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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Τίτλος Ενότητας: Συναντήσεις ευγενικών τεράτων 

Βαθµίδα/Τάξη: 1η / Β’ Τάξη  
Διάρκεια: 2 Χ 80΄  

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΓΙΑΤΙ; (Αναφέρεται στον Δείκτη Επιτυχίας 1) 
Θεµατικές Περιοχές: Ταυτότητα, Κοινωνία και Ζωή 
 
Για ποιο λόγο αναπτύσσονται οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 
και ποιες πηγές χρησιµοποιούνται για παραγωγή ιδεών; 
 
Οι ήρωες του βιβλίου και οι σχέσεις τους αποτελούν την 
αφορµή για να µπουν τα παιδιά σε αντίστοιχους ρόλους και να 
σχεδιάσουν το δικό τους ευγενικό τερατάκι µε χαρακτηριστικά 
και στοιχεία που να αντανακλούν στον εαυτό τους και στους 
τρόπους συµπεριφοράς τους, στην προσωπικότητά τους. Αν 
και τα παιδιά του σχολείου διακρίνονται από µια σχετική 
ευγένεια προς τους µεγαλύτερούς τους, δεν παρατηρείται το 
ίδιο σε σχέση µε τους συνοµήλικούς τους και γενικότερα µε 
τους/τις συµµαθητές/τριές τους. 

Πηγές: 

• Connie Miller Colwell, (2018). 
Τερατοπαρέα µε τρόπους; 
Ευχαριστώ, παρακαλώ, Εκδόσεις 
Μίνωας  

• Η ιστοσελίδα της Maira Chiodi 
      εικονογράφου     
      http://mairachiodi.com/		
	
 

1.1.1. Να παράγουν συνειρµούς και 
υποθέσεις συνδέοντας την ιστορία 
και εικονογράφηση του βιβλίου: 
«Τερατοπαρέα µε τρόπους: 
Ευχαριστώ, παρακαλώ» και άλλων 
οπτικών ερεθισµάτων, µε τον εαυτό 
τους. 

1.2.1 Να προσδίδουν ποικίλα 
νοήµατα στους εικαστικούς 
πειραµατισµούς τους, µέσα από τις 
µορφές και τα σχήµατα των 
τεράτων. 

 

 
ΤΙ; (Αναφέρεται στον Δείκτη Επιτυχίας 2) 

Σε ποιο εικαστικό λεξιλόγιο δίνεται έµφαση; 

- Γραµµή (ευθεία, καµπύλη, χοντρή, λεπτή), περίγραµµα  

- Σχήµα/µορφή, σύνθεση. 

 

	
2.1.1. Να χρησιµοποιούν το 
περίγραµµα και διάφορα είδη 
γραµµών για τη δηµιουργία 
φανταστικών τεράτων. 

 
ΠΩΣ; (Αναφέρεται στους Δείκτες Επιτυχίας 3 και 4) 

Ποιες πρακτικές υιοθετούνται που να εξυπηρετούν τη 
συγκεκριµένη οµάδα παιδιών; 
 

Συνειρµοί, συζήτηση (σε οµάδες και στην ολοµέλεια), 
συνεργασία. 
 

 

 

	
3.2.1. Να χρησιµοποιούν το κολάζ 
και υλικά σχεδίου – ζωγραφικής 
στα έργα τους.  

3.3.1. Να εντοπίζουν δεδοµένα µε 
τη χρήση των αισθήσεών τους σε 
σχέση µε τα τερατάκια (η όψη και η 
υφή τους, πιθανοί ήχοι, µυρωδιές). 

3.6. Να εξελίσσουν και να 
διαφοροποιούν την εικαστική τους 
εργασία µέσω ανταλλαγής ιδεών µε 
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τα άλλα παιδιά και τη δηµιουργία 
συνθέσεων.  

4.1.1. Να αντιδρούν στα οπτικά 
ερεθίσµατα (εικόνες του 
παραµυθιού, τα έργα τους και τα 
έργα των άλλων παιδιών) µέσα 
από υποθέσεις / ερωτήµατα 
/τίτλους και έκφραση 
συναισθηµάτων.	

