν τους φίλους τους και πώς οι
εξωγήινοι.
Προβλήματα
Οι δύο πρώτες ομάδες από την προηγούμενη δραστηριότητα γίνονται επιστήμονες.
Σκέφτονται και δείχνουν, μέσω ενός ζωντανού πίνακα, τι δεν τους αρέσει στη ζωή στη Γη.
Οι άλλες δύο ομάδες υποδύονται τους εξωγήινους και παρουσιάζουν με ζωντανό πίνακα τι
τους προβληματίζει σχετικά με τη ζωή στον πλανήτη τους.
Μαθαίνοντας η μία από την άλλη - οι ομάδες εργάζονται για να βοηθήσουν η μία την
άλλη. Οι δύο πρώτες ομάδες - οι επιστήμονες - καταστρώνουν ένα σχέδιο για το τι θα
διδάξουν στους εξωγήινους, με βάση αυτά που γνωρίζουν, προκειμένου να βοηθήσουν
στην επίλυση των προβλημάτων τους. Οι άλλες δύο ομάδες - οι εξωγήινοι - υπολογίζουν
τι θα διδάξουν στους επιστήμονες. Υλοποιούν η μία τις ιδέες της άλλης σε σκηνές.
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Αποχαιρετιστήριος χαιρετισμός
Τα παιδιά συνεργάζονται για μια τελευταία φορά σε μικρές ομάδες (εδώ είναι δυνατή η
εναλλαγή) για να επινοήσουν ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τους εξωγήινους του
πλανήτη “Θόρυβος”. Γνωρίζουν ότι στους κατοίκους αρέσουν οι ήχοι, οπότε ο χαιρετισμός
αποτελείται από μια σύντομη σειρά ήχων που συνδέονται με μια κίνηση ή χειρονομία.
Αποχαιρετισμός, αναχώρηση για τη Γη και προβληματισμός
Τα παιδιά αποχαιρετούν με τα μηνύματα που έχουν ετοιμάσει, συγκεντρώνονται σε ένα
μέρος και αναχωρούν. Μαζί αναλογίζονται τη συνάντηση κατά την επιστροφή τους στη Γη.
Προβληματισμός μέσω ανοιχτής συζήτησης: Πώς ήταν οι εξωγήινοι; Ήταν δύσκολο να τους
γνωρίσετε ή να κάνετε φίλους; Ποια χαρακτηριστικά τους ήταν ωραία; Τι μάθαμε γι' αυτούς;
Τι είναι σημαντικό για να γίνουν φίλοι δύο άνθρωποι; Μήπως κάποιος στην ομάδα εξέπληξε
τους/τις υπόλοιπους/ες με μια ενδιαφέρουσα ιδέα; Γιατί είναι σημαντικό να γνωριστούμε
μεταξύ μας;

Παιχνίδια και δραστηριότητες για τον γρήγορο σχηματισμό ομάδων
ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
Σε μια αδιαφανή σακούλα τοποθετούνται διάφορα καπάκια μπουκαλιών από αναψυκτικά, σε
κατάλληλες ποσότητες, π.χ. πέντε καπάκια σε πέντε χρώματα. Ο καθένας και η καθεμία
βγάζει από ένα καπάκι μπουκαλιού. Σχηματίζονται ομάδες ανάλογα με το χρώμα του
καπακιού ή το σχέδιο του καπακιού.
ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ 1 ΩΣ 5
Ο δάσκαλος δίνει σε κάθε μαθητή, έναν κάθε φορά, έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Είναι
καλό οι αριθμοί αυτοί να παραμένουν ορατοί στους άλλους παίκτες. Σχηματίζονται ομάδες
που χαρακτηρίζονται ως 1, 2 κ.λπ.
ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
Ο/η παιδαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε μικρότερες ομάδες, π.χ. ανάλογα με το χρώμα της
μπλούζας ή της κάλτσας τους/ το μήκος των μαλλιών τους, κ.λπ.
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ΑΓΚΩΝΑΣ ΜΕ ΑΓΚΩΝΑ
Υλικά: Ένα μικρό τύμπανο
Περιγραφή: Απαιτείται ζυγός αριθμός παικτών. Η ομάδα τρέχει γύρω από το χώρο στο
ρυθμό του τυμπάνου. Ο/η παιδαγωγός δίνει εντολή στα παιδιά να ενωθούν αγκώνα με
αγκώνα μεταξύ τους σε έναν συγκεκριμένο ήχο του τυμπάνου. Τα παιδιά σχηματίζουν
γρήγορα ζευγάρια με το άτομο που βρίσκεται πιο κοντά τους και ενώνουν τους αγκώνες
τους.
Στη συνέχεια, όλοι/ες τρέχουν ξανά διάσπαρτα χώρο, σχηματίζοντας διαφορετικά ζευγάρια
με τον επόμενο συγκεκριμένο ήχο. Μια άλλη οδηγία θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα,
αγκώνας με γόνατο, οπότε τα παιδιά τοποθετούν τους αγκώνες τους στα γόνατα των
άλλων. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως μέτωπο με πλάτη.
Επιλογές για μονό αριθμό παικτών:
1.Ο/η παιδαγωγός συμμετέχει στο παιχνίδι.
2.Επιλέγεται σε κάθε γύρο ένα παιδί που σχηματίζει πάντα μια τριάδα με ένα ζευγάρι.
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ DNA
Υλικά: Τύμπανο ή μουσική
Περιγραφή: Η ομάδα τρέχει γύρω από το χώρο υπό τον ήχο του τυμπάνου (ή της μουσικής).
Με το χτύπημα του τυμπάνου (ή του ντέφι) με έναν συγκεκριμένο τρόπο (ή με το κλείσιμο
της μουσικής) όλοι/ες σταματούν και μένουν ακίνητοι/ες. Στη συνέχεια, ο/η παιδαγωγός
καθορίζει τον αριθμό των "ατόμων στο DNA". Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, αυτός
είναι είτε ο ίδιος αριθμός, π.χ. μια ομάδα 20 παιδιών σχηματίζει 4 μόρια dna των 5 ατόμων το
καθένα, είτε διαφορετικός, έτσι ώστε 23 συμμετέχοντες να σχηματίζουν 3 μόρια των 5 και 2
μόρια των 4, για παράδειγμα. Η επιλογή με διαφορετικό αριθμό μορίων είναι πιο δύσκολη..
Στη συνέχεια, τα "άτομα" τρέχουν και πάλι ελεύθερα στο χώρο και δημιουργούν διαφορετικά
μόρια σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.
Τα συνδεδεμένα άτομα θα μπορούσαν να επινοήσουν ένα όνομα για το στοιχείο που
δημιουργούν.
ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ
Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν ελεύθερα στο χώρο και σταματούν όταν τους δοθεί ένα
σήμα, π.χ. ένα παλαμάκι. Στη συνέχεια πρέπει να σχηματίσουν ομάδες ανάλογα με τα κοινά
τους στοιχεία, για παράδειγμα με βάση το χρώμα των μαλλιών τους. Ως εκ τούτου, οι ομάδες
που προκύπτουν μπορούν να διαφέρουν σε μέγεθος. Ένας σημαντικός κανόνας είναι ότι κάθε
μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις. Τα μέλη της ομάδας αποφασίζουν τι είναι
αυτό που έχουν κοινό, π.χ. το μήκος των μαλλιών, το χρώμα τους ή το χτένισμα.
Ο/η παιδαγωγός μπορεί να βοηθήσει αν η ομάδα δυσκολεύεται, αλλά η τελική απόφαση και
το κοινό χαρακτηριστικό προκύπτει από την ομάδα.
Όταν όλα τα παιδιά έχουν χωριστεί σε ομάδες, ο/η παιδαγωγός ρωτάει την καθεμία τι κοινό
έχουν.
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POST-IT ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΑΣ
Υλικά: Χρωματιστά Post-It, αρκετά για τον αριθμό των παιδιών ή χρωματιστά χαρτάκια και
χαρτοταινία
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός κολλάει στην πλάτη κάθε παιδιού ένα post it συγκεκριμένου
χρώματος. Το ζητούμενο είναι να σχηματιστούν ομάδες ανάλογα με τα χρώματα των post it.
Δεν επιτρέπεται να ξεκολλήσει κανένας το post it του.
Επιλογή για μεγαλύτερα παιδιά: Δεν επιτρέπεται να μιλάτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Τα παιδιά πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός καθορίζει ποια πλευρά της αίθουσας είναι το Α και ποια το Ω.
‘Επειτα ζητά από τα παιδιά να σχηματίσουν μια σειρά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σύμφωνα
με τα μικρά τους ονόματα. Ισχύει το πρώτο γράμμα του πλήρους ονόματός τους, όχι τα
υποκοριστικά ή τα παρατσούκλια. Αφού ελέγξει αν η σειρά είναι σωστή, ο/η παιδαγωγός
χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες στον αριθμό που απαιτείται για την δραστηριότητα που θα
ακολουθήσει.

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν δύο σειρές, αντικρίζοντας το ένα το άλλο. Μ’ αυτόν τον
τρόπο σχηματίζονται ζευγάρια που στέκονται αντικριστά. Ο/η παιδαγωγός σχηματίζει μικρές
ομάδες από αυτά, για παράδειγμα, επιλέγοντας ένα ζευγάρι από την αρχή, ένα από τη μέση
και ένα κοντά στο τέλος για να σχηματίσουν μια ομάδα.

Ομαδοποίηση, άρνηση συνεργασίας, αποκλεισμός από τη
συλλογικότητα
ΘΕΛΩ ... ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ
Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται σε έναν κύκλο και υπάρχει μια κενή καρέκλα στα δεξιά του/
της παιδαγωγού. Ο/η παιδαγωγός ξεκινά: Θα ήθελα ... (π.χ. ο Μάρκος) να καθόταν δίπλα
μου, γιατί π.χ. βοηθάει τους άλλους". Στη συνέχεια, ο Μάρκος πηγαίνει να καθίσει στην
άδεια καρέκλα, οπότε το άτομο που ήταν στα δεξιά του έχει τώρα κενή θέση, και συνεχίζουν
με π.χ: "Μακάρι η Ελένη να καθόταν δίπλα μου, γιατί φέρεται σε όλους όμορφα". Έτσι, η
Ελένη πηγαίνει να καθίσει στην κενή καρέκλα, και ούτω καθεξής.
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ΑΣ ΣΗΚΩΘΕΙ ΟΠΟΙΟΣ/Α…
Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται σε καρέκλες δημιουργώντας έναν κύκλο. Ο/η παιδαγωγός
στέκεται στο κέντρο και δίνει οδηγίες, για παράδειγμα: (π.χ. σε ποιους/ες αρέσει το παγωτό,
έχουν κατοικίδιο, δεν τους αρέσει ο χειμώνας, γεννήθηκαν το καλοκαίρι κλπ. Για όσους/ες
ισχύει η πρόταση που έκανε ο/η παιδαγωγός πρέπει να σηκωθούν και να καθίσουν σε
διαφορετική καρέκλα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται άλλος ένας γύρος αφού όλοι/ες
καθίσουν.
Αφού κατακτήσετε την αρχή της άσκησης, δίνεται έμφαση στο θέμα "βοηθώντας τους
άλλους", π.χ. ανταλλάξτε θέσεις με κάποιον/α που... δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συνεργαστεί με
άλλους/ες, ...δεν του/της αρέσει να είναι μόνος/η, ... βοηθάει τους/τις άλλους/ες ώστε να μην
αισθάνονται παραμελημένοι/ες, κ.λπ.
Μόλις τα παιδιά κατανοήσουν πλήρως το παιχνίδι, μπορεί να συμμετάσχει και ο/η
παιδαγωγός και να καθίσει σε μία από τις καρέκλες κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής
θέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ένα παραμένει όρθιο στη μέση και δίνει οδηγίες για έναν
ακόμη γύρο.

ΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ …
Περιγραφή: Η ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες - Α και Β. Τα μέλη της ομάδας Α γυρίζουν
την πλάτη τους στον/στην παιδαγωγό. Η ομάδα Β μπορεί να δει τον/την παιδαγωγό, ο/η
οποίος/α δείχνει με χειρονομία ένα παιδί (Χ) από την ομάδα Α. Έτσι όλοι στην ομάδα Β
γνωρίζουν ποιος είναι ο Χ. Ο/η παιδαγωγός μετακινείται και κάνει το ίδιο με την ομάδα Β,
όπου εντοπίζεται ένας μαθητής (Υ) και όλοι/ες στην ομάδα Α γνωρίζουν ποιος είναι ο Υ. Ο Χ
και ο Υ δεν έχουν ιδέα ότι έχουν υποδειχθεί.
Ακολουθεί ένα αυτοσχέδιο σενάριο - μια μεγάλη γιορτή, για παράδειγμα, σε ένα πάρτι
γενεθλίων ή μια επέτειο ή στα εγκαίνια μιας νέας αθλητικής αίθουσας. Τα παιδιά
ανακατεύονται και συνομιλούν μεταξύ τους. Ωστόσο, το παιδί Χ από την ομάδα Α αγνοείται
από όλη την ομάδα Β. Τον αποφεύγουν, δεν εμπλέκονται σε συζήτηση ή δεν του μιλούν,
αλλά τα παιδιά της ίδιας της ομάδας του Χ του συμπεριφέρονται φυσιολογικά και φιλικά. Το
παιδί Υ από την ομάδα Β, αγνοείται από όλη την ομάδα Α.
Όλοι/ες πρέπει όμως να θυμούνται ότι πρόκειται για μια εορταστική εκδήλωση, οπότε
πρέπει να συμπεριφέρονται ευγενικά.
Ακολουθεί μια πλήρης ομαδική συζήτηση.
Αρχικά, η συζήτηση καλύπτει τις αντιδράσεις του Χ και του Υ και το πώς αισθάνθηκαν οι
άλλοι/ες.
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Το στοιχείο της τύχης
Όταν δεν απαιτείται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα μπορεί να αφεθεί στην
τύχη. Αυτό προσδίδει την ένταση και το απρόβλεπτο στις δραστηριότητες και σημαίνει ότι
όλοι/ες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ένα άλλο πλεονέκτημα του να αφήνουμε τα πράγματα
στην τύχη είναι ότι αφαιρεί την προσωπική ευθύνη από τον εκπαιδευτικό για τη λήψη μιας
απόφασης που μπορεί να είναι ανεπιθύμητη για ορισμένους μαθητές. Όταν εμπλέκεται το
στοιχείο της τύχης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι παίκτες/ριες δεν μπορούν να
επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα και δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσα υπεύθυνοι/ες για
αυτό.
Παραδείγματα:
Διαχωρισμός σε ομάδες με κλήρωση. Οι ομάδες σχηματίζονται από τον/την παιδαγωγό με
κλήρωση ονομάτων ή από τα παιδιά που επιλέγουν αντικείμενα ή αριθμημένες κάρτες στο
πλαίσιο της προβλεπόμενης εργασίας.
Ζεύγη ή ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν σύμφωνα με ένα καθορισμένο ή φυσικό
χαρακτηριστικό- για παράδειγμα, με βάση το χρώμα των κάλτσων, των μαλλιών ή της
ενδυμασίας τους. Εναλλακτικά τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες με βάση τους
περιττούς και τους ζυγούς αριθμούς, τα συνώνυμα των λέξεων, τους τύπους των λέξεων,
τους φανταστικούς χαρακτήρες από διάφορα βιβλία, τα ορόσημα σε διάφορες πόλεις, τις
αναγνωρισμένες βιομηχανίες διαφόρων περιοχών, τα ερπετά - πουλιά - θηλαστικά - αμφίβια
- ψάρια και ούτω καθεξής.
Στα μικρότερα παιδιά μπορούν να δοθούν κάρτες με χρώματα, σχήματα, ζώα και βασικούς
αριθμούς κ.λπ.

