
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΖΩΑ

Οδηγός μαθημάτων 
για την Δευτέρα Δημοτικού

Δεύτερο τρίμηνο



Η Animal Action/Δράση για τα ζώα στην Ελλάδα παροτρύνει κάθε 
ενδιαφερόμενο να αναπαράγει το περιεχόμενο του παρόντος Οδηγού με 
την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εμπορική 
χρήση και εφόσον αναφέρεται, όπως αρμόζει, στους δικαιούχους των 
πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Επιμέλεια έκδοσης: Σεραφίνα Αβραμίδου 

Συγγραφή μαθημάτων & Επιστημονική επιμέλεια: Ευφροσύνη Σταματοπούλου 

Σκίτσα & Γραφιστική επιμέλεια: PrintingSolutions.gr 

Animal Action / Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα  
Δ. Φαληρέως 43, 18547 Πειραιάς  
Tηλ.: +30 210 3840010  
info@animalactiongreece.gr  
www.animalactiongreece.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΛΊΓΑ ΛΌΓΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ GAWF/ANIMAL ACTION HELLAS 

Ποιοί είμαστε 

Το Greek Animal Welfare Fund δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της μη κερδοσκοπικής 
θυγατρικής του Animal Action Hellas η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Πρωτοδικείο 
με αριθμό 63793/505 και έδρα στην Δ. Φαληρέως 43, Νέο Φάληρο 18547. Η GAWF 
χρηματοδοτεί και διευθύνει τις δραστηριότητες της Animal Action Hellas.

Όραμα και αποστολή μας

Ως φιλανθρωπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου που λειτουργεί στην Ελλάδα από 
το 1959, ο σκοπός του Ελληνικού Ταμείου Πρόνοιας Ζώων (GAWF) είναι «η πρόληψη 
και η ανακούφιση της κακοποίησης και της ταλαιπωρίας των ζώων στην Ελλάδα». 
Όραμά μας είναι «Ελλάδα να γίνει ένα έθνος του οποίου οι άνθρωποι νοιάζονται για 
την ποιότητα της ζωής των ζώων». Είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε επιτύχει 
εδώ και πολλά χρόνια ως η μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση που λειτουργεί στην 
Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο. Η ζωή πολλών ζώων έχει βελτιωθεί μέσω της δουλειάς 
μας. Ωστόσο, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε προτού γίνει η Ελλάδα μια χώρα στην 
οποία έχει σημασία η ποιότητα ζωής των ζώων. Γι ‘αυτό η αποστολή μας είναι να 
«χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο που φροντίζουμε τα ζώα για να εκπαιδεύσουμε και να 
εμπνεύσουμε, ενθαρρύνοντας έτσι την αλλαγή στις συμπεριφορές σε κάθε επίπεδο της 
ελληνικής κοινωνίας».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο μας στην Ελλάδα, επισκεφθείτε τις 
ιστοσελίδες μας: www.gawf.org.uk και www.animalactiongreece.gr



2η τάξη - Δεύτερο τρίμηνο

ΦΊΛΌΣΌΦΊΑ ΤΌΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΌΥ ΥΛΊΚΌΥ

Τα ζώα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παιδιών, είτε ως κατοικίδια, είτε ως 
φιγούρες που βλέπουν γύρω τους. Το παρόν υλικό σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει την ύλη 
ενός ολόκληρου έτους για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης της Β’ Δημοτικού, 
εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές από την αντίστοιχη 
ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τα 
ζώα αποτελούν πηγή έμπνευσης του ανθρώπου εδώ και αιώνες. Με αυτό τον τρόπο 
επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στα ζώα. Κάθε σχέδιο περιέχει 
δραστηριότητες ευχάριστες, κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών με βασικό 
χαρακτηριστικό την ομαδοσυνεργατική μάθηση, συνδυάζοντας συγχρόνως γνώσεις ή 
δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί σε άλλα μαθήματα. Τα μαθήματα ευνοούν τη διαλεκτική 
αντιπαράθεση και την αξιοποίηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, ενώ 
περιλαμβάνουν και επιπλέον δραστηριότητες, πέραν των κυρίων. Οι ομάδες που 
προτείνονται είναι ανομοιογενείς (για να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των 
παιδιών) και σε κάθε σχέδιο μαθήματος δίνεται ο ρόλος που μπορούν να έχουν οι μαθητές 
με χαμηλές /μέτριες και υψηλές επιδόσεις σε δεξιότητες, όπως η γραφή και η ανάγνωση. 

Γενικές σημειώσεις

Το παρόν υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα τρίμηνο ή σε συνδυασμό με 
το υλικό των δύο άλλων τριμήνων. Μέσα από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει 
στοχεύει στην έμμεση ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα ζώα. Τα ζώα 
αποτελούν βασικό κομμάτι της ζωής μας ακόμα και αν δεν έχουμε κάποιο κατοικίδιο, 
διότι τα βρίσκουμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Το κάθε μάθημα διαθέτει την κύρια και τις επιπλέον δραστηριότητες. Ο/ Η 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τον χρόνο και τα μέσα που διαθέτει αν 
θέλει να κάνει όλες τις δραστηριότητες ή κάποιες από αυτές. 

