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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
(Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1.1 Τίτλος ∆ιδακτικής Πρακτικής
Αναφέρεται ο τίτλος της ∆ιδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και
θα προσδιορίζει την αρχική µορφή και το περιεχόµενό της.
Φθινοπωρινά φύλλα µέσα από ένα πίνακα

1.2 ∆ηµιουργός/-οι
Ονοµατεπώνυµο: Νάκου Αλεξάνδρα
Πατρώνυµο: Χρήστος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός

Χ

Σχολικός Σύµβουλος

Στέλεχος ∆ιοίκησης

Στοιχεία Οργανικής Θέσης: Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καραϊσκάκη 2
E-mail: mail@nip-rodop.att.sch.gr
∆ικτυακός τόπος / blog: υπό κατασκευή
Η συγκεκριµένη ∆ιδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου
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εκπαιδευτικού προγράµµατος;
Χ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, να αναφέρετε την ονοµασία του: “Η εικαστική τέχνη στο Νηπιαγωγείο”

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το κλασικό τµήµα
του Νηπιαγωγείο, βάσει του οποίου θέµατα από το ετήσιο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου
θα δουλευτούν µέσα από την Εικαστική Τέχνη. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα έρθουν
σε επαφή µε γνωστά έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.
Ιστοσελίδα / blog: υπό κατασκευή

1.3 Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές
Γνωστικό/-ά αντικείµενο/-α της ∆ιδακτικής Πρακτικής: Η Τέχνη της ζωγραφικής

στο νηπιαγωγείο. Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η επεξεργασία του θέµατος
δηµιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες για καλλιέργεια των προφορικών δεξιοτήτων του
παιδιού και πως µέσα από τις δραστηριότητες που οργανώθηκαν το θέµα διαχέεται µέσα
από όλες τις κατευθύνσεις του Προγράµµατος σπουδών του Νηπιαγωγείου όπως
γλώσσα, µαθηµατικά, περιβάλλον, τεχνολογία. Κίνηση, ρυθµός.
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειµένου Συνάφεια και συνύπαρξη της τέχνης
µε το φυσικό περιβάλλον, ερµηνεία στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος µέσα από
έργα γνωστών ζωγράφων, κατανόηση του κόσµου αλλά και των µεταβολών του
περιβάλλοντος που ζει το παιδί.
Συµβατότητα µε το ΑΠΣ & το ∆ΕΠΠΣ. Παιδί και Φυσικό περιβάλλον και Παιδί και

∆ηµιουργία- Έκφραση – Εικαστική Τέχνη. Στο σχέδιο εργασίας αλλά και στο
ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εικαστική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο, που εντάσσεται το
συγκεκριµένο σχέδιο διδακτικής πρακτικής υπάρχουν δραστηριότητες που συνδέονται
µε όλες τις γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο ∆ΕΠΠΣ αντιµετωπίζοντας το παιδί
ως ολότητα. Κεντρικός άξονας και συµβατότητα µε το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ είναι η
καλλιέργεια της αισθητικής και του κάλλους µέσα από την επαφή του µε
δηµιουργήµατα της Εικαστικής Τέχνης.
Συµβατότητα µε τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραµµάτων σπουδών
του Νέου Σχολείου

