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1. Το θεωρητικό πλαίσιο του υπό μελέτη θέματος 

Κατά την αρχή του σχολικού έτους 2012/13, οι μαθητές μου της πρώτης τάξης 

ενός δημοτικού σχολείου των Ιωαννίνων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα 

κατά τη διάρκεια αφηγήσεων παραμυθιών και παρουσίασης έργων παιδικής 

λογοτεχνίας, αυθόρμητα μου έθεσαν με μεγάλο ενδιαφέρον ερωτήματα σχετικά με 

τη διαδικασία συγγραφής ενός βιβλίου. Το ενδιαφέρον αυτό των μαθητών 

θεώρησα σκόπιμο να αξιοποιήσω διδακτικά, προκειμένου να αναπτύξω πρακτικές 

προσέγγισης λογοτεχνικών έργων, έχοντας ως απώτερο στόχο την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό έκρινα ωφέλιμο να ενταχθεί η 

τάξη μου στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που οργανώνεται από το EKEBI και έτσι 

προγραμματίστηκε η επίσκεψη της Σοφίας Μαντουβάλου στο σχολείο μας. Όλη η 

διδακτική δραστηριότητα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ως σχέδιο δράσης 

μακράς χρονικής διάρκειας (Ταρατόρη 2005: 61-66). Στη συνέχεια, όμως, 

ενσωματώθηκε και στη διδασκαλία της γλώσσας, λόγω του μεγάλου 

ενδιαφέροντος των μαθητών, με την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής 

γραφής, αποτελώντας, έτσι, ένα σχέδιο εργασίας μακράς χρονικής διάρκειας.  

 Η συγκεκριμένη, λοιπόν, εκπαιδευτική δράση αποσκοπούσε καταρχήν να φέρει σε 

επαφή τους λιλιπούτειους μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού με το 

εξωσχολικό λογοτεχνικό βιβλίο. Δεδομένου ότι το παιδί σήμερα εγκαταλείπει το 

βιβλίο ως ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο και προσκολλάται στο διαδίκτυο. 

Πρακτική που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τη γνωστική, τη νοητική, τη 

mailto:elef67@yahoo.gr


 2

συναισθηματική, την κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή, αλλά και την 

ψυχοσωματική του υγεία. Οι κίνδυνοι για την «καλωδιωμένη» ή «online» γενιά 

του 21ου  αιώνα δεν είναι πιθανοί αλλά πραγματικοί και ιατρικά επιβεβαιωμένοι. 

Αφορούν, μάλιστα, ακραίες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς μέχρι εξάρτηση 

και επιληπτικές κρίσεις, όπως οι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν 

(Παπαδοπετράκης 2003: http://seisaxthia.wordpress.com/2012/10/31/οι-

υπολογιστές-στην-εκπαίδευση-μύθοι/, Grinflid 2010, Δερτούζος 1998: 316). 

Ενδεικτικά παραθέτουμε την επισήμανση της Σ. Γκρίνφλιντ, καθηγήτριας στο 

πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία υπογραμμίζει ότι τα παιδιά που από μικρή 

ηλικία καταγίγνονται συστηματικά με τον κυβερνοχώρο και με τα βιντεοπαιχνίδια  

αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής, έχουν τεμπέλη 

εγκέφαλο και αναπτύσσουν αυτιστικές συμπεριφορές (Grinflid 2010). 

Αξιοσημείωτη είναι και η άποψη του Μιχάλη Δερτούζου, καθηγητή και διευθυντή 

του εργαστηρίου Η/Υ του Μ.Ι.Τ., που συνιστά την πατρίδα του διαδικτύου, ο 

οποίος υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση των κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων 

με την αφοσίωση και την ικανότητα του δασκάλου, πρέπει να εξακολουθήσει να 

αποτελεί το σημαντικότερο εκπαιδευτικό εργαλείο, παρά τη ραγδαία εισχώρηση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη (Δερτούζος 1998: 316). 

  

2. Σκοπός της μελέτης 

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές 

προσέγγισης έργων παιδικής λογοτεχνίας, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Στο πνεύμα αυτό, με σημείο αναφοράς 

λογοτεχνικά κείμενα πεζά και έμμετρα της Σοφίας Μαντουβάλου, οι μαθητές 

συμμετέχοντας σε παιγνιώδεις δράσεις κατέκτησαν σταδιακά το μηχανισμό της 

παραγωγής γραπτού λόγου. Με άλλα λόγια, κατανόησαν τη δομή της πρότασης 

καθώς και τη διαδικασία σύνθεσης μίας μικρής παραγράφου.  

 Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού συγκροτήθηκε ως project η διδακτική 

προσέγγιση σύγχρονων έργων της παιδικής λογοτεχνίας. Η συγκεκριμένη δράση 

έχει ως απώτερο σκοπό ο μαθητής να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές 

λογοτεχνικών έργων, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις απέναντι στη λογοτεχνία, 

http://seisaxthia.wordpress.com/2012/10/31/%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/
http://seisaxthia.wordpress.com/2012/10/31/%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/
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έτσι, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αναζητά τη συντροφιά του καλού 

λογοτεχνικού βιβλίου.  

   

2. 1. Στόχοι της μελέτης 

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί οι μαθητές: 

• Να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσα από    

διαδικασίες ακρόασης, ομιλίας, συνομιλίας, ανάγνωσης, 

επιχειρηματολογίας, γραφής.  

• Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και το γραπτό λόγο. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, επινοητικότητα, φαντασία, καθώς και την 

ικανότητα της διαχείρισης των πληροφοριών και της επίλυσης των 

προβλημάτων.  

• Να διαμορφώσουν στρατηγικές ενεργοποίησης, ανάληψης πρωτοβουλιών, 

υπευθυνότητας και δημιουργικότητας. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών 

στόχων. 

• Να  προωθήσουν την κοινωνικότητά τους και τη συμμετοχική δράση.  

• Να οργανώσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και τη δυνατότητά                        

τους να αντιμετωπίσουν συγκρουσιακές καταστάσεις.        

• Να είναι σε θέση να επιλέγουν λογοτεχνικά βιβλία. 

• Να αναπτύξουν θετική στάση στην ανάγνωση λογοτεχνικών έργων. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου.     

• Να γνωρίσουν το έργο και την προσωπικότητα ενός λογοτέχνη.  

• Να διάκεινται ευνοϊκά απέναντι στα έργα τέχνης. 

 Καθίσταται, λοιπόν, εμφανές πως με τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση 

επιδιώκεται οι μαθητές να καλλιεργήσουν γνωστικές στρατηγικές, να 

αποκτήσουν, επίσης, μεταγνωστικές ικανότητες, να καλλιεργήσουν, συνάμα, 

κοινωνικές δεξιότητες, και το σημαντικότερο, να αναπτύξουν συναισθηματικές 

λειτουργίες με επίκεντρο στάσεις και αξίες (Ματσαγγούρας 2002: 282 κ.ε.).  

 

3. Προσδιορισμός μεθοδολογίας 
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 Όσον αφορά τη μεθοδολογία της διδακτικής παρέμβασης, αναπτύχθηκαν 

καταρχήν ομαδοσυνεργατικές μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αναλυτικότερα,  

συγκροτήσαμε 4 ομάδες των 5 ατόμων που, όπως και από τη σχετική 

βιβλιογραφία επισημαίνεται (Johnson & Johnson 1999: 68 - 70, Κοσσυβάκη 2004: 

399 – 400), αποτελεί  ενδεδειγμένο πλήθος μελών, για την υλοποίηση ενός σχεδίου 

βιωματικής μάθησης. Η συγκρότηση των ομάδων έγινε με άξονα τα εξής κριτήρια: 

• Τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. 

• Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ανάγκες των μαθητών. 

• Το επίπεδο των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους, κρίνεται σκόπιμο να 

διευκρινιστεί ότι επιδιώχθηκε η ανομοιογενής σύνθεση της ομάδας. 

• Τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργατικές σχέσεις αλληλεγγύης και 

αλληλεξάρτησης, και να επιμεριστούν ισοδύναμα οι δραστηριότητες στα μέλη 

της ομάδας. 

 Εφαρμόσαμε, παράλληλα, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, την ερευνητική, 

δηλαδή,  προσέγγιση της διδάξιμης γνώσης.  Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθεί 

η βιωματική μάθηση, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη Δημόσια Ζωσιμαία 

Βιβλιοθήκη της πόλης, σε οπωροπωλείο, σε τυπογραφείο, σε βιβλιοπωλείο. 

Επίσης, εφαρμόσαμε την άμεση μορφή διδακτικής παρέμβασης  με επίκεντρο την 

αφήγηση παραμυθιών της Σοφίας Μαντουβάλου.   