Στο τέλος του τριμήνου, τα παιδιά με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να 
ετοιμάσουν μια έκθεση με τα έργα που δημιούργησαν ή να τραγουδήσουν μπροστά 
στα παιδιά των άλλων τάξεων τα τραγούδια που έμαθαν. 
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ΣΧΕΔΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 
Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
• Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. 

• Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά την παρακάτω ιστοσελίδα:     
https://www.o-klooun.com/gallery/rossini-duetto-buffo-di-due-gatti-to-doueto-ton-
gaton

Εκεί υπάρχουν δύο βίντεο όπου τραγουδιστές όπερας τραγουδούν το «Αστείο 
Ντουέτο δύο γατών». Γράφτηκε από τον Τζοακίνο Ροσσίνι και οι στίχοι του 
αποτελούνται μόνο από τον ήχο που κάνουν οι γάτες, δηλαδή «μιάου»

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.o-klooun.com/

gallery/rossini-duetto-buffo-di-
due-gatti-to-doueto-ton-gaton

• https://www.youtube.com/
watch?v=j13w2DoFmN4

ΥΛΙΚΑ
• Χαρτί και μολύβι

• (Ίσως να χρειαστεί να αλλάξει η 
διαμόρφωση της αίθουσας για να 
μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν 
πρόβες και να παρουσιάσουν τα 
έργα τους)



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ/ ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων και δημιουργία πλοκής. 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν το πόσο εύκολο 
ή δύσκολο έργο ήταν η δημιουργία 
και παρουσίαση μιας ιστορίας 
χρησιμοποιώντας τους ήχους ενός 
ζώου. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ένα ζώο και να δημιουργήσουν είτε ιστορίες είτε 
διαλόγους χρησιμοποιώντας τις φωνές των ζώων για να δείξουν σκέψεις και 
συναισθήματα. Η κάθε ομάδα πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο της τάξης και 
αφότου αποφασίσει ποιο ζώο θα χρησιμοποιήσει, δημιουργεί ένα σύντομο σενάριο. 
Έπειτα με τη σειρά παρουσιάζουν το έργο τους στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, αξιοποιεί γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας ενώ ταυτόχρονα συνδέεται 
με τη Θεατρική Αγωγή και τη Μουσική. 

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων και δημιουργία και 
καταγραφή της πλοκής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Υπήρχαν ζώα των οποίων οι 

φωνές ήταν πιο εύκολες να 
χρησιμοποιηθούν στα θεατρικά 
έργα; Αν ναι, ποια και γιατί 
πιστεύετε ότι ήταν ευκολότερα;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ο/Η εκπαιδευτικός βάζει την 
προτεινόμενη ιστοσελίδα 
https://www.youtube.com/
watch?v=j13w2DoFmN4

Στην ιστοσελίδα περιέχεται μόνο 
η μουσική από το «Αστείο Ντουέτο 
Δύο Γατών». Τα παιδιά επιλέγουν 
ένα διαφορετικό ζώο κάθε φορά και 
προσπαθούν να το τραγουδήσουν. 
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ2

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
• Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά τις πληροφορίες για το μουσικό έργο «Το 

καρναβάλι των ζώων» από την ιστοσελίδα https://www.sansimera.gr/articles/493

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.sansimera.gr/

articles/493

• https://www.youtube.com/
watch?v=k2RPKMJmSp0

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Χαρτί και μολύβι

• (Ίσως να χρειαστεί να αλλάξει η 
διαμόρφωση της αίθουσας για να 
μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν 
πρόβες και να παρουσιάσουν τα 
έργα τους)



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρακάτω περίγραμμα μάσκας και να 
ζητήσει από τα παιδιά να επιλέξουν όποιο ζώο επιθυμούν και με χαρτόνια, κόλλα και 
μαρκαδόρους να φτιάξουν τη μάσκα για το ζώο που επιθυμούν. Έπειτα ξανακούγοντας 
τη μουσική παρελαύνουν τα παιδιά με την αντίστοιχη μάσκα

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Έπειτα δείχνει στα παιδιά το βίντεο με τη μουσική. Τα παιδιά βλέποντας τις εικόνες 
προσποιούνται ότι είναι κάθε φορά τα ζώα που εμφανίζονται στο καρναβάλι. https://
www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ3

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 
Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει στα παιδιά τις πληροφορίες για το μουσικό έργο «Ο 
Πέτρος και ο λύκος» http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=195

Πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Πέτρος, ο οποίος ζει με τον παππού του. Μια μέρα 
αποφασίζει να πάει να παίξει στο δάσος. Εκεί παρατηρεί μια πάπια που κολυμπά, ένα 
πουλάκι που φτερουγίζει και  μια γάτα που καραδοκεί. Κάποια στιγμή εμφανίζεται 
ο παππούς του που τον μαλώνει επειδή βγήκε μόνος του έξω. Ο Πέτρος τότε του 
λέει ότι δεν φοβάται τον λύκο. Αργότερα, ο λύκος έρχεται και τρώει την πάπια. Τότε 
εμφανίζονται κάποιοι κυνηγοί που θέλουν να σκοτώσουν τον λύκο. Ο Πέτρος όμως 
τους πείθει να μην τον σκοτώσουν αλλά να τον στείλουν στον ζωολογικό κήπο. 

Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά το βίντεο με το https://www.youtube.com/
watch?v=_Mb63Nxzq_Q

Υπάρχει και η παρακάτω μικρού μήκους ταινία που είναι δυστυχώς στα Αγγλικά αλλά 
αν τα παιδιά ξέρουν την πλοκή μπορούν να την καταλάβουν.     
https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• http://www.tch.gr/

default.aspx?lang=el-
GR&page=3&tcheid=195

• https://www.youtube.com/
watch?v=_Mb63Nxzq_Q

• https://www.youtube.com/
watch?v=Va8Uz6MoKLg

ΥΛΙΚΑ
• Φωτοτυπίες για 

δαχτυλοκουκλίτσες

• Ξυλομπογιές

• Ψαλίδι

• Χαρτοταινία ή συρραπτικό



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά από μια φωτοτυπία με τις δαχτυλοκουκλίτσες 
από χαρτί βασισμένες στο έργο. Έπειτα ξανακούν το έργο και με τις χάρτινες 
μαριονέτες παίζουν το έργο σαν κουκλοθέατρο. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. 
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2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ4

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
• Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. 

• Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά την παρακάτω ιστοσελίδα και διαβάζει τις 
πληροφορίες: 

https://www.mothersblog.gr/news/story/75927/retro-mpampar-to-axiolatreyto-
elefantaki-poy-latrepsame-otan-imastan-paidia-pics-vids

Έπειτα παρακολουθούν κάποιο επεισόδιο όπως: https://www.youtube.com/watch?v=B-
O5XP6zvB0 

Τέλος, δείχνει το παρακάτω βίντεο (ή κομμάτι του αν τα παιδιά δείχνουν να 
κουράζονται) με τη μουσική εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μπαμπάρ: https://www.
youtube.com/watch?v=ED38oz6Nouw&t=3s

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.youtube.com/

watch?v=B-O5XP6zvB0

• https://www.mothersblog.
gr/news/story/75927/retro-
mpampar-to-axiolatreyto-
elefantaki-poy-latrepsame-otan-
imastan-paidia-pics-vids

• https://www.youtube.com/
watch?v=ED38oz6Nouw&t=3s

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Χαρτί και μολύβι (χρωματιστά και 

μη)

• (Ίσως να χρειαστεί να αλλάξει η 
διαμόρφωση της αίθουσας για να 
μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν 
πρόβες και να παρουσιάσουν τα 
έργα τους)



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ/ ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ένα 
ζώο και να δημιουργήσουν ιστορίες, 
γραπτές και με ζωγραφιές, με τα 
ζώα-πρωταγωνιστές που ζουν και 
φέρονται σαν άνθρωποι όπως ο 
Μπαμπάρ.  

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν το πόσο εύκολο 
ή δύσκολο έργο ήταν η δημιουργία 
και παρουσίαση μιας ιστορίας 
χρησιμοποιώντας ένα ζώο που ζει και 
φέρεται σαν άνθρωπος. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ένα ζώο και να δημιουργήσουν ιστορίες, γραπτές και 
με ζωγραφιές, με τα ζώα-πρωταγωνιστές που ζουν και φέρονται σαν άνθρωποι όπως 
ο Μπαμπάρ.  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, αξιοποιεί γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας ενώ ταυτόχρονα συνδέεται 
με τη Θεατρική Αγωγή και τη Μουσική. 

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων και δημιουργία και 
καταγραφή της πλοκής. Έπειτα 
αναλαμβάνουν τη συγγραφή της 
ιστορίας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Υπάρχουν ζώα που φέρονται 

ακριβώς σαν εμάς κάποιες 
στιγμές;

• Θεωρείτε πως είναι δυνατόν ένα 
ζώο να φερθεί σαν άνθρωπος 
συνέχεια;

• Θα ήταν σωστό να ζητήσουμε 
από ένα ζώο να φέρεται σαν εμάς 
συνέχεια;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει σε θεατρικό έργο την ιστορία που έγραψε, με μουσική 
υπόκρουση το μουσικό κομμάτι που είναι εμπνευσμένο από την ιστορία του Μπαμπάρ.  
(Ίσως να χρειαστεί να αλλάξει η διαμόρφωση της αίθουσας για να μπορέσουν τα παιδιά 
να κάνουν πρόβες και να παρουσιάσουν τα έργα τους).
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ5

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός παίζει τα παραπάνω παιδικά τραγούδια στα παιδιά. Τα παιδιά τα 
τραγουδούν και τα χορεύουν. 

