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Το Θέατρο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

«Από τη ¨Γλώσσα μου¨… στη γλώσσα του σώματος!!!» 

Πάνος Βασιλόπουλος - Δάσκαλος 

 

Γλώσσα - ΣΤ΄ Τάξη     

Το μηχάνημα - Ευγένιος Τριβιζάς 

 

 

Εισαγωγή - Ζέσταμα (10΄) 

 

 Ελεύθερη βάδιση στο χώρο                
Με τη συνοδεία μουσικής επένδυσης τα μέλη της ομάδας περπατούν ελεύθερα στο χώρο 

καλύπτοντας τα κενά. Κάθε φορά που σταματά η μουσική τα μέλη «παγώνουν» και μένουν 

ακίνητα.  

 

 Γνωριμία                
Σε εξέλιξη της άσκησης κάθε φορά που καθένας συναντά κάποιον άλλον, ανταλλάσσουν  

μια χειραψία και συστήνονται.  

 

 

Εισαγωγή θέματος (20΄) 

 

 Ανάγνωση κειμένου: Η αφήγηση γίνεται (εναλλάξ για κάθε παράγραφο) από τα μέλη της 

ομάδας και έχει τη μορφή ενός διαισθητικού διαλόγου όπου καθένας ¨χρωματίζει¨ τις 

φράσεις του κειμένου με το προσωπικό του ύφος. 

 

 Νοηματική ανάλυση: Καταιγισμός ιδεών - Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη  

Αξιοποιείται η συγκεκριμένη τεχνική στο σύνολο της ομάδας για την εξαγωγή των 

βασικών εννοιών - και των μεταξύ τους σχέσεων - του κειμένου. 

 

 Θεατρικό παιχνίδι / Γλύπτης και γλυπτό:  
α) Για κάθε γλυπτό που σχηματίζεται, γίνεται προσπάθεια να χαρακτηριστεί μονολεκτικά   

     με μια έννοια. 

β) Ανάδειξη και παρουσίαση των βασικών εννοιών των εννοιολογικών χαρτών.  

 

 

Ανάπτυξη του θέματος (50΄) 

 

Α)  Χωρισμός της ομάδας σε υποομάδες ανάλογα με τον ήρωα: 1) Γιάννης καφετζής,  

      2) Υπάλληλοι-φίλοι του Γιάννη, 3) Πωλητής αυτόματων μηχανημάτων  

       

 Ομαδικός ρόλος (Στοιχεία χαρακτήρα του ρόλου/Δομικά στοιχεία αφήγησης ιστορίας) 

      «... Με λένε ………………………………………………………………………………......  

Είμαι ……………..………………………………………………………………………….. 

Βρίσκομαι …..……………………………………………………………………………….. 

Όταν …………………………………………......................................................................... 

Κάθε μέρα ……..……………………………………………………………………………. 

Ξαφνικά μια μέρα …………………………………………………………………………… 

Τότε άρχισε………………………………………………………………………………….. 

Μετά ……….………………………………………………………………………………... 

Τελικά…….…………….......................................................................................................... 

Τώρα που τέλειωσαν όλα, αισθάνομαι ……………………………………………………... 
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Β)  Χωρισμός σε υποομάδες και δημιουργία δυναμικών εικόνων: 

 

 Επιλογή βασικών εικόνων-σκηνών του κειμένου. Δημιουργία υποομάδων και επιλογή μιας  

      χαρακτηριστικής εικόνας για κάθε ομάδα  μέσα από το κείμενο με την τεχνική των  

      δυναμικών εικόνων. Επιλογή μιας χαρακτηριστικής από τις εικόνες που προσφέρεται για   

      επεξεργασία. 

 

 Ανίχνευση της σκέψης. 

Ο εμψυχωτής με το άγγιγμα ζωντανεύει τα μέλη της υποομάδας με τη σειρά που επιλέγει. 

Με την τεχνική της σκέψης σε ρόλο, καθένας εκφωνεί αυθόρμητα μια φράση. 

Δημιουργείται έτσι θεατρικός λόγος μετά από αιφνιδιασμό. Στη συνέχεια προστίθεται μια 

χαρακτηριστική κίνηση σε κάθε ρόλο της εικόνας. 

  

 Αντικείμενο - σύμβολο. 

Επιλέγεται ένα αντικείμενο - σύμβολο που ξεκινάει από την πρώτη εικόνα (π.χ.: καλαμάκι 

του καφέ) και διατρέχει όλες τις εικόνες μέχρι την τελευταία. Μπορεί ακόμα και να 

μεταλλάσσεται και να ποικίλουν οι χρήσεις του αντικειμένου συμβολίζοντας κάθε φορά 

και νέες ιδέες ή έννοιες. 

 

 Flashback - Προβολή στο μέλλον 

Με την ίδια τεχνική δημιουργούνται άλλες δύο εικόνες που αποκαλύπτουν το πριν και το   

μετά της κεντρικής και παρουσιάζονται διαδοχικά. 

 

 

Γ)  Χωρισμός σε υποομάδες ανάλογα με το πρόσωπο αφήγησης 

 

 Ανακριτική καρέκλα:  

Ανάδειξη διαφορετικών οπτικών γωνιών - Παραγωγή προφορικού λόγου 

Α΄ ενικό / 3
η
, 4

η
  και 5

η
 παράγραφος: Ο Γιάννης συνέχισε ν’ ανεβαίνει σκεφτικός… 

Β΄ ενικό / β1, β2, β3: Το μηχάνημα του έγινε εφιάλτης  

      Γ΄ ενικό / Αφήγηση της ιστορίας από διαφορετικούς χαρακτήρες/ήρωες. 

