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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Φίλοι Εκπαιδευτικοί,
Το παρόν παιδαγωγικό υλικό έρχεται γεμάτο προκλήσεις να λειτουργήσει ως βάση παραδειγμάτων και σκοπό έχει
να υποστηρίξει το δύσκολο και σοβαρό έργο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό, πάνω σε
ένα θέμα τόσο οικείο όσο και αγαπημένο των παιδιών1.
Οι ενδεικτικές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στους σκοπούς και τους στόχους του ΔΕΕΠΣ (2003), του «Οδηγού
της/του Νηπιαγωγού» (2006), του «Εγχειριδίου δραστηριοτήτων για νηπιαγωγούς» (2008), καθώς και στις νοητικές, ψυχικές, γλωσσικές και αισθητικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνει ενδεικτικά
σχέδια εργασίας τα οποία συνδέονται διαθεματικά με τις πέντε μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία-Έκφραση και Τεχνολογία.
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν το έμψυχο υλικό της τάξης τους, αναπροσαρμόζουν τις ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες, προσθέτουν ή αφαιρούν δράσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.
Κατά κύριο λόγο το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη συναισθηματική προσέγγιση του θέματος και λιγότερο
στην ψυχρή, εξωτερική απεικόνιση των φυσικών χαρακτηριστικών των ζώων.
Τα ζώα στην Ελλάδα υποφέρουν. Καθημερινά ακούμε περιστατικά βαρβαρότητας και κτηνωδίας εις βάρος τους, τα
βλέπουμε πατημένα στους δρόμους ή περιφερόμενα άρρωστα στη γειτονιά μας.
Είναι ώρα να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή στην Ελλάδα με όχημα την Παιδεία των παιδιών. Ταυτόχρονα, το
παρόν σχέδιο εργασίας, ενισχύει στο παιδί τον σεβασμό στον ΑΔΥΝΑΜΟ.
Η έννοια «ζώο», εκτός από την πραγματική της διάσταση, συμβολίζει τον κάθε αδύναμο που θα βρεθεί μπροστά στο
παιδί στο δρόμο της ζωής. Το παιδί μαθαίνει, μέσα από το πρόγραμμα, να προστατεύει τον αδύναμο, όποια ιδιότητα
και αν έχει αυτός. Μαθαίνει να μπαίνει στη θέση του ΆΛΛΟΥ και να μην προβαίνει σε ενέργειες που τον θίγουν ή
τον πληγώνουν.
Τελικός και ουσιαστικός στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση έντιμων μελλοντικών πολιτών σε μια
ηθική κοινωνία όπου ο ισχυρότερος θα αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώματα στον ανίσχυρο.
* Το παρόν σχέδιο εργασίας απευθύνεται ταυτόχρονα και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προτείνουμε το σχέδιο εργασίας να υλοποιείται (όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες) από κοινού μεταξύ διαφορετικών τάξεων των διθέσιων Νηπιαγωγείων ή μεταξύ Νηπιαγωγείων και τάξεων Δημοτικών Σχολείων. Με τη συνεργασία διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών
διαφορετικών ηλικιών, εδραιώνονται καλές μεταξύ τους σχέσεις, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν από τα μεγαλύτερα,
τα μεγαλύτερα παιδιά μαθαίνουν να προστατεύουν τα μικρότερα και υποβοηθείται η ομαλή μετάβαση των νηπίων
στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Με τιμή

Διευθύντρια του Ελληνικού Ταμείου Μέριμνας Ζώων στην Ελλάδα
«Τα παιδιά που μαθαίνουν να δίνουν απλόχερα δικαιοσύνη, καλοσύνη και έλεος στα ζώα, γίνονται πιο δίκαια, πιο
καλοσυνάτα και ενδιαφέρονται περισσότερο, στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Η ανάπτυξη του χαρακτήρα,
βάσει αυτών των στοιχείων, κατά την εφηβεία, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανδρών και γυναικών με μεγαλύτερες ευαισθησίες, συμπόνιας, ανθρωπιάς, και μεγαλύτερη συμμόρφωση με τους νόμους - από κάθε άποψη,
πιο αξιόλογους πολίτες» (1993, Αμερικάνικο Εθνικό Συνέδριο Συλλόγου Γονέων - Δασκάλων 2)

1. Βασική επιδίωξη του βιβλίου είναι να έχει κάθε Νηπιαγωγός κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που θα τη βοηθήσει να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση, μαζί με την τάξη της, σε σχεδιασμό και
υλοποίηση ενός project και από το οποίο θα αντλήσει ιδέες για δραστηριότητες, σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα και την ανάπτυξη των παιδιών της, αφού οι Νηπιαγωγοί είναι αρμόδιοι για την
επέκταση και την αξιοποίηση των ενδεικτικών δραστηριοτήτων.
2. Θεωρούμε ότι ένα πρόγραμμα όπως το συγκεκριμένο όταν συνδυάζεται με ένα πρόγραμμα για την ειρήνη, τη φτώχεια και τα παιδιά του κόσμου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη
δημιουργία ευαισθητοποιημένων μελλοντικών ενηλίκων πολιτών σε σχέση με τη συμπεριφορά του απέναντι σε οποιοδήποτε ΑΔΥΝΑΜΟ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας πιο δίκαιης,
πολιτισμένης και οικολογικής μελλοντικής κοινωνίας.
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Οι φίλοι μας τα ζώα:
(Ενδεικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αναδυόμενων σχεδίων εργασίας3)
Ομάδα: Όλα τα παιδιά του ολοήμερου ή κλασσικού νηπιαγωγείου (προαιρετικά συνεργασία τάξεων των διθέσιων
νηπιαγωγείων ή νηπιαγωγείου και τάξεων του Δημοτικού Σχολείου).
Προβλεπόμενη Διάρκεια: Τρεις μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών.
Η δημιουργικότητα των παιδιών δεν ακολουθεί χρονικούς περιορισμούς και συνεπώς χρειάζονται αβίαστο χρόνο
προκειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, με την νηπιαγωγό, με τα υλικά και το περιβάλλον μέσα από έρευνα, παρατήρηση, καταγραφή, συζήτηση, κατανόηση και δημιουργική έκφραση.
Χώρος: Τάξη του νηπιαγωγείου, αύλειος χώρος, πεδία έρευνας. Το νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε δημιουργικό
εργαστήρι και γόνιμο περιβάλλον το οποίο υποδέχεται το θέμα του σχεδίου εργασίας και προσφέρεται για δημιουργική δουλειά. Η ατμόσφαιρα της τάξης αντανακλά την ενθάρρυνση και την αποδοχή λάθους και της καινοτομίας. Η νηπιαγωγός δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον χαράς και ελευθερίας, ανοιχτό και ευέλικτο, φιλικό
και ασφαλές, δίνοντας χρόνο και χώρο στα παιδιά. Έτσι η μαθησιακή διαδικασία μετατρέπεται σε συναρπαστική
δουλειά με έμπνευση.
Εναύσματα: Αφορμή μπορεί να αποτελέσει, ενδεικτικά, κάποιο από τα παρακάτω:
Αυθόρμητες δραστηριότητες των παιδιών, αναφορά ενός παιδιού για το δικό του κατοικίδιο, για το κουταβάκι που
υιοθέτησε η οικογένειά του ή για μια σχετική είδηση από τα ΜΜΕ.

1. Τα κατοικίδια ζώα
(Ενδεικτικό αναδυόμενο σχέδιο εργασίας)
Ομάδα: Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και προαιρετικά άλλων τάξεων, όπως προαναφέρθηκε.
Ενδεικτική Διάρκεια : Ένας μήνας (δεδομένης της διατήρησης του ενδιαφέροντος των παιδιών).
Χώρος: Τάξη του νηπιαγωγείου, αίθουσα εκδηλώσεων, κτηνιατρείο.
Έναυσμα: Η παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (4 Οκτωβρίου).

Α’ ΦΑΣΗ : Σχεδιασμός της δράσης
Διερεύνηση εμπειριών: Η νηπιαγωγός προσπαθεί να ανακαλύψει τις προηγούμενες γνώσεις, τις ιδέες και τις
εμπειρίες των παιδιών. Επίσης διερευνά αν το ενδιαφέρον των παιδιών είναι γνήσιο, προς τα πού στρέφεται και
τι θέλουν τα ίδια τα παιδιά να μάθουν σχετικά με το θέμα. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τα βιώματά
τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αποκαλύψουν τα συναισθήματά τους. Με την μέθοδο του καταιγισμού
ιδεών( brain storming ) τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν
να πάρουν από κοινού αποφάσεις, να εκτιμήσουν τα λάθη τους και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.
Eνδεικτικές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Ποια παιδιά έχουν κατοικίδια στο σπίτι τους;», «Τι είδος ζώου είναι;»,
«Το αγαπάτε;», «Ποιος θέλει να μας πει μια ιστορία με το ζωάκι του;», «Είναι ελεύθερο ή δεμένο;», «Ξέρετε πώς
να το φροντίζετε;», «Νομίζετε ότι γνωρίζετε τι να κάνετε αν χρειαστεί κάτι το ζωάκι σας;», «Τι νιώθετε γι αυτό;»,
«Πως νομίζετε ότι νιώθει το ζωάκι σας;», «Τι νομίζετε ότι είναι καλύτερο για το ζώο σας;», «Για ποιο λόγο νομίζετε ότι παίρνουν οι άνθρωποι ένα ζώο;», «Ποια συναισθήματα νομίζετε ότι έχουν και άλλοι άνθρωποι απέναντι
στα ζώα;». Προτρέπει όσα παιδιά έχουν κατοικίδιο να το ζωγραφίσουν. Τα υπόλοιπα παιδιά μπορούν, αν θέλουν,
να ζωγραφίσουν ένα ζωάκι που αγαπούν. Μοιράζονται τις ζωγραφιές τους με όλα τα παιδιά.
Από τις απαντήσεις των παιδιών αναδύονται πολλά ερωτήματα τα οποία καταγράφει η νηπιαγωγός. Μετά διαβάζοντάς τα, παροτρύνει τα νήπια να σκεφτούν για ποια θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα πράγματα, να επιλέξουν
και να της τα ανακοινώσουν. Με ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, διαφωνίες και άτυπες ψηφοφορίες καταλήγουν σε ερωτήματα. Η νηπιαγωγός, σε ρόλο γραφέα, τα καταγράφει σε καρτελάκια, τα διαβάζει στα
παιδιά δείχνοντας τις λέξεις με το δάχτυλο της και τους προτρέπει να τα κολλήσουν σε χαρτί του μέτρου, όπου σε
έναν κύκλο στη μέση γράφει τη φράση «Κατοικίδια Zώα».
Τα παιδιά κολλούν τα καρτελάκια στην άκρη των ακτίνων του κύκλου και προκύπτει το ιστόγραμμα πάνω στο
3. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τους στόχους του οδηγού και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές όπως: διαθεματικότητα , μελέτη στο
πεδίο, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση, ατομική και ομαδική εργασία, δυναμική εμπλοκή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.
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οποίο θα εργαστούν στη συνέχεια. Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά τι έγραψαν και αφού συμφωνήσουν με το
περιεχόμενο, τους προτείνει να το αναρτήσουν στη γωνιά της συζήτησης, στο καβαλέτο, στον τοίχο ή όπου αλλού
αποφασίσουν, με την προϋπόθεση να φαίνεται.
Πιθανά ερωτήματα των παιδιών:
α) «Ποια ζώα λέμε κατοικίδια;»
β) « Θέλω να το φροντίζω αλλά δε ξέρω πως..»
γ) «Τι χρειάζεται ένα κατοικίδιο για να είναι ευτυχισμένο;»
δ) «Εγώ το αγαπώ αλλά ο αδελφός μου ο μεγάλος το χτυπάει.»
ε) «Παίζω μαζί του με τη μπάλα μου. Με κάνει και γελάω!»