 Παράλληλα, επιδιώχθηκε και διαθεματική διασύνδεση. Ειδικότερα, η διαθεματική 

προσέγγιση έγινε με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

1. Με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας: ανάπτυξη του προφορικού, του 

γραπτού λόγου καθώς και της δεξιότητας της επικοινωνίας. 

2. Με το γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας, δεδομένου ότι το υπό μελέτη 

θέμα είναι τα λογοτεχνικά κείμενα. 

3. Με το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος: διατροφικές 

συνήθειες για να είμαι υγιής, τα φυτά του τόπου μου, το φεγγάρι και ο ήλιος στη 

ζωή μας. 

4. Με το γνωστικό αντικείμενο της Αριθμητικής: αντίληψη της έννοιας του 

μισού, του ολόκληρου και του ενός τετάρτου, μέσα από τη μελέτη των φάσεων της 

Σελήνης. 

5. Με το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής Αγωγής. 
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4. Διεξαγωγή του Project 

 

4.1 Επαφή με το λογοτεχνικό έργο της κ. Σοφίας Μαντουβάλου με την                         

ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

• Α. Ενημέρωση για την επικείμενη επίσκεψη στην τάξη μας της Σοφίας   

Μαντουβάλου και παρουσίαση της συγγραφέως στην τάξη, με την ανάρτηση 

ειδικού πίνακα, στον οποίο έχουν αποτυπωθεί σκηνές από τα έργα της. 

• Β. Συγκρότηση μικρής βιβλιοθήκης στην τάξη με έργα της συγγραφέως. 

• Γ. Παραγωγή, συγκέντρωση και οργάνωση κατάλληλου εποπτικού υλικού και            

διαμόρφωση της «γωνιάς ανάγνωσης». 

• Δ. Επαφή των μαθητών με τα βιβλία της Μαντουβάλου, καθώς τα παιδιά           

φυλλομετρούν και παρατηρούν την εικονογράφηση από τα βιβλία της 

συγγραφέως.  

•  Ε. Αλληλογραφία με τη συγγραφέα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εκείνη μας στέλνει πρώτα ένα γράμμα στο οποίο ενημερώνει τους μαθητές για το 

λόγο που θα μας επισκεφτεί, «να γνωριστούμε και πολύ να αγαπηθούμε», όπως 

χαρακτηριστικά η ίδια τονίζει. 

 

4.2 Δράσεις δημιουργικής προσέγγισης των έργων 

 

1η Δράση: «Πες το με μια ιστορία» 

Τα παιδιά καθισμένα στον κύκλο δένονται με την κόκκινη κλωστή στον ιστό της 

αράχνης και παραδίνονται στη μαγεία της αφήγησης. Με τη συγκεκριμένη δράση 

επιδιώχθηκε να διαμορφωθεί το κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα στην τάξη, 

αναπτύσσοντας τόσο τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών όσο και την έννοια της 

ομαδικότητας. Με άλλα λόγια προσπαθήσαμε να επιτύχουμε στόχους στο πεδίο 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η αφήγηση του παραμυθιού «Η Χιονάνη και οι 

Επτά Νάτοι». Ύστερα από την ολοκλήρωση της αφήγησης ακολούθησε συζήτηση 

με τους μαθητές, έχοντας ως στόχο να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση – η 
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αυτοαντίληψη των μαθητών και να επισημανθεί η ικανότητα που το κάθε παιδί 

διαθέτει, για να βελτιώσει τον εαυτό του.  

 Ακολούθησε η αφήγηση του παραμυθιού «Οι φορεσιές του φεγγαριού», 

αποσκοπώντας στο να υπογραμμιστεί η αξία της επιμονής και της υπομονής για 

την ολοκλήρωση της προσπάθειας και για την επίτευξη τελικά των στόχων μας. 

Παράλληλα, με τις «Φορεσιές του φεγγαριού» έγινε η διαθεματική διασύνδεση με 

το γνωστικό αντικείμενο της αριθμητικής, καθώς μέσα από τις φάσεις του 

φεγγαριού επεξεργαστήκαμε την έννοια του ολόκληρου, του μισού και του ενός 

τετάρτου. 