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΚΛΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Υλικά: Ένα τετράδιο ή ένα ημερολόγιο (όπως γράφτηκε από τον/την αρχηγό της κλίκας)
Για παιδιά από 13 ετών
Περιγραφή:
Τα παιδιά κάθονται στη μία πλευρά του χώρου. Ο/η παιδαγωγός τοποθετεί αδιάφορα το
ημερολόγιο στο πάτωμα και ξεκινά τη δραστηριότητα λέγοντας κάτι τέτοιο: "Θα σας πω
για τη μέρα μου". Ο/η παιδαγωγός πηγαίνει και παίρνει το τετράδιο, το ξεφυλλίζει,
διαβάζει κάτι και λέει: "Λοιπόν, ποιος το έγραψε αυτό;". Στη συνέχεια διαβάζει δυνατά.
"Λοιπόν, σήμερα συνέβη κάτι πραγματικά εκπληκτικό! Δεν θα το πιστέψετε! Η Χριστίνα (το
όνομα ενός παιδιού που δεν υπάρχει στην αίθουσα), το απαίσιο κορίτσι που κάθεται
μπροστά στην τάξη τόλμησε να έρθει σε μένα (!!!) στο διάλειμμα και να με ρωτήσει αν
μπορεί να γίνει μέλος της λέσχης μας! Παραλίγο να πέσω κάτω! Αυτή; Στη λέσχη μου; Της
είπα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη και να εξαφανιστεί! Της το είπα, έτσι δεν είναι; Στο κλαμπ
μου; Πάνω από το πτώμα μου! Είμαι η Άννα, η ηρωίδα".
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Ο/η παιδαγωγός αφηγείται: "Απλώς εξοργίστηκα με αυτό που διάβασα στο ημερολόγιο
και λυπήθηκα τη Χριστίνα. Και για την Άννα επίσης, στην πραγματικότητα. Ας
προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί η ιστορία, αντ' αυτού".
Τα παιδιά συνεργάζονται σε ζευγάρια- ο ένας από αυτούς θα υποδυθεί το κορίτσι που
έγραψε στο ημερολόγιο (η Άννα), ο άλλος το εν λόγω κορίτσι (η Χριστίνα). Ο/η
παιδαγωγός αφηγείται: "Η Άννα περπατάει στην τάξη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
και όλοι μπορούν να τη δουν. Δείχνει πολύ σίγουρη για την κίνησή της, ενώ η Χριστίνα
στέκεται στη γωνία της τάξης και την παρακολουθεί. Είναι αποφασισμένη να δράσει.
Ήθελε εδώ και πολύ καιρό να μην είναι μόνη της στην τάξη. Κλείνει τα μάτια της, παίρνει
μια ανάσα και περπατάει προς την Άννα, η οποία βρίσκεται κοντά της. Η Άννα την
κοιτάζει με έκπληξη και αηδία. Η Χριστίνα παίρνει θάρρος και ρωτάει την Άννα αν μπορεί
να γίνει μέλος της κλίκας της, λέγοντας ότι είναι τρομερό για εκείνη να είναι συνέχεια
μόνη της στην τάξη. Η Άννα τραβάει τα ρούχα της Χριστίνας με αηδία, σαν να μην είναι
τίποτα περισσότερο από ένα πανί για να σκουπίζει το πάτωμα. Γυρίζει και απομακρύνεται
εξοργισμένη. Η Χριστίνα δεν κουνιέται- θέλει τόσο πολύ να κλάψει, αλλά το συγκρατεί".
Όση ώρα ο/η παιδαγωγός αφηγείται αυτή την ιστορία, τα παιδιά ανά ζεύγη την
αναπαριστούν χωρίς λόγια. Αν υπάρχουν πολλά παιδιά, μπορούν να σχηματιστούν ομάδες
των τριών, προσθέτοντας στην αφήγηση ένα μέλος της κλίκας "Γ" της Άννας.
Κατά τη διήγηση της ιστορίας, ο/η παιδαγωγός δίνει αρκετές φορές την εντολή να
“παγώσουν” τα παιδιά. Στη συνέχεια, ο/η παιδαγωγός επιλέγει μερικά ζευγάρια από την
τάξη για να δώσουν ανατροφοδότηση - όποιον/α αγγίζει στον ώμο λέει φωναχτά τι
σκέφτεται ο χαρακτήρας του εκείνη τη στιγμή, και ακολουθεί ο απέναντι του στο ζευγάρι.
Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, έτσι ώστε αυτοί που ήταν η Άννα να αποτελούν
τις δύο από αυτές, ενώ αυτοί που υποδύθηκαν τη Χριστίνα να αποτελούν άλλες δύο.
Μαζί, οι δύο ομάδες που είχαν το ρόλο της Χριστίνας γράφουν τους διάφορους λόγους
για τους οποίους η Άννα μπορεί να φέρεται υπεροπτικά και γιατί θέλει να γίνει αρχηγός
μιας κλίκας κοριτσιών και αποφασίζει ποιος/α επιτρέπεται να συμμετάσχει.
Οι δύο ομάδες που είχαν το ρόλο της Άννας γράφουν τους διάφορους λόγους για τους
οποίους η Χριστίνα μπορεί να αισθάνεται τόσο μόνη και χωρίς φίλους στην τάξη.
Στη συνέχεια, σε κύκλο, παρουσιάζουν τις σκέψεις τους στην υπόλοιπη τάξη.
Το επόμενο στάδιο καλύπτει το τι θα έπρεπε να ειπωθεί στην Άννα και στη Χριστίνα. Η
τάξη σχηματίζει έναν κύκλο, με δύο καρέκλες να βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη
στη μέση του κύκλου. Στη μία καρέκλα βάζουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους η
Άννα συμπεριφέρεται υπεροπτικά και στην άλλη τους λόγους για τους οποίους η Χριστίνα
είναι μόνη. Στις απέναντι καρέκλες μπορούν να τοποθετηθούν σκηνικά αντικείμενα όπως
ένα καπέλο, μία ζακέτα κλπ που συμβολίζουν την Άννα και τη Χριστίνα. Τα παιδιά έναένα πλησιάζουν τις καρέκλες, αγγίζουν μία από αυτές (με τους γραπτούς λόγους και τα
ενδυματολογικά στοιχεία τοποθετημένα πάνω τους) και στη συνέχεια σχολιάζουν τι
συμβουλές δίνουν ή θα έλεγαν στον επιλεγμένο χαρακτήρα της αφήγησης. Φυσικά,τα
παιδιά είναι ελεύθερα να σχολιάσουν και τους δύο χαρακτήρες, τη Χριστίνα και την Άννα,
συμβουλεύοντάς τους εκτενώς, αν το επιθυμούν.
Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι κάθε παιδί να γράψει ένα γράμμα σε έναν από τους
χαρακτήρες και στη συνέχεια να το τοποθετήσει στην αντίστοιχη καρέκλα. Ο/η
παιδαγωγός ή τα μέλη της τάξης μπορούν να τα διαβάσουν.
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Εξάλειψη του πιο αδύναμου κρίκου
Προτεινόμενα παιχνίδια και δραστηριότητες
ΗΧΟΙ
Πηγές: Φουλάρια ή κασκόλ ή μαντήλια
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν ζεύγη. Ιδανικά, πέντε έως εφτά ζευγάρια παίζουν το
παιχνίδι ταυτόχρονα. Οι υπόλοιποι/ες περιμένουν και παρακολουθούν το παιχνίδι μέχρι να
έρθει η σειρά τους. Κάθε ζευγάρι επινοεί έναν ιδιαίτερο ήχο. Το ζευγάρι πηγαίνει να σταθεί
στις αντίθετες πλευρές της αίθουσας. Το ένα από τα ζευγάρια δένει τα μάτια του και γίνεται
"ένα πλοίο που χάνεται σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα". Ο δεύτερος - "ο φάρος" - μπορεί
να δει και αρχίζει (ή σταματά) να βγάζει τον ήχο προκειμένου να οδηγήσει το “πλοίο” με
δεμένα μάτια σε αυτόν με ασφάλεια χωρίς να συγκρουστεί με άλλους στο παιχνίδι. Στο χώρο
μπορούν να τοποθετηθούν εμπόδια (καρέκλες, σχολικές τσάντες κ.ο.κ.).

ΤΡΕΝΑΚΙ
Πηγές: Φουλάρια, κασκόλ
Περιγραφή:Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, κανονίζοντας μεταξύ τους ποιος θα είναι η
"μηχανή" και ποιος το "βαγόνι". Η μηχανή μπορεί να βλέπει, αλλά τα μάτια της άμαξας είτε
παραμένουν κλειστά είτε είναι δεμένα. Ο κινητήρας στέκεται πίσω από την άμαξα και την
κατευθύνει αγγίζοντας την πλάτη του ζευγαριού του. Ένα άγγιγμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες
σημαίνει "πηγαίνετε ευθεία μπροστά". Ένα άγγιγμα στο κάτω μέρος της πλάτης σημαίνει
"όπισθεν". Ένα άγγιγμα στον δεξιό ώμο σημαίνει "στρίψε δεξιά" και ένα άγγιγμα στον
αριστερό ώμο σημαίνει "στρίψε αριστερά". Όταν ο κινητήρας δεν αγγίζει την άμαξα, αυτή
σταματά αμέσως και περιμένει οδηγίες (άλλο ένα άγγιγμα). Όλα τα ζεύγη πρέπει να
ταξιδέψουν μέσα στο χώρο ταυτόχρονα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
συγκρουστούν με άλλους παίκτες. Η μηχανή είναι πλήρως υπεύθυνη για το βαγόνι της! Όλα
γίνονται χωρίς λόγια και σιωπηλά. Τα παιδιά στα ζευγάρια ανταλλάσσουν ρόλους όταν ο/η
παιδαγωγός τους το ζητήσει.
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ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια - ο ένας μπορεί να δει, ο άλλος όχι. Αυτός/η
που βλέπει οδηγεί το ζευγάρι του μέσα στο χώρο, κρατώντας το από το χέρι και περνώντας
του διάφορα αντικείμενα και αυτός που έχει κλειστά μάτια προσπαθεί να προσδιορίσει ποιο
είναι το αντικείμενο. Καλό είναι να θέσετε ένα όριο στον αριθμό των αντικειμένων - πέντε,
για παράδειγμα. Στη συνέχεια, αλλάζουν ρόλους. Όλα γίνονται αθόρυβα, ώστε να μην
ενοχλούνται τα υπόλοιπα παιδιά. Ακολουθεί μια ομαδική συζήτηση σε κύκλο για το ποια
ήταν τα αντικείμενα, τι ήταν ευχάριστο να αγγίξουν και τι όχι, και αν εμπιστεύτηκαν ή όχι το
ζευγάρι τους.
ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πηγές: Μαντήλια ή κασκόλ
Περιγραφή: Τα παιδιά στέκονται σε ένα μικρό κύκλο. Ένα από τα παιδιά πηγαίνει στη μέση,
κλείνει τα μάτια του ή του δένουν τα μάτια με ένα μαντήλι και αρχίζει να περπατάει μέσα
στον κύκλο προς όλες τις κατευθύνσεις, οι υπόλοιποι παρακολουθούν και πρέπει να τον/την
σταματήσουν από το να χτυπήσει ή να σκοντάψει κάπου. Όλοι έχουν τα χέρια τους
απλωμένα μπροστά τους προκειμένου να πιάσουν απαλά το άτομο και να το οδηγήσουν
πίσω στον κύκλο. Η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί και δύο παιδιά μπορούν να
βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στον κύκλο. Τότε είναι καθήκον όσων μπορούν να δουν να
διασφαλίσουν ότι τα παιδιά με τα δεμένα μάτια μέσα στον κύκλο δεν θα πέσουν το ένας
πάνω στο άλλο.
ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Περιγραφή: Απαιτείται ομάδα 10-15 παιδιών Ο/η παιδαγωγός δίνει στον καθένα και στην
καθεμία έναν αριθμό. Στη συνέχεια τα παιδιά ανακατεύουν τις θέσεις τους, ώστε ο/η
παιδαγωγός να μην ξέρει τι αριθμούς έχουν. Ο/η παιδαγωγός φωνάζει τον πρώτο αριθμό,
π.χ. "5". Ο αριθμός 5 πηγαίνει στο κέντρο του χώρου και στέκεται σε μια στάση που προκαλεί
ελαφρώς την ισορροπία του (στέκεται με το ένα πόδι σηκωμένο, κ.ο.κ.). Ο/η παιδαγωγός
φωνάζει έναν άλλο αριθμό και το παιδί με αυτόν τον αριθμό πηγαίνει στο κέντρο παίρνοντας
επίσης μια στάση που όμως να βοηθάει τον προηγούμενο παίκτη. Η δραστηριότητα γίνεται
σιωπηλά. Καθώς ο/η παιδαγωγός φωνάζει όλους τους αριθμούς, σχηματίζεται μια
συνδεδεμένη "πυραμίδα" παικτών/ριών που προσπαθούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν ο
ένας τον άλλον, ενώ παράλληλα προσπαθούν να παραμείνουν όρθιοι/ες στη δεδομένη
στάση, ώστε να μην καταρρεύσει η πυραμίδα. Στο τέλος, η πυραμίδα διαλύεται πολύ
προσεκτικά, ώστε όλοι/ες να είναι και πάλι ελεύθεροι/ες.
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ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο των εμπειρογνωμόνων σε ένα πρόβλημα που επιλύουν
σαν να είναι από την οπτική γωνία του επαγγέλματός τους. Μέσα από την ασφάλεια του
παιχνιδιού ρόλων, εκφράζουν τις απόψεις και τις στάσεις τους για το θέμα. Η
δραστηριότητα αυτή λαμβάνει τη μορφή συζήτησης που διευθύνεται από τον/την
παιδαγωγό που επιβλέπει τη διαδικασία.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων:
Ο/η παιδαγωγός, σε ρόλο δημάρχου της πόλης, καλεί τους κατοίκους να συγκεντρωθούν
για να αποφασίσουν ποιος θα γίνει ο ιδιοκτήτης της μαγικής πέτρας που έχει εμφανιστεί
στο πάρκο. Τα παιδιά επιλέγουν τα επαγγέλματα των κατοίκων, ώστε να μπορέσουν να
υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο γιατί χρειάζονται περισσότερο την πέτρα.
Εναλλακτικά, ο/η παιδαγωγός, στο ρόλο ενός διευθυντή, συγκαλεί μια ειδική συνάντηση
για να συζητήσει την πιθανή αποβολή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας που δημιουργεί
προβλήματα.
Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι ή ο διευθυντής μπορεί να
τους δώσει προετοιμασμένους ρόλους, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο
ενδιαφέρουσα συζήτηση (π.χ. ένας δάσκαλος τάξης, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής,
ένας καθηγητής μαθηματικών, ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος κ.λπ.)

