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Σσεηικά με ηο Υλικό 

Η Δημιουργική Γραφή για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον του Kar2ouche, για να 
ενισχύσετε τη μάθηση των παιδιών μέσω της οπτικοποίησης, της 
συζήτησης, της διατύπωσης υποθέσεων και της διερεύνησης. 
Είναι σε συμφωνία με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του 
Αναλυτικού Προγράμματος πουδών και περιλαμβάνει 
διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, όπως οι 
ΣΠΕ, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική εκπαίδευση κλπ. 

Γιατί λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε το Kar2ouche; Οι μαθητές 
βρίσκουν ότι το Kar2ouche είναι ένα εύκολο και φιλικό 
περιβάλλον, που τους δίνει τη δυνατότητα να διερευνούν 
φανταστικές ιστορίες, να διευρύνουν την αντίληψή τους και να 
κατανοούν αρκετά δύσκολες έννοιες. Σο περιβάλλον του 
Kar2ouche βοηθάει επίσης τους μαθητές, μέσω των 
δραστηριοτήτων ανοιχτού τύπου που περιλαμβάνει, να 
αναπτύξουν ερμηνείες και να τις αιτιολογήσουν βάσει όσων 
έχουν διαβάσει. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
ιδέες τους, μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εργασίας, της 
ανταλλαγής απόψεων και των ομαδικών παρουσιάσεων. Σέλος, 
τα ίδια τα κείμενα και οι εικόνες αποτελούν κίνητρο για τη 
δημιουργική γραφή των μαθητών και τους βοηθούν να σκεφτούν 
κριτικά σχετικά με την εργασία τους και την εργασία των άλλων.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Kar2ouche είναι η 
προσαρμοστικότητά του, διότι επιτρέπει στο δάσκαλο να το 
προσαρμόσει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης του. 
Οι παραλλαγές στη χρήση του είναι σχεδόν απεριόριστες.  

Σο συγκεκριμένο υλικό αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου 
και ειδικότερα, στην αναδιήγηση παραδοσιακών ιστοριών και στη 
βιωματική γραφή των μαθητών. Έχει στόχο την ανάπτυξη της 
δημιουργικής γραφής των μαθητών και την εξοικείωσή τους με το 
σχεδιασμό και την οργάνωση του γραψίματός τους. 

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν, θα σας βοηθήσουν να 
ξεκινήσετε. Όλες οι δραστηριότητες είναι σε συμφωνία με τους 
γενικούς και ειδικούς σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος πουδών και λαμβάνουν υπόψη την 
ψυχοκινητική ανάπτυξη και πνευματική ωρίμανση των παιδιών.  

Ψστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σαν έτοιμες συνταγές. Απλά, σας προσφέρουν 
κάποιες ιδέες και υποδείξεις, τις οποίες μπορείτε να 
προσαρμόσετε στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες. Οι Σημειώσεις 
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για το δάσκαλο παρέχουν μια γενική επισκόπηση, ενώ οι 
Σημειώσεις για το μαθητή, που έχουν αντιγραφεί από το 
περιβάλλον του Kar2ouche, δίνουν αναλυτικές, βήμα προς βήμα 
οδηγίες.  

Γομή 

Σο υλικό χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη: 

• Εισαγωγή: περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση και μια 
εισαγωγή στο περιβάλλον του Kar2ouche. 

• Ενότητες: Οι τέσσερις ενότητες περιλαμβάνουν ενδεικτικές 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη της δημιουργικής γραφής 
με τη χρήση του Kar2ouche. Αυτές αποτελούν μόνο προτάσεις 
και καθώς εξοικειώνεστε με τη χρήση του λογισμικού, θα 
είστε σε θέση να επινοείτε τους δικούς σας ιστοριοπίνακες και 
να φτιάχνετε τις δικές σας δραστηριότητες. 
– Η Ενότητα 1 βασίζεται στην ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

Επικεντρώνεται στη χρονική σειρά στοιχείων της ιστορίας 
και στην αναδιήγηση.  

– Η Ενότητα 2 χρησιμοποιεί την ιστορία της Σταχτοπούτας 
και παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση 
μιας ισοτρίας, όπως το προσχέδιο, την πλοκή και τους 
χαρακτήρες μιας ιστορίας. 

– Η Ενότητα 3 παρουσιάζει παραλλαγές της ιστορίας της 
ταχτοπούτας, από άλλες χώρες και πολιτισμούς. 

– Η Ενότητα 4 εξετάζει τη διαδικασία της μυθοπλασίας, με 
αφορμή καθημερινές καταστάσεις. 

• Παραρτήματα: περιλαμβάνουν αντίγραφα των ιστοριών που 
χρησιμοποιούνται στο λογισμικό, βιβλιογραφικές προτάσεις 
και αναφορές, μία λίστα με λέξεις υψηλής συχνότητας και ένα 
κείμενο σχετικά με τη χρήση του Kar2ouche από παιδιά με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Παρακάτω παρατίθενται τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει 
η χρήση του λογισμικού, καθώς και οι γενικοί σκοποί και στόχοι 
που εξυπηρετεί.  

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου 

υζήτηση στην ομάδα και αλληλεπίδραση 

υμμετοχή σε δραστηριότητες δραματοποίησης  

 

Κατανόηση γραπτού λόγου  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 



Δημιοςπγική Γπαθή  

(Για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Δημοηικού) Δηζαγσγή  Σελίδα 9 

© Immersive Education 2003 

Ανάπτυξη της κατανόησης του πεζού, ποιητικού και δραματικού 
λόγου 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου 

Έκθεση  

Προσχέδιο κειμένου  

τίξη 

Θεαηπική Αγυγή  

Αυτοσχεδιασμός και μορφές δραματικής έκφρασης 

Δραματοποίηση χαρακτήρων 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ  

Αναζήτηση πληροφοριών  

Ανάπτυξη ιδεών  

Ανταλλαγή και διαμοιρασμός πληροφοριών, αναθεώρηση 
εργασίας  

Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή  

Έκφραση και αιτιολόγηση απόψεων και ιδεών 

Διαχείριση συναισθημάτων 

Αναστοχασμός και αυτογνωσία 

υμμετοχή σε συζητήσεις και σε ομαδικές δραστηριότητες 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας 

Κατανόηση των μορφών και αιτιών της βίαιης συμπεριφοράς και 
αποφυγή της  

• Η διεύρυνση του λεξιλογίου  

• Η χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη της μυθοπλαστικής 
ικανότητας  

• Η χρήση του προφορικού λόγου για τη λογική και χρονική 
οργάνωση και έκφραση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και 
γεγονότων 

• Η διερεύνηση και ο πειραματισμός με ήχους, λέξεις και 
κείμενα 

• Η αναδιήγηση αφηγήσεων με σωστή χρονική αλληλουχία 

Γενικοί Σκοποί 
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Οι στόχοι, ακολουθώντας σπειροειδή διάταξη, διατυπώνονται σε 
τρία επίπεδα (που μπορεί να αντιστοιχούν στις τρεις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού) και εκφράζουν τι πρέπει να είναι σε θέση 
να κάνουν οι μαθητές σε κάθε επίπεδο. 

Α’ Δπίπεδο  

Να κατανοούν πώς λειτουργεί η γλώσσα των ιστοριών  

Να αναδιηγούνται γνωστές ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά  

Να εντοπίζουν και να διαβάζουν συγκεκριμένα τμήματα της 
ιστορίας  

Να αντιλαμβάνονται τη δομή μιας ιστορίας 

Να χρησιμοποιούν στοιχεία των ιστοριών, ως βάση για 
ανεξάρτητη γραφή 

Β’ Δπίπεδο 

Να περιγράφουν το σκηνικό και τα γεγονότα μιας ιστορίας και να 
τα συνδέουν με τις δικές τους εμπειρίες ή τις εμπειρίες των 
συμμαθητών τους  

Να αναπαριστούν τις ιστορίες με διάφορους τρόπους  

Να περιγράφουν προσωπικά βιώματα που να συνδέονται με 
γεγονότα από γνωστές ιστορίες 

Να συνθέτουν απλές εικονογραφημένες ιστορίες  

Να αναδιηγούνται ιστορίες, παραθέτοντας στη σωστή σειρά, τα 
κύρια σημεία της ιστορίας 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους χαρακτήρες μιας 
ιστορίας, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, τις ιδιότητές τους κλπ 

Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν βασικά στοιχεία μιας 
ιστορίας, πχ. την αρχή και το τέλος διαφορετικών ιστοριών  

Να αναπαριστούν το περίγραμμα της πλοκής μιας ιστορίας, με 
λεζάντες, εικόνες, βέλη κλπ  

Να συνθέτουν το προφίλ ενός χαρακτήρα, από μια ιστορία που 
έχουν διαβάσει, περιγράφοντας με εικόνες, λέξεις, λεζάντες, 
προτάσεις από το κείμενο κλπ, τα χαρακτηριστικά, την εμφάνιση 
και τη συμπεριφορά του  

Να χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ιστορίες, για να 
δομήσουν τις δικές τους ιστορίες 

Σηόσοι 
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Γ’ Δπίπεδο 

Να κατανοούν τη χρονική και λογική αλληλουχία των γεγονότων 
σε μια ιστορία 

Να εντοπίζουν και να αναλύουν τις αιτίες των γεγονότων σε μια 
ιστορία  

Να συζητούν για γνωστά θέματα που θίγονται στις ιστορίες και 
να τα συνδέουν με τις δικές τους εμπειρίες 

Να χρησιμοποιούν στοιχεία της δομής μιας ιστορίας, για να 
γράψουν μια δική τους ιστορία με την ίδια ή παρόμοια μορφή 

Να χρησιμοποιούν χρονικές εκφράσεις, για να εκφράσουν μια 
σειρά γεγονότων, πχ. «όταν τελείωσα...», «ξαφνικά...», «έπειτα 
από...» κλπ  

Να προβλέπουν γεγονότα ή το τέλος μιας ιστορίας 

Να συζητούν για το σκηνικό μιας ιστορίας 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους χαρακτήρες 

Να προετοιμάζουν και να αναδιηγούνται ιστορίες 

Να γράφουν μια παραλλαγή της ιστορίας, χρησιμοποιώντας το 
ίδιο σκηνικό 

Να συνθέτουν την ταυτότητα ενός χαρακτήρα 
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Χρήςιμεσ υποδείξεισ 

Αναγνυζιμόηηηα 

Όταν χρησιμοποιείτε το Kar2ouche με μικρούς μαθητές, ίσως 
θελήσετε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές του περιβάλλοντος. 
την οθόνη Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, με το 
ερωτηματικό. τη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα ελίδα 3 
της οθόνης των Επιλογών και αλλάξτε τη γραμματοσειρά που 
εμφανίζεται στις επιλογές: Γραμματοσειρά παραθύρου, 
Γραμματοσειρά στο συννεφάκι, Γραμματοσειρά συμβουλής 
εργαλείων. Η Comic Sans 12 είναι μια καλή επιλογή για τη 
γραμματοσειρά στα Παράθυρα και στα υννεφάκια, ενώ η Comic 
Sans 14, με έντονη γραφή, ταιριάζει στις υμβουλές εργαλείων. 
Θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να κάνετε 
τις αλλαγές. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι 
«password» – αλλά ίσως, ο διαχειριστής του δικτύου σας να τον 
έχει αλλάξει.  

Παποςζιάζειρ 

Οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν τη μορφή παρουσίασης, 
γι’ αυτό θα ήταν ιδανικό να υπάρχει ένας δικτυακός 
βιντεοπροβολέας και ένας διαδραστικός ασπροπίνακας. 
Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας, 
συνδεδεμένος σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή και CD-ROMs για 
την αποθήκευση και προβολή των εργασιών των μαθητών. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες μεθόδους για το 
διαμοιρασμό εργασιών, όπως: 

• ένα σύστημα διαχείρισης δικτύου, που να επιτρέπει σε όλους 
τους μαθητές να παρακολουθούν την ίδια παρουσίαση, στις 
οθόνες των προσωπικών τους υπολογιστών 

• αποθηκευμένα αρχεία σε ένα κοινόχρηστο φάκελο, όπου οι 
μαθητές θα έχουν πρόσβαση, ακολουθώντας το δικό τους 
ρυθμό εργασίας 

• οι μαθητές μετακινούνται στην αίθουσα, από υπολογιστή σε 
υπολογιστή, για να δουν τις παρουσιάσεις των συμμαθητών 
τους. 

Θα ήταν επομένως καλύτερα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο της 
Πληροφορικής να σας πει τις δυνατότητες που υπάρχουν στο 
εργαστήριο του σχολείου σας. 
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Ανηιγπαθή 

Σο Τποστηρικτικό Τλικό για τον Εκπαιδευτικό προστατεύεται 
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά μπορεί να 
φωτοτυπηθεί και να χρησιμοποιηθεί από το νόμιμο κάτοχο του 
προϊόντος. 

Πποζθήκη κειμένος και εικόνυν 

Για να προσθέσετε κείμενο στην οθόνη Κείμενο & Ήχος, 
πληκτρολογήστε πρώτα το κείμενό σας, χρησιμοποιώντας ένα 
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και αποθηκεύστε το, ως 
αρχείο .txt. Για να εισαγάγετε αυτό το αρχείο στο πλαίσιο 
κειμένου/ήχου, κάντε κλικ στο πορτοκαλί εικονίδιο Άνοιγμα 
φακέλου, που βρίσκεται στο πάνω μέρος του πλαισίου, βρείτε το 
αρχείο που δημιουργήσατε και ανοίξτε το. Θα εμφανιστεί, χωρίς 
ήχο, στο πλαίσιο κειμένου/ήχου.  

Χηφιακές φωτογραφίες και σκαναρισμένες εικόνες μπορούν να 
αποθηκευτούν στον υπολογιστή και να χρησιμοποιηθούν, ως 
φόντα. Για να τις εισαγάγετε στην οθόνη ύνθεση, επιλέξτε την 
παλέτα Υόντων και κάντε κλικ στο πορτοκαλί εικονίδιο Άνοιγμα 
αρχείου, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παλέτας. 
Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή διαθέσιμο χώρο 
στο σκληρό σας δίσκο, πριν προσθέσετε πολλές φωτογραφίες και 
εικόνες, ως φόντα. 

Ιζηόηοποι 

ε ορισμένα σημεία θα βρείτε παραπομπές σε ιστότοπους με 
συμπληρωματικό υλικό και πληροφορίες. Αν και όλοι οι 
επιλεγμένοι ιστότοποι ήταν ενεργοί κατά τη συγγραφή του 
παρόντος, καλό θα ήταν να γίνεται ένας έλεγχος της 
εγκυρότητας και καταλληλότητάς τους, πριν χρησιμοποιηθούν 
στην τάξη. 

Δπικοινυνία 

Με χαρά θα ακούσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για 
το υλικό που ετοιμάσαμε και αν έχετε κάποιες επιπλέον 
προτάσεις να κάνετε, θα μπορούσατε να τις μοιραστείτε με 
άλλους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το λογισμικό. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

• μέζω ηης ιζηοζελίδας www.kar2ouche.com  

• με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esp@kar2ouche.com  

• με επιζηολή ζηην ηατσδρομική διεύθσνζη – Education Support Packs, 
Immersive Education, The Old Malthouse, Paradise Street, 
Oxford OX1 1LD. 
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Τι είναι ηο Kar2ouche; 

Σο Kar2ouche είναι ένα περιβάλλον συγγραφής πολυμεσικών 
εφαρμογών, που χρησιμοποιεί μια σειρά ψηφιακών βιβλιοθηκών 
περιεχομένου και εστιάζει στη βελτίωση της μάθησης σε διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα. ε κάθε περίπτωση χρήσης του, οι 
λειτουργίες και η διεπαφή του περιβάλλοντος παραμένουν οι 
ίδιες. Αυτά που αλλάζουν είναι τα φόντα, οι χαρακτήρες, τα 
αντικείμενα και τα κείμενα. Από τη στιγμή λοιπόν, που οι 
μαθητές εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Kar2ouche, μπορούν 
να το χρησιμοποιούν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  

Σο Kar2ouche ταιριάζει με το οπτικό, το ακουστικό και το 
κιναισθητικό στυλ μάθησης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους 
μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και 
να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες. Διευκολύνει επίσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
υψηλότερου επιπέδου, όπως είναι η κριτική σκέψη, η ανάλυση, η 
αιτιολόγηση κλπ. 

 

Δεξιόηηηερ 

επεξεπγαζίαρ 

πληποθοπιών 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη: 

• λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννύλ έλα θείκελν  

• λα αλαγλσξίδνπλ εηθόλεο, θείκελα θαη ηδέεο  

• λα μερσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο από ηηο άζρεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα 

θξαηνύλ ό,ηη είλαη ζεκαληηθό 

• λα νξγαλώλνπλ θαη λα ηεξαξρνύλ ηηο ηδέεο ηνπο 

• λα ηνπνζεηνύλ ηα γεγνλόηα ζε ζεηξά 

• λα αλαπηύμνπλ πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. 

Δεξιόηηηερ 

αιηιολόγηζηρ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη: 

• λα αηηηνινγνύλ απνθάζεηο βάζεη ελδείμεσλ 

• λα θάλνπλ ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθέο επηινγέο 

• λα αληηιακβάλνληαη ην βαζύηεξν λόεκα  

• λα ιακβάλνπλ ππόςε ελαιιαθηηθέο νπηηθέο, εξκελείεο, 

ακθηζεκίεο θαη ππαηληγκνύο 

• λα δηαβάδνπλ «αλάκεζα ζηηο γξακκέο». 
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Δεξιόηηηερ 

διεπεύνηζηρ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη: 

• λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνδόκεζε ηνπ θεηκέλνπ 

• λα παξαηεξνύλ γεγνλόηα θαη λα πξνβιέπνπλ ηελ επαθόινπζε 

δξάζε 

• λα ζθέθηνληαη ηηο ζπλέπεηεο 

• λα δηεξεπλνύλ πώο πεξηγξάθνληαη παξαζηαηηθά νη ηδέεο, νη 

αμίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

• λα αλαιύνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ. 

Δεξιόηηηερ 

δημιοςπγικήρ 

ζκέτηρ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη:  

• λα δίλνπλ πξνζσπηθέο εξκελείεο θεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ 

• λα δεκηνπξγνύλ πξσηόηππα πνιπκεζηθά θείκελα 

• λα πξνζζέηνπλ θαληαζηηθέο ζθελέο θαη γεγνλόηα 

•  λα αληαπνθξίλνληαη κε θαληαζία ζε θείκελα θαη θαηαζηάζεηο. 

Δεξιόηηηερ 

αξιολόγηζηρ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη: 

• λα ζθεθηνύλ πώο ηα λνήκαηα αιιάδνπλ, όηαλ ηα θείκελα 

πξνζαξκόδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέζα 

• λα αλαζεσξνύλ, λα ηξνπνπνηνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ 

εξγαζία ηνπο 

• λα ζθέθηνληαη θξηηηθά γηα ηα θείκελα, ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ 

εξγαζία ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο 

•  λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηελ   

     εξγαζία ησλ άιισλ. 

Δεξιόηηηερ 

επικοινυνίαρ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην Kar2ouche, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη: 

• λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηάινγν  

• λα αθνύλε, λα θαηαλννύλ θαη λα απαληνύλ θξηηηθά ζηνπο άιινπο 

• λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο 

•  λα ρξεζηκνπνηνύλ νπηηθά κέζα θαη εηθόλεο γηα ηε δηεπθόιπλζε  

     θαη βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. 
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Δραςτηριότητεσ με το Kar2ouche 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Kar2ouche με πολλούς και 
ποικίλους τρόπους. ε γενικές γραμμές, το Kar2ouche μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία: 

• ιστοριοπινάκων  

• κινούμενων εικόνων 

• εκδόσεων. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι διότι ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
καταδείξουν την κατανόησή τους και την ικανότητα να 
εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες στο κείμενο. Με τη 
δημιουργία ιστοριοπινάκων, οι μαθητές συχνά δείχνουν την 
ικανότητά τους να συνοψίζουν και να συνθέτουν τις βασικές 
πληροφορίες του κειμένου. Οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργήσουν: 

• μια περίληψη ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή ένα κείμενο 
για ένα καθορισμένο αριθμό καρέ 

• μια βήμα προς βήμα αναπαράσταση γεγονότων, σαν να ήταν 
αυτόπτες μάρτυρες 

• μια περίληψη με συννεφάκια ομιλίας ή λεζάντες που 
περιέχουν τις σημαντικότερες φράσεις του κειμένου 

• έναν ιστοριοπίνακα με δικές τους λεζάντες και σημειώσεις 

• μια εναλλακτική αρχή για την ιστορία 

• ένα εναλλακτικό τέλος για την ιστορία 

• καρέ πριν και μετά από το τρέχον σημείο της ιστορίας 

• πρόσθετα επεισόδια 

• εναλλακτικές ερμηνείες ενός σημαντικού γεγονότος, όπου το 
κείμενο παρουσιάζει αμφισημία 

• ένα περίγραμμα της δομής της ιστορίας 

• μια διερεύνηση του βαθύτερου νοήματος χρησιμοποιώντας 
συννεφάκια σκέψης 

• μια εικονογράφηση της διαφοράς μεταξύ λόγων, σκέψεων και 
πράξεων, βασιζόμενοι σε στοιχεία της ιστορίας 

• παρουσιάσεις για την τάξη 

• μια εικονογράφηση εναλλακτικών απόψεων 

• φανταστικές συναντήσεις μεταξύ χαρακτήρων 

• φωτογραφίες/παγωμένα καρέ για μια συγκεκριμένη στιγμή 

• μια πρόταση για μια νέα ταινία/διαφήμιση/ντοκιμαντέρ κλπ. 

Ιζηοπιοπίνακερ 
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ε όλα τα παραπάνω, οι μαθητές μπορούν να προσθέτουν ήχο, 
τις δικές τους ψηφιακές φωτογραφίες, ειδικά εφέ και 
ηχογραφήσεις των δικών τους φωνών.  

Αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, οι μαθητές μπορούν να 
ολοκληρώσουν έναν ημιτελή ιστοριοπίνακα. Ένας τέτοιος 
ιστοριοπίνακας μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα: 

• το πρώτο και το τελευταίο καρέ – οι μαθητές συνθέτουν τα 
ενδιάμεσα καρέ 

• ιστοριοπίνακες που περιλαμβάνουν κενά συννεφάκια σκέψης, 
κενά συννεφάκια ομιλίας και/ή κενά πλαίσια κειμένου 

• ιστοριοπίνακες με ερωτήσεις σε πλαίσια κειμένου ή λεζάντες 

• ιστοριοπίνακες με κείμενο στο πλαίσιο κειμένου – οι μαθητές 
συνθέτουν τις εικόνες 

• ιστοριοπίνακες από τους οποίους λείπουν κάποια καρέ, για 
παράδειγμα το δεύτερο, το τέταρτο κ.ο.κ. 

• δραστηριότητες χρονικής αλληλουχίας 

• ένα κουίζ – «ποιος λέει τι;», «τι συμβαίνει μετά;» κλπ. 

Οι μαθητές μπορούν επίσης, να δημιουργήσουν τους δικούς τους 
ημιτελείς ιστοριοπίνακες για να τους ολοκληρώσουν οι 
συμμαθητές τους. 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν με το Kar2ouche 
κινούμενες εικόνες. Όπως και οι ιστοριοπίνακες, οι κινούμενες 
εικόνες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να καταδείξουν την 
κατανόησή τους και την ικανότητα να εντοπίζουν τις βασικές 
πληροφορίες στο κείμενο. Οι περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που παρατίθενται παρακάτω μπορούν επίσης να 
υλοποιηθούν με τη μορφή ιστοριοπινάκων. Μπορείτε να αναθέσετε 
στους μαθητές να δημιουργήσουν: 

• ένα δελτίο ειδήσεων 

• ένα ντοκιμαντέρ 

• μια τηλεοπτική εκπομπή λόγου/συνέντευξη 

• ένα τρέιλερ ταινίας 

• μια διαφήμιση 

• τη μουσική επένδυση μιας ιστορίας. 

Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τους ιστοριοπίνακές τους 
σε όλη την τάξη, είτε στην οθόνη του υπολογιστή, είτε 
χρησιμοποιώντας το βιντεοπροβολέα. Εναλλακτικά, μπορούν να 
τους εκτυπώσουν μέσω της σχετικής επιλογής του Kar2ouche. 
Μεταξύ των εκδόσεων που μπορούν οι μαθητές να 
δημιουργήσουν, συμπεριλαμβάνονται: 

• αφίσες 

Κινούμενερ 
εικόνερ 

Εκδόζειρ 
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• προγράμματα 

• κριτική μιας παράστασης (με εικόνες) 

• εξώφυλλα (και οπισθόφυλλα) για ένα θεατρικό έργο  

• ιστοριούλες – εικόνες από πάνω, κείμενο από κάτω 
(εστιάζοντας στη δομή/το σκηνικό κλπ) 

• γελοιογραφίες (ή σκίτσα) 

• εικονογραφημένα διηγήματα 

• προσωπικά ημερολόγια (με φωτογραφίες/εικόνες) 

• γράμματα (με εικόνες) 

• άλμπουμ φωτογραφιών 

• πολύστηλα κείμενα περιοδικών. 

Μπορείτε εύκολα να καθορίσετε το κοινό και το σκοπό όλων 
αυτών των δραστηριοτήτων για τους μαθητές σας. Οι 
δυνατότητες και οι επιλογές που έχετε είναι σχεδόν απεριόριστες 
και καθώς εξοικειώνεστε με τη χρήση και αξιοποίηση του 
λογισμικού, νέες δραστηριότητες θα σας έρχονται στο νου. 



Δημιοςπγική Γπαθή  

(Για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Δημοηικού) Δηζαγσγή  Σελίδα 19 

© Immersive Education 2003 

Αν δεν έσεηε ξανασπηζιμοποιήζει ηο 
Kar2ouche – Σύνηομορ οδηγόρ 

Αν οι μαθητές δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει το Kar2ouche, 
πρέπει να ανατρέξουν στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης, ή να 
εξασκηθούν με απλές δραστηριότητες στο περιβάλλον του 
Kar2ouche. Αν ωστόσο, δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος γι’ αυτό, 
μπορείτε να δείξετε στους μαθητές τις βασικές λειτουργίες του 
λογισμικού, δημιουργώντας μια 
διαφάνεια. Αυτό προϋποθέτει την 
επιλογή φόντων, την προσθήκη και 
τοποθέτηση χαρακτήρων, την 
εισαγωγή κειμένου σε συννεφάκια, 
όπως επίσης την προσθήκη κειμένου 
και ήχου. ταδιακά, οι μαθητές θα 
εξοικειωθούν και με τις υπόλοιπες 
λειτουργίες του λογισμικού. 

1 Ζητήστε από τους μαθητές να ανοίξουν το Kar2ouche –  
η πρώτη οθόνη που βλέπουν είναι η οθόνη σύνθεσης. 

2 τη συνέχεια, ζητήστε τους να επιλέξουν ένα 
φόντο, κάνοντας κλικ στην μπλε ετικέτα της 
παλέτας των φόντων. Αν κάνουν κλικ ξανά, 
εμφανίζονται τα φόντα ανά έξι και αν κάνουν 
κλικ ακόμα μια φορά, ανά δώδεκα. (Με τρίτο 
κλικ επιστρέφουν στην αρχική κατάσταση.) Η 
μετακίνηση γίνεται με τα πράσινα βέλη που 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της παλέτας των 
φόντων. Επιλέγουν το φόντο που τους αρέσει 
με αριστερό κλικ πάνω του. Σο επιλεγμένο 
φόντο θα εμφανιστεί στην οθόνη σύνθεσης. 

Για να 
δημιοςπγήζεηε 
μια διαθάνεια 
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3 Μετά την επιλογή του φόντου, οι μαθητές πρέπει να 
προσθέσουν ένα χαρακτήρα στο καρέ. Αυτό γίνεται, κάνοντας 
κλικ στην πράσινη ετικέτα της παλέτας των χαρακτήρων 
(κλικ ξανά για να δούνε τους χαρακτήρες ανά τέσσερις, κλικ 
ακόμα μια φορά για να τους δούνε ανά δεκάξι). Η μετακίνηση 
γίνεται με τα 
πράσινα 
βέλη που 
βρίσκονται 
στο κάτω 
μέρος της 
παλέτας. 
Επιλέγουν 
το 
χαρακτήρα, 
κάνοντας 
αριστερό 
κλικ πάνω 
του και 
σύροντάς 
τον στο καρέ. Μπορούν να αλλάξουν το μέγεθος, τη στάση και 
τον προσανατολισμό του χαρακτήρα, με το εργαλείο 
χειρισμού που εμφανίζεται, αν κάνουν δεξί κλικ πάνω στο 
χαρακτήρα που βρίσκεται στο καρέ.  

• Για να περιστρέψουν το χαρακτήρα, οι μαθητές κάνουν κλικ 
στα βέλη που βρίσκονται εκατέρωθεν του 
πρώτου εικονιδίου του εργαλείου χειρισμού. 
• Για να αλλάξουν τη στάση του χαρακτήρα, 

κάνουν κλικ στα βέλη που βρίσκονται 
εκατέρωθεν του μεσαίου εικονιδίου του 
εργαλείου χειρισμού. 

• Για να αλλάξουν το μέγεθος του χαρακτήρα, 
πρέπει να κάνουν αριστερό κλικ στα μπλε 
τετράγωνα που βρίσκονται στο κάτω μέρος του εργαλείου 
χειρισμού και στη συνέχεια να σύρουν το ποντίκι προς την 
πλευρά τους, για να μεγαλώσουν το χαρακτήρα, ή προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, για να τον μικρύνουν. 

• Σο τρίτο εικονίδιο επιτρέπει την τοποθέτηση των 
χαρακτήρων και/ή των αντικειμένων σε επίπεδα. 

• Η μετακίνηση των χαρακτήρων γίνεται με αριστερό κλικ 
και σύρσιμο. 
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4 Κατόπιν, ζητήστε από τους μαθητές να προσθέσουν ένα 
πλαίσιο κειμένου. Αυτό γίνεται με αριστερό 
κλικ πάνω στο εικονίδιο πλαίσια κειμένου.  
Σο πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί στην επάνω 
αριστερή γωνία του καρέ. Οι μαθητές μπορούν 
να γράψουν σε αυτό, το όνομά τους και τον 
τίτλο του ιστοριοπίνακα που πρόκειται να 
δημιουργήσουν. Για να μεγαλώσουν το πλαίσιο, τοποθετούν 
το δείκτη του ποντικιού πάνω στη δεξιά ή 
κάτω γραμμή, ώστε να εμφανιστεί ένα 
διπλό βέλος και στη συνέχεια, κάνουν 
κλικ και σύρουν μέχρι το επιθυμητό 
μέγεθος. Για να μετακινήσουν το πλαίσιο 
σε άλλη θέση στο καρέ, οι μαθητές πρέπει 
να μετακινήσουν το δείκτη του ποντικιού 
προς το πάνω μέρος του πλαισίου και όταν ο δείκτης 
μετατραπεί σε χεράκι, να κάνουν αριστερό κλικ και να σύρουν 
το πλαίσιο στην επιθυμητή θέση. 

5 το τέλος, οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν ήχο, είτε με τη 
μορφή εφέ ήχου, είτε ηχογραφώντας τη δική τους φωνή. ε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να 
μεταβούν στην οθόνη Κείμενο & 
Ήχος, κάνοντας κλικ στην ετικέτα 
Κείμενο & Ήχος που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της οθόνης.  

τη συνέχεια, πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση 
κουμπιών ελέγχου που βρίσκεται 
στο πάνω μέρος του πλαισίου 
κειμένου/ήχου προκειμένου να 
εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου του 
ήχου. 

Για να προσθέσουν ένα εφέ ήχου, 
πρέπει να κάνουν κλικ στον 
πορτοκαλί φάκελο, να επιλέξουν 
ένα από τα διαθέσιμα εφέ ήχου και 
να πατήσουν το κουμπί Άνοιγμα. 
Αν θέλουν να ακούσουν το εφέ ήχου που εισήγαγαν, πρέπει 
να κάνουν κλικ στο εφέ και μετά στο κουμπί Αναπαραγωγή. 
Για να ηχογραφήσουν τις φωνές τους, κάνουν κλικ στο κουμπί 
με το κόκκινο μικρόφωνο και μιλάνε στα μικρόφωνά τους. Για 
να σταματήσουν την ηχογράφηση, πρέπει να κάνουν κλικ στο 
τετράγωνο κόκκινο κουμπί. Θα τους ζητηθεί να δώσουν ένα 
όνομα στο αρχείο ήχου που δημιούργησαν. Αφού 
πληκτρολογήσουν το όνομα και πατήσουν το κουμπί 
Αποθήκευση, το αρχείο ήχου επισυνάπτεται στο καρέ τους. 
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Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, οι μαθητές θα 
έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του Kar2ouche. 
Μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να πειραματιστούν με το 
περιβάλλον, προκειμένου να ανακαλύψουν και τις υπόλοιπες 
λειτουργίες και δυνατότητες του λογισμικού. 
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1θ Ενότθτα 
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Σημειώςεισ για το δάςκαλο 

1η Δραςτηριότητα  Φπονική ζειπά ηηρ ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Α 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές εργάζονται με την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 
Αναδιηγούνται την ιστορία, ασκούμενοι στην επανάληψη δομών 
της γλώσσας. Αναγνωρίζουν τους κύριους χαρακτήρες και τα 
γεγονότα της ιστορίας και χρησιμοποιούν έναν ιστοριοπίνακα για 
να τα βάλουν στη σωστή σειρά.  

