ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ- ΣΕΒΑΣΜΟΣ

3 - 6 ετών

Ομάδες των 6-8

ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Οι δραστηριότητες άπτονται του ακόλουθου
τρίπτυχου: Σεβασμός, διάλογος και ενεργός
πολιτότητα.
Τα παιδιά να είναι ικανά να:
• Αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες και
τις αξίες των άλλων
• Αναπτύσσουν λεπτές κινητικές δεξιότητες
μέσα από τη δημιουργία των αφισών

• Το βιβλίο «Το ποντίκι της πόλης και το ποντίκι του χωριού»
ή φυλλάδιο που να περιέχει το παραμύθι (https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0)
• Κάρτες που παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές αξίες των
ποντικιών: το περιβάλλον, το φαγητό, το σπίτι και το κρεβάτι
τους
• Δύο φιγούρες που απεικονίζουν το ποντίκι της πόλης και το
ποντίκι της εξοχής
• Εικόνες που παρουσιάζουν το περιβάλλον της υπαίθρου:
δέντρα, λουλούδια, φράκτες, θάμνους, μούρα, ξηρούς καρπούς
• Εικόνες που παρουσιάζουν το αστικό περιβάλλον: αυτοκίνητα,
λουλούδια, τρένα, κτίρια
• Ψαλίδι, κόλλα, χρωματιστά μολύβια, ένα καφέ και ένα γκρίζο
φύλλο χαρτιού Α3
• Ένα μεγάλο άσπρο φύλλο χαρτιού

45 λεπτά

Το παραμύθι:
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα μικρό καφέ ποντικάκι που ζούσε στο χωριό. Το όνομά
του ήταν Πίπιν. Ζούσε σε ένα σπίτι σε έναν φράκτη από θάμνους. Την άνοιξη, ξάπλωνε
στο γρασίδι και άκουγε τα πουλιά που κελαηδούσαν. Το καλοκαίρι τσιμπολογούσε άγριες
φράουλες… και έκοβε γρασίδι για το κρεβάτι του το χειμώνα. Μια μέρα, όταν ο άρχισε να
κάνει κρύο και φυσούσε ένας ψυχρός αέρας… άκουσε ένα Τακ! Τακ! Τακ! στην πόρτα του.
«Πίπιν!» φώναξε μια φωνή. «Είμαι ο ξάδερφός σου. Ήρθα να μείνω μαζί σου». Ο Πίπιν
άνοιξε διάπλατα την πόρτα. «Ο Τόμπι, το ποντίκι της Πόλης!», φώναξε ο Πίπιν. «Έλα
μέσα!».
Ο Πίπιν έφτιαξε στον Τόμπι μια καρέκλα από απαλά, μαλακά χόρτα. «Έχει πολλή υγρασία!»,
είπε ο Τόμπι το ποντίκι της πόλης.
Ο Πίπιν πήρε τον Τόμπι για μια βόλτα. «Μύρισε τα λουλούδια, Τόμπι!»
«Αψού!».Τα λουλούδια έκαναν τον Τόμπι να φταρνίζεται. Εκείνο το βράδυ, ο Πίπιν πήγε
στην αποθήκη τροφίμων και διάλεξε τα καλύτερα καρύδια και μούρα.
«Μπλιαχ!», είπε ο Τόμπι το ποντίκι της Πόλης… «Μισώ τα καρύδια. Μόνο αυτά έχεις; Στην
Πόλη τρώμε σαν βασιλιάδες».
«Αλήθεια;», ρώτησε ο Πίπιν. «Έλα να δεις και μόνος σου», είπε ο Τόμπι. «Η εξοχή είναι