Η δύναμη της πέτρας
Υλικά: Πέτρες για τους/τις κατοίκους, μια πέτρα της δύναμης, ένα σκηνικό αντικείμενο
για τον/την δήμαρχο (ένα καπέλο, ένα γιλέκο κ.λπ.).
Θέμα: "Ο/η δήμαρχος της πόλης": Όταν κάποιος κυριαρχεί για κάποιο λόγο, είναι
απαραίτητο να συνειδητοποιήσει τι φέρνει αυτό - τόσο το καλό όσο και το κακό.
Γενικό θέμα: Η επιθυμία για εξουσία, μια ευχή που εκπληρώνεται, ένα όνειρο. Ευθύνη για
το τι πρέπει να κάνει κανείς όταν είναι ισχυρός.
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός διαβάζει την αρχή μιας ιστορίας: Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν μια ειρηνική πόλη, της οποίας οι κάτοικοι ζούσαν αρκετά ευτυχισμένοι, εκτός από
κάποιες μικρές αταξίες. Εξάλλου, είχαν έναν/μία δήμαρχο και μερικές μαγικές πέτρες.
Καθήκοντα στην ιστορία:
Κάθε πέτρα έχει μια μοναδική δύναμη - σε μικρές ομάδες (3-4 παιδιά) τα παιδιά
ετοιμάζουν έναν μικρό αυτοσχεδιασμό που δείχνει πώς λειτουργεί κάθε πέτρα και ποια
είναι η θετική της δύναμη.
Αφήγηση: Oι κάτοικοι γνώριζαν τις θεραπευτικές δυνάμεις των λίθων και τις φρόντιζαν
καλά, αλλά μια μέρα μια νέα, παράξενη πέτρα εμφανίστηκε στο πάρκο... (τα παιδιά την
κοιτάζουν και την αγγίζουν).
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Ο/η παιδαγωγός συνεχίζει: Η πέτρα ήταν εξαιρετική, ήταν ικανή για τρομακτικά αλλά και
εκπληκτικά πράγματα.
Πραγματοποιείται μια συνάντηση: Tα παιδιά κάθονται σε κύκλο, αναλαμβάνοντας τους
ρόλους των κουτσομπόληδων κατοίκων και δίνουν την πέτρα ο ένας στον άλλο- όποιος
την κρατάει λέει τι έχει ακούσει ότι μπορεί να κάνει η πέτρα.
Πληροφορίες από ένα αρχαίο χρονικό έρχονται στο φως - η πέτρα εκπληρώνει τις
επιθυμίες όποιου την κατέχει!
Τα όνειρα των παιδιών πραγματοποιούνται- έτσι οι μικρές ομάδες συζητούν τι θα ήθελε ο
καθένας να συμβεί στη ζωή του. Μέσω ενός ζωντανού πίνακα με λεζάντες, κάθε ομάδα
αναπτύσσει μια οπτική μεταφορά της εκπληρωμένης επιθυμίας κάθε μέλους και της δίνει
έναν τίτλο.α
Αφήγηση: Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις επιθυμίες
πραγματικότητα. Αλλά μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να κατέχει την πέτρα. Έτσι, δεν
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια έντονη συζήτηση έλαβε χώρα στην πόλη
σχετικά με το ποιος χρειαζόταν περισσότερο αυτή την ισχυρή πέτρα ευχών.
Ακολουθεί μια συνάντηση όπου τα παιδιά είναι σε ρόλο κατοίκων και προσπαθούν να
υποστηρίξουν την πλευρά τους για να αποκτήσουν την πέτρα. Μέσω μιας "διάσκεψης
εμπειρογνωμόνων", τα παιδιά σε ρόλο κατοίκων συναντώνται στο γραφείο του/της
δημάρχου και ο καθένας υποστηρίζει γιατί πρέπει να πάρει τη Λίθο της Δύναμης και
συζητούν το θέμα.
Αφήγηση: Κατά τη διάρκεια της διαφωνίας η πέτρα χάνεται….
Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους, ο/η παιδαγωγός κρύβει την πέτρα μέσα στην αίθουσα,
τα παιδιά ανοίγουν τα μάτια τους και αρχίζουν να την αναζητούν- όποιος/α βρει την
πέτρα την "κατέχει" και αποκτά το δικαίωμα σε μια ευχή.
Ο/η νέος/α κάτοχος της πέτρας και η στάση των κατοίκων απέναντί του/της έχει ως εξής:
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της "εσωτερικής σκέψης", ο/η παιδαγωγός περπατάει γύρω
από την αίθουσα- όποιο παιδί επιλέξει ο/η παιδαγωγός λέει δυνατά τις σκέψεις του,
δηλαδή την αντίδρασή του απέναντι σε αυτόν/η που βρήκε την πέτρα.
Αφήγηση: O/η ιδιοκτήτης/ρια αρχίζει να κάνει κατάχρηση της δύναμής της πέτρας,
καθώς όλα γίνονται πραγματικότητα γι' αυτόν/ην, θέλει όλο και περισσότερα.
Τα παιδιά, σε ομάδες των 4 έως 5 ατόμων, δημιουργούν ένα ζωντανό γλυπτό με τις
επιθυμίες του/της ιδιοκτήτη/ριας, στη συνέχεια υποδύονται τον τρόπο με τον οποίο κάνει
κατάχρηση της δύναμής του/της- η δραστηριότητα αυτή διακόπτεται όταν αυτή η
κατάχρηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, σταματώντας με την εντολή "παγώστε!".
Τα παιδιά σε ρόλο κατοίκων παίρνουν και πάλι τη στάση της απομάκρυνσης από τον/την
ιδιοκτήτη/ρια της πέτρας, ο/η παιδαγωγός περπατάει και πάλι και αγγίζει τον ώμο ενός
από τους κατοίκους, ο οποίος περιγράφει τις εσωτερικές του σκέψεις.
Αφήγηση: Ο/η ιδιοκτήτης/ρια γνώριζε ότι η πέτρα δεν θα τους έφερνε μόνο καλό, αλλά
και κακό.
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Ο/η ιδιοκτήτης/ρια κάθεται σε μια καρέκλα (ή τοποθετείται ένα σύμβολό του/της στην
καρέκλα, π.χ. ένα μαντήλι- ο ρόλος αυτός μπορεί να είναι συναισθηματικά δύσκολος για τα
μικρότερα παιδιά). Οι υπόλοιποι/ες, σε ρόλο κατοίκων, περπατούν τριγύρω και λένε ό,τι
τους απασχολεί, γεγονός που θα πρέπει να τον/την βοηθήσει να αποφασίσει τι θα κάνει στη
συνέχεια με την Πέτρα.
Η απόφαση του ιδιοκτήτη: To παιδί που είναι στο ρόλο του/της ιδιοκτήτη/ριας πρέπει να
εκφράσει, με βάση τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, αν προτίθεται να κρατήσει την Πέτρα ή
όχι.
Συμπέρασμα της ιστορίας & συνέπειες
Αν ο/η ιδιοκτήτης/ρια αποφασίσει να καταστρέψει την Πέτρα ή να μην την κρατήσει, τα
παιδιά σε μικρές ομάδες δημιουργούν ένα ζωντανό πίνακα για το πώς θα ήταν η κοινή τους
ζωή στο εγγύς μέλλον.
Αν ο/η ιδιοκτήτης/ρια αποφασίσει να κρατήσει την πέτρα, τα παιδιά δημιουργούν ένα
ζωντανό πίνακα για το πώς θα έμοιαζε αντίστοιχα η πόλη.
Αναστοχασμός
Σύνοψη της ιστορίας, συζήτηση για θέματα που προκύπτουν από την ιστορία, μορφές
εξουσίας, έλεγχος των άλλων και συνέπειες.

Παραβίαση κανόνων - Προτεινόμενα παιχνίδια και δραστηριότητες
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Περιγραφή: Ο/η παιδαγωγός είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα και τα παιδιά είναι οι υπήκοοί
του. Όταν ο/η παιδαγωγός λέει: "Ο βασιλιάς/βασίλισσα είναι στο παλάτι!", όλοι
συμπεριφέρονται υποδειγματικά, υπηρετώντας τον ηγέτη τους. Όταν ο/η παιδαγωγός λέει:
"Ο βασιλιάς/η βασίλισσα λείπει!", όλοι μπορούν να κάνουν θόρυβο, να τρέχουν και να
διασκεδάζουν όπως θέλουν.
ΑΜΟΙΒΑΔΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν ελεύθερα στο χώρο. Ένα από αυτά είναι η “αμοιβάδα”. Η
“αμοιβάδα” κινείται με αργό τρόπο και επαναλαμβάνει αργά τη λέξη “αμοιβάδα” με
μυστηριώδη φωνή- όποιον/α αγγίξει τον πιάνει και κρατάει το χέρι της “αμοιβάδας”. Μαζί
προσπαθούν να πιάσουν ένα άλλο παιδί. Όταν η “αμοιβάδα” αποτελείται από τέσσερα παιδιά
τότε χωρίζονται σε ζευγάρια και συνεχίζουν να πιάνουν τους άλλους. Δεν επιτρέπεται να
επιταχύνουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού- όλα συμβαίνουν αργά και κάτω από ένα
ορισμένο επίπεδο έντασης.
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ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες έως 6 άτομα και στέκονται στη σειρά. Το κάθε
παιδί κοιτάζει προς την πλάτη του μπροστινού του. Ο/η παιδαγωγός αγγίζει τους ώμους
όσων είναι τοποθετημένοι στο τέλος κάθε σειράς και μόνο αυτοί επιτρέπεται να γυρίσουν και
να παρατηρήσουν τον/την παιδαγωγό που επιδεικνύει μια σύντομη, απλή παντομίμα. Στη
συνέχεια τα παιδιά αγγίζουν τον ώμο του/της μπροστινού/ης τους και εκείνος/η γυρίζει και
παρακολουθεί την παντομίμα. Η παντομίμα περνάει έτσι κατά μήκος της σειράς από παίκτη/
ρια σε παίκτη/ρια. Η ομάδα που καταφέρει να μεταφέρει την παντομίμα στον τελευταίο
παίκτη ή στην τελευταία παίκτρια πιο γρήγορα φωνάζει "ΣΤΟΠ!", και ο/η τελευταίος/α
παίκτης/ρια εκτελεί στη συνέχεια την παντομίμα. Αν όλα είναι σωστά, η ομάδα κερδίζει έναν
πόντο, διαφορετικά οι υπόλοιπες ομάδες έχουν μια ευκαιρία. Η πιο ακριβής εκτέλεση της
παντομίμας κερδίζει. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κανένας δεν επιτρέπεται να γυρίσει
πίσω αν δεν είναι η σειρά του.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Αυτή η τεχνική απαιτεί από την ομάδα να σκεφτεί μια αφήγηση που θα παρουσιάσει με
αυτοσχεδιασμό και η οποία να αντιστοιχεί στο δεδομένο θέμα της δραστηριότητας.
Επινοούν την αρχή της αφήγησης, την πορεία και τη λύση της, καθώς και την κατακλείδα
του αυτοσχεδιασμού. Τα παιδιά καθορίζουν τους ρόλους τους στο έργο και το σκηνικό.

