ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: “Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ”
Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ
παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη
αθνύζακε θάπνηα ζηηγκή ζηελ ηάμε καο. Παξάιιεια ππήξρε θαη ελδηαθέξνλ γηα
ηα δώα θαη γηα λα απνθαζίζνπκε κε ηη ζα αζρνιεζνύκε ςεθίζακε
ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ.

Ζ Νηελεθεδνύπνιε πήξε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ – ΓΛΩΑ)
Έηζη ινηπόλ μέθηλεζε ην ηαμίδη καο!!!!
Παξαθνινπζήζακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ηνπ ζρνιείνπ απνζπάζκαηα
από ηελ παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ «Νηελεθεδνύπνιε» (ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ). ηελ
ζπλέρεηα ζπδεηήζακε ζηελ νινκέιεηα γηα απηό πνπ παξαθνινπζήζακε θαη ηα
παηδηά καο εμέθξαζαλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ληελεθεδάθη πνπ ζα
ήζειαλ λα θαηαζθεπάζνπλ. Μαο δόζεθε ε επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε ηα
κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ είρακε θέξεη θαη λα δηαπηζηώζνπκε εάλ κπνξνύκε λα
ηα κεηακνξθώζνπκε ζε θνύθιεο ηεο Νηελεθεδνύπνιεο (ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΓΛΩΑ).
Παίμακε θηλεηηθό παηρλίδη-δηαδξνκή ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ όπνπ ηα παηδηά
πεξπάηεζαλ θαη ηζνξξόπεζαλ πάλσ ζε δνθνύο, πέξαζαλ κέζα από ηνύλει θαη
ζηεθάληα θαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο “είδαλ” κέζα από ηα “καγηθά” θπάιηα ηνπο
ηη έθαλαλ ηα ληελεθεδάθηα θαη καο ην πεξηέγξαθαλ. (ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ, ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ
ΓΛΩΑ, ΑΓΡΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ)

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαληαζηηθνύ ηαμηδηνύ καο ζηελ Νηελεθεδνύπνιε
απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε όια απηά πνπ “είδαλ” ηα παηδηά γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ δηθή καο Νηελεθεδνύπνιε (βνπλά, δέληξα, ζπίηηα,
ινπινύδηα, αξθνύδεο, ζαξαληαπνδαξνύζεο, αεξνπιάλα & γαηνύιεο).
Γηαπηζηώζακε όκσο όηη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε καο δελ
είλαη αξθεηά γηα λα θηηάμνπκε ηηο θαηαζθεπέο καο. Απνθαζίζακε λα ζπληάμνπκε
έλα ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκό. Σν ζεκείσκα απηό
απεπζπλόηαλ ζηνπο γνλείο ηνπ θάζε παηδηνύ (ΓΛΩΑ – ΓΡΑΦΖ)
ηελ ζπλέρεηα πξνέθπςε άιινο έλαο πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε πώο ζα
πάξνπκε όινη απηό ην ζεκείσκα αθνύ έρνπκε κόλν έλα. ηόρνο καο ήηαλ λα
πξνηείλνπλ ιύζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, θάπνην παηδί πξόηεηλε λα
πάκε ζην γξαθείν ηεο θπξίαο Γέζπνηλαο. Πήγακε όινη καδί, καο εμήγεζε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο θαη καο εθηύπσζε ηα αληίγξαθα πνπ
ρξεηαδόκαζηαλ. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ – ΓΛΩΑ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ)
Απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ γηα λα ηνλ
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ νδεγό γηα λα μέξεη ν θαζέλαο ηη έρεη αλαιάβεη λα θάλεη.
(ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ)
Παξάιιεια ζπγθεληξώλακε ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ ρξεηαδόκαζηαλ θαη ηα
παηδηά ηα παξνπζίαδαλ ζηελ νινκέιεηα. (ΓΛΩΑ) Μαο δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο
απνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηαιια θαη ηηο θαηαγξάςακε ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ.
Καιέζακε ινηπόλ ηελ κακά ελόο παηδηνύ ζηελ ηάμε καο, ε νπνία αζρνιείηαη κε
ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη από κέηαιιν, γηα λα καο ιύζεη ηηο απνξίεο καο.
(ΓΛΩΑ – ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ – ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ – ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ)
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο κακάο δόζεθε ζηα παηδηά ε επθαηξία:
 Να δνπλ από θνληά δηάθνξα είδε κεηάιισλ.
 Να ηα πηάζνπλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ πνηά είλαη καιαθά θαη πνηά όρη.
 Να δνπλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα θηηάμεη ηα θνζκήκαηα.
 Να κάζνπλ πνπ βξίζθνπκε ηα κέηαιια βιέπνληαο θσηνγξαθίεο ζε βηβιία.
 Να καο απαληήζεη ζηηο απνξίεο καο.
 Να δηαθνζκήζνπλ ην κνλόγξακκκα ηνπ νλόκαηόο ηνπο από ραιθό γηα λα
ην θξαηήζνπλ σο ελζύκην.