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε πως οι αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αναφέρονται
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών, εισάγουν τις αρχές για το σχολείο του 21ου
αιώνα, το οποίο δίνει προτεραιότητα στο µαθητή, διαµορφώνοντας ένα σχολείο
σύγχρονο, ψηφιακό που ανταποκρίνεται στις επιταγές της εποχής και που δεν µένει
προσηλωµένο σε παραδοσιακά δασκαλοκεντρικά πρότυπα. Συγκεκριµένα, το παρόν
σχέδιο διδασκαλίας επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της αγάπης και του ενδιαφέροντος
του παιδιού για την εικαστική τέχνη. Μέσα από την παρατήρηση του πίνακα the Blaze
του Rene Magritte το παιδί θα καλλιεργήσει τη φαντασία του αλλά και τη
δηµιουργικότητά του στόχοι και αξίες του νέου σχολείου. Ο µαθητής, εποµένως, γίνεται
πρώτα επιστήµονας και ερευνητής και στη συνέχεια διανοούµενος. ∆ηλαδή, µέσα από
την παρατήρηση, τη µελέτη αλλά και τη συζήτηση γύρω από το θέµα του πίνακα
µαθαίνει βιωµατικά πώς να µαθαίνει, διατυπώνει ερωτήσεις και προβλέψεις. Επιπλέον,
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το παιδί αποκτά γνώση και έρχεται σε επαφή µε την τέχνη της ζωγραφικής και
συγκεκριµένα µε ένα πίνακα του Magritte. Τα παιδιά παρατηρούν τον πίνακα, µελετούν
την αρχιτεκτονική του αλλά το βασικότερο έρχονται σε επαφή µε υψηλά δηµιουργήµατα
αποκτώντας βασικές γνώσεις της αισθητικής. Η παρατήρηση δεν περιορίζεται σε µία
παθητική διαδικασία αλλά σε µία σταδιακή ανακαλυπτική ενεργητική διαδικασία όπου
το παιδί καλείται να διατυπώσει υποθέσεις για το όνοµα του πίνακα, για τα χρώµατα και
τι συµβολίζουν αλλά και για το τι γενικότερα θέλει να δείξει ο πίνακας.
Συνδυαστικά, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα απόσπασµα από τη Φαντασία του
Disney και συγκεκριµένα τον χορό των φύλλων µε σκοπό να συνδυάσουν τα βασικά
στοιχεία του πίνακα µε τις εικόνες του συγκεκριµένου αποσπάσµατος αλλά και να
εντοπίσουν στις δύο µορφές αυτές Τέχνης (Ζωγραφική- Κινούµενο σχέδιο) τον τρόπο
που απεικονίζονται τα φύλλα.
Τέλος, τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη και τη συζήτηση ενός
παραδοσιακού θέµατος όπως οι µεταβολές στα φύλλα το φθινόπωρο πραγµατοποιείται
µέσα από καινοτόµα εργαλεία όπως η εικαστική τέχνη αλλά και το κινούµενο σχέδιο
όπως ακριβώς σχεδιάζει και το νέο σχολείο µε την προώθηση της καινοτοµίας.

1.4 Βαθµίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρµόσατε
Βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η ∆ιδακτική Πρακτική:
Πρωτοβάθµια

∆ευτεροβάθµια

Χ

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρµόσατε Ολοήµερο τµήµα του Νηπιαγωγείου

Ροδόπολης.
Υπήρξε

συνεργασία

τάξεων

του

ίδιου

σχολείου

ή

συνεργασία

τάξεων

διαφορετικών σχολείων;
ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόµενα σχολεία/τάξεις.

Το κλασικό τµήµα του νηπιαγωγείου Ροδόπολης

1.5 Είδος ∆ιδακτικής Πρακτικής
Σηµειώστε αυτό / αυτά που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας:
1. Σχέδιο Μαθήµατος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό
δίωρο).
2. Ακολουθία

Σχεδίων

Μαθήµατος

µε

µεγαλύτερη

διάρκεια

∆ιδασκαλίας).
3. Ολοκληρωµένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη.

(Σενάριο
Χ
Χ
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4. Επιτυχηµένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους.
5. Λειτουργικός

τρόπος

υπέρβασης

των

δυσκολιών

του

αναλυτικού

προγράµµατος.
6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείµενο
ή σε κάποια δράση.
7. Επιτυχηµένο παράδειγµα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο.
8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας µεταξύ συναδέλφων.

Χ

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας µε τους γονείς / κηδεµόνες των
µαθητών ή την τοπική κοινωνία.
10. Πρακτική αποδοτικής αντιµετώπισης και διαχείρισης προβληµατικών
καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη.
11. Καλές Πρακτικές µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρµογή
σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία µε άλλες τάξεις / µε άλλα
Χ

σχολεία).
12. Άλλο ……………………………………………………………………....
……………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………..............