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.paidikatragoudia.gr/

klasika/mia-oraia-petalouda-me-
stixous/

• https://www.paidikatragoudia.gr/
klasika/ta-papakia-sti-seira/

• https://www.paidikatragoudia.gr/
klasika/otan-tha-pao-kira-mou-
sto-pazari/

• https://www.paidika-tragoudia.gr/
περνα-περνα-η-μελισσα/

• https://www.paidika-tragoudia.
gr/ο-καβουρασ/

• https://www.paidika-tragoudia.gr/
ηταν-ενασ-γαϊδαροσ/

• https://www.paidika-tragoudia.
gr/η-καλη-μασ-αγελαδα/

• https://www.paidika-tragoudia.gr/
λυκε-λυκε-εισαι-εδω/

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Ένα σετ από τις παρακάτω κάρτες

• Φωτοτυπίες ανά ομάδα για να 
βρουν τους στίχους που λείπουν. 



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στην εύρεση 
των στίχων που λείπουν.  

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει μια 
φωτοτυπία με τους ελλιπείς στίχους των τραγουδιών στην κάθε ομάδα. Έπειτα παίζει 
τα αντίστοιχα τραγούδια και οι ομάδες πρέπει να βρουν τους στίχους που λείπουν.  Η 
ομάδα που θα έχει βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας. 

ΥΨΗΛΗ/ ΜΕΤΡΙΑ
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στην εύρεση 
και καταγραφή των στίχων που 
λείπουν.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ο/Η εκπαιδευτικός βάζει τις κάρτες ανάποδα πάνω στην έδρα του. Μία- μία οι ομάδες 
έρχονται, επιλέγουν μια κάρτα και προσπαθούν λέγοντας απλώς  «Ντου-Ντου» να 
τραγουδήσουν το τραγούδι του οποίου ο τίτλος αναγράφεται στην κάρτα που διάλεξαν. 

Αν τελειώσει αυτό το παιχνίδι και υπάρχει χρόνος, μπορούν οι κάρτες να 
χρησιμοποιηθούν και για παντομίμα. 
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ΚΑΡΤΕΣ

Όταν θα πάω, κυρά μου, 
στο παζάρι

Μια ωραία πεταλούδαΤα παπάκια στη σειρά

Ο κάβουρας

Ήταν ένας γάιδαρος

Ήταν ένας γάιδαρος

Λύκε-λύκε, είσαι εδώ;

Περνά- περνά 
η μέλισσα



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ

Μια ωραία πεταλούδα 

Μια ωραία πεταλούδα (3)
σ’ένα ______________ μια φορά
καμαρώνει και απλώνει
τα _______________________

Λάμπουν κόκκινες ________________ (3)
στα γαλάζια της φτερά,
λάμπουν _______________ πιτσίλες
στα γαλάζια της φτερά

Όλο τον καιρό γυρίζει (3)
και τα________________,
πότε κάθεται στο ένα
___________________ και πετά

Κι όταν έρθει ο χειμώνας (3)
πέφτει ______________________
κι όταν έρθει καλοκαίρι
ζωντανεύει και πετά. 
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Ήταν ένας γάιδαρος

Ήταν ένας γάιδαρος με ______________
το παχνί δεν τ’ άρεσε, ήθελ’ __________

Ήθελε η __________ να φορέσει σέλα
και να καμαρώνεται με _____________

Στο δρόμο που _____________________
 ____________________________________
γάιδαρε, τον ρώτησε, 
Γάιδαρε για πού;

Δε σου λέω, αλεπού, τι ____________θε να 
πάρω την ________________ σου την ξέρω 
κυρα___________________



2η τάξη - Δεύτερο τρίμηνο

Ο Κάβουρας

Παντρεύουνε τον ______________, ωωω
και του δίνουν τη ________________
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα
Κάλεσαν και τον ______________, ωωω
τα __________________ να γράψει
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα
Καλέσαν το ________________, ωωω
λεν τα ____________ ν’ αλλάξει
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα Καλέσαν και το _____________, ωωω
για να παίξει το ________________ του
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα
Καλέσαν και το ___________________, ωωω
για να πάει να __________________
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα
Καλέσαν και το ___________________, ωωω
τα προικιά να ______________________
ντράγκα ντρούγκα τα `ργανα
ώρε τα `ργανα
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ6

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός παίζει τα παραπάνω παιδικά τραγούδια στα παιδιά. Τα παιδιά τα 
τραγουδούν και τα χορεύουν. 

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Ένα σετ από τις παρακάτω κάρτες

• Φωτοτυπίες ανά ομάδα για να 
βρουν τους στίχους που λείπουν. 