 
ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ: 

Το βιβλίο της Connie Miller Colwell, «Τερατοπαρέα µε τρόπους: Ευχαριστώ, παρακαλώ» και 
παρουσίαση του βιβλίου σε µορφή powerpoint. Εικόνες τεράτων από τη σελίδα της εικονογράφου του 
βιβλίου Maira Chiodi. Εικαστικό ηµερολόγιο, χαρτί φωτοτυπικής, χαρτί woodfree Α2, αχυρόχαρτο Α1 
κοµµένο οριζόντια σε 2 λωρίδες, χρωµατιστά µολύβια, λεπτοί και χοντροί µαρκαδόροι, λαδοπαστέλ, 
blue tack, χαρτοταινία, ψαλίδια, γόµες στικ. 
Μουσική για το πάρτι: Martin Hall – Enjoy your Heartbreak  
https://www.youtube.com/watch?v=h-kLS5bHKuQ 
 
Τα σχεδιαστικά και ζωγραφικά υλικά που χρησιµοποιούνται είναι υλικά µε τα οποία τα παιδιά 
είναι εξοικειωµένα 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
	
Τα παιδιά κάθονται σε οµάδες. Στο Μάθηµα 1 εργάζονται αρχικά ατοµικά και ακολούθως σε οµάδες 
των 2 – 3 ατόµων. Στο Μάθηµα 2 εργάζονται στις ίδιες οµάδες όπως και στο Μάθηµα 1. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 1 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ (5 λεπτά) 
 
Η/Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν έχουν 
κάποια σχέδια για το Σαββατοκύριακο που 
πλησιάζει, για ξεκούραση και παιχνίδι ή αν έχουν 
κάποια πρόσκληση. Αφού ακούσει τα παιδιά, 
τους προβάλλει µια ασυνήθιστη πρόσκληση από 
έναν άγνωστο αποστολέα, ο οποίος τα 
προσκαλεί σε ένα µοναδικό πάρτι! 
 
Ενδεικτικά ερωτήµατα: 
Είναι µια συνηθισµένη πρόσκληση;   
- Θα είναι διασκεδαστικό;  
- Ποιος άραγε να µας καλεί; 
- Πώς να µοιάζει; 
- Θέλετε να το ανακαλύψουµε µαζί;  

 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωση του βιβλίου και συζήτηση  (Στόχοι 1.1.1, 3.3.1) (10 λεπτά)  
 

Η/Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι µαζί µε την πρόσκληση παρέλαβε κι ένα βιβλίο µε τίτλο 
«Τερατοπαρεά µε τρόπους: Ευχαριστώ, παρακαλώ», το οποίο τους το παρουσιάζει. Πριν να αρχίσει 
την αφήγηση του βιβλίου, δίνει οδηγία στα παιδιά ότι στο άκουσµα ενός ηχητικού σήµατος θα 
σχεδιάζουν στον αέρα κάποια στοιχεία που θα υποδεικνύει, κατά την αφήγηση, (π.χ. το βουνό από 
λάσπη, το µυτερό χαµόγελο, το στριφογύρισµα της σβούρας). Καθώς τους διαβάζει την ιστορία του 
βιβλίου, προβάλλει και τις σελίδες του. Μέσα από τη συζήτηση καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 
Τερατοπαρέα τους έστειλε την πρόσκληση. Συζητείται η συµπεριφορά των Τεράτων στο πάρτι. 
Παρουσιάζονται σε καρτέλες οι λέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά τα τέρατα όταν συζητούν µεταξύ 
τους (ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ), ενώ τονίζεται ότι τα Τέρατα διατηρούν τους ευγενικούς τους 
τρόπους, παρά το έξαλλο παιχνίδι τους.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Παρατήρηση των τεράτων µέσα από εικόνες (Στόχος 3.3.1.) (10 λεπτά)   
 

Η/Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν θέλουν να δουν από κοντά τα τερατάκια και να τα µελετήσουν. 
Δίνεται σε κάθε οµάδα µια έγχρωµη φωτοτυπία από το παραµύθι για να µπορέσουν να 
παρατηρήσουν καλύτερα την Τερατοπαρέα. Κάθε οµάδα έχει διαφορετική σκηνή. Τα παιδιά 
καλούνται να παρατηρήσουν τα τερατάκια του βιβλίου και συζητούν για τα χαρακτηριστικά τους, 
αναφέροντας αυτά που τους εντυπωσιάζουν περισσότερο. Ακολουθεί σύντοµη συζήτηση στην 
ολοµέλεια της τάξης. 
 