 

 

Δ)  Δραματοποίηση 

 

  Θεατρικό παιχνίδι / Φανταστικές μηχανές 

- Κάθε ένα μέλος της ομάδας παίρνει τη θέση του στο κέντρο του ελεύθερου χώρου. 

Επαναλαμβάνει μια κίνηση που συνοδεύεται από ένα χαρακτηριστικό ήχο. Το ένα μετά το 

άλλο, τα άτομα-μέλη της ομάδας προστίθενται και στη συνέχεια δημιουργούν μια σύνθεση 

κινήσεων και ήχων.  

 

 Διάδρομος συνείδησης  

Η ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Η μια εκφράζει το δίκιο (Μα γιατί;). Η δεύτερη 

αλλάζοντας την έγκλιση των ρημάτων σε προστακτική, εκφράζει την εκδίκηση (Κανόνισε 

τους λογαριασμούς σου με το μηχάνημα…)  

Με την έξοδο από το διάδρομο ο Γιάννης βρίσκεται αντιμέτωπος με το μηχάνημα… 

Το αντικείμενο (καλαμάκι), μετατρέπεται σε κατσαβίδι. Σε κατάσταση αμόκ ο Γιάννης το 

καρφώνει στο μηχάνημα…  

Η δραματοποίηση κλείνει με τη φράση:  

«…Εκεί έπαθε ηλεκτροπληξία ο Γιάννης. Τινάχτηκε! Γονάτισε! Τον βρήκαν κάρβουνο τα’ 

άλλο πρωί, πλάι στο μηχάνημα. Στη θέση του Γιάννη έφεραν ένα μηχάνημα ακόμα» 
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Παρουσίαση του θέματος (10΄) 

 

 Ομαδικός ρόλος: Αφήγηση ιστορίας σε ρόλο 

 Δυναμικές εικόνες - Flashback - Προβολή στο μέλλον - Αντικείμενα του ρόλου 

 Ανακριτική καρέκλα  

 Δραματοποίηση - Διάδρομος συνείδησης  

 

 

 

Γραμματική 

 

 Θεατρικό παιχνίδι / Κινητικές φράσεις και δυναμικές εικόνες 

Η ομάδα χωρίζεται σε τέσσερις υποομάδες ανάλογα με το μέρος του λόγου που 

επιλέγει: Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο - Μετοχές.  

Με κλήρωση δημιουργούνται νέες ομάδες που παρουσιάζουν τις προτάσεις που 

προκύπτουν με κινητικές φράσεις και ακίνητες, δυναμικές εικόνες.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προτάσεις να έχουν νόημα και να έχουν σχέση με 

την βασική έννοια του κειμένου (Π.χ.: τεχνολογία, μηχανές, εξέλιξη, εφευρετικότητα, 

άνθρωπος) 

 

 

 

Εκπαιδευτικές τεχνικές 

 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Νοηματική ανάλυση 

 Δομικά στοιχεία αφήγησης ιστορίας 

 Εννοιολογικός χάρτης               

 

            

                                                                  

                                                                     Τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος 

 

 Θεατρικό παιχνίδι 

 Συλλογικός ρόλος 

 Ακίνητες εικόνες 

 Παρακολούθηση της σκέψης του ρόλου 

 Θέατρο εικόνων 

 Αναδρομή 

 Προβολή στο μέλλον 

 Ανακριτική καρέκλα 

 Διάδρομος συνείδησης 

 

 

 

Μουσική επένδυση: Ethnic Moments -  

 

Φωτοτυπίες 

 

Αντικείμενα: Καλαμάκια  
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Το Θέατρο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

«Από τη ¨Γλώσσα μου¨… στη γλώσσα του…» 

Πάνος Βασιλόπουλος - Δάσκαλος 

 

Γλώσσα - ΣΤ΄ Τάξη  /  Το μηχάνημα - Ευγένιος Τριβιζάς 

 

 

Α) Καταιγισμός ιδεών 

 

   

 

 

                   

   

   

 

           

 

 

      

 

Β) Ομαδοποίηση εννοιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Γ) Εννοιολογικός  χάρτης         
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Το Θέατρο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

«Από τη ¨Γλώσσα μου¨… στη γλώσσα του σώματος…» 

Πάνος Βασιλόπουλος - Δάσκαλος 

 

Γλώσσα - ΣΤ΄ Τάξη  /  Το μηχάνημα - Ευγένιος Τριβιζάς 

 

 

Ομαδικός ρόλος 

 

Στοιχεία χαρακτήρα του ρόλου / Δομικά στοιχεία αφήγησης ιστορίας 

 

«... Με λένε ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

  

Είμαι ……………..………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Βρίσκομαι …..……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Όταν …………………………………………......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Κάθε μέρα ……..……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ξαφνικά μια μέρα …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Τότε άρχισε………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Μετά ……….………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Τελικά…….…………….......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Τώρα που τέλειωσαν όλα, αισθάνομαι ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..….…

…………………………………………………………………………………………..……. 

και σκέφτομαι………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 