1.6 Σκοπός & Στόχοι της ∆ιδακτικής Πρακτικής

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής
πρακτικής και οι επιµέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που
υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και
τη µάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα
ακολουθήσουν και το περιεχόµενό τους.
Γενικός Σκοπός.
•

•

Να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερµηνεύσουν το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον µε πολλούς τρόπους και χρησιµοποιώντας έργα της
εικαστικής τέχνης.
Να έρθουν σε επαφή µε έργα τέχνης µεγάλων δηµιουργών και να κατανοήσουν
τη διαφορά από τη φωτογραφία και τον πίνακα.

Επιµέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο και ως προς τη µαθησιακή
διαδικασία.
Εικαστικά
•
•
•

•

Να εξοικειωθούν µε τον ερευνητικό τρόπο µελέτης ενός θέµατος.
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας για την παραγωγή εικαστικών
προϊόντων και για την παρουσίαση των δηµιουργιών τους.
Να εκφράζουν τις απόψεις τους καλλιτεχνικά, παραθέτοντας την άποψή τους για
χαρακτηριστικά του πίνακα (χρώµα, τρόπος απεικόνισης των στοιχείων του
πίνακα, τίτλος).
Να αναπτύξουν το αισθητικό τους κριτήριο για διαφορετικές µορφές τέχνης.
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Να µπουν στη διεργασία να σέβονται τις ιδέες, τις αντιλήψεις, αλλά και τα έργα
που έχουν φιλοτεχνήσει ζωγράφοι µέσα από τη µελέτη και την παρατήρησή
τους.
• Να αποτυπώσουν τη σηµασιολογία της χρήσης των χρωµάτων σε ένα πίνακα.
Γλώσσα- Προφορικός και Γραπτός λόγος
•

Να εκφράζονται γραπτά και προφορικά καλλιεργώντας τη δηµιουργική τους
σκέψη και τη φαντασία τους.
• Να συµµετέχουν σε συζητήσεις γύρω από ένα θέµα αναπτύσσοντας την
ερευνητική τους διάθεση.
• Να καλλιεργήσουν τη στοχαστική ικανότητά τους καθώς περνούν από την απλή
παρατήρηση και περιγραφή ενός έργου τέχνης στην ερµηνεία των συµβόλων και
την αναγνώριση σχέσεων σε κατάθεση τεκµηριωµένης άποψης.
• Να διηγούνται και να αφηγούνται
Τεχνολογία
•

•
•

•

Να ταυτίζουν τον υπολογιστή µε µία µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην
εργασία του αλλά και ως µία µηχανή µε πολλαπλή χρηστικότητα.
Να εξοικειωθούν µε την αποσπασµατική παρακολούθηση βίντεο και να
κατανοούν πως το κινούµενο σχέδιο ή βίντεο που τους είναι γνωστά δεν
αποτελούν µόνο πηγή διασκέδασης αλλά και πηγή πληροφοριών.
Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως ταινίες, αφίσες στο
συγκεκριµένο σχέδιο από πίνακες και από απόσπασµα κινούµενου σχεδίου.

Σηµειώστε αν
αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισµικά και υπηρεσίες των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) .
•

Θα χρησιµοποιηθεί το Windows media player, το YouTube, ο υπολογιστής, η
ψηφιακή µηχανή και η ιστοσελίδα του Μουσείου Magritte http:/www.museemagritte-museum.be/Portail/Site/Typo3.asp?lang=FR&id=languagedetect).
1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια

Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η ∆ιδακτική Πρακτική σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των µαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό πρόγραµµα του σχολείου.
Συνήθως περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

•

Ώρα έναρξης: Η ώρα έναρξης των δραστηριοτήτων ποικίλει

•

∆ιάρκεια: η ∆ιδακτική Πρακτική έχει υπολογιστεί να διαρκέσει δύο µέρες
δεδοµένου ότι η όλη διαδικασία θα γίνει σταδιακά χωρίς να χρειαστεί να
µονοπωλήσει το σύνολο της µέρας στο ολοήµερο τµήµα και να αποτελέσει
σηµείο πίεσης και επανάληψης στα παιδιά.