Ενδεικτικά ερωτήµατα: 
- Πώς θα χαρακτηρίζαµε τα τερατάκια; Συµπαθητικά, τροµακτικά, περίεργα ή αλλιώς; 
- Ποιο είναι το αγαπηµένο σας τερατάκι; 
- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Περιγράψτε το. 
- Τι του αρέσει να κάνει στο πάρτι; 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ  
Η εκπαιδευτικός υπενθυµίζει στα παιδιά ότι είναι κι αυτοί προσκεκληµένοι στο πάρτι των τεράτων. 
Τότε εµφανίζει ένα τερατάκι από την ιστορία, µε το όνοµα «Ψηλός Ευγενικούλης», που τους 
προσκαλεί στο πάρτι. Καλούνται να το περιγράψουν και στη συνέχεια να σχεδιάσουν στον αέρα το 
περίγραµµά του. Η εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι το τερατάκι αυτό έχει µια παράκληση προς τα 
παιδιά (τονίζει τη λέξη «παρακαλώ» που χρησιµοποιούν συχνά τα τέρατα). Αφού αποδεχτούν την 
πρόσκληση, τους ζητά να φέρουν µαζί τους κι από µια µικρή τερατοπαρέα. Τίθεται από την 
εκπαιδευτικό το ερώτηµα «Πού θα τη βρούµε;». Αναµένεται ότι τα παιδιά θα προτείνουν να τη 
φτιάξουµε. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Πειραµατισµοί για τη δηµιουργία τεράτων (Στόχοι 1.2.1, 2.1.1, 3.2.1) (20 
λεπτά) 

(Συµµετοχική Επίδειξη) 
Η εκπαιδευτικός, αφού ακούσει τις ιδέες των παιδιών, σχεδιάζει στον πίνακα τρία οπτικά ερεθίσµατα 
(π.χ. ένα χαµόγελο, ένα δόντι, µια σγουρή τρίχα) και αρχίζει να σχεδιάζει µια απλή µορφή, την οποία 
δεν ολοκληρώνει. Ζητά από κάποια παιδιά να έρθουν στον πίνακα και να δοκιµάσουν να 
δηµιουργήσουν τα δικά τους φανταστικά πλάσµατα µε βάση οπτικά ερεθίσµατα που έχει έτοιµα πάνω 
σε χαρτί και κολλά στον πίνακα. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούν τη διαδικασία. Έτσι 
δηµιουργούνται τρία τέρατα στον πίνακα, που αποτελούν την τερατοπαρέα που θα πάρει µαζί της η 
εκπαιδευτικός. Η εκπαιδευτικός σχολιάζει σηµεία στα σχέδια των παιδιών όπως είναι το περίγραµµα, 
η έκφραση, τα διάφορα είδη γραµµών. Τα σχέδια των παιδιών και της εκπαιδευτικού σβήνονται από 
τον πίνακα µετά την επίδειξη. 

	
Στις οµάδες υπάρχουν οπτικά ερεθίσµατα µε συγκεκριµένα µέρη του σώµατος (µάτια, στόµα, µαλλιά, 
πόδια). Τα παιδιά επιλέγουν τρία χαρακτηριστικά που τους εντυπωσιάζουν περισσότερο και τα 
κολλούν στο εικαστικό τους ηµερολόγιο σε διαφορετικά σηµεία, στη σελίδα που έχουν µπροστά τους. 
Ακολούθως ξεκινούν να σχεδιάζουν τα δικά τους τερατάκια, αποδίδοντας τα χαρακτηριστικά που 
επιθυµούν (χαµόγελο, µάτια, δόντια, µαλλιά, χέρια, πόδια, ουρά).  

