


ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Δ.Σ.  ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Σκυταλοδρομία ανάγνωσης 
ΤΑΞΕΙΣ : Ε΄ και Στ΄ τάξη 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Στράτος Αραμπατζής – Αφροδίτη Παπαχρήστου 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ο και 3 ο τρίμηνο σχολικού έτους 2007 – 2008 
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ΥΛΙΚΟ: Βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, φυλλάδια με προτεινόμενες 
δραστηριότητες σταλμένα από τον εκδοτικό οίκο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ø  Η  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  προσωπικών  εμπειριών  των  παιδιών  καθώς 
τα περισσότερα από αυτά συμμετείχαν και την προηγούμενη σχολική χρονιά 
σε ανάλογο πολιτιστικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας. 

Ø  Η  προοπτική  πραγματοποίησης  ποικίλων  δραστηριοτήτων  με  σκοπό  την 
αποσύνδεση της ανάγνωσης από έναν στείρο αυτοσκοπό και τη σύνδεσή της 
με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. 

Ø  Η ανάγκη γνωριμίας των μαθητών με διαφορετικούς πολιτισμούς  (δεδομένου 
ότι βασικό θέμα πολλών βιβλίων που επιλέχτηκαν ήταν ο «άλλος» άνθρωπος, 
ο  ξένος)  καθώς  επίσης  και  η  πρόθεση  αλλαγής  των  στάσεων  και 
συμπεριφορών απέναντι σε καθετί  διαφορετικό. 

ΣΤΟΧΟΙ 

v  Γνωστικοί 

Ø  Να  εμπλουτίσουν  το  λεξιλόγιό  τους  με  λέξεις  που  θα  μπορέσουν  να 
χρησιμοποιήσουν και στα γραπτά κείμενά τους. 

Ø  Να  εξασκηθούν  τα  παιδιά  στην  προφορική  και  γραπτή  έκφραση  καθώς  το 
πρόγραμμα  απαιτεί  και  δραστηριότητες  σχετιζόμενες  με  το  Γλωσσικό 
μάθημα. 

Ø  Να  γνωρίσουν  τον  τρόπο  λειτουργίας  μιας  βιβλιοθήκης  μέσα  από  την 
οργάνωσή της, τον εμπλουτισμό της ή την ταξινόμηση των βιβλίων. 

Ø  Να  μάθουν  τη  γεωγραφική  θέση,  την  κουλτούρα,  τα  ήθη  και  τα  έθιμα 
διαφορετικών λαών. 

Ø  Να  διαπιστώσουν  τη  σύνδεση  του  περιβάλλοντος  με  τον  τρόπο  ζωής  κάθε 
λαού και να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στις συνήθειες και  τις ασχολίες  τις 
δικές μας και άλλων λαών. 

Ø  Να εντοπίσουν τυχόν διαφορές πολιτισμικές, νοοτροπίας, εθίμων ανάμεσα σ’ 
αυτούς και κατοίκους άλλων περιοχών της Ελλάδας. 

Ø  Να  εφαρμόσουν  τους  κανόνες  και  τις  γνώσεις  τους  στη  γεωμετρία  για  τον 
καλύτερο σχεδιασμό σχημάτων και την κατασκευή στερεών απαραίτητων για 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ø  Να εξοικειωθούν με τις Νέες Τεχνολογίες.



v  Ψυχοκινητικοί 

Ø  Να  υιοθετήσουν  την  αποδοχή  και  το  σεβασμό  της  διαφορετικότητας  καθώς 
επίσης  να  αντιληφθούν  την  ανάγκη  συμβίωσης  και  ανταλλαγής  ιδεών  και 
κάθε είδους αγαθών με  φορείς άλλων πολιτισμών. 