•

Συχνότητα: Η συχνότητα της επανάληψης θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των
5

και θα
προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες της µέρας (απουσίες παιδιών, ιδιαίτερες
τοπικές συνθήκες, απεργίες). Ωστόσο η εισαγωγή του θέµατος και η αρχική
συζήτηση γύρω από αυτό θα ξεκινήσει γύρω στις 09:15 µετά από την
καθιερωµένη καληµέρα και τις υπόλοιπες δραστηριότητες ρουτίνας όπως το
ηµερολόγιο, το παρουσιολόγιο και ο καιρός.

παιδιών αλλά αφού το θέµα αναφέρεται και σε ένα φυσικό φαινόµενο όπως οι
αλλαγές του φθινοπώρου είναι φυσικό πως µέρες που αυτές οι αλλαγές είναι πιο
έντονες τα παιδιά να επανέρχονται στη συγκεκριµένη συζήτηση µε αφορµή
εξωτερικά ερεθίσµατα όπως η κακοκαιρία, ο αέρας και οι αλλαγές στα φύλλα
των δέντρων που έχουµε στην αυλή.

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2.1 Γενική Περιγραφή ∆ιδακτικής Πρακτικής

Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και µεθοδολογικό πλαίσιο.
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας της ∆ιδακτικής Πρακτικής.
- Κάθε δραστηριότητα µπορεί να περιγράφεται ανά φάσεις εργασίας, εάν πρόκειται για
την ανάπτυξη π.χ. ενός project (A’ Φάση: διαµόρφωση πρότερων εµπειριών και
γνώσεων, Β’ Φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές κτλ.) ή ανά
διδακτική ώρα (1ο δίωρο: παρακολούθηση ταινίας της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
και διερεύνηση των εµπειριών των παιδιών για το εξεταζόµενο θέµα κτλ.).

