Όταν οι μαθητές της B΄ τάξης…
Απογειώνουν τη φαντασία…
Και τη θεατρική τους έκφραση…
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Στα πλαίσια της θεσμοθέτησης του Νέου Σχολείου περιλαμβάνεται στα
Προγράμματα Διδασκαλίας η ώρα Φιλαναγνωσίας και Θεατρικής Αγωγής!
Διδακτικές ώρες με πολλές προσδοκίες και φιλοδοξίες από τους λάτρεις της
λογοτεχνίας και του θεάτρου εκπαιδευτικούς!
Με την ένταξη των δράσεων αυτών δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό
να αναβαθμίσει το ρόλο του και να γίνει εμπνευστής της σχολικής ομάδας. Να
οδηγήσει τους μαθητές τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτοέκφρασης μέσα
από δημιουργικές δραστηριότητες που προάγουν σώμα και πνεύμα.
Ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο μαθητή
και το βιβλίο, ενεργοποιεί τη φιλαναγνωστική διάθεση του παιδιού κι
επιτυγχάνει να εμφυσήσει στους μαθητές του αγάπη για την τέχνη του λόγου
και τον πολιτισμό.
Οι μαθητές γνωρίζοντας τον μαγευτικό κόσμο της λογοτεχνίας, αποκτούν
αισθητική καλλιέργεια, αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη τους,
ενεργοποιούν τη φαντασία τους, καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση και
τελικά, αποκτούν συγκροτημένη προσωπικότητα κι ολοκληρωμένη παιδεία.
Επιπλέον, οι μαθητές μέσα από αυτοσχεδιασμούς, θεατρικό παιχνίδι, τεχνικές
εκπαιδευτικού δράματος, αφήγηση παραμυθιών, δραματοποίηση κειμένων και
εικαστικές κατασκευές αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, αποκτούν
επικοινωνιακές δεξιότητες, καλλιεργούνται ψυχικά κι αισθητικά, ενθαρρύνονται
στην έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό, αποκτούν αυτογνωσία κι αλληλοσεβασμό
μέσα στο συνεργατικό πλαίσιο της ομάδας. Κι όλα αυτά με οδηγό τη Θεατρική
Αγωγή μέσα από τη Φιλαναγνωσία!
Η συγκεκριμένη λοιπόν εργασία κινούμενη με βιωματικό τρόπο στα
μονοπάτια της δημιουργίας, της λογοτεχνικής προσέγγισης και θεατρικής
έκφρασης, της ενεργοποίησης των μαθητών και της αισθητικής – πολιτιστικής
τους καλλιέργειας, προσπαθεί να χτίσει μια σχέση με στέρεο υπόβαθρο
ανάμεσα στο παιδί, το βιβλίο και το θέατρο με βιωματικές, παιγνιώδεις
δραστηριότητες.
Μέσα από παιχνίδια ρόλων, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι, τεχνικές
εκπαιδευτικού δράματος, μίμηση, εικαστικές αποτυπώσεις οι μαθητές
προσεγγίζουν τη θεματολογία των βιβλίων, αποκτούν προσωπική επαφή με τους
ήρωες, ταυτίζονται μαζί τους και με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν,
γοητεύονται από τη διάδραση αυτή, αξιοποιώντας έτσι το λογοτεχνικό βιβλίο για
την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
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Βασικές αρχές του προγράμματος



Εκτίμηση των συναισθημάτων που προκύπτουν μέσα από βιωματικές ασκήσεις
εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, επαφής, συγχρονισμού, λεκτικών και σωματικών
αναπαραστάσεων.



Ανοχή συγκρούσεων, διαφορών και αναγνώριση της διαφορετικής καταγωγής
και πολιτισμικής κληρονομιάς.



Εντοπισμός διαφοροποιημένων μαθητικών αντιλήψεων και ανάδειξη του
ατομικού, μαθητικού συστήματος ιεράρχησης εννοιών.



Σύζευξη διαφοροποιημένων μαθητικών αντιλήψεων
συλλογικού συστήματος ιεράρχησης των εννοιών αυτών.



Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δικτύων - Συμμετοχή στα κοινά και
τη λήψη αποφάσεων.



Ενεργοποίηση των αισθήσεων, της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης
των μαθητών με στόχο την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και προϊόντων.



Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου.



Καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων και αυτοέκφρασης.



Προώθηση ατομικής ενθάρρυνσης και αυτοπροβολής, αυτοεκτίμησης και
ατομικής πρωτοβουλίας.



Εφαρμογή αισθητικής και θεατρικής αγωγής μέσα από θεατρικό παιχνίδι.



Εξωτερίκευση δημιουργικής έκφρασης.



Μετουσίωση προσπάθειας σε ενέργεια και σύνδεση του επιπέδου προσπάθειας
με το βαθμό επιτυχίας, μέσω της μετάβασης από το στάδιο προετοιμασίας στην
πράξη.
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και

δημιουργίας



Σκοπός του προγράμματος

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το βιβλίο, την ανάγνωση και τη θεατρική
έκφραση και ν’ αποκτήσουν σταδιακά φιλική σχέση με το λογοτεχνικό βιβλίο
αλλά και με τον εαυτό τους στο συνεργατικό πλαίσιο της ομάδας.




Στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί

α) Οι μαθητές να ασκηθούν στη δεξιότητα της ακρόασης.
β) Οι μαθητές να επεξεργαστούν τη δυνατότητα κατανόησης κειμένων.


Συναισθηματικοί

α) Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να αισθανθούν την αναγνωστική
απόλαυση.
β) Οι μαθητές να προάγουν την αφηγηματική ικανότητά τους.
γ) Οι μαθητές να αποκτήσουν αισθήματα αυτογνωσίας κι αλληλοσεβασμού
μέσα στο συνεργατικό πλαίσιο της ομάδας.



Ψυχοκινητικοί

α) Οι μαθητές να καλλιεργήσουν την ικανότητα αναδιήγησης.
β) Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ομάδων.
γ) Οι μαθητές να δημιουργήσουν μία «κοινότητα αναγνωστών».
δ) Οι μαθητές να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες.
ε) Οι μαθητές να ενισχυθούν στην αυτοέκφραση και τον αυτοσχεδιασμό.
στ) Οι μαθητές να αποκτήσουν ψυχική κι αισθητική καλλιέργεια.
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Διαθεματική σύνδεση γνωστικών αντικειμένων

 Γλώσσα
Περιγραφή, αφήγηση, βιωματικά παιχνίδια επικοινωνίας,
παιχνίδια λεξιλογικών ασκήσεων, παραγωγή γραπτού λόγου.

βιωματικά

 Μαθηματικά
Μετρήσεις.


Αισθητική Αγωγή

Θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, έκθεση φωτογραφίας,
ζωγραφική, προβολή βίντεο, παιχνίδια γρίφων – ανασύνθεσης εικόνας και
κρυμμένου θησαυρού, δημιουργία αφίσας, σελιδοδεικτών.


Ευέλικτη Ζώνη

Οι δράσεις και οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στα
πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης της Β΄ Τάξης.
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 Οργανόγραμμα δράσης

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 Οργανόγραμμα δραστηριοτήτων
Θεματολογία

Ενότητα Βιβλίου

«Παιχνίδια Γνωριμίας»

___________________

«Διερεύνηση νοητικών

___________________

αναπαραστάσεων»
«Ανατροφοδότηση»

«Ο Αϊ-Βασίλης αναρρώνει στη σπηλιά του
Κάλι – Καλ»

«Διερεύνηση συνθηκών σκηνής»

«Οι Τουσπρώχνω και οι Τουστραβάω»

«Το συμβάν»

«Στο εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη» και «Πού
πήγαν τα γράμματα των παιδιών;»

«Διερευνητική Δραματοποίηση σκηνής»

«Συνάντηση Αρκτούρου – Αϊ-Βασίλη»

«Τεχνική εκπαιδευτικού Δράματος-

«Η σύλληψη του Αϊ-Βασίλη»»

Ανακριτική καρέκλα»
« Αυτοσχεδιασμοί: Σώμα-Λόγος »

«Ανάληψη δράσης από Γιόχαν»

«Ρόλος Στον Τοίχο»

«Ο Αϊ-Βασίλης κι ο Γελιονάρδος στη
φυλακή»

«Ρόλος Στον Τοίχο»

«Ο Αϊ-Βασίλης κι ο Γελιονάρδος στη
φυλακή»

«Αυτοσχεδιασμοί – Θεατρικό Παιχνίδι»

«Σύσκεψη Αϊ-Βασίληδων» και «Γράμμα
παιδιών για τη διάσωση»

«Θεατρικό Παιχνίδι – Πρόπλασμα»
«Τεχνικές σκυταλοδρομίας και

«Οι Αϊ-Βασίληδες του κόσμου εν δράσει»
«Η Γελανδία βρίσκει και πάλι το γέλιο της»

χιονοστιβάδας»
«Ασκήσεις εμπιστοσύνης»

«Ο καλός σπορέας της γης»
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»

 1η Συνάντηση: «Γνωριμία Ομάδας»
 Παιχνίδια Γνωριμίας
1.

Κύκλος – Κίνηση

Οι μαθητές σχηματίζουν κύκλο. Με τη σειρά ο ένας χαρίζει στην υπόλοιπη ομάδα μία
κίνηση με το σώμα του. Επαναλαμβάνει για λίγο την κίνηση όλη η ομάδα κι έπειτα συνεχίζει
ο επόμενος.
2.