2η Δράση: Παιχνιδόλεξα 

Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πνεύμα του αναγραμματισμού των 

λέξεων και της γραμματικής της φαντασίας που μας εισήγαγε ο Τζιάνι Ροντάρι και 

η Σοφία Μαντουβάλου εφαρμόζει σε ορισμένα έργα της, αξιοποιώντας 

ευφάνταστα την πλουσιότατη ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

βιβλίο της «Η Οδοντογλυφίδα που έγινε Ογδοντογλυφίδα». Πρόκειται ουσιαστικά 

για μία παιγνιώδης δράση αντικατάστασης ορισμένων γραμμάτων μιας λέξης, την 

οποία οι μαθητές έφτιαχναν με καρτέλες σε σχήμα καρδιάς με την υπόδειξη 

αυτοσχέδιου ποιήματος. 

            Αρχίζαμε πάντοτε με το ποιηματάκι: 

                                               Αχ! Τι έπαθε το «…..»; 

                                               Ετρελάθηκε, παιδιά, 

                                              κι όλο κάνει σκανταλιές 

                                             και του κόσμου τις ζαβολιές! 

 Στη συνέχεια φτιάχναμε με τα παιδιά λογοπαίγνια ανάλογα με την έμπνευση της 

στιγμής. Παραθέτουμε δυο χαρακτηριστικά δείγματα. Βάζω γ μπροστά στα 

ράμματα και τα κάνω αμέσως γράμματα, ενώ αυτά τα μεταμορφώνω σε δράματα 

στο τέλος με πιάνουνε τα κλάματα. Ο Μάγος έχασε το μ και στη θέση του έβαλε 

ένα π. Έτσι, από μάγος έγινε πάγος. 

 Η δράση αυτή αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά. Αποσκοπούσε δε στη φωνολογική 

- φωνημική επίγνωση καθώς και στην ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού 

λόγου.  Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας προσεγγίσαμε και το βιβλίο της 

Σοφίας Μαντούβαλου «Η οδοντογλυφίδα που έγινε ογδοντογλυφίδα». 



 7

                                            

3η Δράση: Δημιουργική γραφή 

Η συγκεκριμένη μελέτη εκτυλίχθηκε ως σχέδιο δράσης σε όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2012/13. Έτσι, μετά τα Χριστούγεννα, όταν τα παιδιά είχαν 

κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης και της γραφής, εφαρμόσαμε 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με επίκεντρο παραμύθια της Σοφίας 

Μαντουβάλου σε έμμετρο λόγο από τη σειρά «Μία μύγα με τακούνια». Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται δύο ενδεικτικά παραδείγματα δημιουργικής παραγωγής 

γραπτού λόγου.  

 Αρχικά οι μαθητές διαβάζουν την ιστορία «Ο ταύρος Ζαχαρίας κυνηγάει με μανία 

την ταυρομάχο Ευγενία» και μελετούν τις εικόνες, δουλεύοντας σε ομάδες. Στη 

συνέχεια συζητάμε την ιστορία με τη διατύπωση ερωτήσεων κατανόησης και 

αιτιολόγησης. Στο τέλος οι μαθητές παροτρύνονται να συνθέσουν εξατομικευμένα 

μία αντίστοιχη μικρή ιστορία με αρχή, μέση, τέλος, χρησιμοποιώντας ως οδηγό έξι 

λέξεις-κλειδιά που τους δόθηκαν (Σουλιώτη 2013: 155). Παραθέτουμε ενδεικτικά 

την ιστορία που δημιούργησε μία ομάδα.  

           

 Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιήσαμε διδακτικά και την ιστορία «Μια ψιλοτάκουνη 

Ψιψίνα ψάρια ξυρίζει στην κουζίνα». Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
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δημιουργήσαμε με την ολομέλεια της τάξης ένα ΛΙΜΕΡΙΚ (Σακελλαρίου 2008: 

140). Ειδικότερα, έχοντας ως σημείο αναφοράς το περιεχόμενο του 

προαναφερθέντος βιβλίου έκανα στους μαθητές τις εξής ερωτήσεις (Παπαδάτος 

2007: 206): Ποια ήταν; Πώς ήταν; Ποιο ήταν το κύριο γνώρισμά της; Ποια ήταν η 

δουλειά της; Πώς περνούσε την ημέρα της; Με ποιους έκανε παρέα; Τι σκεφτόταν 

οι άλλοι για αυτήν; Με την ολομέλεια, λοιπόν, της τάξης δημιουργήθηκε το 

ακόλουθο Λίμερικ. Το οποίο μελοποιήθηκε και αποτέλεσε τελικά το μότο της 

τάξης.  