-

Θεωρητικό πλαίσιο:
Τα τελευταία χρόνια η Προσχολική Αγωγή στην χώρα µας κέρδισε µεγαλύτερο
ερευνητικό ενδιαφέρον µε αποτέλεσµα ειδικές µελέτες για την αποτελεσµατικότητα ή
µη των προγραµµάτων που εφαρµόζονταν να διεξαχθούν. Οι περισσότερες µελέτες
τονίζουν πως το σπουδαιότερο σε ένα εκπαιδευτικό σχεδιασµό προγραµµάτων
προσχολικής αγωγής είναι ο ανοικτός σχεδιασµός τους, η καινοτοµία, η σύµπνοια µε τις
τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής αλλά πάνω από όλα η διαµόρφωση συνθηκών για
δηµιουργία, ελευθερία έκφρασης και πειραµατισµό. Σε συνάφεια µε τα παραπάνω η
αισθητική καλλιέργεια στο Νηπιαγωγείο αλλά και οι Τέχνες γενικότερα προσφέρουν
πολλά περιθώρια δηµιουργικής ενασχόλησης, ελευθερίας έκφρασης, κατανόηση της
πολλαπλής απεικόνισης ίδιων αντικειµένων και µοτίβων. Η ενσωµάτωση των
καλλιτεχνικών έργων στα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος είναι το ζητούµενο
στο Νέο σχολείο. Προσεγγίζοντας τα παιδιά από πολλές και διαφορετικές πλευρές ένα
θέµα έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η δύναµη
της εικόνας µεταβιβάζει ιδέες, συναισθήµατα, γνώσεις, παρατηρήσεις επιτρέποντας
έτσι στα παιδιά να εκφράσουν τη φαντασία τους. «Οι παραστατικές αυτές τέχνες
ενσωµατώνονται στην εργασία τους ως επιπρόσθετες γλώσσες που είναι προσβάσιµες στα
µικρά παιδιά, που δεν είναι ακόµα ικανά να γράψουν και να διαβάσουν µε το συµβατικό
τρόπο παρέχοντας ένα τρόπο διερεύνησης και έκφρασης των αντιλήψεών τους για τον
κόσµο» (Katz, 2000). Οι αναπαραστάσεις των παιδιών εκτός από µέσο έκφρασης και
δηµιουργίας για τα ίδια τα παιδιά αποτελούν αξιόλογες πηγές για την εκπαιδευτικό.
Πηγές οι οποίες µπορούν να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες για την εξέλιξη των
παιδιών στην πορεία προσέγγισης ενός θέµατος. ∆ιαφαίνεται, λοιπόν, πως η
παρατήρηση και η «ανοικτή» ουσιαστική µελέτη έργων τέχνης αποτελεί µία καινοτόµα
διδακτική διαδικασία που ευνοεί την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αισθητικής
αντίληψης αλλά και της δηµιουργικότητας του παιδιού.
Α’ ηµέρα:
1η δραστηριότητα Ένας πίνακας στην παρέα µας
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Τεχνική διδασκαλίας µέσω της τέχνης, οπτική παρατήρηση, ερωτήσεις- απαντήσεις,
καλλιέργεια δηµιουργικής έκφρασης:
∆ιάρκεια: 30’
Περιγραφή:
Έναυσµα- οπτικό ερέθισµα: ο πίνακας που του Magritte που έχει αναρτηθεί στη γωνιά
της συζήτησης, οπότε κατά την ελεύθερη προσέλευση τα παιδιά τον έχουν ήδη δει.
Το συγκεκριµένο έργο που επιλέχθηκε για την εισαγωγή του θέµατος επιλέχθηκε γιατί
είναι ένας ευδιάκριτος σουρεαλιστικός πίνακας µε κατανοητές απεικονίσεις για τα
παιδιά (Ρενε Μαγκρίτ: The blaze – Η Φλόγα). Συνοπτικά αναφέρεται πως έχουµε ήδη
εισάγει τα παιδιά , ειδικά στο συγκεκριµένο τµήµα όπου η πλειοψηφία είναι προνήπια,
στο τι σηµαίνει έργο τέχνης, τι είναι ένας πίνακας και βέβαια ποια είναι τα βασικά
γνωρίσµατά του (τίτλος, καλλιτέχνης – ζωγράφος, µη πιστή απεικόνιση της
πραγµατικότητας).
Έχουµε εκτυπώσει και πλαστικοποιήσει τον πίνακα και τον τοποθετούµε στο καβαλέτο.
Συζητούµε µε τα παιδιά για το έργο διευκολύνοντάς τα να απαντήσουν και να
εκφραστούν µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις όπως: τι συµβαίνει σε αυτό το έργο τέχνης;
Τι βλέπεις και σου προξενεί ενδιαφέρον; Τι νοµίζεις πως δείχνει; Σου αρέσει; Τα
χρώµατα σου αρέσουν; Σου θυµίζει κάτι;
Στη συνέχεια, προτείνουµε στα παιδιά
να δώσουµε ένα τίτλο στον πίνακα.
Όποιο παιδί θέλει ατοµικά ή οµαδικά
µε το φίλο του προτείνει το τίτλο που
σκέφτηκε. Ενθαρρύνουµε το παιδί
που θέλει ή που αισθάνεται την
ασφάλεια να γράψει το ίδιο το όνοµά
του και δίπλα τον τίτλο που επιθυµεί
να δώσει στον πίνακα µε τον τρόπο
που θέλει και µπορεί. Είναι φυσικό
πως αρχικά επειδή βρισκόµαστε στην
αρχή αλλά και επειδή η οµάδα
αποτελείται
από
περισσότερα
προνήπια
και όχι νήπια τα παιδιά που όντως
πρότειναν κάποιο τίτλο να είναι λίγα σε
σχέση µε την πλειοψηφία. Οι τίτλοι που
προτάθηκαν µε τη σειρά είναι: Φθινόπωρο, Φύλλα, Νεύρα, Πορτοκαλί Φύλα,
Πορτοκαλιές και τα φύλλα καίγονται. Κάθε παιδί που πρότεινε ένα τίτλο από τους
παραπάνω εξήγησε στην ολοµέλεια για ποιο λόγο επέλεξε αυτό τον τίτλο. Στη συνέχεια
και πριν αποκαλυφθεί ο πραγµατικός τίτλος του έργου, τα παιδιά ψήφισαν σηκώνοντας
το χέρι ποιον από τους παραπάνω τίτλους προτιµούν για το έργο. Νικητής το
Φθινόπωρο. Πριν αποφασίσουµε το πώς θα κάνουµε και οι ίδιοι τον πίνακά µας
αποκαλύφθηκε και το όνοµα που έδωσε ο ίδιος ο ζωγράφος στον πίνακά του.
Rene Magritte The blaze