Κύκλος - όνομα

Οι μαθητές σχηματίζουν κύκλο. Με τη σειρά ο καθένας λέει στην ομάδα το όνομά του με
τρόπο χαρούμενο.
3.

Το κουβάρι

Οι μαθητές σχηματίζουν κύκλο. Ο πρώτος κρατάει την άκρη ενός νήματος. Δίνει το νήμα
σε όποιον θέλει λέγοντας το όνομα αυτού που το δίνει. Αυτός με τη σειρά του κρατάει λίγο
νήμα και το δίνει σε κάποιον άλλον. Στο τέλος, σχηματίζεται ένας ιστός αράχνης…
4.

Αισθήσεις

Οι μαθητές σχηματίζουν κύκλο. Ο εμψυχωτής τους δίνει να διαλέξουν ένα χαρτάκι…
Ανάλογα με την εικόνα που θα έχει το χαρτί που τράβηξαν (μάτι, μύτη, στόμα, αυτί), θα πουν
στην ομάδα: α) αν ήταν χρώμα, ποιο χρώμα θα ήθελαν να είναι… β) αν ήταν μυρωδιά, τι
μυρωδιά θα ήθελαν να είναι, γ) αν ήταν γεύση τι γεύση θα ήταν αυτή; δ) αν ήταν ήχος, ποιος
ήχος θα τους άρεσε να είναι…
 Παιχνίδια αποφόρτισης

1. Εικαστική αποτύπωση συνάντησης
Δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο Α4 με πλαίσιο… Τους ζητάμε να φανταστούν πως είναι
ένας πίνακας ζωγραφικής με τίτλο: «Η σημερινή μας συνάντηση» και να ζωγραφίζουν ό, τι τους
άρεσε περισσότερο.
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2. Παρουσιάστε και Παρουσιαστείτε
Μόλις τα παιδιά τελειώσουν τη ζωγραφιά, την παρουσιάζουν. Καθώς πηγαίνουν μπροστά,
τρέχουν και με μία δική τους κίνηση παρουσιάζουν και τον εαυτό τους: όνομα και επίθετο…
3

Γκριμάτσα

Μόλις τα παιδιά τελειώσουν την παρουσίαση, φτιάχνουν ξανά κύκλο και χαρίζουν στην
ομάδα μία «γκριμάτσα» που να εκφράζει το συναίσθημά τους τη στιγμή εκείνη.

 Εποπτικό Υλικό








Κουβάρι
Κάρτες αισθήσεων
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «Αργές μελωδίες» - «Γρήγορες μελωδίες»
 Παιχνίδια αποφόρτισης
Cd player

1.

Εικαστική αποτύπωση συνάντησης

Δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο Α4 με πλαίσιο… Τους ζητάμε να
φανταστούν πως είναι ένας πίνακας ζωγραφικής με τίτλο: «Η σημερινή μας
συνάντηση» και να ζωγραφίζουν ό, τι τους άρεσε περισσότερο.

2. Παρουσιάστε και Παρουσιαστείτε
Μόλις τα παιδιά τελειώσουν τη ζωγραφιά, την παρουσιάζουν. Καθώς
πηγαίνουν μπροστά, τρέχουν και με μία δική τους κίνηση παρουσιάζουν και
τον εαυτό τους: όνομα και επίθετο…
3. Γκριμάτσα
Μόλις τα παιδιά τελειώσουν την παρουσίαση, φτιάχνουν ξανά κύκλο και
χαρίζουν στην ομάδα μία «γκριμάτσα» που να εκφράζει το συναίσθημά τους
τη στιγμή εκείνη.
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 1η Συνάντηση: «Γνωριμία ομάδας»


«Εικαστική αποτύπωση συνάντησης»

Τώρα, φαντάσου ότι παρακάτω είναι ένας άδειος πίνακας ζωγραφικής
με τίτλο:
«Η σημερινή μας συνάντηση»

Τι ζωγραφιά θα έφτιαχνες για να τον γεμίσεις;

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»

 2η Συνάντηση: «Διερεύνηση νοητικών αναπαραστάσεων»
 Παιχνίδια για ζέσταμα (με χριστουγεννιάτικες μελωδίες)
1. Βάδιση στο χώρο
Οι μαθητές βαδίζουν ελεύθερα στο χώρο με τη συνοδεία μουσικής. Όταν η μουσική
σταματά, παγώνουν.
2. Βάδιση στο χώρο με συνθήκες 2
Α) σα να κρυώνουν πολύ
Β) σα να κρατάνε ομπρέλα
Γ) σα να απλώνουν τα χέρια να ζεσταθούν στο τζάκι
Δ) με τα πόδια να πατάνε σε χιόνι
Ε) σα να τρώνε κουραμπιέ
Στ) σα να βλέπουν μπροστά τους κάποιον απρόσμενο επισκέπτη


Ανίχνευση σκέψης: Όπως βρίσκονται παγωμένοι, ο εμψυχωτής τους αγγίζει και τους
ρωτά:
α. Ποιον είδαν;
β. Πώς ένιωσαν;
γ. Τι θα του έλεγαν;


Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης
1. Ταξίδι με τη φαντασία
Οι μαθητές κάθονται στον κύκλο και κλείνουν τα μάτια. Ο εμψυχωτής τους μεταφέρει στα
Χριστούγεννα… Τους ζητάει να φανταστούν ωραίες εικόνες, να μυρίσουν, να ακούσουν, να
γευτούν, να πιάσουν….


Ανίχνευση σκέψης: Όπως βρίσκονται με κλειστά μάτια, ο εμψυχωτής τους αγγίζει και
τους ρωτά:
α. Ποιον είδαν;
β. Πώς ένιωσαν;
γ. Τι θα του έλεγαν;
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Ο εμψυχωτής σε 5 κόλλες Α3 που έχουν αντίστοιχα μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, χέρια
καταγράφει τις απαντήσεις….
2. Εννοιολογικός χάρτης
Κάθε παιδί στον κύκλο λέει από μία – δύο λέξεις που του έρχονται στο μυαλό όταν ακούει
τη λέξη Χριστούγεννα. Ο εμψυχωτής καταγράφει σε χαρτί του μέτρου …
3.
Εικαστική αποτύπωση σκέψης
Δείχνουμε στα παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου «Χριστούγεννα στη Γελανδία»… Συζητάμε
τι δείχνει και ζητάμε από κάθε παιδί να φτιάξει μία ζωγραφιά που να δείχνει πώς φαντάζεται τη
Γελανδία…
4.
Παρουσίαση και Παρουσίαση «άλλου»
Ανά δύο τα παιδιά παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους, αφού πρώτα παρουσιάσει το ένα το
άλλο.

Παιχνίδι αποφόρτισης
1.
Συναίσθημα
Κάθε παιδί χαρίζει στην ομάδα το συναίσθημά του τη στιγμή εκείνη…









 Εποπτικό Υλικό
5 Κόλλες Α3 και σκίτσα
Χαρτί μέτρου (εννοιολογικός)
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «Χριστουγεννιάτικες μελωδίες»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 2η Συνάντηση: «Διερεύνηση νοητικών αναπαραστάσεων»


«Εικαστική αποτύπωση σκέψης»

Κοίταξε το εξώφυλλο του βιβλίου και

τη… δική σου Γελανδία!!!

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 3η Συνάντηση: «Ανατροφοδότηση»
1.

 Παιχνίδια ενεργοποίησης
Ανάγνωση πρώτης ενότητας: « Ο Αϊ-Βασίλης αναρρώνει στη σπηλιά του Κάλι – Καλ»
Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει την ιστορία.

2.

Flashback και Παράλληλη Δράση
Συζητάμε για τα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς και κάποιοι μαθητές της Β΄
με την καθοδήγηση της δασκάλας σηκώνονται και φτιάχνουν με δυναμικές εικόνες μία
εικόνα. Για παράδειγμα αναπαριστούν: τον Κάλι –Καλ, τον Άγιο χτυπημένο….

3.

Διερεύνηση συνθηκών
Κάνουμε στα παιδιά ερωτήσεις, για να σκιαγραφήσουμε ακριβώς πώς φαντάζονται
τη σπηλιά του Κάλι – Καλ… (τι βλέπουν, τι ακούνε, τι πιάνουν, τι μυρίζουν)

4. Βάδιση στο χώρο
Αφού προσδιορίσουμε τις συνθήκες με ακρίβεια, ζητάμε από τα παιδιά να
βαδίσουν στο χώρο σα να είναι κάποιος από τους δύο ήρωες… Όταν η μουσική σταματά,
παγώνουν… Ξεπαγώνουμε μερικούς και τους βάζουμε να μαντέψουν ποιους παριστάνουν
όσοι είναι παγωμένοι.
Στη συνέχεια, μπορούμε να συνθέσουμε μία εικόνα παγωμένων παιδιών και να
μαντέψουμε: α. ποιοι είναι;, β. πού είναι;, γ. τι βλέπουν γύρω τους, δ. τι νιώθουν;
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Δίνουμε σε κάθε παιδί το φύλλο εργασίας και του ζητάμε να ζωγραφίσει τη σπηλιά
του Κάλι- Καλ…








 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 3η Συνάντηση: «Ανατροφοδότηση»


«Αποφόρτιση - Εικαστική αποτύπωση σκέψης»

Πώς φαντάζεσαι τη σπηλιά του Κάλι –Κάλ;;;

Όνομα: ………………………………………………………………………………

17

2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 4η Συνάντηση: «Διερεύνηση συνθηκών σκηνής»
5.
6.

