ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΟ

«Είσαι δυνατή»

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να μιλήσει με τον τρόπο του στα παιδιά για
τη δύναμη της φιλίας, για τη σημασία της εσωτερικής μας δύναμης
και για το γεγονός ότι μπορούμε,
έχουμε την ικανότητα, να τα καταφέρουμε. Ο καθένας από μας είναι
δυνατός, και δεν εννοούμε τη μυϊκή δύναμη, αλλά τη δύναμη της
προσωπικότητάς μας, τα ταλέντα
και την εσωτερική μας δύναμη που
μας κάνει να προχωρούμε. Μπορεί
σε κάποιο παιδί αυτή η δύναμη να
μεταφράζεται σε γενναιοδωρία, μεγαλοψυχία, καλοσύνη, ομαδικότητα και πολλές άλλες αρετές.

Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό έχει ως σκοπό να εμπλουτίσει τη διαδικασία
της ανάγνωσης και να δώσει στα παιδιά τα ερεθίσματα να εξελίξουν τη σκέψη
τους σχετικά με τα νοήματα του βιβλίου. Ο χρόνος εκτέλεσής του εξαρτάται από
την ηλικία και των αριθμό παιδιών της κάθε τάξης, όταν πρόκειται για σχολική
δομή, όπως και από τον χρόνο που έχει ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός να διαθέσει σε
μια ημέρα. Είναι δραστηριότητες που μπορεί να κρατήσουν από μια έως πολλές
ημέρες και φυσικά στο σχολείο μπορεί να συνδεθούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως γεωγραφία, καλλιτεχνικά κ.ά.

Ανάγνωση

Αφορμή για την ανάγνωση αυτού του βιβλίου μπορεί να είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς, τότε που τα παιδιά πιθανώς νιώθουν πιο ευάλωτα, ή κάποια στιγμή
που θα σας αναφέρει το παιδί σας ένα σχετικό συμβάν ή προβληματισμό από το
σχολικό ή φιλικό του περιβάλλον, π.χ. νιώθει μόνο και αδύναμο, παρατηρεί κάποιον στην τάξη που νιώθει μόνος ή αδύναμος, ήρθε κάποιο καινούργιο παιδί στην
τάξη, υπάρχει στην τάξη του παιδιού ένα ή περισσότερα παιδιά με κάποια διαφορετικότητα ή χρειάστηκε να «αποδείξει» σε κάποια κατάσταση τη δύναμή του.
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση του βιβλίου καλό είναι να αναφέρετε, ειδικά την
πρώτη φορά που το διαβάζετε στα παιδιά, τον/τη συγγραφέα και τον/την εικονογράφο. Έτσι έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τους δημιουργούς ενός βιβλίου.
Επίσης, μπορείτε να συζητήσετε τον τίτλο και το εξώφυλλο του βιβλίου και να
κάνετε υποθέσεις για το περιεχόμενο, δημιουργώντας έτσι ευκαιρία για διάλογο.

Συζήτηση

Αφού διαβάσετε το βιβλίο με το παιδί σας ή την τάξη, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικές με την κατανόηση του κειμένου. Συχνά αυτές οι ερωτήσεις θα
γίνουν αφορμή για περαιτέρω ερωτήσεις και συζήτηση με τα παιδιά.

Παραδείγματα ερωτήσεων:
Τι κοινό και τι διαφορετικό έχουν η Έλλα και η Άλλυ;
 Τι σημαίνει να είσαι φίλος/η; Πώς συμπεριφέρεται ένας φίλος
(π.χ. μας μιλάει όμορφα, γελάμε, παίζουμε μαζί, μας προσέχει);
 Τι σημαίνει υποστήριξη; Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φίλους μας;
 Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος και γιατί; Τι σας αρέσει να κάνετε μαζί;
Τι σου άρεσε πιο πολύ στην ιστορία και γιατί;


Δραστηριότητες
Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν σκοπό
να εμπλουτίσουν την ανάγνωση του βιβλίου,
να την κάνουν πιο βιωματική και να φέρουν
το παιδί ακόμα πιο κοντά στην ιστορία.

«Το μετάλλιο
της δύναμης»

Τα παιδιά χρωματίζουν όπως
επιθυμούν τα μέρη του μεταλλίου και με τη βοήθεια του δασκάλου τα συναρμολογούν με
διπλόκαρφα ή με κόλλα. Τέλος,
ο δάσκαλος κάνει την τρυπούλα
και τα παιδιά περνάνε από μέσα
το σκοινάκι για να το κρεμάσουν
στον λαιμό τους. Στη συνέχεια,
στη σχολική τάξη, μπορεί το
κάθε παιδί να το χαρίσει σε κάποιον φίλο του λέγοντάς του ότι
«παίρνει μετάλλιο δύναμης γιατί… (π.χ. είναι υποστηρικτικός
φίλος, παίζουν καλά μαζί κ.ά.)».

Χρωματίζουμε

Τα παιδιά χρωματίζουν τις φιγούρες της Έλλας και της Άλλυ, και κολλάνε
γλωσσοπίεστρα στην πίσω πλευρά για να τα κάνουν κούκλες και να δημιουργήσουν το δικό τους θεατρικό, με τους δικούς τους διαλόγους. Εδώ
μπορούν τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγαράκια και, αν η ηλικία τους το
επιτρέπει, να θέτει ο δάσκαλος το θέμα με μια λέξη, π.χ. θάρρος, τρέξιμο,
κορίτσια κ.λπ. Έτσι τα παιδιά έχουν μια αφετηρία για την ιστορία τους.

Κινητικό παιχνίδι

Τα παιδιά δημιουργούν έναν μεγάλο κύκλο και παίρνοντας μια μπάλα και
πετώντας την σε κάποιο άλλο παιδί, λένε τι είναι αυτό που κάνει δυνατό
το παιδί στο οποίο πέταξαν την μπάλα. Εδώ μπορεί να βοηθήσει και ο
δάσκαλος, υπενθυμίζοντας στα παιδιά τι σημαίνει «δύναμη», χρησιμοποιώντας παραδείγματα επιθέτων/καταστάσεων δύναμης, όπως καλόκαρδος,
γενναιόδωρος, κάνει ωραίες αγκαλιές, ξέρει να ακούει κ.ά. Καλό είναι να
μη σταθούν τα παιδιά σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά να εμβαθύνουν
στο πώς τους κάνει ο άλλος να νιώθουν.

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ!

ΗΡΕΜΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΡΔΗ!

ΔΥΝΑΤΟΣ!

ΞΕΡΕΙ ΝΑ
ΑΚΟΥΕΙ

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΗ!

Κρεμάλα (παιχνίδι λέξεων)

Η τάξη χωρίζεται σε δυο ομάδες και εναλλάξ βρίσκουν λέξεις απ’ το βιβλίο
(ή εμπνευσμένες από το βιβλίο) και τη γράφουν στον πίνακα. Κερδίζει η
ομάδα που θα βρει πρώτη 5 λέξεις. Με αυτό το γνώριμο και διασκεδαστικό
παιχνίδι γίνεται εξάσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας, αλλά
παράλληλα δίνεται και μια ακόμα αφορμή για συζήτηση πάνω στα νοήματα του βιβλίου.