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: ακούσουν προσεκτικά την 
ιστορία και να αναγνωρίσουν οικείες σκηνές. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: οργανώσουν, να 
ταξινομήσουν και να αποσαφηνίσουν σκέψεις, ιδέες, 
συναισθήματα και γεγονότα, χρησιμοποιώντας τον προφορικό 
λόγο. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν ολόκληρες 
αφηγήσεις στη σωστή σειρά. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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• Η διεύρυνση του λεξιλογίου, με τη διερεύνηση των εννοιών και 
ήχων νέων λέξεων 

• Η χρήση του προφορικού λόγου για τη λογική και χρονική 
οργάνωση και έκφραση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και 
γεγονότων 

• Η αναδιήγηση αφηγήσεων με σωστή χρονική αλληλουχία 

Α’ Δπίπεδο  

Να κατανοούν πώς λειτουργεί η γλώσσα των ιστοριών· να 
αναδιηγούνται γνωστές ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά· να 
εντοπίζουν και να διαβάζουν συγκεκριμένα τμήματα της 
ιστορίας· να αντιλαμβάνονται τη δομή μιας ιστορίας. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν αφηγηθεί τα κύρια σημεία της ιστορίας στη σωστή 
σειρά  

• θα έχουν αναδιηγηθεί την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• Σο αρχείο ήχου Τα τρία γουρουνάκια  

• Ο ιστοριοπίνακας Κουίζ μνήμης  

Αφηγήσεις της ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια 

τις ακόλουθες ιστοσελίδες, μπορείτε να βρείτε παραλλαγές της 
ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια. 

http://www.bbc.co.uk/education/tweenies/storytime/stories  

http://www-math.uni-paderborn.de/~odenbach/pigs/pig25.html  

http://www.eurotales.eril.net/pigsuk.htm  

Συπωμένες εικόνες από το περιβάλλον Kar2ouche για το λύκο και 
τα τρία γουρουνάκια – αρκετές για όλες τις ομάδες των μαθητών 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Διαβάστε την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια στην τάξη ή 
ακούστε την στο περιβάλλον του Kar2ouche. 

2 Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν τους κύριους 
χαρακτήρες της ιστορίας – το λύκο και τα τρία γουρουνάκια. 
Εξηγήστε στους μαθητές ότι, αν και υπάρχουν άλλοι τρεις 
χαρακτήρες στην ιστορία, δηλαδή, οι άνθρωποι που 

Γενικοί ζκοποί 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή – Τα 
ηπία 
γοςποςνάκια 
Pigs 
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κουβαλούν το άχυρο, τα ξύλα και τα τούβλα, δεν είναι κύριοι 
χαρακτήρες, καθώς η ιστορία δεν αναφέρεται σε αυτούς. 

3 Ρωτήστε τους μαθητές να σας βοηθήσουν να θυμηθείτε τι 
συνέβη στην ιστορία. Ζητήστε τους να περιγράψουν τα κύρια 
γεγονότα στη σωστή σειρά. Καταγράψτε τις απαντήσεις τους 
σ’ένα φύλλο χαρτί ή στον πίνακα. Μπορείτε επίσης, να τις 
πληκτρολογήσετε σ’ ένα πλαίσιο κειμένου στο Kar2ouche. Σα 
γεγονότα μπορεί ενδεικτικά, να είναι: 
• Σα τρία γουρουνάκια φεύγουν από το σπίτι. 
• Αποφασίζουν να χτίσουν τα δικά τους σπιτάκια. 
• Σο πρώτο γουρουνάκι χτίζει ένα αχυρένιο σπιτάκι. 
• Σα άλλα δύο γουρουνάκαια αποχαιρετούν το αδερφάκι 

τους και συνεχίζουν το δρόμο τους. 
• Ένας πεινασμένος λύκος καταφθάνει και θέλει να φάει το 

γουρουνάκι. 
• Υυσά και γκρεμίζει το αχυρένιο σπιτάκι. 
• Σο πρώτο γουρουνάκι τρέχει στο δεύτερο αδερφάκι του για 

να σωθεί. 
• Σο δεύτερο γουρουνάκι χτίζει ένα ξύλινο σπιτάκι.. 
• Σο τρίτο γουρουνάκι αποχαιρετά το αδερφάκι του και 

συνεχίζει το δρόμο του. 
• Ο λύκος καταφθάνει πάλι και θέλει να φάει και τα δύο 

γουρουνάκια. 
• Υυσά και γκρεμίζει και το ξύλινο σπιτάκι. 
• Σα δύο γουρουνάκια τρέχουν στο τρίτο αδερφάκι τους για 

να σωθούν. 
• Σο τρίτο γουρουνάκι χτίζει ένα σπιτάκι με τούβλα. 
• Ο πεινασμένος λύκος θέλει να φάει και τα τρία 

γουρουνάκια. 
• Προσπαθεί να γκρεμίσει το σπιτάκι, το χτισμένο με 

τούβλα, αλλά δεν τα καταφέρνει. 
• καρφαλώνει στη σκεπή του σπιτιού και προσπαθεί να 

μπει μέσα από την καμινάδα. 
• Σα τρία γουρουνάκια βάζουν ένα καζάνι με καυτό νερό 

κάτω από την καμινάδα. 
• Ο λύκος πέφτει μέσα στο καζάνι και τα τρία γουρουνάκια 

ζουν ήσυχα και ευτυχισμένα. 

4 Ζητήστε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να 
αναδιηγηθούν την ιστορία, χρησιμοποιώντας τις κομμένες 
φιγούρες των χαρακτήρων και τα γεγονότα που καταγράψατε 
πριν. Πείτε τους να εστιάσουν την προσοχή τους στα ονόματα 
των χαρακτήρων και πού αυτοί ζουν. Επίσης, ζητήστε τους να 
σκεφτούν τα λόγια που λένε ο λύκος και τα γουρουνάκια (ίσως 
χρειαστεί να ξαναδιαβάσετε αυτές τις γραμμές της ιστορίας 
μερικές φορές). Κάθε φορά που φτάνουν σ’ ένα χαρακτήρα, θα 

Εξέλιξη – Τι 
ζςνέβη μεηά;  

Για όλη ηην 
ηάξη – Μια 
ιζηοπία θα ζαρ 
πυ 
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πρέπει να σηκώνουν και να δείχνουν την κομμένη φιγούρα 
αυτού του χαρακτήρα.  

5 Κάθε ομάδα διηγείται ένα τμήμα της ιστορίας.  

6 Αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, αφήστε τους μαθητές να 
ελέγξουν τις γνώσεις τους και τη μνήμη τους σχετικά με την 
ιστορία, συμπληρώνοντας τον ιστοριοπίνακα Κουίζ μνήμης. 
Περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως, «Με τι έφτιαξε το σπιτάκι του 
το πρώτο γουρουνάκι;» και τους δίνει τη σωστή απάντηση. 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

1η Δραςτηριότητα  Φπονική ζειπά ηηρ ιζηοπίαρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να αναδιηγηθείτε την ιστορία Σα τρία γουρουνάκια με μια μικρή βοήθεια 

από το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας: 

• θα έχετε ακούσει την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια 

• θα μπορείτε να αναδιηγηθείτε την ιστορία στη σωστή χρονολογική σειρά. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• κομμένες φιγούρες χαρακτήρων από την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Τα ηπία γοςποςνάκια 

1 Ακούστε προσεκτικά την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας 

θα σας ρωτήσει για τους κύριους χαρακτήρες της ιστορίας. 

 
 Κάντε κλικ για να ακούσετε την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

2 Γνωρίζετε ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες της ιστορίας; Αν τους γνωρίζετε, πείτε τους 

στο διπλανό ή τη διπλανή σας. 

Εξέλιξη - Τι ζςνέβη μεηά;  

3 Ακούσατε προσεκτικά την ιστορία; 

4 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας ρωτήσει τι συνέβη στην ιστορία. Θυμάστε; 

5 Απαντήστε στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σας, όταν σας ρωτήσει. 

Για όλη ηην ηάξη - Μια ιζηοπία θα ζαρ πυ 

6 Μπορείτε να αναδιηγηθείτε την ιστορία μαζί με τους φίλους ή τις φίλες σας; 

7 Κάθε φορά που αναφέρεστε σ' έναν χαρακτήρα, δείξτε τη φιγούρα του. 

8 Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λέξεις που είπαν ο λύκος και τα 

τρία γουρουνάκια. 

Επέκηαζη 

9 Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να ελέγξετε πόσο καλά θυμάστε την ιστορία με τη βοήθεια 

του δασκάλου ή της δασκάλας σας. 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Κουίζ μνήμης και να ελέγξετε 

πόσο καλά θυμάστε την ιστορία. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο 

2η Δραςτηριότητα  Αναδιάηαξη 

Επίπεδο Α 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία με την ιστορία Τα τρία 
γουρουνάκια. Με βάση ό,τι θυμούνται από τις αναδιηγήσεις τους 
στο προηγούμενο μάθημα, βάζουν στη σωστή σειρά τα 
μπερδεμένα καρέ ενός ιστοριοπίνακα.   

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: οργανώσουν, να 
ταξινομήσουν και να αποσαφηνίσουν σκέψεις, ιδέες, 
συναισθήματα και γεγονότα, χρησιμοποιώντας τον προφορικό 
λόγο. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν 
ολόκληρες αφηγήσεις στη σωστή σειρά. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: ξεκινήσουν να γράφουν. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου.  

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή  

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Κατανόηση των μορφών και αιτιών της βίαιης συμπεριφοράς και 
αποφυγή της.  

• Η διεύρυνση του λεξιλογίου, με τη διερεύνηση των εννοιών και 
ήχων νέων λέξεων 

• Η χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη της μυθοπλαστικής 
ικανότητας 

• Η χρήση του προφορικού λόγου για τη λογική και χρονική 
οργάνωση και έκφραση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και 
γεγονότων 

• Η διερεύνηση και ο πειραματισμός με ήχους, λέξεις και 
κείμενα 

• Η αναδιήγηση αφηγήσεων με σωστή χρονική αλληλουχία 

Α’ Δπίπεδο  

Να κατανοούν πώς λειτουργεί η γλώσσα των ιστοριών· να 
αναδιηγούνται γνωστές ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά· να 
εντοπίζουν και να διαβάζουν συγκεκριμένα τμήματα της 
ιστορίας· να αντιλαμβάνονται τη δομή μιας ιστορίας· να 
χρησιμοποιούν την εμπειρία και τις παραστάσεις των ιστοριών ως 
βάση για ανεξάρτητη γραφή. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν αφηγηθεί τα κύρια σημεία της ιστορίας στη σωστή 
σειρά 

• θα έχουν βάλει στη σωστή σειρά τα μπερδεμένα καρέ ενός 
ιστοριοπίνακα με τα κύρια γεγονότα της ιστορίας  

• θα έχουν αναδιηγηθεί την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• Ο ιστοριοπίνακας Το περίγραμμα της ιστορίας Τα τρία 
γουρουνάκια 

• Ο ιστοριοπίνακας Τα μπερδεμένα καρέ 

• Συπωμένα αντίτυπα με τα μπερδεμένα καρέ του 
ιστοριοπίνακα για κάθε ομάδα μαθητών  

Ασπροπίνακας και βιντεοπροβολέας 

Σο φύλλο εργασίας 1 της 1ης Ενότητας, Τα τουβλάκια της 
πρότασης  

Γενικοί ζκοποί 

Σηόσοι 
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Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Φρησιμοποιώντας τη λίστα με τα γεγονότα που καταγράψατε 
στο προηγούμενο μάθημα, εξηγήστε στους μαθητές ότι θα 
τους δείξετε πώς να κάνουν το προσχέδιο ενός ιστοριοπίνακα, 
το οποίο θα τους βοηθήσει στη συνέχεια, να αναδιηγηθούν 
την ιστορία στη σωστή σειρά. 

2 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα Το περίγραμμα της ιστορίας Τα 
τρία γουρουνάκια στο Kar2ouche. ε κάθε καρέ τίτλου, 
ζητήστε από τους μαθητές να σας θυμίσουν το αντίστοιχο 
γεγονός της ιστορίας. Δείξτε τους το επόμενο καρέ και 
ζητήστε να σας δώσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες. 
Προσθέστε τις στο καρέ πριν προχωρήσετε. Ενθαρρύνετε τους 
μαθητές να συμμετέχουν, λέγοντας τις λέξεις και φράσεις που 
επαναλαμβάνονται στην ιστορία. 

Ειζαγυγή - 
Σσεδιάζηε ηην 
ιζηοπία ζαρ  
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3 ε μικρές ομάδες και με τη βοήθεια του δασκάλου ή της 
δασκάλας, οι μαθητές ανοίγουν τον ιστοριοπίνακα με τα 
μπερδεμένα καρέ στο Kar2ouche.  

4 Οι μαθητές πρέπει να κοιτάξουν πολύ προσεκτικά όλα τα 
καρέ, να συζητήσουν και να σκεφτούν τη σωστή σειρά των 
γεγονότων. 

5 Οι μαθητές μπορούν να κόψουν τα καρέ από ένα τυπωμένο 
αντίτυπο του ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ και να 
προσπαθήσουν να τα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά.  

Εξέλιξη - 
Μπεπδεμένα 
καπέ 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Το πεπίγπαμμα ηηρ ιζηοπίαρ Τα ηπία 
γοςποςνάκια 

Καπέ 1: Σίηινο – Αξρή 

Καπέ 2: Δηθόλα – ηξία γνπξνπλάθηα θεύγνπλ από ην ζπίηη. Πιαίζην θεηκέλνπ 

– Ση ζπκβαίλεη εδώ; Γξάςηε ηε ιεδάληα. 

Καπέ 3: Σίηινο– Πξώην γνπξνπλάθη 

Καπέ 4: Λεδάληα – Σν πξώην γνπξνπλάθη θηηάρλεη ην ζπηηάθη ηνπ κε άρπξν. 

Πξνζζέζηε ην γνπξνπλάθη ζηελ εηθόλα. Δηθόλα – θόλην κε αρπξέλην ζπηηάθη. 

Καπέ 5: Σίηινο– Λύθνο 

Καπέ 6: πλλεθάθη νκηιίαο – Λύθνο: Γοςποςνάκι, γοςποςνάκι, άνοιξέ μος. Ση 
απαληά ην γνπξνπλάθη; πκπιεξώζηε ην ζπλλεθάθη: Λύθνο: Τόηε θα 
θςζήξω και θα ξεθςζήξω και ηο ζπιηάκι ζος θα ζ' ηο γκπεμίζω. Απηό 
αθξηβώο έθαλε ν ιύθνο θαη ην γνπξνπλάθη έηξεμε ζην δεύηεξν αδεξθάθη ηνπ 
γηα λα ζσζεί. Δηθόλα – Ο ιύθνο πνπ γθξεκίδεη ην ζπηηάθη. 

Καπέ 7: Σίηινο– Γεύηεξν γνπξνπλάθη, ιεδάληα – Σν δεύηεξν γνπξνπλάθη 

θηηάρλεη ην ζπηηάθη ηνπ κε μύια. Πξνζζέζηε έλα θόλην ζε απηή ηελ εηθόλα. 
Δηθόλα – ην πξώην γνπξνπλάθη θηάλεη ζην αδεξθάθη ηνπ (ρσξίο θόλην). 

Καπέ 8: Σίηινο– Λύθνο 

Καπέ 9: Λεδάληα – Λύθνο: Γοςποςνάκι, γοςποςνάκι, άνοιξέ μος. Γεύηεξν 
γνπξνπλάθη: Όσι, καθόλος δε ζ’ ανοίγω. Λύθνο: Τόηε θα θςζήξω και θα 
ξεθςζήξω και ηο ζπιηάκι ζος θα ζ' ηο γκπεμίζω. Απηό αθξηβώο έθαλε ν 

ιύθνο θαη ηα δύν γνπξνπλάθηα έηξεμαλ ζην ηξίην αδεξθάθη ηνπο γηα λα 
ζσζνύλ. Πξνζζέζηε ηα γνπξνπλάθηα πνπ ηξέρνπλ γηα λα ζσζνύλ. Δηθόλα – 
Ο ιύθνο πνπ γθξεκίδεη ην ζπηηάθη. 

Καπέ 10: Σίηινο– Σξίην γνπξνπλάθη 

Καπέ 11: Σξίην γνπξνπλάθη, ιεδάληα – Σν ηξίην γνπξνπλάθη ρηίδεη ην ζπηηάθη 

ηνπ κε ... . (Οινθιεξώζηε ηε ιεδάληα) Δηθόλα – ηα δύν γνπξνπλάθηα 
θηάλνπλ ζην ηξίην αδεξθάθη ηνπο. 

Καπέ 12: Σίηινο– Λύθνο 

Καπέ 13: Λεδάληα – Λύθνο: Γοςποςνάκι, γοςποςνάκι, άνοιξέ μος. Σξίην 
γνπξνπλάθη: Όσι, καθόλος δε ζ’ ανοίγω. Λύθνο: Τόηε θα θςζήξω και θα 
ξεθςζήξω και ηο ζπιηάκι ζος θα ζ' ηο γκπεμίζω. Δηθόλα – Ο ιύθνο πνπ 
ζηέθεηαη έμσ από ην ζπηηάθη, ην ρηηζκέλν κε ηνύβια. 

Καπέ 14: Ση ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα; 

Καπέ 15: Σέινο 
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6 Ενθαρρύνετε τους μαθητές, καθώς βάζουν κάθε καρέ στη 
σωστή σειρά, να συζητούν για το τμήμα της ιστορίας που 
σχετίζεται με το καρέ και να σκέφτονται τρόπους για να το 
κάνουν πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό.  

7 Μπορείτε να τοποθετήσετε τα καρέ στη σωστή σειρά, σ’ ένα 
τυπωμένο πρότυπο και οι μαθητές να ελέγχουν, αν το κάθε 
καρέ τοποθετείται στη σωστή σειρά. Η σωστή σειρά είναι 3, 8, 
1, 4, 7, 6, 5 και 2. 

8 Οι μαθητές μπορούν να εκτυπώσουν τους ιστοριοπίνακές τους 
και να τους χρησιμοποιήσουν ως οδηγούς, καθώς 
αναδιηγούνται την ιστορία. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 
χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που επαναλαμβάνονται 
στην ιστορία, στα κατάλληλα σημεία, προσθέτοντας κάθε 
φορά και λίγες λεπτομέρειες. Μπορούν επίσης, να 
ηχογραφήσουν τη διήγησή τους και να την αποθηκεύσουν ως 
αρχείο ήχου στο Kar2ouche.  

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος. 

Για όλη ηην 
ηάξη - 
Αναδιηγηθείηε 
ηην ιζηοπία  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα κε ηα μπεπδεμένα καπέ. 

Καπέ 1: Δηθόλα – ν ιύθνο πνπ θπζά θαη μεθπζά, ην αρπξέλην ζπηηάθη 

γθξεκηζκέλν θαη ην πξώην γνπξνπλάθη πνπ ηξέρεη γηα λα ζσζεί. Λεδάληα – Ο 
ιύθνο γθξεκίδεη ην αρπξέλην ζπηηάθη. Σν πξώην γνπξνπλάθη ηξέρεη γηα λα 
ζσζεί.  

Καπέ 2: Δηθόλα – ν ιύθνο πνπ ζθαξθαιώλεη ζηε ζθεπή από ην ζπηηάθη, ην 

ρηηζκέλν κε ηνύβια. Σξία γνπξνπλάθηα θνηηάδνπλ από ην παξάζπξν. 
Λεδάληα – ν ιύθνο ηξύπσζε ζην ζπηηάθη, ην ρηηζκέλν κε ηνύβια, από ηελ 
θακηλάδα. Σα γνπξνπλάθηα ήηαλ πνιύ έμππλα. Ο ιύθνο έπεζε κέζα ζ’ έλα 
θαδάλη κε θαπηό λεξό θαη ηα ηξία γνπξνπλάθηα έδεζαλ ήζπρα θαη 
επηπρηζκέλα. 

Καπέ 3: Δηθόλα – ηξία γνπξνπλάθηα πνπ πεξπαηνύλ ζην δάζνο. Λεδάληα – 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζαλ ηξία γνπξνπλάθηα. Όηαλ κεγάισζαλ αξθεηά, 
έθπγαλ από ην ζπίηη ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ηε δσή ηνπο. 

Καπέ 4: Δηθόλα – ην δεύηεξν γνπξνπλάθη πνπ θηηάρλεη ην ζπηηάθη κε μύια. 

Λεδάληα – ην δεύηεξν γνπξνπλάθη έθηηαμε ην ζπηηάθη ηνπ κε μύια. 

Καπέ 5: Δηθόλα – ν ιύθνο πνπ θπζά θαη μεθπζά ζην ζπηηάθη, ην ρηηζκέλν κε 

ηνύβια. Λεδάληα – ν ιύθνο θύζεμε θαη μεθύζεμε, αιιά ην ζπηηάθη, ην 
θηηζκέλν κε ηνύβια, έκελε αθίλεην. 

Καπέ 6: Δηθόλα – ην ηξίην γνπξνπλάθη πνπ ρηίδεη ην ζπηηάθη κε ηνύβια. 

Λεδάληα – ην ηξίην γνπξνπλάθη έρηηζε ην ζπηηάθη ηνπ κε ηνύβια. 

Καπέ 7: Δηθόλα – ν ιύθνο πνπ θπζά θαη μεθπζά, ην μύιηλν ζπηηάθη 

γθξεκηζκέλν θαη ην γνπξνπλάθη πνπ ηξέρεη γηα λα ζσζεί. Λεδάληα – Σν 
δεύηεξν γνπξνπλάθη ηξέρεη γηα λα ζσζεί. 

Καπέ 8: Δηθόλα – ην πξώην γνπξνπλάθη πνπ ρηίδεη ην ζπηηάθη ηνπ κε άρπξν.. 

Λεδάληα – Σν πξώην γνπξνπλάθη έρηηζε ην ζπηηάθη ηνπ κε άρπξν.. 

 

Καπέ 7: Δηθόλα – ν ιύθνο πνπ θπζά θαη μεθπζά, ην μύιηλν ζπηηάθη 

γθξεκηζκέλν θαη ην γνπξνπλάθη πνπ ηξέρεη γηα λα ζσζεί. Λεδάληα – Σν 
δεύηεξν γνπξνπλάθη ηξέρεη γηα λα ζσζεί. 

 

Καπέ 8: Picture – first little pig building house of straw. Caption – the first 

little pig built his house of straw. 
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9 Οι μαθητές μπορούν να αναδιηγηθούν κι άλλες γνωστές 
ιστορίες και παραμύθια με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας έμφαση 
στις λέξεις και φράσεις που συνήθως επαναλαμβάνονται στις 
ιστορίες.  

10 Σο φύλλο εργασίας 1 της 1ης Ενότητας, Τα τουβλάκια της 
πρότασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στις 
ομάδες για να εξετάσετε τη δομή των προτάσεων. 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

2η Δραςτηριότητα  Αναδιάηαξη 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση, με μια μικρή βοήθεια από το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας, να βάλετε τα 

καρέ της ιστορίας στη σωστή σειρά και να αναδιηγηθείτε την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να βάλετε τα καρέ του ιστοριοπίανακα στη σωστή σειρά 

• θα μπορείτε να συνδυάσετε τμήματα της ιστορίας που ακούσατε και δικά σας λόγια, 

για να αναδιηγηθείτε την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια.  

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• τυπωμένα αντίτυπα με τα μπερδεμένα καρέ του ιστοριοπίνακα 

• το φύλλο εργασίας 1 της 1ης Ενότητας, Τα τουβλάκια της πρότασης. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Σσεδιάζηε ηην ιζηοπία ζαρ 

1 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας, φτιάξτε ένα προσχέδιο 

ιστοριοπίνακα για την ιστορία Τα τρία γουρουνάκια. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τα 

κύρια γεγονότα της ιστορίας. 

  
Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα με Το περίγραμμα της ιστορίας Τα 

τρία γουρουνάκια. 

2 Μαζί με τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές σας, συμπληρώστε τα κομμάτια της 

ιστορίας που λείπουν. 

Εξέλιξη - Μπεπδεμένα καπέ 

3 Όταν σας πει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας, κοιτάξτε προσεκτικά τον ιστοριοπίνακα 

της ιστορίας. Τπάρχει κάποιο λάθος στην ιστορία; 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τα μπερδεμένα καρέ του ιστοριοπίνακα. 

4 Φρησιμοποιήστε τα τυπωμένα αντίτυπα με τα μπερδεμένα καρέ του ιστοριοπίνακα για 

να βάλετε την ιστορία στη σωστή σειρά. 

5 υζητήστε τις επιλογές σας με τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές σας. 

Για όλη ηην ηάξη - Αναδιηγηθείηε ηην ιζηοπία ζαρ 

6 Αναδιηγηθείτε την ιστορία με τη σωστή σειρά. Μπορείτε επίσης, να ηχογραφήσετε την 

ιστορία σας στο περιβάλλον του Kar2ouche. 

7 Μην ξεχνάτε να φυσάτε και να ξεφυσάτε στα σωστά σημεία! 
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Φύλλο εργασίας 1 της 1ης Ενότητας  

Τα τουβλάκια τησ πρόταςησ 

Μπορείτε να κάνετε προτάςεισ, βάηοντασ τα παρακάτω τουβλάκια ςτθ ςωςτι 
ςειρά; 
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το 
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νάκι 

ζνα ςπιτάκι 

 

τρίτο Σο τοφβλα. γουρουν
άκι 

ζνα με  ζχτιςε ςπιτάκι 

 

ςπιτάκι ζνα ζφτιαξε με Σο γουρου
νάκι 

ξφλα. δεφτερο 

 

ςπιτάκι. γκρζμιςε το Ο λφκοσ ξφλινο 

 

λφκοσ αχυρζνιο Ο ςπιτάκι. το γκρζμιςε 

 

τοφβλα. Ο με χτιςμζ
νο 

το γκρζμιςε ςπιτάκι, τ
ο 

λφκοσ 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο 

3η Δραςτηριότητα  Μςθοπλαζία 

Επίπεδο Α 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Κατά τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα γράψουν μια 
παραλλαγή της ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια, με τη βοήθεια του 
δασκάλου ή της δασκάλας, που θα τους εξηγήσει πώς να 
συνθέτουν μια ιστορία. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν ομαδικά 
μια ιστορία. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: χρησιμοποιούν 
φράσεις που επαναλαμβάνονται, στα κατάλληλα σημεία, 
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι κατανοούν τη δομή μιας 
ιστορίας. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: προσθέσουν 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στην ιστορία για να συναρπάσουν 
και να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα 

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας. 

 

• Η διεύρυνση του λεξιλογίου, με τη διερεύνηση των εννοιών και 
ήχων νέων λέξεων 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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• Η χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη της μυθοπλαστικής 
ικανότητας 

• Η χρήση του προφορικού λόγου για τη λογική και χρονική 
οργάνωση και έκφραση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και 
γεγονότων 

• Η διερεύνηση και ο πειραματισμός με ήχους, λέξεις και 
κείμενα 

• Η αναδιήγηση αφηγήσεων με σωστή χρονική αλληλουχία 

Α’ Δπίπεδο  

Να κατανοούν πώς λειτουργεί η γλώσσα των ιστοριών· να 
αναδιηγούνται γνωστές ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά· να 
εντοπίζουν και να διαβάζουν συγκεκριμένα τμήματα της 
ιστορίας· να αντιλαμβάνονται τη δομή μιας ιστορίας· να 
χρησιμοποιούν την εμπειρία και τις παραστάσεις των ιστοριών ως 
βάση για ανεξάρτητη γραφή. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τις παραστάσεις 
των ιστοριών ως βάση για ανεξάρτητη γραφή/ σύνθεση 
ιστοριών από κοινού με το δάσκαλο 

• θα έχουν δημιουργήσει τη δική τους αναδιήγηση της ιστορίας 
Τα τρία γουρουνάκια, προσθέτοντας φωνές και λέξεις 

• θα έχουν δημιουργήσει ένα προσχέδιο για τη δική τους 
ιστορία, χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις που 
επαναλαμβάνονται. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• Ο ιστοριοπίνακας Απεικόνιση της ιστορίας 

Σο φύλλο εργασίας 2 της 1ης Ενότητας, Η αρχή της ιστορίας. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Αναφέρετε στους μαθητές ότι θα χρησιμοποιήσετε τον 
ιστοριοπίνακα Απεικόνιση της ιστορίας για να κάνετε το 
προσχέδιο της ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια. Εξηγήστε τους 
ότι τα προσχέδια και τα σχεδιαγράμματα μας βοηθούν να 
θυμόμαστε τι συμβαίνει στην ιστορία και να παρακολουθούμε 
την εξέλιξή της.  

Γενικοί σκοποί 

Σηόσοι 

 Ειζαγυγή - 
Απεικόνιζη ηηρ 
ιζηοπίαρ 
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2 Επιλέξτε το πρώτο καρέ και ρωτήστε τους μαθητές τι συνέβη 

σε αυτό. Δείξτε τους πώς να προσθέτουν μία πρόταση ή έναν 
τίτλο σε αυτό το καρέ του ιστοριοπίνακα. υζητήστε μαζί τους 
την επιλογή των λέξεων της πρότασης κι έπειτα 
πληκτρολογήστε την πρόταση στο πλαίσιο κειμένου του 
ιστοριοπίνακα. 

3 υμπληρώστε και τα υπόλοιπα καρέ με προτάσεις. 
Αποθηκεύστε τον ιστοριοπίνακα σ’ έναν κοινόχρηστο φάκελο 
του δικτύου, ως Απεικόνιση της ιστορίας 2, έτσι ώστε κάθε 
μαθητής ή ομάδα μαθητών να μπορεί να τον επεξεργαστεί 
αργότερα. 

4 Φρησιμοποιώντας τον αποθηκευμένο ιστοριοπίνακα 
Απεικόνιση της ιστορίας 2, οι μαθητές μπορούν να 
προσθέσουν χαρακτήρες σε κάθε καρέ, έτσι ώστε να 
αναδιηγηθούν την ιστορία. Μερικοί μαθητές μπορεί να 
χρειαστούν τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας. 

5 Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να προσθέσουν κι 
άλλες λεπτομέρειες στις προτάσεις, σε κάθε καρέ. Οι 
υπόλοιποι μπορούν να το κάνουν με τη βοήθεια του δασκάλου 
ή της δασκάλας.  

6 Καθώς προσθέτουν τους χαρακτήρες, οι μαθητές πρέπει να 
ενθαρρύνονται να μιλούν για τα γεγονότα της ιστορίας. 

7 Οι μαθητές μπορούν, αν επιθυμούν, να ηχογραφήσουν τις 
προτάσεις που έχουν προσθέσει ως λεζάντες σε κάθε καρέ. 

8 Οι ιστορίες μπορούν να εκτυπωθούν και να αποτελέσουν ένα 
βιβλίο για την τάξη. 

9 Οι μαθητές μπορούν συμπληρωματικά, να γράψουν τις δικές 
τους παραλλαγές της ιστορίας, χρησιμοποιώντας το φύλλο 
εργασίας, Η αρχή της ιστορίας. Πρέπει να συμπληρώσουν τις 
λέξεις που λείπουν κι έπειτα να ολοκληρώσουν την ιστορία με 
τα δικά τους λόγια. 

Εξέλιξη - 
Γπάτηε ηην 
ιζηοπία 

Για όλη ηην 
ηάξη - Μια 
ιζηοπία θα ζαρ 
πυ 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Απεικόνιζη ηηρ ιζηοπίαρ. 

Κάζε θαξέ πεξηιακβάλεη έλα θόλην γηα θάζε θύξηα ελόηεηα ηεο ηζηνξίαο. Γελ 
ππάξρνπλ ραξαθηήξεο, θαζώο νη καζεηέο ζα ηνπο πξνζζέζνπλ αξγόηεξα. 

Καπέ 1: δάζνο κε πηλαθίδα 

Καπέ 2: δάζνο κε αρπξέλην ζπηηάθη 

Καπέ 3: δάζνο κε μύιηλν ζπηηάθη 

Καπέ 4: δάζνο κε ζπηηάθη, θηηζκέλν κε ηνύβια 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

3η Δραςτηριότητα  Μςθοπλαζία 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση, με μια μικρή βοήθεια από το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας, να 

ανασυνθέσετε την ιστορία Σα τρία γουρουνάκια. Επίσης, να προσθέσετε χαρακτήρες σ' 

έναν ιστοριοπίνακα του Kar2ouche για να δημιουργήσετε τη δική σας παραλλαγή της 

ιστορίας. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας: 

• θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εικονογραφημένη παραλλαγή της ιστορίας 

Τα τρία γουρουνάκια. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες, θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• το φύλλο εργασίας 2 της 1ης Ενότητας, Η αρχή της ιστορίας. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Απεικόνιζη ηηρ ιζηοπίαρ 

1 Μαζί με το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας αναδιηγηθείτε την ιστορία Σα τρία 

γουρουνάκια. Μην ξεχνάτε να φυσάτε και να ξεφυσάτε! 

2 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας βοηθήσει να γράψετε μια απλή παραλλαγή της 

ιστορίας, χρησιμοποιώντας τον ιστοριοπίνακα Απεικόνιση της ιστορίας. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα Απεικόνιση της ιστορίας. 

Εξέλιξη - Γπάτηε ηην ιζηοπία 

3 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα της ιστορίας 2, σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου ή 

της δασκάλας σας. 

4 Κοιτάξτε προσεκτικά κάθε καρέ της ιστορίας και διαβάστε τις προτάσεις στο πλαίσιο 

κειμένου. 

5 Μπορείτε με την ομάδα σας να τοποθετήσετε τους σωστούς χαρακτήρες σε κάθε καρέ; 

6 ύρετε το χαρακτήρα στο καρέ. 

7 Μπορείτε να βελτιώσετε ή να κάνετε πιο ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που συνοδεύουν 

τις εικόνες; Ζητήστε από το διπλανό ή τη διπλανή σας να καταγράφει τις ιδέες σας. 

Για όλη ηην ηάξη - Μια ιζηοπία θα ζαρ πυ 

8 Θα πρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία σας. Ζητήστε βοήθεια, αν χρειαστεί.  

9 Ηχογραφήστε την ιστορία σας. Αν είστε ομάδα, μην ξεχάσετε να μοιράσετε τους 

ρόλους μεταξύ σας. 

10 Δείτε και ακούστε την ιστορία τουλάχιστον μιας  άλλης ομάδας. Πείτε τι σας άρεσε 

περισσότερο. 
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Φύλλο εργασίας 2 της 1ης Ενότητας  

Η αρχή τησ ιςτορίασ 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζαλ ηξία ___________. 