 Παιχνίδια ενεργοποίησης
Ανάγνωση σκηνής: « Οι Τουσπρώχνω και οι Τουστραβάω»
Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει την ιστορία.
Αφήγηση από τους μαθητές
Τα παιδιά φοράνε το καπέλο του αφηγητή και λένε την ιστορία.

7. Βάδιση στο χώρο – Διερεύνηση σκέψης
Τα παιδιά βαδίζουν στο χώρο σα να είναι οι καλικάντζαροι… ο Εμψυχωτής τους
διαβάζει κάποια λόγια από το βιβλίο και όλοι μαζί επαναλαμβάνουν. Αυτή η διαδικασία
ακολουθείται σε κάθε πάγωμα και ξεπάγωμα.
Επίσης, αγγίζοντάς τους ρωτάει πού βρίσκονται, πώς αισθάνονται, ποιο είναι το
αγαπημένο τους αντικείμενο;;;;
8. Τζάμι ηχομόνωσης
Επί τόπου τους χωρίζουμε σε δύο ομάδες (τουσσπρώχνω – τουστραβάω) και
προσπαθούν αντικριστά να συνεννοηθούν για το πώς θα πριονίσουν το Δέντρο της
Αγάπης… χωρίς λόγια….
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Δίνουμε σε κάθε παιδί το φύλλο εργασίας και του ζητάμε να ζωγραφίσουν τους
καλικάντζαρους που προσπαθούν να κόψουν το δέντρο της αγάπης. Αν προλάβουν
παρουσιάζουν τις εργασίες τους.









 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Καπέλο αφηγητή
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 4η Συνάντηση: «Διερεύνηση συνθηκών σκηνής»


«Αποφόρτιση »

Φαντάσου ότι ονειρεύεσαι τους καλικάντζαρους να πριονίζουν το Δέντρο
της Αγάπης…. Μπορείς να ζωγραφίσεις τι βλέπεις;;;;

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 5η Συνάντηση: «Το Συμβάν»
 Παιχνίδια ενεργοποίησης
Ανάγνωση σκηνής: « Στο εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη»
Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει την ιστορία.
10. Συνθήκες σκηνής από τους μαθητές
Τα παιδιά σκιαγραφούν τις συνθήκες της σκηνής με ερωτήσεις του εμψυχωτή…. Α.
Πού βρισκόμαστε;. β. Τι υπάρχει γύρω;. Γ. Τι θόρυβοι ακούγονται;, Δ. Είναι καλοκαίρι;,
Ε. Είναι μέρα ή νύχτα;;;
11.
Το ποντικάκι
Βρισκόμαστε στο εργαστήρι… Τα παιδιά σε κύκλο φοράνε διαδοχικά ένα
χριστουγεννιάτικο σκουφί. Υποτίθεται πως όταν ένα παιδί φοράει το σκουφί παίρνει στο
σώμα του το ποντικάκι και πρέπει να κάνει κινήσεις που να δείχνει ότι έχει πάνω του το
ποντίκι…
12.
Γλύπτης - Γλυπτό
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια τυχαία…. Ο ένας είναι το ξωτικό γλύπτης και ο
άλλος είναι το παιχνίδι γλυπτό. Ο γλύπτης πρέπει να φτιάχνει κάθε φορά το γλυπτό σα να
είναι:
Α. Κούκλα – κούκλος
Β. Μπάλα
13.
Ανάγνωση σκηνής: « Πού πήγαν τα γράμματα των παιδιών;»
Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει την ιστορία.
14.
Βάδιση στο χώρο:
Οι μαθητές βαδίζουν στο χώρο με πάγωμα- ξεπάγωμα:
α. σα να είναι σκεπτικοί
β. σαν κάτι να τους στεναχωρεί
σα να προσπαθούν να πάρουν μία απόφαση
9.

15. Λαβύρινθος συνείδησης:
Οι μαθητές στέκονται αντικριστά. Ένα παιδί είναι ο Αϊ-Βασίλης και περνά ανάμεσά
τους. Οι άλλοι λειτουργούν σα να είναι η συνείδησή του και του λένε: «να το κάνεις, να μη
το κάνεις». Όταν τελειώσει ο λαβύρινθος ο Άγιος μας λέει τι τελικά αποφάσισε….
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Οι μαθητές χαρίζουν μία σκέψη τους στους υπόλοιπους…









 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Καπέλο αφηγητή
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 6η Συνάντηση: «Διερευνητική δραματοποίηση σκηνής»
 Παιχνίδια για ζέσταμα
16. Βάδιση στο χώρο
Α. Οι μαθητές βαδίζουν ελεύθερα στο χώρο.
Β. Οι μαθητές βαδίζουν στο χώρο σα να είναι κάποιος από τους ήρωες του βιβλίου.
Γ. ο εμψυχωτής στο πάγωμα αγγίζει κάθε παιδί κι αυτό αναφέρει ποιος ήρωας
είναι…

1.

Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης

Ανάγνωση σκηνής: «Συνάντηση Αρκτούρου – Άγιου Βασίλη»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει.

2. Καθρέφτης
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες, όπου υποτίθεται ότι ο ένας είναι ο Άγιος Βασίλης
και ο άλλος ο Αρκτούρος… Κάνουν καθρεφτικές κινήσεις- χωρίς λόγια. Ο ένας είναι το
είδωλο κι ο άλλος ο καθρέφτης.
3. Εικαστική αποτύπωση ήρωα
Κάθε παιδί ζωγραφίζει τον εαυτό του σα να είναι ο Αρκτούρος ή ο Άγιος Βασίλης.
4. Ανίχνευση σκέψης - Ακινησία
Τα παιδιά σηκώνονται σε κύκλο και παγώνουν, κρατώντας τις ζωγραφιές τους. Στο
πάγωμα ο εμψυχωτής τα ρωτάει: α. ποιος είναι;, β. τι θέλουν να πουν στον άλλον ήρωα;.
γ. Πώς αισθάνονται;. δ. πού βρίσκονται ; ε. πόσων χρονών είναι; Στ. Είναι κάποιος άλλος
γύρω σου;
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια και κάνουν μία ευχή!








 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 6η Συνάντηση: «Διερευνητική δραματοποίηση σκηνής»


«Εικαστική αποτύπωση ήρωα»

Αν ήσουν μέσα στο παραμύθι… Ποιος ήρωας θα ήθελες να είσαι;;

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 7η Συνάντηση: «Εκπαιδευτικό Δράμα- Ανακριτική καρέκλα»
 Παιχνίδια για ζέσταμα
17. Δολοφόνος
Οι μαθητές κάνουν κύκλο και κλείνουν τα μάτια. Ο εμψυχωτής διαλέγει κάποιον
για δολοφόνο. Ο δολοφόνος αρχίζει να κατευθύνεται προς το μέρος κάποιου , ο οποίος
για να σωθεί πρέπει να φωνάξει το όνομα ενός άλλου από την ομάδα. Τότε, γίνεται
δολοφόνος αυτός που ακούει το όνομά του.
5.

 Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης
Ανάγνωση σκηνής: «Σύλληψη Αϊ- Βασίλη»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει.

6. Δυναμικές εικόνες
Α. Τα παιδιά όπως κάθονται αρχίζουν να κάνουν κινήσεις σα να είναι στρατιωτάκια και
ρομποτάκια. Σηκώνονται με αργές κινήσεις κι αρχίζουν να κινούνται στο χώρο.
Β. Έπειτα, χωρίζονται σε δύο ομάδες με κλήρωση: «Καλικάντζαροι», «Άγιοι Βασίληδες».
Γ. Βαδίζουν στο χώρο και παγώνουν σα να είναι οι ρόλοι που υποδύονται.
Δ. Ο εμψυχωτής αρχίζει ανά ομάδα να κάνει ανίχνευση σκέψης και συναισθήματος.
7. Ανακριτική καρέκλα
Τα παιδιά της μιας ομάδας βγαίνουν μπροστά και οι άλλοι τους κάνουν ερωτήσεις
σχετικά με το λόγο που έκαναν αυτήν την πράξη…
α. Οι καλικάντζαροι ρωτάνε γιατί έπιασαν τον Άγιο Βασίλη.
β. Ο Άγιος ρωτάται εάν μετάνιωσε που βγήκε να μάθει τα συνέβη με τα γράμματα
των παιδιών;
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Τα παιδιά κάνουν κύκλο πιασμένα χέρι χέρι. Προσπαθούν να μεταφέρουν έναν
παλμό- σφίξιμο χεριού από τον έναν στον άλλον.







 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Εικόνες κλήρωσης
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 8η Συνάντηση: «Αυτοσχεδιασμοί: Σώμα - Λόγος»


Παιχνίδια για ζέσταμα

18. Το μαγικό κουτί
Οι μαθητές κάνουν κύκλο. Υποτίθεται ότι μπροστά τους έχουν το μαγικό κουτί
της τεχνολογίας. Από κει καθένας βγάζει ένα αντικείμενο. Ο διπλανός του λέει τι νομίζει
ότι τράβηξε ο προηγούμενος… και συνεχίζει να τραβήξει κι αυτός. Ο επόμενος πάλι θα
μαντέψει. .
8.

 Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης
Αφόρμηση
Ο εμψυχωτής δείχνει στα παιδιά την εικόνα του βιβλίου, σελ. 35, τη συζητούν και
διαβάζει την πρώτη πρόταση….

9. Το κέντρο του κύκλου
Α. Τα παιδιά κάνουν κύκλο.
Β. Με τη σειρά λένε τι μπορεί να σκέφτηκε ο Κάλι –Καλ για να βρει τον Άγιο Βασίλη…
Όποιος συμφωνεί μπαίνει στο κέντρο του κύκλου κι όποιος διαφωνεί κάνει βήματα προς τα
πίσω…
10.
Ανάγνωση σκηνής: «S.O.S Πού είναι ο Αϊ-Βασίλης;»
Ο εμψυχωτής διαβάζει τη σκηνή.
11.

Το μηχάνημα
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Αντικριστά αναθέτουμε να κάνουν δύο ήχους
μηχανήματος , π.χ. τακ –τουκ.. Οι δεύτεροι αρχίζουν στην παύση των πρώτων… Έτσι,
παράγεται ο ήχος του πληκτρολογίου….
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Τα παιδιά κάνουν κύκλο πιασμένα χέρι χέρι. Προσπαθούν να μεταφέρουν έναν
πάτημα ποδιού, με συγχρονισμό το αριστερό πόδι του ενός με το δεξί του πλαϊνού του.






 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player

25

2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 9η – 10η Συνάντηση: «Ρόλος Στον Τοίχο»
 Παιχνίδια για ζέσταμα
19. Ένωση σωμάτων με έναν ήχο
Οι μαθητές κάνουν κύκλο. Διαδοχικά ο καθένας αρχίζει να φωνάζει για
δευτερόλεπτα «Σσσσς» κι ο ήχος περνάει στον επόμενο. Έπειτα, πιάνονται από το χέρι και
φωνάζουν ταυτόχρονα. Στο τέλος δίνουν στον ήχο κίνηση, γυρίζοντας γύρω γύρω ή
χοροπηδώντας.
 Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης
1. Ανάγνωση σκηνής: «Το ρυάκι των δακρύων»
Ο εμψυχωτής διαβάζει τη σκηνή.
2. Διερεύνηση συνθηκών σκηνής - Ανίχνευση σκέψης
Α. Ο εμψυχωτής με ερωτήσεις προς τα παιδιά δημιουργεί το τοπίο της δράσης.
Β. Έπειτα, ανιχνεύει σκέψεις – συναισθήματα των παιδιών ως ρόλος. Στην πρώτη
συνάντηση κάνουν μία γκριμάτσα για να δείξουν ως «Γελιονάρδοι» τι αισθάνονται…
3. Ρόλος στον Τοίχο
Α. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Επιλέγουμε ένα παιδί για Γελιονάρδο. Φτιάχνουμε
πρώτα το περίγραμμα ρόλου του Γελιονάρδου σε χαρτί του μέτρου. Το παιδί ξαπλώνει και
χαράσσουμε το περίγραμμά του. Ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν σε χαρτάκια τι
σκέφτεται ο Γελιονάρδος και να τα κολλήσουν μέσα στο σώμα του. Και τι σκέφτονται αυτά
ως παιδιά και να τα κολλήσουν απ’ έξω,. Στο τέλος, διαβάζουμε.
Β. Την επόμενη φορά κάνουμε το ίδιο για τον Άγιο Βασίλη.
 Παιχνίδια αποφόρτισης
α. Στην πρώτη συνάντηση τα παιδιά κάνουν κύκλο και χαρίζουν στην ομάδα από μία
κίνηση με το σώμα τους.
β. Στη δεύτερη συνάντηση, απλώνουμε γύρω από τον Άγιο Βασίλη ένα μπλε πανί
(ρυάκι δακρύων). Ένα παιδί πιάνεται από αυτό και τα υπόλοιπα μεταξύ τους. Κάνουμε
ένα σχήμα και υποθέτουμε πού θα φτάσει το ρυάκι μας…








 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
Χαρτάκι Α5
Κόλλες – μαρκαδόροι
Μπλε πανί
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 11η Συνάντηση: «Αυτοσχεδιασμοί – Θεατρικό Παιχνίδι»
 Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης
4. Ανάγνωση σκηνής: «Η Σύσκεψη των Αγίων στη Σουηδία»
Ο εμψυχωτής διαβάζει τη σκηνή.
5. Αλλαμπουρνέζικα
Οι μαθητές ως Αϊ-Βασίληδες προσπαθούν να συννενοηθούν, κάνοντας κύκλο κι
έχοντας αναλάβει ο καθένας κάποιο ρόλο. Πριν ξεκινήσουν αναφέρουν ποιος Άγιος είναι…
6. Ανάγνωση σκηνής: «Η διάσωση του Αϊ-Βασίλη»
Ο εμψυχωτής διαβάζει τη σκηνή.
7. Οτοστόπ
Οι μαθητές κάθονται με τη σειρά. Ένα παιδί είναι ο Κάλι –Καλ που οδηγεί το
Φασοπονόχημα…. Όπου συναντά παιδί, κάνει στάση και το παίρνει. Αυτό μπαίνοντας λέει
από ποια χώρα είναι και κάτι για τον Άγιο Βασίλη. Μπορεί να μιλήσει και κορακίστικα,
αλαμπουρνέζικα….

 Παιχνίδια αποφόρτισης
Τα παιδιά με τα σώματά τους κάνουν έναν αθόρυβο πανηγυρισμό για τη διάσωση του
Άγιου Βασίλη.






 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 12η Συνάντηση: «Θεατρικό Παιχνίδι - Πρόπλασμα»


Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης

1. Ανάγνωση σκηνής: «Οι Αϊ-Βασίληδες του κόσμου εν δράσει»
Ο εμψυχωτής διαβάζει τη σκηνή.
2. Το μαγικό κουτί
Το κάθε παιδί βγάζει, ως Άγιος Βασίλης, ένα αντικείμενο διαφορετικό κάθε φορά για
να εκδικηθεί τους κακούς. Αναφέρει όταν το βγάζει τι είναι .Συνεχίζει ο επόμενος με άλλο
αντικείμενο.
3. Πρόπλασμα
Έπειτα, με πλαστελίνη φτιάχνουν ό, τι θέλουν από τη σκηνή…. Αντικείμενο, όχημα,
πρόσωπα. Έτσι, δημιουργείται το πρόπλασμα της σκηνής για τη διάσωση του Άγιου Βασίλη.

 Παιχνίδια αποφόρτισης
Τα παιδιά φτιάχνουν μία υπογραφή στον αέρα για να αφήσουν το σημάδι τους, ότι
ήταν κι αυτά εκεί στη διάσωση του Άγιου Βασίλη.







 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
Πλαστελίνη
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 13η Συνάντηση: «Τεχνικές Σκυταλοδρομίας - Χιονοστιβάδας»


Παιχνίδια για ζέσταμα

1. Κύκλος - Κίνηση
Οι μαθητές σε κύκλο σχηματίζουν ένα χαμόγελο με το πόδι τους στον αέρα.


Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης

2. Ανάγνωση σκηνής: «Η Γελανδία βρίσκει και πάλι το γέλιο της»»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει.
3. Σκυταλοδρομία
Τα παιδιά μπαίνουν στο κέντρο του κύκλου με τη σειρά δημιουργούν μία
δυναμική εικόνα που να δείχνει πώς ήταν η Γελανδία τόσο καιρό. Μένουν για λίγο κι
επιστρέφουν στη θέση τους. Έπειτα, μπαίνει ο επόμενος.
4. Χιονοστιβάδα
Τα παιδιά μπαίνουν με τη σειρά και δημιουργούν μία δυναμική εικόνα που να
δείχνει πώς είναι η Γελανδία τώρα. Δε φεύγουν αλλά παραμένουν για να σχηματιστεί το
«Κάδρο της Γελανδίας».
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Τα παιδιά κάνουν μία ζωγραφιά που έχει τίτλο: «Το Κάδρο της Γελανδίας» .. Τους
λέμε ότι θα γίνει εξώφυλλο σε ένα περιοδικό κι εκεί μπορούν να φτιάξουν ό, τι από την
ιστορία θέλουν…








 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player

Γ) Αναδιήγηση (με ρέμπους)
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 13η Συνάντηση: «Διερευνητική δραματοποίηση σκηνής»


«Το Κάδρο της Γελανδίας»

Φτιάξε το δικό σου εξώφυλλο για το περιοδικό «Το Κάδρο της Γελανδίας»

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 14η Συνάντηση: «Ασκήσεις Εμπιστοσύνης»


Παιχνίδια για ζέσταμα

1. Ο κόμπος
Οι μαθητές σε κύκλο κλείνουν τα μάτια και κάνουν ένα βήμα μπροστά. Μόλις
πιάσουν το χέρι κάποιου άλλου τα ανοίγουν.