Παραδείγματα:
Ένα δείγμα μαθήματος που παρατίθεται παρακάτω με τίτλο "Ένα κακό παραμύθι" καλεί τα
παιδιά σε ομάδες να επινοήσουν και να παίξουν αυτό που θεωρούν ένα κακό παραμύθι, το
οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι τυπικά για τέτοια
παραμύθια.
Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, τα παιδιά λαμβάνουν την πρώτη ή την τελευταία πρόταση
ενός παραμυθιού και τους ζητείται να επινοήσουν μια ιστορία που θα παίξουν.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επίσης όταν διδάσκεται, για παράδειγμα, ένα ιστορικό
γεγονός- ο/η παιδαγωγός μιλάει μόνο για ένα μέρος του και τα παιδιά ετοιμάζουν ένα ημιπροβαλλόμενο δράμα με τις ιδέες τους για το πώς εξελίσσεται ή τελειώνει.
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Προτεινόμενο σχέδιο Εκπαιδευτικού Δράματος
Ένα κακό παραμύθι
Για παιδιά από 10 ετών
Θέμα: Ποιοι κανόνες είναι θετικοί για να έχουμε και να τηρούμε;
Κανόνες - πώς τους αντιλαμβάνονται ενήλικες και παιδιά - Δίκαιο παιχνίδι - Παραβίαση κανόνων
Προθέρμανση - ένα παιχνίδι με κανόνες:
Περπατώ χοροπηδώ, κάθομαι. Τα παιδιά περπατούν στο διαθέσιμο χώρο και εκτελούν αυτές τις κινήσεις
όταν τους το λέει ο/η παιδαγωγός- μετά από λίγο οι έννοιες αυτών των λέξεων αλλάζουν και σημαίνουν
κάτι άλλο, προκαλώντας έτσι σύγχυση. Αντ' αυτού, το "Περπατώ!" σημαίνει κάνε ένα άλμα, το
"Χοροπηδώ!"" γίνεται κάθισμα- και το "Κάθομαι!"" ορίζεται εκ νέου ως περπάτημα.
Ακολουθεί μια εισαγωγή στην ιστορία: "Κάπου στη Μεγάλη Βρετανία, μια κυρία και μερικά παιδιά
επέβαιναν σε ένα τρένο που ταξίδευε προς μια πόλη που ονομαζόταν Templecombe. Η κυρία ήταν η θεία
τους και οι δύο μικρές ανιψιές της και ο ανιψιός της ένιωθαν πολύ βαρετά στο κουπέ του τρένου κι έτσι
άρχισαν να σκέφτονται τρόπους να διασκεδάσουν. Όμως οι ιδέες τους ήταν αντίθετες με τους κανόνες του
ταξιδιού με τρένο".
Βαριεστιμάρα στο τρένο
Σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων, τα παιδιά δημιουργούν τρεις παγωμένες εικόνες: 1. Μετά από μισή ώρα
ταξιδιού- 2. Μετά από δύο ώρες- και 3. Μετά από πέντε ώρες.
"Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!"
Αφήγηση: Η θεία των παιδιών δεν ξέρει πως να χειριστεί την κατάσταση και τους φωνάζει για τα πάντα.
"Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!"
Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων και καλούνται να απαντήσουν στις τρεις παρακάτω
ερωτήσεις.(1) Τι δεν επιτρέπεται να κάνουν τα τρίχρονα παιδιά; (2) Τι δεν επιτρέπεται να κάνετε εσύ και οι
συμμαθητές σου; (3) Τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι έφηβοι;
Οι απαντήσεις τους θα πρέπει να δοθούν με τη μορφή σύντομων αυτοσχεδιασμών που τελειώνουν όταν
ακούγεται η οδηγία "Παγώστε!" καθώς και η φράση "Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!" σε μια ιδιαίτερα
συναρπαστική στιγμή.
Ενήλικες και κανόνες
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και προετοιμάζουν έναν αυτοσχεδιασμό με θέμα: "Τι δεν
πρέπει να κάνουν οι ενήλικες;" Τι απαιτούν από τα παιδιά αλλά δεν κάνουν οι ίδιοι;
Η θεία και τα ανίψια της
Οι ομάδες υποδύονται τους ρόλους των τριών παιδιών και της θείας σε ένα ζωντανό τραπέζι που δείχνει πώς
η θεία θα μπορούσε να διασκεδάσει τα παιδιά ώστε να μην βαρεθούν.
Για παράδειγμα, η θεία θα μπορούσε να τους πει μια ιστορία.
Παραμύθι και κακό παραμύθι - ιδέες για τη βάση ενός παραμυθιού και τους "κανόνες" του (καλό/κακό,
μαγικά πλάσματα, ο ήρωας (οι ήρωες), μια αποστολή για να σωθεί κάποιος, πώς είναι το βασίλειο, εμπόδια
που αντιμετωπίζονται στην πορεία, το αίσιο τέλος).
Αφήγηση: Ήταν ένα ζεστό απόγευμα και το βαγόνι του τρένου ήταν αποπνικτικό. Ο επόμενος σταθμός ήταν
το Templecombe, σχεδόν μια ώρα μακριά. Στο βαγόνι κάθονταν ένα μικρό κορίτσι, ένα ακόμη μικρότερο
κορίτσι, ένα μικρό αγόρι και η θεία τους σε μια γωνιακή θέση, ενώ ένας ξένος - ένας άνδρας - καθόταν στην
απέναντι πλευρά. Η συζήτηση μεταξύ της θείας και των νεαρών ήταν μια σύντομη αλλά συνεχής υπόθεση,
παρόμοια με μια μύγα που επέμενε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Η θεία είχε συνηθίσει να προλογίζει
τις περισσότερες παρατηρήσεις της με το "Μην...", προκαλώντας την άμεση ανταπάντηση "Γιατί;" ή κάτι
παρόμοιο από τα παιδιά. Ο άντρας παρέμενε σιωπηλός.
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Κάποια στιγμή, το αγόρι αποφάσισε ότι θα ήταν καλή ιδέα να χτυπήσει τα μαξιλάρια του καθίσματος. Αυτό
είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα να αναφωνήσει η θεία του: "Μη, Κύριλλε, μη!", καθώς ένα σύννεφο
σκόνης ξεχύνονταν με κάθε χτύπημα. "Κοίτα έξω από το παράθυρο", πρόσθεσε. Το παιδί προχώρησε
απρόθυμα προς το παράθυρο και κοίταξε έξω. "Γιατί διώχνουν αυτά τα πρόβατα από εκείνο το χωράφι;" Ο
Κύριλλος ανέφερε. "Υποθέτω ότι πηγαίνουν σε ένα άλλο με περισσότερο χορτάρι", απάντησε κουρασμένη η
θεία του. "Μα είναι γεμάτο χορτάρι!" διαμαρτυρήθηκε το αγόρι, "Δεν υπάρχει τίποτε άλλο σε αυτό εκτός
από χορτάρι! Θεία, έχει πάρα πολύ χορτάρι"."Ίσως το γρασίδι στο άλλο χωράφι να είναι καλύτερο", πρότεινε
ως απάντηση η θεία του."Πώς είναι καλύτερο;" Η θεία αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο να το ακολουθήσει
με το: "Ω, κοίτα αυτές τις αγελάδες!". Και δεδομένου ότι σχεδόν κάθε χωράφι που περνούσαν τώρα περιείχε
βοοειδή, το επιφώνημά της ήταν κάπως περίεργο δεδομένων των συνθηκών.
Ο Κύριλλος όμως επέμενε. "Γιατί το γρασίδι στο άλλο χωράφι είναι καλύτερο;"
Η έκφραση του άντρα μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ευδιάκριτο συνοφρύωμα, αλλά σε αυτό άρχισε να
παίρνει τη μορφή κατσουφιάς. Η κυρία παρατήρησε αυτή την αλλαγή, κρίνοντάς τον κατά συνέπεια ως ένα
εντελώς ψυχρό και αντιπαθητικό άτομο. Όσον αφορά το φλέγον ερώτημα, αποδείχθηκε εντελώς ανίκανη να
καταλήξει σε κάποια ικανοποιητική απάντηση για το χορτάρι στο άλλο χωράφι.
Τότε ήταν που η νεότερη από τις κοπέλες σκέφτηκε ότι το να απαγγείλει μια ατάκα από κάτι που είχε
ακούσει θα ήταν μια σοφή κίνηση. "Στο δρόμο για το Μανταλέι..." Δυστυχώς, ήξερε σαφώς μόνο την πρώτη
γραμμή, αλλά αυτό δεν επρόκειτο να τη σταματήσει. Αποφασισμένη άρχισε να επαναλαμβάνει αυτές
ακριβώς τις λέξεις ξανά και ξανά με μια ονειρική και καθαρή φωνή. Ο άντρας αναρωτήθηκε αν είχε βάλει
στοίχημα να το πει δύο χιλιάδες φορές χωρίς να σταματήσει.
"Κάτσε κάτω και άσε με να σου πω μια ιστορία", είπε η θεία, κυρίως για να κατευνάσει τον άντρα, ο οποίος
είχε κοιτάξει δύο φορές εκείνη και μία το καλώδιο επικοινωνίας.
Τα παιδιά κινήθηκαν νωχελικά προς το μέρος όπου καθόταν η θεία. Προφανώς, η φήμη της ως παραμυθού
δεν είχε υψηλή θέση στην εκτίμησή τους.
Μιλώντας απαλά, και με συχνές διακοπές λόγω ερωτήσεων από τους ακροατές της, η ιστορία της
ξεδιπλώθηκε με εξαιρετικά αδιάφορο τρόπο. Η ιστορία αφορούσε ένα κοριτσάκι που ήταν καλό και έκανε
πολλούς φίλους λόγω της καλοσύνης του. Στο τέλος, σώθηκε από έναν τρελό ταύρο από μια ομάδα
ανθρώπων που τη θαύμαζαν για τον ηθικό της χαρακτήρα.
"Θα την έσωζαν αν δεν ήταν τόσο καλή;" διερωτήθηκε το μεγαλύτερο από τα μικρά κορίτσια. Το ίδιο
ακριβώς ερώτημα είχε σκεφτεί και ο άντρας.
"Λοιπόν, ναι", παραδέχτηκε κουτσά-στραβά η θεία, "αλλά δεν νομίζω ότι θα έτρεχαν τόσο γρήγορα να τη
βοηθήσουν αν δεν την είχαν συμπαθήσει τόσο πολύ".
"Είναι η πιο χαζή ιστορία που έχω ακούσει ποτέ", είπε το μεγαλύτερο από τα μικρά κορίτσια, με κάποια
πεποίθηση.
"Δεν την άκουσα μετά το πρώτο κομμάτι, ήταν τόσο ανόητη", πρόσθεσε ο Κύριλλος.
Το άλλο κορίτσι επέλεξε να μην εκφράσει γνώμη γι' αυτό, αφού είχε επιστρέψει στο να ψελλίζει την
αγαπημένη της ατάκα ξανά και ξανά αρκετή ώρα πριν. Ο άντρας μίλησε για πρώτη φορά: "Δεν φαίνεσαι να
είσαι και πολύ καλή παραμυθού".
Η θεία βγήκε εκτός εαυτού από αυτή την απροσδόκητη επίθεση. "Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να λες
ιστορίες που τα παιδιά καταλαβαίνουν και εκτιμούν", είπε άκαμπτα. "Δεν συμφωνώ μαζί σας",
απάντησε."Ίσως θα θέλατε τότε να τους πείτε εσείς μια ιστορία", ανταπάντησε η κυρία. "Ναι! Πείτε μας μια
ιστορία!" απαίτησε το μεγαλύτερο κορίτσι.
"Πολύ καλά. Μια φορά κι έναν καιρό", άρχισε, "ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Μπρέντα και ήταν
εξαιρετικά καλό". Το ενδιαφέρον των παιδιών μειώθηκε σχεδόν αμέσως. Τους φάνηκε ότι όλα τα παραμύθια
έμοιαζαν τρομερά μεταξύ τους, όποιος κι αν τα έλεγε.

