Το ςθμείωμα που φζρνει ςτθν τάξθ μασ ζνασ μικρόσ ιππότθσ,οδθγεί το ενδιαφζρον
μασ ςε μεςαιωνικά μονοπάτια, κάςτρα καιιππότεσ. Μζςα από αυτι τθν πορεία,
ανακαλφπτουμε ότι το ςκάκι είναι ζνα παιχνίδι που κρατά από εκείνθ τθν
εποχι,ταξιδεφουμε μζςα από τισ μεςαιωνικζσ και όχι μόνο, μελωδίεσ τθσ άρπασ,
επιςκεπτόμαςτε τθν «καςτροχτιςμζνθ» Μονι Καιςαριανισ και γνωρίηουμε τα
κάςτρα τθσ Ελλάδασ μασ.

Ταξίδι ςτον μεςαίωνα ξεκινά!
Το μινυμα του ιππότθ ανακαλφπτουμε ότι είναι ζνα ποίθμα που περιγράφει ζνα
μυςτθριϊδεσ κάςτρο. Επεξεργαηόμαςτε το περιεχόμενο του μθνφματοσ αλλά και το
είδοσ του γραπτοφ κειμζνου μζςα από μουςικοκινθτικά παιχνίδια δουλεφοντασ
τονζμμετρο ρυκμό του με το ταμπουρίνο και βθματιςμοφσ ςε διαφορετικοφσ
χρόνουσ (αργά, γριγορα, πιο γριγορα).

Φανταηόμαςτε και ηωγραφίηουμε το μυςτθριϊδεσ αυτό κάςτρο, ενϊ
πραγματοποιοφμε καταιγιςμό ιδεϊν γενικά γφρω από τα κάςτρα. Καταγράφουμε
τισ γνϊςεισ και τισ απορίεσ μασ και αποφαςίηουμε να βροφμε πλθροφορίεσ,
ςκεπτόμενοι τρόπουσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν προτείνοντασ πθγζσ, όπωσ μαμάμπαμπάσ, αδζρφια, βιβλία, ipad.
Παρατθροφμε εικόνεσ με διάφορα κάςτρα (αλθκινά, παιχνίδια, ςε ηωγραφιά,…). Ο
κακζνασ επεξεργάηεται τθν εικόνα του, περιγράφει και ηωγραφίηει το πλαίςιο μζςα
ςτο οποίο νομίηει ότι εντάςςεται θ εικόνα. Αντλοφμε πλθροφορίεσ για τα κάςτρα

μζςα από βιβλία γνϊςεων και δθμιουργοφμε μια γωνιά κάςτρου μζςα ςτθν τάξθ,
ενϊ ο κακζνασ καταςκευάηει τον δικό του πφργο από χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ
γάλατοσ.
Κατθγοριοποιϊντασ τισ απορίεσ μασ, χωριηόμαςτε ςε 4 ομάδεσ για να
αναηθτιςουμε πλθροφορίεσ που αφοροφν: τουσ ιππότεσ, τθν καταςκευι των
κάςτρων, τουσ χϊρουσ τουσ, τθν ηωι μζςα ςε αυτά. Οι ομάδεσ ςυναντιοφνται,
ςυηθτοφν, ξεφυλλίηουν βιβλία, προβλθματίηονται και καταγράφουν τα ερωτιματά
τουσ (αντιγραφι λζξθσ, ηωγραφιά).

Σε βάκοσ χρόνου, οι ομάδεσπου ψάχνουν πλθροφορίεσ για τα κάςτρα,
ςυγκεντρϊνουν τισ πλθροφορίεσ τουσ, τισ επεξεργάηονται ςε επίπεδο ομάδασ,
αντιγράφουν «ςθμαντικζσ» λζξεισ, καταςκευάηουν και ηωγραφίηουν βάςθ των
πλθροφοριϊν τουσ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δουλείασ τθσ, κάκε ομάδα ςχεδιάηει
μια μικρι δραματοποίθςθ παρουςιάηοντασ με αυτό τον τρόπο τισ πλθροφορίεσ τθσ
ςτθν ολομζλεια (υπόλοιπθ τάξθ).