Παιχνίδια ενεργοποίησης δράσης

2. Ανάγνωση σκηνής: «Ο καλός σπορέας της γης»»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ο εμψυχωτής διαβάζει.
3. Ψάξε – Ψάξε δε θα με βρεις
Κλείνουμε τα μάτια κάποιων παιδιών και βάζουμε άλλους να τους αγγίζουν .
Εκείνοι πρέπει να μαντέψουν ποιοι είναι.
4. Οδήγησε τον τυφλό
Τώρα, δένουμε τα μάτια των υπόλοιπων παιδιών. Σχηματίζουμε κύκλο και
βαδίζουμε γύρω γύρω στον κύκλο. Τα παιδιά που έχουν μάτια ανοιχτά αναλαμβάνουν
να οδηγήσουν τον τυφλό.
5. Φανταστική μπάλα
Όπως οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε δυάδες αναπαριστούν πως παίζουν με ένα
μπαλόνι, που δεν πρέπει να τους πέσει κάτω.
 Παιχνίδι αποφόρτισης
Τα παιδιά κάνουν μία ζωγραφιά και τη χαρίζουν σε όποιον από την ομάδα
θέλουν…









 Εποπτικό Υλικό
Βιβλίο «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
Φύλλο εργασίας για εικαστική αποτύπωση
Μαρκαδόροι
Φωτογραφική μηχανή
Cd «ήχοι θεατρικού παιχνιδιού»
Cd player
Πανιά για τους τυφλούς
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σχολικό έτος: 2013 – 2014
Τάξη Β΄
«Απ’ το κείμενο στην παράσταση»
Με τα… «Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 14η Συνάντηση: «Διερευνητική δραματοποίηση σκηνής»


«Το δώρο μου για σένα»

Φτιάξε μία ζωγραφιά και χάρισέ την σε όποιον από την ομάδα θέλεις…

Όνομα: ………………………………………………………………………………
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Θεατρική διασκευή λογοτεχνικού κειμένου

____________________________________________________________________________

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013
«Χριστούγεννα στη Γελανδία»
 Τραγούδι (Feliz Navidad) + P.P.T. Φωτό πρόβες
Χριστούγεννα πια, Χριστούγεννα πια.
Γιορτή ετοιμάσαν του σχολειού μας,
τα μικρά παιδιά!

Η νύχτα αυτή θα ‘ναι μαγική.
Τη διάθεση όλων σας θα κάνουμε
γιορτινή!

Καλωσορίσατε όλοι κοντά μας.
Σ’ αυτήν εδώ τη ζεστή γωνιά μας.

2 φορές

Ευχόμαστε από την καρδιά μας
να περάσετε καλά…

Χριστούγεννα πια, Χριστούγεννα πια.
Λαμπιόνια, στολίδια, όλα γύρω
είναι φωτεινά…!

Η νύχτα αυτή θα ‘ναι μαγική.
Μ΄ αγάπη και χρώμα
έχουν όλα γύρω στολιστεί!

Καλωσορίσατε όλοι κοντά μας.
Σ’ αυτήν εδώ τη ζεστή γωνιά μας.

2 φορές

Ευχόμαστε από την καρδιά μας
να περάσετε καλά…
Επαναλαμβάνονται οι 3 τελευταίες στροφές
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1 φορά

 Video με αποσπάσματα από την περσινή γιορτή… (Στιγμιότυπα κ ΄ στο
τέλος διαφάνεια: περίληψη με λόγια)

 ΣΚΗΝΗ Α΄: «ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙ ΚΑΛ» + P.P.T. Με τίτλο σκηνής
Αφήγηση
Δέντρο της Αγάπης: Ο Κάλι, ο καλικάντζαρος στα έγκατα της γης
τον Αϊ – Βασίλη φρόντιζε για να ‘ναι υγιής.
Με βότανα θαυματουργά κι αγαπουλίνια ζουμερά,
ένα καλάθι τη φορά, έτρωγε απ’ τα φρούτα αυτά.

Διάλογοι
Κάλι: Έλα, χοντρομπαλούλη μου, φάε άλλη μια μπουκιά.
Αϊ - Βασίλης: (καθιστός στην πολυθρόνα του με την κούπα βοτανόζουμο στο χέρι,
δαγκώνει ένα σοκολατάκι σε σχήμα καρδούλας)
Πέρασε το Φθινόπωρο!
Χριστούγεννα έρχονται ξανά και πρέπει να μοιράσω δωράκια στα παιδιά!
Κάλι: Σε λίγο, καταφτάνουν εδώ τα ξωτικά.
Τα δώρα των παιδιών να φτιάξουν με χαρά!
Αϊ - Βασίλης: Κάλι Καλ, σ’ ευχαριστώ! (τον αγκαλιάζει)
Πάμε, μη χάνουμε καιρό!
Έχουμε κάμποση δουλειά και τα Χριστούγεννα αυτά!
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Τραγούδι (We wish you a merry Christmas) + P.P.T. με στίχους

Ο Κάλι με τον Αϊ-Βασίλη
στην υπόγεια σπηλιά,
δώρα θα ετοιμάσουν
για του κόσμου τα παιδιά.

Η χρονιά έχει περάσει.
Κι οι δυο φίλοι καλοί,
είναι μετά το ατύχημα
του Άγιου στη σκεπή.
…………………………………………………….
Ο Κάλι δώρα είχε μοιράσει
στου πλανήτη τα παιδιά.
Ανέλαβε τον Άγιο
να κάνει καλά.
Απ’ το Δέντρο της Αγάπης
μ’ αγαπουλίνια ζουμερά,
τον Άγιο φροντίζει
κι όλα πάνε καλά.
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 ΣΚΗΝΗ Β΄: «ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ» + P.P.T. με τίτλο σκηνής
Αφήγηση

Δέντρο της Αγάπης Όμως, λιγάκι παρά κει, σε μια σπηλιά πιο σκοτεινή,
οι καλικάντζαροι ,οι κακοί, έχουν και πάλι μαζευτεί!
Οι «Τουστραβάω» κι οι «Τουσπρώχνω»…
Σε δυο ομάδες χωρισμένοι, είναι πολύ αποφασισμένοι
για σκανταλιές ένα σωρό, στων Χριστουγέννων τον καιρό…

Διάλογοι
(Όλοι οι καλικάντζαροι, ανάλογα την ομάδα τους, με συνοδεία RAP‘’ Don’t be a
grinch’’ . Μπαίνουν με «τρενάκι» )
Τουσπρώχνω: Είμαστε οι «Τουσπρώχνω», μόνο καταστροφή
ετούτα τα Χριστούγεννα θα φέρουμε στη γη.
(δείχνουν με τα χέρια ότι σπρώχνουν)

Τουστραβάω: Εμείς οι «Τουστραβάω», που όλα τα χαλάμε.
Τον Κάλι και τον Άγιο, καθόλου δεν τους πάμε, καθόλου δεν τους πάμε.
(δείχνουν με τα χέρια ότι σπρώχνουν)

Κακομούτσουνος: Εγώ, ο κακομούτσουνος, θα κάνω φασαρία.
Γιατί ο Αϊ – Βασίλης μας φέρνει δυστυχία!
Πλακουτσομύτης: Η μύτη μου είναι πλακουτσή και η κακία μου πολλή.
Μανδραμπούλος – αρχηγός: Και τα δικά μας τα παιδιά, να φτιάχνουνε δωράκια;
Μες στη σπηλιά του Κάλι καλ, για της γης τα «παιδάκια»; (ειρωνικά)
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(Με μουσική RAP το δίστιχο: ‘’ Don’t be a grinch’’)
Τουσπρώχνω: Μας τη δίνουν τα δωράκια, τα παιχνίδια κι η χαρά!
Τουστραβάω: Μας τη δίνουν τα στολίδια κι η αγάπη στην καρδιά!

Πλατυπόδης: Το πόδι μου είναι πλατύ, κινούμαι σαν την αστραπή!
Αρχηγέ, μη χάνουμε καιρό! Πολλή καλοσύνη, μου μυρίζει εδώ! (απευθύνεται στο
Μανδραμπούλο)
Κοκαλιάρης: Ούτε να φάω δεν μπορώ, απ’ το πολύ μου το κακό…
Το Δέντρο της Αγάπης όρθιο παραμένει!
Όσο κι αν πριονίζουμε, να πέσει αυτό δε θέλει!
Φαφούτω: Και πού ακούστηκε, καλέ, ο Άγιος να ζει με έναν καλικάντζαρο
κάτω από τη γη;
Κάκη – Καν: Το μήνυμα είναι σαφές! Να δράσουμε επειγόντως!
Άμα δε θέλουμε γιορτές, να κάνει ο επάνω τόπος!
Μανδραμπούλος: Μη φοβάσαι, Κάκη – καν κι εσείς κακοί μου φίλοι!
Του Κάλι και του Άγιου είν λίγα τα ψωμιά!
Ο αρχηγός έχει σκεφτεί μια τέλεια σκανταλιά…

Τραγούδι (Have a Holly Jolly Christmas) + P.P.T. με στίχους

Τα καλικαντζαράκια,
κάτω από τη Γη
Σχέδιο ετοιμάζουν,
το γέλιο να χαθεί.

Το Μανδραμπούλο έχουν
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δικό τους αρχηγό.
Σκανταλιές αρχίζουν
των Χριστουγέννων τον καιρό.

Στον Αϊ-Βασίλη θέλουν
εμπόδιο να σταθούν.
Τη λύπη αγαπάνε,
στο κακό χοροπηδούν.

Το Δέντρο της Αγάπης
πριονίζουν με χαρά.
Στη Γη να ανεβούνε,
να φέρουν συμφορά.
……………………………………….
Στον Αϊ-Βασίλη θέλουν
εμπόδιο να σταθούν.
Τη λύπη αγαπάνε,
στο κακό χοροπηδούν.

