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‘Οι μύθοι του
Αισώπου’
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

χετικά με τη
δραστηριότητα
Η δραςτηριότητα «Οι μύθοι του Αιςώπου»
ςτοχεύει ςτην ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ
μεταξύ γονϋων και παιδιών. Πρόκειται για
διδακτικϊ αφηγόματα με ςυμβολικό και
αλληγορικό χαρακτό ρα. Οι μαθητϋσ μαζύ με
τουσ
γονεύσ
καλούνται
να
τουσ
αναπαραςτόςουν και να ανακαλύψουν τα
ςοφϊ μηνύματα που προκύπτουν από κϊθε
μύθο.
Σκοποί και στόχοι:
Η δραςτηριότητα ϋχει ωσ ςτόχ ο:


Να
αναπτύξει
τισ
ικανότητεσ
ςυνεργαςύασ με τη ςυμμετοχό ςε μύα
ομϊδα.



Να ενιςχύςει τη ςυμμετοχό των
γονϋων ςτη μαθητικό κοινότητα



Να διευρύνει τη κριτικό ςκϋψη,
καθώσ τισ ικανότητεσ φανταςύασ των
μαθητών
και
βοηθϊει
ςτην
αυτοϋκφραςη του ψυχικού τουσ
κόςμου.

χετικά
με
τους
εκπαιδευτικούς
στόχους και τις παιδαγωγικές μεθόδους
δίνεται έμφαση:
 την
ανϊπτυξη
του
κριτικού
πνεύματοσ και ςυνεύδηςησ των
παιδιών
 τη διαδραςτικό μϊθηςη μϋςω τησ
τϋχνησ

την πρόκληςη του ενδιαφϋροντοσ
για θεωρητικϋσ επιςτόμεσ

την ανϊπτυξη τησ φανταςύασ και
των
καλλιτεχνικών δεξιοτότων
των μαθητών
Ας ξεκινήσουμε!




Με ειςαγωγό για τισ ςυμβολικϋσ
ϋννοιεσ, το διδακτικό ύφοσ και το
ςοφό χαρακτόρα των μύθων του
Αιςώπου
Συπώςτε μερικούσ τύτλουσ από τουσ
μύθουσ του Αιςώπου και διπλώςτε τα
ςε μορφό κλόρων

Ποιο θα συμμετέχουν




Εκπαιδευτικού
Γονεύσ και
Μαθητϋσ
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Ο μύθος… σε 5 βήματα
Από την ομάδα

LINC

1ο βήμα: Φωρύςτε τα παιδιϊ και τουσ γονεύσ ςε
ομϊδεσ των τριών ό τεςςϊρων ατόμων κατϊ
τυχαύο τρόπο. Με κλόρωςη προκύπτει ο μύθοσ
που θα αναπαραςτόςει η κϊθε ομϊδα.

2ο βήμα: Ανϊλογα το μυθιςτόρημα γονεύσ και
παιδιϊ θα εργαςτούν ομαδικϊ και θα
αναπαραςτόςουν το μύθο. Η τϋχνη που
προτεύνεται να χρηςιμοποιηθεύ εύναι το θεατρικό
παιχνύδι. ΄ αυτό το ςημεύο βοηθητικό θα όταν
και η ςυμμετοχό του δαςκϊλου για να δεύξει ςτα
παιδιϊ διϊφορεσ τεχνικϋσ ςτο θεατρικό ϋτςι ώςτε
να εκφραςτούν καλύτερα.

5ο

βήμα: Μετϊ τη
παρουςύαςη των ϋργων
καλό
θα
όταν
να
αναπτυχθε ϋνασ διϊλογοσ
ςτη τϊξη και να ερωτηθεύ
το
κοινό
ςε
τι
ςυμπϋραςμα όθελε να
καταλόξει ο ςυγγραφϋασ,
πωσ αποδόθηκε το ϋργο
και γενικϊ να ςυζητηθεύ
το θϋμα που προβλόθηκε.

3ο βήμα: τόχοσ τησ δραςτηριότητασ εύναι τα
παιδιϊ να προβληματιςτούν ςε διϊφορα θϋματα
που διαπραγματεύεται ο Αύςωποσ ςτα
μυθιςτορόματα του. Καλό θα όταν γονεύσ και
παιδιϊ να ςυζητόςουν και να ερμηνϋυςουν από
κοινού το μόνυμα που θϋλει να περϊςει το
μυθιςτόρημα,ϋτςι ώςτε να το αποδώςουν
καλύτερα ςτη θεατρικό τουσ παρϊςταςη.

4ο βήμα: Οι ομϊδεσ αφού ολοκληρώςουν την
προετοιμαςύα τουσ,μπορούν να χρηςιμοποιόςουν
ςκηνικϊ και να παρουςιϊςουν το ϋργο τουσ ςτη
τϊξη.