Τέλος, αποφασίζουµε µε βάση τα χαρακτηριστικά του πίνακα, µε τα παιδιά να τον
χωρίσαµε σε µέρη εργασίας δηλαδή σε φόντο, δέντρα, νεύρα φύλλων, ουρανό και
χόρτο. Τα παιδιά αυτόνοµα χωρίστηκαν σε οµάδες επιλέγοντας τι από αυτά θα κάνουν.
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∆ηµιουργήθηκαν λοιπόν, 5 οµάδες οι οποίες ανέλαβαν να δηµιουργήσουν τη δική τους
εκδοχή του πίνακα.
2η δραστηριότητα Ο δικός µας πίνακας για τα φύλλα
Τεχνική διδασκαλίας δηµιουργικότητα, οµαδική δράση:
∆ιάρκεια: 20’
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρισµένα σε 5 οµάδες ακολουθούν τα βήµατα που έθεσαν.
Θέλοντας τα παιδιά να
επιλέξουν τα ίδια τα υλικά
που θα χρησιµοποιήσουν για
την κατασκευή του κάθε
µέρους του πίνακα η κάθε
οµάδα ανάµεσα από τρία
υλικά θα επέλεγε ποιο θέλει.
Η πρώτη οµάδα του φόντου
(5 παιδιά) έπρεπε να
επιλέξουν από τέµπερες,
µαρκαδόρους
και
λαδοπαστέλ. Επέλεξαν τα
πινέλα και θέλοντας να το
κάνουν να φαίνεται µαλακό
το χρώµα αποφάσισαν και
πρόσθεσαν αρκετό νερό στο
χρώµα(ίσως
περισσότερο
από όσο έπρεπε). Έβαψαν
ένα
λευκό
κανσόν,
παράλληλα, η οµάδα των φύλλων- δέντρων έπρεπε να επιλέξει να δηµιουργήσει τα
φύλλα- δέντρα της από ύφασµα, κανσόν, οντουλέ. Η οµάδα αυτή (5 παιδιά) επέλεξε τα
υφάσµατα και ελεύθερα έκοψε το σχήµα των φύλλων- δέντρων.
Η επόµενη οµάδα των νεύρων- κορµών των φύλλων είχε να επιλέξει από σπάγκους
σύρµατα πίπας και µαλλί πλεξίµατος. Επέλεξαν τα σύρµατα πίπας γιατί λυγίζουν. Η
οµάδα έκοψε και κόλλησε τα νεύρα, στην συγκεκριµένη οµάδα συµµετείχαν 4 παιδιά.
Στη συνέχεια, η οµάδα που θα έκανε τα µικρά χόρτα αποτελούµενη από 4 παιδιά είχε να
επιλέξει από µαρκαδόρους, πινέλα και λαδοπαστέλ και επέλεξε τα πινέλα όπως και η
προηγούµενη οµάδα που έβαψε µε πινέλα. Και την ίδια επιλογή έκανε και η οµάδα που
πρόσθεσε τον ουρανό αποτελούµενη από 3 παιδιά. Στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του
πίνακα οι οµάδες βοηθούσε η µία την άλλη και µάλιστα ένας από την πρώτη οµάδα
έφερε τον πρωτότυπο πίνακα από το καβαλέτο για να βλέπουν οι συµµαθητές και να
κόψουν τα απαραίτητα φύλλα, νεύρα δέντρα. Ενώ, η δραστηριότητα αυτή στοχεύει
κυρίως στον πειραµατισµό των παιδιών µε ποικίλα υλικά δόθηκαν ποικίλες ευκαιρίες
για την απόκτηση µαθηµατικών γνώσεων αφού τα παιδιά προκειµένου να κόψουν τα