Ø  Να  εκφραστούν  δημιουργικά  (μέσα  από  ζωγραφική,  κολάζ,  εφαρμογή 
γνώσεων με διάφορους τρόπους) 

Ø  Να μάθουν να ταξινομούν, να οργανώνουν στοιχεία που συλλέγουν και να τα 
παρουσιάζουν. 

v  Συμμετοχικοί    Κοινωνικοί 

Ø  Να συνδεθεί το σχολείο με το  ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς η 
διαπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα είναι προβλήματα και της δικής μας 
κοινωνίας. Να προταθούν πιθανόν και λύσεις για τον τρόπο προσέγγισης του 
διαφορετικού. 

Ø  Να  εθιστούν  στην  εργατικότητα  και  να  δημιουργούν  σχέσεις  συνεργασίας, 
ομαδικότητας και υπευθυνότητας. 

Ø  Να σέβονται τις απόψεις που είναι διαφορετικές από τις δικές τους. 

v  Συναισθηματικοί 

Ø  Να προβληματιστούν για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στη χώρα 
μας καθώς και για τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ανθρώπους 
αυτούς και σε μας. 

Ø  Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προσαρμογής των ξένων στα δεδομένα της 
χώρας όπου κατοικούν. 

Ø  Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους φέροντας 
σε πέρας τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

v  Επιστημονικοί 

Ø  Να γνωρίσουν τα παιδιά την επιστημονική μεθοδολογία: έρευνα και κριτική 
προσέγγιση. 

Ø  Να  αποκτήσουν  δεξιότητες  αναζήτησης,  αξιολόγησης,  επεξεργασίας, 
αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις πηγές πληροφόρησης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

v  Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες 

Τα  παιδιά  χωρίστηκαν  σε  δυο  ομάδες  των  έξι  (η  μία)  και  πέντε  ατόμων  (η 
άλλη  ομάδα)  που  αντιστοιχούσαν  και  σε  καθεμιά  από  τις  συμμετέχουσες  τάξεις. 
Σκοπός  ήταν  να  υπάρξει  ένας  εποικοδομητικός  συναγωνισμός  για  την  καλύτερη 
επίτευξη των στόχων των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

v  Συστηματικότερη  οργάνωση    δραστηριοτήτων  –  Υποθέματα  – 
Δραστηριότητες παιδιών 

Η   πλειοψηφία   των  παιδιών   είχε   από   προηγούμενες   χρονιές   έρθει   σε



επαφή    με  ανάλογο  πρόγραμμα  και  από  το  1 ο  τρίμηνο  δόθηκαν  βιβλία  από  τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου για ανάγνωση. Μάλιστα τα παιδιά ζωντάνεψαν κάποιες από 
τις σκηνές που τους έκανε εντύπωση μέσα από ζωγραφιές. 

Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  περισσότερο  οργανωμένα  όταν  τα  παιδιά 
προσπάθησαν  να    απαντήσουν    ένα  ερωτηματολόγιο  σχετικό  με  τη  φιλαναγνωσία 
καθώς επίσης και με την επιλογή βιβλίων από έναν κατάλογο με προτεινόμενους, από 
τον εκδοτικό οίκο με τον οποίο συνεργαστήκαμε, τίτλους. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  αναμονής  των  βιβλίων  που  αγοράστηκαν  από  τη 
σχολική  επιτροπή,  οι  μαθητές  αναζήτησαν  εικόνες  στο  διαδίκτυο  αλλά  και  σε 
διάφορες εφημερίδες & περιοδικά που αφορούσαν δραστηριότητες κατοίκων άλλων 
ηπείρων και προχώρησαν στη δημιουργία κολάζ. Ακόμη οι  εκπαιδευτικοί διάβασαν 
ινδιάνικους θρύλους μέσα στην τάξη με ακροατές όλους τους μαθητές, μια ανάγνωση 
που  συνοδεύονταν  με  ερωτηματολόγια  κατανόησης  του  κειμένου.  Έτσι 
ασχοληθήκαμε  με  το  μεγάλο  υπόθεμα  της  διαφορετικότητας  καθώς  και  της 
διαπολιτισμικότητας. 