ΛΙΜΕΡΙΚ 

Η ΓΑΤΑ Η ΨΑΡΟΥ 

 

Ήταν μία γάτα Ψαρού Ψωροπερήφανη ψιψίνα,  

που φορούσε και τακούνια. 

Ψάρια ξελέπιζε λυθρίνια όλη μέρα στην κουζίνα! 

Την κοιτούσε η αθερίνα και γελούσε η μαρίδα. 

Την γαργαλούσε η γαρίδα και την αγαπούσε μια σφυρίδα! 

 

4η Δράση: Βιβλιοπαρουσίαση 

         Προσεγγίσαμε το έργο της Σοφίας Μαντουβάλου (1994): «Μια φορά ήταν η 

Κολοτούμπα που έδεσε τον πόνο της φιόγκο» σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά  

δραστηριότητες που διεξήχθησαν πριν την ανάγνωση, χωρίς τα παιδιά να έχουν δει 

ακόμη το βιβλίο. Το δεύτερο αφορά δραστηριότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης. Στο τρίτο, τέλος, επίπεδο πραγματοποιήθηκαν εξωκειμενικές 

δραστηριότητες μετά την ανάγνωση της ιστορίας.  

 

Α. Δραστηριότητες πριν την ανάγνωση 

Πρώτα - πρώτα ακούσαμε το τραγούδι «Τόσο λάθος διατροφή» και συζητήσαμε με 

τα παιδιά για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές, το καθημερινό τους διαιτολόγιο 

και τις αγαπημένες τους τροφές. Η συζήτηση διεξήχθη με τη μέθοδο της 

χιονοστιβάδας και του καταιγισμού ιδεών. Στη συνέχεια οι μαθητές, χωρισμένοι σε 

πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, επεξεργάστηκαν τέσσερα φύλλα εργασίας με 

τη μορφή σκίτσων – κόμικς, τα οποία σχεδιάστηκαν για τη συγκεκριμένη δράση. Σε 
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αυτά αποτυπωνόταν υπαινικτικά τόσο οι ήρωες του βιβλίου όσο και η υπόθεση της 

ιστορίας. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν στα συννεφάκια ό,τι 

θεωρούσαν πως λένε οι ήρωες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να προκληθεί η 

περιέργεια των παιδιών και να δημιουργηθούν προσδοκίες για την εξέλιξη της 

δράσης. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ρωτούσαν αν θα φτιάξουμε και εμείς το 

δικό μας βιβλίο. Κάθε ομάδα έγραψε τη δική της ιστορία και την παρουσίασε στην 

ολομέλεια της τάξης.  

. 

Β. Δραστηριότητες κατά η διάρκεια της ανάγνωσης 

       Στην αρχή έγινε η παρουσίαση του βιβλίου με την επίδειξη του εξώφυλλου 

ομπροσθόφυλλου και οπισθόφυλλου, με τον εντοπισμό του συγγραφέα, του 

εικονογράφου, του εκδοτικού οίκου. Ακολούθησε η ανάγνωση της ιστορίας, η 

οποία έγινε τμηματικά, καθώς ταυτόχρονα διεξαγόταν συζήτηση, με έναυσμα τις 

εξής ερωτήσεις (Ματσαγγούρας 2001: 215-240): 

Α.  Ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας και αναδιήγησης. 

• Ποια είναι η ηρωίδα της ιστορίας; 

• Ποιο πρόβλημα αντιμετώπιζε; 

• Τι προσπάθειες έκανε στην αρχή, για να επιλύσει το πρόβλημά της; 

• Ποιος την βοήθησε; 

• Με ποιον τρόπο τελικά επέλυσε το πρόβλημά της; 

Β. Ερωτήσεις αιτιολόγησης, εμβάθυνσης, προέκτασης και δημιουργικής  

έκφρασης. 