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.youtube.com/watch?v=

      V8bUPNE1mhg

• https://www.youtube.com/
watch?v=5SB1kkqrE4g&list=

      RDPp76hmcf6n8&inde3

• https://www.youtube.com/watch?

      v=bV-JYw6gTwg&list=RDPp76hmcf

      6n8&index=13

• https://www.youtube.com/watch?v=

      U3_-AYZTHm4&list=RDPp76hmcf

      6n8&index=17

• https://www.youtube.com/watch?v

      =4e2huCUMtq0

• https://www.youtube.com/watch?v

      =G_f4xQC4gkA

• https://www.youtube.com/watch?v

      =Pp76hmcf6n8



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στην εύρεση 
των στίχων που λείπουν. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Τα παιδιά τραγουδούν καραόκε το πρώτο τραγούδι. https://www.youtube.com/       

watch?v=Pp76hmcf6n8

• Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει μια  
φωτοτυπία με τους ελλιπείς στίχους των τραγουδιών στην κάθε ομάδα. Έπειτα 
παίζει τα αντίστοιχα τραγούδια και οι ομάδες πρέπει να βρουν τους στίχους που 
λείπουν.  Η ομάδα που θα έχει βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας. 

ΥΨΗΛΗ/ΜΕΤΡΙΑ 
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στην εύρεση 
και καταγραφή των στίχων που 
λείπουν.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ο/Η εκπαιδευτικός βάζει τις κάρτες ανάποδα πάνω στην έδρα του. Μία- μία οι ομάδες 
έρχονται, επιλέγουν μια κάρτα και προσπαθούν λέγοντας απλώς  «Ντου-Ντου» να 
τραγουδήσουν το τραγούδι του οποίου ο τίτλος αναγράφεται στην κάρτα που διάλεξαν. 

Αν τελειώσει αυτό το παιχνίδι και υπάρχει χρόνος, μπορούν οι κάρτες να 
χρησιμοποιηθούν και για παντομίμα. 
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ΚΑΡΤΕΣ

Το ελεφαντάκι

Το παπί χωρίς το πιΗ κουκουβάγια

Ήταν ένας ποντικός Τσιριτίρι, τσιριτρό

Ο αχινός



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ

Ήταν ένας ποντικός

Ήταν ένας ποντικός
______________, πονηρός
κατεργάρης, _________________
ήταν ένας ποντικός
Γυρνούσε στου Ψυρρή
κι έκλεβε όλο το τυρί
κι έκλεβε όλο το τυρί
__________________ στου Ψυρρή
Γέμισε ___________________________
με τυριά και με ____________________
και στο ένα δύο τρία
άνοιξε μια _________________________
Γέμισε εφτά πιθάρια
με τυριά και με ζυμάρια
και _____________________________
άνοιξε μια πιτσαρία
Ήταν δύο ποντικοί
δύο ____________________________
δύο φίλοι κολλητοί
ήταν δύο ποντικοί 1/2
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Με _____________________________
φτιάξαν βομβαρδιστικά
φτιάξαν βομβαρδιστικά
με κονσέρβες και κουτιά
κι ανεβήκαν στους ________________
με _________________ και ________________
και στις γάτες τ’ αμολούσαν
και τις ________________ και ____________
κι ανεβήκαν στους αιθέρες
με νερόφουσκες και σφαίρες
και στις _________________ τ’ αμολούσαν
και τις βλέπαν και γελούσαν
Ήτανε τρεις ποντικοί
μια ομάδα ________________
μια ομάδα δυνατή
ήτανε _______________ ποντικοί
και μια ___________________________
γκρίζα, μαύρη και __________________
γκρίζα, ______________ και μουντή
μία μέρα βροχερή
Πήραν φτυάρια και ______________________ 
________________ και μαρμελάδες
και τ’ απλώσανε στη γη μας
και γλυκάναν τη ζωή μας 2/2



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ

Αχινός

Ήταν ένας αχινός
σ’ ένα ________________________
και πιο `κει στο περιγιάλι
ένα κόκκινο ___________________.
Ρίχνει μια _____________________, 
μάνα μου τι ομορφιά, 
βρε κοράλλι ___________________
δεν μπορώ να _________________.
Το ______________ κοράλλι
_____________ κάτω το κεφάλι
μα _________________ λιγάκι
και του κλείνει το ματάκι.
Και ο αχινός ____________________
στο κοράλλι του να πάει
________________ και ___________, 
έρωτας __________________.

1/2
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Αψηφάει τα ________________, 
σπάει όλα τα _________________
και μονάχα σ’ ένα μήνα
πλησιάζει τη _______________.
Κι όταν πια κοντά _____________
και τ’ _____________ του τεντώνει
το κοράλλι νιώθει ______________
και την ______________ του ανοίγει.
Βρε τι πόνος είναι ____________, 
ο πολύς ο αχινός
_______________________ 
 δεν είπε
και το γέμισε με _______________.
Τώρα το ________________ πια
μόνο στην ___________________
σκέφτεται τον ________________
και ______________ το νερό.

2/2
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα στα παιδιά. Ρωτά τα παιδιά για άγνωστες 
λέξεις. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Ιωάννη Πολέμη και δημοσιεύτηκε το 1904 
(πάνω από εκατό χρόνια πριν). 

