Ιριδοπαιχνιδίσματα
Προσεγγίζοντας Διαθεματικά το Παραμύθι
Από την εκπαιδευτικό Σοφία Νινιού και τη νηπιαγωγό Γεωργία Τζήλου

Γλαύκος και Ίρις

Το Παραμύθι, μία από τις πιο αγαπημένες ενασχολήσεις των
παιδιών της προσχολικής ηλικίας, προσφέρει με τις ιστορίες
του ποικίλες ιδέες για δημιουργική απασχόληση.
Πολλαπλές δραστηριότητες με
 ιδέες για κατασκευές και
 φύλλα εργασίας
καλύπτουν στόχους σε τομείς, όπως:
 της γλωσσικής καλλιέργειας ,
 της δημιουργίας και της έκφρασης

ΑΦΟΡΜΗ
Στην τάξη, ο/η νηπιαγωγός τοποθετεί διακριτικά ένα
πολύχρωμο κουτί. Μέσα στο κουτί, βρίσκεται το παραμύθι με
τίτλο : « Γλαύκος και Ίρις ». Η/Ο νηπιαγωγός ζητάει, από τα
παιδιά, να παρατηρήσουν τον χώρο. Κάποια στιγμή, τα παιδιά
θα δουν το πολύχρωμο κουτί. Τι μπορεί να περιέχει; Ποια
χρώματα έχει πάνω του; Ποιος θέλει να το ανοίξει; Τα παιδιά,
διαπιστώνουν πως μέσα εκεί βρίσκεται ένα παραμύθι.
Τι λέτε ; θέλετε να μάθουμε « Τι μαγικό μπορεί να συμβαίνει
με τον Γλαύκο και την Ίριδα » ;
Όλα τα παιδιά συμφωνούν, και ο/η νηπιαγωγός τα καλεί να
έρθουν στη γωνιά του παραμυθιού
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Αυτό ήταν! Η αρχή έγινε…! Τα παιδιά καθώς ανταλλάσουν
απόψεις και εμπειρίες περνούν στο επόμενο σχέδιο εργασίας
με θέμα: Γλαύκος και Ίρις, το οποίο προσεγγίζεται με
διαθεματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα παιδαγωγικά
στοιχεία του παραμυθιού (σελ. 35 του παραμυθιού)
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Παιδί &Γραφή
Παιδί και
Μαθηματικά

Βρίσκουν κείμενα
παραμυθιού

Παιδί και Υπολογιστής
Να χρησιμοποιούν
υπολογιστή

Γράφουν γράμματα

Να μάθουν να
μετρούν

Δημιουργούν Αλφαβητάρι

Αντιστοίχηση

Να ζωγραφίζουν στον
υπολογιστή

Γράφουμε γράμμα

Πίνακας διπλής εισόδου

Να στέλνουν e-mail
Να αναζητούν εικόνες
και πληροφορίες

Παραμύθι
Παιδί & Γλώσσα

Γλαύκος και Ίρις
Ανάγνωση –Αφήγηση

Παιχνίδι και έκφραση 1
Να ζωγραφίζουν ελεύθερα

Γλωσσική Ικανότητα

Κατασκευές

Άσκηση μνήμης

Δημιουργία πάζλ

Φαντασίας

Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Παιδί και Περιβάλλον
Δημιουργία αρώματος
Περίπατος
Να μάθουν να
προσανατολίζονται στο χάρτη
Επίσκεψη συγγραφέα
παίρνουν συνέντευξη