Σν πξώην γνπξνπλάθη ___________ έλα ζπηηάθη κε 

__________.  

Ο ιύθνο είπε, «Γνπξνπλάθη, γνπξνπλάθη, άλνημέ κνπ». 

Σν πξώην γνπξνπλάθη ________, «Όρη, όρη! _______ δε 

ζ’αλνίγσ!» 

Ο ιύθνο είπε, «Σόηε ζα _________ θαη ζα _______ θαη ην 

ζπηηάθη ζνπ ζα ζ' ην __________!»  

Σν δεύηεξν __________ έθηηαμε έλα __________ κε μύια.  

Ο ιύθνο είπε, «Γνπξνπλάθη, ______________, άλνημέ κνπ».   

Σν ___________ γνπξνπλάθη απάληεζε, «Όρη, όρη! _______ δε 

ζ’αλνίγσ!»  

Ο ιύθνο είπε, «Σόηε ζα _________ θαη ζα _______ θαη ην 

ζπηηάθη ζνπ ζα ζ' ην __________!» 

Σν ηξίην __________ έρηηζε έλα ζπηηάθη κε 

_______________. 

Ο ιύθνο είπε, «Γνπξνπλάθη, γνπξνπλάθη, άλνημέ κνπ». 

Σν ___________ γνπξνπλάθη απάληεζε, «Όρη, όρη! _______ δε 

ζ’αλνίγσ!» 

Μπνξείηε λα νινθιεξώζεηε ηελ ηζηνξία; 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

4η Δραςτηριότητα  Αςηοζσεδιαζμόρ 

Επίπεδο Α 

Οπγάνυζη ηηρ 
ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 
κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 
σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Κατά τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές εξετάζουν μια μικρή 
ενότητα της ιστορίας, ώστε να την ξαναγράψουν με τα δικά τους 
λόγια, προσθέτοντας λεπτομέρειες που θα την κάνουν 
ενδιαφέρουσα και συναρπαστική για το ακροατήριό τους. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: οργανώσουν, να 
ταξινομήσουν και να αποσαφηνίσουν σκέψεις, ιδέες, 
συναισθήματα και γεγονότα σε αυτή την ενότητα της ιστορίας, 
χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: προσθέσουν 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δομή 
της ιστορίας. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: λάβουν υπόψη τις 
ανάγκες του ακροατηρίου τους και να προσθέσουν λεπτομέρειες 
που θα κάνουν την ιστορία τους ενδιαφέρουσα και 
διασκεδαστική. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα 

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.    

 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 

Γενικοί ζκοποί 
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• Η διεύρυνση του λεξιλογίου, με τη διερεύνηση των εννοιών και 
ήχων νέων λέξεων 

• Η χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη της μυθοπλαστικής 
ικανότητας 

• Η χρήση του προφορικού λόγου για τη λογική και χρονική 
οργάνωση και έκφραση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και 
γεγονότων 

• Η διερεύνηση και ο πειραματισμός με ήχους, λέξεις και 
κείμενα 

• Η αναδιήγηση αφηγήσεων με σωστή χρονική αλληλουχία 

Α’ Δπίπεδο  

Να κατανοούν πώς λειτουργεί η γλώσσα των ιστοριών· να 
αναδιηγούνται γνωστές ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά· να 
εντοπίζουν και να διαβάζουν συγκεκριμένα τμήματα της 
ιστορίας· να αντιλαμβάνονται τη δομή μιας ιστορίας· να 
χρησιμοποιούν την εμπειρία και τις παραστάσεις των ιστοριών ως 
βάση για ανεξάρτητη γραφή. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν κάνει ένα βελτιωμένο προσχέδιο της τελευταίας 
ενότητας της ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια 

• με βάση το προσχέδιο και με τη βοήθεια του δασκάλου ή της 
δασκάλας όπου χρειάζεται, θα έχουν συνθέσει μια νέα 
παραλλαγή της τελευταίας ενότητας. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• Ο ιστοριοπίνακας Το τρίτο γουρουνάκι 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας Τα τρία γουρουνάκια. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Πείτε στους μαθητές ότι θα εστιάσετε την προσοχή σας στο 
τμήμα της ιστορίας, όπου ο λύκος είναι θυμωμένος με το τρίτο 
γουρουνάκι. 

2 Διαβάστε ή αφηγηθείτε την ιστορία από το σημείο που ο λύκος 
θυμώνει με το τρίτο γουρουνάκι και ετοιμάζεται να του 
επιτεθεί. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - 
Σσεδιάζηε ηην 
ιζηοπία ζαρ 
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3 υζητήστε με τους μαθητές για το τρίτο γουρουνάκι. Ρωτήστε 
τους αν πιστεύουν ότι το γουρουνάκι φοβάται. Ζητήστε τους 
να βρουν διάφορες λέξεις για να περιγράψουν το αίσθημα του 
φόβου. 

4 Πείτε στους μαθητές να φανταστούν ότι αυτή είναι μια 
καινούρια ιστορία, μόνο για το τρίτο γουρουνάκι και το λύκο. 
Πώς θα ξεκινούσαν να γράφουν την ιστορία; 

5 υλλέξτε μερικές από τις ιδέες των μαθητών για τον πρόλογο 
της ιστορίας και μεταφέρετέ τες σ’ ένα φύλλο χαρτί ή στο 
περιβάλλον του Kar2ouche. 

6 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, όπου 
χρειάζεται, οι μαθητές πρέπει να γράψουν τέσσερις προτάσεις 
που σκιαγραφούν την ιστορία με το τρίτο γουρουνάκι. 
Γράφουν τις προτάσεις στα πλαίσια κειμένου, σε καθένα από 
τα τέσσερα κενά καρέ του ιστοριοπίνακα Σο τρίτο γουρουνάκι. 

7 Εξηγήστε τους ότι πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά τι θα 
έκαναν αυτοί, αν ήταν το τρίτο γουρουνάκι και πώς θα 
σταματούσαν το λύκο. 

8 Αφού οι μαθητές νιώσουν ικανοποιημένοι με την ιστορία τους, 
μπορούν να προσθέσουν εικόνες και, αν είναι δυνατό, να 
ηχογραφήσουν τις προτάσεις τους, ως αρχεία ήχου για να 
επενδύσουν ηχητικά την ιστορία τους. 

9 Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους με την 
υπόλοιπη τάξη, παρουσιάζοντας τους ιστοριοπίνακές τους σ’ 
έναν ασπροπίνακα ή ως τυπωμένα αντίτυπα. 

10 Ρωτήστε τους μαθητές ποιες ιστορίες τους άρεσαν 
περισσότερο. 

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος. 

11 Ζητήστε από τους μαθητές να θυμηθούν μια φορά που 
φοβήθηκαν πολύ. Μπορούν να ζωγραφίσουν εικόνες και να 
γράψουν προτάσεις για να συνθέσουν μια ιστορία με τίτλο 
«Μια φορά που φοβήθηκα πολύ». 

Εξέλιξη – 
Πποζθέζηε 
λεπηομέπειερ 
ζηην ιζηοπία 
ζαρ  

Για όλη ηην 
ηάξη - Η ιζηοπία 
με ηο ηπίηο 
γοςποςνάκι 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

4η Δραςτηριότητα  Αςηοζσεδιαζμόρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση, με μια μικρή βοήθεια από το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας, να σχεδιάσετε 

κι έπειτα να αναδιηγηθείτε την ιστορία, αν ήσασταν το τρίτο γουρουνάκι και 

συναντούσατε το λύκο. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα σχεδιάσετε τι θα κάνατε αν ήσασταν το τρίτο γουρουνάκι 

• θα γράψετε το δικό σας τέλος για την ιστορία. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• τον ιστοριοπίνακα Το τρίτο γουρουνάκι. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Σσεδιάζηε ηην ιζηοπία ζαρ 

1 κεφτείτε για λίγο το τρίτο γουρουνάκι. Μαζί με το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας 

αναδιηγηθείτε την ιστορία Σα τρία γουρουνάκια, ξεκινώντας από το σημείο που ο 

λύκος καταφθάνει στο τρίτο σπιτάκι, το κτισμένο με τούβλα. 

2 Πώς αισθάνεται το τρίτο γουρουνάκι; Πιστεύετε ότι φοβάται; 

3 Μπορείτε να βρείτε άλλες λέξεις για να περιγράψετε πώς αισθάνεται το τρίτο 

γουρουνάκι; Πείτε τες στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σας. 

4 Υανταστείτε ότι υπάρχει ένας νέος ιστοριοπίνακας μόνο για το τρίτο γουρουνάκι και το 

λύκο. Ετοιμαστείτε να τον σχεδιάσετε!  

5 Πώς θα ξεκινούσατε την ιστορία; Μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους συμμαθητές ή τις 

συμμαθήτριές σας και το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας. 

Εξέλιξη – Πποζθέζηε λεπηομέπειερ ζηην ιζηοπία ζαρ  

6 Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε ότι είστε το τρίτο γουρουνάκι και βρίσκεστε 

μέσα στο  σπιτάκι, το κτισμένο με τούβλα. Ανοίξτε τα μάτια σας! 

7 Σι θα κάνατε αν ήσασταν το τρίτο γουρουνάκι μέσα στο σπιτάκι, το κτισμένο με 

τούβλα; Ο λύκος έρχεται να σας πιάσει. 

8 Πώς θα αισθανόσασταν; Θα τρέματε από το φόβο σας ή είστε πολύ γενναίοι; 

9 Προσπαθήστε να σκεφτείτε τέσσερις προτάσεις για να διηγηθείτε την ιστορία σας. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής, "Ακούω το λύκο..." Πληκτρολογήστε τες προτάσεις 

σας στα τέσσερα κενά καρέ του ιστοριοπίνακα Το τρίτο γουρουνάκι. 

   Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Το τρίτο γουρουνάκι. 
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 Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

10 Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις σας. 

11 Όταν τελειώσετε, διηγηθείτε την ιστορία σας και ζητήστε να σας ηχογραφήσουν. 

Για όλη ηην ηάξη - Η ιζηοπία με ηο ηπίηο γοςποςνάκι  

12 Μοιραστείτε την ιστορία σας με την υπόλοιπη τάξη. 

13 Ακούστε κάποιες άλλες ιστορίες. 

14 Πείτε ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο και γιατί. 
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2θ Ενότθτα 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

1η Δραςτηριότητα  Οι σαπακηήπερ ηηρ 
ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές εντοπίζουν στην ιστορία της Σταχτοπούτας τους 
χαρακτήρες και συζητούν για τη συμπεριφορά και τα αισθήματά 
τους. Ξεκινούν, βλέποντας ένα ιστοριοπίνακα με εικόνες και στη 
συνέχεια δημιουργούν τα δικά τους καρέ με ερωτήσεις για τους 
χαρακτήρες της ιστορίας.  

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: συζητούν για τους 
χαρακτήρες της ιστορίας και τη συμπεριφορά τους.  

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: σχηματίσουν 
απλές ερωτήσεις για να διερευνήσουν τα αισθήματα των 
χαρακτήρων της ιστορίας.  

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: κάνουν περισσότερο 
διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα των πράξεων των 
χαρακτήρων της ιστορίας. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Θεαηπική αγυγή  

Αυτοσχεδιασμός και μορφές δραματικής έκφρασης 

Δραματοποίηση χαρακτήρων 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας. 

Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας 

Κατανόηση των μορφών και αιτιών της βίαιης συμπεριφοράς και 
αποφυγή της.  

Β’ Δπίπεδο 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους χαρακτήρες μιας 
ιστορίας, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, τις ιδιότητές τους κλπ· 
να συνθέτουν την ταυτότητα ενός χαρακτήρα, από μια ιστορία 
που έχουν διαβάσει, περιγράφοντας με εικόνες, λέξεις, λεζάντες, 
προτάσεις από το κείμενο κλπ, τα χαρακτηριστικά, την εμφάνιση 
και τη συμπεριφορά του. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν αναγνωρίσει και συζητήσει για τους χαρακτήρες της 
ιστορίας  

• θα έχουν καταγράψει απλές ερωτήσεις για τους χαρακτήρες 
της ιστορίας. 

Πηγέρ  

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• το αρχείο ήχου της ιστορίας της Σταχτοπούτας 

• ο ιστοριοπίνακας με τις εικόνες 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας της Σταχτοπούτας  

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Διηγηθείτε την ιστορία της ταχτοπούτας στους μαθητές, 
χρησιμοποιώντας το αρχείο ήχου της ιστορίας, έναν 
ιστοριοπίνακα, ή μια έντυπη έκδοση από τη σχολική 
βιβλιοθήκη σας. 

2 Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν τα ονόματα των 
χαρακτήρων της ιστορίας. Καταγράψτε τους στον πίνακα.  

3 Δώστε στους μαθητές χρόνο να σκεφτούν το χαρακτήρα κάθε 
προσώπου της ιστορίας – πώς είναι και πώς αισθάνεται σε 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Η 
ηαςηόηηηα ηυν 
σαπακηήπυν 
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διαφορετικά σημεία της ιστορίας. 
 

4 Δείξτε στους μαθητές τον ιστοριοπίνακα με τις εικόνες. Ο 
ιστοριοπίνακας παρουσιάζει διαφορετικούς χαρακτήρες σε 
διαφορετικές σκηνές της ιστορίας. 

 

 
Για να ζωντανέψετε την ιστορία και να κινητοποιήσετε τους 
μαθητές, μπορείτε να τους κάνετε ερωτήσεις, όπως: 
• Σι συμβαίνει εδώ; 
• Ποιος είναι σ’ αυτή την εικόνα; 
• Σι κάνει ο/η ____ σ’ αυτό το καρέ;  
• Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται ο/η ____ ;  
• Γιατί νομίζετε ότι ο/η _____ αισθάνεται έτσι;  
• Μπορείτε να σκεφτείτε μια λέξη που να περιγράφει τη 

συμπεριφορά των δύο αδερφών προς τη ταχτοπούτα; 

5 Συπώστε αντίτυπα των εικόνων από τον ιστοριοπίνακα με τις 
εικόνες, χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες και δώστε σε κάθε 
ομάδα ένα καρέ. 

6 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, οι ομάδες 
σκέφτονται και καταγράφουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να 
απευθύνουν προς τους χαρακτήρες του καρέ, σχετικά με το 
πώς αισθάνονται ή τι έχουν κάνει σ’ αυτό το σημείο της 
ιστορίας. 

7 Εναλλακτικά, οι ομάδες μπορούν να ηχογραφήσουν τις 
ερωτήσεις τους, ως αρχεία ήχου, στον ιστοριοπίνακα με τις 
εικόνες και στη συνέχεια να τα επισυνάψουν στο δικό τους 
καρέ. 

8 Οι ομάδες κοινοποιούν τις ερωτήσεις τους στην υπόλοιπη 
τάξη, είτε αναπαραγάγοντας το σχετικό καρέ του 
ιστοριοπίνακα με τις εικόνες, είτε παρουσιάζοντας και 
σχολιάζοντας τις ερωτήσεις τους. 

Εξέλιξη - 
Επυηήζειρ, 
Επυηήζειρ 

Για όλη ηην 
ηάξη - Ώπα για 
επυηήζειρ  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα κε ηιρ εικόνερ. 

Καπέ 1: Ζ ηαρηνπνύηα ζηελ θνπδίλα, δέρεηαη δηαηαγέο από ηηο εηεξνζαιείο 

αδεξθέο ηεο. 

Καπέ 2: Οη δύν αδεξθέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ρνξό. 

Καπέ 3: Ζ ηαρηνπνύηα είλαη κόλε ηεο ζηελ θνπδίλα, κεηά ηελ αλαρώξεζε 

ησλ αδεξθώλ ηεο γηα ην ρνξό. 

Καπέ 4: Ζ ηαρηνπνύηα ρνξεύεη κε ηνλ πξίγθηπα, ελώ νη αδεξθέο ηεο 

θνηηάδνπλ επίκνλα. 

Καπέ 5: Ο πξίγθηπαο κέλεη κόλν κε ην γνβάθη ηεο ηαρηνπνύηαο ζην ρέξη. 

Καπέ 6: Ζ ηαρηνπνύηα δνθηκάδεη ην γνβάθη, ελώ νη αδεξθέο ηεο θαη ν 
πξίγθηπαο παξαθνινπζνύλ. 
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9 Αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε να ζητήσετε από 
μερικές ομάδες να δραματοποιήσουν μια σκηνή από τον 
ιστοριοπίνακα με τις εικόνες. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

1η Δραςτηριότητα  Οι σαπακηήπερ ηηρ ιζηοπίαρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να μελετήσετε τους χαρακτήρες της ιστορίας θέτοντάς τους ερωτήσεις, 

έτσι ώστε να ανακαλύψετε τα αισθήματά τους. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα συζητήσετε για τους χαρακτήρες της ιστορίας Η Σταχτοπούτα 

• θα θέσετε ερωτήσεις στους χαρακτήρες. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας Η Σταχτοπούτα 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Η ηαςηόηηηα ηυν σαπακηήπυν  

1 Ακούστε την ιστορία της Σταχτοπούτας. 

  Κάντε κλικ για να ακούσετε την ιστορία της Σταχτοπούτας στο περιβάλλον του 

Kar2ouche. 

2 Μπορείτε να θυμηθείτε τα ονόματα όλων των χαρακτήρων της ιστορίας; Πείτε τα στο 

δάσκαλο ή στη δασκάλα σας, όταν σας ρωτήσει.  

3 κεφτείτε για λίγο τους χαρακτήρες και πώς αυτοί αισθάνονται σε διαφορετικά σημεία 

της ιστορίας. 

Εξέλιξη - Επυηήζειρ, Επυηήζειρ  

4 Κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες που θα σας δείξει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας. Θα 

σας βοηθήσουν να συνεχίσετε την εργασία σας. 

5 Αν θέλετε να ξαναδείτε τις εικόνες, ανοίξτε το σχετικό ιστοριοπίνακα. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα με τις εικόνες. 

6 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας υποδείξει ένα καρέ του ιστοριοπίνακα που δείχνει 

ένα ή δύο χαρακτήρες της ιστορίας. Υανταστείτε ότι σας έχει ζητηθεί να τους πάρετε 

συνέντευξη. 

7 υζητήστε για την εικόνα με την ομάδα σας. Πρέπει να σκεφτείτε τι συμβαίνει στην 

εικόνα και σε ποιο μέρος της ιστορίας αυτή ανήκει. 

8 κεφτείτε και καταγράψτε κάποιες ερωτήσεις που η ομάδα σας θα ήθελε να απευθύνει 

στο χαρακτήρα ή στους χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αν χρειαστεί, 

ζητήστε βοήθεια. 
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9 Αφού γράψετε τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να βρείτε το καρέ του ιστοριοπίνακα με τις 

εικόνες και να πληκτρολογήσετε ή να ηχογραφήσετε τις ερωτήσεις σας σ' αυτό το 

καρέ. 
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 Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

Για όλη ηην ηάξη - Ώπα για επυηήζειρ  

10 Μοιραστείτε τις ερωτήσεις σας με την υπόλοιπη τάξη, χρησιμοποιώντας τον 

ιστοριοπίνακα που αποθηκεύσατε στον υπολογιστή σας. 

11 Ακούστε τις ερωτήσεις των συμμαθητών ή των συμμαθητριών σας. Τπάρχουν καλές 

ερωτήσεις; υζητήστε τες με την τάξη. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

2η Δραςτηριότητα  Γπαμαηοποίηζη 
σαπακηήπυν 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη  

Οι μαθητές εντοπίζουν στην ιστορία της Σταχτοπούτας τους 
χαρακτήρες και συζητούν για τη συμπεριφορά και τα αισθήματά 
τους. Ξεκινούν με απλές δραστηριότητες δραματοποίησης και 
δημιουργούν απλές αυτοβιογραφίες ή προφίλ χαρακτήρων.   

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: συζητούν για το πώς οι 
χαρακτήρες από την ιστορία της Σταχτοπούτας ίσως απαντούσαν 
στις ερωτήσεις τους.  

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: κάνουν 
δραματοποίηση χαρακτήρων της ιστορίας και να προτείνουν 
κατάλληλες απαντήσεις βάσει των στοιχείων της ιστορίας. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: δημιουργήσουν απλά 
προφίλ των χαρακτήρων. 

Πλαίζιο ένηαξηρ  

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Θεαηπική αγυγή  

Αυτοσχεδιασμός και μορφές δραματικής έκφρασης 

Δραματοποίηση χαρακτήρων 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας  

Κατανόηση των μορφών και αιτιών της βίαιης συμπεριφοράς και 
αποφυγή της.  

Β’ Δπίπεδο 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους χαρακτήρες μιας 
ιστορίας, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, τις ιδιότητές τους κλπ· 
να αναπαριστούν τις ιστορίες με διάφορους τρόπους· να 
συνθέτουν το προφίλ ενός χαρακτήρα, από μια ιστορία που έχουν 
διαβάσει, περιγράφοντας με εικόνες, λέξεις, λεζάντες, προτάσεις 
από το κείμενο κλπ, τα χαρακτηριστικά, την εμφάνιση και τη 
συμπεριφορά του. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα  

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν αναγνωρίσει και συζητήσει για τους χαρακτήρες της 
ιστορίας 

• θα έχουν κάνει δραματοποίηση χαρακτήρων της ιστορίας 

• θα έχουν δημιουργήσει απλές αυτοβιογραφίες ή προφίλ 
χαρακτήρων. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας με τις εικόνες 

• ο ιστοριοπίνακας Αυτοβιογραφία 

• ο ιστοριοπίνακας Προφίλ χαρακτήρα 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας της Σταχτοπούτας  

Μέσο ηχογράφησης ήχου (προαιρετικό) 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Φρησιμοποιώντας κάποιες ερωτήσεις από το προηγούμενο 
μάθημα, δείξτε στους μαθητές πώς γίνεται η δραματοποίηση 
χαρακτήρων. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - 
Δπαμαηοποίηζη  
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2 Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα απευθύνουν τις ερωτήσεις 
που έγραψαν στο προηγούμενο μάθημα, στο πρόσωπο που 
υποδύεται το χαρακτήρα της ιστορίας.  

3 Πείτε στους μαθητές ότι οι απαντήσεις που θα λάβουν, θα 
τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν μια αυτοβιογραφία ή ένα 
προφίλ χαρακτήρα. 

4 Η κάθε ομάδα, με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, 
κάνει τη δραματοποίηση του χαρακτήρα, για τον οποίο είχε 
γράψει τις ερωτήσεις στο προηγούμενο μάθημα. 

5 Οι απαντήσεις μπορούν να ηχογραφηθούν στο Kar2ouche, ως 
αρχεία ήχου, ή με ένα άλλο μέσο ηχογράφησης ήχου, ή απλά 
να καταγραφούν από τους ίδιους τους μαθητές. 

6 Με βάση τις απαντήσεις, οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια, 
να δημιουργήσουν μια απλή αυτοβιογραφία ενός χαρακτήρα, 
χρησιμοποιώντας τον ιστοριοπίνακα Αυτοβιογραφία, που 
περιέχει ένα καρέ. Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά 
ή να εκτυπωθεί και να δοθεί στους μαθητές. 

 

 

7 Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 
ιστοριοπίνακα Προφίλ χαρακτήρα, στον οποίο 
συμπληρώνουν τα συννεφάκια ομιλίας που βρίσκονται γύρω 
από τους χαρακτήρες. Όπως και πριν, μπορούν να 
εκτυπωθούν και να δοθούν στους μαθητές ή να 
συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. 

Εξέλιξη - Το 
πποθίλ ηος 
σαπακηήπα  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Αςηοβιογπαθία. 

Έλα κόλν θαξέ κε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο, ζ’ έλα πιαίζην θεηκέλνπ. Να 
ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο καζεηέο: 

Σν όλνκά κνπ είλαη _____________ 

Καηνηθώ ____________ 

Ζ δνπιεηά κνπ είλαη ____________ 

Νηώζσ _____________ 

Θα ήζεια λα _____________________ 

Λεδάληα – πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θη έπεηηα ζύξεηε ζηε 
δηαθάλεηα ην ραξαθηήξα πνπ έρεηε πεξηγξάςεη.  
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8 Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν και να συζητήσουν τις 
εργασίες τους με την υπόλοιπη τάξη. 

9 Μπορούν επίσης να δείξουν τις αυτοβιογραφίες τους ή τα 
προφίλ των χαρακτήρων στους συμμαθητές τους. 

10 Όλα αυτά μπορούν κατόπιν να παρουσιαστούν, ως ένα βιβλίο 
ή να οργανωθεί μια έκθεση μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος ή η 
δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τη χρήση της γλώσσας, τη 
δομή των προτάσεων και τη χρήση περιγραφικού λόγου, 
σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς και στόχους του 
μαθήματος. 

11 Οι μαθητές μπορούν να κάνουν δραματοποίηση κι άλλων 
χαρακτήρων της ιστορίας της ταχτοπούτας ή/και άλλων 
παραδοσιακών ιστοριών. 

Για όλη ηην 
ηάξη - Μια 
ζςνένηεςξη με...  

Επέκηαζη 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Πποθίλ σαπακηήπα. 

Κάζε θαξέ πεξηιακβάλεη έλα ραξαθηήξα, κε ζπλλεθάθηα νκηιίαο γύξσ ηνπ. 

Καπέ 1: Ζ ηαρηνπνύηα  

Καπέ 2: Πξώηε θαθηά αδεξθή 

Καπέ 3: Γεύηεξε θαθηά αδεξθή 

Καπέ 4: Ο πξίγθηπαο 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

2η Δραςτηριότητα  Γπαμαηοποίηζη σαπακηήπυν  

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να κάνετε δραματοποίηση χαρακτήρων της ιστορίας και να 

δημιουργήσετε το προφίλ ενός από αυτούς. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας: 

• θα μπορείτε να κάνετε δραματοποίηση χαρακτήρων της ιστορίας 

• θα μπορείτε να δημιουργήσετε το  προφίλ ενός χαρακτήρα της επιλογής σας. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας Η Σταχτοπούτα 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Δπαμαηοποίηζη  

1 Παρακολουθήστε προσεκτικά το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας, καθώς θα σας εξηγεί πώς 

γίνεται η δραματοποίηση ενός χαρακτήρα. 

2 Όπως θα σας εξηγήσει και ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας, πρέπει να είστε προσεκτικοί 

με τον συμμαθητή ή την συμμαθήτριά σας που θα κάνει τη δραματοποίηση. Δεν 

πρέπει να ξεχνάτε ποιο χαρακτήρα υποδύεται και να κάνετε ερωτήσεις που αφορούν 

μόνο αυτό το χαρακτήρα. 

Εξέλιξη - Το πποθίλ ηος σαπακηήπα  

3 Θα δραματοποιήσετε έναν από τους χαρακτήρες του καρέ που χρησιμοποιήσατε στο 

προηγούμενο μάθημα. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας πει ποιος θα κάνει τη 

δραματοποίηση. κεφτείτε καλά ποιος είναι ο χαρακτήρας και πώς αισθάνεται σ' αυτό 

το μέρος της ιστορίας. 

4 Ο χαρακτήρας σας θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που 

καταγράψατε στο προηγούμενο μάθημα. 

5 Όταν έρθει η σειρά σας, κάντε τις ερωτήσεις σας. 

6 Κρατήστε σημειώσεις για να θυμάστε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Θα τις 

χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας. Ηχογραφήστε τη συνέντευξη, εάν 

έχετε συσκευή καταγραφής, πχ. μικρόφωνο στον υπολογιστή σας, κασετόφωνο, κλπ. 

7 Δημιουργήστε την αυτοβιογραφία ή το προφίλ του δραματοποιημένου χαρακτήρα. 

8 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα Αυτοβιογραφία ή τον ιστοριοπίνακα Προφίλ χαρακτήρα 

και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια. 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Αυτοβιογραφία 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Προφίλ χαρακτήρα 
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Για όλη ηην ηάξη - Μια ζςνένηεςξη με...  

9 Αποθηκεύστε την εργασία σας. 

10 Δείξτε την εργασία σας στην υπόλοιπη τάξη. 

11 Ανακαλύψατε κάτι που δε γνωρίζατε για κάποιον από τους χαρακτήρες της 

ταχτοπούτας; Αν ναι, μοιραστείτε το με την υπόλοιπη τάξη. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

3η Δραςτηριότητα  Η πλοκή ηηρ ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη  

Οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους με την ιστορία της 
Σταχτοπούτας. Μαθαίνουν να βάζουν την ιστορία στη σωστή 
σειρά και να την αναδιηγούνται με τα δικά τους λόγια.  

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: βάλουν την ιστορία στη 
σωστή σειρά. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν 
την ιστορία της Σταχτοπούτας, χρησιμοποιώντας την οικεία 
γλώσσα των παραμυθιών.  

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: αναπαραγάγουν 
γραπτώς την ιστορία, χρησιμοποιώντας προτάσεις και 
χαρακτηριστικές φράσεις από γνωστές παραδοσιακές ιστορίες. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.   

Β’ Δπίπεδο  

Να αναδιηγούνται ιστορίες, παραθέτοντας στη σωστή σειρά, τα 
κύρια σημεία της ιστορίας· να αναπαριστούν το περίγραμμα της 
πλοκής μιας ιστορίας με λεζάντες, εικόνες, βέλη κλπ· να 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 

Σηόσοι 
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χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ιστορίες, για να δομήσουν 
τις δικές τους ιστορίες. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν βάλει την ιστορία της Σταχτοπούτας στη σωστή 
σειρά  

• θα έχουν χρησιμοποιήσει ένα προσχέδιο για να απεικονίσουν 
την ιστορία  

• θα έχουν αναδιηγηθεί την ιστορία της Σταχτοπούτας, 
χρησιμοποιώντας προτάσεις και χαρακτηριστικές φράσεις από 
γνωστές παραδοσιακές ιστορίες. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας με τα μπερδεμένα καρέ 

• τυπωμένα αντίτυπα των μπερδεμένων καρέ του 
ιστοριοπίνακα, ένα αντίτυπο για κάθε ομάδα 

• ο ιστοριοπίνακας με τις λεζάντες (προαιρετικό) 

• το αρχείο ήχου της ιστορίας της Σταχτοπούτας 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας της Σταχτοπούτας  

Γπαζηηπιόηηηερ  

Διζαγυγή – Η Σηασηοπούηα 

1 Ξαναθυμίστε στους μαθητές τα κύρια γεγονότα της ιστορίας, 
κάνοντας ερωτήσεις, όπως:  
• Ποιο είναι το κύριο πρόσωπο της ιστορίας; 
• Πού ζούσε; 
• Ποιες ήταν οι κακιές αδερφές; 
• Πώς βοήθησε η καλή νεράιδα; 
• Σι συνέβη στο χορό; 
• Πώς τελείωσε η ιστορία; 

Αν χρειαστεί, ακούστε την ιστορία της Σταχτοπούτας στο 
Kar2ouche. 

2 Παρακολουθήστε την εξέλιξη του ιστοριοπίνακα με τα 
μπερδεμένα καρέ και ρωτήστε τους μαθητές, αν παρατηρούν 
κάτι περίεργο σε αυτόν. 
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3 Μόλις παρατηρήσουν ότι η ιστορία δεν είναι στη σωστή σειρά, 
δώστε στους μαθητές τα τυπωμένα καρέ του ιστοριοπίνακα. 

4 Δείξτε τους πώς να ξεκινήσουν για να βάλουν την ιστορία στη 
σωστή σειρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε, «Ποιος 
γνωρίζει πώς αρχίζει η ιστορία; ... Η ιστορία αρχίζει με τη 
ταχτοπούτα να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού < 
επομένως, χρειάζεται να βρούμε την εικόνα που δείχνει τη 
ταχτοπούτα να κάνει τις δουλειές του σπιτιού <» κλπ.  

5 Μόλις βρουν το πρώτο καρέ στη σειρά, κρατήστε το ψηλά και 
ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν την αρχική πρότσαη 
της ιστορίας, για παράδειγμα «Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε 
μια νεαρή κοπέλα που την έλεγαν ταχτοπούτα». Η σωστή 
σειρά είναι: 4, 3, 10, 8, 5, 9, 1, 6, 2 και 7. 

6 Οι μαθητές σε μικρές ομάδες, βάζουν τα τυπωμένα καρέ του 
ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ, στη σωστή σειρά. 

Εξέλιξη - Σηη 
ζυζηή ζειπά  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα κε ηα μπεπδεμένα καπέ. 

Πεξηέρεη ηελ ηζηνξία ηεο ηαρηνπνύηαο, αιιά όρη ζηε ζσζηή ζεηξά. Οη 
ιεδάληεο ζην πιαίζην θεηκέλνπ ζπλνδεύνπλ ηηο εηθόλεο. 

Καπέ 1: Δηθόλα – θνπδίλα. Λεδάληα – Ζ λεξάηδα ρηππάεη ην καγηθό ξαβδί ηεο 

θαη ε ηαρηνπνύηα έρεη έλα όκνξθν θόξεκα, άινγα θαη άκαμα γηα λα πάεη 
ζην ρνξό. Πξέπεη όκσο λα επηζηξέςεη ζπίηη κέρξη ηα κεζάλπρηα.  

Καπέ 2: Δηθόλα – δξόκνο. Λεδάληα – Ο Πξίγθηπαο αλαδεηά ηελ θνπέια πνπ 

θνξνύζε ην γνβάθη. Όιεο νη θνπέιεο δνθηκάδνπλ ην γνβάθη, αιιά δελ 
ηαηξηάδεη ζε θακία. 

Καπέ 3: Δηθόλα – θνπδίλα. Λεδάληα – Ζ ηαρηνπνύηα θάλεη όιεο ηηο 

δνπιεηέο. Κνηκάηαη ζηελ θνπδίλα. 

Καπέ 4: Δηθόλα – Σν ζπίηη ηεο ηαρηνπνύηαο. Λεδάληα – Μηα θνξά θη έλαλ 

θαηξό δνύζε κηα λεαξή θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ ηαρηνπνύηα. Έκελε κε ηε 
κεηξηά ηεο θαη ηηο δύν εηεξνζαιείο αδεξθέο ηεο.  