Β’ ΦΑΣΗ: Ανάπτυξη της δράσης
Συνεργασία σχολείου και γονέων
Η νηπιαγωγός με προσκλήσεις, καλεί τους γονείς στο σχολείο, με στόχο την ενημέρωσή τους. Σκοπός της ενημέρωσης είναι να εδραιωθούν καλές αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στους δύο θεσμούς της κοινωνίας μας, να βιώσουν
τα νήπια μια ατμόσφαιρα καλών σχέσεων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης έτσι ώστε να νιώθουν ασφαλή και να κινητοποιηθούν οι γονείς, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη δράση του σχολείου. Η νηπιαγωγός τους ενημερώνει για
το σχέδιο εργασίας το οποίο προέκυψε από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τους εξηγεί τη σπουδαιότητα του προγράμματος στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους και τους καλεί (όσους επιθυμούν) να γίνουν αρωγοί
και συνεργάτες στην προσπάθεια των παιδιών αλλά και του σχολείου, αν και όπου προκύψει ανάγκη, αρχής γενομένης από την συγκέντρωση σχετικού υλικού. Συμφωνούν να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων οποιαδήποτε
ανακοίνωση σχετική. Σε γενικές γραμμές είναι θετικό όταν υπάρχει ανταπόκριση από τους γονείς.
1ο ερώτημα: «Ποια ζώα λέμε κατοικίδια;»
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξηγήσουν τον όρο «κατοικίδια ζώα». Τα παιδιά αφού κατανοήσουν τη λέξη, ενθαρρύνονται να διαχωρίσουν τα κατοικίδια από τα ζώα του αγροκτήματος, τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν σε διαμέρισμα παρά μόνο σε αγρόκτημα. Στη συνέχεια παρακινούνται να διαχωρίσουν τα κατοικίδια από τα άγρια ζώα
(παπαγάλοι, μαϊμούδες, ιγκουάνα). Η νηπιαγωγός με ερωτήσεις βοηθά να καταλάβουν τα παιδιά την άγρια φύση
των ζώων αυτών.
Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Πού ζουν οι μαϊμούδες;», «Είναι εξημερωμένες ή άγριες; Τι νομίζεις;», Πιθανές ερωτήσεις για ένα παπαγάλο που έχει ένα παιδί ως κατοικίδιο : «Πώς τον λένε;», «Ζει ελεύθερος ή φυλακισμένος;»,
«Γιατί τον έχετε σε κλουβί;», «Αν φύγει πού νομίζεις ότι θέλει να πάει;», «Οι φίλοι του πού ζουν;», «Μήπως δεν
του αρέσει να ζει σε κλουβί;», «Εσένα θα σου άρεσε αυτό;». Αποφασίζουν να αναφέρουν τα ζώα αυτά ως «Άγρια
Ζώα». Τα νήπια συζητούν και αποφασίζουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα κατοικίδια ζώα.
Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αναζητούν τις πιθανές πηγές πληροφόρησης και χωρίζονται σε ομάδες εργασίας
2-3 ατόμων:
1η ομάδα: θα ερευνήσουν τη βιβλιοθήκη του σχολείου και θα επιλέξουν βιβλία που αφορούν τα ζώα (παραμύθια,
βιβλία γνώσεων, εγκυκλοπαίδειες, βιβλίο με ποιήματα, αινίγματα κ.α.).
η
2 ομάδα: θα συλλέξουν βιβλία, κούκλες και παιχνίδια των παιδιών που θα φέρουν από το σπίτι.
3η ομάδα: θα αναζητήσουν και θα κόψουν ότι σχετικό βρουν από περιοδικά και εφημερίδες.
4η ομάδα: Θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες, εικόνες κ.α .
Τέλος δημιουργούν τη «γωνιά των ζώων» και θα την οργανώσουν με το υλικό που περισυνέλλεξαν.
Τα παιδιά δημιουργούν πίνακα τον οποίο χωρίζουν σε πέντε μέρη και κολλούν τα ονόματα των παιδιών της κάθε
ομάδας καθώς και τις εργασίες που ανέλαβαν. Όπου δεν είναι εφικτό να γράψουν τα παιδιά, η νηπιαγωγός αναλαμβάνει το γράψιμο και τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικό που θα τους θυμίζει την εργασία που ανέλαβαν.Τα
παιδιά σε ρόλο «μικρών ερευνητών».
Την επόμενη ημέρα τα παιδιά φέρνουν στην τάξη σχετικό υλικό από το σπίτι τους. Η ομάδα του Η/Υ με τη βοήθεια
της νηπιαγωγού κατεβάζει φωτογραφίες και εικόνες, αληθινές και φανταστικές ιστορίες. Διαλέγουν αυτές που
τους αρέσουν περισσότερο και αποθηκεύουν τις υπόλοιπες. Ανοίγουν φάκελο, του βάζουν το όνομα «φωτογραφίες ζώων» και τις αποθηκεύουν. Οι ομάδες οργανώνουν τη «γωνιά των ζώων». Επειδή οι κούκλες-ζώα είναι
πολλές, αποφασίζουν να έρχεται στο νηπιαγωγείο μια κάθε ημέρα και να μας λέει την ιστορία της, να απαντάει στις
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ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
ερωτήσεις μας, να μας παίζει ένα παιχνίδι. Έτσι καθιερώνεται το παιχνίδι «Κάθε μέρα ένα ζώο».
Τα παιδιά προβληματίζονται επειδή το υλικό είναι αρκετό και προτείνουν να κολλήσουν αρκετές φωτογραφίες
σε χαρτόνια και να τις κάνουν βιβλίο, «Το βιβλίο των κατοικίδιων». Αποφασίζουν να τις χωρίσουν σε ομάδες
ανάλογα με το ζώο δημιουργώντας «Το βιβλίο της γάτας» και «Το βιβλίο του σκύλου». Επιλέγουν τις καλύτερες
φωτογραφίες για εξώφυλλα και γράφουν τους τίτλους. Ταξινομούν τις φωτογραφίες και δημιουργούν δύο βιβλία
με εικόνες. Τ α παιδιά βλέποντας τις φωτογραφίες δίνουν τίτλους στα ζώα ανάλογα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά,
το ύφος του ζώου, τα συναισθήματα που τους δημιουργεί ή με βάση την ιστορία που συνόδευε τη φωτογραφία. Η
νηπιαγωγός καταγράφει τις ιδέες τους και τα παιδιά βάζουν τις λεζάντες στις αντίστοιχες φωτογραφίες: «Το σκυλάκι που χαιρόταν», «Ο πεινασμένος σκύλος», «Η τρελόγατα ». Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να εξηγήσουν
τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν αυτούς τους τίτλους. Παροτρύνονται να πουν τη φανταστική ιστορία ενός
ζώου από αυτά που βλέπουν. Η νηπιαγωγός τους ενθαρρύνει να τη μετατρέψουν, αν θέλουν, σε παραμύθι. Τα παιδιά συζητούν πως μπορεί να γίνει ένα παραμύθι και προσθέτουν τη φράση «Μια φορά και ένα καιρό..» καθώς και
τη φράση «και ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα». Τα παιδιά χωρίζουν το παραμύθι σε σκηνές και διαλέγουν ποιος
θα ζωγραφίσει την κάθε σκηνή. Γίνεται η βιβλιοδεσία και τοποθετείται στη δανειστική βιβλιοθήκη. Θα το ξαναδιαβάσουν όποτε αποφασίσουν τα παιδιά. Αν θέλουν κατασκευάζουν τρισδιάστατα ζώα με πλαστελίνη στις ελεύθερες
δραστηριότητες και τα προσθέτουν στη γωνιά.
2ο ερώτημα: « Θέλω να το φροντίζω αλλά δε ξέρω πως..»
Η νηπιαγωγός με κατάλληλες ερωτήσεις ανιχνεύει τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τον γιατρό των ζώων.
Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: « Όταν αρρωσταίνετε η μητέρα σας, σας πηγαίνει στο γιατρό;», «Πώς τον
λένε;», «Ξέρετε άλλους γιατρούς στους οποίους πηγαίνουν οι μεγάλοι άνθρωποι;», «Σε ποιο γιατρό νομίζετε ότι
πηγαίνουν τα ζώα όταν αρρωσταίνουν;». Καταλήγουν ότι ο γιατρός των ζώων λέγεται κτηνίατρος. «Έχει επισκεφτεί κάποιο παιδί έναν κτηνίατρο;», «Πως λένε το μαγαζί του;», «Τι είχε το ζώο σου όταν το πήγες;», «Γιατί το
πήγες σε αυτόν;», «Εσύ δεν ήξερες πώς να το θεραπεύσεις;», «Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην αρρωστήσει το
κατοικίδιό μας;», «Πώς πρέπει να φροντίζουμε ένα κουταβάκι;», «Πού μπορούμε να μάθουμε;».
Τα παιδιά προτείνουν να ρωτήσουν ένα κτηνίατρο και πως για να τον βρουν πρέπει να πάνε στο κτηνιατρείο. Η νηπιαγωγός τους ρωτάει τι θα ήθελαν να μάθουν από αυτόν και καταγράφει τις ερωτήσεις σε μια λίστα. Αποφασίζουν
να ενημερώσουν τους γονείς με ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων όπου τους κοινοποιούν τις αποφάσεις
τους και τους καλούν, όσους μπορούν, να συμμετέχουν ως συνοδοί. Καταγράφουν τι θα χρειαστεί να πάρουν μαζί
τους. Αποφασίζουν, εκτός από τα προσωπικά τους είδη, να έχουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα,
δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο, χαρτιά και μολύβια. Χωρίζονται σε ομάδες και διαλέγουν εργασίες: ποιοι θα πάρουν συνέντευξη από τον κτηνίατρο, ποιοι θα βιντεοσκοπούν, ποιος θα φωτογραφίζει, ποιοι θα ζωγραφίζουν ότι
τους εντυπωσιάζει.
Κάνουν συμφωνία να τηρούν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, να είναι ευγενικοί, να ακούν ήσυχα
για να μην ενοχλήσουν τα άρρωστα ζωάκια. Οι ερωτήσεις φωτοτυπούνται και τις παίρνουν οι μικροί δημοσιογράφοι. Tέλος αποφασίζουν τον τρόπο μετάβασής τους.
Επίσκεψη της νηπιαγωγού στο κτηνιατρείο
Η νηπιαγωγός επισκέπτεται το κτηνιατρείο και συζητά με τον κτηνίατρο τους λόγους της επίσκεψης. Του κοινοποιεί
τα ερωτήματα των παιδιών και τις γνώσεις τους. Ρυθμίζουν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης.
Επίσκεψη στο κτηνιατρείο
Τα παιδιά σε ομάδες αναλαμβάνουν δράση. Μιλώντας ευγενικά οι δημοσιογράφοι ρωτούν και η συνέντευξη καταγράφεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η ομάδα έκφρασης σχεδιάζει τα ζώα που βρίσκονται εκεί, τους ιδιοκτήτες που έρχονται με τα κατοικίδιά τους και την εξέταση από τον κτηνίατρο. Ακούνε τη διάγνωση, τη θεραπεία, αυτά
που προτείνει για να είναι υγιές ένα κουτάβι.
Ο κτηνίατρος τους εξηγεί τι έχει το κάθε ζώο που βρίσκεται για θεραπεία εκεί, πώς το λένε, ποιανού είναι. Τους
εξηγεί για τα εμβόλια που πρέπει να τους κάνουμε, το βιβλιάριο του ζώου και την ταυτότητα που πρέπει να έχει
κάθε κατοικίδιο, τα χάπια για τα σκουλήκια, το σπρέι για τους ψύλλους και τα τσιμπούρια, τη στείρωση μόλις ενηλικιωθεί.
Πιθανόν να προκύψουν νέα ερωτήματα τα οποία τα παιδιά διευκολύνονται να απευθύνουν. Ο κτηνίατρος τους εξηγεί πως δεν έρχονται μόνο κατοικίδια ζώα στο ιατρείο αλλά και αδέσποτα που τα φέρνουν πολίτες ή φιλοζωικές
οργανώσεις που τα βρίσκουν να υποφέρουν στο δρόμο. Η νηπιαγωγός παρατηρώντας το ενδιαφέρον των παιδιών
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παρακινεί τον κτηνίατρο να τους πει τι εννοεί με τον όρο αδέσποτα. Καινούρια ερωτήματα προκύπτουν από όλα τα
παιδιά. Την ώρα της αποχώρησης χαιρετούν ευγενικά.
Επιστροφή στο νηπιαγωγείο
Συζήτηση για αυτά που γνώρισαν, αυτά που τους άρεσαν, αλλά και γι’αυτά που τους λύπησαν. Τα παιδιά που ζωγράφισαν δείχνουν τις ζωγραφιές τους και τις εξηγούν. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά με ερωτήσεις να
εκφραστούν προφορικά: «Τι τους άρεσε;», «Ήταν καλός ο κτηνίατρος;», «Μήπως πρέπει να τον ευχαριστήσουμε;».
Αποφασίζουν να κατασκευάσουν ευχαριστήρια κάρτα και να του στείλουν μερικές φωτογραφίες.
Σχεδιάζουν να την στείλουν τις επόμενες ημέρες με το ταχυδρομείο. Βλέπουν το βίντεο και σχολιάζουν αυτά που
παρατηρούν. Ακούν τη συνέντευξη και σχολιάζουν τις απαντήσεις. Βλέπουν τις φωτογραφίες στον Η/Υ. Εκτυπώνουν αυτές που διαλέγουν. Τις αναλύουν. Κάποιες τους αρέσουν πολύ και κάποιες τους προκαλούν συναισθήματα
λύπης. Η νηπιαγωγός τους ενθαρρύνει να τις χωρίσουν σε δύο ομάδες. Να εξηγήσουν για ποιο λόγο τις χώρισαν
έτσι. Θέλουν να τις δείξουν στους γονείς τους.
Αποφασίζουν να τις κολλήσουν σε δύο χαρτόνια και να τις τοιχοκολλήσουν. Βάζουν τίτλους : «Λυπημένα ζώα»,
«Χαρούμενα ζώα».
Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να αναφέρουν τι έχουν ανάγκη για να παραμένουν υγιείς και ευτυχισμένοι.
Καταγράφει σε λίστα τις απαντήσεις των παιδιών. Διαβάζει τις απαντήσεις από τη λίστα και ρωτάει τα παιδιά αν
οι σκύλοι και οι γάτες έχουν ανάγκη από τα ίδια πράγματα. Τα παιδιά επιλέγουν από μια διαφορετική ανάγκη των
κατοικίδιων ζώων.
Στο τέλος ζωγραφίζουν ένα σκύλο ή μια γάτα και πρέπει να απεικονίσουν δίπλα στο ζώο αυτό που θεωρούν ότι
έχει ανάγκη π.χ. δίπλα στον σκύλο μία κονσέρβα (τροφή) ή ένα παιχνίδι. «Μήπως ο κτηνίατρος μάς είχε πει τίποτα
άλλο; Θυμάται κανείς;». Θυμούνται το βιβλιάριο και την ταυτότητα του κατοικίδιου και αποφασίζουν να κατασκευάσουν μία και για το δικό τους κατοικίδιο.
Η νηπιαγωγός προτείνει να παίξουν το παιχνίδι «Ένας σκύλος χρειάζεται». Το πρώτο παιδί θα πει ένα παράδειγμα
του τι χρειάζεται ένας σκύλος. Έπειτα, το δεύτερο παιδί πρέπει να επαναλάβει ότι είπε το πρώτο και να προσθέσει
και ένα ακόμη παράδειγμα. Αυτό συνεχίζει σε όλη την τάξη. Όποιος κάνει ένα λάθος στη σειρά που ακολουθείται ή
όποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ένα ακόμη παράδειγμα, βγαίνει από το παιχνίδι.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν μείνει μόνο ένας μαθητής. Την επόμενη ημέρα βλέποντας ξανά το βίντεο προτείνουν να
παίξουν τον κτηνίατρο και προκύπτει ο εξής πιθανός αυτοσχεδιασμός: «Νοσοκομείο ζώων». Επιλέγουν ρόλους.
Διαμορφώνουν το χώρο. Κατασκευάζουν μάσκες, στολές, εργαλεία.
Οι κτηνίατροι πρέπει να κάνουν διάγνωση και να προτείνουν τη θεραπεία του ζώου (χάπια, ένεση, εγχείρηση, ακτινογραφία, σιρόπι). Η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ζάρι και πιόνια.
Όμως τα πιόνια θα είναι ζωντανά. Θα είμαστε εμείς. Όποιος πατάει πάνω στα χρώματα θα ακούει τις εντολές και
θα πρέπει να τις πραγματοποιεί. Όμως πρέπει να γράψουμε τις εντολές πρώτα.
Τα νήπια προτείνουν και η νηπιαγωγός καταγράφει:
Οι θετικές εντολές που πιθανόν να προταθούν είναι:
1. Ο σκύλος σου αρρώστησε και πρέπει να τον πας στο γιατρό (π.χ. προχώρησε 3 τετράγωνα).
2. Βρήκες ένα εγκαταλειμμένο γατάκι έτσι πρέπει να το πας στο σπίτι.
3. Βουρτσίζεις το σκύλο.
4. Δίνεις στο σκύλο σου σκυλίσιο φαγητό και καθαρό νερό καθημερινά.
5. Είπες στη μητέρα σου να αγοράσει σπρέι για τους ψύλλους και τα τσιμπούρια.
6. Έδωσες μια μεγάλη αγκαλιά στο σκύλο σου.
7. Άφησες κάποιον να φροντίζει το ζώο σου ενώ λείπεις σε διακοπές.
Ενώ αρνητικές εντολές πιθανόν να προσδιοριστούν :
1. Δεν πήγες το σκύλο σου βόλτα σήμερα.
2. Τον άφησες έξω στο κρύο .
3. Δεν στείρωσες τη σκύλα σου και έκανε 5 σκυλάκια!
4. Άφησες τη γάτα σου μόνη της για 2 ημέρες επειδή έλειπες στη γιαγιά σου.
Οι εντολές καταγράφονται σε έγχρωμα χαρτιά. Τα παιδιά παίρνουν κιμωλίες και ζάρι και βγαίνουμε στην αυλή.
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Σχεδιάζουμε ένα φιδίσιο διάδρομο χωρισμένο σε τετράγωνα. Το παιχνίδι αρχίζει
3ο ερώτημα: «Τι χρειάζεται ένα κατοικίδιο για να είναι ευτυχισμένο»;
Με αφορμή τις αφίσες που δημιούργησαν, η νηπιαγωγός διερευνά τις σκέψεις τους σχετικά με τα συναισθήματα
των ζώων. Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Πότε νομίζετε ότι είναι χαρούμενος ο σκύλος σας;», «Του αρέσει όταν παίζετε μαζί;», «Πώς το ξέρετε αυτό;», «Πότε είναι πιο χαρούμενος, όταν παίζετε ή όταν είναι δεμένος;»,
«Κάποιοι εγκαταλείπουν το ζώο τους στο δρόμο. Τι λέτε γι’αυτό;», «Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν τα μικρά και τα
εγκαταλείπουν. Είναι σωστό ή λάθος αυτό που κάνουν; Γιατί;», «Πώς λένε το μέρος που ζουν τα ορφανά παιδιά;
Ποιος ξέρει να μας πει;», «Υπάρχουν ορφανά ζώα;», «Πού νομίζετε ότι ζουν;», «Για ποιους λόγους φαντάζεστε ότι
κάποιος άνθρωπος εγκαταλείπει στο καταφύγιο ζώων το κατοικίδιό του;», «Πώς θα ένιωθες εσύ αν οι γονείς σου
σε εγκατέλειπαν;», «Πώς νομίζεις ότι νιώθει εκείνο;».
Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να πουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν διάφορα συναισθήματα: Λυπημένος, χαρούμενος, θυμωμένος, νευρικός, φοβισμένος, πεινασμένος, επιθετικός, μόνος, εγκαταλειμμένος, ασφαλής, νυσταγμένος, αδέξιος, ανυπάκουος, τρομαγμένος, διψασμένος. Παράλληλα τους παρακινεί να κάνουν σχετικές μιμήσεις με το πρόσωπο και να εκφράσουν τα συναισθήματα αυτά με το πρόσωπό τους. Κατόπιν, η νηπιαγωγός
τους αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σκύλων: Έξυπνος, βρώμικος, χαζούλης, κακομαθημένος,
πονηρός, γλυκούλης, χαδιάρης, θορυβώδης, τεμπέλης, ένας σκύλος που βαριέται ή ένας σκύλος με πολύ τρίχωμα. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν και να αναπαραστήσουν με το σώμα τους αυτή τη φορά τα
παραπάνω συναισθήματα.
Παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε τι;».
Παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε τι;». Η νηπιαγωγός τους δείχνει αρχικά μερικές εικόνες παιδιών, σε καρτελάκια,
(άσκηση Α, σελ.16 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), τους ζητά να μαντέψουν τι νιώθει το παιδί της κάθε εικόνας και να εξηγήσουν πιθανούς λόγους. Τα αναπαριστούν όσα παιδιά επιθυμούν. Η νηπιαγωγός, κατόπιν, τους δείχνει εικόνες
ζώων, σε καρτελάκια, που εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα (άσκηση Α, σελ.16 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και τους
παρακινεί να μαντέψουν τι νιώθει το ζώο της κάθε εικόνας και να αιτιολογήσουν. Η νηπιαγωγός προτείνει να αντιστοιχήσουν τα ίδια συναισθήματα των παιδιών και των ζώων δημιουργώντας ζευγάρια με τα κινητά καρτελάκια ή
σε φύλλο εργασίας (άσκηση Α, σελ.16 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Μετά το διάλλειμα η νηπιαγωγός τους δείχνει εικόνες
ζώων που υποφέρουν σε καρτελάκια (άσκηση Β, σελ.17 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Τους ενθαρρύνει να εξηγήσουν τους
λόγους που νιώθουν έτσι. Στη συνέχεια τους δείχνει εικόνες ζώων, σε καρτελάκια, που ζουν φυσιολογικά (άσκηση
Β, σελ.17 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Τους ρωτάει να φανταστούν τους λόγους που νιώθουν αυτά τα συναισθήματα. Τους
παροτρύνει να σκεφτούν και να προτείνουν λύσεις προκειμένου να γίνουν τα λυπημένα ζώα χαρούμενα. Ζωγραφίζουν τις ιδέες τους. Μοιράζονται τις ζωγραφιές τους με όλα τα παιδιά και η νηπιαγωγός γράφει στο κάτω μέρος
της ζωγραφιάς τα σχόλιά τους.
4ο ερώτημα: «Εγώ το αγαπώ αλλά ο αδελφός μου ο μεγάλος το χτυπάει»
Τα παιδιά παροτρύνονται να πουν και να καταγράψουν τις καλές ή σωστές και τις κακές ή λάθος συμπεριφορές των
ανθρώπων με τα ζώα. Η νηπιαγωγός τους υπενθυμίζει ότι στη «Γωνιά των ζώων» υπάρχει η «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων», την οποία είχε βρει η ομάδα των Η/Υ. «Θέλετε να τη φέρετε και να τη διαβάσουμε;». Αφού
η νηπιαγωγός διαβάσει και τα παιδιά συζητήσουν για τα δικαιώματα των ζώων παρακινούνται να κατασκευάσουν
ένα πίνακα, χωρισμένο σε δύο μέρη, όπου θα καταγράψουν τα δύο είδη συμπεριφορών. Διαλέγουν το σημείο που
θα τον αναρτήσουν έτσι ώστε να τον δουν όλοι.
Αποφασίζουν να το κοινοποιήσουν σε άλλους. «Τι θα κάνουμε; Θέλετε να τα δείξουμε στα μεγαλύτερα παιδιά;».
Αποφασίζουν και προτείνουν να καλέσουν στην τάξη τους τα παιδιά του δημοτικού. Αναλαμβάνουν ρόλους. Κάποιο
παιδί θα τους μιλήσει για τα δικαιώματα των ζώων, κάποιο άλλο για τις κακές και καλές συμπεριφορές. Κάποιοι
θα τους δείξουν τις καταγραφές από το κτηνιατρείο, κάποιος θα τους πει μια παροιμία και κάποιος άλλος ένα ποιηματάκι.
Η νηπιαγωγός τους διαβάζει την ιστορία της Αρετής (άσκηση Γ, σελ.18-19 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και αποφασίζουν να
τη δραματοποιήσουν. Διαλέγουν ρόλους και κατασκευάζουν μάσκες4. Μια μέρα πριν την επίσκεψη φτιάχνουν γλυκά κουλουράκια σε σχήμα ζώων για να κεράσουν τους καλεσμένους τους. Επίσκεψη των μαθητών του δημοτικού
σχολείου στο νηπιαγωγείο. Τα νήπια σοβαρά και υπεύθυνα αναλαμβάνουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί.
Ξεναγούν τα παιδιά, εξηγούν τι δείχνουν τα έργα τους, παίζουν θεατρικό παιχνίδι, τους κερνούν. Οι μικροί δημο4. Οι μάσκες του θεατρικού υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.gawf.org.uk/index.php?page=nursery-school-education-pack. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει σχετικό υλικό για τα project και
οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς .
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σιογράφοι παίρνουν συνέντευξη από όλους και καταγράφουν αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνουν μια αναμνηστική
φωτογραφία και τα νήπια υπόσχονται ότι θα τους την στείλουν με email.
5ο ερώτημα: «Παίζω μαζί του με τη μπάλα μου. Με κάνει και γελάω!»
Η νηπιαγωγός προσπαθεί να διερευνήσει αν θυμούνται την ιστορία της Αρετής. Τους ρωτά αν συμφωνούν με τις
ενέργειές της και τι θα έκαναν αν ήταν αυτοί στη θέση της. Τους εξηγεί ότι μπορούν, αν θέλουν, να διαβάσουν
ακόμη μία περιπέτεια της Αρετής. Αφού συμφωνούν τα παιδιά, φωτοτυπούν την ιστορία: «Η Αρετή και ο Γείτονας»
και την διαβάζουν (άσκηση Δ σελ.20-21 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Συζητούν για την Ελπίδα, τον Παύλο, τον Φωκίωνα.
Για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Ξαναδιαβάζουν τι πρόσφεραν οι νέες οικογένειες των σκύλων. Κατόπιν,
τα παιδιά, με την ενθάρρυνση της νηπιαγωγού, εκφράζουν τις απόψεις τους, επιβραβεύουν ή απορρίπτουν συμπεριφορές και καταστάσεις.
Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Τι πιστεύετε ότι νιώθει η οικογένεια της Αρετής γι’ αυτήν;», «Νομίζετε ότι
είναι μια χαρούμενη οικογένεια ή όχι;», «Τι συναισθήματα τους προσφέρει η Αρετή;», «Θέλετε να γράψουμε μαζί
στον Η/Υ αυτά που μόλις μού είπατε;». Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πειραματιστούν στα γράμματα, να δημιουργήσουν λέξεις στον Η/Υ, να αλλάξουν γραμματοσειρά, χρώματα, μεγέθη. Σώζουν τις λέξεις που περιγράφουν τι
προσφέρει η Αρετή και συνεπώς τα κατοικίδια στους ανθρώπους και τα εκτυπώνουν. Τα κολλούν στη «Γωνιά των
ζώων».

