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«Κόκκινη κλωστή δεμένη…» 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Φαμέλου Σεβαστή, δασκάλα Α! τάξης 
Σέντα Θεοδώρα, δασκάλα Β! τάξης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
► Η αγάπη των παιδιών αυτής της ηλικίας για το παραμύθι. 
► Το παραμύθι πλουτίζει τις εμπειρίες, οξύνει την αντίληψη και την κρίση των 
παιδιών και καλλιεργεί τις ευαισθησίες τους. 
► Μέσα  από  το  παραμύθι  τα  παιδιά  εκφράζουν  συναισθήματα  και  σκέψεις, 
ταυτίζονται με τους ήρωες. 
► Το παραμύθι διαμορφώνει αρχές και αξίες. 
►  Το  παραμύθι  δίνει  την  δυνατότητα  συμμετοχής  στην  ελεύθερη  έκφραση 
λόγου, στα εικαστικά, στο θεατρικό παιχνίδι ακόμα και στους πιο διστακτικούς 
και επιφυλακτικούς μαθητές. 

ΣΤΟΧΟΙ 
► Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το βιβλίο. 
►Επαφή των παιδιών με διαφορετικά είδη βιβλίων (παραμύθια, ιστορίες). 
► Δημιουργία κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην άποψη 
του άλλου. 
► Ανάπτυξη  και βελτίωση του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
► Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και νοηματικής επεξεργασίας κειμένου. 
► Χαρακτηρισμός και κριτική προσώπων και καταστάσεων. 
► Καλλιέργεια αφηγηματικής ικανότητας. 
► Διάκριση πραγματικού από το φανταστικό. 
► Συγγραφή, εικονογράφηση δικών τους παραμυθιών. 
► Καλλιέργεια φαντασίας. 
► Η μιμητική τέχνη, παίζοντας ρόλους με λόγια ή χωρίς. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μέθοδος project: επιλογή θέματος, ομάδες, δράση 
Θεματικοί ιστοί 
Έρευνα πεδίου: οργανωμένες επισκέψεις σε κατάλληλους χώρους 
Συναντήσεις με άτομα που σχετίζονται με το θέμα μας 
Παιχνίδια ρόλων θεατρικά



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 
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ήρωες παραμυθιών 

Τι είναι 
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Ακούμε 
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Είδη 
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Ανάγνωση 
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Συγγραφή 
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Επισκέψεις 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

