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Η σκωπτική ποίηση
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μέσο διδασκαλίας
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Ρένα:

Λάζο Λάζο σ’αγαπώ και το φωνάζω
Λάζο Λάζο με κανέναν δε σ’αλλάζω
Γεια σου Λάζο παλικάρι..
Ποια γυναίκα θα σε πάρει;
Λάζαρος: η πιο όμορφη..
Ρένα:

…..και ποια είναι η πιο όμορφη;

Λάζαρος: όλες οι γυναίκες..

Διακρίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε μαθητή δημιουργήσαμε τυπικούς
διαλόγους για κάθε παιδί σαν κώδικα
συνεννόησης.
Οι διάλογοι αυτοί ήταν η καθημερινότητα
μας, για τη σχολική χρονιά που πέρασε και
εξελίχθηκε σαν μια σκυταλοδρομία μεταξύ
παιδιών και εκπαιδευτικών αλλά και
αντίστροφα.

Τι είναι η σκωπτική ποίηση;
Η ποίηση είναι λογοτεχνικό είδος που
αφετηρία της ιστορίας της θεωρείται ο
Όμηρος.
Οι Βυζαντινοί ως φυσικοί συνεχιστές των αρχαίων
Ελλήνων προσάρμοσαν τη ποίηση κυρίως σε
μορφές που εξυπηρετούσαν τη λατρεία. Παράλληλα
όμως ασχολούνταν και με κοσμικά θέματα, δηλ.
ιστορικά, μυθολογικά, σκωπτικά, επιτύμβια κ.ά.

Η σκωπτική ποίηση είναι ένα είδος ποίησης που
περιέχει στοιχεία:
ειρωνικά
καυστικά
πειραχτικά
κοροϊδευτικά

περιπαικτικά
σαρκαστικά
σατιρικά

Αναφέρεται και ως ίαμβος.

Ίαμβος λεγόταν παλιά το
σκώμμα, ο σκωπτικός
(χλευαστικός) στίχος. Σκοπός των
ποιημάτων αυτών ήταν να
περιορίσει και να διορθώσει τα
ελαττώματα, κοινωνικά και
ατομικά.

Σκοπός της σκωπτικής ποίησης ως μέσο
διδασκαλίας
•Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία
των παιδιών
•Αναπτύσσει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και
βελτιώνει την σχέση τους, με τους συμμαθητές τους
αλλά και με τους εκπαιδευτικούς
•Απομυθοποιεί την ιερότητα
του ποιητικού λόγου και αντιμετωπίζεται από το
μαθητή ως μια απλή κατασκευή.
• Δημιουργεί ευχάριστο και διασκεδαστικό κλίμα
μεταξύ των μαθητών στη σχολική καθημερινότητα
τους, με τρόπο βιωματικό και με τη συμμετοχή όλων.

Στόχοι της σκωπτικής ποίησης ως μέσο διδασκαλίαςσύνδεση με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Σύνδεση της ποιητικής-σκωπτικής διάθεσης με δεξιότητες και
παιχνίδια στο μάθημα φυσικής αγωγής. Πχ κουτσό με τους στίχους
«πως σε λένε; Κατερίνα! που δουλεύεις; στην Αθήνα!

Σύνδεση του ποιητικού ρυθμού με την κίνηση, το χορό και το τραγούδι.
Βελτίωση του προσανατολισμού στο χώρο κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού π.χ. ένας μαθητής εκτελεί ντρίπλα με τη μπάλα του μπάσκετ
ενώ προσπαθεί να απαγγείλει στίχους εναλλάσσοντας το ρυθμό των
κινήσεων του, συμφώνα με την ένταση της φωνής του και το
περιεχόμενο των στίχων.
Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών για να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του μαθήματος της φυσικής αγωγής

Μεθοδολογία
Εκμετάλλευση του τυχαίου Δημιουργική χρήση του
ρυθμού(γυμνάζονται ακλουθώντας το ρυθμό του τραγουδιού
τους ή του ποιήματος τους)
Ότι ευνοεί τη δημιουργία ποιητικού κλίματος) π.χ περνά από
μπροστά μας η Λαζαρίνα με τα γυαλιά στα μαλλιά και της
λέμε: Λαζαρίνα τα γυαλάκια, φόρεσε τα στα ματάκια.
Χρήση στιχομυθίας κυρίως στην αρχή της διδακτικής ώρας
για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος.
Χρήση ελαφρών στίχων με η χωρίς ρίμα με τραγούδι ή πεζά
π.χ Η Δανάη η καλή θα χορέψει στην αυλή, η Δανάη η Δανάη
που συνέχεια τραγουδάει και θα πάει (στο Ντουμπάι-στη
Χαβάη)
Δημιουργία ζευγαριών ομόηχων λέξεων
Δημιουργία μικρών στίχων και στροφών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βελτίωση στο γνωστικό τομέα με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
των παιδιών
Βελτίωση της ψυχολογίας των παιδιών και θετική ανταπόκριση
τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής
Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της συνεργασίας των
μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς
Αύξηση ενδιαφέροντος και κίνητρα για έκφραση- κίνηση από ολους
Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και θετική προσπάθεια για
αναπαράσταση κινήσεων-παντομίμας- δραματοποίησης
Καθολική συμμετοχή όλων των μαθητών.

Σας ευχαριστούμε
Καλό καλοκαίρι