Παιδί και έκφραση 2
Δημιουργία μουσικών
οργάνων
Αναγνώριση μουσικών
οργάνων
Μίμηση-Αυτοσχεδιασμός
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ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να συλλέξει πληροφορίες διαφορετικού
περιεχομένου. Έτσι το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, ενώ ο
όγκος των πληροφοριών είναι αρκετός, ώστε να προκαλέσει
ανάλογα ερεθίσματα, που θα οδηγήσουν σε συζητήσεις,
διαπιστώσεις, απορίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ( σε νηπιαγωγείο )
Αφού λοιπόν έχει επιλεγεί το θέμα τα παιδιά μαζί με τον /την
εκπαιδευτικό οργανώνουν την τάξη ανάλογα.
Συγκεκριμένα :
 Αρχικά συγκεντρώνουν το εποπτικό υλικό στον πίνακα,
που βρίσκεται στο ύψος των παιδιών στη γωνιά της
συζήτησης.
 Έπειτα στη γωνιά της Βιβλιοθήκης τοποθετούνται βιβλία
σχετικά με το Γλαύκο και την Ίριδα .
 Η γωνιά της μεταμφίεσης, που υπάρχει στο χώρο,
εμπλουτίζεται
με
καινούργια
υφάσματα,
που
παραπέμπουν στους ήρωες μας.
 Τέλος, το μαγαζάκι της τάξης μετατρέπεται με απόφαση
των παιδιών σε Εργαστήριο Εικαστικών και γράφουν σε
ταμπέλα την καινούργια ιδιότητα του χώρου. Υπάρχει
πλήθος από πλαστελίνες, αλατοζύμαρο και άλλα υλικά,
που τα βοηθούν να αποτυπώσουν τις μορφές του
παραμυθιού, όπως τις φαντάζονται.
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Αφού οργανωθεί και η τάξη περνάμε στο επόμενο στάδιο, που
είναι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ : Προφορική επικοινωνία
Στόχος α)
Ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο – να
αφηγούνται
 Δείχνουμε το βιβλίο ( Γλαύκος και Ίρις ) , διαβάζουμε τον
τίτλο του παραμυθιού και παρακινούμε τα παιδιά να
αφηγηθούν τι νομίζουν ότι μπορεί να συμβαίνει στο
παραμύθι αυτό, με βάση τον τίτλο που άκουσαν.
 Σχολιάζουμε τις εικόνες μαζί με τα παιδιά και
παροτρύνουμε να τις περιγράψουν.

Στόχος β) Να ακούσουν και να κατανοήσουν μια διήγηση του
παραμυθιού και να αντλήσουν πληροφορίες
 Ζητάμε να αφηγηθούν την ιστορία με δικά τους λόγια
 Ζητάμε να θυμηθούν τους ήρωες του παραμυθιού και να
τους περιγράψουν
 Προτρέπουμε να σχολιάσουν το παραμύθι και να
αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από τους χαρακτήρες
του παραμυθιού: τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε και
γιατί, ποιόν χαρακτήρα προτιμούν και γιατί, τι θα
άλλαζαν στο παραμύθι
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 Αφηγούμαστε το παραμύθι «ξεχνώντας» κάποιο
σημαντικό περιστατικό ή γεγονός και αφήνουμε τα
παιδιά να το ανακαλύψουν.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση
Στόχος α) Ανάπτυξη και άσκηση της γλωσσικής ικανότητας, της
μνήμης τους και της παρατηρητικότητας και κινητοποίηση της
φαντασίας τους .
 Έχουμε εικόνες του παραμυθιού. Ζητάμε από τα παιδιά
να τις τοποθετήσουν σε λογική σειρά – ακολουθώντας
την εξέλιξη της ιστορίας – ενώ αφηγούμαστε το
παραμύθι
 Αφαιρούμε μία εικόνα. Ζητάμε να μας βρουν την εικόνα,
που λείπει, και να περιγράψουν τη σκηνή στην οποία
αντιστοιχεί
 Προσθέτουμε εικόνες από άλλα παραμύθια και
προτρέπουμε τα παιδιά να τις ανακαλύψουν
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ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ: Γραφή
Στόχος α) Ενθαρρύνονται να βρίσκουν από κείμενα του
παραμυθιού και να γράφουν όπως μπορούν γράμματα.
Λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα
 Δίνουμε σε κάθε παιδί από μία φωτοτυπία του κειμένου
(σε μεγέθυνση) και ζητάμε να βρουν λέξεις που να
αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός τους π.χ.
Γιώργος- Γλαύκος, Δημήτρης – Δελφίνι κ.τ.λ.
Στη συνέχεια κόβουν και κολλούν τις λέξεις, που έχουν
βρει, και ύστερα το κάθε παιδί γράφει, όπως μπορεί, το
πρώτο γράμμα του ονόματός του. Με αυτό τον τρόπο
δημιουργούν το δικό τους ξεχωριστό φύλλο εργασίας
Επέκταση