Καπέ 5: Δηθόλα – άκαμα ζην δξόκν. Λεδάληα – Οη άζρεκεο αδεξθέο πάλε 

ζην ρνξν. 

Καπέ 6: Δηθόλα – αίζνπζα ρνξνύ ηνπ παιαηηνύ. Λεδάληα – Ζ ηαρηνπνύηα 

ρνξεύεη κε ηνλ Πξίγθηπα ππό ηα βιέκκαηα όισλ. ρεδόλ μερλά ηη ώξα είλαη. 
Φεύγεη ηξέρνληαο, αιιά ράλεη ην έλα γνβάθη ηεο. 

Καπέ 7: Δηθόλα – ζαιόλη. Λεδάληα – Ζ ηαρηνπνύηα δνθηκάδεη ην γνβάθη. 

Σαηξηάδεη! Παληξεύεηαη ηνλ Πξίγθηπα θαη δνπλ επηπρηζκέλνη. 

Καπέ 8: Δηθόλα – ζαιόλη. Λεδάληα – Οη αδεξθέο είλαη ελζνπζηαζκέλεο πνπ 

ζα πάλε ζην ρνξό. Ζ ηαρηνπνύηα δελ κπνξεί λα πάεη. 

Καπέ 9: Δηθόλα – θνπδίλα. Λεδάληα – Καζώο ε ηαρηνπνύηα θάλεη δνπιεηέο 

ζηελ θνπδίλα, εκθαλίδεηαη ε θαιή λεξάηδα. 

Καπέ 10: Δηθόλα – δξόκνο. Λεδάληα – Μηα κέξα ν Πξίγθηπαο αλαθνηλώλεη ζε 

όινπο, όηη ζα δηνξγαλώζεη έλαλ ρνξό θαη ζα δηαιέμεη εθεί ηε ζύδπγό ηνπ. 
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7 Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι έχουν βάλει την ιστορία στη 
σωστή σειρά, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές να την 
αναδιηγηθούν, χρησιμοποιώντας προτάσεις και 
χαρακτηριστικές φράσεις από την ιστορία. 

 

8 Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν τις δικές τους παραλλαγές 
της ιστορίας ή να προσθέσουν λεζάντες στον ιστοριοπίνακα 
με τις λεζάντες. Αυτός, στην ουσία, είναι ίδιος με τον 
προηγούμενο ιστοριοπίνακα, αλλά στη σωστή σειρά και χωρίς 
λεζάντες στα πλαίσια κειμένου. 

9 Κάθε ομάδα μπορεί να δείξει τη σειρά των καρέ της ιστορίας 
της στην υπόλοιπη τάξη. Καθώς ένα μέλος της ομάδας κρατά 
ή τοποθετεί κάθε καρέ στον πίνακα, η υπόλοιπη ομάδα 
αφηγείται το τμήμα της ιστορίας που συνοδεύει το καρέ. 

10 Για να ελέγξετε τη σειρά της ιστορίας, πρώτα αλλάξτε ξανά τη 
σειρά των καρέ στον ιστοριοπίνακα και κατόπιν πηγαίνετε 
στην οθόνη εκτύπωσης και ζητήστε από τους μαθητές να 
σύρουν τα καρέ πάνω στο πρότυπο εκτύπωσης με τη σωστή 
σειρά. Μπορείτε να εκτυπώσετε το πρότυπο για το επόμενο 
μάθημα. 

Για όλη ηην 
ηάξη - Φπονική 
ζειπά ηηρ 
ιζηοπίαρ  
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

3η Δραςτηριότητα  Η πλοκή ηηρ ιζηοπίαρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να βάλετε την ιστορία της ταχτοπούτας στη σωστή σειρά, έτσι ώστε να 

την αναδιηγηθείτε στην υπόλοιπη τάξη. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα βάλετε την ιστορία της Σταχτοπούτας στη σωστή σειρά 

• θα μπορείτε να αναδιηγηθείτε την ιστορία. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας Η Σταχτοπούτα  

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Η Σηασηοπούηα 

1 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας κάνει ερωτήσεις για την ιστορία της 

ταχτοπούτας. Μπορείτε να θυμηθείτε τι συμβαίνει στην ιστορία; Ακούστε προσεκτικά 

τις ερωτήσεις και προσπαθήστε να τις απαντήσετε. 

2 Κοιτάξτε προσεκτικά τον ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ. Παρατηρείτε κάτι 

διαφορετικό στην ιστορία;   

3 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσετε τον 

ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ στην εργασία σας. 

  Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ. 

Εξέλιξη - Σηη ζυζηή ζειπά 

4 Φρησιμοποιήστε τα τυπωμένα αντίτυπα του ιστοριοπίνακα με τα μπερδεμένα καρέ 

για να βάλετε την ιστορία στη σωστή σειρά. 

5 Καθώς βάζετε τα καρέ στη σωστή σειρά, αναδιηγηθείτε την ιστορία. Μπορείτε έπειτα 

να αλλάξετε τη σειρά αν νομίζετε ότι δεν είναι σωστή. 

Για όλη ηην ηάξη - Φπονική ζειπά ηηρ ιζηοπίαρ 

6 Διηγηθείτε την ιστορία σας στην υπόλοιπη τάξη, χρησιμοποιώντας τα τυπωμένα καρέ 

της ιστορίας. 

7 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας προσπαθήστε να βάλετε σε σειρά τα 

μπερδεμένα καρέ του ιστοριοπίνακα στον υπολογιστή. Πιστεύετε ότι μπορείτε να 

βάλετε την ιστορία στη σωστή σειρά στον υπολογιστή κι έπειτα να την εκτυπώσετε; 

8 Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να προσθέσετε την ιστορία σας, ως λεζάντες, στις εικόνες 

που βάλατε στη σωστή σειρά  

  Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα με τις λεζάντες. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

4η Δραςτηριότητα  Το πποζσέδιο ηηρ 
ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη  

Οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους με την ιστορία της 
Σταχτοπούτας. Φρησιμοποιώντας ένα απλό προσχέδιο της 
ιστορίας, σκιαγραφούν την πλοκή της και στη συνέχεια, με τη 
βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, γράφουν τη δική τους 
παραλλαγή για την αρχή της ιστορίας. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: συνειδητοποιήσουν ότι οι 
ιστορίες έχουν αρχή, μέση και τέλος και να τα συσχετίσουν με 
την ιστορία της Σταχτοπούτας. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: εκφράσουν την 
άποψή τους για το χωρισμό της ιστορίας της ταχτοπούτας, σε 
αρχή, μέση και τέλος· να γράψουν τη δική τους παραλλαγή για 
την αρχή της ιστορίας, χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις που 
κράτησαν για τον πρόλογο της ιστορίας της ταχτοπούτας και 
χαρακτηριστικές φράσεις από γνωστές παραδοσιακές ιστορίες. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: δημιουργούν απλά 
προσχέδια για άλλες παραδοσιακές ιστορίες και να γράφουν την 
αρχή τους. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.   

Β’ Δπίπεδο  

Να αναδιηγούνται ιστορίες, παραθέτοντας στη σωστή σειρά, τα 
κύρια σημεία της ιστορίας· να αναπαριστούν το περίγραμμα της 
πλοκής μιας ιστορίας, με σύμβολα, πχ. λεζάντες, εικόνες, βέλη 
κλπ· να χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ιστορίες, για να 
δομήσουν τις δικές τους ιστορίες. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει άλλες ιστορίες, ως υποδείγματα για 
το δικό τους γράψιμο 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει ένα προσχέδιο για να απεικονίσουν 
την ιστορία  

• θα έχουν γράψει μια εισαγωγή για την ιστορία της 
ταχτοπούτας (και πιθανόν για άλλες ιστορίες). 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιζηοριοπίνακας Προσχέδιο ιστορίας 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας της Σταχτοπούτας 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Τπενθυμίστε στους μαθητές την εργασία που ολοκλήρωσαν 
στο προηγούμενο μάθημα, βάζοντας τα μπερδεμένα καρέ του 
ιστοριοπίνακα στη σωστή σειρά. Αναδιηγηθείτε την ιστορία.  

2 Εξηγήστε τους ότι πριν ξεκινήσουν να γράφουν, πρέπει να 
οργανώνουν όλες τις ιδέες τους με λογικό και εύληπτο τρόπο. 
Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός προσχεδίου. 

3 Δείξτε στους μαθητές τον ιστοριοπίνακα Προσχέδιο ιστορίας, 
για να πάρουν μια ιδέα ενός απλού προσχεδίου. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - 
Πποζσέδιο  
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4 Προσθέστε εσείς οι ίδιοι, σύντομες λεζάντες στο πλαίσιο 

κειμένου, σε κάθε καρέ του προσχεδίου. το πρώτο καρέ, 
μπορείτε να γράψετε, «Σι συνέβη στην αρχή της ιστορίας; Η 
ταχτοπούτα κάνει δουλειές < οι αδερφές είναι κακιές».  

5 Εξηγήστε στους μαθητές ότι σ’ ένα προσχέδιο χρησιμοποιούμε 
σύντομες σημειώσεις για να καταγράψουμε τις ιδέες μας και 
όχι ολόκληρες προτάσεις. Θα αναπτύξουμε τις σημειώσεις σε 
προτάσεις, κατά το γράψιμο της ιστορίας.  

6 υνεχίστε, γράφοντας πάλι εσείς οι ίδιοι, την αρχή της 
ιστορίας με βάση το προσχέδιό σας. Εξηγήστε στους μαθητές 
ότι τώρα που έχετε το προσχέδιο, μπορείτε να ξεκινήσετε το 
γράψιμο. Ελέγξτε τι έχετε σημειώσει στο προσχέδιο για την 
αρχή της ιστορίας και ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν 
μια καλή αρχική πρόταση. Προτείνετε την πρόταση «Μια 
φορά κι έναν καιρό ζούσε η ταχτοπούτα με τη μητριά της και 
τις δύο κακιές αδερφές της». Πείτε στους μαθητές ότι αυτή 
είναι μια καλή αρχή, καθώς πολλές παραδοσιακές ιστορίες 
ξεκινούν με αυτό τον τρόπο.  

7 υνεχίστε με μια δεύτερη πρόταση που να εξηγεί τι έκανε η 
ταχτοπούτα. 

8 Εστιάστε την προσοχή των μαθητών σας στο ότι οι προτάσεις 
σας ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνουν σε τελεία.  

9 Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν και να γράψουν δύο 
ακόμα προτάσεις για να ολοκληρώσουν την αρχική 
παράγραφο της ιστορίας. Μπορούν να στηριχτούν στις 
σημειώσεις του πρώτου καρέ. 

10 Οι μαθητές μπορούν επίσης να πληκτρολογήσουν τις 
προτάσεις τους, ως λεζάντες σ’ ένα νέο ιστοριοπίνακα του 
Kar2ouche και να τον αποθηκεύσουν ως Αρχή της Ιστορίας. Οι 
προτάσεις μπορούν επίσης να ηχογραφηθούν και να 
προστεθούν, ως αρχεία ήχου.  

11 Οι μαθητές μοιράζονται την αρχική τους παράγραφο για την 
ιστορία της Σταχτοπούτας με την υπόλοιπη τάξη. 

Εξέλιξη - Η 
απσή ηηρ 
ιζηοπίαρ  

Για όλη ηην 
ηάξη - Οι 
πποηάζειρ μαρ  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Πποζσέδιο ιζηοπίαρ 

Κάζε θαξέ πεξηέρεη έλα πιαίζην θεηκέλνπ κε ην αθόινπζν θείκελν: 

Καπέ 1: ΑΡΥΖ Πώο αξρίδεη ε ηζηνξία; 

Καπέ 2: ΜΔΖ Ση ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα; 

Καπέ 3: ΣΔΛΟ Πώο ηειεηώλεη ε ηζηνξία; 
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12 Ελέγξτε ως ομάδα ότι γίνεται διαχωρισμός των προτάσεων 
(κεφαλαία γράμματα και τελείες). 

13 Επιλέξτε δύο προτάσεις και προσθέστε τες στις δύο του 
αρχικού προτύπου. 

14 Διαβάστε όλοι μαζί την αρχική παράγραφο. 

15 Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να πάρουν μια άλλη 
γνωστή ιστορία, να τη χωρίσουν σε αρχή, μέση και τέλος και 
στη συνέχεια να γράψουν την αρχική παράγραφο. Ρωτήστε 
τους άλλους μαθητές, αν αναγνωρίζουν την ιστορία. 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

4η Δραςτηριότητα  Το πποζσέδιο ηηρ ιζηοπίαρ 

Σηόσοι 

Να εξοικειωθείτε με το προσχέδιο της ιστορίας της Σταχτοπούτας.  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να κάνετε ένα προσχέδιο της ιστορίας της Σταχτοπούτας 

• θα μπορείτε να γράψετε τη δική σας παραλλαγή για την αρχή της ιστορίας. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας Η Σταχτοπούτα 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Πποζσέδιο 

1 Σο προσχέδιο θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει όλες τις ιδέες σας 

στη σωστή σειρά, πριν ξεκινήσετε το γράψιμο. Σο προσχέδιο συνήθως χωρίζεται σε τρία 

μέρη - την αρχή, τη μέση και το τέλος. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας δείξει πώς 

να κάνετε και να χρησιμοποιείτε το προσχέδιο. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα Προσχέδιο ιστορίας. 

2 κεφτείτε μια αρχή για την ιστορία. Πώς αρχίζουν πολλές ιστορίες; Μοιραστείτε τις 

ιδέες σας με την τάξη. 

Εξέλιξη - Η απσή ηηρ ιζηοπίαρ  

3 υζητήστε με την ομάδα σας τι συμβαίνει στην αρχή της ιστορίας της Σταχτοπούτας.  

4 Πώς άρχισαν την ιστορία οι συμμαθητές ή οι συμμαθήτριές σας; Κοιτάξτε τις 

προτάσεις που έγραψε ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας στον πίνακα. 

5 Μπορείτε να σκεφτείτε ακόμα δύο προτάσεις για να ολοκληρωθεί η αρχή της ιστορίας; 

Προσπαθήστε να σκεφτείτε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Σι ήταν υποχρεωμένη να κάνει η ταχτοπούτα στο σπίτι; 

• Πώς αισθανόταν; 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε έναν κενό ιστοριοπίνακα. 

6 Γράψτε τις προτάσεις σας. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα και 

τελείες στα σωστά σημεία. 

7 Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να ανοίξετε ένα νέο ιστοριοπίνακα και να πληκτρολογήσετε 

τις προτάσεις σας στο πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε επίσης και να τις ηχογραφήσετε. 

8 Ζητήστε από το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας να σας βοηθήσει να προσθέσετε τις 

ηχογραφήσεις σας στον ιστοριοπίνακα και αποθηκεύστε την εργασία σας με το όνομα 

Αρχή της Ιστορίας. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

Για όλη ηην ηάξη - Οι πποηάζειρ μαρ  

9 Μοιραστείτε τις προτάσεις σας με την υπόλοιπη τάξη. 

10 Ελέγξτε αν οι συμμαθητές ή οι συμμαθήτριές σας χρησιμοποίησαν κεφαλαία 

γράμματα και τελείες για να καταδείξουν την αρχή και το τέλος των προτάσεων. 

11 Παρουσιάστε τις δικές σας προτάσεις. 

12 Διαλέξτε δύο προτάσεις και προσθέστε τες στην κοινή ιστορία της τάξης. 

Επέκηαζη 

13 Αν έχετε χρόνο, σκεφτείτε μια άλλη ιστορία που ξέρετε καλά.  

14 Πώς αρχίζει; Σι συμβαίνει στη μέση; Πώς τελειώνει; 

15 Γράψτε την πρώτη παράγραφο.  

16 Ρωτήστε τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές σας αν γνωρίζουν την ιστορία που 

σκεφτήκατε. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

5η Δραςτηριότητα  Η μέζη ηηρ ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη  

Οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους με την ιστορία της 
Σταχτοπούτας. Φρησιμοποιώντας ένα απλό προσχέδιο, 
αναδιηγούνται τη μέση της ιστορίας. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: γράψουν τη μέση της 
ιστορίας, με βάση τις σημειώσεις του προσχεδίου που 
δημιούργησαν στο προηγούμενο μάθημα. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν το 
μεσαίο τμήμα της ιστορίας της ταχτοπούτας, χρησιμοποιώντας 
σύντομες σημειώσεις. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: αναπαραγάγουν 
γραπτώς την ιστορία, χρησιμοποιώντας προτάσεις. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Β’ Δπίπεδο  

Να αναδιηγούνται ιστορίες, παραθέτοντας στη σωστή σειρά, τα 
κύρια σημεία της ιστορίας· να αναπαριστούν το περίγραμμα της 
πλοκής μιας ιστορίας, με σύμβολα, πχ. λεζάντες, εικόνες, βέλη 
κλπ· να χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ιστορίες, για να 
δομήσουν τις δικές τους ιστορίες. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει ένα προσχέδιο για να απεικονίσουν 
την ιστορία  

• θα έχουν αναδιηγηθεί το μεσαίο τμήμα της ιστορίας της 
Σταχτοπούτας, χρησιμοποιώντας προτάσεις και 
χαρακτηριστικές φράσεις της ιστορίας. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας Η μέση της ιστορίας 

• αποθηκευμένοι ιστοριοπίνακες από το προηγούμενο μάθημα 
(συγκεκριμένα, ο ιστοριοπίνακας Προσχέδιο ιστορίας) 

Αναδιηγήσεις της ιστορίας της Σταχτοπούτας  

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Εξηγήστε στους μαθητές ότι σε αυτό και το επόμενο μάθημα, 
θα προσπαθήσουν να γράψουν τη μέση και το τέλος της 
ιστορίας, με τον ίδιο τρόπο που εσείς γράψατε την αρχή της 
στο προηγούμενο μάθημα.  

2 Διαβάστε φωναχτά τις προτάσεις που γράψατε στο προσχέδιο, 
για την αρχική παράγραφο της ιστορίας. 

3 Ζητήστε από τους μαθητές να σας βοηθήσουν να γράψετε την 
πρώτη πρόταση της μεσαίας παραγράφου της ιστορίας στον 
πίνακα. 

4 Εξηγήστε στους μαθητές ότι η πρώτη πρόταση της μεσαίας 
παραγράφου πρέπει να συνδέεται με την τελευταία πρόταση 
της αρχικής παραγράφου, ώστε να υπάρχει λογική συνέχεια 
στην ιστορία.  

5 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, οι μαθητές 
γράφουν προτάσεις για τη μέση και το τέλος της ιστορίας. 

6 Οι προτάσεις των μαθητών μπορούν να προστεθούν, ως 
λεζάντες, στον ιστοριοπίνακα Η μέση της ιστορίας. Μπορούν 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Η 
μέζη ηηρ 
ιζηοπίαρ  

Εξέλιξη - 
Γπάθονηαρ ηη 
μέζη ηηρ 
ιζηοπίαρ 
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επίσης να ηχογραφηθούν και να προστεθούν, ως αρχεία ήχου. 
Μπορείτε, αν θέλετε, να τροποποιήσετε αυτόν τον 
ιστοριοπίνακα, αν η δομή του δεν αντιστοιχεί σε αυτόν που 
δημιουργήσατε με τους μαθητές. 

 

 
7 Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τις 

προτάσεις τους στο δικό τους ιστοριοπίνακα, Αρχή της 
Ιστορίας, που ξεκίνησαν στο πρώτο μάθημα, προκειμένου να 
δημιουργήσουν έναν ιστοριοπίνακα της ιστορίας της 
Σταχτοπούτας. 

8 Οι μαθητές μοιράζονται τη μεσαία παράγραφο που έγραψαν 
με την υπόλοιπη τάξη και ελέγχουν αν γίνεται διαχωρισμός 
των προτάσεων. 

9 Αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε επίσης να 
ολοκληρώσετε την ιστορία στον πίνακα, με ιδέες και 
προτάσεις των μαθητών. 

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος και ειδικότερα για 
τη δομή και το διαχωρισμό των προτάσεων. 

Για όλη ηην 
ηάξη - 
Μοιπαζηείηε ηην 
ιζηοπία ζαρ  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Η μέζη ηηρ ιζηοπίαρ 

Καπέ 1: Οη αδεξθέο θεύγνπλ γηα ην ρνξό. 

Καπέ 2: Ζ λεξάηδα ρηππάεη ην καγηθό ξαβδί ηεο. 

Καπέ 3: Ζ ηαρηνπνύηα ρνξεύεη κε ηνλ πξίγθηπα. 

Καπέ 4: Ζ ηαρηνπνύηα θεύγεη εζπεπζκέλα από ην παιάηη, ηα κεζάλπρηα. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

5η Δραςτηριότητα  Η μέζη ηηρ ιζηοπίαρ  

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να δουλέψετε με το προσχέδιο και να γράψετε τι συμβαίνει στη μέση της 

ιστορίας της Σταχτοπούτας.  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας παραλλαγή της Σταχτοπούτας 

• θα μπορείτε να γράψετε τη δική σας παραλλαγή της ιστορίας σ' έναν ιστοριοπίνακα. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας Η Σταχτοπούτα 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Η μέζη ηηρ ιζηοπίαρ  

1 Γράψτε τη μέση της ιστορίας με τον ίδιο τρόπο που γράψατε την αρχή της στο 

προηγούμενο μάθημα. Κοιτάξτε το προσχέδιο της ιστορίας κι έπειτα διαβάστε τις 

προτάσεις που γράψατε στην αρχή της ιστορίας. 

2 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας δείξει πώς να αρχίσετε τη μεσαία παράγραφο.  

3 Η πρώτη πρόταση της μεσαίας παραγράφου πρέπει να συνδέεται με την τελευταία 

πρόταση της εισαγωγής, έτσι ώστε να υπάρχει μια λογική συνέχεια. Μπορείτε να 

σκεφτείτε μια καλή πρόταση ως αρχή της μεσαίας παραγράφου της ιστορίας;  

Εξέλιξη - Γπάθονηαρ ηη μέζη ηηρ ιζηοπίαρ  

4 υμβουλευτείτε το προσχέδιο για τη μέση της ιστορίας. Μπορείτε να θυμηθείτε τι 

συμβαίνει εδώ; 

5 υζητήστε με την ομάδα σας και καταλήξτε στις προτάσεις σας. 

6 Γράψτε τις προτάσεις σας για τη μέση της ιστορίας.  

7 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας υποδείξει ποιον ιστοριοπίνακα να 

χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας. Αν θέλετε να συνεχίσετε στον 

ίδιο με το προηγούμενο μάθημα, θα σας πει πώς να τον βρείτε. 

  Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε τον ιστοριοπίνακα Η μέση της Ιστορίας. 

8 Πληκτρολογήστε τις προτάσεις σας στον ιστοριοπίνακα που επιλέξατε. Προσθέστε 

φόντο και χαρακτήρες στην ιστορία σας. 

Για όλη ηην ηάξη - Μοιπαζηείηε ηην ιζηοπία ζαρ  

9 Μοιραστείτε τη μέση της ιστορίας σας με την υπόλοιπη τάξη.  

10 Καθώς διαβάζετε τις ιστορίες, θυμηθείτε να ελέγχετε τις προτάσεις. (Ξεκινούν με 

κεφαλαίο γράμμα και τελειώνουν με τελεία;) 

11 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας ολοκληρώστε τη μέση της κοινής 

ιστορίας που ξεκινήσατε στην αρχή του μαθήματος. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

6η Δραςτηριότητα  Το ηέλορ ηηρ ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη δική τους παραλλαγή της ιστορίας 
της ταχτοπούτας, χρησιμοποιώντας το απλό προσχέδιο. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: γράψουν το τέλος της 
ιστορίας. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: ανατρέχουν στο 
προσχέδιο προκειμένου να γράψουν το τέλος της ιστορίας.  

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: αναδιηγηθούν το τέλος 
της ιστορίας, χρησιμοποιώντας προτάσεις και χαρακτηριστικές 
φράσεις από γνωστές παραδοσιακές ιστορίες. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.   

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Β’ Δπίπεδο  

Να αναδιηγούνται ιστορίες, παραθέτοντας στη σωστή σειρά, τα 
κύρια σημεία της ιστορίας· να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν 
βασικά στοιχεία μιας ιστορίας, πχ. την αρχή και το τέλος 
διαφορετικών ιστοριών· να αναπαριστούν το περίγραμμα της 
πλοκής μιας ιστορίας με λεζάντες, εικόνες, βέλη κλπ· να 
χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ιστορίες, για να δομήσουν 
τις δικές τους ιστορίες. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει άλλες ιστορίες, ως υποδείγματα για 
το δικό τους γράψιμο 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει ένα προσχέδιο για να απεικονίσουν 
την ιστορία  

• θα έχουν ολοκληρώσει την ιστορία της ταχτοπούτας, 
χρησιμοποιώντας προτάσεις και χαρακτηριστικές φράσεις  
από γνωστές ιστορίες. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας Το τέλος 

• αποθηκευμένοι ιστοριοπίνακες από προηγούμενα μαθήματα 
(συγκεκριμένα, ο ιστοριοπίνακας Προσχέδιο ιστορίας) 

το φύλλο εργασίας 1 της 2ης Ενότητας, Το τέλος της ιστορίας 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Εξηγήστε στους μαθητές ότι σε αυτό το μάθημα, θα 
προσπαθήσουν να γράψουν το τέλος της ιστορίας, με τον ίδιο 
τρόπο που γράψανε την αρχή και τη μέση της στα 
προηγούμενα μαθήματα.  

2 Διαβάστε φωναχτά τις προτάσεις που γράψατε στο προσχέδιο, 
για την αρχική και τη μεσαία παράγραφο της ιστορίας. 

3 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν κάποιες από τις 
προτάσεις στο φύλλο εργασίας 1 της 2ης Ενότητας, Το τέλος 
της ιστορίας. Αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί, ως τέλος σε άλλες 
παραδοσιακές ιστορίες. Γνωρίζουν οι μαθητές τι συμβαίνει σε 
κάποια από αυτές τις ιστορίες; υζητήστε για το ύφος αυτών 
των προτάσεων – είναι χαρούμενες, τελικές, δραματικές, 
θλιβερές κλπ; 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Το 
ηέλορ ηηρ 
ιζηοπίαρ 
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4 Ζητήστε από τους μαθητές να σας βοηθήσουν να γράψετε την 
πρώτη πρόταση της τελικής παραγράφου της ιστορίας στον 
πίνακα. 

5 Εξηγήστε στους μαθητές ότι αυτή η πρόταση πρέπει να 
συνδέεται με την τελευταία πρόταση της μεσαίας 
παραγράφου, ώστε να υπάρχει λογική συνέχεια στην ιστορία.  

6 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, οι μαθητές 
γράφουν προτάσεις για το τέλος της ιστορίας. 

7 Οι προτάσεις των μαθητών μπορούν να προστεθούν, ως 
λεζάντες, στον ιστοριοπίνακα Το τέλος. Μπορούν επίσης να 
ηχογραφηθούν και να προστεθούν, ως αρχεία ήχου. Μπορείτε, 
αν θέλετε, να τροποποιήσετε αυτόν τον ιστοριοπίνακα, αν η 
δομή του δεν αντιστοιχεί σε αυτόν που δημιουργήσατε με τους 
μαθητές. 

 

 
8 Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τις 

προτάσεις τους στο δικό τους ιστοριοπίνακα, Aρχή της 
Iστορίας, που ως τώρα περιλαμβάνει την αρχή και τη μέση της 
ιστορίας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
ιστοριοπίνακα της ιστορίας της Σταχτοπούτας.  

Αν οι μαθητές έχουν δημιουργήσει ξεχωριστούς ιστοριοπίνακες 
για την αρχή, τη μέση και το τέλος, μπορείτε να τους συνδέσετε 
ως εξής:  

• ανοίξτε τον πρώτο ιστοριοπίνακα  

• πηγαίνετε στην οθόνη Εργαλεία 

• σύρετε το πορτοκαλί εικονίδιο Υόρτωση, με σχήμα φακέλου  
πάνω στο στρογγυλό κόκκινο κουμπάκι, Νέο καρέ, στο 
τελευταίο καρέ του πρώτου ιστοριοπίνακα 

• ανοίξτε το δεύτερο ιστοριοπίνακα (θα εμφανιστεί στο τέλος 
του πρώτου) 

• αποθηκεύστε το νέο ιστοριοπίνακα  

• προσθέστε τον τρίτο ιστοριοπίνακα με τον ίδιο τρόπο. 

9 Μπορείτε να επιλέξετε τυχαία την εργασία μίας ομάδας, για 
να ελέγξετε την ανασύνταξη του κειμένου, τη σαφήνεια και το 
διαχωρισμό των προτάσεων, το περιεχόμενο κλπ, σε σχέση με 
το αρχικό προσχέδιο. Επίσης, μπορείτε να δείξετε στους 

Εξέλιξη - 
Ολοκληπώνονηαρ 

ηην ιζηοπία 

Για όλη ηην 
ηάξη - 
Μοιπαζηείηε ηην 
ιζηοπία ζαρ 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Το ηέλορ 

Καπέ 1: Οη θαθηέο αδεξθέο δνθηκάδνπλ ην γνβάθη, αιιά δελ ηνπο ηαηξηάδεη. 

Καπέ 2: Ζ ηαρηνπνύηα δνθηκάδεη ην γνβάθη θαη ηαηξηάδεη. 

Καπέ 3: Ο πξίγθηπαο παληξεύεηαη ηε ηαρηνπνύηα. 
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μαθητές πώς να προσθέτουν επιπλέον λέξεις και προτάσεις, 
αν χρειαστεί. 

10 Οι μαθητές, στη συνέχεια, μπορούν να ελέγξουν τις δικές τους 
εργασίες για τη σαφήνεια και τη συνέπεια του νοήματος, το 
διαχωρισμό των προτάσεων, την τήρηση του προσχεδίου, εάν 
είναι ενδιαφέρουσες για τον αναγνώστη κλπ. 

11 Αν δεν έχουν ήδη προσθέσει αρχεία ήχου στους 
ιστοριοπίνακες, μπορούν να το κάνουν τώρα. 

12 Μπορούν να προβάλλουν τους ολοκληρωμένους 
ιστοριοπίνακες στην υπόλοιπη τάξη ή να τους εκτυπώσουν, ως 
βιβλία. 

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος και ειδικότερα για 
τη δομή και το διαχωρισμό των προτάσεων. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

6η Δραςτηριότητα  Το ηέλορ ηηρ ιζηοπίαρ  

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να δουλέψετε με το προσχέδιο και να γράψετε τι συμβαίνει στο τέλος της 

ιστορίας της Σταχτοπούτας.  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να δώσετε το δικό σας τέλος στην ιστορία της Σταχτοπούτας 

• θα μπορείτε να ελέγξετε αν η ιστορία σας είναι η καλύτερη δυνατή. 

Πηγέρ  

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• το φύλλο εργασίας 1 της 2ης Ενότητας, Το τέλος της ιστορίας 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Το ηέλορ ηηρ ιζηοπίαρ  

1 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας υπενθυμίσει πώς κάνατε το προσχέδιο για την 

ιστορία της ταχτοπούτας και τι συνέβη στην αρχή και στη μέση. 

2 Οι προτάσεις που θα διαβάσετε στο φύλλο εργασίας 1, Το τέλος της ιστορίας έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως τέλος σε άλλες παραδοσιακές ιστορίες. Γνωρίζετε τι συμβαίνει σ' 

αυτές τις ιστορίες;  

3 Κοιτάξτε πάλι το προσχέδιο για το τέλος της ιστορίας και με τη βοήθεια του δασκάλου 

ή της δασκάλας σας γράψτε την πρώτη πρόταση στον πίνακα. 

Εξέλιξη - Ολοκληπώνονηαρ ηην ιζηοπία  

4 Γράψτε μερικές προτάσεις για να ολοκληρώσετε την ιστορία σας. Μην ξεχνάτε να 

ξεκινάτε κάθε πρόταση με κεφαλαίο γράμμα και να την τελειώνετε με τελεία. 

5 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας πει ποιον ιστοριοπίνακα να χρησιμοποιήσετε. Αν 

είναι ο ίδιος με αυτόν που είχατε χρησιμοποιήσει πριν, θα σας πει πού να τον βρείτε. 

Αν σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε τον ιστοριοπίνακα Το τέλος, κάντε κλικ 

παρακάτω.  

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Το τέλος 

Για όλη ηην ηάξη - Μοιπαζηείηε ηην ιζηοπία ζαρ  

6 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας δείξει πώς να ελέγξετε και να βελτιώσετε την 

ιστορία σας. Ελέγξτε ότι: 

• η ορθογραφία είναι σωστή 

• οι προτάσεις ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνουν με τελεία 

• η ιστορία ακολουθεί το προσχέδιό σας 

• η ιστορία έχει λογικό ειρμό και είναι ενδιαφέρουσα. 

7 Αν δεν έχετε ήδη προσθέσει την ιστορία σας στον ιστοριοπίνακα, ο δάσκαλος ή η 

δασκάλα σας θα σας βοηθήσει να το κάνετε. 

8 Διαβάστε ή ακούστε τις ιστορίες των άλλων ομάδων και πείτε τι σας άρεσε από αυτές. 
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Φύλλο εργασίας 1 της 2ης Ενότητας  

Το τζλοσ τησ ιςτορίασ 

Α. Σο γοβάκι ταίριαηε τζλεια. Οι δφο αδερφζσ ζμειναν άφωνεσ. Ο πρίγκιπασ 
κοίταξε τθ ταχτοποφτα και αναγνϊριςε τθν όμορφθ πριγκίπιςςα που είχε γνωρίςει 
ςτο χορό. Παντρεφτθκαν και ζηθςαν ευτυχιςμζνοι. 

Σταχτοποφτα 

Β. Ο ξυλοκόποσ ζκοψε πζρα ωσ πζρα τθν κοιλιά του λφκου κι αμζςωσ ξεπιδθςαν 
από μζςα θ Κοκκινοςκουφίτςα και θ γιαγιά. Γζμιςαν γριγορα τθν κοιλιά του λφκου 
με πζτρεσ και τθν ζραψαν. Όταν ο λφκοσ ξφπνθςε, είπε, «Πω, πω, πόςο διψάω! 
Κζλω να πιω νερό». Κακϊσ ζκανε να ςθκωκεί, τα πόδια του λφγιςαν από το βάροσ 
και άρχιςε να κυλάει ςαν μπάλα, ζξω από το ςπίτι, μακριά. Κανζνασ δεν ξανάδε τον 
κακό λφκο από τότε. 