       
 
Ενδεικτικά ερωτήµατα κατά τη διαδικασία:  
-    Πώς θα φτιάξετε το περίγραµµα; Τι είδους γραµµές θα χρησιµοποιήσετε; 
- Η καµπύλη για το χαµόγελό του θα είναι µικρή ή µεγάλη; 
- Τα δόντια του θα είναι µυτερά ή καµπυλωτά;  
- Πού θα βρίσκονται τα µάτια του και πόσα θα είναι; 
- Θα υπάρχει κάτι πάνω στο κεφάλι του (κεραίες, µάτια, κερατάκια, αξεσουάρ); 
- Θα έχει κάτι πίσω από την πλάτη του (ουρά, φτερά) ή όχι; 

Η/Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι τα υλικά που τους παρέχει είναι λεπτές και χοντρές 
ξυλοµπογιές και λεπτοί και χοντροί µαρκαδόροι, ώστε να δηµιουργήσουν ποικιλία γραµµών στις 
δηµιουργίες τους. Τονίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να χρωµατίσουν τα τερατάκια τους, αλλά να 
αποδώσουν µόνο το περίγραµµα µε χρώµατα.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ονοµάζοντας και συστήνοντας τα τερατάκια (Στόχοι  2.2.1,  3.6, 4.1.1.)  
(5 λεπτά) 
 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να διαλέξουν από αυτά που σχεδίασαν, εκείνο που τους άρεσε 
περισσότερο και είναι το αγαπηµένο τους, και να του δώσουν ένα όνοµα. Παράλληλα να σκεφτούν 
κάποια στοιχεία για την προσωπικότητά του και κάποιες πιθανές ιδιότητές του. Δίνει ένα παράδειγµα 
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ονοµάζοντας το δικό της τερατάκι π.χ. ο ατίθασος µονοδόντης που του αρέσει να χορεύει στα πάρτι. 
Αφού ακούει κάποιες από τις ονοµασίες, η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να συστήσουν τα τερατάκια 
τους στον διπλανό τους αναφέροντας το όνοµά του και κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητάς του. Ακολούθως µπορούν να συστήσουν τα τερατάκια τους και στα υπόλοιπα µέλη 
της οµάδας τους.  
 

   
 
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι τα τερατάκια περνούν  τόσο ωραία στο πάρτι που δεν 
καταλαβαίνουν ότι νυχτώνει. Τότε φυσικά δεν σταµατούν τη διασκέδαση και το πάρτι τους 
συνεχίζεται! 

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δηµιουργία σε µαύρο φόντο (Στόχοι: 3.6, 3.2.1, 4.1.1.) (20 λεπτά) 
 
Η/Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει την πιο κάτω υπόθεση: «Ας υποθέσουµε ότι έχει πια νυχτώσει και το 
πάρτι συνεχίστηκε κι έγινε πια νυχτοπάρτι». Ακολούθως τους ζητά να  συνεχίσουν τη ζωγραφιά τους, 
αυτή τη φορά, ανά δυάδες σε µαύρο αχυρόχαρτο, το οποίο θα αποτελέσει το φόντο 
χρησιµοποιώντας λαδοπαστέλ. Δίνει σε κάθε οµάδα µαύρο αχυρόχαρτο Α1, κοµµένο οριζοντίως σε 
λωρίδες, και λαδοπαστέλ και ζητά από τα παιδιά να δουλέψουν σε δυάδες ή/και τριάδες. Η 
εκπαιδευτικός υποβάλλει βοηθητικά ερωτήµατα πριν να αρχίσουν να εργάζονται. 