♣  Επισκεφτήκαμε  αρχικά  τη  σχολική  βιβλιοθήκη,  ήρθαμε  σε  επαφή  με  τα 
βιβλία και ξεχωρίσαμε τα παραμύθια. 
♣ Συζητήσαμε για τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου. 
♣ Διαβάσαμε τους τίτλους ή προσπαθήσαμε να τους μαντέψουμε με τη βοήθεια 
της εικόνας των εξώφυλλων. 
♣ Επιλέξαμε  ένα  παραμύθι  και  το  διαβάσαμε.  Τα  παιδιά  επέλεξαν  «  Τα  τρία 
μικρά λυκάκια» του Ευγένιου Τριβιζά. 
♣  Συζητήσαμε για το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα. 
♣  Το  συγκρίναμε  με  «Τα  τρία  γουρουνάκια»  και  βρήκαμε  ομοιότητες  και 
διαφορές.  Συζητήσαμε  για  το  συνηθισμένο  ρόλο  του  κακού  λύκου  και  για  το 
ρόλο του ύπουλου κακού γουρουνιού του Ρούνι Ρούνι. 
♣ Διαβάσαμε πολλά παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά και μάθαμε στοιχεία γι’ 
αυτόν. 
♣ Συζητήσαμε για την εικονογράφηση των παραμυθιών. 
♣ Τα παιδιά αφηγήθηκαν παραμύθια του Αισώπου μετά την επίδειξη εικόνων. 
( Ο λαγός και η χελώνα, Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας, Η αλεπού κι ο κόρακας) 
♣ Συζητήσαμε  για  τη  δομή  του  παραμυθιού:  αρχή  πρόβλημα  εμπόδια  λύση 
και για τους ήρωες: καλοί κακοί νεράιδες μάγισσες. 
♣  Επισκεφτήκαμε  τη  Δημόσια  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  Μυτιλήνης  όπου 
ξεναγηθήκαμε,  μάθαμε  για  τα  βιβλία  της  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  και 
δανειστήκαμε παραμύθια. 
♣  Ζωγραφίσαμε  μια  σκηνή  από  το  παραμύθι  που  μας  άρεσε  περισσότερο. 
Ζωγραφίσαμε  παραμύθι  σε  δύο  σκηνές  (σε  χαρτί  χωρισμένο  στα  2)  και  σε 
τέσσερις σκηνές (σε χαρτί χωρισμένο στα τέσσερα). 
♣ Παίξαμε σε παντομίμα το παραμύθι «Ο λαγός και η χελώνα». 
♣ Κατασκευάσαμε μάσκες για τις απόκριες. 
♣ Απομυθοποιήσαμε το παραμύθι βγάζοντας τα φανταστικά στοιχεία του. 
♣  Ακούσαμε  παραμύθια  από  τα  Cd:  «Μια  φορά  κι  έναν  καιρό…»  και 
«Παραμύθια δίχως  τέλος» που τα αφηγούνται Έλληνες  καλλιτέχνες  (ηθοποιοί, 
τραγουδιστές και μουσικοί). 
♣ Διαβάσαμε «Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια» της Αγγελικής Βαρελλά 
και με αυτήν την αφορμή επισκεφτήκαμε τον τσαγκάρη κ. Θοδωρή Αγκοπιάν, ο 
οποίος μας μίλησε για  τη δουλειά του. Έτσι τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με ένα 
επάγγελμα σχετικά άγνωστο σ’ αυτά. 
♣ Διαβάσαμε «Η χελωνίτσα Καρέττα Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν» του 
Χρήστου Μπουλώτη και συζητήσαμε για την καταστροφή του περιβάλλοντος. 
♣ Διαβάσαμε  διάφορους  ελληνικούς  λαϊκούς  μύθους  και  παραδόσεις  απ’  όλη 
την Ελλάδα από το βιβλίο «Το τεσσεροφύλι» της Ζωής Βαλάση. 
♣ Τα παιδιά κατέγραψαν παραμύθια από τις γιαγιάδες τους. 
♣ Διαβάσαμε το παραμύθι «Η Αλίσια» που το αφηγήθηκε στην εγγονή της μια 
γιαγιά  από  τη  Γεωργία  και  συζητήσαμε  για  το  αν  και  πόσο  μοιάζουν  τα 
παραμύθια μεταξύ τους ακόμα κι αν προέρχονται από διαφορετικές χώρες.



♣ Μας αφηγήθηκαν  παραμύθια στο σχολείο  οι  γιαγιάδες. Η  γιαγιά  κ. Αμαλία 
Χαλκιά  μας  αφηγήθηκε:  «Το  μισό  ρεβίθι».  Η  γιαγιά  κ.  Ασπασία  Συριάνου 
Ταξείδη μας αφηγήθηκε: « Ο αντρειωμένος». 
♣ Γράψαμε δικά μας παραμύθια. 
♣ Φτιάξαμε παραμυθοσαλάτες. 
♣  Συγκεντρώσαμε  τα  παραμύθια,  τις  παραμυθοσαλάτες  και  τις 
παραμυθοζωγραφιές μας και τα δέσαμε σε βιβλίο. 
♣  Παρουσιάσαμε  τις  εργασίες  μας  στο  τέλος  της  χρονιάς  στα  παιδιά  του 
σχολείου και τους γονείς. 
♣  Στη  γιορτή  λήξης  παίξαμε  το  παραμύθι  «Το  ασχημόπαπο»  και  «Στων 
παραμυθιών τη χώρα». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η  ανταπόκριση  των  παιδιών  και  ο  ενθουσιασμός  τους  ήταν  πολύ  μεγάλος  σε 
όλη τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  του προγράμματος. Έμαθαν  να αγαπούν  το 
βιβλίο.  Μέσα  από  το  παραμύθι  βελτίωσαν  τις  αρχές  του  διαλόγου,  της 
αφήγησης,  της  συνεργασίας.  Κατάλαβαν  την  αξία  της  ομαδικής  δουλειάς. 
Έμαθαν  να  εκφράζονται  προφορικά,  εικαστικά,  θεατρικά  μέσα  από  την 
αφήγηση  παραμυθιών,  τη  δημιουργία    και  εικονογράφηση  δικών  τους 
παραμυθιών. Τα παιδιά πέρασαν αυτά καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα!!!



ΤΑ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
























