Μακαίνοντασ για τουσ ιππότεσ.
Διαβάηουμε τθν ιςτορία του βαςιλιά Αρκοφρου και τθν δραματοποιοφμε
μπαίνοντασ ςε ρόλουσ ιπποτϊν. Χορεφουμε και ςυνεδριάηουμε γφρω από τθν δικι
μασ ςτρογγυλι τράπεηα, ενϊ «χαράηουμε» με τα ξίφθ μασ, τα ονόματά μασ ςτθ
κζςθ μασ ςτο τραπζηι, όπωσ κάνουν οι ιππότεσ του Κάμελοτ.

Αποφαςίηουμε τα οικοςιματά μασ ανάλογα με το τι αρζςει ςτον κακζνα, και τα
ηωγραφίηουμε πάνω ςτισ αςπίδεσ μασ, τισ οποίεσ κρεμάμε ςτα τείχθ του κάςτρου
μασ (περιμετρικά τθσ τάξθσ).
Παράλλθλα, με κακθμερινά κινθτικά παιχνίδια και δραματοποιιςεισ που μασ
ταξιδεφουν ςτα κάςτρα και μασ βάηουν ςε περιπζτειεσ ςαν ιππότεσ, βλζπουμε
ςχετικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ, διαβάηουμε το βιβλίο «οι καλοί και τουσ κακοί
ιππότεσ» και φτιάχνουμε τουσ ιππότεσ μασ με τισ πανοπλίεσ τουσ από κομματάκια
αλουμινόχαρτου.

Παίηοντασ με τα γράμματα τθσ λζξθσ «ιππότθσ» ςε ομαδικό και ατομικό επίπεδο,
μασ δίνεται θ αφορμι για φωνολογικά παιχνίδια με τα ονόματά μασ και με λζξεισ
που ςυναντάμε ς’ ζνα κάςτρο (πχ το «Ι» τθσ Ιςαβζλλασ και του Ιππότθ, το «Γ» του
Γιάννθ και του Γελωτοποιοφ…).

Διαςκεδάηουμε μεκινθτικά παιχνίδια που ςυνδυάηουν εικόνεσ και γράμματα και
φτιάχνουμε αντίςτοιχεσ καρτζλεσ αναφοράσγια τθ τάξθ.

Το ςκάκι ζνα παιχνίδι για το «μυαλό» από τθν εποχι των κάςτρων!
Διαβάηοντασ τθν ιςτορία δυο βαςιλιάδων, το «πόλεμοσ χωρίσ αιτία», ςυναντάμε
ζνα παιχνίδι οικείο ςε κάποιουσ από εμάσ το «ςκάκι».Συηθτάμε για τισ εμπειρίεσ
αυτϊν που γνωρίηουν το παιχνίδι και ςυμφωνοφμε ότι είναι ζνα παιχνίδι για
μικροφσ και μεγάλουσ.
Παρατθροφμε τθν ςκακιζρα και τα πιόνια και ανακαλφπτουμε τθν ςχζςθ των
φιγοφρων με τα κάςτρα (πφργοι, βαςιλιάδεσ, βαςίλιςςεσ…).Μακαίνουμε για τισ
βαςικζσ κινιςεισ ςτο ςκάκι και τισ κζςεισ των πιονιϊν, τοποκετϊντασ τα ςτθν
ςκακιζρα ςφμφωνα με κάποιεσ ιδιότθτζσ τουσ (πχ ο πφργοσ μπαίνει ςτθν άκρθ για
να προςτατεφει,…).

Δουλεφουμε ατομικά το μοτίβο τθσ «ςκακιζρασ», ενϊ παράλλθλαφτιάχνουμε μια
μεγάλθ επιδαπζδια ςκακιζρα και παίηουμε κινθτικά παιχνίδια μεταμορφωμζνοι ςε
πιόνια.Υποδεχόμαςτε ςτθν παρζα μασ το δάςκαλό του ςκάκι του ςχολείου μασ, με
τον οποίο παρακολουκοφμε μια ιςτορία για το ςκάκι, γνωρίηουμε τουσ ιρωεσ
(φιγοφρεσ) και βιϊνουμε ρόλουσ πάνω ςτθν μεγάλθ ςκακιζρα.