	
Ενδεικτικά ερωτήµατα: 
- Μήπως µαζεύονται κι άλλα τερατάκια για το νυχτοπάρτι που δεν ήταν παρόντα προηγουµένως; 
- Πώς να µοιάζουν αυτά; 
- Μπορεί να έχουν κάποιες ιδιότητες σε σχέση µε το φως ή το σκοτάδι; 

 

                                                                        

Με το τέλος της δραστηριότητας, τα οµαδικά έργα των παιδιών αναρτώνται στον πίνακα. Τα παιδιά 
παρουσιάζουν τα έργα τους, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τις ιδέες τους. 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Παιχνίδι (Στόχοι 2.1.1, 3.6) (5 λεπτά) 

Εµφανίζεται και πάλι ο Ψηλός Ευγενικούλης, για να ευχαριστήσει τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκλησή του. Για να τους δείξει την ευγνωµοσύνη του, τα καλεί στον πίνακα να παίξουν ένα 
παιχνίδι συνδυασµών (mix and match). 1 

      

Η/Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στον πίνακα, τρία τερατάκια τα οποία είναι κοµµένα σε τρία µέρη: το 
κεφάλι, τον κορµό µε τα χέρια και τα πόδια. Τρία παιδιά έρχονται στον πίνακα και καλούνται να 
δηµιουργήσουν νέα τερατάκια συνδυάζοντας µέρη του σώµατος από διαφορετικά τερατάκια. Ο ψηλός 
Ευγενικούλης λέει στα παιδιά ότι µπορούν να κάνουν το ίδιο στο χαρτί που τους έχει ετοιµάσει. 
Δίνεται σε κάθε παιδί µία κόλλα φωτοτυπικής Α4 διπλωµένη σε τρία µέρη. Στο πρώτο και στο τρίτο 
µέρος έχουν δηµιουργηθεί 4 εγκοπές συνολικά. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά το δικό της 
παιχνίδι συνδυασµών που έχει ήδη ετοιµάσει. Τα παιδιά παίρνουν το χαρτί τους για να εργαστούν 
στο σπίτι και  να το φέρουν στο σχολείο να παίξουν µε τους συµµαθητές τους.  

 

 

																																																													
1	Η δραστηριότητα αυτή είναι βασισµένη στο παιχνίδι Exquisite Corpse, το οποίο συνήθιζαν να παίζουν 
µεταξύ τους οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες. Το παιχνίδι επινοήθηκε το 1925 στο Παρίσι από τους Yves 
Tanguy, Jacques Prévert, André Bretonand και Marcel Duchamp. 
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ΜΑΘΗΜΑ 2 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Επαναφορά εµπειριών (10 λεπτά) 

Τα παιδιά έχουν µπροστά τους τα τερατάκια που ζωγράφισαν στο προηγούµενο µάθηµα. Η 
εκπαιδευτικός επαναφέρει στη µνήµη των παιδιών την ιστορία των τεράτων και όσα συζήτησαν. 
Μέσα από ένα σύντοµο βίντεο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν τα τερατάκια των 
συµµαθητών/τριών τους από άλλες οµάδες που πιθανόν να µην είδαν στο προηγούµενο µάθηµα. Η 
εκπαιδευτικός καλεί µερικά παιδιά, που επιθυµούν να συστήσουν το τερατάκι τους, αναφέροντας το 
όνοµά του και περιγράφοντας σε συντοµία στοιχεία της προσωπικότητάς του. 

      

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παρεµβάσεις πάνω σε υπάρχουσες εικόνες (Στόχοι 2.1.1, 4.1.1)  (15 
λεπτά) 

Η/Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι το πάρτι στο οποίο θα παρευρεθούν είναι ένα πάρτι 
διαφορετικό και ίσως θα βοηθήσει να το φανταστούν πρώτα. 

Ενδεικτικά ερωτήµατα: 
- Πώς φαντάζεστε αυτό το πάρτι των τεράτων; Θα είναι παρόµοιο µε το πρώτο; 
- Σκεφτείτε λίγο τα δικά σας πάρτι. Θα είναι σαν των ανθρώπων ή θα υπάρχουν διαφορετικά 
στοιχεία;  

- Τι θα κάνουν εκεί τα τερατάκια; (π.χ. χορεύουν, ακούνε µουσική, κινούνται, τρώνε τούρτα, µιλούν, 
τραγουδούν)  
 

(Συµµετοχική επίδειξη) 