Ενώ συνεχιζόταν το στάδιο της ανάγνωσης των βιβλίων από την πλευρά των 
μαθητών, έλαβαν χώρα χρωματισμοί, ζωγραφική, δημιουργία κόμικς και κατασκευή 
σελιδοδεικτών.  Παίχτηκε  παντομίμα  με  διάφορα  στοιχεία  από  τα  βιβλία  και 
φιλοτεχνήθηκε ένα άλλο εξώφυλλο για καθένα από τα βιβλία αυτά. 

Μετά το τέλος της ανάγνωσης διεξήχθη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να 
εξελιχθεί  και  να  τελειώσει  η  κάθε  ιστορία  κι  έγινε  λόγος  και  για  τους  ήρωες  που 
άρεσαν στα παιδιά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κατασκευή ενός παιχνιδιού 
με  ταμπλό  και  κουτί  διαμορφωμένο  από  τους  ίδιους  τους  μαθητές. Οι  παίκτες  στο 
παιχνίδι κινούνταν με βάση τις απαντήσεις τους σε ερωτήματα που προέρχονταν από 
τις  ιστορίες  των  βιβλίων  επιχειρώντας  κατά  κάποιον  τρόπο  και  ένα  είδος 
αυτοαξιολόγησης. 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ø  ΓΛΩΣΣΑ 

Υπήρξε  η  ανάγκη  για  παραγωγή  προφορικού  λόγου  καθώς  επίσης  για 
περίληψη    και  δημιουργία  διαλόγων  ανάμεσα  στους  ήρωες.  Η  δημιουργία  κόμικς 
παρουσιάζει  πολλές  γλωσσικές  απαιτήσεις  καθώς  αρχικά  συνοψίζουμε  ένα  μεγάλο 
απόσπασμα, απομονώνουμε κάποια τμήματα της αφήγησης, μετατρέπουμε τον λόγο 
από πλάγιο σε ευθύ και καταγράφουμε τους διαλόγους. Ο ορθογραφικός έλεγχος και 
η διόρθωση των εκφραστικών λαθών έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να θυμηθούν 
και να γνωρίσουν κάποιους κανόνες ορθογραφικούς, συντακτικούς, γραμματικούς. Η 
ανάγκη  της  πρωτοτυπίας  στην  έκφραση  με  αποφυγή  των  επαναλήψεων  και 
εμπλουτισμό των προτάσεων με επιρρήματα και επίθετα όπως επίσης η ευρεία χρήση 
του επιχειρηματικού λόγου με εξαρτημένες αιτιολογικές προτάσεις (π.χ. «μου άρεσε 
ο  Ρίκι  επειδή…»)  εντάσσονται  επίσης  στο  γλωσσικό  πεδίο.  Η  ενασχόληση  με  τα 
λογοτεχνικά βιβλία, με τις περιλήψεις που υπάρχουν συνήθως στο οπισθόφυλλο και 
τις  βιογραφίες    των  συγγραφέων  φέρνουν  επίσης  τους  μαθητές  σε  επαφή  με  ένα 
σημαντικό  κεφάλαιο  της  Γλώσσας.  Περίληψη  άλλωστε  απαιτείται  και  κατά  τη 
«μεταφορά» πληροφοριών από το διαδίκτυο στην τάξη. Η διάκριση της λεπτομέρειας 
από το σημαντικό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά που επιλύεται με τη 
συνεχή  εξάσκηση  και  την  επισήμανση  του  ρόλου  του  επιθέτου  και  των  τοπικών, 
τροπικών και χρονικών προσδιορισμών. Γλωσσικές απαιτήσεις είχαν και οι οδηγίες –



κανόνες  του  παιχνιδιού  (π.χ:  χρήση  προστακτικής).  Τέλος  απαραίτητη  είναι  και  η 
χρήση του λεξικού για την κατανόηση άγνωστων λέξεων των κειμένων. 