Κοκκινοςκουφίτςα 

Γ. «Ζτοιμοι ι όχι, εγϊ ζρχομαι», φϊναξε ο μεγάλοσ κακόσ λφκοσ και γλίςτρθςε 
από τθν καμινάδα, κατευκείαν μζςα ςτο καηάνι με το καυτό νερό. Αυτό ιταν και το 
τζλοσ του μεγάλου κακοφ λφκου. 

Τα τρία γουρουνάκια 

Δ. Μιαμ, μιαμ, μαςουλοφςε θ αλεποφ. 

«Ωχ, όχι! Ζμεινα μιςόσ», είπε ο μπιςκοτζνιοσ. 

Μιαμ, μιαμ, ςυνζχιςε θ αλεποφ, γλείφοντασ τα μεγάλα χείλια τθσ. 

«Αχ! Εξαφανίηομαι», είπε κλαψουρίηοντασ ο μπιςκοτζνιοσ. 

Μιαμ, μιαμ, ςυνζχιςε θ αλεποφ, «Μμμ!» 

Ο μπιςκοτζνιοσ δε μίλθςε. 

«Πάει, τζλειωςε», είπε χαμογελϊντασ θ αλεποφ και ςυνζχιςε το δρόμο τθσ. 

Ο μπιςκοτζνιοσ 

Ε. Ζβγαλε μια δυνατι ςτριγκλιά και πιδθςε αμζςωσ ζξω από το παράκυρο. Ζτρεξε 
ςτο ςπίτι τθσ, όςο πιο γριγορα μποροφςε.  

«Πεινάω», παραπονζκθκε το αρκουδάκι. 

Ο μπαμπάσ αρκοφδοσ και θ μαμά αρκοφδα είπαν, «Ασ φάμε πρωινό». 

Η χρυςομαλλοφςα και τα τρία αρκουδάκια 

Η. «Μιπωσ είναι ο Ρουμπελςτίλτςκιν ;» ρϊτθςε ο μικροκαμωμζνοσ άντρασ. 
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Μετά, ζξαλλοσ από κυμό, άρχιςε να χοροπθδά. Χοροπθδοφςε τόςο ζντονα, που 
χάκθκε κάτω από το πάτωμα του παλατιοφ και δεν τον είδε κανζνασ ξανά. 

Ρουμπελςτίλτςκιν 

Θ. Ο πρίγκιπασ ιταν τόςο χαροφμενοσ, που ηιτθςε από τθν πριγκίπιςςα να τον 
παντρευτεί. Θ πριγκίπιςςα που τον προτιμοφςε, ωσ πρίγκιπα παρά ωσ βάτραχο, 
είπε ναι. Σθν πιρε λοιπόν ςτο κάςτρο του και ηιςαν ευτυχιςμζνοι. 

Ο βάτραχοσ που ζγινε πρίγκιπασ 

Κ. Ο πρίγκιπασ ζκοψε τα αγκάκια και μπικε ςτο κάςτρο. Βρικε τθν πριγκίπιςςα 
ςε βακφ φπνο. Ιταν τόςο όμορφθ που τθ φίλθςε. Σότε, αυτι άνοιξε τα μάτια τθσ. 
Σα μάγια τθσ κακιάσ νεράιδασ είχαν λυκεί. 

Η ωραία κοιμωμζνθ 

Λ. Ιταν το τζλοσ των περιπετειϊν του Σηακ. Ζκτοτε, ζηθςε ευτυχιςμζνοσ με τθ 
μθτζρα του, τθ μαγικι άρπα και τθν αγελάδα που αγόραςε από τον αγρότθ. 

Ο Τηακ και θ φαςολιά 

Κ. Όταν είδε ότι ο πρίγκιπάσ τθσ ιταν τυφλόσ, άρχιςε να κλαίει. Σα δάκρυά τθσ 
που ιταν μαγικά, κφλιςαν ςτα μάτια του πρίγκιπα και τον ζκαναν να δει ξανά. Ο 
πρίγκιπασ παντρεφτθκε τθ Ραπουνηζλ, τα μαλλιά τθσ μάκρυναν ξανά και δεν είδαν 
ποτζ ξανά τθ μάγιςςα ςτθ ηωι τουσ. 

Ραπουνηζλ 

K. Ο Χάνςελ και θ Γκρζτελ ζδωςαν ςτον άρρωςτο πατζρα τουσ το κθςαυρό που 
πιραν από το ςπίτι τθσ μάγιςςασ. Ζκτοτε, ζηθςαν ευτυχιςμζνοι και δεν 
ξαναπείναςαν ποτζ. 

Χάνςελ και Γκρζτελ 

Λ. Σα μάγια λφκθκαν από τον οίκτο που ζνιωςε. Σο τρίχωμα εξαφανίςτθκε από το 
πρόςωπο και τα χζρια του τζρατοσ, θ πλάτθ του ίςιωςε και ςτθ κζςθ του ςτεκόταν 
τϊρα ζνασ όμορφοσ πρίγκιπασ. κοφπιςε το τελευταίο δάκρυ από το μάγουλο τθσ 
Πεντάμορφθσ και τθσ ζπιαςε το χζρι. «Κα με παντρευτείσ;» τθ  ρϊτθςε. «Φυςικά», 
του απάντθςε και ζτςι ζηθςαν μαηί ευτυχιςμζνοι. 

Η πεντάμορφθ και το τζρασ 
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3θ Ενότθτα 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο 

1η Δραςτηριότητα  Γιαθοπεηικοί 
σαπακηήπερ 

Επίπεδο Γ 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία θαηά δεύγε ή ζε 

κηθξέο νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές θα εργαστούν με διαφορετικές παραλλαγές της 
ιστορίας της Σταχτοπούτας από άλλες χώρες και πολιτισμούς. Θα 
εντοπίσουν τους διαφορετικούς χαρακτήρες και θα εκφράσουν τις 
απόψεις τους γι’ αυτούς, δημιουργώντας την ταυτότητα ενός 
χαρακτήρα.  

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: εντοπίζουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας 
ιστορίας. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: διερευνήσουν 
πώς συμπεριφέρονται οι χαρακτήρες, πώς αισθάνονται και πώς 
περιγράφονται στις ιστορίες. 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: συγκρίνουν τους κύριους 
χαρακτήρες από δύο τουλάχιστον διαφορετικές παραλλαγές της 
ίδιας ιστορίας. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου.  
υμμετοχή σε δραστηριότητες δραματοποίησης 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση. 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Γ’ Δπίπεδο  

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους χαρακτήρες· να 
συνθέτουν την ταυτότητα ενός χαρακτήρα. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν εκφράσει τις απόψεις τους για τους χαρακτήρες των 
ιστοριών, συνθέτοντας την ταυτότητά τους. 

• θα έχουν συγκρίνει διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας 
ιστορίας. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• τα αρχεία ήχου η Σταχτοπούτα, η Σταχτοπούτα από την 
Αίγυπτο και η Κακιά Μητριά 

• ο ιστοριοπίνακας Η ταυτότητα του χαρακτήρα 

(προαιρετικά) Διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας της 
ταχτοπούτας, όπως για παράδειγμα, η Σταχτοπούτα από την 
Αίγυπτο, η Κακιά Μητριά (Κασμίρ) κλπ. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Ρωτήστε τους μαθητές αν γνωρίζουν την ιστορία της 
ταχτοπούτας και συμπληρώστε τυχόν κενά και παραλείψεις 
που υπάρχουν. 

2 Διαβάστε τις διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας 
(αναφέρονται παραπάνω και στο Παράρτημα 1), ή 
εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να τις ακούσουν στο  
Kar2ouche. Δεν είστε υποχρεωμένοι να περιοριστείτε μόνο στις 
προτεινόμενες παραλλαγές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι 
άλλες, που έχετε  για παράδειγμα, στη σχολική βιβλιοθήκη. 
Κάποιες προτάσεις υπάρχουν επίσης, στις Αναφορές, στο 
Παράρτημα 2. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Μια 
διαθοπεηική 
ιζηοπία 
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3 υζητήστε σύντομα με τους μαθητές τις διαφορές και τις 
ομοιότητες ανάμεσα στην παραλλαγή που μόλις διαβάσατε 
και στη γνωστή εκδοχή της ιστορίας της Σταχτοπούτας. 

4 Εντοπίστε με τη βοήθεια των μαθητών τους κύριους 
χαρακτήρες της ιστορίας και καταγράψτε τους. 

5 Ανοίξτε ένα νέο ιστοριοπίνακα και πείτε στους μαθητές να 
εστιάσουν την προσοχή τους σ’ έναν από τους κύριους 
χαρακτήρες της ιστορίας.  

6 Κάντε δύο φορές κλικ στην ετικέτα της παλέτας των 
χαρακτήρων για να δείτε δεκάξι χαρακτήρες. Επιλέξτε μαζί με 
τους μαθητές έναν χαρακτήρα (προσπαθήστε να αποφύγετε 
το χαρακτήρα της ταχτοπούτας). 

7 Ρωτήστε τους μαθητές σε ποια τμήματα της ιστορίας 
υπάρχουν οι περισσότερες πληροφορίες για το χαρακτήρα που 
επέλεξαν. Μπορείτε να τους βοηθήσετε, κάνοντας ερωτήσεις, 
όπως: 
– τι κάνει ο χαρακτήρας; 
– τι λέει; 
– τι λένε οι άλλοι χαρακτήρες γι’ αυτόν; 
– πώς αισθάνεται; 
– πότε μαθαίνουμε τι πραγματικά είναι;  

(για παράδειγμα, καλός ή κακός). 

8 Αν είναι δυνατό, κάντε δραματοποίηση του χαρακτήρα.  

9 Φωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και ζητήστε τους να κάνουν 
δραματοποίηση ενός διαφορετικού χαρακτήρα.  

10 Κατά ζεύγη και χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τη 
δραματοποίηση και από τις ιστορίες, οι μαθητές δημιουργούν 
την ταυτότητα ενός χαρακτήρα με βασικά βιογραφικά 
στοιχεία. 

11 Οι μαθητές, αφού επιλέξουν το χαρακτήρα τους, ανοίγουν τον 
ιστοριοπίνακα Η ταυτότητα του χαρακτήρα και 
πληκτρολογούν τις πληροφορίες, ακολουθώντας τις οδηγίες - 
λεζάντες. 

 

 

Εξέλιξη - Η 
ηαςηόηηηα ηος 
σαπακηήπα 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Η ηαςηόηηηα ηος σαπακηήπα. 

Καπε 1 Δηθόλα – Μαύξν θόλην κε ηέζζεξα πιαίζηα θεηκέλνπ: 1 Σν όλνκά 

κνπ είλαη … 2 Σν πην ζεκαληηθό πξάγκα πνπ θάλσ είλαη … κε θάλεη λα 
ληώζσ … 3 Σν πην ζεκαληηθό πξάγκα πνπ κνπ ζπκβαίλεη είλαη … κε θάλεη 
λα ληώζσ … 4 Οη άιινη ραξαθηήξεο λνκίδνπλ όηη είκαη … Λεδάληα – Γξάςηε 
ηη λνκίδεηε γηα κέλα θαη γηαηί. ύξεηε ην ραξαθηήξα ζαο ζηε δηαθάλεηα. 
πκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε ζε θάζε πιαίζην θεηκέλνπ. Πξνζζέζηε επηπιένλ 
θαξέ, αλ ρξεηαζηεί. 
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12 Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια πινακοθήκη 
πορτρέτων των κύριων χαρακτήρων της ιστορίας, 
εκτυπώνοντας τις ταυτότητες των χαρακτήρων και 
αναρτώντας τις στην τάξη.  

13 υζητήστε με τους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο ο 
συγγραφέας περιγράφει τους χαρακτήρες, για να περάσει μια 
συγκεκριμένη εικόνα τους και να προκαλέσει την αντίδραση 
του αναγνώστη. Εστιάστε την προσοχή τους στο πώς τα 
παιδιά καταλαβαίνουν, αν ένας χαρακτήρας είναι καλός ή 
κακός και στα συμβάντα που διαφοροποιούν τα αισθήματά 
τους για τους χαρακτήρες. 

14 Οι μαθητές μπορούν επίσης, να δημιουργήσουν το παιχνίδι 
«μάντεψε το χαρακτήρα», κατά το οποίο περιγράφουν ένα 
χαρακτήρα, χωρίς να αποκαλύπτουν το όνομά του. Κρύψτε το 
πλαίσιο κειμένου «Σο όνομά μου είναι <» ή κάντε το 
διαφανές. Η υπόλοιπη τάξη προσπαθεί να μαντέψει το όνομα 
του χαρακτήρα. 

15 Οι πιο προχωρημένοι μαθητές θα μπορούσαν να 
συμπληρώσουν την ταυτότητα του αντίστοιχου χαρακτήρα 
από κάθε διαφορετική παραλλαγή της ιστορίας. 
Φρησιμοποιώντας στη συνέχεια, αυτά τα καρέ, θα μπορούσαν 
να εντοπίσουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους 
χαρακτήρες, να αποφασίσουν ποιος είναι ο καλύτερος και 
γιατί κλπ. 

Για όλη ηην 
ηάξη - 
Πινακοθήκη 
ποπηπέηυν 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

1η Δραςτηριότητα  Γιαθοπεηικοί σαπακηήπερ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας της 

Σταχτοπούτας από άλλες χώρες και πολιτισμούς, να γνωρίσετε τους χαρακτήρες, να τους 

δραματοποιήσετε και να δημιουργήσετε την ταυτότητα ενός χαρακτήρα.  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να αναγνωρίζετε διαφορετικές παραλλαγές μιας ιστορίας 

• θα μπορείτε να δημιουργήσετε την ταυτότητα ενός χαρακτήρα. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Μια διαθοπεηική ιζηοπία  

1 Πείτε τι γνωρίζετε για την ιστορία της Σταχτοπούτας. 

2 Ακούστε προσεκτικά μια παραλλαγή της ιστορίας της ταχτοπούτας από μια άλλη 

χώρα. Θα σας τη διαβάσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας, ή μπορείτε να την ακούσετε 

στο περιβάλλον του Kar2ouche.  

 
 Κάντε κλικ για να ακούσετε τη Σταχτοπούτα από την Αίγυπτο. 

  Κάντε κλικ για να ακούσετε την Κακιά Μητριά (Μια ιστορία από το Κασμίρ). 

3 κεφτείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ αυτών των ιστοριών και της ιστορίας 

που εσείς ξέρετε και πέστε τες στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σας. 

4 Μπορείτε να θυμηθείτε τους χαρακτήρες της ιστορίας; Βοηθήστε το δάσκαλο ή τη 

δασκάλα σας να τους γράψει στον πίνακα. 

5 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας θα αναλύσετε έναν από τους κύριους 

χαρακτήρες. 

6 Μπορείτε να θυμηθείτε σε ποια μέρη της ιστορίας υπάρχουν οι περισσότερες 

πληροφορίες για το χαρακτήρα; Ακούστε προσεκτικά τις ερωτήσεις του δασκάλου ή της 

δασκάλας σας. 

7 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα υποδυθεί έναν από τους χαρακτήρες της ιστορίας. 

Ρωτήστε το χαρακτήρα πώς αισθάνεται σε διαφορετικά σημεία της ιστορίας. 

Εξέλιξη - Η ηαςηόηηηα ηος σαπακηήπα  

8 Επιλέξτε ένα συμμαθητή ή μια συμμαθήτριά σας για να υποδυθεί έναν άλλο 

χαρακτήρα της ιστορίας. κεφτείτε τι θέλετε να μάθετε γι' αυτόν. Μην ξεχνάτε ότι δεν 

απευθύνετε τις ερωτήσεις στο συμμαθητή ή τη συμμαθήτριά σας, αλλά σ' έναν 

χαρακτήρα της ιστορίας. 

9 Μαζί με το διπλανό ή τη διπλανή σας δημιουργήστε την ταυτότητα του χαρακτήρα σας. 



Δημιοςπγική Γπαθή  

(Για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Δημοηικού) 3ε Ενΰτητα  Σελίδα 93 

© Immersive Education 2003 

Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

10 Φρησιμοποιήστε τις απαντήσεις από τη δραματοποίηση και άλλες πληροφορίες από 

την ιστορία για να δημιουργήσετε την ταυτότητα του χαρακτήρα σας. 

11 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα Η ταυτότητα του χαρακτήρα και πληκτρολογήστε τις 

πληροφορίες, ακολουθώντας τις οδηγίες. Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια. 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Η ταυτότητα του χαρακτήρα. 

Για όλη ηην ηάξη - Πινακοθήκη ποπηπέηυν  

12 Αποθηκεύστε και εκτυπώστε την ταυτότητα του χαρακτήρα και δώστε τη στο δάσκαλο 

ή στη δασκάλα σας. Θα δημιουργήσετε μια πινακοθήκη πορτρέτων των κύριων 

χαρακτήρων της ιστορίας.  

13 υζητήστε τι κάνουν οι συγγραφείς για να βοηθήσουν τον αναγνώστη να καταλάβει 

τους χαρακτήρες. Σι πληροφορίες αποκαλύπτουν; Σι λέξεις χρησιμοποιούν; 

Επέκηαζη  

14 Αν έχετε χρόνο, προσθέστε ακόμα ένα καρέ στον ιστοριοπίνακα, κάνοντας κλικ στο 

κόκκινο κουμπάκι. Δημιουργήστε μια δεύτερη ταυτότητα για το χαρακτήρα σας, όπως 

αυτός εμφανίζεται σε μια διαφορετική παραλλαγή της ιστορίας. 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

2η Δραςτηριότητα  Το ζκηνικό ηηρ ιζηοπίαρ 

Επίπεδο Γ 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία θαηά δεύγε ή ζε 

κηθξέο νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1 διδακτικι ϊρα 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές θα εργαστούν με διαφορετικές παραλλαγές της 
ιστορίας της Σταχτοπούτας από άλλες χώρες και πολιτισμούς και 
θα εξετάσουν τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται στις ιστορίες 
αυτές. το τέλος, θα γράψουν τη δική τους αρχή της ιστορίας, 
χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σκηνικό. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: περιγράφουν κάποια 
στοιχεία των σκηνικών που χρησιμοποιούνται στις ιστορίες. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: χρησιμοποιούν 
τις γνώσεις τους για τα σκηνικά των ιστοριών (ειδικά στην αρχή 
των ιστοριών) στις δικές τους ιστορίες 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: δομήσουν τις ιστορίες 
τους με συνέπεια, ως προς το ύφος και το χρόνο. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου.  
υμμετοχή σε δραστηριότητες δραματοποίησης. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση. Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Γ’ Δπίπεδο  

Να συζητούν για το σκηνικό μιας ιστορίας· να γράφουν μια 
παραλλαγή της ιστορίας, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκηνικό. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν συζητήσει για τα σκηνικά των ιστοριών 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει σκηνικά, για να γράψουν 
διαφορετικές παραλλαγές της αρχής μιας ιστορίας. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας Το σκηνικό της Σταχτοπούτας από την 
Αίγυπτο 

• ο ιστοριοπίνακας Το σκηνικό της Κακιάς Μητριάς 

• ο ιστοριοπίνακας Το σκηνικό της Σταχτοπούτας 

Διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας της ταχτοπούτας, όπως 
για παράδειγμα, η Σταχτοπούτα από την Αίγυπτο, η Κακιά Μητριά 
(Κασμίρ) κλπ. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Θυμίστε στους μαθητές την ιστορία του προηγούμενου 
μαθήματος και ζητήστε τους να σας πουν εν συντομία ποιοι 
ήταν οι κύριοι χαρακτήρες και η πλοκή της ιστορίας. 

2 Φρησιμοποιώντας έναν από τους ιστοριοπίνακες των 
σκηνικών, εξετάστε τα διαφορετικά σκηνικά/μέρη της 
ιστορίας. Ζητήστε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα 
σκηνικά και να σας πουν τι συνέβη σε καθένα από αυτά. 

 

 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Το 
ζκηνικό ηηρ 
ιζηοπίαρ 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Το ζκηνικό ηηρ Σηασηοπούηαρ από ηην 
Αίγςπηο. 

Καπέ 1: πνηάκη 

Καπέ 2: απιή ηνπ παιαηηνύ 

Καπέ 3: εζσηεξηθό ηνπ παιαηηνύ 

Καπέ 4: όρζε ηνπ πνηακνύ 

Καπέ 5: εμσηεξηθό ηνπ παιαηηνύ 

Καπέ 6: εζσηεξηθό ηνπ παιαηηνύ 
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3 Κάντε σε ολόκληρη την τάξη τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

• Πόσα διαφορετικά μέρη αναφέρονται στην ιστορία; 
• ε τι διαφέρουν τα μέρη; 
• Τπάρχει κάτι, που συμβαίνει σ’ ένα μέρος και δε θα 

μπορούσε να συμβεί σε κανένα από τα άλλα μέρη; 

4 υζητήστε με τους μαθητές για το σκηνικό, στην αρχή της 
ιστορίας. Ρωτήστε τους πώς θα ήταν η ιστορία, αν αλλάζαμε 
αυτό το σκηνικό.  

5 Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν ένα διαφορετικό 
σκηνικό, ως παράδειγμα και στη συνέχεια, να σκεφτούν νέες 
προτάσεις για την αρχή της ιστορίας. Σα σκηνικά θα 
διαφέρουν, ανάλογα με το ποια παραλλαγή της ιστορίας 
επιλέξατε να δείτε με την τάξη σας.  

6 Κατά ζεύγη ή σε μικρές ομάδες και με τη βοήθεια του 
δασκάλου ή της δασκάλας, οι μαθητές γράφουν μια νέα αρχή 
για την παραλλαγή της ιστορίας που έχουν επιλέξει.  

7 Πείτε στους μαθητές να ανοίξουν έναν  νέο ιστοριοπίνακα και 
να επιλέξουν ένα σκηνικό.  

8 τη συνέχεια, πληκτρολογούν τις προτάσεις τους για την 
αρχή της ιστορίας, ως λεζάντες, κάτω από το σκηνικό. 
Εναλλακτικά, μπορούν να εκτυπώσουν καρέ των 

Εξέλιξη - Νέο 
ζκηνικό 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Το ζκηνικό ηηρ Κακιάρ Μηηπιάρ.  

Καπέ 1: ζπίηη 

Καπέ 2: ρσξάθηα 

Καπέ 3: ζπίηη 

Καπέ 4: ζπίηηα 

Καπέ 5: πνηάκη 

Καπέ 6: εζσηεξηθό παιαηηνύ 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Το ζκηνικό ηηρ Σηασηοπούηαρ.  

Καπέ 1: θνπδίλα 

Καπέ 2: δξόκνο 

Καπέ 3: ζαιόλη 

Καπέ 4: εμσηεξηθό παιαηηνύ 

Καπέ 5: εζσηεξηθό παιαηηνύ 

Καπέ 6: δάζνο 
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ιστοριοπινάκων των σκηνικών και να συμπληρώσουν τις 
προτάσεις τους. 

9 Για να ολοκληρώσουν την εργασία τους, οι μαθητές μπορούν 
να προσθέσουν χαρακτήρες και φόντα στα καρέ που 
δημιούργησαν και να ηχογραφήσουν τις προτάσεις τους, ως 
αρχεία ήχου. 

10 Οι μαθητές παρουσιάζουν τη νέα αρχή της ιστορίας στην 
υπόλοιπη τάξη. 

11 Μπορείτε να τους εξηγήσετε, αν θέλετε, πώς το σκηνικό 
επηρεάζει την ιστορία και τις προτιμήσεις των 
μαθητών/αναγνωστών. 

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος. 

12 Οι μαθητές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν να γράψουν την 
αρχή για διαφορετικές ιστορίες ή/και σκηνικά. 

13 Θα μπορούσαν επίσης, να γράψουν ολόκληρη την ιστορία, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά σκηνικά, είτε από την ίδια 
ιστορία, είτε από άλλες γνωστές ιστορίες. Ανάλογα, θα 
μπορούσαν να διαμορφώσουν τον αρχικό ιστοριοπίνακά τους. 

Για όλη ηην 
ηάξη - Νέα απσή 

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

2η Δραςτηριότητα  Το ζκηνικό ηηρ ιζηοπίαρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να διαβάσετε παραλλαγές της ιστορίας της ταχτοπούτας από άλλες χώρες 

και πολιτισμούς. Επίσης, να εξετάσετε τα διαφορετικά σκηνικά που χρησιμοποιούνται στις 

ιστορίες και να γράψετε την αρχή της δικής σας ιστορίας, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό 

σκηνικό.  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να περιγράψετε διαφορετικά σκηνικά 

• θα μπορείτε να γράψετε την αρχή της ιστορίας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά σκηνικά. 

Πηγέρ  

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα της ιστορίας της Σταχτοπούτας 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Το ζκηνικό ηηρ ιζηοπίαρ  

1 Θυμάστε ποια ιστορία ακούσατε την τελευταία φορά; Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας 

κάνει ερωτήσεις για την ιστορία. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τους κύριους χαρακτήρες και 

τι συνέβη στην ιστορία. 

2 κεφτείτε τα διαφορετικά σκηνικά της ιστορίας. Κοιτάξτε τα σκηνικά στον ιστοριοπίνακα 

που θα σας υποδείξει ο δάσκαλός σας. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα Το σκηνικό της Σταχτοπούτας από την 

Αίγυπτο. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα Το σκηνικό της Κακιάς Μητριάς. 

 
 Κάντε κλικ για να δείτε τον ιστοριοπίνακα Το σκηνικό της Σταχτοπούτας.                                           

3 Αναγνωρίζετε κάθε σκηνικό; Ποια γεγονότα συνέβησαν σε καθένα; Διηγηθείτε τα στο 

δάσκαλο ή στη δασκάλα σας. 

4 κεφτείτε την αρχή της ιστορίας. Η αρχή είναι σημαντική διότι σκιαγραφεί τι θα 

ακολουθήσει στη συνέχεια. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν η ιστορία αν το πρώτο 

σκηνικό ήταν διαφορετικό;  

5 Πιστεύετε ότι η ιστορία δε θα ήταν τόσο καλή αν διαδραματιζόταν σ' ένα διαφορετικό 

μέρος, ή νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερη; Μοιραστείτε τις ιδέες σας με την υπόλοιπη τάξη. 

6 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας επιλέξτε ένα διαφορετικό σκηνικό για 

την αρχή της ιστορίας.  

7 Μπορείτε να βρείτε μια νέα αρχή για την ιστορία; Αν έχετε καμιά καλή ιδέα, μοιραστείτε 

την με την τάξη. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

Εξέλιξη - Νέο ζκηνικό  

8 Δημιουργήστε μια νέα αρχή για την ιστορία, χρησιμοποιώντας τους ίδιους χαρακτήρες, 

αλλά αλλάζοντας τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται.   

9 Ανοίξτε ένα νέο ιστοριοπίνακα και διαλέξτε ένα φόντο. 

10 Πληκτρολογήστε τις προτάσεις σας στο πλαίσιο κειμένου κάτω από την εικόνα.  

 Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα νέο ιστοριοπίνακα. 

11 Προσθέστε χαρακτήρες στο καρέ. 

12 Αν έχετε χρόνο, μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε τις προτάσεις σας. 

Για όλη ηην ηάξη - Νέα απσή  

13 Μοιραστείτε τη νέα αρχή της ιστορίας με την υπόλοιπη τάξη. 

14 Καθώς ακούτε τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές σας, μπορείτε να μαντέψετε σε 

ποια ιστορία αντιστοιχεί η κάθε αρχή;   

15 Ποια παραλλαγή της ιστορίας προτιμάτε; Σην πρωτότυπη ή τη νέα; Εξηγήστε γιατί. 

16 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας ρωτήσει πώς το σκηνικό αλλάζει την ιστορία. 

Ποια είναι η γνώμη σας; 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

3η Δραςτηριότητα  Πποβλέπονηαρ ηο ηέλορ 
ηηρ ιζηοπίαρ  

Επίπεδο Γ 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία θαηά δεύγε ή ζε 

κηθξέο νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

1-2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές θα εργαστούν με διαφορετικές παραλλαγές της 
ιστορίας της Σταχτοπούτας από άλλες χώρες και πολιτισμούς. Θα 
κάνουν προβλέψεις για την εξέλιξη των γεγονότων και για το 
τέλος των ιστοριών και θα συζητήσουν γι’ αυτές. το τέλος, θα 
σχεδιάσουν και θα γράψουν το δικό τους τέλος της ιστορίας.  

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: να κάνουν προβλέψεις για 
την εξέλιξη των γεγονότων και για το τέλος των ιστοριών. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: σκεφτούν και να 
γράψουν εναλλακτικές εκβάσεις και τέλος σε μια ιστορία.  

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: σχεδιάζουν και να 
γράφουν, με βάση τα στοιχεία μιας ιστορίας, ένα εναλλακτικό 
τέλος γι’ αυτήν. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου.  
υμμετοχή σε δραστηριότητες δραματοποίησης. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση. Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας. 

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

εβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας.  

Κατανόηση των μορφών και αιτιών της βίαιης συμπεριφοράς και 
αποφυγή της.  

Γ’ Δπίπεδο  

Να προβλέπουν την εξέλιξη των γεγονότων ή το τέλος μιας 
ιστορίας· να προετοιμάζουν και να αναδιηγούνται ιστορίες· να 
αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα σκηνικά μιας ιστορίας. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία της δομής μιας ιστορίας, 
για να γράψουν μια δική τους ιστορία 

• θα έχουν κάνει προβλέψεις για γεγονότα και το τέλος 
ιστοριών, βάσει ημιτελών ιστοριοπινάκων 

• θα έχουν προετοιμάσει και αναδιηγηθεί ιστορίες, βάσει 
ιστοριοπινάκων. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• τα αρχεία ήχου η Σταχτοπούτα από την Αίγυπτο ή/και η 
Κακιά Μητριά  

• ο ημιτελής ιστοριοπίνακας της Σταχτοπούτας  

• ο ημιτελής ιστοριοπίνακας της Σταχτοπούτας από την 
Αίγυπτο  

• ο ημιτελής ιστοριοπίνακας της Κακιάς Μητριάς  

• ο ιστοριοπίνακας Τι συμβαίνει στη συνέχεια;  

• Διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας της Σταχτοπούτας από 
άλλες χώρες και πολιτισμούς  

Γπαζηηπιόηηηερ 

1 Φρησιμοποιώντας έναν από τους ημιτελείς ιστοριοπίνακες, 
διηγηθείτε την ιστορία στην τάξη.   

2 Καθώς προχωράτε στην ιστορία, υπάρχουν καρέ χωρίς 
λεζάντες στον ιστοριοπίνακα. ε κάθε κενό καρέ, ρωτάτε τους 
μαθητές, «τι συμβαίνει εδώ;» 

3 υνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος του ιστοριοπίνακα. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - 
Πεπιζηαηικά ηηρ 
ιζηοπίαρ 
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Πεξηερόκελα ηος ημιηελή ιζηοπιοπίνακα ηηρ Σηασηοπούηαρ  

Κάζε θαξέ πεξηιακβάλεη κηα ζθελή από ηελ ηζηνξία θαη κία ιεδάληα. 

Καπέ 1: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε κηα λεαξή θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ 

ηαρηνπνύηα. 

Καπέ 2: Ενύζε κε ηε κεηξηά ηεο θαη ηηο δύν εηεξνζαιείο αδεξθέο ηεο. 

Καπέ 3: θελό 

Καπέ 4: Μηα κέξα ν Πξίγθηπαο έθαλε κηα αλαθνίλσζε. 

Καπέ 5: θελό 

Καπέ 6: Ζ ηαρηνπνύηα έκεηλε ζην ζπίηη, ελώ νη αδεξθέο ηεο πήγαλ ζην 

ρνξό 

Καπέ 7: θελό 

Καπέ 8: Ζ ηαρηνπνύηα ρόξεπε κε ηνλ Πξίγθηπα όιν ην βξάδπ ζην παιάηη. 

Καπέ 9: θελό 

Καπέ 10: Ο Πξίγθηπαο αλαδήηεζε ηελ θνπέια πνπ θνξνύζε ην γνβάθη. 

Καπέ 11: θελό 

Πεξηερόκελα ηος ημιηελή ιζηοπιοπίνακα ηηρ Σηασηοπούηαρ από ηην 
Αίγςπηο 

Καπέ 1: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε κηα θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ Ρνδόπε. 

Καπέ 2: Σελ έθιεςαλ πεηξαηέο θαη ηελ πήξαλ ζηελ Αίγππην, όπνπ έγηλε 

ζθιάβα. 

Καπέ 3: θελό 

Καπέ 4: Μηα κέξα, ν αθέληεο ηεο ηελ είδε λα ρνξεύεη πιάη ζην πνηάκη θαη 

ηεο έδσζε έλα δεπγάξη θόθθηλα γνβάθηα. 

Καπέ 5: θελό 

Καπέ 6: Μόιηο νη ππεξέηξηεο έθπγαλ από ην ζπίηη, ε Ρνδόπε πήγε θάησ ζην 

πνηάκη. 

Καπέ 7: θελό 

Καπέ 8: Ο Ώξνο έξημε ην γνβάθη  κπξνο ζηα πόδηα ηνπ Φαξαώ. 

Καπέ 9: θελό 

Καπέ 10: Ο Φαξαώ αλαδήηεζε ηελ θνπέια πνπ θνξνύζε ην γνβάθη. 

Καπέ 11: θελό 
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4 Για μεγαλύτερη ποικιλία, μπορείτε να διαβάσετε μια άλλη 
παραλλαγή της ιστορίας της ταχτοπούτας, ή μια άλλη 
παραδοσιακή ιστορία.  

5 υζητήστε με τους μαθητές για τα καρέ που αφέθηκαν κενά 
στον ιστοριοπίνακα. Ρωτήστε τους, αν θα μπορούσε να είχε 
συμβεί κάτι διαφορετικό σε αυτά, ή αν η έκβαση των 
γεγονότων θα μπορούσε να ήταν διαφορετική.  

