
Υπόδυση ρόλων, με βάση τις πιο κάτω οδηγίες.
Το μάθημα μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του Halloween/καρναβαλιού, αφού τα παιδιά 
συνήθως ντύνονται ως μάγισσες και μαύρες γάτες. Χρησιμοποιήστε το τραγούδι «Een-
cy-weency spider» για τα μικρότερα παιδιά.
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Η ΣΧΕΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - «ΚΙΚΙ: Η 
ΜΙΚΡΗ ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ»

Η Κίκι δίνει την εντύπωση ενός συνηθισμένου κοριτσιού στην αρχή της ταινίας, αλλά ο 
επιρρεπής στα ατυχήματα, αδέξιος, ωστόσο γοητευτικός και αξιαγάπητος χαρακτήρας 
της σύντομα αποκαλύπτεται. Είναι ένα πρότυπο για νεαρούς θεατές για τη γεμάτη 
σεβασμό συμπεριφορά της προς τους ηλικιωμένους και για την αξιαγάπητη καλοσύνη 
της. Επομένως, οι πιο σημαντικές ηθικές αξίες στο συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο είναι 
η καλοσύνη και η συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ένα παράδειγμα της σχέσης μεταξύ των ηθικών και 
των αισθητικών αξιών, της προβολής ηθικών αξιών μέσω αισθητικών/οπτικών στοιχείων, 
που είναι συνήθως εύκολο για τα παιδιά να παρακολουθήσουν.



1.Προετοιμασία
Βάλτε τους μαθητές να παρακολουθήσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων «Κίκι: Η 
Μικρή Μαγισσούλα» ή παρακολουθήστε την ταινία μαζί. Αν δεν είναι δυνατόν να την 
παρακολουθήσετε, διαβάστε το βιβλίο.
Είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε διάφορες γλώσσες.
Δείτε εδώ: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie
Ετοιμάστε κάρτες με τους ακόλουθους χαρακτήρες της ταινίες και πλαστικοποιήστε τες:

Κίκι      Ούρσουλα

Οσόνο     Ζίζι

Τόμπο     Η Οικονόμος

  
Ηλικιωμένη γυναίκα   Αγόρια και Κορίτσια

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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2. Υπόδυση ρόλων
Συζητήστε για την ταινία με τους μαθητές σας και παίξτε πέτρα-ψαλίδι-χαρτί. Αυτός που 
νικά, διαλέγει ποιον χαρακτήρα θέλει να παίξει.

Προσπαθήστε να παίξετε όσες παραπάνω σκηνές μπορείτε. Είναι ευκολότερο για παιδιά 
ηλικίας έξι ετών.

3. Συζητήστε για το ηθικό δίδαγμα της κάθε σκηνής.

Αν κάνετε τη δραστηριότητα στο πλαίσιο του Halloween, μπορείτε να διδάξετε το τραγούδι 
«Eency-weency Spider».
Δείτε εδώ ένα παράδειγμα από το Nursery Beats.
Ως εκπαιδευτικοί, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι μπορείτε να πετύχετε τους 
στόχους σας, αν προσπαθήσετε αρκετά.
Η/Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει τα παιδιά να καταλάβουν, μην παρατάτε ποτέ τους 
στόχους σας.

https://www.youtube.com/watch? v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIK-
vDjTHBvKeJC8KbzUYnEkX20Cptrx515x M4

Στίχοι:
The eency weency spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider 
out Out came the sun and dried up all the rain
Now the eency weency spider goes up the spout again


