ΑΝΕΣΗ

0-3

4-5 παιδιά
Έως 5 ομάδες

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ

45 λεπτά

Σεβασμός, διάλογος και ενεργή αγωγή του πολίτη:
• Η αναγνώριση και ο σεβασμός των αναγκών και των επιθυμιών των άλλων, με στόχο τη
διαμόρφωση ιδεών σε ομαδικό επίπεδο.
• Η ανάπτυξη καλών κινητικών δεξιοτήτων, μέσω της επικόλλησης και της δημιουργικής
διακόσμησης του λουλουδιού.

• Χαρτόνι
• Φασόλια και φακές
• Δαντέλα
• Κομμάτια χρωματιστών υφασμάτων
• Θρυμματισμένο Φελιζόλ
• Άλλα μικρά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πέταλα

1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει εκ των προτέρων να φτιάξουν λουλούδια από
χαρτόνι.
Κάθε λουλούδι από χαρτόνι, θα πρέπει να έχει ένα πέταλο λιγότερο από τον αριθμό των
παιδιών στο παιχνίδι (π.χ. τέσσερα πέταλα, πέντε παιδιά):

Τα πέταλα μπορούν να ενωθούν με θερμική κόλλα, κόλλα στιγμής, λεπτό κορδόνι…
2. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τα παιδιά θα πρέπει να χωριστούν σε μικρές ομάδες (π.χ. μια
ομάδα πέντε παιδιών για ένα λουλούδι που έχει τέσσερα πέταλα).
3. Τα λουλούδια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ένα τραπέζι για κάθε ομάδα και τα
υλικά σε ένα άλλο, ξεχωριστό τραπέζι.
4. Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν: πρέπει να
γεμίσουν τα πέταλα με διάφορα υλικά (κομμάτια χρωματιστών υφασμάτων, φασόλια και
φακές, δαντέλα, θρυμματισμένο φελιζόλ....).
Κάθε παιδί μπορεί να διαλέξει το υλικό με το οποίο θέλει να γεμίσει τα πέταλα.
Όμως, κάθε πέταλο μπορούν να το γεμίσουν μόνο με ένα συνδυασμό δύο υλικών, έτσι
ώστε τα παιδιά να μπορούν να έρθουν σε συμβιβασμό.

Στόχος του παιχνιδιού είναι η συμφωνία για το ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν και πως θα
γεμίσουν το λουλούδι.
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να συζητήσουν για τα υλικά
και το τελικό αποτέλεσμα.
Έπειτα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αποφασίσουν για το σχέδιο κάθε πετάλου και να το
σημειώσουν (για παράδειγμα, με χρώματα).
Τα παιδιά δεν πρέπει να περιοριστούν στην επιλογή των υλικών.
Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί επέλεξε τις φακές, το άλλο μπορεί να επιλέξει δαντέλα για
το ίδιο πέταλο και θα πρέπει να έρθουν σε συμβιβασμό για τον συνδυασμό των 2 υλικών
ανά πέταλο.
Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να συνεργαστούν και να φτιάξουν ένα
λουλούδι ως ομάδα.
Όταν το λουλούδι θα έχει ολοκληρωθεί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μιλήσουν στα
παιδιά (5 – 10 λεπτά) και να ξεκινήσουν ένα διάλογο, επιχειρώντας να τα οδηγήσουν
στο συμπέρασμα ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα υπέροχο λουλούδι, μέσω του
σεβασμού των επιλογών των άλλων και της συνεργασίας.
Μυστικά και συμβουλές:
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν στο στόμα τους μικρά αντικείμενα (φασόλια,
φακές…).
- Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει και να βοηθήσει με τη διαχείριση
“εξουσιαστικών σχέσεων” μεταξύ παιδιών, μεσολαβώντας όταν κάποια επιμένουν στην
ιδέα τους και δεν είναι διατεθειμένα να έρθουν εύκολα σε συμφωνία με τις επιλογές των
συμπαικτών τους. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να
μεσολαβήσει για να επιτευχθούν οι συμφωνίες.
- Όταν εντέλει τα παιδιά αποφασίσουν το είδος των υλικών που θέλουν να βάλουν στα
πέταλα, βοηθήστε τα να κολλήσουν αυτά τα υλικά στα πέταλα.