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.sarantakos.com/

kibwtos/polemhs_zwa.html

• https://www.catisart.gr/to-
diachroniko-poiima-toy-ioanni-
polemi-gia-ta-zoa/

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Φωτοτυπίες ανά ομάδα με το 

ποίημα. 

• Φωτοτυπίες για δημιουργία 
ποιήματος.

• Χαρτί και μολύβι



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη 
συμπλήρωση των στίχων. 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν τα συναισθήματα 
που αισθάνθηκαν διαβάζοντας το 
ποίημα. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει μια 
φωτοτυπία με τους στίχους του ποιήματος στην κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει από μία στροφή και δημιουργεί ένα σχηματοποίημα, ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:

1. Η κάθε ομάδα αποφασίζει τι θα ζωγραφίσει. Πρέπει να επιλέξει κάποιο ζώο ή 
κάποιον να φροντίζει τα ζώα ή κάτι που σχετίζεται με το ποίημα. 

2. Έπειτα, με ένα μολύβι δημιουργούν το περίγραμμα της εικόνας που επέλεξαν. 
Καλό θα ήταν το περίγραμμα να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωρέσουν οι στίχοι. 

3. Πάνω στο περίγραμμα αντιγράφουν τους στίχους με όμορφα γράμματα.  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με την 
Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που 
έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας.

ΥΨΗΛΗ/ΜΕΤΡΙΑ
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη 
συμπλήρωση των στίχων και την 
καταγραφή των λέξεων. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Πώς αισθανθήκατε διαβάζοντας 

το ποίημα;

• Τι θα μπορούσατε να προσθέσετε 
στο ποίημα ως συμβουλή για την 
προστασία των ζώων; 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Τα παιδιά καλούνται να γράψουν το δικό τους ποίημα εμπνευσμένα από το ποίημα. 
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ομαδοποιήσει τους μαθητές σε ομοιογενείς ομάδες ή 
ανομοιογενείς.

Επιλογή 1 (Ομοιογενείς ομάδες): Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη 
ομάδα είναι τα παιδιά χαμηλής επίδοσης,(Χ.Ε.) στη δεύτερη τα παιδιά μέτριας επίδοσης 
(Μ.Ε.) και στην τελευταία τα παιδιά υψηλής επίδοσης (Υ.Ε.). Στην κάθε ομάδα ο/η 
εκπαιδευτικός δίνει την αντίστοιχη φωτοτυπία. 

Επιλογή 2 (Ανομοιογενείς ομάδες): Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Στις 
ομάδες δίνονται οι φωτοτυπίες με τα αρχικά Μ.Ε. και το κάθε παιδί έχει διαφορετικό 
ρόλο ανάλογα με την επίδοσή του. 
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ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ

Ποτέ __________________
τα ζώα τα ______________,
μην τάχα σαν ___________
κι εκείνα δεν ____________;

Θα τα _____________ πάντα,
______________ τους θα γίνω.
Ποτέ δε θα τ’ αφήνω
στους δρόμους να_______________.

Ποτέ δε θα __________________,
_____________________________
μην τάχα σαν εμένα
_____________________________;

Θα τα ___________________
__________________________.
Ποτέ δε θα τ’ αφήνω
σ__________________________.

Χ.Ε.

Μ.Ε. 1/2



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ

Ποτέ ____________________
_________________________
_________________________
_________________________;

Θα τα _____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________.

Υ.Ε.

2/2
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ8

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα στα παιδιά. Ρωτά τα παιδιά για άγνωστες 
λέξεις. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Μπορεί επίσης να 
δείξει το βίντεο με τη μελοποίηση του ποιήματος. 

 Το ποίημα αυτό εκτός από το ότι περιγράφει το σπίτι που ονειρεύεται ο ποιητής 
αποτελεί και μία λίστα με τα ζώα που θα ήθελε να έχει. 

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.youtube.com/

watch?v=B-PQLNdNI8c

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Φωτοτυπίες ανά ομάδα με το 

ποίημα. 

• Φωτοτυπίες για δημιουργία 
ποιήματος.

• Χαρτί, μολύβι και ξυλομπογιές. 



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη 
συμπλήρωση των στίχων

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις που είχαν 
διαβάζοντας το ποίημα. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει μια 
φωτοτυπία με τους στίχους του ποιήματος στην κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να ζωγραφίσει το σπίτι που ονειρεύεται ο ποιητής με βάση το ποίημα. Στο 
τέλος, οι ομάδες συγκρίνουν τα έργα τους. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με την 
Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που 
έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας. 

ΥΨΗΛΗ/ΜΕΤΡΙΑ
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη 
συμπλήρωση των στίχων και την 
καταγραφή των λέξεων. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Πώς αισθανθήκατε διαβάζοντας 

το ποίημα;

• Τι άλλα ζώα θα θέλατε να 
προσθέσετε στον κήπο αυτό και 
γιατί;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Τα παιδιά καλούνται να γράψουν το δικό τους ποίημα εμπνευσμένα από το ποίημα. 
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ομαδοποιήσει τους μαθητές σε ομοιογενείς ομάδες ή 
ανομοιογενείς.