Ø  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές έφτιαξαν ένα  επιτραπέζιο  παιχνίδι 
του οποίου η συσκευασία απαιτούσε την εφαρμογή των γνώσεων της γεωμετρίας και 
της στερεομετρίας. Συγκεκριμένα έπρεπε να φτιάξουν το ανάπτυγμα δύο ορθογωνίων 
παραλληλεπιπέδων ένα για το πάνω κι  ένα για το κάτω τμήμα του κουτιού ενώ και 
στο ταμπλό οι μαθητές σχεδιάζοντας με το διαβήτη διαπίστωσαν για άλλη μια φορά 
τις  ιδιότητες  των ακτίνων του κύκλου καθώς προσπαθούσαν οι κυκλικές θέσεις  της 
πορείας των πιονιών να εφάπτονται και να έχουν ίσο εμβαδόν. 

Ø  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα γνώρισαν ήθη  και έθιμα από διάφορα μέρη 
της  γης αλλά και  της  πατρίδας μας. Εντόπισαν  στον άτλαντα  το  δικό  τους  και  στο 
χάρτη της τάξης τη θέση των κρατών για τις οποίες έγινε αναφορά, επικέντρωσαν την 
προσοχή τους στην κλιματική ζώνη στην οποία ανήκουν και σύνδεσαν το περιβάλλον 
με  τις  συνήθειες,  τον  τρόπο  ζωής  και  τα  επαγγέλματα  των  ανθρώπων  εκεί. 
Ασχολήθηκαν  με  τις  τυχόν  αλλαγές  που  συνέβησαν  στο  πέρασμα  του  χρόνου  στις 
διαφορετικές  αυτές  κοινωνίες.  Με  αφορμή  το  βιβλίο  «ο  Μελάνιος  Τρεχαντήρας 
ταξιδεύει», αξίζει να αναφερθεί, επίσης, το πόσο εντυπωσιάστηκαν οι μαθητές για τις 
γλωσσικές, πολιτιστικές και άλλες διαφορές που συζητήσαμε ότι υπάρχουν ανάμεσα 
στους κατοίκους διαφορετικών πόλεων της Ελλάδας. 

Ø  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Υπήρξε η ανάγκη χρήσης του διαδικτύου για την εύρεση πληροφοριών κυρίως 
γύρω από  τους Εσκιμώους,  τους Αβορίγινες  και  τους  Ινδιάνους  ενώ αναζητήθηκαν 
και εικόνες διαφόρων φυλών από διάφορες ιστοσελίδες για τη δημιουργία κολάζ. 

Ø  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ένα  μεγάλο  μέρος  του  προγράμματος  απαρτίστηκε  από  δραστηριότητες 
σχετικές    με  την  αισθητική  αγωγή.  Έτσι  οι  μαθητές  έφτιαξαν  σελιδοδείκτες, 
επινόησαν  ένα  άλλο  εξώφυλλο  για  τα  βιβλία  που  διάβασαν,  ζωγράφισαν  κάποια 
αποσπάσματα που  τους  έκαναν  εντύπωση,  σχεδίασαν κόμικ,  συγκέντρωσαν  εικόνες 
και φωτογραφίες για κολάζ. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι ένα μέρος της παρουσίασης των 
βιβλίων  τους  έγινε  με  τη  μορφή  παντομίμας,  μια  μέθοδος  που  έδωσε  την  ευκαιρία 
στους μαθητές για ένα είδος κινητικής δραματοποίησης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στην  αρχή  του  προγράμματος  (κι  έχοντας  ως  στόχο  να  αποτελέσει  πηγή 
χαρούμενης  και  δημιουργικής  δράσης)  με  ερωτηματολόγια  και  συζήτηση  έγινε  μια 
πρώτη διερεύνηση του ενδιαφέροντος και της προγενέστερης επαφής των μαθητών με 
τα βιβλία. Στο τέλος έγινε ένας έλεγχος της κατανόησης των κειμένων μέσα από το 
επιτραπέζιο  παιχνίδι  γνώσεων  που  ετοίμασαν  τα  ίδια  τα  παιδιά. Ακόμα  στη  γιορτή



λήξης έλαβε χώρα η παρουσίαση του παραγόμενου έργου στο υπόλοιπο σχολείο και 
την ευρύτερη κοινωνία. 

Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Πατάκη για τη βοήθειά τους, την υπεύθυνη των πολιτιστικών 
θεμάτων κ. Κουφού,  τους  μαθητές  που συμμετείχαν στο  πρόγραμμα και  όλους  όσους 
ενεπλάκησαν στη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Ο υπεύθυνος του προγράμματος 

Στράτος Αραμπατζής 

Τα βιβλία που διαβάσαμε: 

Μαρία Μιχαήλ – Δέδε, Ινδιάνικοι θρύλοι, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1988 

Αθηνά Παπαδάκη, Παλιές ιστορίες του κόσμου (Ασία), εκδόσεις Καστανιώτη 

Έλενα Αρτζανίδου, Στο μισό του ουρανού, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2006 4 

Λότη Πετροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, Το μυστήριο του Αγιοβασίλη, Αθήνα, 2007 5 

Ελένη Τορόση, Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει, Αθήνα, 2006 5 

Λεία Χατζοπούλου – Καραβία, Ρίκι, Αθήνα, 2007 5 

Λίτσα Ψαραύτη, Οι τελευταίοι ήρωες, Αθήνα, 2007 17 

φ







Τα παιδιά έχουν 
ανακαλύψει μερικές ωραίες 
εικόνες για το κολάζ. 

Άλλη μια εικόνα (από το internet αυτή) 
έτοιμη να πάρει τη θέση της στο κολάζ 

…και το 
αποτέλεσμα



Υπογράφουμε ότι δανειστήκαμε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου και ότι το έχουμε επιστρέψει σώο κι αβλαβές.



Για να μην μετατραπεί η 
ανάγνωση των βιβλίων σε 
καταναγκαστική εργασία 
επιδοθήκαμε σε μια πρώτη 
παρουσίαση των ιστοριών με 
παντομίμα. Εδώ ο Δημήτρης 
ινδιάνος έτοιμος να στοχεύσει 
με το τόξο του! 

Τα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν 
την υπόθεση μέσα από τις κινήσεις των 
συμμαθητών τους. Νικητής αυτός που θα 
ανακάλυπτε τα περισσότερα στοιχεία της 
ιστορίας. Ο Νίκος με το ρόλο του 
Μελάνιου Τρεχαντήρα προσπαθεί να 
κρατήσει την ισορροπία του στο 
ποδήλατό του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ 

• Οι τελευταίοι ήρωες 

± Τι ζήτησε ο Αλέξανδρος από τη μαμά του στο τηλεφώνημα; 
± Τι υποσχέθηκε ότι θα του στείλει η μαμά του στο γράμμα της; 
± Το επάγγελμα του εγγονού του Κόκκινου Γερακιού. 
± Από εκεί έβγαινε η φωνή του Γοργοπόδαρου Λύκου. 
± Με αυτά αντιμετώπισαν οι λευκοί τα τσεκούρια και τα τόξα των Ινδιάνων. 

• Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει 

± Με τι μεταφορικό μέσο ταξιδεύει ο Μελάνιος Τρεχαντήρας; 
± Τι φόρεσε ο Τζοβάνι ή Τζον ή Γιόχαν για να μη φαίνεται ξένος; 
± Τι έφερε η Ειρήνη μέσα στο σάκο της από το χωριό της, το Πυργάκι; 
± Τι είχε μέσα στο δισάκι που έδωσε η Ειρήνη στο Μελάνιο, πριν αρχίσει πάλι το 
ταξίδι του; 
± Ποια λύση πρότεινε ο Μελάνιος Τρεχαντήρας στο μυρμήγκι, για να μην 
κουτσαίνει; 

• Στο μισό του ουρανού 

± Τι αγαπάει πιο πολύ η Ωραιοζήλη; 
± Τι αγώνας γίνεται με τον Τσιλιμπήθρα, την Ωραιοζήλη και την Ντιλάι; 
± Ποιο ήταν το βραβείο του παραπάνω αγώνα; 
± Ποια δραστηριότητα έκανε η Ωραιοζήλη το βράδυ; 
± Τι έκανε η Ντιλάι ξαπλωμένη στο κρεβάτι της Ωραιοζήλης; 

• Το μυστήριο του καλοκαιρινού Αγιοβασίλη 

± Με ποιο παιχνίδι έπαιζε η Νεφέλη, όταν είδε τη δεύτερη φορά τον Άγιο Βασίλη; 
± Τι παιχνίδι πήγαινε να παίξει ο Απελλής, όταν έφτασε η Όλγα στο σπίτι τους; 
± Τι έφερε η Όλγα από τη γιαγιά Ελισάβετ; 
± Τι έβαλε στην τσέπη της η Νεφέλη, όταν κατέβηκε από το δωμάτιό της λίγο πριν 
βγούνε με την ξαδέλφη της; 
± Ποια ζώα σχεδιάζει συνεχώς ο Απελλής; 

• Παλιές ιστορίες του κόσμου 

± Τι βοήθησε τον Ιζανάγκη να ανέβει στον επάνω κόσμο από τον κάτω, όπου πήγε 
για να δει τη γυναίκα του; 
± Από ποιο μέρος του σώματος του Ιζανάγκη βγήκε ο Σουζανόβο; 
±  Όταν  το  έφαγε  η  Αματεράσου,  βγήκαν  από  τα  χείλη  της  ομίχλη  και  μαζί  τρεις 
θυγατέρες. Τι είναι; 
± Γιατί ζητούσε γιατρικό ο Σολομώντας; 
± Αυτή έγινε σημαία από τον Καβέχ.



Θα μπορούσε να ήταν ένα άλλο 
εξώφυλλο για το βιβλίο «20.000 
λεύγες κάτω από τη θάλασσα» 

Έχετε εντοπίσει κρυμμένο στους 
θάμνους τον Τομ Σόγιερ και το 
φίλο του; 

Η Μυρσίνη φαντάστηκε έτσι το 
σπίτι όπου η Άννα Φρανκ έγραψε 
το ημερολόγιό της.



Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει 
και στη χώρα των κόμικς. 

Το κόμικ του Ρίκι 

Παλιές ασιατικές 
ιστορίες που έγιναν 
κόμικς.



Οι μαθητές έβαλαν όλη τους την 
τέχνη για να φτιάξουν τους 
σελιδοδείκτες τους. 

Έτοιμοι οι σελιδοδείκτες για να μας θυμί 
ζουν σε ποια σελίδα είμαστε!



Αφού σχεδιάσαμε την πορεία 
που θα ακολουθούν τα πιόνια, 
τις σκάλες και τις τσουλήθρες 
του ταμπλό, ξεκινάμε να 
χρωματίζουμε. 

Ενώ σχεδιάζουμε μια από τις 
ακμές του αναπτύγματος του 
ορθογωνίου. Πρόκειται για το 
πάνω τμήμα του κουτιού που 
θα «στεγάσει» το επιτραπέζιο 
παιχνίδι μας.



Στο τέλος παρουσιάσαμε 
τις δημιουργίες μας 

Η ομάδα της Στ΄ τάξης ετοιμάζεται να 
αντιμετωπίσει την ομάδα της Ε΄.