"Έκανε ό,τι της έλεγαν, ήταν πάντα ειλικρινής, κρατούσε τα ρούχα της καθαρά, έτρωγε τα γεύματά της
πρόθυμα, μάθαινε τέλεια τα μαθήματά της και είχε ευγενικούς τρόπους"."Ήταν όμορφη;" ρώτησε ξανά το
κορίτσι."Όχι τόσο όμορφη όσο κάποια από εσάς", απάντησε ο άντρας, "αλλά ήταν τρομερά καλή".Τα παιδιά
έμειναν έκπληκτα από αυτό. Είχε μια δόση αλήθειας που έλειπε από την ιστορία της θείας για τη νεανική
ζωή."Ήταν τόσο καλή", συνέχισε, "που κέρδισε πολλά μετάλλια καλοσύνης, τα οποία φορούσε πάντα
καρφιτσωμένα στο φόρεμά της. Υπήρχε ένα μετάλλιο για υπακοή, ένα άλλο για ακρίβεια και ένα τρίτο για
καλή συμπεριφορά. Ήταν μεγάλα μεταλλικά μετάλλια και χτυπούσαν το ένα με το άλλο καθώς περπατούσε.
Κανένα άλλο παιδί στο μέρος όπου ζούσε δεν είχε τρία μετάλλια, οπότε όλοι ήξεραν ότι ήταν ένα ιδιαίτερα
καλό παιδί. "Τρομερά καλό", ανέφερε ο Κύριλλος.
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"Πράγματι. Ήταν το θέμα συζήτησης στην πόλη! Τόσο πολύ, μάλιστα, που ακόμα και ο πρίγκιπας της
χώρας έμαθε γι' αυτήν. Αποφάσισε ότι, αφού ήταν τόσο πολύ καλή, θα της επιτρεπόταν μια φορά την
εβδομάδα να περπατάει στο πάρκο του πέρα από τα τείχη της πόλης. Ήταν ένα πανέμορφο πάρκο και δεν
επιτρεπόταν ποτέ να μπουν παιδιά σε αυτό, οπότε θα ήταν μεγάλη τιμή για τη Μπρέντα να της επιτραπεί να
μπει"."Υπήρχαν πρόβατα στο πάρκο;" ζήτησε ο Κύριλλος. "Όχι", είπε ο άντρας, "δεν υπήρχαν πρόβατα".
"Γιατί όχι;" ήρθε η αναπόφευκτη ερώτηση που προέκυψε από αυτή την απάντηση. Η θεία επέτρεψε στον
εαυτό της ένα ελαφρύ μειδίαμα."Δεν υπήρχαν πρόβατα στο πάρκο", είπε ο άντρας, "επειδή η μητέρα του
πρίγκιπα είχε δει κάποτε ένα όνειρο ότι ο γιος της είτε θα σκοτωνόταν από ένα πρόβατο είτε από ένα ρολόι
που θα έπεφτε πάνω του. Για το λόγο αυτό ο πρίγκιπας δεν κράτησε ποτέ ούτε ένα πρόβατο στο πάρκο του
ούτε ένα ρολόι στο παλάτι του".
Η θεία αναγκάστηκε να καταπιέσει μια στιγμή θαυμασμού για μια τόσο απίστευτη εφεύρεση. "Σκοτώθηκε ο
πρίγκιπας από ένα πρόβατο ή από ένα ρολόι;" ρώτησε ο Κύριλλος."Είναι ακόμα ζωντανός. Οπότε δεν
μπορούμε να πούμε αν το όνειρο θα γίνει ποτέ πραγματικότητα", είπε ο άντρας αδιάφορα. "Πάντως, δεν
υπήρχαν πρόβατα στο πάρκο, αλλά υπήρχαν πολλά γουρουνάκια που έτρεχαν παντού"."Τι χρώμα είχαν;"
"Μαύρα με άσπρες βούλες, άσπρα με μαύρες βούλες, μαύρα παντού, γκρίζα με άσπρες κηλίδες και μερικά
ήταν άσπρα παντού". Ο παραμυθάς έκανε μια παύση για να αφήσει μια πλήρη ιδέα των θησαυρών του
πάρκου να βυθιστεί στη φαντασία των παιδιών, και μετά συνέχισε. "Η Μπρέντα λυπήθηκε μάλλον όταν
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν λουλούδια στο πάρκο. Είχε υποσχεθεί στις θείες της, με δάκρυα στα μάτια, ότι
θα μάζευε μερικά από τα λουλούδια του καλού πρίγκιπα, και είχε σκοπό να τηρήσει την υπόσχεσή της.
Φυσικά, την έκανε δυστυχισμένη η διαπίστωση ότι δεν υπήρχαν λουλούδια για να μαζέψει". "Γιατί δεν
υπήρχαν λουλούδια;"
"Επειδή τα γουρούνια θα τα είχαν φάει όλα", είπε ο άντρας αμέσως. "Οι κηπουροί είχαν πει στον πρίγκιπα ότι
δεν μπορείς να έχεις γουρούνια και λουλούδια μαζί, οπότε αποφάσισε να έχει γουρούνια και καθόλου
λουλούδια". Ακούστηκε ένα μουρμουρητό επιδοκιμασίας για την υπεροχή της απόφασης του πρίγκιπα, όσο
αντίθετη κι αν ήταν με την κοινή γνώμη. "Υπήρχαν όμως και πολλά άλλα ευχάριστα πράγματα στο πάρκο.
Υπήρχαν λίμνες με χρυσά, μπλε και πράσινα ψάρια μέσα τους, δέντρα με όμορφους παπαγάλους που έλεγαν
έξυπνα πράγματα σε μια στιγμή και βουητά πουλιά που σιγοτραγουδούσαν όλες τις δημοφιλείς
μελωδίες της εποχής", είπε ο άντρας στους εκστασιασμένους ακροατές του. "Η Μπρέντα περπατούσε πάνω
κάτω και διασκέδαζε πάρα πολύ και σκεφτόταν μέσα της: "Αν δεν ήμουν τόσο εξαιρετικά καλή, δεν θα μου
επιτρεπόταν να έρθω σε αυτό το όμορφο πάρκο και να απολαύσω όλα όσα υπάρχουν σε αυτό." Και τα τρία
μετάλλιά της χτυπούσαν το ένα πάνω στο άλλο καθώς περπατούσε, θυμίζοντάς της πόσο πολύ καλή ήταν.
Ακριβώς τότε ένας τεράστιος λύκος ήρθε περιφερόμενος στο πάρκο για να δει αν θα μπορούσε να πιάσει ένα
χοντρό γουρουνάκι για το δείπνο του".
"Τι χρώμα ήταν;" ρώτησαν τα παιδιά ενθουσιασμένα.
"Λασπωμένο καστανό παντού, με μαύρη γλώσσα και ωχρά γκρίζα μάτια που έλαμπαν με αγριότητα.
Το πρώτο πράγμα που είδε στο πάρκο ήταν η Μπρέντα. Η Μπέρτα είδε τον λύκο να την πλησιάζει κρυφά
και άρχισε να εύχεται να μην της είχε επιτραπεί ποτέ να μπει στο πάρκο. Άρχισε να τρέχει όσο πιο δυνατά
μπορούσε, αλλά ο λύκος την ακολουθούσε με τεράστια άλματα. Κατάφερε να φτάσει σε κάτι μεγάλους
θάμνους μυρτιάς. Γλιστρώντας μέσα, κρύφτηκε σε έναν από τους πιο πυκνούς. Ο λύκος προσπαθούσε να την
μυρίσει. Η Μπρέντα τρομοκρατήθηκε και σκέφτηκε μέσα της: "Αν δεν ήμουν τόσο εξαιρετικά καλή, θα
ήμουν ασφαλής στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή!". Ωστόσο, η μυρωδιά της μυρτιάς ήταν τόσο έντονη που ο
λύκος δεν μπορούσε να βρει την κρυψώνα της Μπρέντα, και οι θάμνοι ήταν τόσο πυκνοί που θα μπορούσε
να κυνηγάει σε αυτούς για αιώνες χωρίς να την δει...".
Απόφαση για το τέλος του κακού παραμυθιού
Τα παιδιά σε μικρές ομάδες δημιουργούν μια παγωμένη εικόνα που θα ζωντανέψει για να απεικονίσουν ένα πιθανό
τέλος της ιστορίας.
Το τέλος του πραγματικού παραμυθιού - συζήτηση, περίληψη της ιστορίας
"... έτσι ο λύκος αποφάσισε να τα παρατήσει και να πιάσει ένα γουρουνάκι αντ' αυτού. Η Μπρέντα έτρεμε
φοβισμένη που ο λύκος τριγυρνούσε και μύριζε τόσο κοντά της. Με μια μικρή κίνησή της, το μετάλλιο για την υπακοή
χτύπησε πάνω στα μετάλλια για την καλή διαγωγή και την ακρίβεια. Ο ήχος του μετάλλου έκανε τον λύκο που
υποχωρούσε να σταματήσει. Και πάλι χτύπησαν και ήταν ξεκάθαρο ότι ο ήχος προερχόταν από έναν θάμνο εκεί
κοντά. Έτρεξε προς τα εμπρός, με αυτά τα χλωμά γκρίζα μάτια να λάμπουν μοχθηρά!Βρήκε την Μπρέντα και την
έφαγε ολόκληρη. Μόνο τα παπούτσια της, κάποια ρούχα και τα τρία μετάλλια για την καλοσύνη της έμειναν πίσω".
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"Έφαγε και κανένα από τα γουρουνάκια;"
"Όχι, επέζησαν."
"Η ιστορία ξεκίνησε άσχημα", είπε το μικρότερο κορίτσι, "αλλά είχε ένα όμορφο τέλος".
"Είναι η πιο εκπληκτική ιστορία που έχω ακούσει ποτέ!" φώναξε η άλλη.
"Είναι η καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει ποτέ!" πρόσθεσε ο Κύριλλος.
Η μόνη φωνή διαφωνίας ήρθε από τη θεία.
"Τι ανάρμοστη ιστορία για να την λες σε μικρά παιδιά! Υπονομεύσατε το αποτέλεσμα των χρόνων
προσεκτικής διδασκαλίας!"
"Όπως και να 'χει", είπε ο άντρας, μαζεύοντας τα πράγματά του και ετοιμαζόμενος να βγει από την άμαξα, "τα
κράτησα ήσυχα για δέκα λεπτά, κάτι που ήταν περισσότερο από ό,τι ήσασταν σε θέση να κάνετε εσείς".
Περπατώντας κατά μήκος της αποβάθρας του σταθμού Templecombe, αναλογίστηκε πόσο άτυχη ήταν η γυναίκα,
"αυτά τα παιδιά θα την ταλαιπωρούν με απαιτήσεις για εντελώς ανάρμοστες ιστορίες για μήνες!"
Αναστοχασμός
Πότε είναι πραγματικά καλό να έχουμε και να τηρούμε κανόνες; Πρέπει όλοι να ακολουθούν κανόνες; Με ποιον
τρόπο οι κανόνες θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσωπική ελευθερία; Συμβαίνει αυτό κάπου; Ποιοι είναι οι
κανόνες της τάξης; Συμφωνούμε με αυτούς; Μας βοηθούν; Τους παραβιάζουμε και, αν ναι, γιατί; Θα ήταν καλό να
τους αλλάξουμε ώστε όλοι να τους σέβονται με ηρεμία;
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Παιχνίδια και δραστηριότητες
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΕΞΙΜΟ
Περιγραφή: Η ομάδα περπατάει γύρω από τον διαθέσιμο χώρο και ο/η παιδαγωγός φωνάζει
οδηγίες: "Περπατάμε!" - Τα παιδιά περπατούν. "Τρέχουμε!" - όλοι/ες τρέχουν γύρω γύρω.
Μετά από λίγο, οι έννοιες των δύο οδηγιών ανταλλάσσονται, δηλαδή "Τρέχουμε!" σημαίνει
περπάτημα και "Περπατάμε!" σημαίνει τρέξιμο.
Ο/η παιδαγωγός μπορεί να προσθέσει κι άλλες οδηγίες π.χ. “Σκύβουμε”.
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Περιγραφή: Η ομάδα σχηματίζει έναν κύκλο. Ο καθένας και η καθεμία υποδύεται ένα
αεροπλάνο. Υπάρχουν πολλά αεροπλάνα στον αέρα. Ο καθένας και η καθεμία είναι
υπεύθυνος/η για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Αν δύο αεροπλάνα
συγκρουστούν, πρόκειται για καταστροφή. (Μια επιλογή είναι ότι το παιδί που προκαλεί τη
σύγκρουση είναι εκτός παιχνιδιού).
Ο/η παιδαγωγός στέκεται στο κέντρο του κύκλου και οριοθετεί ένα κομμάτι χώρου με ένα
κασκόλ που τοποθετείται στο έδαφος. Αυτό αντιπροσωπεύει έναν διάδρομο από τον οποίο
πρέπει να περάσουν όλα τα αεροπλάνα. Αφού "απογειωθούν"" (αφήνοντας τη θέση τους
στον κύκλο) τα αεροπλάνα δεν μπορούν να σταματήσουν καθώς θα συγκρουστούνμπορούν όμως να αλλάξουν την ταχύτητά τους. Το κρίσιμο είναι ότι όλα πρέπει να πετάξουν
με ασφάλεια μέσα από το διάδρομο.
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ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ!
Περιγραφή: Όλοι/ες στην ομάδα σκέφτονται έναν σημαντικό στόχο για τον οποίο
αγωνίζονται. Η ομάδα διασκορπίζεται στην αίθουσα χωρίς να πέφτει ο ένας πάνω
στον άλλον! Ο/η παιδαγωγός οριοθετεί την περιοχή με καρέκλες. Κανείς δεν
επιτρέπεται να πάει πίσω από τις καρέκλες. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας,
ο/η παιδαγωγός περιορίζει κι άλλο το χώρο για την ομάδα, το όριο που αποτελούν
οι καρέκλες, μέχρι να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για να κινηθεί. Στη
συνέχεια, το διευρύνει ξανά.
Τα παιδιά περνούν από τις ακόλουθες επιλογές:
Το κάθε παιδί επιδιώκει το δικό του στόχο και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους
άλλους.
Όλοι επιδιώκουν το δικό τους στόχο και καταλαβαίνουμε ότι και οι άλλοι κυνηγούν
στόχους σημαντικούς γι' αυτούς- όλοι είναι διακριτικοί και βοηθούν ο ένας τον
άλλον
Ο αναστοχασμός γίνεται στη συνέχεια στον κύκλο: Πώς ήταν να αγνοείς τους
άλλους στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου; Επιπλέον, πώς ήταν να τους
βοηθάς στο ταξίδι τους και να πετυχαίνουν το στόχο τους;

Η σημασία των κοινών κανόνων
Ηλικία: Γ' Δημοτικού και άνω- δίνεται μια απλουστευμένη εκδοχή για παιδιά της Α'
Δημοτικού και άνω
Υλικά: χαρτί περιτυλίγματος, μαρκαδόροι.
Περιγραφή:
Ο/η παιδαγωγός επιλέγει ένα σύντομο παιχνίδι και προτείνει στα παιδιά να παίξουν
το παιχνίδι ακολουθώντας τους κανόνες του.
Η σημασία των κανόνων: "Σας άρεσε αυτό το παιχνίδι; Γιατί;"
Στη συνέχεια προτείνει να παίξουν το ίδιο παιχνίδι χωρίς κανόνες. Αν τα παιδιά
ξεφύγουν κατά πολύ από τα όρια, ο/η παιδαγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει την
εντολή “Παγώστε” και να επισημαίνει την ανάγκη για ασφάλεια.
Έπειτα ακολουθεί συζήτηση με τα ακόλουθα κατευθυντήρια ερωτήματα. "Πώς ήταν
το παιχνίδι χωρίς κανόνες;" "Σας άρεσε;" "Ποια εκδοχή σας άρεσε περισσότερο και
γιατί;"
"Πού υπάρχουν κανόνες στη ζωή μας;"
Η ομάδα κάθεται στο πάτωμα σε κύκλο με χαρτί περιτυλίγματος και μαρκαδόρους
στη μέση. Ο//η παιδαγωγός ρωτάει: "Τι είναι οι κανόνες;": "Πού υπάρχουν κανόνες
στη ζωή μας;" "Πώς διέπεται η ζωή μας από κανόνες;" (π.χ. μεταφορές, δρόμοι,
ψώνια, σχολείο, γραφεία, γιατροί, σπίτι κ.λπ.) Όποιος/α έχει μια ιδέα τη λέει δυνατά
και στη συνέχεια την καταγράφει σε ένα κομμάτι από το χαρτί περιτυλίγματος.
Για παιδιά μικρότερων τάξεων του δημοτικού προτείνεται να καταγράφει ο/η
παιδαγωγός τις ιδέες τους.
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Μόλις καταγραφούν όλες οι σημειώσεις, διαβάζονται δυνατά.
Ζωντανό τραπέζι: "Πώς θα ήταν τα πράγματα χωρίς κανόνες;" Τα παιδιά χωρίζονται σε
ομάδες με περίπου τέσσερα μέλη η καθεμία. Κάθε ομάδα συμφωνεί εν συντομία με ποιον
τομέα θα ήθελε να ασχοληθεί (π.χ. σχολείο, σπίτι, καταστήματα κλπ). Στη συνέχεια
ετοιμάζουν τρεις ζωντανές εικόνες με θέμα το πώς θα ήταν τα πράγματα χωρίς κανόνες στον
τομέα που επέλεξαν (π.χ. σχολείο). Κάθε ζωντανή εικόνα θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 7
δευτερόλεπτα.

Δημιουργία κοινών κανόνων στην τάξη
Αυτό θα μπορούσε να βασιστεί στην προηγούμενη θεματική ενότητα.
Ηλικία: Χωρίς τροποποίηση - 3η τάξη και άνω- τροποποιημένο - μαθητές πρώτης τάξης και
άνω
Υλικά: Μικρά κομμάτια χαρτιού και μολύβια
Περιγραφή:
Καταγραφή δηλώσεων και αντιδράσεων σε κομμάτια χαρτιού: Ποια συμπεριφορά των άλλων
με ενοχλεί; Η τάξη χωρίζεται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι έχει 5 λεπτά για να μιλήσει για το
θέμα "Ποια συμπεριφορά των άλλων με αναστατώνει;". Μετά τη συζήτηση, ο καθένας και η
καθεμία γράφει τι τον/την ενοχλεί περισσότερο σε μικρά χαρτάκια- είναι σημαντικό να
υπάρχει ένα σχόλιο ανά χαρτάκι. Αν κάποιο παιδί θέλει, μπορεί να γράψει σε πολλά
χαρτάκια.
Ταξινόμηση του υλικού σε τετράδες (μπορεί να παραλειφθεί για λόγους χρόνου). Το
καθήκον κάθε τετραμελούς ομάδας είναι να ταξινομήσει τα χαρτάκια με το ίδιο περιεχόμενο
μαζί, έτσι ώστε να μείνει μόνο ένα χαρτάκι ανά ομάδα και για ξεχωριστό θέμα.
Συλλογική ανάγνωση των σημειώσεων που έχουν γίνει. Ολόκληρη η ομάδα κάθεται,
σχηματίζοντας έναν κύκλο. Κάθε ομάδα διαβάζει τα χαρτάκια της και τα τοποθετεί στο
πάτωμα στη μέση του κύκλου.
Επιλογή υλικού για τους αυτοσχεδιασμούς. Κάθε ομάδα τεσσάρων ατόμων παίρνει ένα χαρτί
(είτε το δικό της είτε κάποιο άλλο). Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν τότε τους δίνει ένα ο/
η παιδαγωγός.
Αυτοσχεδιασμός σε ομάδες των τεσσάρων πάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα. Κάθε ομάδα
ετοιμάζει δύο σύντομους αυτοσχεδιασμούς. Ο πρώτος αυτοσχεδιασμός δείχνει ακριβώς το
θέμα από το σημείωμα, δηλαδή τι με ενοχλεί.
Ο δεύτερος δείχνει τι θα έπρεπε να συμβεί για να εξαφανιστεί η αιτία αυτού που με ενοχλεί.
Με άλλα λόγια, αποτελεί μια παραλλαγή του προηγούμενου αυτοσχεδιασμού που
αποτυπώνει την ιδανική, επιθυμητή κατάσταση.

