
Για το παιχνίδι ο δάσκαλος θα χρειαστεί ένα ποτήρι με νερό, ένα φρέσκο αυγό, ένα 
κουταλάκι και αλάτι. Με τη βοήθεια ενός σύντομου πειράματος όπως περιγράφεται πιο 
κάτω, ο δάσκαλος αναπτύσσει την ένοια της δικαιοσύνης και των οφελών της. Συνιστάται 
να γίνει δοκιμή του πειράματος πριν εφαρμοσθεί στην αίθουσα. 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ηλικία: 3-6

Αριθμός 
παιδιών: 15

Διάρκεια: 15’
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οπτικοποιημένο παιχνίδι με τη χρήση μιας αλληγορίας που θα βοηθήσει τα μικρά παιδιά 
να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία του να είναι κανείς δίκαιος, καθώς και πώς αυτό 
λειτουργεί θετικά στο συλλογικό επίπεδο.  



Ο δάσκαλος τοποθετεί το ποτήρι με το νερό, το αυγό, το κουτάλι και το αλάτι σε ένα 
τραπέζι και συγκεντρώνει τους μαθητές γύρω από αυτό. Στη συνέχεια τοποθετεί το αυγό 
στο ποτήρι, το οποίο βυθίζεται και πάει στον πάτο του ποτηριού. Ο δάσκαλος μπορεί να 
δώσει ένα όνομα στο αυγό και να εξηγήσει ότι το αυγό θα μπορούσε να είναι ένας από 
εμάς, ο ποίος είναι δυσαρστημένος και λυπημένος και για αυτό πηγαίνει στον πάτο του 
ποτηριού. Στη συνέχεια ο δάσκαλος βγάζει το αυγό από το ποτήρι κι αρχίζει να προσθέτει 
με το κουταλάκι αλάτι στο νερό - μια κουταλιά κάθε φορά. Τοποθετεί το αυγό και πάλι 
στο ποτήρι, ενώ όλοι παρατηρούν ότι μετά από κάθε κουταλιά αλατιού, το αυγό ανεβαίνει 
σταδιακά προς την επιφάνεια. Ο δάσκαλος ονοματίζει την κάθε κουταλιά αλάτι όπως για 
παράδειγμα: “φέρομαι σε όλους δίκαια”, “κάνω αυτό που είναι καλό για όλους και όχι μόνο 
για το εαυτό μου”, “βοηθώ αυτούς που αδικούνται”.

Καθώς το αλάτι μεταβάλλει τη σύσταση του νερού, το αυγό ανεβαίνει σιγά-σιγά στην 
επιφάνεια. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι τώρα το αυγό (χρησιμοποιεί το όνομα που του έδωσε) 
είναι ευχαριστημένο γιατί αντιμετωπίζεται δίκαια. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι το να είμαστε 
δίκαιοι και να φροντίζουμε ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο λειτουργεί 
όπως το αλάτι στο νερό. Όπως ακριβώς το αλάτι κάνει το φαγητό πιο νόστιμο, “το αλάτι 
της δικαιοσύνης” μας κάνει όλους (το νερό) πιο δίκαιους, και τον κάθε άνθρωπο (το αυγό) 
να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη.