6 Ζητήστε τους να σας πουν κάποιες ενδιαφέρουσες 
εναλλακτικές προτάσεις και καταγράψτε τες στον πίνακα. 

7 υζητήστε με τους μαθητές για το τέλος της ιστορίας. 
Ρωτήστε τους, «Πώς τελειώνει η ιστορία;» και «Πώς αλλιώς θα 
μπορούσε να τελειώνει;» την περίπτωση της ιστορίας της 
ταχτοπούτας για παράδειγμα, ο πρίγκιπας στο τέλος, πάντα 
παντρεύεται τη ταχτοπούτα και ζουν ευτυχισμένοι. Ρωτήστε 
τους μαθητές, «Πώς νομίζετε ότι θα τέλειωνε η ιστορία, αν ο 
πρίγκιπας δεν άρεσε στη ταχτοπούτα;» 

8 Ζητήστε από τους μαθητές να προτείνουν ένα διαφορετικό 
τέλος για την ιστορία της ταχτοπούτας ή για μια άλλη 
ιστορία. Για να τους βοηθήσετε, μπορείτε να τους 
παρουσιάσετε κάποιες εναλλακτικές παραλλαγές 
παραδοσιακών ιστοριών. 

Πεξηερόκελα ηος ημιηελή ιζηοπιοπίνακα ηηρ Κακιάρ Μηηπιάρ  

Καπέ 1: Μηα θνξά, έλαο Βξαρκάλνο είπε ζηε γπλαίθα ηνπ λα κελ ηξώεη 

ηίπνηα παξά κόλν όηαλ απηόο ήηαλ παξώλ. Αλ έηξσγε ζα κεηακνξθσλόηαλ 
ζε θαηζίθα. 

Καπέ 2: Μηα κέξα πνπ ηάηδε ηα παηδηά ηεο, έθαγε ιίγν από ην θαγεηό ηνπο. 

Καπέ 3: θελό 

Καπέ 4: Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα μαλαπαληξεύηεθε, αιιά ε λέα ηνπ γπλαίθα 

ήηαλ άζπιαρλε. 

Καπέ 5: θελό 

Καπέ 6: Ζ κεηξηά ηνπο παξαμελεύηεθε πνπ έβιεπε ηα παηδηά ηόζν πγηή θαη 

δπλαηά. 

Καπέ 7: θελό 

Καπέ 8: Ζ κεηξηά πξνζπνηήζεθε ηελ άξξσζηε θαη είπε όηη ρξεηαδόηαλ 

θαηζηθίζην θξέαο γηα λα γίλεη θαιά. 

Καπέ 9: θελό 

Καπέ 10: Μηα κέξα, θαζώο έπιελε ην πξόζσπό ηεο ζ' έλα πνηακάθη, ε θόξε 

ηεο θαηζίθαο-κεηέξαο έραζε ην ζθνπιαξίθη από ηε κύηε ηεο. 

Καπέ 11: θελό 

Frame 12: The girl’s brother heard the announcement and went to see the 

king. 

Frame 13: blank 
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9 Ζητήστε από τους μαθητές να εργαστούν κατά ζεύγη, 
χρησιμοποιώντας τον ιστοριοπίνακα Τι συμβαίνει στη 
συνέχεια; Καταρχάς, πρέπει να εντοπίσουν την ιστορία, την 
οποία είχαν επιλέξει κατά τα προηγούμενα μαθήματα (καρέ 1 
και 2 – Η Σταχτοπούτα· καρέ 3 και 4 – Η Σταχτοπούτα από την 
Αίγυπτο· καρέ 5 και 6 – Η Κακιά Μητριά). Έπειετα, μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα νέο τέλος για την ιστορία. Μπορούν να 
διαγράψουν τα καρέ που δε σχετίζονται με την ιστορία τους. 
Δείξτε τους πώς να τα σύρουν στον κάδο ανακύκλωσης. 
Εναλλακτικά, μπορούν να κάνουν δεξί κλικ και να επιλέξουν 
την εντολή Διαγραφή, από το μενού που εμφανίζεται 

10 Οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν πρώτα την εργασία τους και 
στη συνέχεια, να προσθέσουν χαρακτήρες, φόντα και 
αντικείμενα στα καρέ. 

11 Μπορούν επίσης, να ηχογραφήσουν τις προτάσεις τους και να 
τις προσθέσουν, ως αρχεία ήχου. 

12 Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα 
περιστατικό της ιστορίας που επέλεξαν και να γράψουν μια 
διαφορετική έκβαση γι’ αυτό. 

 

 

13 Οι μαθητές παρουσιάζουν το νέο τέλος της ιστορίας στην 
υπόλοιπη τάξη, στο Kar2ouche, ή εκτυπώνουν την εργασία 
τους, ως βιβλίο. 

14 τη συνέχεια, μπορούν να συζητήσουν για το διαφορετικό 
τέλος των ιστοριών.  

15 Μπορείτε επίσης, να παρουσιάσετε στους μαθητές κάποιες 
εναλλακτικές παραλλαγές παραδοσιακών ιστοριών και να 
προβλέψουν το τέλος. 

Εξέλιξη - Τι 
ζςμβαίνει ζηη 
ζςνέσεια;  

Για όλη ηην 
ηάξη - Τέλορ 
καλό 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Τι ζςμβαίνει ζηη ζςνέσεια; 

Καπέ 1: Ζ ζθελή δείρλεη ηηο αδεξθέο, ηνλ πξίγθηπα, ηνλ αθόινπζό ηνπ θαη ηε 

ηαρηνπνύηα πνπ δνθηκάδεη ην γνβάθη. Σα θνπξειηαζκέλα ξνύρα ηεο 
ηαρηνπνύηαο αιιάδνπλ ζην θόξεκα ηνπ ρνξνύ. Τπάξρεη έλα ζπλλεθάθη 
νκηιίαο ηνπ πξίγθηπα, αιιά είλαη θελό. 

Καπέ 2: Σν θαξέ είλαη θελό, εθηόο από έλα πιαίζην θεηκέλνπ κε ηελ εξώηεζε 

«Ση ζπκβαίλεη κεηά;» 

Καπέ 3: Ζ Ρνδόπε παίξλεη ην γνβάθη από ηνλ Φαξαώ, ην δνθηκάδεη θαη ηεο 

ηαηξηάδεη. 

Καπέ 4: Σν θαξέ είλαη θελό, εθηόο από έλα πιαίζην θεηκέλνπ κε ηελ εξώηεζε 

«Ση ζπκβαίλεη κεηά;» 

Καπέ 5: Ο βαζηιηάο δεηά από ην θνξίηζη λα ηνλ επηζθεθζεί. 

Καπέ 6: Σν θαξέ είλαη θελό, εθηόο από έλα πιαίζην θεηκέλνπ κε ηελ εξώηεζε 

«Ση ζπκβαίλεη κεηά;» 
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Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος και ειδικότερα για 
την κατανόηση του σκηνικού της ιστορίας, τη χρήση 
χαρακτηριστικών φράσεων και προτάσεων από ιστορίες και τη 
δομή των προτάσεων.  

16 Οι μαθητές θα μπορούσαν να αναδιηγηθούν άλλες γνωστές 
παραδοσιακές ιστορίες, με τα δικά τους λόγια και 
προσθέτοντας ένα διαφορετικό τέλος.  

Επέκηαζη 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

3η Δραςτηριότητα  Πποβλέπονηαρ ηο ηέλορ ηηρ ιζηοπίαρ  

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να προβλέψετε τι συμβαίνει σε διαφορετικά σημεία των ιστοριών της 

ταχτοπούτας από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Επίσης, να εκφράζεστε για 

πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Σέλος, να σχεδιάσετε και να γράψετε μια 

παραλλαγή της ιστορίας με ένα διαφορετικό τέλος. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα μπορείτε να κάνετε προβλέψεις για το τέλος των ιστοριών 

• θα μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διαφορετικό τέλος για την ιστορία 

• θα μπορείτε να αναδιηγηθείτε την ιστορία σας, χρησιμοποιώντας έναν ιστοριοπίνακα. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• αντίτυπα με διαφορετικές παραλλαγές της ιστορίας της Σταχτοπούτας  

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Πεπιζηαηικά ηηρ ιζηοπίαρ  

1 Ακούστε προσεκτικά, καθώς ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας διαβάζει μια ιστορία. 

2 την ιστορία θα υπάρχουν κενά. Μπορείτε να μαντέψετε τι θα συμβεί στη συνέχεια; 

3 Αν ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας χρησιμοποιήσει έναν ημιτελή ιστοριοπίνακα, θα δείτε 

κάποια κενά καρέ. 

   Κάντε κλικ για τον ημιτελή ιστοριοπίνακα της Σταχτοπούτας. 

   Κάντε κλικ για τον ημιτελή ιστοριοπίνακα της  Σταχτοπούτας από την 

Αίγυπτο. 

   Κάντε κλικ για τον ημιτελή ιστοριοπίνακα της Κακιάς Μητριάς. 

4 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας ρωτήσει τι συνέβη σε κάποια από τα κενά καρέ. 

5 κεφτείτε τι μπορεί να έχει συμβεί στο κενό καρέ. 

6 Σώρα σκεφτείτε το τέλος της ιστορίας. Πώς τελειώνει πραγματικά η ιστορία; 

7 Πώς θα μπορούσε να τελειώσει; Σι θα συνέβαινε αν, για παράδειγμα, ο πρίγκιπας δεν 

άρεσε στη ταχτοπούτα; 

8 Μπορείτε να σκεφτείτε άλλο τέλος για την ιστορία που έχετε διαβάσει, ή ένα νέο τέλος 

για μια άλλη παραδοσιακή ιστορία; 

9 Αν έχετε καμιά καλή ιδέα, μοιραστείτε τη με την τάξη. 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

Εξέλιξη - Τι ζςμβαίνει ζηη ζςνέσεια;  

Σώρα έχετε την ευκαιρία να επινοήσετε ένα νέο τέλος για μια από τις ιστορίες που έχετε 

διαβάσει. 

10 Αποφασίστε με το διπλανό ή τη διπλανή σας, ποια ιστορία θα επιλέξετε. Μπορείτε να 

διαβάσετε την ιστορία ξανά για να βεβαιωθείτε ότι την ξέρετε καλά. 

11 χεδιάστε το τέλος της ιστορίας σας προσεκτικά. Πρέπει να βρείτε το κατάλληλο 

σημείο για να προσθέσετε το τέλος, έτσι ώστε η ιστορία να έχει λογικό ειρμό. 

12 Αν είστε ικανοποιημένοι με το προσχέδιο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν 

ιστοριοπίνακα για να γράψετε το νέο τέλος της ιστορίας.   

 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Τι συμβαίνει στη συνέχεια; 

13 Ακολουθήστε το προσχέδιό σας και προσθέστε τις προτάσεις σας στο πλαίσιο κειμένου 

του κάθε καρέ. 

14 Ελέγξτε ότι γράψατε όλα όσα θέλατε για το τέλος της ιστορίας σας. 

15 Αν είστε ικανοποιημένοι με την εργασία σας, μπορείτε να προσθέσετε τους 

χαρακτήρες, το φόντο και τα άλλα αντικείμενα στα καρέ. 

16 Αν θέλετε, μπορείτε να ηχογραφήσετε την ιστορία σας. 

Για όλη ηην ηάξη - Τέλορ καλό  

17 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας αποθηκεύστε την εργασία σας στον 

υπολογιστή σας.  

18 Μοιραστείτε το νέο τέλος της ιστορίας σας με την υπόλοιπη τάξη. Μπορείτε να 

παρουσιάσετε την ιστορία σας στο περιβάλλον του Kar2ouche ή να την εκτυπώσετε.  

19 χολιάστε τους διαφορετικούς επιλόγους που έγραψαν οι συμμαθητές ή συμμαθήτριές 

σας. Ποιοι σας άρεσαν περισσότερο; Γιατί; 

20 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας μπορεί να έχει παραλλαγές παραδοσιακών ιστοριών για 

να ακούσετε ή να διαβάσετε. Πώς τελειώνουν αυτές οι ιστορίες; Προσπαθήστε να 

προβλέψετε το τέλος κάθε ιστορίας και να γράψετε ένα άλλο τέλος. 
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4θ Ενότθτα 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

1η Δραςτηριότητα  Απολεζθένηα και 
Δςπεθένηα  

Επίπεδο Β 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, 

κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επιζκόπηζη 

Οι μαθητές ακούνε ιστορίες σχετικά με την απώλεια πολύτιμων 
πραγμάτων. Προβλέπουν πού μπορεί να είναι το χαμένο 
αντικείμενο. τη συνέχεια, δημιουργούν τις δικές τους σύντομες 
ιστορίες, βασιζόμενοι στις προσωπικές τους εμπειρίες. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: μιλούν για γεγονότα από 
προσωπική εμπειρία. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: γράψουν τρεις 
απλές προτάσεις, χρησιμοποιώντας την προσωπική αντωνυμία 
«Εγώ». 

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: ταυτίζονται 
συναισθηματικά με άλλους χαρακτήρες. 

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. υζήτηση στην 
ομάδα και αλληλεπίδραση. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. τίξη. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

Έκφραση και αιτιολόγηση απόψεων και ιδεών· διαχείριση 
συναισθημάτων· Αναστοχασμός και αυτογνωσία. 

Β’ Δπίπεδο 

Να περιγράφουν το σκηνικό και τα γεγονότα μιας ιστορίας και να 
τα συνδέουν με τις δικές τους εμπειρίες ή τις εμπειρίες των 
συμμαθητών τους· να αναπαριστούν τις ιστορίες με διάφορους 
τρόπους· να περιγράφουν προσωπικά βιώματα που να 
συνδέονται με γεγονότα από γνωστές ιστορίες· να συνθέτουν 
απλές εικονογραφημένες ιστορίες. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν προβλέψει πώς αισθάνονται οι άνθρωποι, όταν 
χάνουν και βρίσκουν πράγματα 

• θα έχουν γράψει μια ιστορία βάσει των προσωπικών τους 
εμπειριών. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας Πού μπορεί να είναι; 

• ο ιστοριοπίνακας Η ιστορία μου 

Ιστορίες σχετικά με την απώλεια πραγμάτων, για παράδειγμα 
Πού είναι το αρκουδάκι μου; (Jez Alborough) 

το φύλλο εργασίας 1 της 4ης Ενότητας, Η αναφορά μου 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Πριν το μάθημα, κρύψτε ένα αντικείμενο σ’ ένα ράφι ή σ’ ένα 
συρτάρι, προκειμένου να «βρεθεί» κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.  

1 Μοιραστείτε με την τάξη μια ιστορία σας, όταν χάσατε 
κάτι, για παράδειγμα ένα δαχτυλίδι, το πορτοφόλι σας, τα 
κλειδιά σας κλπ. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
αναστάτωση και τον πανικό που νιώσατε, όταν χάσατε το 
αντικείμενο και στην ανακούφιση και τη χαρά, όταν το 
βρήκατε ξανά. 

2 Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον ιστοριοπίνακα Πού 
μπορεί να είναι; που περιέχει την ιστορία του χαμένου 
δαχτυλιδιού. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - Πού 
μποπεί να είναι; 
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3 υζητήστε για την έκβαση της ιστορίας. Πώς ένιωσε η 
γυναίκα, όταν έχασε το αντικείμενο και πώς, όταν το βρήκε 
ξανά. 

4 Ρωτήστε τους μαθητές πώς νομίζουν ότι βρέθηκε εκεί. 

5 Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα σας βοηθήσουν να γράψετε 
μια ιστορία σχετικά με αυτό το αντικείμενο. 

6 υζητήστε για την αρχή της ιστορίας και γράψτε εσείς οι ίδιοι, 
την πρώτη πρόταση. 

7 Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας, οι μαθητές 
δουλεύουν σε μικρές ομάδες, για να δημιουργήσουν μια ιστορία 
σχετικά με κάτι που έχασαν και βρήκαν, χρησιμοποιώντας τον 
ιστοριοπίνακα Η ιστορία μου. Η ιστορία θα αποτελείται από 
τέσσερις προτάσεις περίπου. Οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το φύλλο εργασίας 1 της 4ης Ενότητας, Η 
αναφορά μου, ως προσχέδιο για την ιστορία τους. 

 

 

8 Καθώς προχωρούν, οι μαθητές συζητάνε για την ιστορία τους, 
βάσει των ερωτήσεων και συμπληρώνουν τα κενά. τη 

Εξέλιξη - Η 
ιζηοπία μος  

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Πού μποπεί να είναι;  

Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηζηνξηνπίλαθα κε ππεξζπλδέζεηο. Οη καζεηέο 
απνθαζίδνπλ γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θαζώο ςάρλνπλ γηα ην 
ρακέλν αληηθείκελν. 

Σκηνή 1: Γείρλεη κηα γπλαίθα ζην δηάδξνκν. πλλεθάθη νκηιίαο: «Έραζα ην 

δαρηπιίδη κνπ. Αλαξσηηέκαη πνύ ην έβαια».  

Σκηνή 2: Ζ γπλαίθα ηώξα ςάρλεη ζην κπάλην. 

Σκηνή 3: Ζ γπλαίθα είλαη πίζσ ζην θαζηζηηθό. «Θα ξίμσ αθόκα κηα καηηά 

εδώ». Πάεη λα ςάμεη ζηνλ θαλαπέ. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 
θιηθ εθεί πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη θξπκκέλν ην δαρηπιίδη. 

(ΠΡΟΟΥΖ:. Σν δαρηπιίδη είλαη θάησ από ηνλ θαλαπέ θαη ην αλαθαιύπηνπλ 
ζηελ ηειεπηαία ζθελή. Να παξνπζηαζηεί ζηελ ηάμε, κόλν αθνύ νη καζεηέο 
έρνπλ ζπδεηήζεη γηα ηελ πηζαλή θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο). 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Η ιζηοπία μος. 

Καπέ 1: Πιαίζην θεηκέλνπ – Ζ ηζηνξία κνπ από ηνλ/ηελ … Λεδάληα – 

ζπκπιεξώζηε ην όλνκά ζαο. 

Καπέ 2: Κελό θαξέ. Λεδάληα – Ση έραζεο; Έραζα … 

Καπέ 3: Κελό θαξέ. Λεδάληα – Πώο έλησζεο; Όηαλ έραζα … έλησζα … 

Καπέ 4: Κελό θαξέ. Λεδάληα – Πνύ ην βξήθεο; Σν βξήθα … 
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συνέχεια, μπορούν να συνθέσουν τις εικόνες που θα 
συνοδεύουν τις προτάσεις τους. 

9 Οι μαθητές μοιράζονται τις ιστορίες τους με την υπόλοιπη 
τάξη. Αν έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε να 
σχολιάσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

10 Οι μαθητές μπορούν επίσης, να εκτυπώσουν την ιστορία τους, 
ως βιβλίο. 

Για όλη ηην 
ηάξη - Το 
σαμένο 
ανηικείμενο  
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

1η Δραςτηριότητα  Απολεζθένηα και Δςπεθένηα  

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να διερευνήσετε ιστορίες που έχουν να κάνουν με την απώλεια 

πολύτιμων πραγμάτων. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας: 

• θα μπορείτε να περιγράφετε πώς είναι να χάνεις κάτι 

• θα βοηθήσετε κάποιον να βρει ένα χαμένο δαχτυλίδι 

• θα γράψετε για το πώς είναι να χάνεις κι έπειτα να βρίσκεις κάτι. 

Πηγέρ  

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Πού μποπεί να είναι;  

1 Παρακολουθήστε την ιστορία Πού μπορεί να είναι; Μαντέψτε πού μπορεί να 

βρίσκεται το δαχτυλίδι. 

   Κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε τον ιστοριοπίνακα Πού μπορεί να είναι; 

2 Πείτε στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σας πώς νομίζετε ότι αισθάνεται το πρόσωπο στην 

ιστορία, όταν στην αρχή χάνει και στη συνέχεια βρίσκει το δαχτυλίδι της ξανά. 

3 Μπορείτε να φανταστείτε πώς βρέθηκε το δαχτυλίδι εκεί; 

4 Πώς νομίζετε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει η ιστορία; Αν έχετε καμιά καλή ιδέα για την 

πρώτη πρόταση, πείτε τη στην ομάδα σας και στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σας. 

Εξέλιξη - Η ιζηοπία μος  

5 κεφτείτε με την ομάδα σας τις φορές που χάσατε κάτι και μετά το βρήκατε. 

6 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα Η ιστορία μου. Γράψτε την ιστορία με τη βοήθεια του 

δασκάλου ή της δασκάλας σας.  

   Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Η ιστορία μου. 

Για όλη ηην ηάξη - Το σαμένο ανηικείμενο  

7 Θέλετε να διηγηθείτε την ιστορία σας στην υπόλοιπη τάξη; Πόσοι συμμαθητές ή 

συμμαθήτριές σας λένε μια παρόμοια ιστορία; 

8 Εκτυπώστε την ιστορία σας με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας. 
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Φύλλο εργασίας 1 της 4ης Ενότητας  

Η αναφορά μου  

Η ιςτορία μου  από τον/την 

 

 

Τι ζχαςεσ; 

Ζχαςα 

 

 

Πώσ ζνιωςεσ; 

Όταν ζχαςα … 

 

 

 

ζνιωςα … 

 

 

 

Ποφ το βρήκεσ; 

Σο βρικα … 
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Σημειώζειρ για ηο δάζκαλο  

2η Δραςτηριότητα  Πεπιπέηεια ζηιρ 
διακοπέρ 

Επίπεδο Γ 

Οπγάνυζη ηηρ 

ηάξηρ 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαηάιιειε γηα αηνκηθή εξγαζία, γηα 

εξγαζία θαηά δεύγε, ή ζε κηθξέο νκάδεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ 

ή ηεο δαζθάιαο. 

Πποηεινόμενορ 

σπόνορ 

2-3 διδακτικζσ ϊρεσ 

Σύνηομη επζικόπηζη 

Οι μαθητές μοιράζονται προσωπικές τους ιστορίες σχετικά με 
διακοπές. χεδιάζουν και στη συνέχεια, γράφουν από κοινού μια 
ιστορία. το τέλος, χρησιμοποιούν ένα καρέ στο Kar2ouche για να 
σχεδιάσουν και να γράψουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να: γράψουν μια αφήγηση με 
τη μορφή προτάσεων. 

Οι περισσότεροι μαθητές θα είναι σε θέση να: γράψουν μια 
αφήγηση και να συνδέουν τις προτάσεις με συνδετικές λέξεις.  

Μερικοί μαθητές θα είναι σε θέση να: σχεδιάζουν και να 
γράφουν σύντομες ιστορίες, χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις 
και χρονικές εκφράσεις.  

Πλαίζιο ένηαξηρ 

Γλώζζα  

Παραγωγή και Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ανάπτυξη της κατανόησης του 
πεζού, ποιητικού και δραματικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου: Έκθεση, Προσχέδιο κειμένου. 

Τεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Αναζήτηση πληροφοριών. Ανάπτυξη ιδεών. Ανταλλαγή και 
διαμοιρασμός πληροφοριών. Αναθεώρηση εργασίας.  

Γνυζηικά 
ανηικείμενα 
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Κοινυνική και Πολιηική Αγυγή 

Έκφραση και αιτιολόγηση απόψεων και ιδεών· συμμετοχή σε 
συζητήσεις και σε ομαδικές δραστηριότητες. 

Γ’ Δπίπεδο 

Να κατανοούν τη χρονική και λογική αλληλουχία των γεγονότων 
σε μια ιστορία· να εντοπίζουν και να αναλύουν τις αιτίες των 
γεγονότων σε μια ιστορία· να συζητούν για γνωστά θέματα που 
θίγονται στις ιστορίες και να τα συνδέουν με τις δικές τους 
εμπειρίες· να χρησιμοποιούν στοιχεία της δομής μιας ιστορίας, 
για να γράψουν μια δική τους ιστορία με την ίδια ή παρόμοια 
μορφή· να χρησιμοποιούν χρονικές εκφράσεις, για να εκφράσουν 
μια σειρά γεγονότων, πχ. «όταν τελείωσα...», «ξαφνικά...», 
«έπειτα από...» κλπ  

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

• θα έχουν συζητήσει για γνωστά θέματα που θίγονται στις 
ιστορίες 

• θα έχουν γράψει ιστορίες με γνωστά και οικεία σκηνικά  

• θα έχουν γράψει δικές τους ιστορίες, χρησιμοποιώντας 
χρονικές εκφράσεις, για να εκφράσουν μια σειρά γεγονότων. 

Πηγέρ 

Η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche: 

• ο ιστοριοπίνακας Η περιπετειώδης ιστορία 

Ιστορίες σχετικά με διακοπές, μια έξοδο, μια περιπέτεια κλπ  
(Δείτε το Παράρτημα 2 για προτάσεις) 

Υωτογραφίες ή κάρτες από μέρη διακοπών 

Γπαηηπιόηηηερ 

1 Διαβάστε στην τάξη μια ιστορία σχετικά με διακοπές. 

2 Ζητήστε από τους μαθητές να σας αναφέρουν αναμνήσεις 
από τις διακοπές τους. 

3 Δείξτε στους μαθητές κάρτες από μέρη διακοπών και ζητήστε 
τους να τις σχολιάσουν και να σας πουν τι θα μπορούσε να 
συμβεί στο συγκεκριμένο μέρος· κάποια περιπέτεια, απρόοπτο 
κλπ. 

4 Γράψτε εσείς οι ίδιοι, την αρχή, τη μέση και το τέλος, βάσει του 
προσχεδίου που καταρτίστηκε από τις ιδέες των μαθητών. 

Σηόσοι 

Ειζαγυγή - 
Πηγαίνονηαρ 
διακοπέρ 
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5 Εξηγήστε στους μαθητές ότι η ιστορία που έχετε γράψει 
αντιστοιχεί στο προσχέδιο που κάνατε. Εστιάστε την προσοχή 
τους στις συνδετικές λέξεις και στις χρονικές εκφράσεις, 
υπογραμμίζοντάς τες στον πίνακα. Δείξτε τους πώς λέξεις, 
όπως: σύντομα, έπειτα, εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια, πριν, 
στη συνέχεια, ύστερα από λίγο κλπ. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την εικόνα μιας ιστορίας. 
Δείτε επίσης το Παράρτημα 3. 

6 Ανοίξτε τον ιστοριοπίνακα Η περιπετειώδης ιστορία και 
εξηγήστε στους μαθητές πώς να τον χρησιμοποιήσουν για να 
σχεδιάσουν τις ιστορίες τους. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές 
μπορούν να εργαστούν με τον ιστοριοπίνακα στον 
υπολογιστή, ενώ μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τα καρέ του 
ιστοριοπίνακα, για όσους εργάζονται σε μικρές ομάδες και 
χρειάζονται βοήθεια, ή για όσους δεν είναι αρκετά 
εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή.  
 

 

 
7 Φρησιμοποιώντας το προσχέδιο του ιστοριοπίνακα, οι μαθητές 

σχεδιάζουν τη δική τους περιπετειώδη ιστορία. 

8 Μόλις ολοκληρώσουν το προσχέδιο, ελέγξτε τις εργασίες τους, 
για να βεβαιωθείτε ότι έχουν καταλάβει πλήρως την άσκηση.  

9 Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν τον 
ιστοριοπίνακα Η περιπετειώδης ιστορία και να αναπτύξουν 
τις σημειώσεις τους για κάθε καρέ, σε προτάσεις, 
προσθέτοντας και επιπλέον καρέ, αν χρειαστεί. 

10 Οι μαθητές πρέπει να συγκεντρωθούν αρχικά, στο γράψιμο 
της ιστορίας και μετά να προσθέσουν χαρακτήρες και φόντα, 
εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, στον ιστοριοπίνακα. 

11 Μόλις η ιστορία ολοκληρωθεί, οι μαθητές μπορούν επίσης, να 
προσθέσουν εφέ και αρχεία ήχου. 

Εξέλιξη - 
Πεπιπεηειώδηρ 
ιζηοπία 

Πεξηερόκελα ηνπ ηζηνξηνπίλαθα Η πεπιπεηειώδηρ ιζηοπία. 

Όια ηα θαξέ είλαη θελά, κε εξσηήζεηο ή νδεγίεο ζην πιαίζην θεηκέλνπ. 

Καπέ 1: Πνηνο πξσηαγσληζηεί ζηελ ηζηνξία ζαο; 

Καπέ 2: Πνύ δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ζαο; Βξείηε ην θαηάιιειν θόλην θαη 

πξνζζέζηε ην ζηε δηαθάλεηα. 

Καπέ 3: Πνην είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ θάλεηε; 

Καπέ 4: Πνύ πάηε κεηά; 

Καπέ 5: Πώο μεθηλά ε πεξηπέηεηά ζαο; 

Καπέ 6: Πνηνλ ζπλαληάηε; Ση βιέπεηε; 

Καπέ 7:  Ση ζπκβαίλεη; Φνβάζηε; 

Καπέ 8: Πώο ηειεηώλεη ε ηζηνξία ζαο; 
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12 Έπειτα, κάνουν ένα τελικό έλεγχο της εργασίας τους και την 
αποθηκεύουν, επιλέγοντας έναν ωραίο τίτλο. 

13 Οι ιστοριοπίνακες μπορούν να εκτυπωθούν και να 
αποτελέσουν ένα ωραίο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη της τάξης 
σας. 

14 Οι μαθητές μοιράζονται τις ιστορίες τους, είτε ως τυπωμένα 
«βιβλία», είτε ως ιστοριοπίνακες, στο Kar2ouche.  

15 υζητήστε για τις ιστορίες με τους μαθητές, ενθαρρύνοντάς 
τους να σας πουν τι τους άρεσε στις ιστορίες.  

16 Δείξτε στους μαθητές πώς να ελέγξουν τις προτάσεις τους για 
τη στίξη και τη χρήση συνδετικών λέξεων. 

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα μπορεί να αξιολογήσει τους 
ολοκληρωμένους ιστοριοπίνακες των μαθητών, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματος και ειδικότερα για 
τη στίξη και τη χρήση συνδετικών λέξεων και χρονικών 
εκφράσεων. 

Για όλη ηην 
ηάξη - Κοινέρ 
πεπιπέηειερ  
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

2η Δραςτηριότητα  Πεπιπέηεια ζηιρ διακοπέρ 

Σηόσοι 

Να είστε σε θέση να σχεδιάσετε και να γράψετε μια ομαδική ιστορία, αφού πρώτα μάθετε και 

μιλήσετε για τις διακοπές. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα  

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας:  

• θα δείτε εικόνες από καλοκαιρινές παραλίες 

• θα μιλήσετε για διακοπές 

• θα μπορείτε να γράψετε μια ιστορία για μια περιπέτεια στις διακοπές 

• θα χρησιμοποιήσετε χρονικούς συνδέσμους και επιρρήματα, όπως: όταν, όποτε, μόλις, 

πριν, αφού, μετά που, ώσπου, μέχρι που/να, ενώ, καθώς, όσο, τότε, πριν, μετά, χτες, 

πέρ(υ)σι, αργά, νωρίς, οποτεδήποτε, όποτε, άλλοτε,κάποτε,  ύστερα, έπειτα, επιτέλους, 

κιόλας,αμέσως,  σπάνια, τακτικά,πότε πότε, καταρχάς, κατόπιν, τελικά, αφού, μόλις, πριν, 

καθώς κ.ά. 

Πηγέρ 

Για να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας: 

• την Χηφιακή Βιβλιοθήκη του περιβάλλοντος Kar2ouche 

• φωτογραφίες ή κάρτες από μέρη διακοπών 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Ειζαγυγή - Πηγαίνονηαρ διακοπέρ  

1 Ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας θα σας διαβάσει μια ιστορία διακοπών και θα σας ρωτήσει 

για διακοπές που έχετε κάνει.  

2 Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να δείτε κάποιες φωτογραφίες διακοπών. 

• Σι βλέπετε;  

• Σι μπορεί να συνέβη εδώ;  

• Μπορείτε να σκεφτείτε διάφορες περιπέτειες; 

• χεδιάστε μια ιστορία διακοπών με μια καλή αρχή, ενδιαφέρουσα μέση και αίσιο 

τέλος. 

Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας γράψτε μια ομαδική ιστορία. 

Εξέλιξη - Πεπιπεηειώδηρ ιζηοπία  

3 Γράψτε τώρα τη δική σας ιστορία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστοριοπίνακα. Δε 

χρειάζεται να ανησυχείτε για την προσθήκη χαρακτήρων και αντικειμένων στο προσχέδιο 

σας. Θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αργότερα. 

 
 Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ιστοριοπίνακα Η περιπετειώδης ιστορία. 

4 Αν είστε ικανοποιημένοι με το προσχέδιό σας και το έχει δει ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας, 

μπορείτε να γράψετε ολόκληρη την ιστορία. Μετατρέψτε τις σημειώσεις σας σε προτάσεις. 

5 Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να προσθέσετε φόντο, χαρακτήρες και αντικείμενα και αν 

έχετε χρόνο, ηχητικά εφέ. 

 . 
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Σημειώζειρ για ηο μαθηηή 

6 Ελέγξτε την εργασία σας ξανά και βρείτε έναν καλό τίτλο για την ιστορία σας. 

7 Ρωτήστε το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας πού πρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία σας. 

8 Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την εργασία σας, για να τη μοιραστείτε με την 

υπόλοιπη τάξη. 

Για όλη ηην ηάξη - Κοινέρ πεπιπέηειερ  

9 Μοιραστείτε τις ιστορίες σας. Παρουσιάστε την ιστορία σας, χρησιμοποιώντας την 

εκτυπωμένη έκδοση ή τον ιστοριοπίνακα.  

10 Ακούστε κάποιες από τις ιστορίες των συμμαθητών ή των συμμαθητριών σας. Ποιες 

ιστορίες σας άρεσαν περισσότερο; Γιατί; 

11 Ακούστε προσεκτικά το δάσκαλο ή τη δασκάλα σας, καθώς θα σας εξηγεί πώς να 

ελέγξετε τις προτάσεις σας, ως προς τη στίξη και τη χρήση καλών συνδετικών λέξεων. 

12 Δείτε πάλι την ιστορία και ελέγξτε τις προτάσεις σας. 