απαίσια. Δε θα θέλεις ποτέ ξανά να μείνεις εδώ».
Την επόμενη μέρα, ο ξάδελφος ξύπνησε την αυγή. «Θα πάρουμε το τρένο», είπε στον
Πίπιν.
Έτρεξαν στον σταθμό. Σε λίγο, άκουσαν το τρένο να πλησιάζει. «Έρχεται το τρένο!»
φώναξε ο Πίπιν. «Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ». Το τρένο σταμάτησε με ένα δυνατό τρίξιμο και ένα
φύσημα. Άνοιξε μια πόρτα. «Πήδα!», είπε ο Τόμπι. Το τρένο έτριξε και φύσηξε και…
ξαναξεκίνησε. Τσαφ-τσουφ, τσαφ-τσουφ! Ο Πίπιν κοίταξε έξω από το παράθυρο. Μπορούσε
να δει τα δέντρα να κουνούν τα κλαδιά τους. Μετά όμως δεν υπήρχαν καθόλου δέντρα,
μόνο ψηλά κτίρια που ακουμπούσαν τον ουρανό. Καθώς ο ουρανός σκοτείνιασε, το τρένο
σταμάτησε πάλι. Ο Τόμπι έστριψε τα μουστάκια του. Μύρισε τον αέρα. «Φτάσαμε!» είπε.
«Επιτέλους είμαι ξανά στην πόλη. Τώρα ακολούθα με». Ο Τόμπι πήδηξε στην πλατφόρμα
των τρένων. «Γρήγορα Πίπιν!» φώναξε. «Πρόσεχε μη σε ποδοπατήσουν».
Τα ποντίκια έτρεξαν έξω από το σταθμό και βγήκαν στον πολυάσχολο δρόμο.
Ο Πίπιν λαχάνιασε. Έκανε τόσο θόρυβο. Τα αυτοκίνητα μάρσαραν και βαρούσαν τις
κόρνες τους. Και καυσαέρια! Ο Πίπιν άρχισε να βήχει από τον καπνό.
«Φύγε από μπροστά μου. Μπιιιπ!», κόρναραν τα αυτοκίνητα.
«Και αυτό», είπε ο Τόμπι περήφανα δείχνοντας με την πατούσα του, «είναι το σπίτι μου».
Τρύπωσε μέσα από μια μικρή τρύπα. Ο Πίπιν τον ακολούθησε. Έτρεξαν μέσα από
σκοτεινούς διαδρόμους κάτω από το πάτωμα και ανέβηκαν… μυστικές σκάλες πίσω από
τους τοίχους. «Δεν είναι τέλεια;», είπε ο Τόμπι. Χόρεψαν στο άδειο σαλόνι…
Έπαιξαν με τα παιχνίδια στο δωμάτιο των παιδιών. «Όποιος φτάσει πρώτος στην
τραπεζαρία!», είπε ο Τόμπι. «Ώρα για φαγητό!». Τα ποντίκια πήδηξαν πάνω στο τραπέζι
και άρχισαν να τρώνε. Τσιμπολογούσαν την πίτα, έγλειψαν την κρέμα. Ο Τόμπι έφαγε όλο
το τυρί, καθώς ο Πίπιν βούτηξε την πατούσα του στη σοκολάτα. «Θεέ μου», είπε ο Τόμπι.
«Χόρτασα σχεδόν. Χικ!». Ο Πίπιν έπιασε την κοιλιά του. «Νομίζω…χικ…ότι θα…χικ…κάνω
εμετό».
Ξαφνικά, το τραπέζι κουνήθηκε δυνατά. Ο Τόμπι γύρισε. «Τρέξε να σωθείς! Είναι η γάτα!»,
φώναξε. «Γεια σας», ρουθούνισε η γάτα, γλείφοντας τα χείλη της. «Ώρα για δείπνο,
νομίζω…». Ο Τόμπι άρπαξε τον Πίπιν. «Γρήγορα!», είπε.
Άρχισαν να τρέχουν από δω κι από κει. Η πεινασμένη γάτα έκανε να τους χιμήξει. Έριξε
ένα βάζο κάτω στο πάτωμα. «Γρήγορα», φώναξε ο Τόμπι. «Μπες μέσα σε αυτή την τρύπα».