•  Είχες  ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα με την Κολοτούμπα; 

•  Τι έκανες για να το επιλύσεις; 

• Αν συναντούσες την Κολοτούμπα, τι θα ήθελες να τη ρωτήσεις και να της 

προτείνεις; 

• Αν ήσουν φίλος με την Κολοτούμπα, τι θα ήθελες να την συμβουλέψεις; 

• Αν επέλεγες μόνος σου την τροφή σου, τι θα ήθελες να τρως καθημερινά; 

Γ.  Ερωτήματα - διάλογος απόφανσης, σύγκρισης και αναγνωστικής 

ανταπόκρισης. 
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       Στη συνέχεια, διεξήχθη διάλογος στο πνεύμα της αναγνωστικής ανταπόκρισης, με 

τις ομάδες να συνομιλούν μεταξύ τους, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές 

ανάμεσα στις ιστορίες που η κάθε ομάδα συνέθεσε και στο υπό μελέτη βιβλίο. 

 

Γ. Δραστηριότητες μετά την ανάγνωση 

       Σε αυτό το επίπεδο πραγματοποιήθηκαν εναλλακτικές δραστηριότητες 

εικαστικής αποτύπωσης, δημιουργικής έκφρασης και θεατρικού δρώμενου. 

Ειδικότερα, έγιναν οι ακόλουθες δράσεις: 

Α.  Ομαδικό παιχνίδι: Παραλλαγή παραδοσιακών ομαδικών παιδικών παιχνιδιών, 

έτσι, ώστε να σχετίζονται με τις διατροφή (Γκενάκου 2004: 197-209). 

     1. Λαχανάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα. 

     2. Περνά περνά η φρουτένια με τα φρουτάκια και τα λαχανάκια, ως «οι λέξεις 

της μάνας» ορίστηκαν οι ακόλουθες: φρουτομανία, φρουτοφιλία, φρουτοφάγος, 

φρουτοφαγάνας, φρουτομανιακός.  

     3. Αυγοδρομίες: Αγώνες δρόμου-ταχύτητας κρατώντας το κουτάλι με το αυγό 

στο στόμα.  

    4. Δρώμενο: Παραδοσιακό παιχνίδι Πωγωνίου - βιωματική αναβίωση παιδικού 

παιχνιδιού. Η συγκεκριμένη δράση εμπλουτίστηκε με αυτοσχέδια ποιήματα των 

παιδιών για τη διατροφική αξία των φρούτων. 

Ταχτάκα, ταχτάκα 

- Ταχτάκα, ταχτάκα. 

             Ταχτάκα την πορτούλα. 

- Ποιος είναι, ποιος χτυπάει, 

             την πόρτα ποιος βροντάει; 

- Εγώ είμαι, εγώ είμαι το φρούτο, το φρουτάκι. 

- Τι θέλεις; Τι θέλεις; 

              Τι θέλεις, τι γυρεύεις; 

- Γυρεύω, γυρεύω  

             πορτούλα να περάσω. 

- Αν είναι καλά τα δόσια σου, σε αφήνω να περάσεις. 

- Έχω δόσια, έχω τόσα και καλά χίλια οχτακόσια. 

- Περνάτε, περνάτε, κανέναν μην ρωτάτε. 
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      Περνάει το κάθε φρούτο και απαγγέλει από ένα στίχο. 

 

Το αχλάδι είμαι εγώ, έχω βιταμίνη Ε, γίνομαι νόστιμο γλυκό.  

Το βερίκοκο είμαι εγώ, έχω βιταμίνη Α, φτιάχνω όμορφα παιδιά. 

Το δαμάσκηνο είμαι εγώ, έχω βιταμίνη Β για κορμάκια δυνατά. 

Η μπανάνα είμαι εγώ, έχω κάλιο αρκετό και σε κάνω χαρωπό. 

Το πορτοκαλάκι είμαι εγώ, με τη βιταμίνη C φτιάχνω μπόλικο χυμό. 

Το ρόδι είμαι εγώ, νόστιμο λαχταριστό και συνάμα τυχερό. 

Το συκαλάκι το γλυκό είμαι εγώ, έχω ασβέστιο αρκετό, για να σε κάνω γερό. 

Η φραουλίτσα είμαι εγώ, είμαι κάπως ντροπαλή και κοκκινίζω στη στιγμή.  

 

                                                    Αχλάδια, μήλα, μανταρίνια 

                                                και άλλα φρούτα στα κοφίνια, 

                                   φρούτα και λαχανικά αγοράζει φρέσκα η μαμά 

                                                    που τα αγαπάνε τα παιδιά! 

 

Β.  Τα παιδιά κατασκεύασαν το βιβλίο της τάξης που πήραν στη λήξη του 

διδακτικού έτους ως ενθύμιο και το ονομάσαμε Βιβλιοπαράμυθο. Σε αυτό 

ανθολογήθηκαν όλα τα φύλλα εργασίας που δούλεψαν οι μαθητές στη διάρκεια 

του συγκεκριμένου  προγράμματος καθώς και το παραμύθι που δημιουργήσαμε. 

