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Περιεχόμενα

Μαθαίνω παίζοντας με τους άλλους!!

Το ποίημα ας διαβάσουμε και το παιχνίδι ας αρχίσει!!

Στα ομαδικά προγράμματα, ενισχύονται μία σειρά από σημαντικές δεξιότητες. Ως
σημαντικότερες αναφέρονται οι κοινωνικές δεξιότητες. Με τον όρο κοινωνικές δεξιότητες εννοούμε ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν και να συνδέονται με τους άλλους, με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους. Εμπεριέχουν τους κανόνες αλληλεπίδρασης, τις συμπεριφορές εκείνες που προβλέπουν σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα όπως την αποδοχή, τις δεξιότητες οργάνωσης, την
ικανότητα διαφοροποίησης του σημαντικού από το ασήμαντο, την αφηρημένη σκέψη,
τη γενίκευση στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων με διαφορετικά πρόσωπα, την
ανάκληση προσωπικών γεγονότων, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη φαντασία,
την κυριολεκτική σκέψη, την κατανόηση της έννοιας και των κανόνων φιλίας και
πολλά άλλα.
Οι βασικότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:
• Παιχνίδια ρόλων,
• Διάλογοι σε μορφή κόμικ,
• Συμπεριφορικό Δράμα,
• Χρήση βίντεο,
• Εικονογραφημένες ιστορίες,
• Κοινωνικές ιστορίες και Εξωτερικό πρόγραμμα.
Βασικό μέλημά μας, πέραν όλων των παραπάνω, είναι να αναπτυχθούν φιλικές
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.
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Λέει η καρφίτσα στο μπαλόνι:
«Είσαι μεγάλο και στρογγυλό,
μικρή και μυτερή εγώ.
Ταιριάζουμε εμείς οι δύο!
Έλα να κάνουμε ένα αστείο:
θα κάνουμε ένα ντουρλανταντούμ,
εγώ θα κάνω «πικ» και εσύ θα κάνεις «μπουμ»!»

Γιατί να ενταχθεί το παιδί μου σε ομαδικό πρόγραμμα;
Γιατί έτσι καλλιεργείται:
• η δημιουργική συμμετοχή των παιδιών
• η συνεργατικότητα και ο αλληλοσεβασμός
• η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση
• το αίσθημα κοινής ευθύνης, η αλληλοϋποστήριξη
• ένα ισχυρό κίνητρο μάθησης μέσω της άμιλλας
• η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
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σακούλι και να το δώσουν στο ταίρι τους. Το άλλο παιδάκι θα ανοίγει το δώρο και θα
παρουσιάζει στα άλλα παιδάκια τι είναι, σε μορφή παντομίμας. Σημαντικός είναι ο ρόλος
του εμψυχωτή, καθώς είναι ο πρώτος που θα «ανοίξει» το δώρο του, που βρίσκεται μέσα
στο σακούλι και θα το παρουσιάσει στην ομάδα.

Στόχοι:
Να μας παρουσιάσει το κάθε παιδάκι πράγματα και αντικείμενα που του αρέσει να
περνά τον χρόνο του.
Να πλάσει το παιδί ιστορίες και να μπορέσει να εκφράσει τόσο αυτές, όσο και τα
συναισθήματά του, στην ομάδα.

3η Δραστηριότητα
«Ποιος λείπει από την παρέα»
Χρόνος: 10 λεπτά
Περιγραφή: Ποιος λείπει από την παρέα; Μουσική. Τα παιδιά κινούνται στον χώρο στον
ρυθμό της μουσικής. Σταματά η μουσική και τα παιδιά κάθονται κάτω οκλαδόν και με το
κεφάλι προς τα κάτω. Τότε ο εμψυχωτής σκεπάζει ένα παιδάκι με το σεντόνι. Τα
υπόλοιπα παιδιά ανοίγουν τα ματάκια τους και προσπαθούν να καταλάβουν ποιο παιδάκι
λείπει. Σε κάθε περίπτωση ο εμψυχωτής μπορεί να πάρει τη θέση του παιδιού κάτω από
το σεντόνι.
Στόχος:
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Υλικά: Δεν υπάρχουν.