δέντρε µέτρησαν τα φύλλα και έκοψαν τόσα όσα έβλεπαν, αποφάσισαν για το που
πρέπει να µπει ο ουρανός πάνω από ποιο δέντρο και από ποια µεριά του πίνακα και
βέβαια αναφέρθηκαν σε έννοιες όπως µεγαλύτερο από.., µικρότερο από…
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Β’ ηµέρα:
1η δραστηριότητα Ο χορός των φύλλων
Τεχνική διδασκαλίας οµαδικό παιχνίδι, κίνηση, ρυθµός, µίµηση:
∆ιάρκεια: 20’
Περιγραφή: Τα παιδιά µαζί µε τη
νηπιαγωγό
παρακολουθούν
το
απόσπασµα από τη Φαντασία του
Ντίσνεϋ (Disney's "Fantasia" (1940),
από
το
Youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=rTL
TyeGVdBg&feature=related)
το
απόσπασµα µε τη µουσική επένδυση του
Καρυοθραύστη (Tchaikovsky) όπου
δείχνει το χορό των φθινοπωρινών
φύλλων και τον ερχοµό του φθινοπώρου
µετά
από
το
καλοκαίρι.
Η
δραστηριότητα αυτή λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µε την προηγούµενη µέρα αλλά
και ως µία µορφή αξιολόγησης, αφού τα απιδιά θα κληθούν να εντοπίσουν τη σύνδεση
των δύο ηµερών αλλά και να βρουν τις οµοιότητες και τις διαφορές αν υπάρχουν στον
τρόπο απεικόνισης των χρωµάτων του φθινοπώρου. Στη συνέχεια, τα παιδιά µε τα χέρια
τους µιµούνται µε τη µουσική όπου είναι αργή και σιγανή και όπου είναι γρήγορη το
χορό των φύλλων µαζί µε το βίντεο. Την επόµενη φορά ακούν µόνο τη µουσική χωρίς
την εικόνα και µιµούνται το χορό των φύλλων ελεύθερα πια στο χώρο.
2η δραστηριότητα Η ιστορία του δικού µας φύλλου
Τεχνική διδασκαλίας αφήγηση, ακρόαση:
∆ιάρκεια: 20’
Περιγραφή: Ένα παιδί έφερε από το σπίτι του φύλλα από τον κήπο του διαφορικών
χρωµάτων και σχηµάτων µε αφορµή τον πίνακα του Μαγκριτ. Αφού παρατηρήσαµε τα
φύλλα, είδαµε τα νεύρα, εντοπίσαµε
τα
διαφορετικά
χρώµατα
αποφασίσαµε να πούµε την ιστορία
του
δικού
µας
φύλλου.
∆ιαµορφώθηκε έτσι ένα πολύ
σύντοµο παραµύθι όπου σχεδόν όλα
τα παιδιά είπαν από κάτι. Το
παραµύθι ξεκίνησε.. «Μια φορά και
ένα καιρό ήταν ένα φύλλο. Είπε,
λοιπόν, το φύλλο µε λένε ΦΙΛΕΟ και
έρχοµαι από ένα δέντρο από την
Ελλάδα. Κάποτε είχα χρώµα πράσινο,
αλλά
έγινα
κίτρινο,
κόκκινο,
πορτοκαλί και τώρα καφέ. Όταν
ήµουν πράσινο πάνω στο δέντρο έπαιζα και έπινα νερό. Ξαφνικά ο ουρανός γέµισε
σύννεφα και φύσαγε και έβρεχε. Έπεσα από το δέντρο γιατί φύσαγε δυνατά ο άνεµος και
9