Επιλογή 1 (Ομοιογενείς ομάδες): Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην πρώτη 
ομάδα είναι τα παιδιά χαμηλής επίδοσης,(Χ.Ε.) και μέτριας επίδοσης (Μ.Ε.) και στην 
τελευταία τα παιδιά υψηλής επίδοσης (Υ.Ε.). Στην κάθε ομάδα ο/η εκπαιδευτικός δίνει 
την αντίστοιχη φωτοτυπία. 

Επιλογή 2 (Ανομοιογενείς ομάδες): Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. 
Στις ομάδες δίνονται οι φωτοτυπίες με τα αρχικά Χ.Ε.-Μ.Ε. και το κάθε παιδί έχει 
διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την επίδοσή του. 
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Σπίτι με Κήπον

Ήθελα να ’χω ένα σπίτι εξοχικό
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο— όχι τόσο
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες 
πρασινάδες
(βέβαια να βρίσκονται κι αυτά•  είν’ 
ευμορφότατα)
αλλά για να ’χω ζώα.  A να ’χω ζώα!
Τουλάχιστον επτά γάτες— οι δυο κατάμαυρες,
και δυό σαν χιόνι κάτασπρες, για την αντίθεσι.
Έναν σπουδαίο παπαγάλο, να τον αγρικώ
να λέγει πράγματα μ’ έμφασι και πεποίθησιν.
Aπό σκυλιά,  πιστεύω τρία θα μ’ έφθαναν.
Θα ’θελα και δυό άλογα  (καλά είναι τ’ 
αλογάκια).
Κ’ εξ άπαντος τρία, τέσσαρα απ’ τ’ αξιόλογα,
τα συμπαθητικά εκείνα ζώα,  τα γαϊδούρια,
να κάθονται οκνά, να χαίροντ’ οι κεφάλες των.

Κωνσταντίνος Καβάφης

(Κρυμμένα Ποιήματα)



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

Σπίτι με Κήπον

Ήθελα να ’χω ένα σπίτι εξοχικό
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο— όχι τόσο
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες 
πρασινάδες
(βέβαια να βρίσκονται κι αυτά•  είν’ 
ευμορφότατα)
αλλά για να ’χω ζώα.  A να ’χω ζώα!

Υ.Ε 1/2
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X.Ε-M.E

Σπίτι με Κήπον

Ήθελα να ’χω ένα σπίτι εξοχικό
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο— όχι τόσο
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες 
πρασινάδες
(βέβαια να βρίσκονται κι αυτά•  είν’ 
ευμορφότατα)
αλλά για να ’χω ζώα.  A να ’χω ζώα!
Τουλάχιστον επτά _________— οι δυο 
___________,
και δυό _____________________________________.
Έναν ___________________,
__________________________________________.
Aπό σκυλιά,  πιστεύω __________ θα μ’ έφθαναν.
Θα ’θελα και ______________________________.
Κ’ εξ άπαντος _____________________________, 
__________________________________________. 

2/2
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ9

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα στα παιδιά. Ρωτά τα παιδιά για άγνωστες 
λέξεις. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. Μπορεί επίσης να 
δείξει το βίντεο με τη μελοποίηση του ποιήματος.  

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.youtube.com/

watch?v=wS7hPY7VQn8

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Φωτοτυπίες ανά ομάδα με το 

ποίημα. 

• Χαρτί, μολύβι 



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη συζήτηση 
και τη λήψη αποφάσεων.  

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις που είχαν 
διαβάζοντας το ποίημα. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει μια 
φωτοτυπία με τους στίχους του ποιήματος στην κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα 
δραματοποιεί τους στίχους και παρουσιάζει το ποίημα στις άλλες ομάδες.  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας. 

ΥΨΗΛΗ/ΜΕΤΡΙΑ
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη συζήτηση, 
τη λήψη αποφάσεων και την 
καταγραφή των ιδεών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Πώς αισθανθήκατε διαβάζοντας 

και παίζοντας τους χαρακτήρες 
του ποιήματος;

• Πώς αισθάνθηκε ο Ποντικούλης; 
Ήταν σωστό αυτό που έγινε;

• Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι 
άλλο;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Τα παιδιά καλούνται να γράψουν το δικό τους τέλος για το ποίημα, ώστε να σωθεί ο 
Ποντικούλης. Μπορούν να γράψουν μία στροφή ή απλώς κάποιες προτάσεις. 
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Ο μικρός ο Ποντικούλης

Στο σκοτάδι μαστορεύουν
  πέντε ποντικοί.

Τι σκεπάρνια! Τι πριόνια!
  Τι μαστορική!

Σε ντουλάπι νοικοκύρη
  βάλθηκαν να μπουν·

κρατς! ο ένας, κριτς! ο άλλος
  κόβουν και τρυπούν. 