Η/Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να σκεφτούν ότι ο πίνακας είναι ο χώρος στον οποίο θα 
σχεδιάσουν το πάρτι της µεγάλης αυτής τερατοπαρέας και διατυπώνει το εξής ερώτηµα: «Ποια 
παιδιά θα ήθελαν να σχεδιάσουν ένα από τα δικά τους τερατάκια;» Κάποια παιδιά σχεδιάζουν στον 
πίνακα. Η εκπαιδευτικός τονίζει τη λέξη ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ και τοποθετεί επιπλέον ερεθίσµατα στον 
πίνακα (τερατάκια από τη σελίδα της εικονογράφου). Δύο είναι ολόκληρα και η εκπαιδευτικός 
παρεµβαίνει πάνω τους προσθέτοντας µερικά στοιχεία, ενώ ένα άλλο είναι µισό (από τη µέση και 
πάνω). Η εκπαιδευτικός αναφέρει ότι το συγκεκριµένο τερατάκι από τη βιασύνη του ξέχασε να πάρει 
µαζί του τα πόδια του, γι’ αυτό θα του τα σχεδιάσει. Τέλος, σε συνεργασία µε ένα άλλο παιδί 
προσθέτει δύο σχήµατα (κοµµένες επιφάνειες από παλιά έργα – cut outs) και συµπληρώνουν και 
πάλι σε συνεργασία, στοιχεία που θα ήθελαν να προσθέσουν στη µορφή του. 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Η/Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά: «Τι λέτε; Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα για να δηµιουργήσουµε 
το πάρτι;» 

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Πειραµατισµοί  (Στόχοι 1.2.1, 2.1.1, 3.6) (Χρόνος: 20 λεπτά) 

Στις οµάδες υπάρχουν κοµµάτια σε διάφορα σχήµατα καθώς και κάποια χαρακτηριστικά προσώπου 
και έκφρασης (µάτια, δόντια, χαµόγελα, κεραίες) επίσης κοµµένα. Δίνεται στα παιδιά χαρτί woodfree 
Α2. Η/Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να συνεργαστούν µε άλλα παιδιά από την οµάδα τους και 
να δηµιουργήσουν τερατάκια κολλώντας αρχικά τα στοιχεία που έχουν και ακολούθως να τα 
συµπληρώσουν όπως επιθυµούν, ώστε να δηµιουργηθούν τα τερατάκια. Ενθαρρύνει τα παιδιά να 
δουλέψουν την έκφραση στις µορφές που δηµιουργούν. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3:  Γνωριµία µε τα έργα των άλλων (Στόχος 4.1.1.) (5 λεπτά) 

Με τη χρήση ρουτίνας τα παιδιά σταµατούν να εργάζονται και πάνε βόλτα για να γνωρίσουν τα 
τερατάκια των άλλων οµάδων. Η/Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τα παιδιά σε µια σειρά και το «τρενάκι» 
σταµατά για λίγο σε κάθε οµάδα. Η/Ο εκπαιδευτικός σχολιάζει θετικά τις ευγενικές τερατοπαρέες.  

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Συµπληρώνοντας τα στοιχεία του πάρτι (Στόχοι 2.2.1., 3.2.1, 3.6) (20 
λεπτά) 

 Η/Ο εκπαιδευτικός εµφανίζει και πάλι το Ψηλό Ευγενικούλη ο οποίος καλεί 
τα παιδιά να δηµιουργήσουν ένα διασκεδαστικό περιβάλλον µε: 

- Γλυκά 
- Μουσική  
- Και τι άλλο άραγε;  

Στη συνέχεια τα παιδιά επιστρέφουν στις οµάδες τους και µε σχεδιαστικά- 
ζωγραφικά υλικά (µαρκαδόροι και λαδοπαστέλ) συµπληρώνουν το πλαίσιο 
της ζωγραφιάς τους. Η εκπαιδευτικός υποβάλλει βοηθητικά ερωτήµατα κατά 
τη διαδικασία: 

Ενδεικτικά ερωτήµατα 
- Πώς θα είναι η διακόσµηση; 
- Τι θα υπάρχει για να φάµε ή να πιούµε;  

- Πώς να είναι η γεύση του µελανοχυµού; Θα δοκιµάζατε εσείς;  
- Υπάρχει κάποια µυρωδιά; 
- Μήπως ακούτε κάτι; Υπάρχει κάποιος ήχος; Τι µουσική µπορεί να ακούνε τα τέρατα στο πάρτι 
τους; 
 

Στο σηµείο αυτό εµφανίζεται ο Ψηλός Ευγενικούλης και βάζει τη µουσική του πάρτι (Martin Hall – 
Enjoy your Heartbreak https://www.youtube.com/watch?v=h-kLS5bHKuQ ), η οποία ακούγεται την 
ώρα που τα παιδιά εργάζονται στις οµάδες τους.  

