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Προτε ινόμενη  εκπαιδευτ ική  δ ιαδ ικασία
Βήμα 1  Λέμε στα παιδιά ότι σήμερα θα μιλήσουμε 
για ρώματα  Του  ρωτάμε να μα  πουν ποιο είναι το 
αγαπημένο του  ρώμα, π    

   Του  ητάμε να μα  δεί ουν ό,τι 
ρωματιστό υπάρ ει γύρω του - ρωματιστά μολύβια, 

ή ρωματιστά αντικείμενα στην τά η, τα ρώματα των 
ρού ων του  και να τα περιγρά ουν, π    

      Μπορούμε να περνάμε από τα 
θρανία και να ρωτάμε: I     ,    N , 
  I         

N ,    Στη συνέ εια του  δεί νουμε 
κάρτε  που έ ουμε από άλλε  δραστηριότητε  ή 
εικόνε  κομμένε  από περιοδικά και του  ητάμε να 
περιγρά ουν τα διά ορα αντικείμενα, π     

       

Βήμα 2  Στη συνέ εια, λέμε στα παιδιά ότι σήμερα 
θα μιλήσουμε για κάτι εντελώ  δια ορετικό, του  
Ινδιάνου  Του  δεί νουμε μία εικόνα Ινδιάνου Β Δ04

01  ητάμε από τα παιδιά να μα  πουν τι έρουν 
για αυτού  Α ού μα  μιλήσουν για αυτού  ρώματα, 
ρού α, τερά, κλπ , του  λέμε ότι θα του  διηγηθούμε 
έναν παραδοσιακό Ινδιάνικο θρύλο, την Ιστορία του 
Ουράνιου Τό ου      βλ  
υλικό για τον εκπαιδευτικό για τα λόγια  
Λέμε στα παιδιά να καθίσουν όπω  αντά ονται ότι 
κάθονται οι Ινδιάνοι σε κύκλο
Βά ουμε τι  Τέσσερι  Επο έ  του  Β Δ04 03 , 
ή και την Λίμνη των Κύκνων Β Δ04 04  και λέμε 
την ιστορία στα παιδιά  Παράλληλα, όσο ετυλίγεται η 
ιστορία του  κάνουμε ερωτήσει  Για παράδειγμα, μόλι  
παίρνει τον λόγο κάποιο ρώμα στην ιστορία, ρωτάμε 
τα παιδιά:
-           

          
    ,   ,  , 
, , 

Βρίσκουμε έτσι την ευκαιρία να επαναλάβουμε 
σ ετικό λε ιλόγιο με τρο έ  και αγητά  τσι στο 
κίτρινο ρώμα βρίσκουμε ευκαιρία να μιλήσουμε για 
λουλούδια και πεταλούδε , στο μπλε για τον ουρανό 

και τη θάλασσα, ποιον μπορούμε να δούμε στη 
θάλασσα ή στον ουρανό και κάνουμε επανάλη η σε 
ώα, στο κόκκινο για το Πάσ α και τα κόκκινα αυγά 

και στο πορτοκαλί για ρούτα και λα ανικά  Στο τέλο  
τη  ιστορία  του  ρωτάμε να μα  πουν τι κατάλαβαν 
από την ιστορία, τι του  έκανε εντύπωση, κλπ  Εκεί 
μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα τη  αποδο ή  του 
δια ορετικού και τη  σημασία  τη  αλληλε άρτηση

Βήμα 3  Μετά, για να διευκολύνουμε τα παιδιά 
να θυμηθούν την ιστορία του  δεί νουμε εικόνε  και 

ράσει  σ ετικέ  με αυτή Β Δ04 0 -8  Τα παιδιά 
βλέπουν την εικόνα και λένε τι δεί νει ω  ε ή : I   
I    I    Στη συνέ εια, του  δίνουμε το 

ύλλο εργασία  Β Δ04 01  στο οποίο ι νηλατούν 
τι  ράσει , τι  οποίε  έ ουν συ ητήσει προηγουμένω  
με τι  εικόνε

Βήμα 4  Στη συνέ εια, προ ωράμε με τη 
δραματοποίηση τη  ιστορία  Λέμε στα παιδιά 
ότι θα παί ουμε  την ιστορία στα Αγγλικά, όπω  
μπορεί να την έλεγαν οι Ινδιάνοι βλ  υλικό για 
τον εκπαιδευτικό για τα λόγια τη  δραματοποίηση  
Ανάλογα με το μέγεθο  τη  τά η  και τον αριθμό των 
παιδιών, ενδεικτικά μπορούμε να ωρίσουμε τα παιδιά 
σε 5 ομάδε  των 5 παιδιών , μια για κάθε ρώμα  
Στη συνέ εια, μπορούν να σ ηματίσουν ημικύκλια, το 
ένα μέσα στο άλλο ώστε να μοιά ουν σαν το ουράνιο 
τό ο  Ο Η εκπαιδευτικό  επαναλαμβάνει τα λόγια με τα 
παιδιά, μέ ρι να τα μάθουν
Κατά την δραματοποίηση τη  ιστορία , τα παιδιά 
κάθε ομάδα  ορούν ή κρατούν κάτι στο ρώμα που 
αντιπροσωπεύουν  Μπορούν να ρησιμοποιήσουν 
γκο ρέ ρωματιστό αρτί για να τιά ουν ολίδε  
για τα μανίκια του , ανάλογα με το ρώμα τη  
ομάδα , ή να ωγρα ίσουν καρτούλε  με αυτό που 
αντιπροσωπεύουν και να τι  κρατούν στα έρια του  
Θα μπορούσαμε επίση  να του  ητήσουμε να έρουν 
μαντήλια ή καπέλα στο ρώμα τη  κάθε ομάδα
Τα λόγια συνοδεύονται από μιμητικέ   ορευτικέ  
κινήσει  που διαλέγουν τα παιδιά  Μπορεί η 
δραματοποίηση να γίνει σε μορ ή μιού ικαλ, όπου το 
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Προτε ινόμενη  εκπαιδευτ ική  δ ιαδ ικασία
κάθε ρώμα-παιδί να παρουσιά εται ορεύοντα  ένα 
κλασσικό κομμάτι, κάτι σαν τη λίμνη των κύκνων και 
να λέει:
- I   I      κ ο κ

Δ4

Υλικό  γ ια  τον την  εκπαιδευτ ικό
Κ Ε Ε  B_Δ04_C01-8, _C

Γ   

THE STORY OF THE RAINBOW 
 (based on an Indian legend)
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THE STORY OF THE RAINBOW
:

S1: - I   I      
S :-    I     
S3:- I   
S4:- I   
S5: - I     I  

B : 
S1: -    I    
S :- I     
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