13 Αφού ελέγξετε την εργασία σας και κάνετε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις, μπορείτε 

να την εκτυπώσετε και να τη βάλετε στη βιβλιοθήκη της τάξης σας. 
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Παξάξηεκα Η: Παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο 
 

 

Οι αναδιηγήσεις που ακολουθούν βασίζονται σε παραδοσιακές 

ιστορίες. Μπορούν να φωτοτυπηθούν για διδακτικούς σκοπούς. 
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Τα τρία γουρουνάκια 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζαλ 

ηξία γνπξνπλάθηα. Όηαλ κεγάισζαλ 

αξθεηά, έθπγαλ από ην ζπίηη ηνπο 

γηα λα θηηάμνπλ ηε δσή ηνπο. 

 «Δίλαη ζπλαξπαζηηθά!» είπε ην 

πξώην γνπξνπλάθη. 

«Δίλαη θαληαζηηθά!» πξόζζεζε ην 

δεύηεξν γνπξνπλάθη. 

«Υξεηαδόκαζηε έλα κέξνο λα κείλνπκε», είπε ην 

ηξίην γνπξνπλάθη. 

Καζώο ηα ηξία γνπξνπλάθηα πεξπαηνύζαλ ζην δάζνο, 

είδαλ έλαλ αγξόηε πνπ θνπβαινύζε δεκάηηα κε άρπξν. 

«Απηό είλαη», ζθέθηεθε ην πξώην γνπξνπλάθη. «Θα 

θηηάμσ έλα αρπξέλην ζπηηάθη». Πιεζίαζε ινηπόλ ηνλ 

αγξόηε δεηώληαο ηνπ κεξηθά δεκάηηα άρπξν. Κη 

εθείλνο ηνπ ηα ‘δσζε πνιύ επραξίζησο. 

Σν πξώην γνπξνπλάθη απνραηξέηεζε ηα αδεξθάθηα ηνπ 

θαη μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. 

«Γύζθνιε δνπιεηά ην ρηίζηκν», κνλνιόγεζε θαζώο 

ηέιεησζε ην ζπίηη ηνπ θαη θάζηζε λα μεθνπξαζηεί. 

Καζώο ην γνπξνπλάθη μεθνπξαδόηαλ, δελ πήξε είδεζε 

έλα ιύθν πνπ αζόξπβα πιεζίαζε ζην ζπίηη. 

«Μκκ», κνπξκνύξηζε ν ιύθνο, κπξίδνληαο ηνλ αέξα. 

«Ννκίδσ πσο εμαζθάιηζα ην δείπλν κνπ». 

Γιίζηξεζε ζηγά-ζηγά πξνο ηελ πόξηα ηνπ αρπξέληνπ 

ζπηηηνύ θαη ηε ρηύπεζε δπλαηά. 
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«Γνπξνπλάθη, γνπξνπλάθη, άλνημέ κνπ», θώλαμε ν 

ιύθνο. 

«Όρη, όρη! Καζόινπ δε ζ’αλνίγσ!» είπε 

ηξνκνθξαηεκέλν ην γνπξνπλάθη. 

«Σόηε ζα θπζήμσ θαη ζα μεθπζήμσ θαη ην ζπηηάθη ζνπ 

ζα ζ' ην γθξεκίζσ!» μεθώληζε ν ιύθνο αγξηεκέλα. 

Καηαιαβαίλνληαο όηη ην γνπξνπλάθη δε ζα ηνπ άλνηγε 

ηελ πόξηα, ν ιύθνο θύζεμε θαη μεθύζεμε ... θαη 

γθξέκηζε ην αρπξέλην ζπηηάθη. 

Σν γνπξνπλάθη, ρσξίο λα ξίμεη νύηε κηα καηηά πίζσ 

ηνπ, ην έβαιε ζηα πόδηα γηα λα ζσζεί. 

ην κεηαμύ, ηα άιια δύν γνπξνπλάθηα 

πεξπαηνύζαλ ραξνύκελα ζην δάζνο θαη 

ζπδεηνύζαλ γηα ην πνύ ζα κείλνπλ. 

’ έλα μέθσην, είδαλ έλαλ άλζξσπν 

πνπ κάδεπε μύια. 

 «Έρσ κηα σξαία ηδέα!» αλαθώλεζε ην 

δεύηεξν γνπξνπλάθη. «Θα θηηάμσ έλα 

μύιηλν ζπηηάθη». 

Πιεζίαζε ινηπόλ ηνλ άλζξσπν θαη 

εθείλνο πνιύ επραξίζησο έδσζε ζην γνπξνπλάθη 

κεξηθά μύια. 

Έηζη, ην ηξίην γνπξνπλάθη απνραηξέηεζε ηελ αδεξθή 

ηνπ θαη ζπλέρηζε ην δξόκν ηνπ. 

Σν δεύηεξν γνπξνπλάθη άξρηζε ακέζσο λα θηηάρλεη ην 

ζπίηη ηνπ. 

«Οπθ, δύζθνιε δνπιεηά», κνλνιόγεζε. Μεηά από ιίγν, 

ην ζπίηη ήηαλ έηνηκν θαη ην γνπξνπλάθη πεξήθαλν 

θακάξσλε γηα ηε δνπιεηά ηνπ. Σε ζηηγκή πνπ έθιεηλε 

ηελ πόξηα πίζσ ηνπ, άθνπζε κηα γλώξηκε θσλή. 
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«Βνήζεηα! Βνήζεηα!» θώλαδε ην πξώην γνπξνπλάθη. 

«Ση ζηελ επρή ζπκβαίλεη;» ξώηεζε ην δεύηεξν 

γνπξνπλάθη. 

«Έλαο ιύθνο!» ςηζύξηζε κε δπζθνιία ην πξώην 

γνπξνπλάθη, «θαη κε θπλεγά. Γθξέκηζε ην ζπηηάθη 

κνπ». 

«Έια γξήγνξα κέζα», είπε ην δεύηεξν γνπξνπλάθη. 

«Σν ζπίηη κνπ είλαη πην γεξό από ην δηθό ζνπ. Θα 

είκαζηε αζθαιείο εδώ». 

Έηζη ινηπόλ ηα γνπξνπλάθηα κπήθαλ ζην ζπίηη θαη 

θιείδσζαλ ηελ πόξηα. Δίραλ αξρίζεη λα εξεκνύλ όηαλ 

θαηέθζαζε ν ιύθνο. 

«Μκκ», κνπξκνύξηζε ν ιύθνο, κπξίδνληαο ηνλ αέξα. 

«Ννκίδσ πσο εμαζθάιηζα θαη ην δείπλν θαη ην 

απξηαλό θνιαηζηό κνπ». 

Γιίζηξεζε ζηγά-ζηγά πξνο ηελ πόξηα ηνπ μύιηλνπ 

ζπηηηνύ θαη ηε ρηύπεζε δπλαηά. 

«Γνπξνπλάθη, γνπξνπλάθη, άλνημέ κνπ», θώλαμε ν 

ιύθνο. 

«Όρη, όρη! Καζόινπ δε ζ’αλνίγσ!» είπε 

ηξνκνθξαηεκέλν ην γνπξνπλάθη. 

«Σόηε ζα θπζήμσ θαη ζα μεθπζήμσ θαη ην ζπηηάθη ζνπ 

ζα ζ' ην γθξεκίζσ!» μεθώληζε ν ιύθνο ζπκσκέλα. 

Καηαιαβαίλνληαο όηη ηα γνπξνπλάθηα δε ζα ηνπ 

άλνηγαλ ηελ πόξηα, ν ιύθνο θύζεμε θαη μεθύζεμε θαη 

μαλαθύζεμε ... θαη γθξέκηζε ην μύιηλν ζπηηάθη. 

Σα δύν γνπξνπλάθηα, ρσξίο λα ξίμνπλ νύηε κηα καηηά 

πίζσ ηνπο, ην έβαιαλ ζηα πόδηα γηα λα ζσζνύλ. 
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Δλ ησ κεηαμύ, ην ηξίην γνπξνπλάθη ζπλέρηδε 
αλέκεια ην δξόκν ηνπ, όηαλ είδε έλαλ 

άλζξσπν πνπ ζηνίβαδε ηνύβια. 

«Απηό είλαη ό,ηη ρξεηάδνκαη γηα λα ρηίζσ ην 

ζπίηη κνπ!» κνλνιόγεζε ην γνπξνπλάθη. 

Πιεζίαζε απηόλ ηνλ άλζξσπν θη εθείλνο πνιύ 

επραξίζησο έδσζε ζην γνπξνπλάθη κεξηθά 

ηνύβια. 

Έηζη, ην ηξίην γνπξνπλάθη άξρηζε λα ρηίδεη ην 

ζπίηη ηνπ. Σνπ πήξε πνιύ ρξόλν γηα λα ην 

ηειεηώζεη. 

«Δίκαη πηώκα!» αλαζηέλαμε ελώ ζηεξέσλε ηελ πόξηα. 

«Πνιύ δύζθνιε δνπιεηά ην ρηίζηκν», κνλνιόγεζε 

θαζώο θακάξσλε πεξήθαλν ην ζπίηη ηνπ. 

«Ση λα θάλνπλ άξαγε ηα αδεξθάθηα κνπ ζηα ζπίηηα 

ηνπο», αλαξσηήζεθε. 

Δθείλε αθξηβώο ηε ζηηγκή, άθνπζε γλώξηκεο θσλέο. 

«Βνήζεηα! Βνήζεηα!» ήηαλ ηα αδεξθάθηα ηνπ. 

«Ση ζηελ επρή ζπκβαίλεη;» ξώηεζε ην ηξίην 

γνπξνπλάθη. 

«Δίλαη έλαο ιύθνο», ςηζύξηζε κε δπζθνιία ην πξώην 

γνπξνπλάθη, «θαη κε θπλεγά. Γθξέκηζε ην ζπηηάθη 

κνπ». 

«Κπλεγά θαη κέλα», ζπκπιήξσζε ην δεύηεξν 

γνπξνπλάθη. «Γθξέκηζε θαη ην δηθό κνπ ζπίηη!» 

«Διάηε γξήγνξα κέζα», είπε ην ηξίην γνπξνπλάθη. 

«Σν ζπίηη κνπ είλαη πην γεξό από ηα δηθά ζαο. Θα 

είκαζηε αζθαιείο εδώ». 
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Έηζη ινηπόλ ηα γνπξνπλάθηα κπήθαλ ζην ζπίηη θαη 

θιείδσζαλ ηελ πόξηα. Δίραλ εξεκήζεη όηαλ θαηέθζαζε 

ν ιύθνο από ην κνλνπάηη ηνπ δάζνπο. 

«Μκκ», κνπξκνύξηζε ν ιύθνο, κπξίδνληαο ηνλ αέξα. 

«Ννκίδσ πσο εμαζθάιηζα θαη ην δείπλν θαη ην 

απξηαλό θνιαηζηό θαη ην απξηαλό γεύκα κνπ». 

Γιίζηξεζε ζηγά-ζηγά πξνο ηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ 

ρηηζκέλνπ κε ηνύβια θαη ηε ρηύπεζε δπλαηά. 

«Γνπξνπλάθη, γνπξνπλάθη, άλνημέ κνπ», θώλαμε ν 

ιύθνο. 

«Όρη, όρη! Καζόινπ δε ζ’αλνίγσ!» είπε 

ηξνκνθξαηεκέλν ην ηξίην γνπξνπλάθη. 

«Σόηε ζα θπζήμσ θαη ζα μεθπζήμσ θαη ην ζπηηάθη ζνπ 

ζα ζ' ην γθξεκίζσ!» μεθώληζε ν ιύθνο ζπκσκέλα. 

Καηαιαβαίλνληαο όηη ηα γνπξνπλάθηα δε ζα ηνπ 

άλνηγαλ ηελ πόξηα, ν ιύθνο θύζεμε θαη μεθύζεμε θαη 

μαλαθύζεμε θαη μαλαπξνζπάζεζε. 

Αιιά ην ζπηηάθη ην θηηζκέλν κε ηνύβια, έκελε 

αθίλεην. Ο ιύθνο ζύκσζε πνιύ. 

Μέζα ζην ζπίηη, ηα ηξία γνπξνπλάθηα ζηέθνληαλ κε 

θνκκέλε ηελ αλάζα. 

Άθνπγαλ ην ιύθν λα νξκάεη ζηελ πόξηα. Σνλ άθνπγαλ 

λα θπζά θαη λα μεθπζά. 

Μεηά από ιίγν ηνλ άθνπζαλ λα γαληδώλεηαη ζηνλ 

πιατλό ηνίρν θαη λα ζθαξθαιώλεη ζηε ζθεπή ηνπ 

ζπηηηνύ. 

Ο ιύθνο μεθώληζε, «Γε ζα κε θνξντδέςεηε εκέλα, 

γνπξνπλάθηα. Αθνύ δελ κπνξώ λα γθξεκίζσ ην ζπίηη 

ζαο, ζα κπσ κέζα λα ζαο πηάζσ!» 
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«Ωρ όρη!» θώλαμαλ ηξνκαγκέλα ην πξώην θαη ην 

δεύηεξν γνπξνπλάθη. «Ση ζα θάλνπκε ηώξα;» 

«Με ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο», είπε θαζεζπραζηηθά 

ην ηξίην γνπξνπλάθη. «Βνεζήζηε κε λα βάινπκε απηό 

ην θαδάλη θάησ από ηελ θακηλάδα». 

Έηζη, ηα ηξία γνπξνπλάθηα έζπξαλ ην θαδάλη θάησ 

από ηελ θακηλάδα, ην γέκηζαλ κε θαπηό λεξό θαη 

πεξίκελαλ. 

Ο ιύθνο ζθαξθάισζε ζηε ζθεπή θαη έθηαζε ζηελ 

θακηλάδα. Έβαιε ην θεθάιη ηνπ κέζα ζηελ θακηλάδα 

θαη θώλαμε, «Έξρνκαη λα ζαο πηάζσ!» 

«Δίκαζηε έηνηκνη θαη ζε πεξηκέλνπκε!» απάληεζαλ ηα 

γνπξνπλάθηα κε κηα θσλή. 

«Αρ! Όρη! ηακαηήζηε! Βνήζεηα!» νύξιηαδε ν ιύθνο. 

Αιιά ήηαλ πνιύ αξγά. 

Ο ιύθνο έπεζε κε νξκή από ηελ θακηλάδα κέζα ζην 

θαπηό λεξό. 

«Εήησ!» θώλαμαλ ηα ηξία γνπξνπλάθηα. 

Δίραλ γιηηώζεη πηα από ηνλ θαθό ιύθν θαη έδεζαλ 

επηπρηζκέλα όια καδί ζην κηθξό ζπηηάθη, ην 

θηηζκέλν κε ηνύβια. 
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Η Σταχτοποφτα 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε κηα λεαξή θνπέια πνπ 

ηελ έιεγαλ ηαρηνπνύηα. Έκελε κε ηε κεηξηά ηεο θαη 

ηηο δύν εηεξνζαιείο αδεξθέο ηεο ζ’ έλα ζπίηη ζηελ 

άθξε ηεο πόιεο. Ζ ηαρηνπνύηα ήηαλ επγεληθή, 

ζπκπνλεηηθή θαη όκνξθε, ελώ νη αδεξθέο ηεο ήηαλ 

αγελείο, εγσίζηξηεο θαη αξθεηά άζρεκεο. 

Ζ κεηξηά θαη νη θόξεο ηεο ζπκπεξηθέξνληαλ πνιύ 

άζρεκα ζηε ηαρηνπνύηα. Γελ ηεο έπαηξλαλ πνηέ 

θαηλνύξηα, σξαία ξνύρα. Όηαλ νη αδεξθέο ηεο 

αγόξαδαλ θαηλνύξηα θνξέκαηα, έδηλαλ  ηα παιηά ζηε 

ηαρηνπνύηα.  

Αλ ππήξρε θάπνηα δνπιεηά πνπ έπξεπε λα γίλεη, ηελ 

έθαλε πάληα ε ηαρηνπνύηα, ελώ ε κεηξηά ηεο θαη νη 

αδεξθέο ηεο παξαθνινπζνύζαλ θαη γθξίληαδαλ. 

Οη αδεξθέο ηεο είραλ ε θαζεκηά ην δηθό ηεο άλεην 

θαη δεζηό δσκάηην. Ζ ηαρηνπνύηα έκελε ζηελ 

θνπδίλα θαη θνηκόηαλ αθξηβώο δίπια ζην ηδάθη γηα 

λα δεζηαίλεηαη. Γη’απηό ηελ θώλαδαλ θαη 

ηαρηνπνύηα. 

Μηα κέξα, θαζώο ε ηαρηνπνύηα θαζάξηδε ηελ 

θνπδίλα, άθνπζε θαζαξία ζην δξόκν. 

«Μείλε εδώ θαη ηξίςε θαιά ην πάησκα», δηέηαμε ε 

κεηξηά ηεο. «Θα πάκε εκείο λα δνύκε ηη ζπκβαίλεη». 

Υσξίο λα πεη ιέμε, ε ηαρηνπνύηα ζπλέρηζε λα 

ηξίβεη ην πάησκα, αιιά πξνζπαζνύζε ηελ ίδηα ζηηγκή 

λα αθνύζεη ηη ζπλέβαηλε έμσ ζην δξόκν. 

ην δξόκν, ν αθόινπζνο ηνπ πξίγθηπα δηάβαδε κηα 

αλαθνίλσζε. «Ο πξίγθηπαο επηζπκεί λα παληξεπηεί. 

Θα δηνξγαλσζεί έλαο ρνξόο ζην παιάηη ην άββαην 
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θαη ε Απηνύ Δμνρόηεο ζα δηαιέμεη εθεί ηε ζύδπγν 

ηνπ!» 

Οη δύν αδεξθέο κόιηο άθνπζαλ ηα λέα, μεθώληζαλ 

ελζνπζηαζκέλεο. «Υνξόο ζην παιάηη! Πξέπεη λα 

αγνξάζνπκε θαηλνύξηα θνξέκαηα. Ο πξίγθηπαο ίζσο 

δηαιέμεη κηα από καο γηα γπλαίθα ηνπ!» 

Οη δύν αδεξθέο έηξεμαλ ρνξνπεδώληαο ζηελ θνπδίλα 

γηα λα πνπλ ηα λέα ζηε ηαρηνπνύηα. «Ω, 

ηαρηνπνύηα, δελ κπνξείο λα ην θαληαζηείο! Θα πάκε 

ζην ρνξό ηνπ παιαηηνύ», είπε ε πξώηε αδεξθή. 

«Μπνξώ λα έξζσ θαη εγώ ζην ρνξό;» ξώηεζε ε 

ηαρηνπνύηα κε θξπθή ειπίδα. 

«Δζύ! ην ρνξό ηνπ παιαηηνύ;» νη δύν αδεξθέο 

άξρηζαλ λα γειάλε ηόζν δπλαηά πνπ ε κεηέξα ηνπο 

κπήθε ηξέρνληαο ζηελ θνπδίλα. 

«Ση θαζαξία είλαη απηή;» ξώηεζε. 

«Ζ ηαρηνπνύηα ζέιεη λα έξζεη ζην ρνξό!» είπε 

γειώληαο δπλαηά ε δεύηεξε αδεξθή. 

«Γελ πξόθεηηαη λα παο πνπζελά», είπε ε κεηξηά 

αγξηεκέλα. «Πηζηεύεηο όηη ν πξίγθηπαο ζα ‘ζειε λα 

ρνξέςεη κε θάπνηα πνπ θνξά βξώκηθα θνπξέιηα θαη 

θνηκάηαη δίπια ζην ηδάθη;» 

Σε κέξα ηνπ ρνξνύ όινη ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη. Όινη, 

εθηόο από ηε ηαρηνπνύηα. Δλώ απηή θαζάξηδε ηηο 

θαηζαξόιεο θαη ηα ηεγάληα, νη αδεξθέο ηεο 

ληύλνληαλ θαη ρηελίδνληαλ. 

Πξηλ θύγνπλ, νη δύν αδεξθέο πξόβαιαλ ηα θεθάιηα 

ηνπο από ηελ πόξηα ηεο θνπδίλαο. «Αληίν 

ηαρηνπνύηα. Φεύγνπκε γηα ην παιάηη», είπε ε πξώηε 

αδεξθή. 
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«Καιά λα πεξάζεηε», ηνπο επρήζεθε ε ηαρηνπνύηα 

θαζώο έβγαηλαλ από ην ζπίηη θαη έκπαηλαλ ζηελ 

άκαμα πνπ ζα ηηο κεηέθεξε ζην παιάηη. 

Μόιηο άθνπζε ηελ πόξηα λα θιείλεη θαη ηελ άκαμα λα 

απνκαθξύλεηαη, ε ηαρηνπνύηα ζηακάηεζε ηε δνπιεηά 

ηεο θαη θάζηζε λα μαπνζηάζεη. «Μαθάξη», είπε 

νλεηξνπνιώληαο, «Μαθάξη λα πήγαηλα θη εγώ ζην 

ρνξό». 

Ξαθληθά, ε ηαρηνπνύηα άθνπζε έλα ειαθξύ θηύπν. 

Γύξηζε θαη είδε κηα λεξάηδα λα αησξείηαη έμσ από 

ην παξάζπξν. «Άλνημέ κνπ ζε παξαθαιώ», θώλαμε ε 

λεξάηδα. 

Ζ ηαρηνπνύηα άλνημε ην παξάζπξν γξήγνξα θαη ε 

λεξάηδα ηξύπσζε κέζα. 

«Γεηα ζνπ», είπε ε ηαρηνπνύηα, «Γε ζέισ λα θαλώ 

αδηάθξηηε, αιιά πνηα είζαη εζύ;» 

«Γεηα ζνπ ηαρηνπνύηα, είκαη ε θαιή ζνπ λεξάηδα 

θαη ήξζα γηα λα ζε βνεζήζσ», ηεο εμήγεζε ε 

λεξάηδα. 

«Να κε βνεζήζεηο; Γελ θαηαιαβαίλσ», απάληεζε ε 

ηαρηνπνύηα απνξεκέλε. 

«Θέιεηο λα παο ζην ρνξό ηνπ παιαηηνύ απόςε;» ηε 

ξώηεζε ε λεξάηδα. 

«Ω, λαη», είπε ε ηαρηνπνύηα, «αιιά δελ κπνξώ. Γελ 

έρσ ξνύρα λα θνξέζσ θαη νη αδεξθέο κνπ ζα ζπκώζνπλ 

πνιύ καδί κνπ αλ δελ θαζαξίζσ όιεο απηέο ηηο 

θαηζαξόιεο θαη ηα ηεγάληα». 

«Με ζε απαζρνιεί απηό. Απιά θιείζε ηα κάηηα ζνπ 

θαη κέηξα κέρξη ην ηξία», είπε ε λεξάηδα. 

Ζ ηαρηνπνύηα έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θαη κέηξεζε, 

«Έλα...δύν...ηξία!» 
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Μόιηο έθηαζε ζην ηξία, κία ιάκςε απιώζεθε παληνύ. 

Άλνημε ηα κάηηα ηεο θαη κε κεγάιε έθπιεμε είδε όηη 

θνξνύζε έλα παλέκνξθν θόξεκα θαη αζηξαθηεξά 

γπάιηλα γνβάθηα. 

«Πσ πσ!» αλαθώλεζε ε ηαρηνπνύηα, «’ επραξηζηώ!» 

«Παξαθαιώ», είπε ε λεξάηδα. «Σώξα ην κεηαθνξηθό 

ζνπ κέζν». 

Ζ θαιή λεξάηδα άξπαμε δύν αξνπξαίνπο θαη κεξηθά 

πνληίθηα πνπ ρνξνπεδνύζαλ ζε κηα γσληά ηεο 

θνπδίλαο, πήξε θαη κηα θνινθύζα πάλσ από ην 

ηξαπέδη θαη βγήθε έμσ. 

Κνύλεζε ην καγηθό ξαβδί ηεο θαη εληειώο μαθληθά 

κηα άκαμα κε δύν άινγα θαη έλαλ ακαμά εκθαλίζηεθε 

κπξνζηά ηνπο. 

Ζ ηαρηνπνύηα αλέβεθε ζηελ άκαμα. 

Καζώο ν ακαμάο έθιεηλε ηελ πόξηα ηεο άκαμαο, ε 

θαιή λεξάηδα είπε ζηε ηαρηνπνύηα. «Καιά λα 

πεξάζεηο, αιιά λα ζπκάζαη, πξέπεη λα θύγεηο πξηλ 

ηα κεζάλπρηα. Σα κεζάλπρηα, ηα ξνύρα ζνπ ζα 

κεηακνξθσζνύλ πάιη ζε θνπξέιηα θαη δε ζα έρεηο 

κεηαθνξηθό κέζν». 

«Θα ην ζπκάκαη, ζην ππόζρνκαη», θώλαμε ε 

ηαρηνπνύηα ελώ ε άκαμα είρε μεθηλήζεη κε 

θαηεύζπλζε ην παιάηη. 

Ζ ηαρηνπνύηα θνίηαμε από ην παξάζπξν ζηελ αίζνπζα 

ηνπ ρνξνύ. 

Τπήξρε πνιύο θόζκνο. Δίδε ηηο αδεξθέο ηεο πνπ 

ζηέθνληαλ ζε κηα γσληά θαη αλαξσηήζεθε αλ ζα ηελ 

αλαγλώξηδαλ. 

Μόιηο ε ηαρηνπνύηα κπήθε ζηελ αίζνπζα ηνπ ρνξνύ, 

όινη γύξηζαλ λα ηελ θνηηάμνπλ. 
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Δπηθσλήκαηα ζαπκαζκνύ αθνύγνληαλ από παληνύ. Αθόκε 

θαη ε κεηξηά θαη νη αδεξθέο ηεο γύξηζαλ λα ηελ 

θνηηάμνπλ. 

Ο πξίγθηπαο δηαζρίδνληαο ηελ αίζνπζα ηνπ ρνξνύ 

πιεζίαζε ηε ηαρηνπνύηα θαη ηεο είπε, «Με 

ζπγρσξείηε, ζα ζέιαηε λα ρνξέςνπκε;» 

Ζ ηαρηνπνύηα απιά ρακνγέιαζε θαη έγλεςε 

θαηαθαηηθά. Γελ ήζειε λα κηιήζεη κήπσο θαη ηελ 

αλαγλώξηδαλ. 

Ο πξίγθηπαο ρόξεπε κε ηε ηαρηνπνύηα όιν ην βξάδπ. 

Ζ ηαρηνπνύηα πεξλνύζε ηόζν ππέξνρα πνπ είρε 

μεράζεη ηελ πξνεηδνπνίεζε ηεο θαιήο λεξάηδαο, 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ξνιόη ηνπ παιαηηνύ ζήκαλε 

κεζάλπρηα. 

Άξρηζε λα ηξέρεη ηόζν γξήγνξα πξνο ηελ άκαμά ηεο 

πνπ έραζε έλα από ηα αζηξαθηεξά, γπάιηλα γνβάθηα 

ηεο. 

Ο πξίγθηπαο ηελ αθνινύζεζε, αιιά κόιηο έθηαζε ζηελ 

πύιε ηνπ παιαηηνύ, ε ηαρηνπνύηα είρε εμαθαληζηεί. 

«Μαθάξη λα είρε κείλεη», κνλνιόγεζε ν πξίγθηπαο. 

«Γελ μέξσ νύηε θαλ ην όλνκά ηεο». 

Καζώο έθαλε γηα λα γπξίζεη, πξόζεμε ην αζηξαθηεξό, 

γπάιηλν γνβάθη ηεο ηαρηνπνύηαο. Σν πήξε καδί ηνπ 

θαη επέζηξεςε ζηελ αίζνπζα ηνπ ρνξνύ. 

ην κεηαμύ, ε ηαρηνπνύηα έθηαζε ζην ζπίηη. Σα 

όκνξθα ξνύρα ηεο κεηακνξθώζεθαλ ζε θνπξέιηα θαη νη 

αξνπξαίνη θαη ηα πνληίθηα ζηξηκώρηεθαλ πάιη ζηε 

γσληά ηνπο. 

Οη θαηζαξόιεο θαη ηα ηεγάληα έιακπαλ δίπια ζην 

ηδάθη θαη ε ηαρηνπνύηα έπεζε λα θνηκεζεί 

νλεηξνπνιώληαο ην βξάδπ πνπ πέξαζε ζην παιάηη. 
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Σν επόκελν πξσί νη αδεξθέο ηεο ηαρηνπνύηαο 

κηινύζαλ κε ελζνπζηαζκό γηα ην ρνξό. 

«ηαρηνπνύηα, έπξεπε λα ήζνπλ ζην παιάηη», 

αλαζηέλαμε ε πξώηε αδεξθή. «Ο πξίγθηπαο ήηαλ πνιύ 

όκνξθνο, αιιά δπζηπρώο δε καο πξόζεμε. Υόξεπε όιν 

ην βξάδπ κε κηα όκνξθε θνπέια. Καλείο δελ μέξεη 

πνηα είλαη, ή από πνύ θαηάγεηαη». 

«Καλείο δε γλσξίδεη πνηα κπνξεί λα είλαη απηή ε 

θνπέια;» ξώηεζε ε ηαρηνπνύηα, ραξνύκελε πνπ δελ 

ηελ είραλ αλαγλσξίζεη. 

«Όρη», απάληεζε ε δεύηεξε αδεξθή, «αιιά θεύγνληαο 

άθεζε πίζσ ηεο έλα γπάιηλν γνβάθη θαη ν πξίγθηπαο 

ζέιεη λα κάζεη ζε πνηα αλήθεη. Λέεη όηη ζα 

παληξεπηεί ηελ θνπέια πνπ ην πόδη ηεο ζα ηαηξηάμεη 

ζην γνβάθη!» 

Πξνο ην κεζεκέξη θη ελώ ε ηαρηνπνύηα θαζάξηδε ηηο 

θαηζαξόιεο, θάπνηνο ρηύπεζε ηελ πόξηα. 

Οη δύν αδεξθέο μεθώληζαλ ελζνπζηαζκέλεο όηαλ είδαλ 

ηνλ πξίγθηπα θαη ηνλ αθόινπζό ηνπ λα ζηέθνληαη ζην 

θαηώθιη ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. 

Ο αθόινπζνο ηνπ πξίγθηπα θξαηνύζε έλα καμηιαξάθη 

θαη πάλσ ζην καμηιαξάθη ήηαλ ην γπάιηλν γνβάθη ηεο 

ηαρηνπνύηαο, πνπ ιακπύξηδε ζην θσο ηεο εκέξαο. 

«Ζ Απηνύ Eμνρόηεο επηζπκεί λα κάζεη ζε πνηα αλήθεη 

απηό ην γνβάθη», εμήγεζε ν αθόινπζνο ηνπ πξίγθηπα. 

«ε όπνηα ηαηξηάμεη απηό ην γνβάθη, απηή ζα γίλεη 

γπλαίθα ηνπ πξίγθηπα». 

Οη δύν αδεξθεο έηξεμαλ ζην ζαιόλη γηα λα 

δνθηκάζνπλ ην γνβάθη. Ζ πξώηε αδεξθή άξπαμε ην 

γνβάθη γηα λα ην δνθηκάζεη πξώηε. «Μνπ ηαηξηάδεη! 

Μνπ ηαηξηάδεη!» μεθώληζε. 
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«νπ είλαη πνιύ κηθξό!» ηεο είπε θνθηά ν 

αθόινπζνο. 

Ζ δεύηεξε αδεξθή δνθίκαζε κε ηε ζεηξά ηεο ην 

γνβάθη. Όζν θη αλ πξνζπαζνύζε όκσο λα ζηξηκώμεη ην 

πόδη ηεο κέζα ζην παπνύηζη, απηό δελ έκπαηλε κε 

ηίπνηα. «Δίλαη πνιύ κηθξό!» είπε βνγγώληαο. 

«Πάεη, ηέιεησζε, Δμνρόηαηε», αλαζηέλαμε ν 

αθόινπζνο. «Γνθηκάζακε ην γνβάθη ζε όιεο ηηο 

θνπέιεο ηεο πόιεο αιιά θακηά δελ έρεη αξθεηά κηθξό 

πόδη γηα λα ρσξέζεη ζην γνβάθη». 

«Πξέπεη λα βξσ ηελ θνπέια πνπ θνξνύζε απηό ην 

γνβάθη. Ήηαλ ηόζν όκνξθε», αλαζηέλαμε ν πξίγθηπαο. 

«Δίζαη βέβαηνο όηη έρνπκε δεη όιεο ηηο θνπέιεο;» 

Ζ ηαρηνπνύηα, πνπ άθνπγε ηνλ πξίγθηπα από ηελ 

θνπδίλα κπήθε ζην δσκάηην. «Δμνρόηαηε, κπνξώ λα 

δνθηκάζσ ην γνβάθη;» ξώηεζε. 

«Δζύ!» αλαθώλεζε ε κεηξηά ηεο. «Γηαηί λα ην 

δνθηκάζεηο; Γελ ήζνπλ θαλ ζην ρνξό!» 

Καη θνύλεζαλ όινη ηα θεθάιηα ηνπο απνδνθηκαζηηθά 

ζηε ζθέςε λα δνθηκάζεη ε ηαρηνπνύηα ην αζηξαθηεξό 

γνβάθη. 

«Γελ πεηξάδεη λα δνθηκάζεη», απνθξίζεθε ν 

αθόινπζνο. «Δμάιινπ, ν πξίγθηπαο δήηεζε όιεο νη 

θνπέιεο ηεο πόιεο λα δνθηκάζνπλ ην γνβάθη». 

Ζ ηαρηνπνύηα έζθπςε θαη δνθίκαζε ην αζηξαθηεξό 

γπάιηλν γνβάθη. 

Μόιηο ην πόδη ηεο γιίζηξεζε κέζα ζην γνβάθη, κηα 

ιάκςε θάιπςε ηα πάληα θαη ηα ξνύρα ηεο 

ηαρηνπνύηαο κεηακνξθώζεθαλ από θνπξέιηα ζην 

παλέκνξθν θόξεκα πνπ θνξνύζε ζην ρνξό. 
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«Δζύ ήζνπλ!» είπαλ κε πληρηή θσλή νη δύν αδεξθέο. 

Ήηαλ ηόζν κεγάιε ε έθπιεμή ηνπο πνπ δελ κπόξεζαλ 

λα πνπλ ηίπνηε άιιν. 