 
Είναι νύχτα και στο σπίτι

  τό ’ριξαν βαριά.
Ετεμπέλιασεν ο γάτος

  δίπλα στη φωτιά.
Μόνο η φάκα στο ντουλάπι

  κάθεται ξυπνή
κι αφουγκράζεται τον κλέφτη

  κι ώρες αγρυπνεί. 

1/2



2η τάξη - Δεύτερο τρίμηνο

Με τα δόντια τους ανοίξαν
  τρύπα φοβερή.

Νά τους! μπαίνουν ένας ένας,
  βόσκουν στο τυρί

παξιμάδια ροκανίζουν
  στο γλυκό βουτούν,

κουβεντιάζουν, σουλατσάρουν,
  σιγοπερπατούν. 

 
Κι ο μικρός ο Ποντικούλης,

  που όλο τριγυρνά,
μες στη φάκα μπαινοβγαίνει

  και τηνε κουνά·
φραπ! εκείνη τον γραπώνει

  και τον έχει εκεί.
Για τους πέντε ο Ποντικούλης μπήκε φυλακή.

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

(από το βιβλίο: Zαχαρίας Λ. Παπαντωνίου, Xελιδόνια, Bιβλιοθήκη Eκπαιδευτικού Oμίλου, 1920)

2/2
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ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ10

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Συνειδητοποίηση του ότι τα ζώα 
αποτελούσαν και αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για τον άνθρωπο. 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σχετικά με την ευθύνη μας για τη 
φροντίδα και προστασία των ζώων.  

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα στα παιδιά. Ρωτά τα παιδιά για άγνωστες 
λέξεις. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Βασίλη Ρώτα. Μπορεί επίσης να δείξει το 
βίντεο τα κελαηδίσματα των καναρινιών.   

ΜΕΣΑ-ΠΗΓΕΣ
• https://www.youtube.com/

watch?v=I_9w_9ScrkY

ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ
• Φωτοτυπίες ανά ομάδα με το 

ποίημα. 

• Χαρτί, μολύβι και ξυλομπογιές. 



2η τάξη - ∆εύτερο τρίμηνο

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη συζήτηση 
και τη λήψη αποφάσεων.  

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα παιδιά συζητούν τα συναισθήματα 
και τις σκέψεις που είχαν 
διαβάζοντας το ποίημα. 

ΚΥΡΙΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο για να δραματοποιήσουν το ποίημα. Το ένα 
παιδί παίρνει τον ρόλο του πουλιού και το άλλο του παιδιού. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το συγκεκριμένο μάθημα ενισχύει τις γνώσεις που τα παιδιά παίρνουν από την 
αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με τη Θεατρική 
Αγωγή, την Εικαστική Αγωγή και τη Μουσική. Τέλος, αξιοποιούνται γνώσεις και 
δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας. 

ΥΨΗΛΗ/ΜΕΤΡΙΑ
 ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τα παιδιά συμμετέχουν στη συζήτηση, 
τη λήψη αποφάσεων και την 
καταγραφή των ιδεών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• Πώς αισθανθήκατε διαβάζοντας 

και παίζοντας τους χαρακτήρες 
του ποιήματος;

• Πώς το καναρίνι;

• Πώς αισθάνεται το κορίτσι;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Αρχικά τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν το περιεχόμενο του ποιήματος, δείχνοντας 
όμως τα συναισθήματα του καναρινιού και του κοριτσιού. 

Έπειτα, τα παιδιά καλούνται να γράψουν το τι θα έλεγε το καναρίνι στο κορίτσι, αν 
μπορούσε να μιλήσει. Μπορούν να αναπτύξουν έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στο 
κορίτσι και το καναρίνι, χρησιμοποιώντας ένα χρώμα για το κορίτσι και ένα άλλο χρώμα 
για το καναρίνι. 
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Καναρίνι

Το καναρίνι στο κλουβί
με πόση χάρη κελαηδεί!

Μα εγώ τον όμορφο σκοπό
πώς τον ακούω θλιβερό!

Χωρίς ν’ απλώνει τα φτερά
πού τήνε βρίσκει τη χαρά;

Πώς η μικρούλα του η ψυχή
τήνε βαστάει τη φυλακή;

Το κοριτσάκι ζωηρό
του κάνει χάδια ένα σωρό,

του δίνει ζάχαρη πολλή
και του λαλεί και το φιλεί,
μ’ αυτό με κομπιαστή λαλιά
σάμπως παράπονο αρχινά.

Πώς η μικρούλα του η ψυχή
τήνε βαστάει τη φυλακή;

1/2



2η τάξη - Δεύτερο τρίμηνο

Χρόνο το χρόνο, ολοζωή
μόνο του μέσα στο κλουβί;
Και να θωρεί τον ουρανό
από δωμάτιο σκοτεινό;

Και να μην παίζει στα κλαδιά
μαζί με τ’ άλλα τα πουλιά;

Πώς η μικρούλα του η ψυχή
τήνε βαστάει τη φυλακή;

Βασίλης Ρώτας

2/2
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