Γνωρίηουμε ζνα άλλο παιχνίδι που ζχει ςκακιζρα, τθν τρίλιηα και τθν ςυγκρίνουμε
με το ςκάκι (μακζτα, πιόνια, κινιςεισ,…).Ενκουςιαηόμαςτε και αποφαςίηουμε να
φτιάξουμε από πθλό τισ δικζσ μασ τρίλιηεσ.

Ταξιδεφοντασ ςτισ μελωδίεσ μιασ άρπασ.
Με αφορμι τα γλζντια και τθν μουςικι ςτα κάςτρα, γνωρίηουμε μζςα από εικόνεσ
και βίντεο μουςικά όργανα τθσ εποχισ, όπωσ βιόλα, άρπα, αυλόσ, λαοφτο.Παίηουμε
μουςικοκινθτικά παιχνίδια που μασ βοθκοφν να ξεχωρίςουμε βαςικζσ μουςικζσ
ζννοιεσ, όπωσ αργά, γριγορα, ςιγά, δυνατά.
Ακοφγοντασ μουςικά κομμάτια με άρπα, κλείνουμε τα μάτια, ταξιδεφουμε και
παρατθροφμε τα ςυναιςκιματα που μασ πλθμμυρίηουν.Τισ επόμενεσ μζρεσ
φιλοξενοφμε με χαρά μια μουςικό με τθν τεράςτια άρπατθσ, τθσ οποίασ ο
παραμυκζνιοσ ιχοσ τθσ μασ μαγεφει και μασ ταξιδεφει.

Γνωρίηοντασ τα κάςτρα τθσ Ελλάδασ.
Αφοφ αναρωτιόμαςτε εάν υπάρχουν κάςτρα ςτθν Ελλάδα και αν ζχουμε δει ποτζ
κανζνα, ςτθν ςυνζχεια παρατθροφμε και επεξεργαηόμαςτε ζνα πολιτιςτικό χάρτθ
τθσ Ελλάδασ, προςπακϊντασ να διακρίνουμε που υπάρχουν κάςτρα.

Ζπειτα, διαλζγουμε από ζνα κάςτρο και αναηθτοφμε πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ
παρουςιάηει ο κακζνασ με καμάρι μζςα από μια αφίςα του!

Επίςκεψθ ςτθν Μονι Καιςαριανισ.
Αρχικά, προετοιμαηόμαςτε για τθν επίςκεψθ, δραματοποιϊντασ το οδοιπορικό μασ
μζχρι εκεί μζςα από μια φανταςτικι ιςτορία.
Στθ ςυνζχεια, ςυηθτϊντασ με βάςθ αυτά που ξζρουμε για το πϊσ είναι μζςα ζνα
κάςτρο, ςχεδιάηουμε τθν Μονι – κάςτρο, όπωσ τθν φανταηόμαςτε, ενϊ ςτθν
ςυνζχεια παρατθροφμε και επεξεργαηόμαςτε φωτογραφίεσ από διάφορα ςθμεία

τθσ Μονισ.Μζςα από μουςικοκινθτικό παιχνίδι και με τθν βοικεια των
φωτογραφιϊν «χτίηουμε» ςταδιακά τθν Μονι και τουσ χϊρουσ τθσ.
Τελικά, επιςκεπτόμαςτε τθν Μονι, ςυναντάμε τθν ξεναγό μασ, μακαίνουμε ζνα
ςωρό πλθροφορίεσ, αναβιϊνουμε τον τρόπο που ηοφςαν μζςα ςτα τείχθ, ενϊ
κλείνουμε τθν βόλτα μασ με ζνα νόςτιμο πικ-νικ!Μετά τθν επίςκεψθ ςυηθτάμε για
όςα κάναμε και είδαμε και ηωγραφίηουμε τισ αγαπθμζνεσ μασ ςτιγμζσ.

Κλείνοντασ το κζμα με τα κάςτρα.
Αναβιϊνουμε τθν ηωι ςτο κάςτρο μζςα από ζνα παραμφκι, βουτάμε ςτισ ςελίδεσ
ενόσ φανταςτικοφ βιβλίου δθμιουργϊντασ μια ιςτορία.Η ιςτορία αυτι γίνεται το
κεντρικό κομμάτι τθσ γιορτισ που ετοιμάηουμε για τα κάςτρα.Όλοι μαηί
ςυντάςςουμε και γράφουμε τθν πρόςκλθςθ για τθν γιορτι μασ, θ οποία ςφραγίηει
και το τζλοσ του οδοιπορικοφ μασ ςτα κάςτρα.