της

δραστηριότητας

–

Δημιουργούν

Αλφαβητάρι.
Στόχος β) Να μάθουν την Αλφαβήτα
 Αφού κάθε παιδί ξεχωριστά έχει βρει λέξεις από το
αρχικό γράμμα του ονόματος του ενώνουν τα φύλλα
εργασίας και δημιουργούν το Βιβλίο της Αλφαβήτας με
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
Στόχος γ) Παλιοί και σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας των
ανθρώπων
(ταχυδρομικό
περιστέρι,
ταχυδρόμος,
τηλέφωνο,διαδίκτυο)
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 Γράφουμε γράμμα – Στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη
και στη συνέχεια αποφασίζουμε με ποιον από τους
παραπάνω τρόπους θα στείλουμε το γράμμα μας στην
Ίριδα.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Στόχος α) Να μάθουν να μετρούν
 Μετρούν τα γράμματα της λέξης ΓΛΑΥΚΟΣ που ήδη έχουν
γράψει σε ένα φύλλο χαρτί και στη συνέχεια γράφουν
όπως μπορούν τον αριθμό 7
Στόχος β) Αντιστοιχίζουν ένα προς ένα
 Τοποθετούμε 3 εικόνες με τον Γλαύκο και 3 εικόνες με
την Ίριδα σε διαφορετικά μεγέθη. Ζητάμε να
αντιστοιχήσουμε τους Γλαύκους με τις Ίριδες με κριτήριο
το μέγεθός τους .
 Χωρίζουμε σε συλλαβές τις λέξεις Γλαύκος και Ίριδα και
ζητάμε να ζωγραφίσουν τόσα κουτάκια, όσα και οι
συλλαβές- φωνούλες.
Στόχος γ) Η ανάπτυξη της αντιληπτικής και συνδυαστικής
ικανότητας.
 Μιλώντας για τα λουλούδια του παραμυθιού εύλογα
ανακύπτει η ερώτηση « Ποιο είναι το αγαπημένο σου
λουλούδι;» Ευκαιρία είναι λοιπόν να έρθουν με ένα
πίνακα διπλής εισόδου στην παρεούλα , όλοι μαζί και να
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βάλουν ένα Χ στο αγαπημένο τους λουλούδι, βρίσκοντας
το όνομά του και σέρνοντας το δαχτυλάκι τους στην
ευθεία του ονόματός τους. Με το άλλο χεράκι
κατεβαίνουν προς τα κάτω μέχρι να συναντήσουν το
όνομά τους.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φυσικές Επιστήμες
Στόχος α) Να δημιουργήσουν το δικό τους άρωμα
Φτιάχνουμε το δικό μας άρωμα
 Επεξεργασία: Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο το
λουλούδι με το αγαπημένο τους άρωμα. Σε ένα
μπουκαλάκι , βάζουμε νερό και πέταλα από τα
λουλούδια και το αφήνουμε να αρωματιστεί. Μπορούμε
αν θέλουμε να βάλουμε λίγες σταγόνες από κάποιο
άρωμα. Δίνουμε την ονομασία στο άρωμά μας . Το
γράφουμε σε μία ετικέτα και την κολλάμε πάνω στο
μπουκάλι. Μπορούμε να φτιάξουμε ξεχωριστό άρωμα
για κάθε παιδί και να συγκρίνουμε τις μυρωδιές.
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Περίπατος