Γ’ ΦΑΣΗ: 3 Διαδικασίες ολοκλήρωσης του σχεδίου
εργασίας και αξιολόγησης.
Είναι σημαντικό τα παιδιά να απολαύσουν τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από το συγκεκριμένο αναδυόμενο σχέδιο εργασίας. Τα παιδιά κατανοούν ότι τα ζώα είναι πλάσματα που έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να
αισθάνονται και να υποφέρουν συναισθηματικά, να νιώθουν και να βιώνουν τον πόνο, τις ταλαιπωρίες και τα βασανιστήρια, να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και ό,τι συμβαίνει σε αυτό. Αντιλαμβάνονται ότι τα ζώα είναι
πλάσματα που αισθάνονται και νιώθουν μια γκάμα αισθημάτων όπως ακριβώς και ο άνθρωπος. Με τα μιμητικά
παιχνίδια και τα παιχνίδια ρόλων βιώνουν τις ανάγκες ενός κατοικίδιου ζώου. Μπαίνουν στη θέση του ΑΛΛΟΥ και
επαναπροσδιορίζουν την στάση τους απέναντι στον ΑΔΥΝΑΜΟ. Διευρύνουν τις γνώσεις τους και εμπλουτίζουν το
λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις (εξημέρωση, στείρωση, εγκατάλειψη). Εξασκούνται στην ανάγνωση με τις προαναγνωστικές ιστορίες. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες αναπτύσσουν τη δεξιότητα της γραφής και έρχονται
σε επαφή με διάφορες μορφές λόγου (προσκλήσεις, ευχαριστήρια επιστολή). Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε
στοιχειώδεις μορφές έρευνας. Αναπτύσσουν τη φαντασία τους με τη δημιουργία παραμυθιών και ενθαρρύνονται
να εκφράζονται μέσα από διάφορες μορφές τέχνης (θέατρο, κατασκευές, ζωγραφική).
Έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βίντεο, μαγνητόφωνο), παροτρύνονται να πειραματιστούν στη χρήση του Η/Υ και να επικοινωνήσουν μέσω αυτού του μέσου (email). Με τις ομαδικές εργασίες και τον καταμερισμό εργασιών ανά ομάδες αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας, αποφεύγεται ο
ανταγωνισμός και νιώθουν ισότιμα μέλη της ομάδας ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους. Υιοθετούν συμπεριφορές όπως να ακούν χωρίς να διακόπτουν, να υποστηρίζουν τις απόψεις τους με
επιχειρήματα, να διαπραγματεύονται, να βγάζουν συμπεράσματα και να σέβονται την απόφαση της πλειοψηφίας.
Αλληλεπιδρούν θετικά με τα μεγαλύτερα παιδιά θέτοντας τις βάσεις για φιλικές σχέσεις και αμοιβαίο σεβασμό. Οι
σχέσεις με τους γονείς οικοδομούνται θέτοντας νέες βάσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών. Η νηπιαγωγός,
τέλος, διευρύνει τις γνώσεις της σχετικά με το θέμα και βελτιώνει τις παιδαγωγικές μεθόδους της ανατρέχοντας
σε σχετικές πηγές.