Ο Πίπιν έτρεξε. Η γάτα πήδηξε και προσπάθησε να αρπάξει τον Πίπιν με τα μυτερά της
νύχια… όμως αστόχησε. «Να πάρει!», είπε αγριεμένα. Ο Πίπιν ξάπλωσε στο πάτωμα. «Ω,
ξάδερφε, θέλω να πάω σπίτι». «Όχι ακόμα!», είπε ο Τόμπι. «Δεν έχεις δοκιμάσει το ωραίο
μου φτερωτό κρεβάτι».
Το επόμενο πρωί όμως ο Πίπιν ακόμα ήθελε να φύγει. Ο Τόμπι του έδωσε έναν χάρτη για
τον σταθμό. «Μη χαθείς. Αντίο!», είπε ο Πίπιν. Ο Πίπιν έτρεξε στον σταθμό. Ξεγλίστρησε
μέσα από το πλήθος, κρύφτηκε μέσα σε μια τσάντα και μπήκε στο τρένο. Όταν νύχτωσε,
ο Πίπιν επιτέλους έφτασε στον φράκτη του.
«Σπίτι μου σπιτάκι μου!». Μύρισε τον γλυκό κρύο αέρα και χαμογέλασε. Μετά, χώθηκε
μέσα στο ζεστό αχυρένιο κρεβάτι του. «Αυτή είναι η δική μου ζωή», είπε.
1. Η/Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει τις φιγούρες και τις κάρτες εκ των προτέρων.
2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθεται σε κύκλο μαζί με τον εκπαιδευτή, ο οποίος τους
παρουσιάζει τους χαρακτήρες της ιστορίας, το Ποντίκι της Πόλης και το Ποντίκι του
Χωριού, τον Τόμπι και τον Πίπιν. Η/Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να περιγράψουν
με λίγα λόγια τι φορούν τα ποντίκια (ο Τόμπι φορά ένα μαύρο κουστούμι με μαύρη
γραβάτα και ο Πίπιν φορά μια μπλε μπλούζα και ξεβαμμένο τζιν) και τους λέει επίσης να
μαντέψουν πού ζει ο καθένας (πόλη-χωριό).
3. Στη συνέχεια η/ο εκπαιδευτικός διαβάζουν την ιστορία (8-10 λεπτά).
4. Η/Ο εκπαιδευτικός δίνει τις φιγούρες σε δύο παιδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά παίρνουν τις
κάρτες και πρέπει να πουν ένας-ένας τι δείχνει η κάρτα τους και να μπουν στην ομάδα
του Πίπιν ή στην ομάδα του Τόμπι.
5. Η/Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι τα δύο ποντίκια έχουν τις ίδιες αξίες, ακόμη
και αν εξωτερικά είναι διαφορετικά. Τα παιδιά σηκώνουν τις κάρτες με τα κρεβάτια, το
φαγητό, τα σπίτια και το περιβάλλον. Οι κάρτες απεικονίζουν το ίδιο πράγμα αλλά με
διαφορετικό τρόπο. Και τα δύο είναι πολύτιμα, έστω και αν εξωτερικά διαφέρουν.
6. Η ομάδα του Πίπιν παίρνει το καφέ φύλλο χαρτί και τις τυπωμένες εικόνες. Θα πρέπει
να δημιουργήσουν το περιβάλλον του Πίπιν. Η ομάδα του Τόμπι παίρνει το γκρίζο χαρτί
και τις εικόνες και θα πρέπει να δημιουργήσει το περιβάλλον του Τόμπι.
7. Όταν τελειώσουν τις δύο αφίσες, ζητείται από τα παιδιά να πουν αντίθετες λέξεις
για τις δύο εικόνες: ησυχία-θόρυβος, καθαρός αέρας-μολυσμένος αέρας, ασφάλειαανασφάλεια, αργά-γρήγορα, καθαρά-βρώμικα κ.λπ.
8. Η/Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν για το πώς ένιωθε ο Πίπιν στο
κρεβάτι του και πώς ένιωθε ο Τόμπι στο κρεβάτι του Πίπιν. Ποια είναι η στάση του Πίπιν
απέναντι στο οργανικό φαγητό; (δουλεύει για να μαζέψει το φαγητό του για τον χειμώνα,
φτιάχνει την δική του αποθήκη τροφίμων και δίνει στον Τόμπι τα καλύτερα καρύδια και
μούρα). Ποια είναι η αντίδραση του Τόμπι; (μισώ τα καρύδια!). Ποια είναι η στάση του
Τόμπι απέναντι στο φαγητό; (κλέβει φαγητό από τους ανθρώπους, τρώει τα πάντα, κάνει
το τραπέζι άνω κάτω). Ο Τόμπι είναι πιο πιεστικός από τον Πίπιν, ενώ ο Πίπιν είναι πιο
ευγενικός και έχει πιο πολύ σεβασμό (δοκίμασε το κρεβάτι του Τόμπι). Η ευγένεια, η
υπομονή, η γενναιοδωρία, η φιλία, η σκληρή δουλειά, ο σεβασμός είναι επίσης πολύτιμα
πράγματα, τα οποία αν και δεν είναι ορατά όπως τα υλικά πράγματα, έχουν ωστόσο μεγάλη
αξία.
9. Τα παιδιά ενθαρρύνονται επίσης να εστιάσουν στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο
χαρακτήρων: και οι δύο είναι περίεργοι να επισκεφτούν το σπίτι ο ένας του άλλου, και οι
δύο θέλουν να ταξιδέψουν, δεν ρίχνουν το φταίξιμο ο ένας στον άλλο για την περιπέτεια

με τη γάτα και σέβονται ο ένας την απόφαση του άλλου. Ο Τόμπι μάλιστα έδωσε στον
Πίπιν και έναν χάρτη για να μπορέσει να επιστρέψει στον φράκτη του.
10. Στο τέλος, τα παιδιά παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και ζωγραφίζουν το αγαπημένο
τους φαγητό/φρούτο/δραστηριότητα. Όταν τελειώσουν, κάθονται όλοι σε κύκλο και
η/ο εκπαιδευτικός τους δείχνει ότι σύμφωνα με τις ζωγραφιές υπάρχουν φρούτα που
εμφανίζονται 3, 4 ή 5 φορές και υπάρχουν φρούτα που εμφανίζονται μόνο μία φορά. Αυτό
σημαίνει ότι σε κάποια πράγματα μοιάζουμε και σε κάποια είμαστε διαφορετικοί. Αυτό δε
σημαίνει ότι είμαστε καλοί ή κακοί, απλά σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί και ότι πρέπει
να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
Συμβουλές και εισηγήσεις:
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψαλίδια. Αν όχι, κόψτε εκ των
προτέρων τις εικόνες.