Στόχος α) Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς
οργανισμούς
 Μπορούμε να κάνουμε έναν περίπατο και να μαζέψουμε
λουλούδια …Στη συνέχεια αφήνουμε τα λουλούδια να
ξεραθούν και μετά παρατηρούμε τις αλλαγές : Πώς ήταν
πριν και πώς είναι τώρα; Έχουν το ίδιο χρώμα; Μυρίζουν
όπως μύριζαν; Είναι απαλά όπως ήταν;
 Στην αυλή του σχολείου μας φυτεύουμε λουλούδια με
σκοπό να παρατηρήσουν τα παιδιά την ανάπτυξή τους
και τι χρειάζεται για αυτή (χώμα, νερό, αέρας, ήλιος).

Προέκταση φυσικού περιβάλλοντος – Γεωγραφία

Στόχος α) Να μάθουν να προσανατολίζονται στο Χάρτη
 Στο Χάρτη που έχει τοποθετηθεί από τα παιδιά στην
αίθουσα του σχολείου βρίσκουν αρχικά την περιοχή που
είναι το σχολείο πχ : Καλαμάτα, που είναι για τον Γλαύκο
και την Ίριδα η αρχή του ταξιδιού, και στη συνέχεια
βρίσκουν την περιοχή, που είναι και ο προορισμός τους
σύμφωνα με το παραμύθι, τον Έβρο. Έτσι λοιπόν
δείχνουν τις περιοχές απ’όπου περνούν.
Μπορούν επίσης να βρουν στο Χάρτη το νησί Ρόδος, όπου και
γίνεται ο Γάμος.
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Στόχος α) Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, να
αναζητούν εικόνες και χρήσιμες πληροφορίες, να γράφουν
λέξεις, να ζωγραφίζουν στο πρόγραμμα ζωγραφικής και να
εκτυπώνουν το έργο τους
 Με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού τα παιδιά
χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να γράψουν τα
ονόματα των ηρώων, π.χ. ΓΛΑΥΚΟΣ -ΙΡΙΣ και στη συνέχεια
να τα εκτυπώσουν
 Να ζωγραφίσουν στον υπολογιστή, όπως μπορούν,ό,τι
τους άρεσε από το παραμύθι
 Ανεβάζουμε στο internet φωτογραφίες από τα φυτά που
φωτογραφίσαμε από τον περίπατο ή τις στέλνουμε με email σε άλλο νηπιαγωγείο
 Βρίσκουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικές με τα
λουλούδια
 Βρίσκουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικές με το
συμβολισμό τους παίρνοντας αφορμή από στοιχεία
ανάλογα, που υπάρχουν στο παραμύθι (σελ.36-37).
 Ανιχνεύουμε τη σχέση των ονομάτων των ηρώων
(Γλαύκος-Ίρις-Ερμιόνη) αλλά και ονομάτων παιδιών της
τάξης με τη Μυθολογία, παίρνοντας αφορμή από
πληροφορίες, που υπάρχουν στο παραμύθι (σελ. 37-38 )
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ΠΑΙΔΙ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Στόχος α) Να ζωγραφίζουν ελεύθερα, να κάνουν
κατασκευές, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά.
 Ζωγραφίζουν ελεύθερα τον Γλαύκο και την Ίριδα όπως
τον φαντάζονται
 Φτιάχνουν μάσκα του Γλαύκου – σχεδιάζουν σε
χαρτόνι την αριστερή και δεξιά παλάμη τους , τη
κόβουν , την ενώνουν και τη διακοσμούν με διάφορα
υλικά.
 1.Ξύλινη Κρεμάστρα :Κατασκευάζουν τον Γλαύκο από
ξύλινη κουτάλα, για να χρησιμοποιηθεί ως κρεμάστρα.
Βάφουν την κουτάλα με άσπρη τέμπερα, ενώ
ζωγραφίζουν τις λεπτομέρειες του προσώπου. Τέλος
κόβουν τα φτερά του από άσπρο κανσόν και τα
κολλούν. Εμείς κολλάμε τα γατζάκια της κρεμάστρας.
2. Ξύλινη Κούκλα: Κατασκευάζουν την Ίριδα από
ξύλινη κουτάλα, για να χρησιμοποιηθεί ως κούκλα που
μπορεί να ζωντανέψει το κουκλοθέατρο της τάξης.
Σχεδιάζουν σε χαρτί κανσόν το σώμα και το πρόσωπο
της Ίριδας και στη συνέχεια κόβουν και κολλούν πάνω
στη κουτάλα.
 Δημιουργία παζλ : Τα παιδιά ζωγραφίζουν είτε τον
αγαπημένο τους ήρωα από το παραμύθι, είτε κάποια
εικόνα, που τους έκανε εντύπωση και, αφού το
πλαστικοποιήσουν, το κόβουν ακανόνιστα κομμάτια.
Μπορούν να παίζουν ή με το δικό τους, αλλά και με
των φίλων τους.
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Ομαδικό Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Στόχος α) Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους
 Τα παιδιά σχεδιάζουν με την καθοδήγηση του/ της
εκπαιδευτικού τη διαδρομή που θα πρέπει να
ακολουθήσει το γράμμα, που στέλνει ο Γλαύκος στην
Ίριδα: αφετηρία μπορεί να είναι πόλη που μένει κάθε
παιδί πχ: Καλαμάτα, τέλος Ρόδος, όπου γίνεται και ο
γάμος. Έπειτα χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα
φτιάχνει τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού: διαδρομή,
γράμμα, πιόνια από πυλό ή αλατοζύμαρο και ζάρι.
Έπειτα εξηγούν τους κανόνες: φάκελος- γράμμα : χάνεις
την σειρά σου