2. Τα αδέσποτα ζώα
(Ενδεικτικό αναδυόμενο σχέδιο εργασίας)
Ομάδα: Τα παιδιά του νηπιαγωγείου (προαιρετικά με τα παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού).
Ενδεικτική Διάρκεια: Ένας μήνας (ανάλογα το ενδιαφέρον των παιδιών).
Χώρος: Τάξη του νηπιαγωγείου, Δημαρχείο, το προαύλιο του νηπιαγωγείου.
Έναυσμα: Αφορμή για την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας « Τα αδέσποτα ζώα» πιθανόν να δώσει ο ενθουσιασμός
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των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας «Τα κατοικίδια ζώα» και το αμείωτο ενδιαφέρον τους για το
θέμα. Η περιέργεια των παιδιών για τα «άλλα ζώα, αυτά που δεν έχουν μαμά και μπαμπά» παρακινεί τη νηπιαγωγό
να διερευνήσει τις υπάρχουσες γνώσεις και τα προσωπικά τους βιώματα σχετικά με τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στους δρόμους, ως φυσική συνέχεια των κατοικίδιων. Επιπλέον, η πληροφορία, μέσα από τη διερεύνησή
τους, ότι υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία υποφέρουν, πιθανόν να κεντρίσει ακόμη περισσότερο την προσοχή τους και να δώσει ισχυρό κίνητρο για το σχέδιο εργασίας με θέμα «Τα αδέσποτα ζώα».