Δημιουργία κανόνων σε τετράδες.
Οι αρχικές ομάδες των τεσσάρων καλούνται να γράψουν στα χαρτάκια τους που περιέχουν
απαντήσεις στο ερώτημα "Τι είδους συμπεριφορά των άλλων με ενοχλεί;", οι οποίες
εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να συμπεριφέρονται για να
αποφεύγουν τα πράγματα που τους ενοχλούν. Για παράδειγμα, για το "Δεν μου αρέσουν τα
ψέματα", η επιθυμητή συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι να λέω μόνο την αλήθεια".
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Επιλογή 1:
Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Η ομάδα γράφει από κοινού σε χαρτί
περιτυλίγματος πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι για να αποφεύγουν τα
πράγματα που τους ενοχλούν. Αυτός ο κατάλογος αποτελεί ένα βασικό σημείο εκκίνησης για
την ανάπτυξη κοινών κανόνων.
Επιλογή 2: Ψηφοφορία για τους κανόνες στην κυβέρνηση.
Η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται σε αυτοσχέδια αίθουσα πολιτικών συνελεύσεων. Τα
παιδιά κάθονται και υποδύονται τους βουλευτές, ενώ ο/η εκπαιδευτικός υποδύεται τον
πρόεδρο του κοινοβουλίου (υποδεικνύεται με ένα ενδυματολογικό σύμβολο, π.χ. γραβάτα,
όταν υποδύεται το ρόλο). Ο/η παιδαγωγός ξεκινάει μια συνεδρίαση για να συζητήσει τους
κοινούς κανόνες, διαβάζοντας τους έναν προς έναν, αυτοί είναι οι κανόνες που προτείνουν
τα παιδιά (οι επιθυμητές συμπεριφορές που έχουν γράψει σε χαρτάκια σχολιάζουν τι τους
ενοχλεί). Η τάξη ψηφίζει για τον καθένα- αν μια πρόταση έχει την πλειοψηφία, προστίθεται
στον κατάλογο των κοινών κανόνων. Στο τέλος, ο/η παιδαγωγός, ως πρόεδρος, διαβάζει τι
συμφώνησαν οι βουλευτές και ρωτάει αν κάποιος άλλος έχει κάποιες απαραίτητες προτάσεις.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή: Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, τα οποία συμβολίζονται ως Α & Β. Δεν υπάρχει
φυσική αλληλεπίδραση. Ο Α "αντιδρά" προς τον Β με χειρονομίες, τη γλώσσα του σώματος
και την έκφραση του προσώπου- ο Β απαντά με τον ίδιο τρόπο στην επίθεση, και στη
συνέχεια δίνεται η εντολή "Παγώστε!", με τους Α & Β να παραμένουν έτσι για 7
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους και ο Β "αντιδρά" στον Α.
Ο Α ανταποκρίνεται στην επίθεση, και λέγεται ξανά η εντολή "Παγώστε!", με τους Α & Β να
παραμένουν στη στάση τους για 7 δευτερόλεπτα πριν ο Α αντιδράσει ξανά, κ.λπ.
Ανοιχτή συζήτηση: Πως νιώθουμε όταν μας επιτίθενται; Όταν αντιδρούμε βίαια ξεκινά ένας
φαύλος κύκλος.
ΕΓΩ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!
Περιγραφή: Η ομάδα σχηματίζει έναν κύκλο. Ο/η παιδαγωγός ξεκινά λέγοντας "Τα
κατάφερες!" δείχνοντας κάποιον/α στον κύκλο. Αυτό το άτομο απαντά: "Εγώ;" "Όχι εγώ!"
"Εσύ το έκανες!", δείχνοντας κάποιον/α άλλον/η. Το άλλο άτομο απαντά: "Εγώ;" "Όχι εγώ!"
"Εσύ το έκανες!", δείχνοντας κάποιον/α άλλον/η...
ΤΣΑΚΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΙΓΜΑ
Περιγραφή: Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, τα οποία συμβολίζονται ως Α & Β. Δεν υπάρχει
φυσική αλληλεπίδραση- οποιαδήποτε φυσική χειρονομία βρίσκεται πάντα σε απόσταση
τουλάχιστον μισού μέτρου από τον σύντροφο. Ο Α "επιτίθεται" στον Β, π.χ. "χτυπώντας"
τον. Ο Β ανταποκρίνεται στην κατάσταση, επιτιθέμενος στον Α, π.χ. "ανταποδίδοντας το
χτύπημα". Ο αγώνας συνεχίζεται.
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ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα τους για να εκφράσουν είτε ένα σκηνικό είτε μια
κατάσταση που αποτυπώνει μια συγκεκριμένη στιγμή. Τα παιδιά παραμένουν εντελώς
ακίνητα στις στάσεις τους, όπως οι άνθρωποι σε έναν πίνακα ή μια φωτογραφία.
Για τα μικρότερα παιδιά (προσχολικής ηλικίας / πρώτης τάξης), η δραστηριότητα "Ο
φωτογράφος κάνει βόλτες στον κόσμο" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει
στην προετοιμασία τέτοιων στάσεων.
Παραδείγματα:
Όταν μαθαίνουν για μια πρωτεύουσα, τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα τους για να
εκφράσουν το πνεύμα της πόλης, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν- ο/η
παιδαγωγός ρωτάει κάθε παιδί στον ζωντανό πίνακα ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτόν.
Κατά τη διδασκαλία για τα οικόσιτα ζώα, τα παιδιά χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να
κάνουν μια πόζα μιας αγροτικής αυλής.
Με μια πιο έμπειρη ομάδα, ο ζωντανός πίνακας μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον
αναστοχασμό της κατάστασης. Εφαρμόζεται για να εκφράσει άυλα πράγματα. Για
παράδειγμα, "Δημιουργήστε έναν ζωντανό πίνακα που να εκφράζει το σημερινό
μάθημα!".Τα παιδιά ένα-ένα μπαίνουν στη σκηνή, λέγοντας τι είναι- π.χ. "Είμαι
συνεργασία", παίρνοντας μια στάση σώματος που πιστεύουν ότι εκφράζει τη λέξηπερισσότερα παραδείγματα: "Είμαι μια ιδέα", "είμαι κουρασμένος", κ.λπ.
Ο πίνακας μπορεί να ζωντανέψει για μια στιγμή, με τα παιδιά να ξεκινούν έναν
αυτοσχεδιασμό, και στη συνέχεια η κατάσταση που προκύπτει να σταματήσει για να
δημιουργηθεί μια άλλη στάση.
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ: ΤΟΜΙ ΤΑΚΕΡ
Υλικά: Μια καρτ ποστάλ, 3 ρολά χαρτί περιτυλίγματος, μαρκαδόρους, ένα κουπόνι για τον
Tommy και τα σκηνικά (αναπτήρας και σουγιάς), ένα κουπόνι για τον διευθυντή.
Ηλικία: Από 11 ετών
Περιγραφή:
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο και ο/η παιδαγωγός διαβάζει μία καρτ ποστάλ που δείχνει μια
λίμνη ή ένα ποτάμι κατάλληλο για ψάρεμα: “Αγαπητή θεία, περνάμε τόσο όμορφα εδώ. Δεν
μπορείς καν να φανταστείς! Εγώ κοιμάμαι εδώ με τη ζεστή κουβέρτα μου και μας αρέσει
τόσο πολύ να κολυμπάμε. Όλοι είναι υπέροχοι εδώ! Φιλιά και αγκαλιές, Σούζι”
Συζήτηση για το τι γράφει η καρτ ποστάλ: Ποια είναι η Σούζι; Πόσο χρονών είναι; Η τάξη
διατυπώνει απόψεις με βάση όσα γνωρίζει από το κείμενο.
Ζωγραφίζοντας την τοποθεσία της Σούζι
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ζωγραφίζει μια εικόνα για το πώς
φαίνεται από έξω και η άλλη ζωγραφίζει το εσωτερικό του χώρου όπου μένει.
Στη συνέχεια η κάθε ομάδα περιγράφει με λεπτομέρειες τη ζωγραφιά που έκανε.
Ζωντανοί πίνακες
Οι δύο ομάδες ανταλλάσουν τις ζωγραφιές που έκαναν και κάθε ομάδα δημιουργεί έναν
ζωντανό πίνακα σύμφωνα με την τοποθεσία που είναι ζωγραφισμένη - π.χ. τι
δραστηριότητες μπορούν να κάνουν τα παιδιά στο εικονιζόμενο μέρος.
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Όλα τα παιδιά κάθονται γύρω από το χαρτί και σκέφτονται τι χρειάζεται για να περάσουν
παιδιά και ενήλικες καλά μαζί - π.χ. ανεκτικότητα, σαφείς κανόνες, προθυμία να κάνουν
πράγματα, κ.λπ. Η τάξη ενθαρρύνεται να πει δυνατά τις ιδέες της και να τις καταγράψει
στο μεγάλο χαρτί.
Η αφήγηση συνεχίζεται: "Λίγες μέρες αργότερα, έφτασε ένα παιδί. Ήταν ο τελευταίος που
ήρθε μαζί με τους άλλους. Δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα γιατί ήταν άρρωστος. Τα
παιδιά που τον γνώριζαν ξαφνιάστηκαν από την άφιξή του. Ήξεραν ότι ήταν λίγο νταής
και του άρεσε να χτυπάει τα άλλα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα. Επιπλέον, είχε πετάξει τη
σχολική του τσάντα και μάλιστα είχε σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο!"
Ονομασία του αγοριού - η ομάδα συμφωνεί σε ένα όνομα- εδώ χρησιμοποιείται το Τόμι
Τάκερ. Του ανατίθεται ένα ενδυματολογικό σύμβολο που θα υποδηλώνει τον χαρακτήρα
του - ένα καπέλο του μπέιζμπολ, για παράδειγμα.
Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στους πίνακες που δημιούργησαν. Τα αλλάζουν όπως
χρειάζεται για να προσαρμοστούν στην άφιξη του Τάκερ. Θα πρέπει να τροποποιήσουν
μόνο αυτά που είχαν δημιουργήσει προηγουμένως, όχι να επινοήσουν νέα. Όποιος παίξει
τον Tommy πρέπει να φορέσει το συγκεκριμένο διακριτικό κοστούμι.
Παρουσίαση των τροποποιημένων ζωντανών πινάκων - κατά τη διάρκεια αυτής, ο/η
παιδαγωγός επιλέγει έναν ζωντανό πίνακα και με το άγγιγμα στον ώμο κάθε παιδιού ζητά
να πει τις σκέψεις του χαρακτήρα που υποδύεται.
Η αφήγηση συνεχίζεται: "Τότε συνέβη κάτι πολύ σοβαρό. Ήταν τόσο σοβαρό, που οι
ενήλικες κάλεσαν την αστυνομία. Και το παιδί που ήταν πίσω από αυτό ήταν ο Τόμι!"
Αυτοσχεδιασμός σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων - οι ομάδες κάνουν έναν
αυτοσχεδιασμό με το εξής θέμα: "Τι συνέβη που έκανε τους ενήλικες να καλέσουν την
αστυνομία;".
Ο/η παιδαγωγός κάθεται σε μια καρέκλα - το "καυτό κάθισμα" - και υποδύεται το ρόλο του
Τόμι Τάκερ, με το συμβολικό κοστούμι του, δηλαδή ένα καπέλο του μπέιζμπολ- έχει τα
απαραίτητα σκηνικά αντικείμενα σε μια τσέπη - ένα σουγιά και έναν αναπτήρα. Τα παιδιά
θέτουν ερωτήσεις στον Τόμι ως οι ίδιοι/ες, όχι από την οπτική γωνία ενός ρόλου.
Ο/η παιδαγωγός απαντά ως Τόμι (π.χ. Νιώθω μοναξιά, ζω με τη μητέρα μου που δουλεύει
συνέχεια, συνέχεια διαφορετικές νταντάδες έρχονται στο σπίτι, αγαπώ μόνο το σκύλο μου
τον Rex). Όταν απαντά, ο Τόμι παίζει με τον αναπτήρα και στη συνέχεια με το μαχαίρι για
να αυξήσει την ένταση.
Συνάντηση στο σχολείο του Τόμι - αυτή πραγματοποιείται για να αντιμετωπιστεί το
προαναφερθέν περιστατικό και συμμετέχουν το διδακτικό προσωπικό,οι γονείς των
παιδιών που ήταν παρόντα, η μητέρα του Τόμι και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος. Ο/η
παιδαγωγός παίζει το ρόλο του διευθυντή του σχολείου (από τον οποίο μπορεί να ελέγχει
την πορεία της συζήτησης και να συντονίζει τη συνεδρίαση)- αφού ο καθένας γνωρίζει το
ρόλο που πρέπει να επιτελέσει, σχηματίζεται ένας κύκλος από καρέκλες.
Τα παιδιά κάθονται στις καρέκλες τους και λένε ποιοι είναι. Στη συνέχεια δίνεται ένα
λεπτό στον καθένα να σκεφτεί για τον χαρακτήρα που υποδύεται, π.χ. το ιστορικό του, αν
γνωρίζει τον Τόμι, τη σχέση του μαζί του.
Στη συνέχεια αρχίζει ένας αυτοσχεδιασμός (χωρίς κανένα σχεδιασμό εκ των προτέρων)- ο
διευθυντής ξεκινά τη συνεδρίαση που συγκαλείται για να αποφασίσει τι θα γίνει με τον
Τόμι. Ρωτούν για τις εμπειρίες που είχε ο καθένας από τους παρευρισκόμενους με το αγόρι
και συνεχίζουν ενθαρρύνοντας τη συζήτηση για το τι προτείνει ο καθένας να συμβεί όταν ο
Τόμι συμπεριφέρεται άσχημα.
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Ο διευθυντής καθοδηγεί την τάξη σε κάποιο συμπέρασμα.
Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες επινοεί έναν ζωντανό πίνακα για
να εκφράσει τη ζωή του Τόμι σε σχέση με έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικογένεια,
συνομήλικοι, σχολείο- έτσι ώστε να καλυφθούν και οι τρεις τομείς από την τάξη. Ο κάθε
ζωντανός πίνακας αποτελείται από τρεις διαφορετικές καταστάσεις και παρουσιάζονται με
την ακόλουθη σειρά: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (η τρέχουσα κατάσταση), ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και, ως τελευταίο, το ΒΗΜΑ 1 (μετάβαση στο ιδανικό αποτέλεσμα).
Συζήτηση- Ανατροφοδότηση

ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΣ
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα από τα δύο περπατά στον διαθέσιμο
χώρο, ενώ το άλλο ακολουθεί περίπου ένα μέτρο πίσω του, παρατηρώντας τον τρόπο που
περπατά ο/η πρώτος/η. Αυτός/η που ακολουθεί από πίσω επιλέγει να αντιγράψει μια κίνηση
του πρώτου παιδιού, την τονίζει συνεχίζοντας να περπατάει πίσω από τον πρώτο παίκτη με
αυτή την υπερβολική κίνηση. Μετά από λίγο, ο/η παιδαγωγός δίνει την εντολή να αλλάξουν
και αυτός που πήγε πρώτος ακολουθεί τώρα τον παρτενέρ του, παρατηρώντας τον και
υπερτονίζοντας στοιχεία του τρόπου που περπατάει.
GOSSIPS
Περιγραφή: Τα παιδιά τοποθετούνται είτε στα θρανία τους και έχουν καθορισμένη σειρά είτε
σε κύκλο στον διαθέσιμο χώρο. Δίνεται μια απλή πληροφορία από τον/την παιδαγωγό. Η
αρχή της πρότασης επαναλαμβάνεται κάθε φορά στο παιχνίδι: "Έχετε ακούσει ότι...;". Η
πληροφορία μεταδίδεται σαν κουτσομπολιό, με τον καθένα να τροποποιεί λίγο το
περιεχόμενο. Το κάθε παιδί, με τη σειρά του, βασίζει αυτό που λέει στην πρόταση που του
μεταβιβάζεται.
Παραδείγματα: Μαθητής 1: "Έχετε ακούσει ότι ο Γιώργος έχει σιδεράκια στα δόντια του;"
Μαθητής 2: "Έχετε ακούσει ότι ο Γιώργος έχει περίεργα δόντια;"
Μαθητής 3: "Έχεις ακούσει ότι ο Γιώργος έχει δόντια που μεγαλώνουν σε δύο σειρές το ένα
πίσω από το άλλο;"
Μαθητής 4: "Έχετε ακούσει ότι ο προπάππους του Γιώργου ήταν καρχαρίας;"
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
Περιγραφή: Τα παιδιά περπατούν γύρω από τον διαθέσιμο χώρο, γεμίζοντάς τον. Ο/η
παιδαγωγός ορίζει ένα ρυθμό για να περπατήσουν. Μετά από λίγο, κάποιος αναφωνεί: "Ας
προσποιηθούμε ότι είμαστε...!". Όλοι ανταποκρίνονται αμέσως με ενθουσιασμό και
αναφωνούν με θετικό τρόπο σε αυτή τη φανταστική ιδέα. "Ναι!", "Εξαιρετικά!", "Υπέροχα!",
κ.λπ. Αυτοσχεδιάζουν μια σκηνή βασισμένη στην ιδέα και το παιδί που τη σκέφτηκε
αναφωνεί: "Αρκετά! Ας συνεχίσουμε!" Στη συνέχεια, χωρίζονται και πάλι και περιφέρονται
στο χώρο μέχρι να προταθεί άλλη μια "εξαιρετική ιδέα". Παραδείγματα: Παριστάνουν τις
μαϊμούδες, τα άλογα, τους υπερήρωες...
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΑΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΗ
(Το μάθημα βασίζεται στο βιβλίο με τίτλο Haló Jácíčku της Daisy Mrázková που εκδόθηκε
από τον εκδοτικό οίκο Albatros).
Ηλικία: 1η τάξη και άνω
Διάρκεια: 1: 150 λεπτά περίπου
Πηγές: Φύλλα χαρτιού Α4, μαρκαδόροι, εικόνα ενός τυφλοπόντικα, μαύρο κασκόλ.
Θεματικές ενότητες: Σεβασμός στις απόψεις, τις ιδέες και τις δημιουργίες των άλλων. Δεν
μπορώ να αξιολογήσω το έργο κάποιου άλλου χωρίς να γνωρίζω όλες τις συνθήκες.
Περί τίνος πρόκειται: Στενές φιλίες, φαντασία, φαντασία, κοροϊδία για πράγματα που δεν
καταλαβαίνω.
Περιγραφή:
Προθέρμανση: Η αλεπού και το κουνέλι
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια σχηματίζουν "λαγούμια" κρατώντας ο ένας το χέρι του
άλλου, η αλεπού λέει "Θα σε πιάσω!" και κυνηγάει το "κουνέλι", το οποίο τρέχει μακριά
φωνάζοντας "Φοβάμαι!"- όταν η αλεπού πιάσει το κουνέλι, αλλάζουν ρόλους. Το Κουνέλι
μπορεί να κρυφτεί σε ένα "λαγούμι" στέκεται δίπλα σε κάποιον με την πλάτη του σε κάποιον
άλλο, και αυτό το παιδί γίνεται το νέο Κουνέλι.
Κίνητρο για την ιστορία: Ο/η παιδαγωγός αφηγείται μια ιστορία: "Ξέρετε, παιδιά, ξέρω ένα
έξυπνο ζώο με το όνομα Λαγός, το οποίο έχει πολλές ωραίες ιδέες και είναι καλός φίλος με
ένα άλλο πλάσμα στο δάσος".
Παντομίμα
Τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν ποιος είναι ο φίλος του Λαγού- ένας προς έναν,
μιμούνται τις ενέργειες ενός πλάσματος του δάσους που θα μπορούσε να είναι αυτό, οι
υπόλοιποι μαντεύουν τι είναι αυτό που παριστάνουν.
Αφήγηση: "Ο φίλος του λαγού ήταν ένας σκίουρος. Έχετε κι εσείς έναν τόσο καλό φίλο;"
Ακολουθεί συζήτηση σε κύκλο (ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζωντανό τραπέζι) σχετικά με το
τι κάνουν τα παιδιά με τους φίλους τους.
Η Μεγάλη μου Μηχανή
Αφήγηση: "Μια μέρα, ο Λαγός εφηύρε και έφτιαξε κάτι πολύ ξεχωριστό και το ονόμασε η
Μεγάλη μου Μηχανή".
Τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα τη φράση "Η μεγάλη μου μηχανή", λέγοντας τις συλλαβές και
χτυπώντας τα χέρια τους.
Σε ομάδες των τεσσάρων, τα παιδιά δημιουργούν μια μηχανή με το σώμα τους που κινείται
ρυθμικά- ο καθένας αναπαριστά ένα μέρος της μηχανής και κάνει μια απλή κίνηση, το
επόμενο παιδί ακολουθεί και τα τέσσερα συνδέονται, ένα προς ένα. Για να γίνει αυτό, κάθε
παιδί της ομάδας επιλέγει μία από τις τέσσερις συλλαβές του ονόματος της μηχανής. Η
μηχανή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό για χρήση στο δάσος.
Ζωγραφική - τα παιδιά ζωγραφίζουν ξεχωριστά εικόνες της "Μεγάλης μου μηχανής",
γνωρίζοντας ότι ο Λαγός την εφηύρε ειδικά για να διασκεδάζει ο Σκίουρος! Και πάλι,
αποφασίζουν ποιον σκοπό εξυπηρετεί η μηχανή. Δώστε τους αρκετό χρόνο για να
δημιουργήσουν και να σκεφτούν τις λεπτομέρειες- δεν πρέπει να βιαστούν, είναι για τον
καλύτερο φίλο τους, άλλωστε!
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Τα παιδιά μαθαίνουν τι πραγματικά κατασκεύασε ο Λαγός, μαζί με ένα πλάσμα που
ονομάζεται Τυφλοπόντικας στην ιστορία.
Ο Λαγός διασκέδαζε φτιάχνοντας κάτι. Έπαιρνε βότσαλα, φλοιούς δέντρων και κομμάτια
χώματος. Έβαλε στην κορυφή ένα μικρό κουκουνάρι από πεύκο. Ήταν μια μεγάλη κατασκευή.
Εκεί κοντά στεκόταν ο σκίουρος, ο οποίος την κοίταξε και είπε: "Πολύ όμορφο". Ξαφνικά,
όμως, ο Σκίουρος έγινε νευρικός: "Πρόσεχε! Έρχεται ο τυφλοπόντικας!" Και πράγματι, ο
Τυφλοπόντικας περπάτησε προς τα πάνω, σταματώντας δίπλα στο δημιούργημα του Λαγού.
"Τι είναι αυτό;" ρώτησε απειλητικά ο Τυφλοπόντικας. Ο Λαγός αποφάσισε να φανεί γενναίος,
σε αντίθεση με πριν. Εξάλλου, ο Λαγός ήταν μεγάλος τώρα. Και ο Σκίουρος ήταν επίσης εδώ.
Συλλογικός ρόλος - παίζοντας τον λαγό. Αφήγηση: "Τώρα θα παίξετε όλοι τον Λαγό - τον
κατασκευαστή της Μεγάλης-Μεγάλης-Μηχανής μου, που ήταν πολλή δουλειά για ένα λαγό!
Θα σας πω τι είπε ο τυφλοπόντικας.. Παρακαλώ καθίστε ακίνητοι και κάντε γκριμάτσες για να
ανταποκριθείτε στις λέξεις, μην μιλάτε!
Ο/η παιδαγωγός σε ρόλο τυφλοπόντικα βλέπει τις “μηχανές τους” και γελάει μαζί τους: "Τι
είναι αυτό; Σε τι χρησιμεύει αυτό; Τι είναι αυτή η ανοησία; Αυτό είναι άχρηστο! Μπλιαχ! Αυτά
είναι απλά πέτρες, όχι μια μεγάλη μηχανή!"
Τα συναισθήματα του Λαγού
Αφήγηση: "Πώς νιώθει ο Λαγός αυτή τη στιγμή; Είναι σωστό να κριτικάρεις έτσι τη
δημιουργία κάποιου;" Ο/η παιδαγωγός γυρίζει γύρω από τον κύκλο αγγίζοντας τον ώμο κάθε
παιδιού και ένα προς ένα, λέει πώς νομίζει ότι θα ένιωθε ο Λαγός.
Αναλογία με την πραγματική ζωή
Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες ή σε ζεύγη και συζητούν για το αν τους έχουν
κοροϊδέψει άδικα στη ζωή τους, τι έκαναν και πώς αντέδρασαν. Επιλέγουν μία ή δύο ιστορίες
και πολύ απλά, εν συντομία τις αναπαριστούν με έναν μικρό αυτοσχεδιασμό. Στη συνέχεια,
εφαρμόζεται η μέθοδος του θεάτρου φόρουμ (ή συμμετοχικού θεάτρου) που επινόησε ο A.
Boal- οποιοσδήποτε από το κοινό μπορεί να σταματήσει τη σκηνή όποτε δεν του αρέσει η
κατάσταση που απεικονίζεται, όταν υπάρχει καταπίεση, φωνάζοντας "STOP!" και παίρνοντας
τη θέση του καταπιεσμένου χαρακτήρα. Μπορούν στη συνέχεια να προσπαθήσουν, να
αλλάξουν την κατάσταση έτσι ώστε η καταπίεση που ασκεί ο ήρωας ή η ηρωίδα να μην
εμφανιστεί καθόλου. Αυτή η τεχνική δείχνει στα παιδιά ότι κάθε κατάσταση έχει πολλές
πιθανές εκβάσεις.
Η εξέγερση του Κουνελιού
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, όπου ο ένας παίζει τον Τυφλοπόντικα και ο άλλος το Λαγό,
μέσα από τα οποία το ζευγάρι ανακαλύπτει πώς ο Λαγός μπορεί να υπερασπιστεί τη μηχανή
του.
Αφήγηση: "Αυτή είναι η Μεγάλη-Μου-Μηχανή", απάντησε, φαινομενικά ήρεμα. "Τι;" "Η
Μεγάλη-Μηχανή-Μου". "Τι είναι η Μεγάλη μου Μηχανή; Δεν υπάρχει Μεγάλη Μηχανή".
"Υπάρχει. Να τη για να τη δεις." "Είναι μόνο βότσαλα και ένα κουκουνάρι και ένα φτερό!" είπε
ο Τυφλοπόντικας. "Μα, όλα μαζί, είναι η Μεγάλη Μου Μηχανή", ισχυρίστηκε ο Λαγός. Ο
Τυφλοπόντικας αιφνιδιάστηκε λίγο από αυτό. "Τι είναι αυτή η Μεγάλη σου Μηχανή;" "Κανείς
δεν ξέρει". "Έτσι βλέπεις και λες ότι είναι κάτι". "Και ξέρεις τι είναι;" "Είναι ξεκάθαρο ότι ξέρω!
Είναι απλά συνηθισμένα..."
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"ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ;" Ο Λαγός φώναξε άγρια με έναν
τρόπο που ο τυφλοπόντικας έκανε λίγο πίσω. ("Μην το βάζεις κάτω!" ψιθύρισε ο
Σκίουρος.) "Κανείς δεν ξέρει τι είναι η Μεγάλη μου Μηχανή", εξήγησε ο Λαγός. "Στην
πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει τι είναι η Μεγάλη μου Μηχανή, άρα κανείς δεν ξέρει
τι είναι αυτό. Ίσως λοιπόν αυτό να είναι όντως μια Μεγάλη Μηχανή!" "Και ίσως όχι",
ανταπάντησε ο Τυφλοπόντικας. "Αλλά δεν είναι σίγουρο, έτσι δεν είναι; Γι' αυτό θα
πρέπει να το θυμόμαστε αυτό", είπε σταθερά ο Λαγός. Ο Τυφλοπόντικας αναρωτήθηκε
τι άλλο να πει. Ο Τυφλοπόντικας φώναξε με πικρία: "Αυτό το επινόησες!" "Λοιπόν, αυτό
το επινόησα, γιατί κι εγώ έφτιαξα τη Μηχανή", υπερασπίστηκε ο Λαγός, κοιτάζοντας
περήφανα τις πέτρες του. "Τα σκέφτηκα όλα μόνος μου και τα έφτιαξα όλα μόνος μου.
Πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα με αυτό;" Ο Τυφλοπόντικας απομακρύνθηκε
απογοητευμένος. Τα μάτια του Σκίουρου έλαμπαν από μεγάλο θαυμασμό για τον Λαγό,
ο οποίος ήταν πιο ευτυχισμένος από ποτέ.
Αναστοχασμός
Συζήτηση για τον Λαγό που υπερασπίζεται τη δημιουργία του. Ο καθένας έχει το
δικαίωμα στη δική του δουλειά, στη δική του γνώμη και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
γελοιοποιεί τη δουλειά και τις προσπάθειες κάποιου άλλου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Περιγραφή: Η τάξη παίζει αυτό που διηγείται ο/η παιδαγωγός σε παντομίμα.
Αφήγηση: "Είμαστε στην τάξη, είναι ώρα διαλείμματος, όλοι μιλάνε στα τηλέφωνά τουςδεν μπορείτε να ακούσετε τι λέει το άτομο στην άλλη πλευρά της αίθουσας- ακούγονται
πολλές φωνές στην τάξη. Απορρίπτεις έναν συμμαθητή σου που προσπαθεί να σου δείξει
κάτι στο τηλέφωνό του. Χτυπάει το κουδούνι, πηγαίνετε στο θρανίο, ο φίλος σας
στέλνει μήνυμα, εσείς απαντάτε με ενθουσιασμό. Ξαφνικά διαπιστώνετε ότι η τάξη
γράφει κάτι. Δακτυλογράφηση! Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει και ψάχνετε μανιωδώς για
ένα τετράδιο, ένα στυλό, γράφοντας ένα κομμάτι μιας πρότασης που ακούσατε. Η
δασκάλα σας λέει να το παραδώσετε. Της δίνετε ένα κενό τετράδιο και παίρνετε πίσω
έναν πολύ κακό βαθμό, όπως ήταν αναμενόμενο".
Το κείμενο μπορεί φυσικά να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης.
"Και επειδή όλοι σε αυτό το σχολείο έχουν κινητό τηλέφωνο, το ίδιο και ο/η δάσκαλος/
α. Εσείς είστε ο/η εν λόγω δάσκαλος/α. Ξεκινάτε να διδάσκετε, αλλά χτυπάει το κινητό
σας τηλέφωνο, το σηκώνετε και μιλάτε για προσωπικά πράγματα σαν να μιλάτε σε έναν
φίλο. Στη συνέχεια το κλείνετε, λέτε στην τάξη να αντιγράψει από τα βιβλία της και
αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα ή να σχολιάζετε αναρτήσεις στο Facebook ή στο
Instagram. Χτυπάει το κουδούνι και φεύγετε από την τάξη".
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΛΕΠΤΩΝ
Υλικά: Χαρτάκια που να γράφουν πάνω π.χ. μεγαλύτεροι μαθητές, καθηγητές του σχολείου,
γιαγιάδες, πωλητές κινητών τηλεφώνων, ένας διευθυντής.
Περιγραφή: Το κάθε παιδί τραβάει ένα χαρτάκι με το όνομα του προσώπου που θα
ερμηνεύσει και περπατάει στον διαθέσιμο χώρο με τον ρόλο που του έχει δοθεί. Μόλις ο/η
παιδαγωγός χτυπήσει παλαμάκια και πει δυνατά "Ζευγάρια!", τα παιδιά σχηματίζουν
ζευγάρια, συστήνονται μεταξύ τους ("Γεια σας, είμαι διευθυντής, γεια σας, είμαι γιαγιά") και
συνεχίζουν να μιλούν για ένα λεπτό για τα κινητά τηλέφωνα στους ρόλους τους. Μετά από
ένα λεπτό, μετά από το χειροκρότημα, ο καθένας φεύγει μόνος του και συνεχίζει να περπατά
στο χώρο. Και πάλι, υπάρχει το σήμα του χειροκροτήματος και η δραστηριότητα συνεχίζεται
με την εντολή "Ζευγάρια!" που λέγεται δυνατά. Τα παιδιά σχηματίζουν διαφορετικά ζευγάρια
και στους ρόλους τους μιλούν για ένα λεπτό για τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό
επαναλαμβάνεται αρκετές φορές- κάθε φορά, τα παιδιά σχηματίζουν ένα νέο ζευγάρι.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ
Ο δάσκαλος σε ρόλο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την εσωτερική διεξαγωγή ενός
σχεδίου εκπαιδευτικού δράματος.
Ο δάσκαλος παίρνει το ρόλο κάποιου με τον οποίο η τάξη αντιδρά σαν να ήταν ένας άλλος,
συγκεκριμένος χαρακτήρας, για παράδειγμα από μια ιστορία. Είναι καλή ιδέα να
παρουσιάσετε τον δάσκαλο σε ρόλο πριν ξεκινήσει, ώστε η τάξη να είναι σίγουρη ότι όποιος
φοράει το παλτό ή το ροζ καπέλο "δεν είναι ο/η δάσκαλός/α τους". Μερικές φορέςτα παιδιά
μπορεί να εξακολουθούν να απευθύνονται στον/στην δάσκαλο/α του ρόλου ως δάσκαλο/α
στην πραγματική ζωή. Εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι είτε να διατηρηθεί ο ρόλος και να
κατευθυνθούν τα πράγματα κατά την πράξη, π.χ.: "Δεν είμαι δάσκαλος, είμαι η Ελέιν, και δεν
θέλω να γίνω δασκάλα, θέλω να γίνω αεροσυνοδός"- εναλλακτικά, είναι δυνατόν να βγείτε
από τον ρόλο και να προετοιμαστείτε με την τάξη για το πώς θα μιλήσετε, για παράδειγμα,
σε έναν βασιλιά/βασίλισσα και στη συνέχεια να επιστρέψετε και πάλι στον ρόλο.
Ένα συμβολικό κοστούμι είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα για την ενθάρρυνση της σωστής
ατμόσφαιρας για τον/την παιδαγωγό σε έναν ρόλο- για παράδειγμα, ένα ροζ καπέλο
κοριτσιού μπορεί να κάνει για μια συμμαθήτρια της ίδιας ηλικίας, ή μια κόκκινη κουρτίνα ως
μανδύας για έναν βασιλιά/βασίλισσα. Το ενδυματολογικό σύμβολο κάνει σαφή διάκριση
μεταξύ του/της δασκάλου/ας και του ρόλου που υποδύεται.
Παραδείγματα:
Ο δάσκαλος ρωτά, σε ρόλο βασιλικού προσώπου, τους "συμβούλους" τους αν πρέπει να
χτιστεί μια νέα γέφυρα πάνω από το ποτάμι, καθώς η σημερινή καταστράφηκε από μια
πλημμύρα. Στο ρόλο τους, στη συνέχεια, λένε πώς έλαβαν την απόφασή τους και δίνουν
ιστορικά στοιχεία (εδώ, ο βασιλιάς είναι ο Κάρολος IV και αναφέρεται στην ιστορία της
Τσεχίας): "Εγώ, ο βασιλιάς της Βοημίας με τη χάρη του Θεού, αποφάσισα το έτος του Κυρίου
μας 1357 τα εξής: να χτίσω μια νέα πέτρινη γέφυρα για να συνδέσω τις αντίθετες όχθες του
ποταμού Αυλώνα στην πόλη όπου ζω. Αυτή η γέφυρα θα φέρει το όνομά μου. Ζητώ από τους
αστρονόμους να προσδιορίσουν την πιο ευνοϊκή ημερομηνία και ώρα για την τοποθέτηση
του θεμέλιου λίθου. Επέλεξα έναν νεαρό Γερμανό οικοδόμο, τον Petr Parler, και
συναδέλφους του για την κατασκευή της γέφυρας. "
Ένας δάσκαλος μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι μια συμμαθήτρια, π.χ. η Ελέιν, η οποία τρέχει
στην τάξη αφού ακούει τους δασκάλους να λένε ότι η τάξη τους δεν θα πάει εκδρομή επειδή
δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν πού να πάνε.
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Ο/η παιδαγωγός μπορεί να υποδυθεί το ρόλο ενός μαθητή που έχει εκφοβίσει έναν
συμμαθητή του και συναντά ένα συμβούλιο εκπαιδευτικών. Η τάξη συγκροτεί το συμβούλιο.
Αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ανεξάρτητο τρόπο. Για παράδειγμα, ένας/
μία παιδαγωγός μπορεί να παίξει το ρόλο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, λέγοντας στην ομάδα: "Έχετε
5 λεπτά για να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για μένα". Στη συνέχεια, σε μικρές ομάδες,
τα παιδιά γράφουν τι έμαθαν.
Μπορεί να υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα του δασκάλου σε έναν ρόλο. Το πρώτο είναι ένας
ρόλος ανώτερος από τους άλλους, π.χ. οι σύμβουλοι και ο βασιλιάς. Το δεύτερο επίπεδο είναι
ένας ρόλος ισότιμος, π.χ. η Ελένη, η οποία μεταφέρει τα νέα που έχει ακούσει στους/στις
συμμαθητές/τριές της. Το τρίτο επίπεδο είναι ο ρόλος που βρίσκεται σε δυσχέρεια, π.χ. ένα
πολύ άτακτο παιδί που έχει να αντιμετωπίσει ένα συμβούλιο καθηγητών.

