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Γιατί επιλέξαμε παραμύθι? 
Γιατί το παραμύθι εμπλουτίζει το συναισθηματικό 
κόσμο του παιδιού και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στα 

παιδιά.  

«Τα τρία γουρουνάκια» «Τα τρία μικρά λυκάκια» 



  Στόχοι του προγράμματος 

  Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παραμύθια. 

  Να γνωρίσουν  τους ήρωες του παραμυθιού και να 
ταυτιστούν μαζί τους. 

 Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα. 

 Να αναπτύξουν τη φαντασία τους. 

 Να εκφραστούν εικαστικά και μουσικά. 

 Να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά και ευχάριστα. 

 Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους. 

 Να μιμηθούν και να δραματοποιήσουν ρόλους. 

 Να αλληλεπιδράσουν και να καλλιεργήσουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 
 



Η  ομάδα  μας… 
Την αποτελούσαν: 6 μαθητές   (5 αγόρια και    1 

κορίτσι)  ηλικίας από 8 έως 11 ετών. 
Ως προς τη διάγνωση:  
    οι  2 μαθητές έχουν διαγνωσθεί με Μέτρια Νοητική     
Υστέρηση, οι 3 με Σύνδρομο Down και 1 με σύνδρομο 
Rubinstein. 
Συνάντηση της ομάδας  μια φορά την εβδομάδα για 

ένα δίωρο, σε σταθερό χώρο. 
Διάρκεια: Από τον  Οκτώβριο του 2015 μέχρι τη 

λήξη του σχολικού έτους. 



Μέθοδος 

  Εργασία με ομάδες 
 

  Ενεργητική μάθηση 
 

  Βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 

  2 συντονίστριες, με υποστηρικτικό και        
                            κατευθυντικό ρόλο  



                 Συνοπτική περιγραφή    
της διαδικασίας 

   

Α. Γλώσσα και επικοινωνία. 
  Παιχνίδια γνωριμίας σε στόχο το δέσιμο της ομάδας. Προχωρήσαμε 

στη διατύπωση  των  κανόνων με βοήθεια  από  τα  «Στρουμφάκια».  

 Αναφορά στη δομή του παραμυθιού  και στη μορφή του βιβλίου. 
(εξώφυλλο-συγγραφέας- εικονογράφηση). 

 Αφήγηση των παραμυθιών και αναδιήγηση από τους μαθητές με χρήση 
κούκλας και  μουσικής  

 Γνωριμία με τους ήρωες και πιθανή ταύτιση μαζί τους. Έδωσαν 
ονόματα και εντόπισαν χαρακτηριστικά τους (έξυπνο, τεμπέλικο, καλό,   
κακός λύκος).  

 Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των δύο παραμυθιών. 

 Άσκηση της μνήμης και της παρατηρητικότητας με σειροθέτηση των 
εικόνων της ιστορίας. 

 



 
Β. Δημιουργία και έκφραση 

 Δραματοποίηση των παραμυθιών. 

 Ομαδική εργασία-κολάζ.  

 Κατασκευή αντικειμένων και ηρώων των 
παραμυθιών. 

 Ζωγραφική (αγαπημένων ηρώων ή σκηνών των 
παραμυθιών). 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με την τεχνική 
«Κείμενο για όλους» 

 Μουσικά ακούσματα σχετικά με τις ιστορίες. 

 Αναγνώριση των συναισθημάτων που βίωναν οι 
ήρωες. Έκφραση προσωπικών συναισθημάτων.  
 



Γ. Δραστηριότητες σχετικές με 
το περιβάλλον 

Γνωριμία με τα ζώα του δάσους και τα ζώα 
του αγροκτήματος. 

Γνωριμία με τα υλικά που κατασκευάζονται 
τα σπίτια και την προέλευσή τους. 

 Ιδιότητες των υλικών (ελαφρύ, βαρύ,σκληρό, 
απαλό κ.α.) 

Έγιναν κτίστες και έφτιαξαν ¨σπιτάκια¨. 

Είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα δικά 
τους σπίτια και την οικογένειά τους. 

 

 



Δ. Ψυχοκινητικά παιχνίδια 

 Παιχνίδια με το λύκο: «Λύκε ,λύκε είσαι δω?» 

 «Ο λύκος και τα πρόβατα». 

  «Μεταμορφώθηκαν» σε λύκο και ονομάτισαν τα μέρη 
του σώματος 

 «Μεταμορφώθηκαν» σε γουρουνάκια και κυλίστηκαν 
στη λάσπη.  

 Έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια και πάζλ σχετικά με το 
θέμα των παραμυθιών.  

 « Τραγούδησαν τον «Μπόμπ… το 

 μάστορα» και έφτιαξαν σπιτάκια. 

 

 

 



 
Ε. Άλλες εξωτερικές 

δραστηριότητες 

Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη 
Ευκαρπίας. 

Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο. 

Επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Ευκαρπίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
ημέρας βιβλίου. Παρουσίαση ηλεκτρονικού 
βιβλίου από τους μαθητές μας.  



Αξιολόγηση από τις 
συντονίστριες 

 Ήταν μια θετική εμπειρία για όλους. Οι μαθητές 
παρουσίασαν  βελτίωση: 

 Ως προς τη συμμετοχή τους, 

 Ως προς την ικανότητα ανάκλησης στοιχείων του 
περιεχομένου των παραμυθιών. 

 Ως προς την έκφραση και αλληλεπίδραση, 
καλλιεργώντας τις  επικοινωνιακές δεξιότητές τους 

 και τέλος, το χάρηκαν  πάρα πολύ με τις παιγνιώδης 
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν!! 

 

 





Μια φορά και έναν καιρό, ζούσαν  

(τρία γουρουνάκια με τη μαμά τους) . 

 

Tα                                    ( γουρουνάκια)  

μεγάλωσαν , 

 

 

και αποφάσισαν                             (να φύγουν)  



  

 
Το                    (πρώτο γουρουνάκι) , αγόρασε 

                                                      (άχυρα), 

 

 

 

 

Και έφτιαξε ένα                                                 
(αχυρένιο σπίτι).    



   

 
Όμως , ο                                      (λύκος, φύσηξε 

                                          δυνατά ) 

                                                                                    

 

     και                                          (γκρέμισε το 

                                                                                        

                                         σπίτι.) 

  

 

 

 



 
Έτσι τα                                                     (τρία γουρουνάκια),  
 
 
             
                           
                έδιωξαν το (λύκο) 
 
                                                                                 (λύκο)  
Και, 
 
«έζησαν αυτά καλά κι εμείς καλύτερα !» 

              ΤΕΛΟΣ 
 