Ο πξίγθηπαο θνίηαμε ηε ηαρηνπνύηα. «Απηή είλαη ε 

κέιινπζα ζύδπγνο κνπ!» αλαθνίλσζε ραξνύκελνο. 
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Η Σταχτοποφτα από την Αίγυπτο 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε ζηελ Διιάδα κηα 

θνπέια πνπ ηελ έιεγαλ Ρνδόπε. Σν όλνκά ηεο ζηα 

αξραία ειιεληθά ζήκαηλε «ξνδνκάγνπιε». 

Μηα κέξα, ηε Ρνδόπε έθιεςαλ πεηξαηέο θαη ηελ πήξαλ 

πνιύ καθξηά, ζηνλ πνηακό Νείιν, ζηελ Αίγππην, όπνπ 

θαη ηελ πνύιεζαλ ζθιάβα ζ’ έλαλ ειηθησκέλν, αιιά 

επγεληθό αθέληε. 

Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη όπνπ ζα δνύιεπε, ε Ρνδόπε 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηηο άιιεο 

ππεξέηξηεο. 

Απηή είρε θπκαηηζηά μαλζά καιιηά, πξάζηλα κάηηα, 

ιεπθό πξόζσπν θαη ξνδνθόθθηλα κάγνπια. 

Οη ππεξέηξηεο είραλ ίζηα καύξα καιιηά, θαζηαλά 

κάηηα θαη ζθνπξόρξσκν δέξκα. 

Κνξόηδεπαλ ηε Ρνδόπε θαη ηεο θόξησλαλ όιεο ηηο 

δνπιεηέο. Απηή έπιελε, καγείξεπε θαη μερνξηάξηαδε 

ηνλ θήπν. 

Ζ Ρνδόπε ήηαλ θίιε κε ηα δώα πνπ δνύζαλ ζηηο όρζεο 

ηνπ Νείινπ. Όηαλ ηέιεησλε ηηο δνπιεηέο ηεο, 

πήγαηλε ζην πνηάκη γηα λα ρνξέςεη θαη λα ηνπο 

ηξαγνπδήζεη. 

Μηα κέξα, ελώ ν αθέληεο ηεο θνηκόηαλ θάησ από κηα 

ζπθηά, ε Ρνδόπε θαηέβεθε ζην Νείιν θαη άξρηζε λα 

ρνξεύεη. Ο αθέληεο μύπλεζε θαη όηαλ είδε ηε Ρνδόπε 

λα ρνξεύεη ζαλ ζεά είπε: «Σέηνην ράξηζκα αμίδεη 

κηα αληακνηβή!» 
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Παξήγγειε ινηπόλ έλα δεπγάξη θαηαθόθθηλα γνβάθηα 

γηα ηε Ρνδόπε. Όηαλ όκσο νη ππεξέηξηεο είδαλ ηα 

γνβάθηα δήιεςαλ πνιύ. 

Έλα απόγεπκα, ν αθέληεο αλαθνίλσζε ζηηο ππεξέηξηεο 

όηη ν Φαξαώ  ζα έδηλε κηα κεγάιε δεμίσζε κε 

κνπζηθή, ρνξό θαη πινύζηα θαγεηά. Οη ππεξέηξηεο 

ελζνπζηάζηεθαλ. 

Ζ Κίπα, κηα από ηηο ππεξέηξηεο είπε: «Ρνδόπε, εζύ 

δελ κπνξείο λα έξζεηο. Πξέπεη λα πιύλεηο ηα ξνύρα, 

λα αιέζεηο ην ζηηάξη θαη λα μερνξηαξηάζεηο ηνλ 

θήπν». 

Σελ επόκελε κέξα, νη ππεξέηξηεο εηνηκάζηεθαλ λα 

πάλε ζηε δεμίσζε ηνπ Φαξαώ. Ζ Κίπα θόξεζε κπιε 

ράληξεο, ε άιιε ππεξέηξηα θόξεζε ρξσκαηηζηά 

βξαρηόιηα θαη ε ηξίηε κηα ρξσκαηηζηή δώλε. 

Μόιηο νη ππεξέηξηεο έθπγαλ από ην ζπίηη, ε Ρνδόπε 

πήγε θάησ ζην πνηάκη γηα λα ηξαγνπδήζεη ζηνλ 

ηππνπόηακν. Απηόο όκσο βαξέζεθε λα αθνύεη όιν ην 

ίδην ηξαγνύδη θαη κε κηα θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ ηνπ 

θαηάβξεμε ηε Ρνδόπε. 

Ζ Ρνδόπε θαηζάδηαζε ηνλ ηππνπόηακν γη’απηό θαη 

έβγαιε ηα γνβάθηα ηεο γηα λα ζηεγλώζνπλ.  Ξππόιπηε 

ζπλέρηζε ην ηξαγνύδη ηεο. 

Δλώ  ε Ρνδόπε ηξαγνπδνύζε, ν ζεόο Ώξνο 

κεηακνξθώζεθε ζε γεξάθη, πέηαμε ρακειά θαη άξπαμε 

έλα από ηα γνβάθηα ηεο. Ζ Ρνδόπε μέζπαζε ζε 

θιάκαηα. 

Ο Ώξνο πέηαμε σο ην παιάηη ηνπ Φαξαώ θαη έξημε ην 

γνβάθη  κπξνο ζηα πόδηα ηνπ. Ήηαλ ηόζν ιακπεξό θαη 

αζηξαθηεξό πνπ ν Φαξαώ λόκηζε όηη ήηαλ έλα 

παηρλίδηζκα ηνπ ήιηνπ. 
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Καζώο ην θνίηαμε πην πξνζεθηηθά, σζηόζν, 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ην γνβάθη ήηαλ έλα ζεκάδη. 

«Όινη νη ζενί θαη νη ζεέο ζηέιλνπλ ζηνπο Φαξαώ έλα 

ζεκάδη» είπε, «έηζη ώζηε λα μέξνπκε πνηα ζα είλαη 

ε ηέιεηα ζύδπγνο γηα καο». 

Δξκελεύνληαο ινηπόλ έηζη ην ζεκάδη, ν Φαξαώ 

βάιζεθε λα βξεη ηελ θνπέια ζηελ νπνία αλήθε ην 

γνβάθη. Γεθάδεο γπλαίθεο ήζειαλ λα δνθηκάζνπλ ην 

γνβάθη, αιιά απηό ήηαλ ή πνιύ κεγάιν, ή πνιύ 

κηθξό. 

Γύξηζε όιε ηε ρώξα, δεηώληαο από ηηο θνπέιεο λα 

δνθηκάζνπλ ην γνβάθη. Σειηθά, έθηαζε θαη ζην ζπίηη 

πνπ δνύζαλ ε Ρνδόπε θαη νη άιιεο ππεξέηξηεο. 

Ο Φαξαώ έδεημε ην γνβάθη. «Γλσξίδεη θακηά ζαο ζε 

πνηα αλήθεη απηό ην γνβάθη;» ξώηεζε. 

Οη ππεξέηξηεο αλαγλώξηζαλ ην γνβάθη, αιιά δελ 

είπαλ ηίπνηα. 

Γνθίκαζαλ ην γνβάθη, ειπίδνληαο όηη ζα ηαίξηαδε ζε 

θάπνηα από απηέο, αιιά κάηαηα. 

Σόηε, ν Φαξαώ είδε ηε Ρνδόπε θαη ηεο δήηεζε λα 

δνθηκάζεη ην γνβάθη. Ζ Ρνδόπε αλαγλώξηζε ην γνβάθη 

πνπ ηεο είρε αξπάμεη ην γεξάθη από ηελ όρζε ηνπ 

πνηακνύ. Σν δνθίκαζε θαη θπζηθά ηεο ηαίξηαδε 

ηέιεηα. 

Έηζη, ε Ρνδόπε εγθαηέιεηςε ην ζπίηη ηνπ αθέληε ηεο 

θαη έγηλε βαζίιηζζα δίπια ζηνλ Φαξαώ. 
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Η Κακιά Μητριά (μια ιςτορία από το 
Καςμίρ) 

Μηα θνξά, έλαο Βξαρκάλνο είπε ζηε γπλαίθα ηνπ λα κελ 

ηξώεη ηίπνηα παξά κόλν όηαλ απηόο ήηαλ παξώλ. Αλ έηξσγε 

ζα κεηακνξθσλόηαλ ζε θαηζίθα. Ζ γπλαίθα ηνπ Βξαρκάλνπ 

είπε κε ηε ζεηξά ηεο ζηνλ άληξα ηεο όηη θη απηόο δε ζα 

‘πξεπε λα ηξώεη ηίπνηα παξά κόλν όηαλ απηή ήηαλ παξνύζα, 

δηαθνξεηηθά ζα κεηακνξθσλόηαλ ζε ηίγξε. 

Γηα πνιιά ρξόληα, ν Βξαρκάλνο θαη ε γπλαίθα ηνπ δνύζαλ 

επηπρηζκέλνη θαη ηεξνύζαλ ηελ ππόζρεζή ηνπο. Ωζηόζν, κηα 

κέξα πνπ ν Βξαρκάλνο έιεηπε, ε γπλαίθα ηνπ πνπ ηάηδε ηα 

παηδηά ηνπο, ζθέθηεθε: «Σν θαγεηό κπξίδεη ππέξνρα.  Ση 

πεηξάδεη λα δνθηκάζσ ιίγν;»  Έηζη ην δνθίκαζε θαη ακέζσο 

κεηακνξθώζεθε ζε θαηζίθα. 

Όηαλ ν Βξαρκάλνο επέζηξεςε ζπίηη ηνπ θαη είδε ηελ 

θαηζίθα, ζηελαρσξήζεθε πνιύ επεηδή θαηάιαβε όηη ήηαλ ε 

γπλαίθα ηνπ. Έδεζε ηελ θαηζίθα ζηελ απιή ηνπ θαη ηε 

θξόληηδε πνιύ θαιά. 

Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα μαλαπαληξεύηεθε, αιιά ε λέα ηνπ 

γπλαίθα ήηαλ άζπιαρλε. Αληηπαζνύζε ηα παηδηά ηνπ θαη δελ 

ηα ηάηδε θαιά. Ζ κεηέξα ηνπο, ε θαηζίθα, ηα άθνπγε λα 

παξαπνληνύληαη θαη ηα έβιεπε λα αδπλαηίδνπλ κέξα κε ηε 

κέξα. 

Μηα κέξα θώλαμε θνληά ηεο ηα παηδηά ηεο. «Όπνηε πεηλάηε», 

ηνπο είπε «λα ρηππάηε ηα θέξαηά κνπ κ’ έλα θιαξί θαη ζα 

έρεηε θαγεηό». 

Αθξηβώο ηελ επόκελε κέξα, θαζώο ε κεηξηά ηνπο δελ ηνπο 

έδσζε αξθεηό θαγεηό, ηα παηδηά πήγαλ ζηε κεηέξα ηνπο ηελ 

θαηζίθα, βξήθαλ έλα θιαξί θαη ρηύπεζαλ ηα θέξαηά ηεο. 

Όπσο αθξηβώο ηνπο είρε πεη, ην θαγεηό εκθαλίζηεθε θαη ηα 

παηδηά έθαγαλ κε ηελ ςπρή ηνπο. 

 
Ζ κεηξηά ηνπο παξαμελεύηεθε πνπ ηα έβιεπε ηόζν πγηή θαη 

δπλαηά. Ήιπηδε όηη ζα γίλνληαλ αδύλακα θαη θαρεθηηθά. 
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ε ιίγν θαηξό, ν Βξαρκάλνο κε ηε λέα ηνπ γπλαίθα 

απέθηεζαλ έλα θνξηηζάθη. Σν θνξηηζάθη είρε κόλν έλα κάηη, 

αιιά ε κεηέξα ηνπ ην αγαπνύζε θαη δελ ηνπ ράιαγε ραηίξη. 

Όηαλ κεγάισζε ιίγν, ην θνξηηζάθη άξρηζε λα παίδεη κε ηα 

άιια παηδηά ηνπ Βξαρκάλνπ. Ζ κεηέξα ηνπ ην πξόζηαμε λα 

κείλεη θνληά ηνπο ώζηε λα αλαθαιύςεη από πνύ έβξηζθαλ ην 

θαγεηό ηνπο. 

Έηζη ινηπόλ, ηα παηδηά έπαηδαλ καδί όιε ηε κέξα. Σν 

θνξηηζάθη είδε όηη, όηαλ ηα άιια παηδηά πεηλνύζαλ, 

πήγαηλαλ ζηε κεηέξα ηνπο, ηελ θαηζίθα, ρηππνύζαλ ηα 

θέξαηά ηεο κ’ έλα θιαξί θαη έηξσγαλ. 

Όηαλ ην θνξηηζάθη απνθάιπςε ζηε κεηέξα ηνπ ηη ζπλέβαηλε, 

εθείλε ζύκσζε πνιύ θαη απνθάζηζε λα ζθνηώζεη ηελ θαηζίθα. 

Πξνζπνηήζεθε ηελ άξξσζηε θαη έβαιε λα θσλάμνπλ ην γηαηξό. 

Όηαλ έθηαζε ν γηαηξόο, ηνλ δσξνδόθεζε γηα λα πεη ζηνλ 

Βξαρκάλν όηη ρξεηαδόηαλ θαηζηθίζην θξέαο γηα λα γίλεη 

θαιά. 

Όηαλ ν Βξαρκάλνο άθνπζε ηα λέα, ιππήζεθε πνιύ. Καη επεηδή 

δελ είρε αξθεηά ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη άιιε θαηζίθα, ζα 

έπξεπε λα ζθνηώζεη ηε γπλαίθα ηνπ, ηελ θαηζίθα. 

Μόιηο ηα παηδηά άθνπζαλ ηα λέα, έηξεμαλ λα ηα πνπλ ακέζσο 

ζηε κεηέξα ηνπο, ηελ θαηζίθα. 

«Μελ θιαίηε», ηνπο είπε. «Δίλαη θαιύηεξα γηα κέλα λα 

πεζάλσ από ην λα δσ έηζη. Δζείο ζα έρεηε πάιη θαγεηό. 

Αθνύζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο κνπ. Μαδέςηε ηα θόθαιά κνπ 

θαη ζάςηε ηα ζ’ έλα κπζηηθό κέξνο. Όηαλ πεηλάηε, ζα 

πεγαίλεηε ζε απηό ην κέξνο, ζα δεηάηε θαγεηό θαη ην 

θαγεηό ζα εκθαλίδεηαη». 

Καζώο ηα παηδηά έθεπγαλ κε ηα ιόγηα ηεο κεηέξαο ηνπο λα 

ερνύλ αθόκα ζηα απηηά ηνπο, θαηέθζαζε ν ραζάπεο. Έζθαμε 

ηελ θαηζίθα θαη ην θξέαο καγεηξεύηεθε γηα ηε κεηξηά. 

Σα παηδηά κάδεςαλ ηα θόθαια θαη ηα έζαςαλ ζ’ έλα κπζηηθό 

κέξνο, όπσο αθξηβώο ηνπο είρε πεη ε κεηέξα ηνπο. Όηαλ 

πεηλνύζαλ, δεηνύζαλ θαγεηό θη έηζη κεγάισλαλ πγηή θαη 

δπλαηά. 
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Λίγν θαηξό αξγόηεξα, ηα παηδηά ηεο θαηζίθαο-κεηέξαο 

πιέλνληαλ ζ’ έλα πνηακάθη θνληά ζην ζπίηη ηνπο. Καζώο ε 

θνπέια έπιελε ην πξόζσπό ηεο έπεζε ην ζθνπιαξίθη από ηε 

κύηε ηεο ζην λεξό. 

Έλα ςάξη πνπ πεξλνύζε λόκηζε όηη ήηαλ ηξνθή θαη ην 

θαηάπηε. 

Παξαθάησ ζην πνηακάθη, έλαο ςαξάο έπηαζε ην ςάξη θαη ην 

πνύιεζε ζην κάγεηξα ηνπ βαζηιηά. Ο κάγεηξαο έθπιεθηνο 

βξήθε ην ζθνπιαξίθη θαη ην πήγε ζην βαζηιηά ν νπνίνο 

ζαγελεύζεθε από ηελ θαιαηζζεζία ηνπ. 

Έζηεηιε κήλπκα ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά ηνπ 

βαζηιείνπ ηνπ, πσο αλ θάπνηα είρε ράζεη έλα ζθνπιαξίθη ζα 

έπξεπε λα ηνλ ελεκεξώζνπλ. 

Όηαλ ν αδεξθόο ηεο θνπέιαο άθνπζε ην κήλπκα ηνπ βαζηιηά, 

πήγε ζην παιάηη θαη είπε ζην βαζηιηά όηη ήηαλ ε αδεξθή 

ηνπ απηή πνπ είρε ράζεη ην ζθνπιαξίθη. Ο βαζηιηάο δήηεζε 

λα δεη ηελ θνπέια. 

Όηαλ ηελ είδε, γνεηεύηεθε από ηελ νκνξθηά θαη ηελ 

θαινζύλε ηεο θαη ηελ παληξεύηεθε. Καη εμαζθάιηζε όηη ε 

νηθνγέλεηά ηεο δε ζα μαλαπεηλνύζε πνηέ πηα. 
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Παξάξηεκα 2: Αλαθνξέο 
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Ιζηοπίερ με οικεία θέμαηα 

Alborough, J (2001) Where’s My Teddy? Walker Books  

Hayes, S (1991) This is the Bear and the Scary Night, Walker Books 

Hedderwick, M (1997) Katie Morag and the New Pier, Red Fox 

Hedderwick, M (1997) Katie Morag Delivers the Mail, Red Fox 

Ιζηοπίερ διακοπών 

Briggs, R (1977) Father Christmas Goes on Holiday, Puffin 

Brown, M (1998) Arthur’s Family Holiday, Red Fox 

Gliori, D (2001) Mr Bear’s Holiday, Orchard Books 

Hedderwick, M (2003) ‘The Camping Holiday’ in Katie Morag of 
Course, Red Fox 

Pank, R (2002) Rosie’s Holiday, Piccadilly Press 

Umansky, K (1996) Pongwiffy and the Holiday of Doom, Puffin 

 
Παπαδοζιακέρ ιζηοπίερ  
Δπξσπατθέο παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο ζηα ειιεληθά 

Τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  

Σο κοριτσάκι με τα σπίρτα 

Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι 

Η Σοσοδούλα 

Σο άσχημο παπί 

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

Ο ατρόμητος μολυβένιος στρατιώτης 

Σο ιπτάμενο μπαούλο 

Η βασίλισσα του χιονιού 

Η ιστορία μιας μάνας 

Κι όμως, είναι αλήθεια 

Ο μικρός και ο μεγάλος Κλάους 

Πέντε μπιζελάκια. 

Δεν άξιζε τίποτα 

Ο συνταξιδιώτης 

Η σκιά 
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Κάτι 

Σο ασημένιο σελίνι 

Οι γαλότσες της ευτυχίας 

Σο πιο απίστευτο πράγμα 

ούπα πάνω σε σουβλί 

 

Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ 

Ο Βασιλιάς Σσιχλογένης 

Ο γενναίος ραφτάκος 

Ο λύκος & τα επτά κατσικάκια 

Ο Κοντορεβιθούλης 

Οι τρεις  χρυσές τρίχες 

Ο αρχικλέφτης 

Φάνσελ & Γκρέτελ 

Ραπουνζέλ 

Σραπεζάκι στρώσου 

Σο νόημα του φόβου 

Η Φιονούλα & η Ροδούλα 

Η Κοκκινοσκουφίτσα 

Ο μυλωνάς και το ξωτικό  

Σα δυο αδέλφια  

Οι έξι υπηρέτες  

Ο παπουτσωμένος γάτος  

Η ωραία κοιμωμένη  

Ο πιστός Ιωάννης  

Η ταχτοπούτα 

Σο κοριτσάκι με τις χήνες 

Η κρυστάλλινη σφαίρα 

Οι μουσικάντηδες της Βρέμης 

Οι  έξι κύκνοι 

 

Παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο ηεο Κύπξνπ 

Νέαρχος Κληρίδης, «Κυπριακά Παραμύθια», Μέρος Β΄, Λευκωσία 
1960 
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Ο άρκοντας τζαι το ψέμαν 

Η Σριανταφυλλένη 

Η ταχτοπούτα 

Ο πετεινός με τα τσέκκουλα 

 

Νέαρχος Κληρίδης, «Κυπριακά Παραμύθια», Μέρος Γ΄, Λευκωσία 
1960 

Ο Βουρπανάκος 

 

Σσαγγάρης Φαμπής (1986), Ο Σπανός τζι οι Σαράντα Δράτζιοι 

Σσαγγάρης Φαμπής (1994), Το Βασιλόπουλον της Βενεδιάς 

 

 

Παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο από όιν ηνλ θόζκν ζηα αγγιηθά 

Andersen, H C (1995) Fairy Tales, Penguin Books Ltd 

Avery, G (1995) Russian Fairy Tales, Everyman 

Cresswell, H (1994) Collins Treasury of Fairy Tales, Harper Collins 

Grimm, J; Grimm, W (2002) Complete Fairy Tales, Taylor & Francis 
Books Ltd 

Impey, R; Worms, P (1994) Orchard Book of Fairy Tales, Watts 

Jarvie, G (2002) Irish Folk and Fairy Tales, The Blackstaff Press Ltd 

Ozaki, Y T (2002) Japanese Fairy Tales, Wildside Press 

Reeves, J (1999) Fairy Tales from England, OUP 

Shah, A (1989) Arabian Fairy Tales, Octagon Press 

Tatar, M (1998) Classic Fairy Tales, WW Norton & Co Ltd 

UNICEF (1998) Book of Fairy Tales, Abbeville Press 

Waters, F (1999) Fairy Tales from Far and Wide, Barefoot Books 

Wilson, B (1999) Fairy Tales from Scotland, OUP 

Δναλλακηικέρ παπαδοζιακέρ ιζηοπίερ από όλο ηον κόζμο ζηα 
αγγλικά  

Cole, B (1996) Princess Smartypants, Penguin Books Ltd 

Cole, B (1997) Prince Cinders, Penguin Books Ltd 
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Dhal, R (1984) Revolting Rhymes, Puffin Books 

Huck, C (1989) Princess Furball, Scholastic  

Mehta, L (1985) The Enchanted Anklet: A Cinderella Story from India, 
Lilmur 

Steptoe, J (1997) Mufaro’s Beautiful Daughters: An African Tale, Penguin 
Books Ltd 

Ιζηόηοποι για παπαδοζιακέρ ιζηοπίερ ζηα αγγλικά 

Θα βρείτε διάφορες εκδόσεις και παραλλαγές ιστοριών στους 
παρακάτω ιστοτόπους: 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/stories/cinderella_ws.shtml  

http://www.bbc.co.uk/education/tweenies/storytime/stories 

Αν και όλοι οι επιλεγμένοι ιστότοποι ήταν ενεργοί κατά τη 
συγγραφή του παρόντος, καλό θα ήταν να γίνεται ένας έλεγχος 
της εγκυρότητας και καταλληλότητάς τους, πριν 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 
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Παξάξηεκα 3: Λέμεηο πςειήο 
ζπρλόηεηαο 
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Α’ Δπίπεδο 

έλα  καθξηά κέξα απηόο  βιέπσ πάλσ  απηνί πήγε 

όια  κεγάιν ζθύινο  εγώ εκέλα παίδσ απηό λαη 

είκαη κπνξώ  γηα  κέζα κακά είπε πξνο εζύ 

θαη γάηα παίξλσ  είλαη δηθό κνπ θνηηάδσ  θάλσ  

είζαη  έια  πεγαίλσ  απηόο όρη απηή ήηαλ  

ζην κπακπάο πεγαίλνληαο κ’ αξέζεη ηνπ ην εκείο  

Β’ & Γ’ Δπίπεδο 

ζρεηηθά από ηνλ πήξε κόιηο λέν ζπξώρλσ έπεηηα ηη 

κεηά θαιώ είρα ηειεπηαίνο επόκελνο βάδσ εθεί πόηε 

μαλά ήξζε κηζό γειώ λύρηα έηξεμα απηνί πνύ 

έλαο δελ κπνξώ έρεη ιίγν δελ είδα ηξία πνηνο 

άιινο κπνξνύζα έρσ δνύζε ηώξα ζρνιείν ώξα ζα 

σο έθαλε βνεζώ αγαπώ εθηόο είδε επίζεο κε 

πίζσ θάλσ δηθό ηεο έγηλε παιηό ζα έπξεπε πήξε ζα ήηαλ 

ρνξόο κελ εδώ θηηάρλσ κηα θνξά αδεξθή δέληξν δηθό ζνπ 

είκαη ζθάβσ απηόλ άληξαο έλα έηζη δύν  

δηόηη πόξηα δηθό ηνπ πνιιά ή θάπνην εκάο  

θξεβάηη θάησ ζπίηη ίζσο δηθό καο παίξλσ πνιύ  

ππήξμε πξώηνο παιάηη πεξηζζόηεξα έμσ από ζέισ  

αγόξη ρσξίο πώο αξθεηά άλσ εθείλν λεξό  

αδεξθόο θνξίηζη αλ πξέπεη άλζξσπνη δηθό ηνπο ηξόπνο  

αιιά θαιόο πεδώ όλνκα ζπξώρλσ απηνύο ήηαλ  

Ημέπερ ηηρ εβδομάδαρ 

Γεπηέξα Σξίηε Σεηάξηε Πέκπηε Παξαζθεπή άββαην Κπξηαθή 

Μήνερ ηος έηοςρ 

Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 

Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 
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Φαπακηηπιζηικέρ λέξειρ και θπάζειρ ιζηοπιών  

Πξηλ πνιιά πνιιά 

ρξόληα... 

νύξιηαμε Νσξίο εθείλν ην πξσί Πήγε 

κνύγθξηζε Απηή απάληεζε Σειηθά Όηαλ 

θώλαμε Απηή είπε ην ηέινο Όηαλ ηειείσζα 

θξαύγαζε ςηζύξηζε Αξγόηεξα  

Απηόο απάληεζε…  Μεηά από ιίγν Δλ ησ κεηαμύ  

Απηόο είπε Μεηά απ’ απηό Δπόκελνο  

Μηα θνξά ήηαλ... Καηόπηλ Ξαθληθά  

Μηα θνξά θη έλαλ 

θαηξό... 

Πξηλ Έπεηηα  
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Παξάξηεκα 4: Kar2ouche θαη εηδηθέο 
αλάγθεο 
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Ίσως αποτελεί κοινοτοπία να αναφέρουμε ότι όλα τα παιδιά 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί 
πάντα προσπαθούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες 
των μαθητών, διαφοροποιώντας και προσαρμόζοντας κατάλληλα 
τη διδασκαλία τους. Σο Kar2ouche, που είναι ένα προσαρμοστικό 
περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας, μπορεί εύκολα να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές και δίνει τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μαθήματα και δραστηριότητες που 
απευθύνονται σε μαθητές όλων των επιπέδων. 

Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη τον ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό 
για τις ειδικές ανάγκες, που αναφέρεται σε αυτά τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν κάποιο είδος αισθητηριακής ή μαθησιακής 
δυσκολίας, τότε περίπου το 20% των μαθητών της βασικής 
εκπαίδευσης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι οι υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν πλούσιες 
μαθησιακές εμπειρίες σε αυτά τα παιδιά.  

«Από το 1988 ως το 1990 το Palm Project διερεύνησε τα 
αποτελέσματα της χρήσης των υπολογιστών, όσον αφορά 
στην αυτόνομη μάθηση των μαθητών. Βρέθηκε ότι οι μαθητές 
απέκτησαν, όχι μόνο μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και πιο 
ισχυρό κίνητρο για μάθηση».  

Glendon Ben Franklin in Leask, M Ed. (2001) Issues in Teaching Using ICT, 

Routledge. 

Πιο συγκεκριμένα, πολυμεσικά περιβάλλοντα, όπως το 
Kar2ouche, ανταποκρίνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών 
στυλ και είναι ικανά να ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία, 
ακολουθώντας μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση, μέσω 
πλούσιων οπτικοακουστικών ερεθισμάτων. Σο γεγονός ότι το 
Kar2ouche δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν 
ιστοριοπίνακες, κινούμενες εικόνες και εκδόσεις και να 
πειραματιστούν με κείμενα, καλύπτει επίσης τους μαθητές που 
έχουν μια κιναισθητική προσέγγιση στη μάθηση.  

Σα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα 
στα μαθήματα, διότι οι περισσότερες εργασίες βασίζονται στη 
γραφή και την ανάγνωση, δεξιότητες που δεν έχουν αναπτύξει 
στο ίδιο βαθμό με άλλα παιδιά. το Kar2ouche, όλα τα κείμενα 
υπάρχουν και ως αρχεία ήχου, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ακόμα κι αν η αναγνωστική τους 
ικανότητα είναι περιορισμένη. Οι μαθητές συγκεντρώνονται 
περισσότερο στο κείμενο και διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, καθώς 
ακούνε όλο και πιο σύνθετα κείμενα. Και ακολουθώντας το 
κείμενο, καθώς το ακούνε, αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις λέξεις, 
σ’ ένα οικείο και αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, το Kar2ouche δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να ηχογραφούν τις αφηγήσεις τους, προσφέροντας με αυτόν τον 
τρόπο μια εναλλακτική μορφή έκφρασης, πέρα από το γράψιμο. 
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Αυτό προσφέρει άμεση ικανοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση των μαθητών, καθώς βλέπουν ότι είναι σε θέση 
να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους. 
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες από την επιτυχία, ειδικά όταν αυτή επιτυγχάνεται επί 
ίσοις όροις και χωρίς παραχωρήσεις» (Angela McGlashon in 
Gamble, N and Easingwood, N (2000) ICT and Literacy, Continuum). 
Αφού λοιπόν, αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, 
μπορούν να ξεκινήσουν να προσθέτουν σύντομες και απλές 
προτάσεις στα συννεφάκια ομιλίας και σκέψης. Μπορείτε 
σταδιακά, να αυξάνετε το βαθμό δυσκολίας, αν ζητήσετε από 
τους μαθητές να γράψουν μια παράγραφο στο πλαίσιο κειμένου 
του ιστοριοπίνακα και ακολούθως να συμπληρώσουν τα ημιτελή 
καρέ και τα φύλλα εργασίας που συνοδεύουν το λογισμικό. 

Σα αρχεία ήχου και η δυνατότητα της ηχογράφησης καθιστούν 
επομένως το μαθητή πιο ανεξάρτητο και τον ενθαρρύνουν να 
ασχοληθεί με πιο σύνθετες δραστηριότητες. Με τη χρήση του 
Kar2ouche, οι μαθητές που έχουν περιορισμένη αναγνωστική 
ικανότητα, καθώς και αυτοί που δεν έχουν, ως μητρική γλώσσα, 
τα ελληνικά, αναταποκρίνονται καλύτερα σε μια σειρά 
γνωστικών αντικειμένων. Αυτά τα παιδιά συχνά, δυσκολεύονται 
περισσότερο να διαβάσουν, παρά να μιλήσουν. 

Σο Kar2ouche επίσης ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία παιδιών με 
προβλήματα συμπεριφοράς, πχ. με σύνδρομο διάσπασης 
προσοχής. Πειραματικές εφαρμογές έδειξαν ότι αυτοί οι μαθητές 
θεωρούν πως η πολυαισθητηριακή και δημιουργική προσέγγιση 
του περιβάλλοντος παρέχει κίνητρα, ικανοποίηση και ασφάλεια. 
Αυτό συνάδει με αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι οι 
μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, θεωρούν τη χρήση του υπολογιστή λιγότερο 
απειλητική και αποπροσανατολιστική. Κατά συνέπεια, το 
Kar2ouche που είναι ιδανικό για εργασία κατά ζεύγη ή σε μικρές 
ομάδες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη 
συνεργατική μάθηση και να υποστηρίξει αυτούς τους μαθητές, 
καθώς ξεκινούν να αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Παρουσιάζοντας τις ιδέες τους στην ομάδα, οι μαθητές αυτοί 
νιώθουν ικανοποίηση και αποκτούν αυτοπεποίθηση για τη 
συνέχεια. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της 
γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον του 
Kar2ouche, για μαθητές με προβλήματα όρασης. Σα αρχεία ήχου 
επίσης, βοηθούν αυτούς τους μαθητές, καθώς και τους μαθητές 
που έχουν πρόβλημα δυσλεξίας και συνήθως δυσκολεύονται να 
επεξεργαστούν μεγάλο όγκο πληροφοριών σε μια ενότητα. Με τη 
βοήθεια του Kar2ouche εμπεδώνουν τη μάθηση, καθώς μπορούν 
να ελέγξουν το ρυθμό της ανάγνωσης και να επαναλάβουν 
συγκεκριμένες ενότητες, αν χρειαστεί. Ο συνδυασμός κειμένου 
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και εικόνων και η δυνατότητα προσθήκης προηχογραφημένων 
αρχείων ήχου παρέχουν κίνητρο στους μαθητές με προβλήματα 
ακοής, καθώς έχουν στη διάθεσή τους ένα αποτελεσματικό μέσο 
επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους. Οι λειτουργίες της 
ηχογράφησης και της αναπαραγωγής επιτρέπουν επίσης, σε 
μαθητές με πιο ήπια προβλήματα ακοής, να κάνουν δοκιμές και 
να ασκούνται στην άρθρωσή τους, σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον, 
πριν παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη. 

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε το Kar2ouche να 
αποτελεί ένα πλήρως προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης και 
διδασκαλίας, που επιτρέπει σε μαθητές όλων των επιπέδων να 
περνούν καλά με ενδιαφέρουσες και κατάλληλες δραστηριότητες, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την 
κατανόησή τους σε μια σειρά γνωστικών αντικειμένων. Προς την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, είμαστε πάντα πρόθυμοι να 
ακούσουμε τα σχόλια εκπαιδευτικών, να στηρίξουμε ερευνητικά 
προγράμματα και να υιοθετήσουμε συμπεράσματα, προκειμένου 
να εξελίξουμε το λογισμικό και να συμβάλλουμε στην προαγωγή 
της μάθησης. 

 

 