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ηλικία: Από 9 ετών
Διάρκεια: 45 έως 90 λεπτά, ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών
Υλικά: Χαρτιά, μαρκαδόροι, ένα συμβολικό κοστούμι για ένα παιδί (κορίτσι ή αγόρι) και ένα
άλλο για έναν διευθυντή ή μια διευθύντρια.
Περιγραφή:
Ο δάσκαλος παίζει το ρόλο του μαθητή που χρειάζεται συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο.
Πρέπει να επιλεγεί ένα κατάλληλο σκηνικό αντικείμενο για το ρόλο (π.χ. ένα φούτερ με
φερμουάρ). Ο δάσκαλος στο ρόλο κάνει ένα μονόλογο στον οποίο διαμαρτύρεται για το τι
ανοησία είναι που δεν του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο όταν θέλει,
υποστηρίζοντας κάτι όπως: "Δεν εμποδίζω τον δάσκαλο να κάνει τίποτα...", "...όλοι
χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στις μέρες μας, θα χάσω κάτι σημαντικό στο Instagram
εξαιτίας του δασκάλου..." κ.λπ. Τα παιδιά δεν παίζουν ρόλο προς το παρόν. Μπορούν να
μπουν σε διάλογο με τον/την παιδαγωγό. Ο δάσκαλος σε ρόλο μαθητή τελειώνει τη
συζήτηση/μονόλογο λέγοντας: "Ααααααα! Χτυπάει το κουδούνι, πρέπει να πάω στην τάξη!".
Διπλός αυτοσχεδιασμός - το παιδί του σχολείου και ο δάσκαλος.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζεύγη, ο ένας παίζει τον δάσκαλο και ο άλλος το παιδί του σχολείου,
όπως το παρουσίασε ο δάσκαλος στο προηγούμενο βήμα. Ακολουθεί μια συζήτηση σχετικά με
το γιατί το παιδί του σχολείου χρειάζεται συνεχώς κινητό τηλέφωνο και γιατί ο δάσκαλος το
κατάσχει. Για τρία λεπτά, τα ζευγάρια αυτοσχεδιάζουν το διάλογο μεταξύ του δασκάλου και
του μαθητή. Μετά από τρία λεπτά, αλλάζουν ρόλους και συνεχίζουν το διάλογο από εκεί που
τον είχαν αφήσει.
Αφήγηση: “ Ο μαθητής είναι τόσο θυμωμένος που αρχίζει να πείθει τους συμμαθητές του να
γράψουν ένα ψήφισμα για την απεριόριστη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Καταφέρνουν να
πάρουν την πλειοψηφία της τάξης με το μέρος τους και γράφουν ένα ψήφισμα, το οποίο
δίνουν στον δάσκαλο.”
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Συλλογική συγγραφή της αναφοράς
Τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα γύρω από ένα χαρτόνι, και οι μαθητές γράφουν αιτήματα
σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο με τις αιτιολογήσεις τους.
Μπορεί να μην υπάρχουν πολλά αιτήματα. Όποιος θέλει να γράψει κάτι θα πρέπει πρώτα
να το πει δυνατά για να αποφευχθεί η επανάληψη.
Συλλογικός αυτοσχεδιασμός - μια συνάντηση του προσωπικού των εκπαιδευτικών
Ο δάσκαλος παίρνει το ρόλο του διευθυντή, οι υπόλοιποι παίρνουν το ρόλο των
εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής ξεκινά την ειδική συνάντηση που συγκαλείται μετά από
αίτημα των μαθητών, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος είναι λίγος (κάποιοι συνάδελφοι έχουν
ακόμη μαθήματα αργότερα). Ο διευθυντής διαβάζει τον κατάλογο των αιτημάτων και οι
μαθητές σε ρόλο δασκάλων μιλούν για τις συνέπειες της ικανοποίησης των αιτημάτων. Ο
διευθυντής μπορεί να τροφοδοτήσει τη συζήτηση με το επιχείρημα της έλλειψης χρόνου.
Προετοιμασία του αυτοσχεδιασμού σε μικρές ομάδες: Μια τάξη γεμάτη κινητά
Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των τεσσάρων έως πέντε μαθητών. Κάθε ομάδα
προετοιμάζει μια σύντομη σκηνή με θέμα "μια τάξη γεμάτη κινητά τηλέφωνα - πώς θα ήταν
αν όλοι στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου του δασκάλου, είχαν τα κινητά τους τηλέφωνα
στην τάξη".
Φάσμα απόψεων
Ο/η παιδαγωγός προσδιορίζει δύο σημεία στην αίθουσα (καρέκλες, γωνίες κ.λπ.) μεταξύ
των οποίων θα δημιουργηθεί ένα φάσμα απόψεων. Λαμβάνεται μια ομαδική απόφαση που
αποτελεί αυτή του διευθυντή της συνάντησης. Η μία γωνία συμβολίζει την άποψη της
πλήρους άδειας των κινητών τηλεφώνων για όλους, ενώ η άλλη γωνία συμβολίζει την
αυστηρή απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων. Η κλίμακα μεταξύ των σημείων μπορεί
φυσικά να συμπληρωθεί και αυτή. Ο καθένας ετοιμάζει ένα επιχείρημα για να υποστηρίξει
την απόφασή του ως διευθυντής. Στη συνέχεια, ο καθένας, σε σχέση με τη δική του
απόφαση, στέκεται στη νοητή γραμμή όπου βρίσκεται η άποψή του. Ο δάσκαλος ρωτά τους
επιμέρους "διευθυντές" ποια απόφαση θα έπαιρναν και γιατί.
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