13
Σοφία Νινιού - Γεωργία Τζήλου

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΜΟΥΣΙΚΗ

Στόχος α) Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα μουσικά όργανα
που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί το μουσικό
κομμάτι του παραμυθιού, να εκφράζουν τα συναισθήματά
τους, να απεικονίζουν με σύμβολα την ένταση της μουσικής ,
να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα της τάξης και να συνθέτουν
μουσική να μάθουν να κατασκευάζουν μουσικά όργανα.
 Ζητάμε από τα παιδιά να ακούσουν το μουσικό κομμάτι
που υπάρχει στο παραμύθι και να καταγράψουν τα
μουσικά όργανα που διακρίνουν
 Ακούν τη μουσική και εκφράζουν μέσα από ελεύθερο
σχέδιο τα συναισθήματά τους
 Ακούν τη μουσική και σε ένα φύλλο χαρτί απεικονίζουν
με σύμβολα την ένταση της μουσικής ( δυνατά- σιγανά )
^^^^^^--------------^^^^^^^^--------- Δημιουργούν το δικό τους μουσικό κομμάτι
χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα της τάξης.
 Δημιουργία μουσικών οργάνων ( ντέφι από χάρτινα
πιάτα τα οποία χρωματίζουν και στη συνέχεια
τοποθετούν κουδουνάκια, μαράκες από ρολά κουζίνας
τα οποία χρωματίζουν εξωτερικά και εσωτερικά βάζουν
φακές – φασόλια- ρύζι )
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ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ :
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στόχος α) Να μάθουν να προσανατολίζονται στο χώρο
 Τα παιδιά μεταμφιέζονται σε Γλαύκο και Ίριδακαι όταν
παίζει η μουσική τα παιδιά κινούνται στο χώρο
ελεύθερα, μα όταν η μουσική σταματήσει θα πρέπει να
δημιουργήσουν ζευγαράκια ( Γλαύκος- Ίρις )
ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ :
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Στόχος β) Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν δημιουργικά
διάφορα υλικά – Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη
μίμηση.
 Τα παιδιά αναπαριστούν ήθη και έθιμα του γάμου,
χρησιμοποιώντας υλικά από τη γωνιά της μεταμφίεσης ή
φτιάχνοντας κάποια που λείπουν και χρειάζονται για μια
τέτοια δραστηριότητα (στέφανα, λαμπάδες,
προσκλήσεις, μπομπονιέρες κλπ)

