
Το ταξίδι της Χαλιμάς 
Συμπληρωματικές προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση και επέκταση 

α) Performance 

σκηνικό: διαμόρφωση της αίθουσας ανάλογα με τις χώρες που επισκέπτεται η Χαλιμά 
ενδυματολογία: οι αφηγητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν κάποιο ένδυμα ή εξάρτημα, ανάλογα με το 
ρόλο που αφηγούνται 
εξαρτήματα (φροντιστήρια, στη γλώσσα του θεάτρου): θα υπάρχουν τα βασικά εξαρτήματα, το λεμόνι, το 
πουγκί με το αλάτι και το χαρτί, ο σάκος της Χαλιμάς 
Τα ίδια θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές κατά τη δραματοποίηση 
μουσική υπόκρουση: αραβοανδαλουσιανή μουσική 

β) Γλωσσική αξιοποίηση 

Γλωσσικά στοιχεία: μπορούν να αναδειχθούν οι δανεισμοί της ελληνικής από και προς την αραβική 
γλώσσα (η ανάδειξη μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης ή στο τέλος) 
Αρχικά, το όνομα Χαλιμά είναι γνωστό στον ελληνικό χώρο (τα παραμύθια της Χαλιμάς – Χίλιες και μία 
νύχτες) 

αραβικά: حليمة /ħa'li:ma/ από τη λέξη احللم /al'ħa:lim/= όνειρο, σημαίνει ονειροπόλος 

κατάρτιση ενός καταλόγου με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στο παραμύθι 
(μουσαφίρης, ζώο-χαϊβάνι, λεμόνι, καμήλα κλπ.) 

Θα μπορούσαν δύο μαθητές να γράψουν κάποιες λέξεις στον πίνακα δίπλα δίπλα στα ελληνικά και στα 
αραβικά. 

γ) Δραματική αξιοποίηση - θεατρικό παιχνίδι & αυτοσχεδιασμός 

i) δραστηριότητα αλληλογνωριμίας – ice breaking 

Στεκόμαστε σε κύκλο και ένας ένας λέει το όνομά του συλλαβιστά κάνοντας μια συγκεκριμένη κίνηση. 
(π.χ. Θα-να-σης και χτυπάει τρεις φορές παλαμάκια). Η ομάδα επαναλαμβάνει. Ο επόμενος κάνει το ίδιο 
και η ομάδα επαναλαμβάνει, ξεκινώντας όμως από τον πρώτο (Θα-να-σης, Μα-ρί-να …) 

ii) δραστηριότητα προθέρμανσης – warm-up 

Η ομάδα κινείται στο χώρο με την εντολή να μη μιλάει κανείς και να μην αγγίζει ο ένας τον άλλο. Κάθε 
φορά με την παρότρυνση του εμψυχωτή περπατούν σε διαφορετικό έδαφος ανάλογα με αυτά που 
συνάντησε η Χαλιμά στο ταξίδι της (στη χώρα της ερήμου, κάτω από τον καυτό ήλιο, στην ακρογιαλιά 
ξυπόλητοι στην άμμο που καίει κλπ) 

iii) δραστηριότητα εγρήγορσης 

Η ομάδα κάθεται σε καρέκλες στον κύκλο. Οι καρέκλες είναι όσα τα παιδιά πλην μίας. Ο εμψυχωτής δίνει 
τυχαία ονόματα στα παιδιά (πχ. τα λεμόνια, τα πουγκιά, τα χαρτιά) ή άλλα, ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών 4 ή 5 ομάδες. Ένας μαθητής κάθεται όρθιος στο κέντρο του κύκλου και λέει: 
-Φύσηξε ο αέρας και πήρε όλα τα λεμόνια/χαρτιά/πουγκιά. 
Τότε, αυτοί που έχουν αυτό το όνομα, σηκώνονται και αναζητούν μια άλλη θέση για να καθίσουν. Το ίδιο 
κι αυτός που είναι στο κέντρο. Αυτός που θα μείνει χωρίς καρέκλα συνεχίζει. Επαναλαμβάνεται όσες 
φορές θέλουμε, καθώς στο παιχνίδι δεν υπάρχει ανάδειξη νικητή. 

iv) δραματοποίηση του παραμυθιού 

Oι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να δραματοποιήσουν το παραμύθι. Θα μπορούν να δανειστούν και να 
φορέσουν διάφορα εξαρτήματα π.χ. τα γυαλιά της Χαλιμάς, το ψάθινο καπέλο του Ονειροπόλου κλπ. 
  



δ) Αισθητική αξιοποίηση 

Κατασκευάζουμε το Καλό, το τέρας της Χώρας του Δάσους 
Για υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συσκευασίες (ανακυκλώσιμες) π.χ. μεγάλα κεσεδάκια 
γιαουρτιού που έχουν το σχήμα του κουβά, πλαστικά μπουκάλια για τα χέρια και τα πόδια, σακούλες, 
συσκευασίες tetrapack κλπ. 
Συνδέουμε τα υλικά μεταξύ τους με κόλλα θερμής σιλικόνης, ενώ τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν τις 
συσκευασίες ή να τις καλύψουν με χρωματιστά χαρτιά, υφάσματα κλπ. 

ε) Μουσική αξιοποίηση 

Από το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Ο ήχος της μουσικής, αντλούμε κάποιες 
μουσικές ακροάσεις (μουσικές για τη βροχή): 

 Όνειρα βροχής (Ιθαγενείς της Αυστραλίας) 
 Επίκληση της βροχής (Ιθαγενείς της Αυστραλίας) 
 I’m singing in the rain (Gene Kelly) 
 Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα (Δ. Σαββόπουλος) 

οι οποίες (ειδικά τρεις πρώτες) μπορούν να αξιοποιηθούν μουσικοκινητικά 

Τραγούδι: Ξημερώνει (Το σύννεφο έφερε βροχή) του Μάνου Χατζιδάκι 

 


