ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3-6

Ομάδα 6 παιδιών

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

45 λεπτά

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να:
• Αναγνωρίζουν και να σέβονται τις διαφορετικές αποχρώσεις του δέρματος
• Αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν τις ικανότητες που μας κάνουν ξεχωριστούς
• Αναπτύξουν καλές κινητικές ικανότητες κατά τη μίξη των διαφορετικών αποχρώσεων
του καφέ

Λίστα απαιτούμενων υλικών:
• “The Colors of us” από το εκπαιδευτικό βιβλίο ή το ενημερωτικό έντυπο της Karen Katz ή
από το https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Εικόνες με τους χαρακτήρες
• Χρώματα: Κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, άσπρο, πινέλα, νερό, χαρτοπετσέτες
• Ένα μεγάλο καφέ χαρτί περιτυλίγματος
• Κανέλα, φυστικοβούτυρο, σοκολάτα, cupcake, ροδάκινο, καρύδα, κόκκοι καφέ, μέλι,
τζίντζερ σε σκόνη, τσίλι σε σκόνη, φθινοπωρινά φύλλα, butterscotch, French toast, toffee ή
εικόνες από αυτά τα τρόφιμα
Μπάρες σοκολάτας σε διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ

Εκτέλεση της δραστηριότητας:
1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει να εκτυπώσουν τους χαρακτήρες από το βιβλίο ή
να εκτυπώσουν screenshots από το βίντεο και να ταξινομήσουν τις εικόνες σε έναν τοίχο,
όπως εμφανίζονται στην ιστορία, ξεκινώντας με τη Λίνα.
(https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo)
2. Αρχικά, όλη η ομάδα κάθετε σε ένα κύκλο μαζί με τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό και
παίζει το ακόλουθο παιχνίδι:
“Βλέπω κάτι μπλε σε αυτό το δωμάτιο. Τι είναι;” Τα άλλα παιδιά πρέπει να μαντέψουν τι
είναι. Μια μπάλα/ το χαλί/ οι κουρτίνες. Κάθε παιδί θα πει μια πρόταση και θα κάνει μια
ερώτηση, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό χρώμα: κόκκινο, κίτρινο, γκρι,
μαύρο.
3. Αυτή τη μικρή εισαγωγή την ακολουθούν οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα
δείξει τα τρόφιμα και τα συστατικά και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να ονοματίσουν το χρώμα
τους. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι όλα έχουν ως
βασικό χρώμα το καφέ, αλλά σε διαφορετικές αποχρώσεις.
4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον κεντρικό χαρακτήρα από την ιστορία,
τη Λίνα, και λέει ότι θα κάνουν μια βόλτα μαζί με τη Λίνα. Θα ακούσουν μια ιστορία από
ένα μικρό κορίτσι.
5. Πιάνονται από τα χέρια και πάνε για μια βόλτα κατά μήκος του τοίχου, εκεί όπου
έχουν τοποθετηθεί από πριν οι φωτογραφίες. Τα παιδιά ακούνε την ιστορία και κοιτάνε
προσεκτικά τις φωτογραφίες στον τοίχο. Και κινούνται αργά στην επόμενη εικόνα, καθώς
η ιστορία συνεχίζεται.
6. Όταν τελειώσουν τη βόλτα, τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ενθαρρύνονται να πουν
ποιο χρώμα τους άρεσε, ποιος ήταν ο αγαπημένος τους χαρακτήρας.
7. Έπειτα, καλούνται να δοκιμάσουν να περιγράψουν την απόχρωση του δέρματός τους,
χρησιμοποιώντας επίσης τα ονόματα τροφίμων ή
ποτών: παγωτό βανίλια, κίτρινο και άσπρο, κίτρινη
μπανάνα, καφές με γάλα.
8. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι
υπάρχει ένα χρώμα, το καφέ, αλλά υπάρχουν
διαφορετικές αποχρώσεις. Τα παιδιά μπορούν να
έχουν λίγη σοκολάτα και να τη δοκιμάσουν. Όλα
θα συμφωνήσουν ότι τους αρέσει η σοκολάτα,
αλλά τα κομμάτια θα έχουν διαφορετική γεύση.
Αυτό είναι που τα κάνει ιδιαίτερα.
9. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ενημερώνει
τα παιδιά ότι είναι και εκείνα ιδιαίτερα και τους ζητάει να δείξουν κάτι που τα κάνει
πραγματικά ξεχωριστά: να πουν ένα τραγούδι, να δείξουν ένα τρικ, να κάνουν μια
γκριμάτσα, να κάνουν μια ζωγραφιά, να χρωματίσουν κάτι.
10. Αφού τα παιδιά καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και αναμίξουν τα χρώματα, θα
προσπαθήσουν να φτιάξουν το χρώμα που έχει το χέρι τους. Αφού βρουν τη σωστή
απόχρωση, θα χρωματίσουν τις παλάμες τους και θα τις αποτυπώσουν στο χαρτί
περιτυλίγματος. Επίσης, θα ενθαρρυνθούν να δοκιμάσουν διαφορετικές αποχρώσεις και
να φτιάξουν όσα αποτυπώματα θέλουν στο χαρτί περιτυλίγματος.

11. Στο τέλος θα γράψουν τα ονόματά τους πάνω από τα αποτυπώματά των χεριών.
Συμβουλές και μυστικά:
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους αφού κάνουν τα
αποτυπώματα, ή χρησιμοποιήστε τις χαρτοπετσέτες.