Α’ ΦΑΣΗ : Σχεδιασμός της δράσης
Γνωριμία με νέες λέξεις: Αδέσποτο, δεσπότης, άστεγος, ευθανασία.
Διερεύνηση εμπειριών: Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Γνωρίζετε ποια ζώα λέγονται αδέσποτα;», «Τι νομίζετε ότι μπορεί να εννοεί αυτή η λέξη;», «Έχετε δει κάποιο αδέσποτο;», «Πού φαντάζεστε ότι ζουν;», «Τι τρώνε;»,
«Νομίζετε ότι έχουν προβλήματα;». Πιθανά ερωτήματα των παιδιών: «Από πού ήρθαν τόσα πολλά!», «Ποιανού
είναι;», «Τι να κάνω τώρα που βρήκα ένα γατάκι;», «Η μαμά μου δε με αφήνει να τα χαϊδεύω και τα φοβάμαι!».
Αφού καταγράφονται τα ερωτήματα των παιδιών, δημιουργείται ιστόγραμμα .
Εμπλοκή κοινωνικών και θεσμικών φορέων
Όσο σημαντική είναι η γονική εμπλοκή, τόσο σημαντική είναι και η εμπλοκή των τοπικών και άλλων φορέων στις
δράσεις που υλοποιεί το νηπιαγωγείο καθώς και της τοπικής κοινωνίας, επειδή με τη συμμετοχή τους ενισχύεται
το έργο του και διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Στο σχέδιο εργασίας «Τα αδέσποτα» τα παιδιά ενθαρρύνονται εκτός από τις συνήθεις πηγές να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους από φορείς που σχετίζονται με το
θέμα.
1ο ερώτημα : «Από πού ήρθαν τόσα πολλά!»
Η νηπιαγωγός διερευνά τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, κινητοποιεί τη σκέψη τους με παρόμοιες ερωτήσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για μάθηση .«Τι νομίζετε πως σημαίνει η λέξη αδέσποτο;», « Ποια ζώα λέμε
αδέσποτα;», «Για ποιο λόγο τα ονομάζουμε έτσι;», « Σε τι διαφέρουν τα κατοικίδια ζώα με τα αδέσποτα ζώα;», «
Για ποιο λόγο φαντάζεστε ότι υπάρχουν αδέσποτα ζώα στους δρόμους;», « Ποιες είναι οι αιτίες;», «Φταίνε τα ζώα
που βρέθηκαν στους δρόμους ή κάποιος άλλος;». Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να πουν το κάθε ένα από
μια ιστορία που βίωσαν, άκουσαν, διάβασαν ή φαντάστηκαν με ήρωες αδέσποτα ζώα. Αποφασίζουν τρόπους για
να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Τα παιδιά, εφόσον έχουν έρθει σε επαφή με τον όρο εγκατάλειψη και
στείρωση, αποφασίζουν ότι πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιους ιδιοκτήτες ζώων και να τους ρωτήσουν σχετικά.
Αποφασίζουν να διαλέξουν ανάμεσα στους γονείς των παιδιών που έχουν κατοικίδια και επιλέγουν μία μητέρα
που ήταν συνοδός των παιδιών στο κτηνιατρείο για να της πάρουν συνέντευξη. Δημιουργούν μια πρόσκληση. Αποφασίζουν ποιοι θα κάνουν ερωτήσεις, ποιοι θα καταγράφουν την ομιλία.
Η νηπιαγωγός επικοινωνεί με τη μητέρα, την ενημερώνει για την απόφαση των παιδιών και την παρακαλεί να
φέρει φωτογραφίες ή βίντεο των κατοικίδιών της καθώς και τα βιβλιάρια τους. Της εξηγεί τι θέλουν να μάθουν
τα παιδιά από αυτήν και της στέλνει σχετικό υλικό προκειμένου να ενημερωθεί για θέματα όπως υπεύθυνος ιδιοκτήτης, στείρωση, εγκατάλειψη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων, αν δεν είναι ήδη ενημερωμένη. Την
επόμενη ημέρα γίνεται η συνάντηση και η μητέρα δείχνει τις φωτογραφίες της σκυλίτσας της ή της γάτας της,
αφηγείται περιστατικά αστεία και σοβαρά με τα κατοικίδιά της. Απαντά στις ερωτήσεις των παιδιών. Αν θέλουν
μπορούν να της ζητήσουν να απαγγείλει ένα ποίημα, να τους πει μια παροιμία ή ένα αίνιγμα. Τα νήπια την ευχαριστούν και την αποχαιρετούν.
Η νηπιαγωγός τους διαβάζει την ιστορία «Γίνονται τα Όνειρα Πραγματικότητα;» (άσκηση Ε, σελ.22-23 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και ρωτά τα νήπια : «Τι συνέβη στην Ελπίδα την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο;». Η νηπιαγωγός
ενθαρρύνει τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι αδέσποτα ζώα και να περιγράψουν τι είδους οικογένεια και σπίτι
θα ήθελαν. Η νηπιαγωγός τους παροτρύνει να ζωγραφίσουν τη ζωή ενός αδέσποτου ζώου κατά τη διάρκεια του
24ώρου.
2ο ερώτημα: «Ποιανού είναι»;
Τα νήπια γνωρίζουν ήδη ότι τα αδέσποτα είχαν οικογένεια πριν εγκαταλειφθούν, όμως πιθανόν να προκύψει το
ερώτημα ποιος τα φροντίζει τώρα που ζουν στο δρόμο. Τα νήπια ενθαρρύνονται να σκεφτούν πιθανές απαντήσεις.
Αφού αποκλείονται διάφορες προτάσεις η νηπιαγωγός με ερωτήσεις τους καθοδηγεί στην ανακάλυψη της απάντησης: «Ποιος είναι υπεύθυνος για τους δρόμους;», «Σε ποιον πληρώνουμε το νερό;», «Ποιος θεωρείτε ότι δίνει
ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