Κλείνοντασ…

Δουλεφοντασ πολυτροπικά με τα παιδιά κακ’ όλθ τθν διάρκεια του project,
καταφζραμε να αγγίξουμε και καλλιεργιςουμε μιαςειρά ςθμαντικϊν ικανοτιτων,
όπωσ:






















Να διθγοφνται τισ εμπειρίεσ τουσ και να τισ ςυςχετίηουν με τισ εμπειρίεσ άλλων.
Να ςυηθτοφν και να επιχειρθματολογοφν.
Να εμπλουτίηουν τον προφορικό τουσ λόγο με καινοφριεσ λζξεισ, φράςεισ,
απομνθμόνευςθ ρόλων για γιορτι, παρουςίαςθ,…
Να παρατθροφν και να περιγράφουν.
Να αποκτιςουν φωνολογικι επίγνωςθ μζςα κυρίωσ από τα ονόματά τουσ και
τα αρχικά αυτϊν (οι πιο οικείεσ τουσ λζξεισ)
Να ακοφν και να κατανοοφν διθγιςεισ.
Να ζρκουν ςε επαφι με διάφορα είδθ κειμζνων.
Να κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ γραφισ ωσ μζςο επικοινωνίασ, όπωσ μζςα από
τθν ανάπτυξθ δικϊν τουσ κειμζνων,…
Να αντιγράφουν λζξεισ που εξυπθρετοφν λειτουργικζσ ανάγκεσ ςτθν τάξθ και
τθν ομάδα.
Να ενκαρρφνονται να γράφουν όπωσ μποροφν!
Να προβλθματίηονται και να ερευνοφν ποίκιλεσ καταςτάςεισ.
Να καλλιεργοφν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και να οξφνουν τθν ςκζψθ τουσ (πχ
ςκάκι).
Να προβλθματίηονται για πρακτικά κακθμερινά ηθτιματα και να αναηθτοφν
λφςεισ.
Να δουλεφουν ομαδοςυνεργατικά, να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, να
παίρνουν αποφάςεισ και να υλοποιοφν από κοινοφ.
Να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ μζςα από τισ ευκαιρίεσ που τουσ
δίνονταιμε τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τον πειραματιςμό.
Να προςεγγίηουν και όςο μποροφν να αποςαφθνίηουν χωροχρονικζσ ζννοιεσ,
μζςα από τθν μελζτθ τθσ ιςτορίασ των κάςτρων, τθν επίςκεψθ ςτο μουςειακό
χϊρο….
Να αναπτφςςουν ενδιαφζρον για ιςτορικά γεγονότα, να γνωρίηουν ςτοιχεία
από τθν ηωι μιασ άλλθσ εποχισ (φαγθτα, ςτολζσ , ςπίτια , ςυνικειεσ).
Να κατανοοφν και να «διαβάηουν» ζνα χάρτθ.
Να εξοικειϊνονται με βαςικζσ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ, υλοποιϊντασ μικρζσ
ζρευνεσ, παρατθρϊντασ, ςυλλζγοντασ ςτοιχεία από διάφορεσ πθγζσ, να
οργανϊνουν, να ερμθνεφςουν,…









Να πειραματίηονται με διάφορα υλικά και χρϊματα.
Να εκφράηονται με το δθμιουργικό δράμα αναπτφςςοντασ τθν γλϊςςα και τθν
επικοινωνία.
Να εκφράηονται με τον αυτοςχεδιαςμό και τθν μίμθςθ, να μπαίνουν μζςα ςε
ρόλουσ.
Να μοιράηονται ευκφνεσ και ρόλουσ για το ανζβαςμα μιασ κεατρικισ
παράςταςθσ.
Να αναπαράγουν απλά θχθτικά πρότυπα με τθν φωνι και το ςϊμα τουσ.
Να εκφράηουν ςυναιςκιματα μζςα από τθν ακρόαςθ μουςικϊν ζργων.
Να ταυτίηουν τον υπολογιςτι με εργαλείο εργαςίασ και διαςκζδαςθσ.