Η ενίσχυση της παρατηρητικότητας του κάθε παιδιού και το «δέσιμο» τους
ως ομάδα.
Υλικά: Σεντόνι.
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3…2…1… το θέατρο ξεκινά
1η Δραστηριότητα
«Ας φτιάξουμε τη δική μας φωτογραφία»
Χρόνος: 20 λεπτά

SCHOOL

© copyright www.my-book.gr

Περιγραφή: Καθένα παιδί, ξεχωριστά, έρχεται στο κέντρο του κύκλου και καλείται να
φτιάξει με το σώμα του και με εκφράσεις του προσώπου του, μια φωτογραφία. Αφετηρία
μπορεί να αποτελέσει μια εικόνα, ένα συναίσθημα, μια πρόταση ή ένας ήχος. Αποτελούν
εικόνες γεμάτες δυναμική ενέργεια, πάνω στις οποίες τα παιδιά δούλεψαν με το μυαλό
και το σώμα τους, προκειμένου να εκφραστούν. Με τη μέθοδο αυτή, μπορεί να φτιαχτεί
μια σειρά από διαδοχικές εικόνες, που να διηγούνται μια ιστορία. Για παράδειγμα, μια
δυναμική εικόνα που να περιγράφει τα συναισθήματα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής
για την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Στη συνέχεια, τι είδε και με ποιους μίλησε το παιδί
στο προαύλιο του σχολείου, μέχρι τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι. Τέλος, μπορούμε
να ζητήσουμε από τα μέλη να ζωντανέψουν, προκειμένου να «παίξουν» τελικά, μια
ιστορία με τη δική τους συνέχεια.

Στόχος:
Να εκφραστούν με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά
τους και να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Υλικά: Δεν υπάρχουν.
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3η Δραστηριότητα
«Οι πιγκουίνοι μας»
Χρόνος: 20 λεπτά
Περιγραφή: Ήρθε η ώρα για κατασκευή! Έχουμε δημιουργήσει το πατρόν από το σώμα
και το κεφάλι ενός πιγκουίνου. Τα παιδιά με βάση αυτό, θα σχεδιάσουν και θα κόψουν τον
δικό τους πιγκουίνο. Θα κολλήσουν μάτια και ένα κεράκι (ρεσό) στην κοιλιά του, για να
δημιουργήσουν μια όμορφη χριστουγεννιάτικη κατασκευή.
Στόχος:
Να εκτονωθούν μέσα από τη ζωγραφική και να πειραματιστούν με διάφορα υλικά.
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Υλικά: Κεράκι, πατρόν, χαρτόνι, ψαλίδι, κόλλα.
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7η Δραστηριότητα
«Αν όλα τα παιδιά της γης»
Χρόνος: 20 λεπτά
Περιγραφή: Θα ακούσουμε το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αν όλα τα
παιδιά της γης» και με αφορμή τον στίχο «ο κύκλος θα γινότανε ακόμη πιο μεγάλος
και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρώ», θα δημιουργήσουμε την κατασκευή
με τίτλο: «Το αερόστατο του κόσμου». Θα φτιάξουμε ένα αερόστατο που θα απεικονίζει
τη γη και στο καλάθι που θα είναι κρεμασμένο από κάτω, θα ζωγραφίσουμε παιδιά από
όλο τον κόσμο.

Να ακούν και να κατανοούν ένα ποίημα.
Να ψυχαγωγηθούν, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Μέσα από την κίνηση να
προάγουν την υγεία τους και να εκφραστούν.
Μέσα από τη ζωγραφική να αποτυπώσουν όλα όσα έμαθαν σχετικά με τη
διαφορετικότητα.
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Στόχοι:

Υλικά: Τραγούδι, χαρτόνι, μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα.
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5η Δραστηριότητα
«Βρες τις διαφορές»
Χρόνος: 20 λεπτά

Στόχος:
Τα παιδιά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους και να αναπτύξουν
τη μνήμη τους.
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Περιγραφή: Τέλος, θα παίξουμε ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας. Τα παιδιά θα
φορέσουν αρκετά ρούχα. Ένας παίκτης παρατηρεί τους υπόλοιπους ένα περίπου
λεπτό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ρούχα και τα αξεσουάρ. Μετά καλύπτει τα
μάτια του, ενώ οι υπόλοιποι αλλάζουν ρούχα και αξεσουάρ, όπως εκείνοι θέλουν.
Όταν τελειώσουν την ανταλλαγή, λένε στον πρώτο παίκτη να ανοίξει τα μάτια του
και του ανακοινώνουν πόσα αντικείμενα έχουν αλλάξει, χωρίς να πουν ποια. Εκείνος
θα πρέπει να εντοπίσει τα ρούχα και να πει σε ποιον άνηκε πρώτα.

Υλικά: Ρούχα.
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