biblio final2.indd 11

• 11

1/20/10 4:14:17 PM

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
χρήματα για τα σχολεία, για τους κήπους της πόλης, ποιος καθαρίζει τους δρόμους μας;».
Αφού αναγνωρίσουν ως υπεύθυνο για τα αδέσποτα ζώα το Δήμαρχο αποφασίζουν να τον συναντήσουν και να του
απευθύνουν ερωτήσεις.
Η νηπιαγωγός τους τονίζει ότι ένας Δήμαρχος είναι ένας πολυάσχολος άνθρωπος και ίσως δεν θα καταφέρει να
βρει χρόνο να τους επισκεφτεί. Τα παιδιά προτείνουν να τον επισκεφτούν στο δημαρχείο. Κλείνεται το ραντεβού
και κανονίζεται η ημέρα και η ώρα της συνάντησης. Επίσης ορίζεται ο άνθρωπος που θα τους υποδεχτεί και θα τους
ξεναγήσει στο δημαρχείο.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας. Ζητείται η βοήθεια των γονέων για συνοδεία και αποφασίζεται ο χρόνος και ο τρόπος μετάβασης στο δημαρχείο της πόλης. Τα παιδιά παροτρύνονται να σκεφτούν τι θέλουν να τον
ρωτήσουν και αποφασίζουν να του χαρίσουν ένα δώρο. Κατασκευάζουν με πηλό ένα καδράκι, γράφουν συνθήματα
υπέρ της προστασίας των αδέσποτων ζώων (Να προστατεύουμε τα αδέσποτα, Η στείρωση είναι σημαντική, τα ζώα
έχουν ψυχή σαν εμάς), κολλούν μια φωτογραφία γράφουν έναν τίτλο «Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια» και τα στοιχεία
τους «Σύλλογος Νηπιαγωγείου για τα δικαιώματα των ζώων».
Επίσκεψη στο Δήμαρχο
Ο Δήμαρχος απαντά στις ερωτήσεις των παιδιών και πιθανόν δηλώνει στα παιδιά ότι ακολουθεί ο συγκεκριμένος
δήμος το πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα που χρηματοδοτείται από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Του χαρίζουν το δώρο του και αποχωρούν. Επιστροφή στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν παίρνουν πρωτοβουλίες και προχωρούν σε δράση. Πιθανόν να προτείνουν να κατασκευάσουν βιβλίο συνθημάτων για την προστασία των αδέσποτων και να καταγράψουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Η νηπιαγωγός τους ενθαρρύνει να
το δημοσιοποιήσουν για να το δουν πολλοί άνθρωποι. Προτείνουν τη δημοσίευσή του σε τοπικές εφημερίδες και
σε σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η νηπιαγωγός τους προτείνει να δημιουργήσουν δική τους ιστοσελίδα με
το υλικό τους, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν συλλέξει. Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ένα blog με θέμα που προτείνουν τα ίδια τα παιδιά: «Οι φίλοι μας τα ζώα».
3ο ερώτημα: «Τι να κάνω τώρα που βρήκα ένα γατάκι»;
Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να προτείνουν ιδέες. Αναζητούν τρόπους προκειμένου να βοηθήσουν το μικρό
γατάκι μια και «είμαστε πολύ μικρά και η μαμά δεν αφήνει». Παρακινούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις
πηγές πληροφόρησης και συγκέντρωσης ιστοριών και φωτογραφιών μέσα από το διαδίκτυο. Ανατρέχουν στις
σχετικές ιστοσελίδες και ανακαλύπτουν συλλόγους και οργανώσεις.
Πού βρίσκονται; Διαβάζουμε τις έδρες τους και δείχνουμε στο χάρτη. Είναι πολύ μακριά. Μήπως υπάρχει κάποιος
σύλλογος για τα αδέσποτα στην πόλη μας; Πώς θα μάθουμε; Να στείλουμε σε ένα σύλλογο email. Αυτοί μπορεί να
ξέρουν. (Είναι πιθανό η νηπιαγωγός ή κάποιο παιδί να γνωρίζει τον τοπικό Φιλοζωικό σύλλογο οπότε επικοινωνεί
απευθείας με τον υπεύθυνο). Επικοινωνούν τηλεφωνικά και τα παιδιά προτείνουν να επισκεφτούν το χώρο τους
για να δούνε τα ζώα. Ο υπεύθυνος πιθανόν να τους ενημερώσει ότι δεν διαθέτουν καταφύγιο ζώων. Επίσης πιθανόν να υπάρχει κυνοκομείο του Δήμου και αν θέλουν πρέπει να κλείσουν ραντεβού με το Δήμο. Αποφασίζουν να
καλέσουν στο σχολείο το μέλος της Φιλοζωικής το οποίο μπορεί να φέρει μαζί του άφθονες φωτογραφίες, βίντεο
και φυλλάδια. Γίνονται οι προετοιμασίες, με τον τρόπο που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα παιδιά μέσα από την ενημέρωση βλέπουν φωτογραφίες ζώων, ακούν την ιστορία τους, μαθαίνουν διάφορα πράγματα όπως το πώς πρέπει να
φερόμαστε σε ένα κουτάβι (το κρατάμε απαλά, δεν το σηκώνουμε γιατί τρομάζει), τρόπους διάσωσης ενός εγκαταλειμμένου μικρού γατιού ή κουταβιού (παίρνουμε τηλέφωνο στη Φιλοζωική ή στο Δήμο, το πάμε στον κτηνίατρο).
Τέλος προμηθεύονται σχετικά φυλλάδια και αφίσες. Τα παιδιά μπορούν να τραγουδήσουν σχετικά τραγουδάκια και
να παίξουν κουκλοθέατρο με τη δική τους ιστορία και τις δικές τους κούκλες που κατασκεύασαν από φυσικό υλικό
(κάλτσες, σφουγγάρια, κουτάλες, τενεκεδάκια).
4ο ερώτημα: «Η μαμά μου δε με αφήνει να τα χαϊδεύω και τα φοβάμαι!»
Τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με ζώα, θέλουν να τα αγκαλιάσουν, να τα χαϊδεύουν, εκτός ίσως από μερικά
παιδιά που απλώς τα κοιτούν ή τα χαίρονται από απόσταση. Τα περισσότερα παιδιά δεν προσέχουν στην επαφή τους
με ζώα που δεν γνωρίζουν, ενώ μερικά άλλα φοβούνται αδικαιολόγητα όλα τα ζώα με τα οποία έρχονται σε επαφή.
Αυτό πιθανόν να το παρατηρήσει η νηπιαγωγός.
Εφόσον αυτό εντοπιστεί, η νηπιαγωγός επικεντρώνεται στην ασφαλή συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στα
ζώα: αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν σωστά και με ασφάλεια με τα ζώα αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθησή τους και εξαλείφοντας τις φοβίες τους. Η νηπιαγωγός τους παροτρύνει τρόπους προσέγγισης ενός
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ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
ζώου που δεν είναι δικό τους. Τους θέτει ερωτήματα όπως: «Τι θα γινόταν αν ένα παιδάκι πλησίαζε ένα άγριο
σκύλο»; «Τι θα ήταν καλύτερο να κάνει αν δει έναν άγνωστο σκύλο στο δρόμο;», «Αν θέλει να αγκαλιάσει μια γάτα
τι πρέπει να προσέξει;», «Αν τρομάξει ένας σκύλος τι νομίζετε ότι θα κάνει;». Τα παιδιά διατυπώνουν προτάσεις.
Η νηπιαγωγός τους διαβάζει τις «Σημαντικές συμβουλές για μια ασφαλή επικοινωνία με τους σκύλους» (σελ. 24
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Με ερωτήσεις επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά κατανόησαν το κείμενο. Τότε τους προτείνει να παίξουν ένα παιχνίδι: Θα
τους διηγηθεί μια ιστορία με ένα κοριτσάκι που ήθελε να χαϊδέψει ένα σκύλο που δεν γνώριζε. Τα παιδιά θα πρέπει
να επιλέξουν τη σωστή κίνηση κάθε φορά:
α) Η Δήμητρα και η μητέρα της πηγαίνουν στο φούρνο. Η Δήμητρα βλέπει ένα πολύ μεγάλο σκύλο να περπατάει με
λουρί μαζί με το αφεντικό του. Η Δήμητρα θέλει να χαϊδέψει τον σκύλο. Ρώτησε το όνομά του και ο ιδιοκτήτης
της είπε ότι τον λένε Φρίξο. «Τι πρέπει να κάνει η Δήμητρα ώστε να χαϊδέψει τον Φρίξο με ασφάλεια;».
β) Αφού πρώτα ρώτησε τον ιδιοκτήτη του Φρίξου αυτός της το επέτρεψε. «Τι πρέπει να κάνει πρώτα, η Δήμητρα;»
γ) Αφού έκλεισε το χέρι της και άφησε το Φρίξο να μυρίσει το πίσω μέρος της παλάμης της τώρα «πού θα πρέπει
να χαϊδέψει το Φρίξο η Δήμητρα»; Η Δήμητρα αφού χάιδεψε τον σκύλο ήρεμα και απαλά πλάγια-κάτω από το
στόμα, δηλαδή ακριβώς κάτω από το αυτί, τους χαιρέτησε, πιάνει το χέρι της μητέρας της και συνεχίζουν τον
δρόμο τους προς τον φούρνο. Τα παιδιά δραματοποιούν την ιστορία. Αλλάζουν ρόλους.
Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να δουν μερικές εικόνες (άσκηση ΣΤ, σελ.24 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Ζητάει από τα
παιδιά να επιλέξουν τις σωστές και τις λάθος συμπεριφορές. Να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους.
Η νηπιαγωγός τους εξηγεί για τη «γλώσσα των σκύλων». Οι σκύλοι προσπαθούν να μας μιλήσουν με το σώμα
τους, τους ήχους και τις κινήσεις τους. Η νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά πως η γλώσσα του σώματος ενός σκύλου
λέει το πώς νιώθει ένας σκύλος. Μαθαίνοντας να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος, θα μάθουν αν ένας σκύλος
είναι σε φιλική διάθεση ή αν θα πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο. Τους παροτρύνει να ψάξουν για συγκεκριμένα είδη
γλώσσας του σώματος που τους προειδοποιούν να μείνουν σε απόσταση από αυτόν τον σκύλο. Τους εξηγεί πως
μερικά σημεία που δείχνουν ένα, πιθανόν, επιθετικό σκύλο είναι τα εξής: Ένας απειλητικός σκύλος μπορεί να έχει
ζαρωμένη μύτη που τραβιέται προς τα πίσω για να αποκαλύψει τα δόντια του.
Το τρίχωμά του στο πίσω μέρος του λαιμού του μπορεί να είναι σηκωμένο, σχηματίζοντας μια μακριά γραμμή κατά
μήκος της σπονδυλικής του στήλης. Τα αυτιά του μπορεί να είναι τραβηγμένα προς τα πίσω και να είναι κολλημένα
στο κεφάλι του, ενώ το σώμα του μπορεί να δείχνει σε ένταση. Ο σκύλος μπορεί επίσης, να γρυλίζει ή να βρυχάται.
Τους παροτρύνει να προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιονδήποτε σκύλο βλέπουν να εκδηλώνει οποιοδήποτε από
αυτά τα σημάδια ή να αντιδρά με απειλητικό τρόπο. Παράλληλα τους αναλύει μερικά σημεία που δείχνουν ένα
φιλικό σκύλο: εμφανής διάθεση για παιχνίδι, κούνημα ουράς δεξιά και αριστερά. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός
τους δείχνει φωτογραφίες σκύλων (άσκηση Η, σελ.24 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και τους ρωτά: «Μπορείτε να καταλάβετε
ποιος σκύλος από τους παρακάτω έξι, νοιώθει φιλική διάθεση»; Τους ενθαρρύνει να μιμηθούν τις συμπεριφορές
των σκύλων.
Διαδικασίες ολοκλήρωσης του σχεδίου εργασίας και αξιολόγησης
Τα παιδιά αποφασίζουν τη διοργάνωση γιορτής στο τέλος της σχολικής χρονιάς με σχετικό θέμα. Δημιουργούν μια
ιστορία (Το συνέδριο των ζώων), επιλέγουν ρόλους, κατασκευάζουν κοστούμια, σκηνικό και το ντύνουν με μουσική. Επιλέγουν τραγούδια και μουσικές. Αποφασίζουν τι θα παρουσιάσουν : Παιχνίδια, ομιλίες από παιδιά για τα
ζώα, τραγούδια, χορό, έκθεση έργων και υλικού σε πάγκους, προβολή βίντεο και κατασκευή πανό με συνθήματα.
Ξενάγηση με εθελοντές των καλεσμένων στην έκθεση. Κατασκευάζουν αφίσες και προσκλήσεις για να καλέσουν
τους γονείς, την τοπική κοινωνία, τους φορείς.
Αποφασίζουν να κεράσουν κουλουράκια, σοκολατάκια, κεΐκάκια, μπισκότα σε σχήματα από ζωάκια. Πιθανόν διοργανώνουν παζάρι ή λαχειοφόρο για να βοηθήσουν έμπρακτα τα ζώα σε κίνδυνο. Καλούν το Δήμαρχο στον οποίο
παραδίνουν τις προτάσεις τους καθώς και ένα αναμνηστικό δώρο. Αφιερώνουν την παράσταση σε όλα τα ζώα που
υποφέρουν με την ευχή κάποτε να σταματήσει και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αποφασίζουν να βιντεοσκοπηθεί
η γιορτή.
Αξιολόγηση
Τα παιδιά συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της τελικής γιορτής αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά νιώθουν τη χαρά της προσφοράς, του «δίνω» καθώς και την ομορφιά του εθελοντισμού.
Ενεργοποιείται η σκέψη τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα που αφορούν τα αίτια, τις επιπτώσεις, την πρόΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
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ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ
ληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων, φαινόμενο που καθόλου δεν τιμά τη χώρα και την
κοινωνία μας. Τα καθιστά κοινωνικά ευαισθητοποιημένα άτομα. Αποκτούν δεξιότητες αναζήτησης λύσεων και
επίλυσης προβλημάτων και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες δράσης.
Κατανοούν την έννοια «ζωοφιλία» και τον σεβασμό σε όλα τα πλάσματα από την τρυφερή ηλικία. Κατανοούν ότι
δεν παίρνουμε ένα ζώο αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στο ζώο
αυτό και ότι πρέπει να φερόμαστε στα ζώα με καλοσύνη και σεβασμό, όπως το αξίζουν, και όχι απάνθρωπα και
σκληρά. Νιώθουν ότι τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα και όχι παιχνίδια και ένα κατοικίδιο ζώο θα πρέπει να είναι
μέλος της οικογένειας για ολόκληρη τη ζωή του.
Το σχέδιο εργασίας ακουμπά σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Συμβάλλει στην
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων και στην εξάλειψη φοβιών. Εξασκούνται στην προφορική
έκφραση, αναπτύσσουν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, κατανοούν έννοιες όπως ημέρα και νύχτα, έρχονται σε
επαφή με την κοινωνία μέσω των επισκέψεων, εκφράζονται με διάφορες μορφές τέχνης, εξοικειώνονται με την
τεχνολογία.
Η συνεργασία με τους γονείς και το δήμο θέτει τη βάση για πιο ουσιαστική μελλοντική συνεργασία. Η νηπιαγωγός
αποκομίζει γνώσεις και εμπειρίες μέσα από την συλλογή υλικού, συνάντηση με αρμόδιους φορείς και την αλληλεπίδραση με τα παιδιά.