το δέντρο κουνιόταν. Πέταγα από εδώ και εκεί και άλλαζα χρώµα. Έπεσα στο έδαφος, στο
χώµα. Εκεί µε βρήκε ένα κοριτσάκι η Μάγια και µε έφερε στο σχολείο. Ξέχασα να πω ότι
στην Ισπανία συνάντησα ένα παπαγάλο που µίλαγε και µου είπε:
-εεε εσύ ήσουν πράσινο αλλά τώρα είσαι κόκκινο.
Τίτλος: Το φύλλο που γνώρισε τον παπαγάλο
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2.2 Φύλλα Εργασίας

∆εν δόθηκαν φύλλα αλλά τα παιδιά ελεύθερα ζωγράφισαν την παραπάνω ιστορία και
κυρίως το πώς φαντάζονται το φύλλο, άρα ένα φθινοπωρινό φύλλο έτσι από τις
κατασκευές τους αποτυπώνεται τι τους έµεινε από το θέµα και κατά πόσο κατάλαβαν
τις έννοιες που συζητήθηκαν.
2.3 Υλικοτεχνική Υποδοµή
•
•
•

http://www.musee-magrittemuseum.be/Portail/Site/Typo3.asp?lang=FR&id=languagedetect
http://www.youtube.com/watch?v=rTLTyeGVdBg&feature=related
http://www.royal-painting.com/htmllarge/large-6839.html

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής θα παρακολουθήσουµε το ενδιαφέρον των
µαθητών και αν χρειαστεί θα αναπροσαρµοστεί η δραστηριότητα.
Επιπλέον θα ληφθεί υπόψη εάν το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων
ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών δεδοµένου ότι στη
συγκεκριµένη οµάδα η πλειοψηφία των παιδιών (13 από 20) είναι προνήπια και σε
πολλές περιπτώσεις είναι η πρώτη τους επαφή µε κοινωνική οµάδα και το χώρο
της εκπαίδευσης . Είναι σηµαντικό να αναδιαµορφώνεται η δραστηριότητα µε
στόχο να επιτύχουν τα παιδιά και να έχουν το αίσθηµα της ικανοποίησης και όχι
της απογοήτευσης ή της µη ικανότητας της συµµετοχής σε οµάδα.
Σε όλη την πορεία το βασικό είναι να αξιολογείται το ενδιαφέρον των παιδιών.
Ουσιαστικά θα αξιολογηθεί κυρίως αν τα παιδιά µπόρεσαν να συνεργαστούν
οµαδικά, αν κατάφεραν και σε ποιον βαθµό να κατανοήσουν τη διαφορά από έναν
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πίνακα ζωγραφικής και µία φωτογραφία και βέβαια αν κατάφεραν να
κατανοήσουν τη µεταβολή των φύλλων στο χρώµα τους.
Η επιλογή του συγκεκριµένου αποσπάσµατος από το βίντεο και η παρακολούθησή
του µετά από τη δηµιουργία του πίνακα θα λειτουργήσει ως σηµείο αξιολόγησης
για το θέµα του πίνακα.

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Με ατοµική µου ευθύνη και σύµφωνα µε το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο ∆ηµιουργός
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι:
1. Το Σχέδιο ∆ιδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό µου πρωτότυπο
δηµιούργηµα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωµα πνευµατικής ή
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.
2. ∆ίνω το δικαίωµα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να
αναπαράγει ή να διανέµει το υποβληθέν Σχέδιο ∆ιδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο
ή τµήµα του ή συντετµηµένο ή ενσωµατωµένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς
και διδακτικούς σκοπούς, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.
3. ∆ηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς
επιθυµώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυµείτε):
Χ
Επώνυµα
Ανώνυµα
Αν δεν καταγράψετε την επιθυµία σας αυτό σηµαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή
αξιοποίηση να γίνει ανώνυµα.
*Για πρακτικούς λόγους, η χρήση του αρσενικού γραµµατικού γένους θεωρείται ότι

συµπεριλαµβάνει και το θηλυκό.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2011
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
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