Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Μεηά ηελ ελαζρόιεζή καο κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο Οηθνγέλεηα θαη Σπίηη γηα ηηο
νπνίεο ηα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, απνθαζίζακε λα επεθηαζνύκε θαη ζε
απηήλ ηεο γεηηνληάο. Μέζα από αλαγλώζεηο βηβιίσλ θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα
(καζαίλνπλ λα αθνύλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο θαη λα παίξλνπλ ην ιόγν εθ πεξηηξνπήο)
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύζνπκε ηη ζπλαληά θαλείο ζπρλόηεξα ζε απηήλ, δηαπηζηώζακε
πσο ηα καγαδηά είλαη απηά πνπ θάλνπλ ηδηαίηεξε εληύπσζε ζηα παηδηά. Γηα ην ιόγν
απηό επηιέρζεθαλ ην θνκκσηήξην, ην καλάβηθν, ην πεξίπηεξν θαη ν θνύξλνο, γύξσ
από ηα νπνία ζα επηθεληξώλνληαλ ζην εμήο νη δξαζηεξηόηεηέο καο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί όηη ζπκπεξηιάβακε ζην πξόγξακκά καο ην πάξθν, παξά ην γεγνλόο όηη δελ
απνηειεί καγαδί, θαζώο απηό εκθαλίζηεθε κε έληνλν ηξόπν ζηηο απαληήζεηο ησλ
παηδηώλ.
Ξεθηλήζακε κε ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην θνκκσηήξην. Αλαδεηήζακε
πιεξνθνξίεο ζε βηβιία (λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο) θαη
βαζηδόκελνη ζε απηέο, πξνζπαζήζακε λα ην δξακαηνπνηήζνπκε. Τα παηδηά αλέιαβαλ
ηόζν ην ξόιν ηνπ θνκκσηή θαη ηνπ βνεζνύ ηνπ, όζν θαη ησλ πειαηώλ ηνπ πνπ
πεξηκέλνπλ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο. Σηε ζπλέρεηα, θαηαζθεύαζε ν θαζέλαο ηε δηθή
ηνπ βνύξηζα (εμέιημε ηεο ιεπηήο ηνπο θηλεηηθόηεηαο) θαη ζρεδίαζε ζε θύιιν
εξγαζίαο ηα καιιηά πνπ θόβνληαη από ην ςαιίδη ηνπ θνκκσηή (εμάζθεζε ζην
ζρεδηαζκό γξακκώλ).

Ακέζσο κεηά, ζεηξά είρε ην καλάβηθν. Καηεγνξηνπνηήζακε ηα θξνύηα θαη ηα
ιαραληθά από ηε γσληά ηεο θνπδίλαο ηεο ηάμεο καο (ηαμηλόκεζε κε βάζε έλα
θξηηήξην) θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα παίμακε δηάθνξα θηλεηηθά (λα αλαπηύζζνπλ
βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο) θαη ζεαηξηθά παηρλίδηα κε ηνλ καλάβε θαη ηνπο πειάηεο
ηνπ πνπ έξρνληαη γηα λα ςσλίζνπλ (λα αλαπηύζζνπλ γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο
δεμηόηεηεο κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε). Μάιηζηα, πξνζζέζακε ζην ζεαηξηθό καο
παηρλίδη ηελ ηακεηαθή κεραλή, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εκπιαθνύλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο πιεξσκήο.

Γηα ηελ ελαζρόιεζή καο κε ην πεξίπηεξν δηακνξθώζακε θαηάιιεια κηα από ηηο
γσληέο ηεο ηάμεο καο. Αθνύ ηελ αδεηάζακε καδί κε ηα παηδηά από ηα πξνεγνύκελα
παηρλίδηα ηεο (λα θαηαλννύλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο), θέξακε άδεηεο
ζπζθεπαζίεο από ην ζπίηη καο (ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο) θαη
θαηαζθεπάζακε εθεκεξίδεο (παξνηξύλνληαη λα «γξάθνπλ» όπσο κπνξνύλ) γηα λα ηελ
εκπινπηίζνπκε. Η γσληά ηνπ πεξηπηέξνπ ελζνπζίαζε ηα παηδηά, ηα νπνία
παξαηεξήζεθε λα ηελ επηιέγνπλ πνιύ ζπρλά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ
παηρληδηνύ.

Τειεπηαίν καγαδί ην νπνίν επεμεξγαζηήθακε ήηαλ ν θνύξλνο. Τη αγνξάδνπκε όκσο
από ην θαηάζηεκα απηό; Από ηελ αθήγεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ (λα

αθεγνύληαη-δηεγνύληαη-πεξηγξάθνπλ) από ηηο επηζθέςεηο ηνπο εθεί νδεγεζήθακε ζην
ζπκπέξαζκα πσο ην ςσκί θαη ηα θνπινπξάθηα είλαη ηα πξντόληα πνπ πηζηεύνπλ όηη
παξάγεη θπξίσο έλαο θνύξλνο. Έηζη ινηπόλ, παξαζθεπάζακε ην δηθό καο πξνδύκη κε
λεξό, καγηά θαη αιεύξη (ρεηξηζκόο θαη αλάκεημε πνζνηήησλ) θαη ηελ επόκελε κέξα
δπκώζακε ην ςσκί καο. Τν βάιακε ζην θνύξλν λα ςεζεί θαη κόιηο εηνηκάζηεθε, ην
γεπηήθακε, αιιά θαη ην ρξεζηκνπνηήζακε ζην ζηήζηκν ηνπ δηθνύ καο «αξηνπνηείνπ».
Τα αγαπεκέλα ζε όινπο θνπινπξάθηα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο
πιαζηειίλεο (λα πιάζνπλ θαη λα κνξθνπνηνύλ)!

Όζνλ αθνξά ην πάξθν, αθνύ πξώηα ζπδεηήζακε γηα ην ηη ζπλαληά θαλείο όηαλ
θάλεη κηα βόιηα εθεί, βγήθακε έμσ ζηνλ θήπν καο θαη παίμακε κε ηα αληίζηνηρα
παηρλίδηα(εμεξεύλεζε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηνπο). Σηε ζπλέρεηα, θηηάμακε ηε
δηθή καο θνύληα ή ηξακπάια κε ηε ρξήζε πιαζηειίλεο.

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ηα παηδηά ζπκκεηείραλ
έλζεξκα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, δείρλνληαο ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε απηέο ηνπ
ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί όηη αθόκε θαη ηα πην δηζηαθηηθά παηδηά
επηθνηλώλεζαλ κε ηνπο άιινπο θαη εθθξάζηεθαλ κέζα από απηέο, ζπληειώληαο έηζη
ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο απηό,
απνθαζίζακε λα αλεβάζνπκε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα
παξνπζηάζνπκε θαη ζηνπο γνλείο θαη ινηπνύο καο αγαπεκέλνπο όια όζα κάζακε απηό
ην δηάζηεκα. Επηπξόζζεηα, πξνεηνηκάζακε θάπνηα παηρλίδηα εκπλεπζκέλα από ηα
παξαπάλσ επαγγέικαηα γηα λα παίμνπκε καδί ηνπο.
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