Γ. Κατάρτιση μενού «εδώδιμων» παραμυθιών, συγκεντρώσαμε, δηλαδή, 

παραμύθια με θεματική τη διατροφή. 

Δ. Τέλος, συνθέσαμε ένα παραμύθι με τίτλο «Η μάχη των γλυκών και των 

λαχανικών». Η διαδικασία συγγραφής του παραμυθιού ενθουσίασε τους μαθητές 

και οι ίδιοι μάλιστα αποκάλεσαν τους εαυτούς τους μικρούς συγγραφείς. Το 

συγκεκριμένο παραμύθι παραθέτουμε στη συνέχεια αυτούσιο. 

Το δικό μας παραμύθι 

Η μάχη των λαχανικών και των φρούτων 

Μια φορά και έναν καιρό σε έναν τόπο μακρινό μάχη στήσαν φοβερή τα λαχανικά 

και τα γλυκά. Εκείνο το πρωί μια ομάδα γλυκών η καραμέλα, το γλειφιτζούρι, η 
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σοκολάτα, η πάστα και η τούρτα παγωτό πήγαν στην κατσαρόλα αρχηγό και της 

ζήτησαν: 

-Διώξε για πάντα τα λαχανικά από την κουζίνα. Ποτέ να μην έρθουν ξανά εδώ η 

ντομάτα, το αγγούρι, το παντζάρι, το μαρούλι, το σπανάκι, το καρότο και όλο τους 

το σόι. 

-Μα, γιατί τι σας έχουν κάνει… 

 Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της η κατσαρόλα και τα λαχανικά με 

δυνατές φωνές άρχισαν να πετάν τις ντομάτες στα γλυκά. Μετά τα γλυκά  

πέταξαν τις πάστες στα λαχανικά. Έγινε χαμός!!! Πόλεμος κανονικός. Τι φασαρία, 

τι κακό ήταν αυτό. Στην κουζίνα γίναν όλα άνω κάτω. Ξεσηκώθηκε όλο το σπίτι 

από τη μεγάλη φασαρία. Η νοικοκυρά τρόμαξε και έτρεξε φοβισμένη στην κουζίνα. 

Τι να δει; Στο πάτωμα ξάπλα γλυκά και λαχανικά. Τραυματίες ένα σωρό. 

-Τι γίνεται εδώ; Ρώτησε δυνατά με θυμό. 

-Να, μαλώναμε, απάντησε ένα ραπανάκι που με ένα πιρούνι στο χέρι κυνηγούσε 

μια καραμέλα. 

-Και, γιατί παρακαλώ; 

-Τα λαχανικά άρχισαν πρώτα τον καβγά. Μας πέταξαν ντομάτες. 

-Και εσείς θέλετε να μας διώξετε από την κουζίνα. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φώναζαν όλα 

μαζί τα λαχανικά. 

-Μας ζαλίσατε με την υγιεινή διατροφή, τα παιδιά να μη τρώνε καθόλου γλυκά. 

Και άρχισαν πάλι αμέσως τον καβγά. 

-Εεε! Σταματήστε αμέσως τον καβγά, φώναξε η νοικοκυρά. 

-Μα, είμαστε εχθροί, είπανε μαζί γλυκά και λαχανικά. 

-Μπορείτε να κάνετε ειρήνη. Τα παιδιά μπορούν να τρων και γλυκά, που τόσο τα 

αγαπούν, αλλά να πλένουν τα δόντια τους καλά μετά. 

-Έχει δίκιο, προτείνω να συμφιλιωθείτε, πετάχτηκε και η κατσαρόλα αρχηγός. 

-Σταματάμε τη μάχη. Θα το σκεφτούμε και θα σας πούμε, απάντησαν μαζί τα 

φρούτα και τα λαχανικά. 

-Να το σκεφτείτε μέχρι αύριο, είπε η νοικοκυρά. 

        Έτσι, τα λαχανικά και τα γλυκά αποφάσισαν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά.  