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αλληλεπίδραση µε τα έργα τους και τα έργα των άλλων (Στόχοι  4.1.1.) (5 
λεπτά) 

Η/Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να παρουσιάσουν τις οµαδικές δουλειές τους. Κάθε οµάδα έρχεται 
στον πίνακα και περιγράφει τη σκηνή στο πάρτι. Όλα τα έργα τοποθετούνται στον πίνακα και η 
εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήµατα στα παιδιά για να ζωντανέψουν µε τη φαντασία τους το πάρτι. 

Ενδεικτικά ερωτήµατα: 
- Τι θα γίνει αν αγγίξω αυτό το τερατάκι;  
- Αν τσιµπήσω εκείνο; 
- Μπορεί να έχουν κάποιες ιδιότητες τα τερατάκια µας (π.χ. αλλάζουν χρώµα ή σχήµα);  
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ (5 λεπτά) 

Η/Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε εικόνες, τέρατα από το παραµύθι, τα δικά τους σχέδια, και το 
τελικό τους έργο και ζητά από τα παιδιά για κάθε εικόνα να δείξουν την προτίµησή τους. Όταν δεν 
τους αρέσει κάτι, θα πρέπει να τοποθετούν τα χέρια τους στο κεφάλι, ενώ όταν τους αρέσει κάτι, να 
ψηλώνουν και τα δύο χέρια. 

Η/Ο εκπαιδευτικός εµφανίζει στον πίνακα την καρτέλα µε τη λέξη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ο Ψηλός 
Ευγενικούλης ευχαριστεί τα παιδιά που αποδέχτηκαν την πρόσκληση στο πάρτι και που 
διασκέδασαν µαζί τους.  Καλεί τα παιδιά να χορέψουν µαζί του πριν φύγουν. Η εκπαιδευτικός βάζει 
και πάλι το τραγούδι του πάρτι και όσα παιδιά θέλουν έρχονται µπροστά για χορό, µε προσοχή, 
ασφάλεια και όπως πάντα µε ευγένεια! 

  	 

 

Σχολείο: Στ’ Δηµοτικό Πάφου – Κάτω Πάφου 
Σχεδιασµός/Εφαρµογή Μαθήµατος: Σωτηρούλα Παλµύρη, Εκπαιδευτικός Τέχνης  
Υποστήριξη/Επιµέλεια: Φωτεινή Λάρκου, Σύµβουλος Τέχνης 
Συνεργασία: Άντρη Σάββα, ΕΕΠ, Τέχνη και Διδακτική της, Πανεπιστήµιο Κύπρου 
Εποπτεία/Επιµέλεια: Τερέζα Λαµπριανού, ΕΔΕ Τέχνης	 
 
Σχολική Χρονιά: 2018-2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Προς τα παιδιά της Β’1: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ!! 

Σας προσκαλούµε σ’ ένα πάρτι 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ… 

Ελάτε να γνωριστούµε µε τρελό παιχνίδι 
την Κυριακή στο πάρκο στις 16:00 

ακριβώς! 
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Υστερόγραφο: 

Σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, όταν έρθετε στο 
πάρτι να φέρετε µαζί σας και µια µικρή 

ΤΕΡΑΤΟΠΑΡΕΑ! 
 

	

 
 
 
 
 
 
 
Προς: τα παιδιά της Β’1 
Από: ανοίξτε και θα µάθετε… 
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Οπτικά Ερεθίσµατα για το Μάθηµα 1, Δραστηριότητα 3 
	

		 		 	 				

		 	

	 		 		

	 	 	

	 	 	

	

			

	

Ο Ψηλός Ευγενικούλης 
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