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ:
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Στόχος α) Να εκφράσουν τη χαρά και τη δημιουργικότητά τους
μέσα από τη ζαχαροπλαστική
 Αποφασίζουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες- κέρασμα
του γάμου μας
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ΣΥΝΤΑΓΗ :Κουραμπιέδες
Υλικά: 600 γρ. βούτυρο
250 γρ. ζάχαρη άχνη
2 κρόκους αυγών
2 φακελάκια βανίλια
2 κουταλάκια μπέικιν - πάουντερ
3 κουταλιές κονιάκ
250 γρ. αμύγδαλα καβουρντισμένα και χοντροαλεσμένα
1 κιλό αλεύρι μαλακό
μισό κιλό ζάχαρη άχνη
λίγο ανθόνερο

Εκτέλεση
Χτυπάτε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι ν' ασπρίσει και
συνεχίζετε με τους κρόκους, τη βανίλια, το μπέικιν - πάουντερ
διαλυμένο στο κονιάκ, τα αμύγδαλα και προσθέτετε σιγά σιγά το αλεύρι.
Ζυμώνετε αρκετή ώρα, ώστε η ζύμη για τους κουραμπιέδες να
γίνει μαλακή για να πλάθεται εύκολα.
Πλάθετε τους κουραμπιέδες και τους βάζετε σε βουτυρωμένο
ταψί. Τους ψήνετε σε μέτριο φούρνο για 20' περίπου.
Μόλις τους βγάλετε, τους πασπαλίζετε με το ανθόνερο και την
άχνη ζάχαρη.
Όταν κρυώσουν, τοποθετείτε τους κουραμπιέδες στην πιατέλα
και τους πασπαλίζετε ακόμα μία φορά με ζάχαρη άχνη.
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Επίσκεψη της Συγγραφέως στο σχολείο μας

Αποφασίζουμε μαζί με τα παιδιά να καλέσουμε στο σχολείο τη
Συγγραφέα του Παραμυθιού για να την γνωρίσουν, να
μιλήσουν για το παραμύθι και γιατί όχι να παίξουν μαζί της…..
Έτσι λοιπόν τα παιδιά μεταμφιέζονται σε μικρούς
δημοσιογράφους παίρνοντας έτσι ένα ρόλο και, αφού έχουν
συγκεντρώσει από πριν κάποιες ερωτήσεις, παίρνουν
συνέντευξη από τη Συγγραφέα την οποία και μαγνητοφωνούν
ενώ κάποια άλλα παιδιά βγάζουν φωτογραφίες….
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολογούμε αν τα συμπεράσματα ήταν θετικά:
 αν άρεσε στα παιδιά ο τρόπος δράσης
 αν αισθάνθηκαν ότι συμμετείχαν ενεργά στο σχέδιο και
την υλοποίηση του προγράμματος
 αν μέσα από το παιχνίδι βίωσαν καταστάσεις,
προβληματισμούς και έδωσαν λύσεις
 αν συνεργάστηκαν
 αν ανέλαβαν πρωτοβουλίες
 αν συνειδητοποίησαν τους προβλεπόμενους επιμέρους
στόχους
 αν τροποποίησαν λανθασμένες στάσεις και
συμπεριφορές και υιοθέτησαν νέους σωστούς τρόπους …

Τέλος πρέπει να πούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας
μπορεί να αποτελεί ερέθισμα να ασχοληθούν τις επόμενες
μέρες τα παιδιά με τα εξής θέματα προσεγγίζοντάς τα
διαθεματικά :