                    ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΓΛΥΚΑ   

5. Συμπερασματικές διαπιστώσεις 
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Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της Σοφίας 

Μαντουβάλου, της αγαπημένης μας παραμυθούς, στο σχολείο και στην τάξη μας,  

που γνωριστήκαμε και πολύ αγαπηθήκαμε. Τα παιδιά υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά 

τη συγγραφέα και ένας μικρός την ψηλαφούσε με περιέργεια, για να διαπιστώσει, 

όπως ο ίδιος ανέφερε, «αν είναι αληθινή». Η ολοκλήρωση του project 

πραγματοποιήθηκε με την παρουσίασή του σε δημόσια εκδήλωση ανοιχτή στο 

κοινό της πόλης, στην αίθουσα της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών 

(Παρασκευοπούλου 4) στις 24-04-2013. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το 

project και οι μαθητές ανέπτυξαν ενδεικτικές δραστηριότητες του προγράμματος. 

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε και η συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου.  

 Καταλήγοντας, αναφέρουμε ότι ταξιδέψαμε εύπλοα με οδηγό τα λογοτεχνικά 

έργα της Σοφίας Μαντουβάλου και όχημα τη φαντασία των μικρών μαθητών, 

διανθίζοντας ευχάριστα και δημιουργικά την καθημερινή μας εκπαιδευτική πράξη. 

Καθίσταται, λοιπόν, εμφανές ότι επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό ο γενικός 

σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας, καθώς τα παιδιά προσεγγίζοντας 

πολυτροπικά το πλούσιο έργο της Σοφίας Μαντουβάλου αγάπησαν τη λογοτεχνία. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με σημείο αναφοράς λογοτεχνικά κείμενα πεζά και 

έμμετρα συμμετέχοντας σε παιγνιώδεις δράσεις δημιουργικής γραφής, 

κατέκτησαν σταδιακά το μηχανισμό της παραγωγής γραπτού λόγου. Με άλλα 

λόγια, κατανόησαν τη δομή της πρότασης καθώς και τη διαδικασία σύνθεσης μίας 

μικρής παραγράφου.  

 Κοντολογίς, από τα πορίσματα της συγκεκριμένης δράσης προκύπτει ότι τα 

παιδιά καλλιέργησαν σε σημαντικό βαθμό γνωστικές στρατηγικές σχετικά με την 

παραγωγή γραπτού λόγου.  Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σταδιακή βελτίωση στη 

διαχείριση των μηχανισμών παραγωγής γραπτού λόγου, την οποία διαπιστώθηκε 

ότι παρουσίασαν οι μαθητές που αρχικά αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η παιδική λογοτεχνία 

μπορεί να αξιοποιηθεί στη διαδικασία εγγραμματισμού των μαθητών της Πρώτης 

Τάξης. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή αποσκοπεί στο να καταδείξει τη συμβολή της 

παιδικής λογοτεχνίας στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των 
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μαθητών μέσα από διαδικασίες ακρόασης, ομιλίας, συνομιλίας, ανάγνωσης, 

επιχειρηματολογίας και δημιουργικής γραφής. Η συγκεκριμένη έρευνα-σχέδιο 

εργασίας υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012/13 στην Πρώτη Τάξη 

Δημοτικού Σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα. Όσον αφορά τη 

μεθοδολογία της διδακτικής πράξης,  πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες διδακτικές 

πρακτικές προσέγγισης έργων παιδικής λογοτεχνίας και εφαρμόσαμε 

ομαδοσυνεργατικές μορφές διδακτικής παρέμβασης, βιωματική μάθηση, καθώς 

και τη διερευνητική ανακαλυπτική προσέγγιση της διδάξιμης γνώσης. Στη 

συνέχεια, καταγράφονται συνοπτικά ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής, τις οποίες οι μαθητές ανέπτυξαν:  

α) Αλληλογραφία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη συγγραφέα Σοφία 

Μαντουβάλου, έργα της οποίας πραγματευτήκαμε στην τάξη. 

β) Κατασκευή ιστορίας με αρχή – μέση- τέλος με τη μορφή σκίτσων κόμικς. 

γ) Σύνθεση ποιήματος Λίμερικ. 

δ) Δημιουργία παραμυθιού. 

 Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά καλλιέργησαν σε 

σημαντικό βαθμό γνωστικές στρατηγικές σχετικά με την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σταδιακή βελτίωση στη διαχείριση των 

μηχανισμών παραγωγής γραπτού λόγου, την οποία διαπιστώθηκε ότι 

παρουσίασαν οι μαθητές που αρχικά αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες. 
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