Το Δέντρο της Αγάπης
πριονίζουν με χαρά.
Στη Γη να ανεβούνε,
να φέρουν συμφορά.
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 ΣΚΗΝΗ Γ΄: «ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙ ΚΑΛ» + P.P.T. με τίτλο
σκηνής

Αφήγηση

Παλέτα: Γράμματα έφταναν πολλά και μηνύματα ηλεκτρονικά
στου Κάλι καλ μας τη σπηλιά, από του κόσμου τα παιδιά.

Πινέλο 1: Ο Αϊ – Βασίλης και τα ξωτικά
τα δώρα ετοιμάζαν για όλα τα παιδιά.

Πινέλο 2: Όμως, οι ατυχίες δεν άργησαν να ‘ρθουν…
Αφού οι καλικάντζαροι γι’ αυτό αγωνιούν…

Διάλογοι
(Ο Κάλι βρίσκεται μπροστά από τον υπολογιστή. Ο Αϊ – Βασίλης, ο οποίος έχει
αποκοιμηθεί με την κούπα στο χέρι, πετάγεται όταν ακούγεται το μήνυμα)

 Ακούγεται ηχογραφημένο το μήνυμα
«Τα γράμματα των παιδιών προς τον Αϊ- Βασίλη εξαφανίστηκαν από τα
ταχυδρομεία όλου του κόσμου! Οι ταχυδρομικοί σάκοι που θα ταξίδευαν στη
σπηλιά του Κάλι Καλ, όπου έχει εγκατασταθεί προσωρινά το εργαστήριο του ΑϊΒασίλη, έχουν κάνει φτερά! Σίγουρα πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή που
σημειώθηκε ποτέ στα αστυνομικά χρονικά.»
Αϊ - Βασίλης: Κι η «σκόνη» για το γέλιο εδώ δεν έχει φτάσει!
Και το Γελιονάρδο, από τις επαφές μου έχω χάσει.
Κάλι: Ε, άλλο μην καθόμαστε και χάνουμε την ώρα!
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Δίχως τη σκόνη γέλιου, δε γίνονται τα δώρα!
 Ακούγεται ηχογραφημένο το μήνυμα
«Κλάματα παιδιών, φωνές: Πού είναι τα γράμμα μας; Θέλουμε τα δώρα μας από
τον Αϊ-Βασίλη…» (κοιτάζουν έκπληκτοι την οθόνη του υπολογιστή)
Αϊ - Βασίλης: Πρέπει να φύγω γρήγορα, στη γη να ανεβώ!
Να μάθω τι έχει συμβεί! Δε χάνω ούτε λεπτό!

Τραγούδι (Santa Claus is coming to town ) + P.P.T. με στίχους
Ο Άγιος Βασίλης δε χάνει στιγμή.
Πάει να δει τι έχει συμβεί.
Και το γέλιο έχει χαθεί.

Του γέλιου η σκόνη δεν είναι εκεί.
Το Γελιονάρδο να βρει δεν μπορεί.
Μάλλον κάτι έχει συμβεί.

Στο έλκηθρο ανεβαίνει.
Δε χάνει ούτε λεπτό.
Κάτι έχει γίνει
Και δεν είναι για καλό.

Τα δώρα τους θέλουν
όλα τα παιδιά.
Φωνάζουν και κλαίνε, σε κάθε γωνιά.
Τα γράμματά τους κάναν φτερά.
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 ΣΚΗΝΗ Δ΄: «ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ» + P.P.T. Φωτό βιβλίου, σελ. 35
Αφήγηση
Πούλια: Οι τάρανδοι χλιμίντρισαν γεμάτοι από χαρά,
όταν τον Αϊ – Βασίλη είδαν να ‘ ναι καλά.
Το έλκηθρο απογείωσαν , στη Γελανδία να πάνε
μα πάνω απ’ τη Σκανδιναβία, τον Αρκτούρο συναντάνε.

Διάλογοι
Αρκτούρος: Καλώς τους, σας περίμενα, εδώ στο Όρος το Πικρό! (δείχνει το τοπίο)
Το ασημένιο αυτό ρολό κρύβει μεγάλο μυστικό.


Ο Αρκτούρος διαβάζει το μήνυμα/ είναι ηχογραφημένο

«1 Νοεμβρίου. Γελανδία. Ώρα 2 το πρωί. Μαυριδερά πλάσματα με στρατιωτικές
στολές συναντιούνται μυστικά.. Ιπτάμενο αντικείμενο ρίχνει ταχυδρομικούς σάκους
σε οίκημα που ανοίγει η σκεπή του και κλείνει πάλι μυστηριωδώς.»
Αϊ - Βασίλης: Ευχαριστώ, Αρκτούρε. Με βόηθησες πολύ!
Μπρος για τη Γελανδία, το γέλιο πριν χαθεί!
(Ακούγεται παγωμένος αέρας να φυσάει. Παίρνει το σκούφο του Αϊ-Βασίλη.
Ακούγεται το μήνυμα με ηλεκτρονική φωνή.)


Ηχογραφημένο μήνυμα με σπαστή φωνή

«Ιπτάμενο αντικείμενο. Συναγερμός! Χοντρός γέροντας, με κόκκινη στολή οδηγεί
τουρμπινομηχανή. Ο Αϊ-Βασίλης έφτασε. Σε τρία δευτερόλεπτα εκτοξεύστε δίχτυ
σύλληψης. 3, 2,1,0.Πυρ!»
(Μπαίνουν στη σκηνή 4 στρατιώτες – καλικάντζαροι με ένα δίχτυ που το ρίχνουν
πάνω στον Αϊ-Βασίλη. Αυτός κοιτάζει σαστισμένος.)
Αξιωματικός – Κάκη Καν: Παραβίασες το χώρο μας!
Αϊ - Βασίλης: Μα…
Αξιωματικός -Κάκη Καν: Πάρτε τον, να τον δέσετε! Βάλτε τον φυλακή!
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(Οι άλλοι 2 στρατιώτες - καλικάντζαροι βγάζουν το δίχτυ από τον Αϊ-Βασίλη, του
δένουν μάτια και χέρια με μαύρο μαντίλι και στο πόδι του δένουν ένα σκούρο
μπαλόνι. Αποχωρούν οι 2 και ο Αϊ-Βασίλης. Μένουν οι άλλοι 2…Έρχεται κι ο
Μανδραμπούλος)
Αξιωματικός – Φαφούτω: (Μόλις τον βλέπει, χαιρετά στρατιωτικά.)
Ο Αϊ-Βασίλης βρίσκεται ήδη στη φυλακή.
Αρχηγός - Μανδραμπούλος: Θέλω αυτή η σύλληψη να μείνει μυστική.
Αξιωματικός - Φαφούτω: Στις διαταγές, αρχηγέ, (χαιρετά στρατιωτικά)
Να και του γέλιου η σκόνη. (τη βγάζει από την τσέπη του και τη δίνει)
Τώρα, θα κλαίνε όλοι!
Αρχηγός- Μανδραμπούλος : Χε, χε, χε….. (γελά χαιρέκακα)
Αξιωματικός – Κάκη Καν: Κι οι σάκοι με τα γράμματα έκαναν φτερά…
Αρχηγός - Μανδραμπούλος: Ωραία! Το σχέδιό μας πηγαίνει μια χαρά!
Σε λίγο ετοιμαστείτε, για δάκρυα πολλά!

Αφήγηση
Πούλια: Ο Μανδραμπούλος, ο κακός, της συμφοράς ο αρχηγός
μία ιδέα τρομερή είχε και πάλι σκαρφιστεί.
Οι καλικάντζαροι, με φόρμες εργασίας
δούλευαν ασταμάτητα, κατά της ευτυχίας!
Το γέλιο θα το έκοβαν, με τα τσιπάκια που έφτιαχναν.
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Τραγούδι (Deck the halls- Fa la la la la ) + P.P.T. με στίχους

O Αϊ-Βασίλης τον Αρκτούρο
με το έλκηθρο του συναντά.
Και το μυστικό μαθαίνει
για τα γράμματα απ’ τα παιδιά.

Με βιασύνη τότε φεύγει
λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
Πάει προς τη Γελανδία,
να τα δει όλα από κοντά.

