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THE STORY OF THE RAINBOW
Διηγούμαστε και δραματοποιούμε έναν παραδοσιακό Ινδιάνικο θρύλο με 
πρωταγωνιστές τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 

ι ο 
Τα παιδιά ακούν, διαβά ουν και δραματοποιούν μια 
ιστορία- διασκευή ενό  Ινδιάνικου θρύλου που διδάσκει ότι 
όλα τα ρώματα είναι ισά ια και ότι το κάθε ρώμα παί ει 
το δικό του σημαντικό ρόλο στη ύση  

Γλ ικο  οι 

 Να επαναλάβουν τα ρώματα 
 Να μάθουν λε ιλόγιο σ ετικό με στοι εία τη  ύση ,π  
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 Να επαναλάβουν δομέ  για να περιγρά ουν πράγματα, 
προτιμήσει , π         

    I      ,                 
N ,         ,    
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 Να μάθουν να προ έρουν και να διαβά ουν το γράμμα I  
βλ  οδηγίε  στην εισαγωγή

ι ικο  οι 

 Να διασκεδάσουν συμμετέ οντα  στην ιστορία του 
Ουράνιου Τό ου 

 Να κατανοήσουν τι  έννοιε  τη  δια ορετικότητα  & 
τη  αλληλε άρτηση  μέσα από τη συνεργασία του  στη 
δραματοποίηση τη  ιστορία

 Να κατανοήσουν την έννοια τη  συνο ή  και τη  
συνέ εια  σε μια ιστορία

 Να παρακολουθήσουν τη διήγηση μια  ιστορία , 
συμμετέ οντα  σε αυτήν 

 Να καταλάβουν & να δραματοποιήσουν την ιστορία
 Να κάνουν προγρα ικέ  ασκήσει

λικ  κ ι  

Υλικά:
 Εικόνα Ινδιάνου Β Δ04 01  
 Εικόνε  και ράσει  σ ετικέ  με την ιστορία Β Δ04

0 -8
 υλομπογιέ  ή μαρκαδόροι
 B  
 Εικόνε  από περιοδικά ή κάρτε  που έ ουμε από 
άλλε  δραστηριότητε  σ ετικέ  με τα ρώματα και τα 
αντικείμενα που ανα έρονται στην ιστορία

 Για τη δραματοποίηση  γκο ρέ ρωματιστό αρτί
 ρωματιστά καπέλα ή μαντήλια ή καρτούλε  ρωμάτων 
 Η ιστορία ο εκπαιδευτικό  μπορεί να απλοποιήσει ακόμη 
περισσότερο ή να εμπλουτίσει την απλοποιημένη εκδο ή 
τη  ιστορία  με βάση την αυθεντική ιστορία βλ  :

- 000 000330 , καθώ  
και με στοι εία που θέλει ο ίδιο  να προσθέσει στη 
δραματοποίηση  

  Β Δ04 Μ01-4
Mέσα:
   ή και Η Υ

ύλλ   Β Δ04 01

ABC

 Εικόνα για το γράμμα I
  για το αλ άβητο I
 Φύλλο εργασία  I

ο ι ο λικ   ο ι κ ο  

 Η αυθεντική ιστορία 
: - 000 000330

ο ι ο  ι κ ικ  ο

 διδακτικέ  ώρε
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