« Ο Γάμος »
« Η Φιλία »
«Τα Συναισθήματα »
« Τα Φυτά »
« Τα Χρώματα »
«Η Οικογένεια »
« Τα Ζώα »
«Μυθολογία»
«Η διαφορετικότητα»
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Συμμετοχή των Γονέων στο Πρόγραμμα
Αφού τους έχει ζητηθεί από το σχολείο οι γονείς μπορούν:
 Να συγκεντρώσουν μαζί με τα παιδιά εικόνες σχετικές με
το θέμα και να τις φέρουν τα παιδιά στο σχολείο
 Να ψάξουν μαζί με τα παιδιά να βρουν συνταγές από το
internet – βιβλία συνταγών- εφημερίδες- περιοδικά
 Να πάνε μαζί με τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ (αφού
έχουν γράψει μαζί με τα παιδιά τη λίστα με τα προϊόντα)
και να αγοράσουν τα απαραίτητα για τη συνταγή της
ζαχαροπλαστικής.
 Να παίξουν με το επιτραπέζιο παιχνίδι ή με το πάζλ που
έχουν φτιάξει τα παιδιά τους
 Να μάθουν τα χρώματα στα παιδιά
 Να πάνε εκδρομή με τα παιδιά τους και να μιλήσουν για
τα λουλούδια και γιατί όχι να διαβάσουν στην εξοχή το
παραμύθι….

Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν και οι γονείς με το δικό τους
δημιουργικό τρόπο στη εκπαίδευση του παιδιού τους και
δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσματα για να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις των παιδιών τους αξιοποιώντας έτσι
το χρόνο τους ποιοτικά και δημιουργικά.

19
Σοφία Νινιού - Γεωργία Τζήλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1
Όνομα:

Ημερομηνία:

Ζωγράφισε τόσα κουτάκια όσες και οι φωνούλες- συλλαβές
κάθε λέξης

ΓΛΑΥΚΟΣ

ΙΡΙΣ
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2

Όνομα:

Ημερομηνία:

Γράψε την λέξη ΓΛΑΥΚΟΣ στη συνέχεια μέτρησε τα γράμματα
και γράψε τον αριθμό 7 όπως μπορείς

ΓΛΑΥΚΟΣ

7
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3
Όνομα:

Ημερομηνία:

Αντιστοίχησε ένα Γλαύκο με μία Ίριδα με κριτήριο το μέγεθός
τους.
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Όνομα:

Ημερομηνία:

Πίνακας Διπλής Εισόδου

Πανσέδες Πασχαλιές Κουκουβάγια
Γιώργος
Χ
Αθηνά
Χ
Κώστας
Αντρέας
Χ
Μαρία
Χ
Δανάη
Χρήστος

Κρίνα

Λεβάντα

Χ
Χ
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ΓΡΑΦΗ
1

Όνομα:

Ημερομηνία:

Ψάξε και βρες από το κείμενο του παραμυθιού λέξεις, που να
αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου. Ύστερα
γράψε το γράμμα, όπως μπορείς.

 Η Ίρις πραγματικά ξαφνιάστηκε . Δεν το ‘ χε σκεφτεί
Ένας γλάρος αυτός θα την παντρευόταν ;
Αταίριαστο της φάνηκε. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Και
του το’ πε. «Για όλα τα πράγματα , καλή μου Ίρις
υπάρχει η πρώτη φορά» , είπε ο Γλαύκος. «
Σημασία έχει ν’ αγαπάς . Η αγάπη σβήνει κάθε
διαφορά. Αντέχει στις δυσκολίες. Νικά όλα τα
εμπόδια.»
Γιώργος

γλάρος

Για

Γλαύκος

Γ
γ
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
1

Όνομα:

Ημερομηνία:

Ζωγράφισε στον υπολογιστή όπως μπορείς ότι σου άρεσε από
το παραμύθι.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1
Όνομα:

Ημερομηνία:

Κατασκεύασε μία μάσκα «Πουλί» χρησιμοποιώντας τις
παλάμες σου.
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2

Όνομα:

Ημερομηνία:

Κατασκευή ξύλινης κούκλας

ΙΡΙΣ
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3
Όνομα:

Ημερομηνία:

Κατασκευή Κρεμάστρας ( Ξύλινη Κουτάλα )

Γλαύκος
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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