
Λίστα των απαραίτητων υλικών:
• Έξι εκπαιδευτικές κάρτες με τις εικόνες των επικίνδυνων ζώων της ζούγκλας, το φίδι, 
την τίγρη, το λιοντάρι, τον κροκόδειλο και μια κάρτα με την εικόνα του κυνηγού, και άλλη 
μία με την εικόνα του μικρού ελαφιού. 

  
• Έξι σελίδες για χρωματισμό με τις εικόνες: η πουτίγκα του βασιλιά – ένας σωρός λάσπης, 
η ζώνη του βασιλιά – ένα φίδι, το τύμπανο του βασιλιά – μια σφηκοφωλιά 
• Μια αφίσα με την εικόνα μιας ζούγκλας  
• Ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλα
• Δύο φιγούρες κουκλοθέατρου που να απεικονίζουν την τίγρη και το μικρό ελάφι  
• Έξι μικρές εικόνες που να δείχνουν το μικρό ελάφι

ΘΑΡΡΟΣ Ηλικίες 3-6.

Ομάδες των6 
παιδιών

45 minutes

Η ΠΟΥΤΙΓΚΑ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΑ

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να:

• Αναγνωρίσουν τις δικές τους αξίες και δυνάμεις
• Αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού ρόλων
• Αναπτύξουν καλές κινητικές δεξιότητες κατά τον χρωματισμό και το κόψιμο των εικόνων
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images
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Εκτέλεση της δραστηριότητας: 
1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει να φτιάξουν εκ των προτέρων δύο φιγούρες 
κουκλοθέατρου, την αφίσα της ζούγκλας, της εικόνες για χρωμάτισμα και τις εκπαιδευτικές 
κάρτες.

  

  

2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθετε μαζί σε κύκλο. Τους ζητάτε να φανταστούν ότι 
βρίσκονται στη ζούγκλα. Τους δίνετε τις κάρτες. Το κάθε ένα κάνει έναν δυνατό 
ήχου του ζώου της κάρτα που έχει στο χέρι του: ροαρ - λιοντάρι, χςςςς - φίδι, σναπ – 
κροκόδειλος, γκρρρ - τίγρης, ουφφφφ – κυνηγός. Τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι το 
μικρό ελάφι δεν μπορεί να κάνει κανέναν τρομακτικό ήχο και για εκείνο όλα τα άλλα ζώα 
που παρουσιάστηκαν είναι πιθανός κίνδυνος.

3. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός δείχνει τις δύο φιγούρες κουκλοθέατρου και αρχίζει να 
λέει την ιστορία μπροστά από την αφίσα της ζούγκλας. Η πουτίγκα του βασιλιά  (https://
www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw).

4. Αφού ολοκληρωθεί η ιστορία, τα παιδιά ενθαρρύνονται να πουν ποιος χαρακτήρας τους 
άρεσε περισσότερο και γιατί. Θα πρέπει επίσης να πουν τι ένιωσαν κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας. Έπειτα, κάνουν μία λίστα με τις χαρακτηριστικές αξίες των δύο ζώων: δυνατή, 
μεγάλη, επικίνδυνη, χαζή, μικρό ελάφι – μικροσκοπικό, μικρό, θαρραλέο, με καρδιά 
λιονταριού. 

5. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά τις σελίδες χρωματισμού, όλα τις 
χρωματίζουν, κόβουν τις εικόνες και τις κολλούν στην αφίσα της ζούγκλας. 

6. Έπειτα, τα παιδιά θα πάρουν τις δύο φιγούρες κουκλοθέατρου και θα παίξουν τους 
ρόλους των δύο κεντρικών χαρακτήρων μπροστά από την αφίσα της ζούγκλας. Καθώς 
στην ομάδα υπάρχουν έξι παιδιά, υπάρχει η δυνατότητα για όλα να παίξουν έναν ρόλο. Θα 
αναπαραστήσουν την ιστορία τρεις φορές. 

7. Όταν τελειώσουν, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να τους δείξει εικόνες του 
μικρού ελαφιού και της τίγρης, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να δουν το πραγματικό 
μέγεθος των διαφορών μετ

8. Στο τέλος, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός τονίζει το γεγονός ότι το μικρό ελάφι πήγε στο 
ποτάμι για να πιει, γιατί χρειαζόταν νερό για να επιβιώσει. Εάν δεν ήταν αρκετά έξυπνο 
και θαρραλέο για να φτάσει στο νερό, θα είχε πεθάνει. Έτσι, και η έλλειψη νερού και η 
ίδια η τίγρης αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή του. Έπρεπε να είναι πολύ θαρραλέο και με 
καρδιά λιονταριού για να φτάσει στο νερό και επί

9. Στο τέλος, τα παιδιά φτιάχνουν από μόνα τους φιγούρες κουκλοθέατρου του μικρού 
ελαφιού. Τους επιτρέπεται να πάρουν τις φιγούρες στο σπίτι, ώστε να τους υπενθυμίζουν 
ότι ασχέτως της ηλικίας τους ( 3, 4, 5, 6), του πως φαίνονται, του ποια είναι η δουλειά των 
γονιών τους ή σε τι είδους οικογένεια ανήκουν, πρέπει να είναι ατρόμητα και θαρραλέα. 
  
Συμβουλές και μυστικά: 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψαλίδι, εάν όχι κόψτε τις εικόνες 
εκ των προτέρων.   
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