ηε ζπλέρεηα μεθηλήζακε ηηο θαηαζθεπέο καο. Σν θάζε παηδί θηηάρλεη ηελ
θαηαζθεπή πνπ έρεη πξνηείλεη αηνκηθά από κεηαιιηθά θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά
θαζώο θαη όινη καδί θηηάρλνπκε από κία θαηαζθεπή κε δηάθνξα πιηθά, ε νπνία
έρεη ην ίδην ζέκα.
Οη θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο:











Φηηάμακε βνπλά ελώλνληαο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο γηα λα ζρεκαηηζηεί ε
βνπλνθνξθή θαη δσγξαθίδνληαο ην εζσηεξηθό ηνπ κε θαθέ λεξνκπνγηά
ρεδηάζακε έλα ηξέλν κε πξόηππν (παξαιιειόγξακκα γηα βαγόληα,
θύθινη γηα ξόδεο θαη επζείεο γξακκέο γηα ξάγεο).
Κόςακε κε ην ςαιίδη δύν παξαιιειόγξακκα θαη θνιιήζακε ηηο ξόδεο γηα
λα θηάμνπκε ηα απηνθίλεηα.
Φηηάμακε όινη ην ζπίηη γηα ην ληελεθεδάθη καο ρξεζηκνπνηώληαο έλα
αινπκηλέλην ηαςάθη κηαο ρξήζεο. Κόςακε θαη θνιιήζακε ηελ πόξηα, ηα
παξάζπξα θαη ηελ ζηέγε θαη ηελ θακηλάδα.
Φηηάμακε δέληξα από ζύξκα θαη θνιιήζακε θπιιαξάθηα από θαλζόλ
ραξηόλη θαη θνξδειίηζεο.
Λνπινύδηα από θνπηάθηα αινπκηλίνπ θαη ζύξκα
Εσγξαθίζακε γάηεο θαη πξνζζέζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
Αξθνύδεο-κάζθεο από ραξηνζαθνύιεο
Αεξνπιάλα από ξνιά πγείαο
αξαληαπνδαξνύζεο. Σα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ην πσο
είλαη απηό ην εξπεηό θαη αλαδήηεζαλ ιύζεηο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ
θαη ζην Γηαδίθηπν. (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΓΛΩΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ) Αθνύ
βξήθακε ηηο ιύζεηο πνπ αλαδεηνύζακε δσγξαθίζακε ζαξαληαπνδαξνύζεο
κε λεξνκπνγηά θαη καξθαδόξνπο. (ΔΗΚΑΣΗΚΑ)

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνύληαλ νη αηνκηθέο θαηαζθεπέο ησλ παηδηώλ γηα ηελ
καθέηα καο από κεηαιιηθά-αινπκηλέληα πιηθά θαζώο θαη δηάθνξα θηλεηηθά
παηρλίδηα θαη δξακαηνπνηήζεηο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπέο απηέο.
Αλαιπηηθόηεξα:
 Βνπλά από αινπκηλόραξην
 Σξέλα από θνπηάθηα αλαςπθηηθώλ
 Γέληξα από κεηαιιηθά θνπηηά θαη ηαςηά κηαο ρξήζεο
 Απηνθίλεην από κεηαιιηθό θνπηί θαη αινπκηλόραξην.
 αξαληαπνδαξνύζα από ιάζηηρν θαη ζύξκα
 Λνπινύδηα από θάρνπιεο θαθέ
 Γέληξα από αινπκίλην θαη ηζόρα
 Γάηα από έλα κπξίθη θαη ξεζώ
 Αξθνύδα από αινπκίλην
 Αεξνπιάλν από κεηαιιηθά ληελεθεδάθηα
Οινθιεξώζακε ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα θηηάρλνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο
Νηελεθεδνύπνιεο (Μειίηζα, Μειέληνο, Βνπηπξέληνο, αξδέιαο, ΟΚ Μπακ-Μπακ,
νθόο θαη Λαδέληνο. Σν θάζε παηδί είρε δηαιέμεη κία δηαθνξεηηθή θνύθια
(ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ)

Όια ήηαλ έηνηκα γηα ηελ παξνπζίαζή καο!!! Μέζσ δξακαηνπνίεζεο,
ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη απηνζρεδηαζκνύ, πξνεηνηκάζακε ηελ ηζηνξία καο θαη
ζηήζακε ηελ καθέηα καο. Φηηάμακε ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηνπο γνλείο καο θαη
καγεηξέςακε γηα λα ηνπο θεξάζνπκε. (ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΓΛΩΑ-ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ-ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΩΓΖ)

Έηζη ινηπόλ γνλείο θαη παηδηά ηαμίδεςαλ ζηελ δηθή καο Νηελεθεδνύπνιε!!!!

Οη λεπηαγσγνί
Έιζα Σζηαδή
Διέλε Νηθνιάνπ