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΙΔΕΑ
το πλαύςιο τησ δραςτηριότητασ «Οι μύθοι του
Αιςώπου» εκπαιδευτικού, γονεύσ και μαθητϋσ
προςπαθούν να ανακαλύψουν το διδακτικό νόημα των
μύθων του Αιςώπου εκφρϊζοντασ το μϋςα από το
θεατρικό παιχνύδι.

Εγείροντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια!

Εδώ μπορεύτε να βρεύτε μια λύςτα από
ερωτόςεισ οι οπούεσ μπορούν να γύνουν ςτο
τϋλοσ τησ παρουςύαςησ του κϊθε
καλλιτεχνικού ϋργου. Γονεύσ και παιδιϊ
μπορούν να εκφρϊςουν την ϊποψη τουσ
και να γύνει ϋνασ γόνιμοσ διϊλογοσ ανϊμεςα
τουσ.
Προςθϋςτε μια ανακούνωςη τησ δραςτηριότητασ
«Οι μύθοι του Αιςώπου» ςτον χώρο εκδηλώςεων
τησ Κοινότητασ LINC. Παραθϋςτε εκεύ όλεσ τισ
ερωτόςεισ και ενθαρρύνετε γονεύσ και μαθητϋσ να
ςυνεργαςτούν για να αναπαραςτόςουν την
ιςτορύα. Ανεβϊςτε ςτην κοινότητα LINC όλεσ τισ
απαραύτητεσ πληροφορύεσ για τουσ γονεύσ ςε
ςχϋςη με την εκδόλωςη «Οι μύθοι του Αιςώπου »

Ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε:

 Πώσ θα χαρακτηρύζατε τουσ όρωεσ ;
 Mπορεύτε να κϊνετε αντιπαρϊθεςη του
μύθου με τισ εμπειρύεσ ςασ από τη
καθημερινότητα;
 Ποιο εύναι το ςυμπϋραςμα του μύθου;
 Θα μπορούςαν να γύνουν βελτιώςεισ
ώςτε να αποδοθεύ καλύτερα το νόημα;
 Μπορεύ η τϋχνη να ϋχει θετικό ςυμβολό
ςτην ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη
του κόςμου;
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Προτεινόμενες δραστηριότητες
Παρουςιϊςτε την εμπε ιρύα ςασ ςε ςχολικό
γιορτό/διαδύκτυο
Μετϊ τη ςυζότηςη μεταξύ των ομϊδων
καλϋςτε τισ ομϊδεσ να διορθώςουν και να
εμπλουτύςουν τισ παρουςιϊςεισ και τα ϋργα
τουσ ώςτε να παρουςιαςτεύ το ϋργο ςε
ευρύτερο κοινό. Οργανώςτε μύα ςχολικό
γιορτό και καλϋςτε μαθητϋσ ϊλλων τϊξεων,
γονεύσ και εξωτερικούσ επιςκϋπτεσ να
παραςτούν . Εϊν εύναι δυνατό, τραβόξτε
βύντεο και φωτογραφύεσ από το φεςτιβϊλ
και κϊντε μαζύ με τισ υπεύθυνεσ ομϊδεσ
αυτοκριτικό μετϊ την ολοκλόρωςη τησ
γιορτόσ. Μπορεύτε επύςησ να δημοςιεύςετε
την ιδϋα ςασ ςτο διαδύκτυο προβϊλλοντασ
και μερικϋσ φωτογραφύεσ.

ABOUT THE PROJECT

Προτεύνετε ςτουσ μαθητϋσ να γρϊψουν
ϋνα δικό τουσ μύθο, γύρω από ϋνα θϋμα
(π.χ. αδικύα, φιλύα,περιβϊλλον κ.τ.λ.)
Μύα καλό ιδϋα για την ανϊπτυξη τησ
φανταςύασ και αυτοϋκφραςησ του ψυχικού
κόςμου των παιδιών θα όταν να γρϊψουν
μια μικρό ιςτορύα γύρω από ϋνα θϋμα,
φανερώνοντασ ϋτςι τον τρόπο που αυτϊ
αντιλαμβϊνονται τα γεγονότα. Σα παιδιϊ θα
μπορούςαν να εργαςτούν ςε μεγαλύτερεσ
ομϊδεσ και να αναδεύξουν τουσ
προβληματιςμούσ και τισ ςκϋψεισ τουσ.

LINC portal: http://www.linc-project.eu
LINC community: http://community.lincproject.eu/

Χρηςιμοποιεύςτε ϊλλα μϋςα τϋχνησ για τη
παραπϊνω δραςτηριότητα
Εκτόσ από το θεατρικό οι μύθοι του Αιςώπου
μπορούν να αναπαραςταθούν και από ϊλλεσ
τϋχνεσ όπωσ τη παντομύμα, το
κολλϊζ/ζωγραφικό, φωτογραφύα.
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