Όμως για κακή του τύχη
βρίσκεται σε σκοτεινό κελί.
Καλικάντζαροι τον πιάνουν.
Και τον βάζουνε στη φυλακή.
2 φορές
Τώρα κάθεται και κλαίει
λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
Πώς τα δώρα θα μοιράσει,
σε όλου του κόσμου τα παιδιά;
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 ΣΚΗΝΗ Ε΄: «ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙ ΚΑΛ» + P.P.T. με τίτλο σκηνής
Αφήγηση
Παλέτα: Την ίδια ώρα ο Κάλι, ανήσυχος πολύ,
πρέπει με κάποιον τρόπο, να δει τι έχει συμβεί.
(Ο Κάλι Καλ, ανήσυχος, πληκτρολογεί στον υπολογιστή το μήνυμα και το λέει
φωναχτά…)
Κάλι: Χάθηκε ο Αϊ-Βασίλης. Όποιος γνωρίζει ή είδε κάτι, να επικοινωνήσει με τον
Κάλι Καλ, τον ταχυδρόμο του. SOS.
Αφήγηση
Πινέλο 1: Το μήνυμά του έφτασε σε σπίτια και σχολειά.
Πινέλο2: Το είδαν και το τύπωσαν της γης όλης τα παιδιά.
(Ο Κάλι Καλ λαμβάνει μήνυμα. Ακούγεται ήχος μηνύματος…)
Κάλι: (διαβάζει το μήνυμα μεγαλόφωνα…)
Γεια σου, καλέ μου, Κάλι Καλ. Γιόχαν ειν τ’ όνομά μου.
Το σκούφο τ’ Αϊ-Βασίλη, βρήκα στη γειτονιά μου…
Έξω από την καλύβα μου, στο Όρος το Πικρό
Το βρήκα να ανεμίζει σ΄ ένα έλατο ψηλό.
Κάλι: (μονολογεί…)
Πρέπει να δράσω γρήγορα. Μάλλον στη Γελανδία θα βρίσκεται το μυστικό
κι εκεί τον μπουνταλά θα βρω.
Όμως, πριν ξεκινήσω, τους άλλους Άγιους να ειδοποιήσω.
(πληκτρολογεί)
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Τραγούδι (All I want for Christmas ) + P.P.T. με στίχους

Ο Κάλι- Καλ ψάχνει τον τρόπο
για να δει τι έχει συμβεί…
Αφού απ’ τον Αϊ-Βασίλη
μήνυμα δεν έχει ‘ρθει.
Αργά….
Η αγωνία του πολλή.
Κι απ’ τον υπολογιστή,
προσπαθεί να βρει,
μήπως κάποιος τον έχει δει.

Ο Κάλι- Καλ ψάχνει τον τρόπο
για να δει τι έχει συμβεί…
Αφού απ’ τον Αϊ-Βασίλη
μήνυμα δεν έχει ‘ρθει.

Η αγωνία του πολλή.
Κι απ’ τον υπολογιστή,
προσπαθεί αυτός να βρει,
μήπως κάποιος έχει δει.

Η αγωνία του πολλή.
Κι απ’ τον υπολογιστή,
προσπαθεί να βρει,
μήπως κάποιος τον έχει δει.
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Τα παιδιά όλου του κόσμου
έλαβαν το μήνυμα.
Κι άρχισαν να το κολλάνε
σε κολόνες και σχολειά.

Από το μικρό το Γιόχαν
πήρε την απάντηση…
κάπου εκεί στη Γελανδία
ανεμίζει το σκουφί.

Η αγωνία του πολλή.
Κι απ’ τον υπολογιστή,
προσπαθεί να βρει,
μήπως κάποιος τον έχει δει.
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 ΣΚΗΝΗ ΣΤ΄: «ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ» + P.P.T. Φωτό βιβλίου, σελ. 38-39
Αφήγηση

Χιονούλα 1: Ο Αϊ-Βασίλης κάτω κει, στο σκοτεινό του το κελί
κάθεται μελαγχολικός και όλο κλαίει, ο καψερός!
Ο νους του είναι στα ξωτικά, στου Κάλι Καλ τη σπηλιά.
Χιονούλα 2: Κι εκεί που είναι μόνος του, δεν έχει ούτε σκουφί
ξάφνου ακούει χτυπήματα, στο διπλανό κελί…

Διάλογοι
Αϊ - Βασίλης: Μου φαίνεται τρελάθηκα. Χτυπήματα πολλά,
ακούω εδώ πέρα, μέσα στη μοναξιά!
Γελιονάρδος: Είμαι ο Γελιονάρδος, καλέ μου, Αϊ-Βασίλη.
Στα μάτια μου φορέσανε κατάμαυρο μαντίλι.
Στη φυλακή με βάλανε στην ίδια μου τη χώρα,
εκείνοι οι κακούργοι γυρίζουν έξω τώρα.
Αϊ - Βασίλης: Για τους καλικάντζαρους μιλάς;
Γελιονάρδος: Ναι, στο Κατραμένιο Δάσος ειν’ το κρησφύγετό τους.
Στη λίμνη την Ακρίδα, το εργοστάσιό τους.
Γελιονάρδος: Γελιονάρδε μου, καλέ, είμαστε τελειωμένοι!
Χιονοστιβάδα συμφορών, τώρα μας περιμένει!
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Τραγούδι ( Ding - dong) + P.P.T. με στίχους

Πού να είναι ο Κάλι – Καλ
και τα ξωτικά;
Θα νομίζουν τα παιδιά,

2 φορές

πως είμαι καλά;

Πού να ξέρουν πως με πιάσαν
και με βάλανε μέσα στη φυλακή…

2 φορές

Των παιδιών το γέλιο θέλουνε
να βάλουν στο κελί.
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 ΣΚΗΝΗ Ζ΄: «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΔΩΝ» + P.P.T. Φωτό βιβλίου,
σελ.42-43
(Ακούγονται κουδούνια ταράνδων...)
Αφήγηση
Χιονούλα 2: Σα να ακούω έλκηθρα, ταρανδοβολητά!
Θα ‘ρχονται οι Αϊ-Βασίληδες, με σούζα τα σκοινιά….
(Ένας ένας με τη σειρά που εμφανίζονται, μπαίνει στη σκηνή…)
Διάλογοι
Φάδερ – Κρίστμας: Είμαι ο Φάδερ Κρίστμας. Έρχομαι απ’ την Αγγλία.
Περ – Νοέλ: Κι εγώ ο Περ Νοέλ, εκεί απ’ τη Γαλλία.
Σάντα Κλάους: Είμαι ο Σάντα Κλάους, απ’ την Αμερική.
Κι έρχεται ακόμα ένας, απ’ την Ανατολή.
Χοτεϊόσο: Απ’ την Ασία έρχομαι. Χοτεϊόσο ειν’ τ’ όνομά μου.
Μπεφάνα: Εγώ είμαι η Μπεφάνα, από την Ιταλία.
Και ήρθα τελευταία, γιατί είμαι μια κυρρρία!!!!
(Βγαίνει ο Αρκτούρος)
Αρκτούρος: Καλωσορίσατε, Άγιοι, από της γης τα μέρη.
Ετούτα που θ’ ακούσετε, κανείς άλλος δεν ξέρει..
(Ανοίγει το ημεροσκόπιό του και διαβάζει…)
«7 Νοεμβρίου. 3 το πρωί. Ομάδα οπλισμένων αντρών κατέλαβε από ξηρά και αέρα
τη Γελανδία. Ο βασιλιάς τα χώρας φυλακίστηκε. Όλοι οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να
δουλεύουν στην παραγωγή όπλων και να συντηρούν τη φωτιά στα μηχανήματα.
Πρώτη ύλη καύσης, τα γράμματα των παιδιών.»
Φάδερ - Κρίστμας: Το εγγόνι μου είναι φυλακή;
Περ – Νοέλ: Πόσο κακοί είναι οι άνθρωποι αυτοί;
Μπεφάνα: Αυτό που μου σπαράζει εμένα την καρδιά,
είναι πως τα παιδιά δεν παίζουν τώρα πια.
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Φάδερ – Κρίστμας: Δε γελάνε! Δεν τραγουδάνε!
Περ - Νοέλ: Χωρίς εμάς κακοπερνάνε!
Χοτεϊόσο: Χριστούγεννα… Μαυρούγεννα… Θα είν τα φετινά.
Σάντα Κλάους: Αφήστε όλοι τις κλάψες κι ακούστε με καλά!
(Μαζεύονται όλοι γύρω του, ν’ ακούσουνε ό,τι έχει να τους πει…. Βουβή σκηνή –
Δυναμικές εικόνες.)

Τραγούδι (Rockin’ around the Christmas Tree ) + P.P.T. με τους στίχους
Οι Άγιοι της Γης
ήρθαν ευθύς.
Να δουν τι έχει συμβεί.

Ο Αρκτούρος τους είπε
το μυστικό.
Το σχέδιο το κακό.

Τότε αυτοί, σκεφτήκαν μαζί
μια λύση για να βρουν.
Το γέλιο ξανά, να ‘ρθει στα παιδιά.
Δώρα να μοιραστούν…

Ο Χοτεϊόσο είχε σχέδιο
φοβερό…
Ο Περ-Νοέλ και η Μπεφάνα ναι
είπαν στο λεπτό.
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Οι Άγιοι της Γης
ήρθαν ευθύς.
Να δουν τι έχει συμβεί.

Ο Αρκτούρος τους είπε
το μυστικό.
Το σχέδιο το κακό.
…………………………………………
Ο Χοτεϊόσο είχε σχέδιο
φοβερό…
Ο Περ-Νοέλ και η Μπεφάνα ναι
είπαν στο λεπτό.

Οι Άγιοι της Γης
ήρθαν ευθύς.
Να δουν τι έχει συμβεί.

Ο Αρκτούρος τους είπε
το μυστικό.
Το σχέδιο το κακό.
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 ΣΚΗΝΗ Η΄: «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ – ΚΑΛΙ ΚΑΛ» + P.P.T. Φωτό βιβλίου,
σελ. 60-61
Αφήγηση

Χιονούλα 3: Στα χιονισμένα τα βουνά ο Κάλι Καλ, όλο χαρά,
τη Γελανδία συναντά.
Όλου του κόσμου τα παιδιά, τον βοηθήσαν αρκετά.

Τα δάκρυα τ’ Αϊ-Βασίλη έπεφταν νερό κι έγιναν ποτάμι, πολύ ορμητικό!
Το ρυάκι των δακρύων ακολούθησε ευθεία
Και τον Αϊ-Βασίλη βρήκε με μεγάλη ευκολία.