3. Τα άγρια ζώα και πουλιά
(Ενδεικτικό αναδυόμενο σχέδιο εργασίας)
Η αφορμή πιθανόν να αναδυθεί μέσα από τη διατύπωση απορίας ενός παιδιού αν μπορεί να υιοθετήσει ένα μαΐμουδάκι. Η νηπιαγωγός εξερευνά τις εμπειρίες τους, ενθαρρύνει τη διατύπωση ερωτημάτων και χωρίζονται σε
ομάδες εργασίας. Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και εικόνες σχετικές. Μιλούν για τα ζώα υπό εξαφάνιση.
Βρίσκουν οργανώσεις και έρχονται σε επαφή μαζί τους5.
Εξασφαλίζουν τη συνεργασία με κάποια από αυτές. Εμπλουτίζουν την τάξη με φυλλάδια, αφίσες, εικόνες και παραμύθια. Παίζουν γλωσσικά παιχνίδια, μιμητικά και συμβολικά. Εξασφαλίζουν (αν είναι εφικτό) την επίσκεψη ενός
μέλους της οργάνωσης στο νηπιαγωγείο ή την επίσκεψη των παιδιών στις εγκαταστάσεις τους. Παίζουν θεατρικά
παιχνίδια (Πυρκαγιά στο δάσος) και προσπαθούν να μαντέψουν τους κινδύνους που τα απειλούν (εμπόριο, κυνηγοί,
πυρκαγιές, γούνες, μεγάλοι δρόμοι, βίλες στο βουνό).
Μερικές φωτογραφίες που βρίσκουν τα παιδιά είναι εικόνες ζώων πίσω από τα κάγκελα και άλλες εικόνες ζώων
στο δάσος ή τη ζούγκλα. Προβληματισμός, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Πιθανές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: «Πώς φαντάζεστε πως είναι η ζωή ενός ελεύθερου άγριου ζώου;», «Πού
ζούνε τα άγρια ζώα;», «Ζουν με τις οικογένειές τους;», «Τους αρέσει να ζουν ελεύθερα;», «Τρέχουν;», «Έχετε
επισκεφτεί ποτέ τσίρκο;», «Τι είδατε εκεί;», «Τι σας άρεσε στο τσίρκο;», «Νομίζετε ότι τα ζώα που είδατε στο τσίρκο ήταν χαρούμενα;», «Θεωρείτε ότι τα ζώα αυτά, θα ήταν πιο χαρούμενα αν ζούσαν με τις οικογένειές τους, στη
φύση;».
Η νηπιαγωγός διαβάζει μια ιστορία (άσκηση Θ, σελ.25-26 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και ενθαρρύνει τα παιδιά να της δώσουν τίτλο. Τη δραματοποιούν.
Αξιολόγηση
Τα παιδιά κατανοούν ότι τα άγρια ζώα δεν πρέπει να ζουν σε αιχμαλωσία. Θα πρέπει να ζουν ελεύθερα, στο φυσικό
τους περιβάλλον και δε θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να μας διασκεδάζουν κλεισμένα μέσα σε κλουβιά ή
δεμένα με αλυσίδες. Αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι χτυπάνε πολύ τα ζώα στα τσίρκο προκειμένου να κάνουν
πράξεις που δεν είναι φυσιολογικές για αυτά, π.χ. μια τίγρη να πηδάει μέσα από ένα στεφάνι με φωτιά.

4. Τα ζώα στο αγρόκτημα
( Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας)
H αναφορά ενός παιδιού ότι ο παππούς του έχει πολλά οικόσιτα ζώα π.χ. κότες, χήνες, γουρουνάκια, πρόβατα κτλ.,
αν ενδιαφερθούν τα παιδιά, μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο σχέδιο εργασίας ή θεματική ενότητα με θέμα «Τα ζώα
5. Σχετικό υλικό για το περιβάλλον, την άγρια ζωή και τα ζώα υπό εξαφάνιση επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των ΜΚΟ : Αρκτούρος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΚΠΑΖ, Αλκυόνη, WWF,
Greenpeace , Mom , Archelon , Μedsos , medasset κ.α
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ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
του αγροκτήματος».
Προκαλείται διερεύνηση των γνώσεών τους και ανάδειξη ερωτημάτων. Οι απαντήσεις μπορεί να κρύβονται σε μια
επίσκεψη σε αγρόκτημα ή σε ιππικό όμιλο. Τα παιδιά επεξεργάζονται τις καταγραφές τους και βγάζουν συμπεράσματα. Στη συνέχεια εκμεταλλεύονται το υλικό που συλλέξανε και με βάση αυτό εισάγονται σε νέες έννοιες και
λέξεις (εξημερωμένα ζώα, παραγωγικά ζώα, γαλακτοκομικά είδη) και δημιουργούν λίστες με ζώα ανά ομάδες (με
δύο πόδια, που γεννούν αυγά ή μωρά κ.α).
Καταγράφουν σχετικές παροιμίες (είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα) και αινίγματα, γίνεται αναδρομή, όσον αφορά τα ζώα, στο χθες (ζώα εργασίας, μετακινήσεις), στη μυθολογία (Μινώταυρος, θεός Παν, Κένταυροι, Κέρβερος),
στην Αρχαία Ελλάδα (ο Άργος της Οδύσσειας), στους αλληγορικούς μύθους του Αισώπου6. Τα παιδιά παρακινούνται να δημιουργήσουν δικά τους αυτοσχέδια παραμύθια (Το μικρό κοτοπουλάκι και η πρώτη μέρα στο σχολείο, Το
γατάκι που τραύλιζε), παίζουν θεατρικά παιχνίδια και δραματοποιούν καταστάσεις (Επίσκεψη γιγάντιων ζώων στη
γη. Εμείς είμαστε μικροί άνθρωποι. Πώς θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν). Παροτρύνονται να παίξουν μιμητικά
παιχνίδια, ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια με ζώα, να πουν τραγουδάκια, να εκφραστούν μέσα από ποικίλες τεχνικές (κατασκευή μακέτας, ζωγραφική σε μπλούζα κ.α.) και μορφές τέχνης. Εξασκούνται στη συνέχιση ατέλειωτων
ιστοριών (σκέψου, μάντεψε, τι θα γινόταν αν).
Παίζουν παιχνίδια ρόλων (Δύο παιδιά σκέφτονται ένα αγαπημένο τους ζώο και το ανακοινώνουν. Ανεβαίνουν
στο βήμα, εξηγούν τα προτερήματά του και γίνεται μυστική ψηφοφορία που ανακηρύσσει τον νικητή). Διαβάζουν
ποιήματα και ενθαρρύνονται να σχηματίσουν τα δικά τους δίστιχα. Κατασκευάζουν το δικό τους αλφαβητάριο των
ζώων και βιβλίο με αριθμούς ως το 10. Δημιουργούν πίνακες διπλής εισόδου (εμείς και το αγαπημένο μας ζώο,
τα ζώα και οι ανάγκες τους κ.α.). Η νηπιαγωγός7 παροτρύνει τα νήπια σε δημιουργικές δραστηριότητες εμψυχώνοντάς τα ,επαινώντας τις πρωτοβουλίες τους, κάθε μία χωριστά .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών),
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
ΦΕΚ 303 και 304/ 13-3-2003, τόμ. Α΄ και Β΄, τεύχ. Β.
Κουτσουβάνου Ε., Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ :
•Τι να προσέξω όταν θέλω να κάνω φίλο ένα σκύλο;
Πολλές φορές θέλετε να απλώσετε το χέρι σας για να δείξετε σε ένα
σκύλο ότι είστε φιλικός μαζί του, όμως τα σκυλιά δεν το γνωρίζουν
αυτό πάντα. Μπορεί να φοβηθούν ότι θα τους κάνετε κακό .Ή μπορεί
να νομίσουν ότι θέλετε να τους πάρετε κάτι που έχουν κοντά τους
ή κρατάνε. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να χαϊδεύετε ένα σκύλο που
κοιμάται ή ένα σκύλο που προστατεύει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι ή
τα κουταβάκια του.
• Μπορώ να χαϊδέψω ένα σκύλο που είναι μαζί με το αφεντικό του;
Πρώτα, ζητήστε την άδεια του αφεντικού του σκύλου. Αν σας
απαντήσει θετικά τότε κλείστε το χέρι σας. Αφήστε τον σκύλο να
μυρίσει το πίσω μέρος της παλάμης σας (έτσι σας γνωρίζουν τα
σκυλιά). Μετά, χαϊδέψτε το σκύλο ήρεμα και απαλά πλάγια-κάτω