Διάλογοι
(Ο Αϊ-Βασίλης στο κελί του είναι ταλαιπωρημένος, χωρίς σκούφο…)
Κάλι: Έι, χοντρομπαλούλη μου, εγώ είμαι. Με θυμάσαι;
Αϊ-Βασίλης: Όχι, δεν ξέρω τίποτα! Μάλλον, όνειρο θα’ σαι!
(Εμφανίζεται ένας στρατιώτης- καλικάντζαρος)
Στρατιώτης - Καλικάντζαρος: Πουλάκια μου, σας έπιασα! Αλτ και ψηλά τα χέρια!
(Ο Κάλι Καλ βουτάει το πανί από το ρυάκι των δακρύων και το ρίχνει στα πόδια του.
Τον πετάει κάτω και τον δένει…)
Γελιονάρδος: Έι, είμαι κι εγώ εδώ! Άνοιξε το κελί!
Ψάξε να βρεις ένα κλειδί, στη τσέπη αυτού εκεί… (δείχνει το στρατιώτη)
(Ο Κάλι Καλ ψάχνει στην τσέπη του στρατιώτη, βρίσκει το κλειδί και του ανοίγει)
Γελιονάρδος: Σ’ ευχαριστώ! Μας έσωσες! Χάρη πολύ μεγάλη
χρωστάει η Γελανδία, σε σένα Κάλι – Κάλι.
(Βγαίνουν επάνω. Εμφανίζεται ο Χοτεϊόσο με το σπρέι…)
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Χοτεϊόσο: Ε, σεις ελάτε από δω! Είμαι ο Χοτεϊόσο!
Με το σπρέι το θαυματουργό, αόρατοι θα γίνουμε μέσα σε ένα λεπτό!!!
(Πιάνονται πίσω του τρενάκι και φεύγουν. Ακούγεται ήχος από κουδούνια
ταράνδων. )

Τραγούδι (Sleigh Ride ) + P.P.T. με στίχους
Ο Άγιος ελεύθερος είναι πάλι παιδιά.
Χάρη στους φίλους του, τον Κάλι και τα ξωτικά.
Τα φετινά Χριστούγεννα θα ‘ναι πιο λαμπερά.
Γιατί το γέλιο στη Γελανδία πήγε ξανά.

Τίκι, τακ, τίκι, τακ
με χαρά χτυπά του Άγιου η καρδιά.
Στο έλκηθρό του είναι ξανά.
Τίκι, τακ, τίκι, τακ, τίκι, τίκι, τακ
κάνει από χαρά.
Και των ταράνδων η καρδιά.

Ο Άγιος ελεύθερος είναι πάλι παιδιά.
Χάρη στους φίλους του, τον Κάλι και τα ξωτικά.
Τα φετινά Χριστούγεννα θα ‘ναι πιο λαμπερά.
Γιατί το γέλιο στη Γελανδία πήγε ξανά.

Παιδικές φωνές, χαμόγελα παντού ηχούν.
Για το δώρο του Αϊ-Βασίλη τώρα αγωνιούν.
Κι όλοι τρέχουν, παίζουν πάλι με χαρά,
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2 φορές

Που το γέλιο βρήκε πάλι βασιλιά.

 ΣΚΗΝΗ Θ΄: « Ο ΚΑΛΙ ΚΑΛ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ » + P.P.T. Φωτό βιβλίου, σελ.6465
Αφήγηση
Δέντρο της Αγάπης: Οι Αϊ-Βασίληδες έβαλαν το σχέδιο σε δράση!
Ποτέ ξανά κανένας, το γέλιο δε θα χάσει!
Παλέτα: Όλα τα ξαναέφτιαξαν με γέλιο στο λεπτό
Και το κακό εξαφάνισαν με σπρέι θαυματουργό.
Πινέλο 1: Κι όταν ο Αι-Βασίλης κατέβηκε στη γη, τα πάντα είχαν τελειώσει.
Πινέλο 2: Τότε, αποφασίστηκε αυτός στην Καισαρεία, να πάει για να βρει λιγάκι
ησυχία.

Πούλια: Ο Γελιονάρδος βόηθησε πολύ τα ξωτικά, τα δώρα όλα να φτιάξουνε
να κάνουνε Χριστούγεννα και φέτος τα παιδιά.
Χιονούλα 1: Ο Κάλι Καλ ανέλαβε τα δώρα να μοιράσει.
Κι όλου του κόσμου τα παιδιά, μ’ αγάπη να χορτάσει.
Χιονούλα 2: Και για το τέλος άφησε να πάει στην Καισαρεία.
Χιονούλα 3: Να μάθει και πώς είναι του… μπουνταλά η υγεία!

Διάλογοι
(Ο Κάλι κρατάει το σκούφο του Αϊ-Βασίλη, κρυμμένο με το χέρι πίσω στην πλάτη
του…)
Αϊ-Βασίλης: Αγαπουλίνιε, Κάλι Καλ, κανονικά μιλάω!
Και με υπερηφάνεια, για δες με , περπατάω! (Κάνει βήματα πέρα δώθε)
Κάλι: Γιούπι, χοντρομπαλούλη μου, βλέπω είσαι καλά…
Εδώ έχω και το σκούφο σου… Δώρο απ’ τα παιδιά! (Τον εμφανίζει..)
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Αϊ-Βασίλης: Για πες μου, οι κακομούτσουνοι φύγαν για τα καλά;;;
Κάλι: Ναι, κάτω από τη γη έχουνε πάλι αυτοί χωθεί.
Κάλι: Άι, στο καλό σου, Αϊ-Βασίλη, συγκινήθηκα πολύ!
Πάντα δίπλα σου θα μείνω! Θα ‘μαστε φίλοι καλοί!
(Ακούγονται ήχοι από καμπάνες..)
Αϊ-Βασίλης: Καλή Χρονιά, βρε Κάλι μου! Μ’ ελπίδα και υγεία!
Και στων ανθρώπων τις ψυχές, να υπάρχει ευτυχία!!!
( Ο Κάλι Καλ χώνεται στη αγκαλιά του Αϊ-Βασίλη…)
Τραγούδι ( Last Christmas) + P.P.T. με στίχους
Ο Κάλι κι ο Άγιος, παιδιά,
έχουν αγάπη βαθιά στην καρδιά.
Κι εμείς, σαν μια αγκαλιά
θα είμαστε για πάντα.
……………………………………………
Είμαστε ακόμα παιδιά
κι έχουμε τόσα συναισθήματα.
Είμαστε αγνοί μες στην ψυχή μας.
Κακία καμιά σε μας δεν υπάρχει.

Μακάρι στον κόσμο αυτό
να φύγει η λύπη και το κακό.
Μόνο να υπάρχει η ζωή
με όνειρα να είναι γεμάτη.

Ήρθαν και πάλι γιορτές,
γύρω μας όλα δεν είναι όπως χθες.
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Να είστε όλοι καλά.
Και να χαμογελάτε.

Ένα «ευχαριστώ»
θα πούμε σε όσους ήρθατε εδώ!
Να είστε όλοι καλά.
Και να χαμογελάτε!
…………………………………………
Μακάρι στον κόσμο αυτό
να φύγει η λύπη και το κακό.
Μόνο να υπάρχει η ζωή
με όνειρα να είναι γεμάτη.

Ήρθαν και πάλι γιορτές,
γύρω μας όλα δεν είναι όπως χθες.
Να είστε όλοι καλά.
Και να χαμογελάτε.

Ευχές για υγεία, χαρά…
Γίνετε όλοι και πάλι παιδιά.

2 φορές

Να ‘ρθει μια καλή χρονιά.
Μ’ ελπίδα κι ευτυχία!!
ΤΕΛΟΣ
2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Τάξεις Α΄ και Β΄
Δεκέμβριος 2013
____________________________________________________________________________
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013
Τάξη Β΄
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Αγγελακοπούλου Μαρίας
Η Μαρία Αγγελακοπούλου είναι δασκάλα, με προπτυχιακές σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτά στο β΄ έτος μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
Πανεπιστημίου Πατρών στην κατεύθυνση: «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική, Πρακτικές στην
Εκπαίδευση». Έχει υλοποιήσει πληθώρα καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την παράδοση, το περιβάλλον και την υγεία.Έχει δημοσιεύσει
εργασίες της για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Έχει λάβει μέρος σε
συναφή σεμινάρια ως επιμορφούμενη κι ως επιμορφώτρια, σε σχετικές ημερίδες και δύο
συνέδρια ως εισηγήτρια.Ανήκει στην ομάδα δράσεων πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού
στη σχολική μονάδα που εργάζεται. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πολιτιστική, θεατρική
αγωγήκαι τη χρήση της τέχνης ως μέσου διδακτικής παρέμβασης. Έχει κάνει αρκετές
θεατρικές διασκευές διηγημάτων κι έχει εκπονήσει δράσεις για την προώθηση της
φιλαναγνωσίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού δράματος ως ερευνητικού εργαλείου σε κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα της
σχολικής τάξης. Στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας μελετά το ρόλο του σώματος
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συντονίζει δραστηριότητες παιδικών, θεατρικών
εργαστηρίων. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο. Συμμετέχει σε εθελοντικές ομάδες με
έντονη κοινωνική δράση.

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: aggelako_maria@yahoo.gr
Τηλ. Εργασίας: 2696033084 Κινητό: 6932605424