WEB SITES
www.gawf.org.uk: Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων
www.gawf.org.uk/index.php?page=nursery-school-educationpack:
Σχολικό Βιβλίο για νήπια, πληροφορίες για δασκάλους, θεατρικές
μάσκες και πιστοποιητικό για παιδιά
www.alkioni.gr: Αλκυόνη, Σύλλογος Περίθαλψης & Προστασίας
Αγρίων Ζώων
www.argosgr.org:
Άργος, Φιλοζωικό Σωματείο Θεσσαλονίκης
www.friendsofanimals-nf.com:
Φίλοι των Ζώων Ν. Φιλαδέλφειας

διαθεματική διδακτική προσέγγιση,
εκδ. Οδυσσέας,2004.
ΥΠΕΠΘ & ΠΙ, Οδηγός νηπιαγωγού – Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί –
Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, 2006
ΥΠΕΠΘ, Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νηπιαγωγούς,2008.

από το στόμα δηλαδή ακριβώς κάτω από το αυτί.
• Τι πρέπει να κάνω αν με πλησιάσει ένας σκύλος που δεν
γνωρίζω;
Μην τρέχεις, μη φωνάζεις και μην πετάς πέτρες. Στάσου ακίνητος,
σαν δέντρο. Σταύρωσε τα χέρια σου πάνω στο στήθος σου σαν να
αγκαλιάζεις τον εαυτό σου (αυτή η στάση αποτελεί τον κορμό του
δέντρου σου).
Κοίταξε μακριά και όχι τον σκύλο ή τα μάτια του. Τα σκυλιά θεωρούν
το απευθείας κοίταγμα στα μάτια ως πρόκληση για δύναμη και
έλεγχο. Εσύ δε θέλεις να προκαλέσεις τον σκύλο. Αντίθετα, θέλεις
να απομακρυνθεί.
Αν κάποιος σκύλος σε ρίξει κάτω στο έδαφος, κουλούριασε το σώμα
σου σε σχήμα μπάλας. Κάλυψε το πρόσωπό σου. Αν παραμείνεις
τελείως ήσυχος και ήρεμος, ο σκύλος συνήθως, θα σε μυρίσει και
μετά, πιθανότατα, θα φύγει.
www.greekhorseprotection.gr:
Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Αλόγων
www.CretanAnimalWelfare.org:
Πανκρήτιος Σύλλογος Προστασίας Ζώων
www.ninelivesgreece.com:
Εφτάψυχες (Σωματείο για γάτες)
www.humane-training.gr: Κατερίνα Χατζηγιάννη, Θετική
Εκπαιδεύτρια Σκύλων
www.sapt.gr: Δωρεάν σχολική επίσκεψη με εκπαιδευμένους
σκύλους
www.mom.gr: Προστασία Φώκιας Μονάχους Μονάχους
www.arcturos.gr/gr/: Αρκτούρος
www.medasset.org: Προστασία Χελώνας Καρέτα-καρέτα

6. Στο παρόν πρόγραμμα δεν προτείνουμε ποιήματα, παραμύθια και σχετικό υλικό , για το λόγο ότι θα αδικούσαμε οπωσδήποτε κάποιους συγγραφείς ή ποιητές, επειδή ο χώρος είναι
περιορισμένος . Υπάρχουν πολλά σχετικά βιβλία στο εμπόριο ,όμως η επιλογή τους πρέπει να γίνει με αυστηρά κριτήρια.
7. Επιλέχθηκε το θηλυκό γένος, στο ουσιαστικό «νηπιαγωγός» για λόγους συντομίας και μόνο.

ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

biblio final2.indd 15

• 15

1/20/10 4:14:17 PM

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. Μάντεψε τι:
Ένωσε με μια γραμμή τα ζώα και τα παιδιά που νιώθουν τα ίδια συναισθήματα. Περιέγραψε το συναίσθημα
και εξήγησε πιθανούς λόγους για τους οποίους νιώθουν έτσι.

1.

α.

2.

β.

3.

γ.

4.

δ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
B. Εσύ πώς θα ένιωθες ;
Περιέγραψε την κατάσταση που ζει κάθε ζώο χωριστά , φαντάσου τα συναισθήματά του ,εξήγησε τους
λόγους που νιώθει αυτά τα συναισθήματα και βάλε τον εαυτό σου στη θέση τους. Πώς νομίζεις ότι θα
ένιωθες ;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ. Η ΑΡΕΤΗ

ΠΑΕΙ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ

ο καλοκαίρι που μας πέρασε, πήγα βόλτα με την

T
στο

. Ταξιδέψαμε με το

. Ήταν μια μέρα που ο

κελαηδούσαν! Ήμουν τόσο

έλαμπε και τα

, πήδηξα έξω από το
Τότε είδα ένα

του

για

από τόσο κοντά! Αλλά αυτός με φώναξε να πάω

να

μιλήσουμε.

Ο

μέσα στο

μού

είπε

τον

έλεγαν

και λίγο

πονούσε επειδή έπρεπε να κουβαλάει

πολύ βαριά φορτία και όταν δεν προχωρούσε γρήγορα, το

Η

ότι

του τον είχε δεμένο τον περισσότερο

, του έδινε μόνο λίγο

1 φορά την ημέρα. Η πλάτη του
με ένα

μου.

. Στην αρχή ήμουν λίγο τρομαγμένη γιατί ποτέ μου

Φωκίωνα και ότι ήταν δυστυχισμένος. Το
καιρό σε ένα

! Μόλις φτάσαμε στο

και άρχισα να παίζω με τη

δεν είχα ξαναδεί ένα
κοντά

μου

του τον έδερνε

.
μου με φώναξε τότε και άφησα τον

Δεν μπορούσα να καταλάβω πως οι

ένα μικρό

!

μπορούν να είναι τόσο σκληροί

με τα ζώα, αφού εμείς τα ζώα είμαστε φίλοι των
από ένα

. Ήμουν πολύ

. Ξαφνικά είδα πίσω

ολομόναχο - ήταν κοριτσάκι. Την ρώτησα πού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

είναι η

της και μου είπε ότι μια μέρα που ήρθαν βόλτα στο
τους, ενώ εκείνη έπαιζε, είδε το

να φεύγει. Έτρεξε
. Το μικρό

αλλά δεν τους πρόλαβε. Από τότε ζει μόνη της στο
και

ήθελε
γαβγίζω

με το

γιατί πεινούσε και διψούσε και φοβόταν πολύ. Άρχισα να

γαβ και η

μου ήρθε κοντά μου. Όταν είδε το μικρό

το

πήρε αγκαλιά. Μου είπε ότι ήμουν έξυπνο κορίτσι και ότι εμείς θα βοηθήσουμε το
. Γυρίσαμε όλοι στο

μικρό

μου να μιλάει για το
άκουσα

ότι

θα

πηγαίναμε

να τους πει για τον
χρειαζόμουν
και

ένα
του

πήγε στον
έκανε ένα
ένα όμορφο

δώσαμε
. Ο

.Η

και άκουσα την οικογένειά

και τον
στο

Φιλοζωικό

. Η

Σωματείο

για

φίλο

το

όνομα

και

έτσι,

Ελπίδα.

είπε ότι η

για το λαιμό της, ένα

υιοθετήσαμε

το

μου

την

Η

ήταν καλά και της
ειδικό

για

για να την χτενίζει.

!
ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

biblio final2.indd 19

,

για να την πηγαίνουμε βόλτα, ένα

για να παίζει και μια

Αλήθεια, είμαστε μια πολύ χαρούμενη

GAWF

μου αποφάσισε πως εγώ

μου αγόρασε για την

για να κοιμάται, μια

. Χάρηκα πολύ όταν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆. Η ΑΡΕΤΗ

Π 10
ρίν

βγει πια ο
το

ΚΑΙ Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ!

ημέρες κοιμόμουν στην κουζΊνα δίπλα στη μικρή

γαβ. Βγήκα έξω από
μας προσπαθώντας να καταλάβω από πού ερχόταν το γαβ και
με ξύπνησε ένα παραπονεμένο

έτρεξα προς το χωράφι που ήταν κοντά στο
Ήταν δεμένο με μια πολύ κοντή

μας και βρήκα ένα

μακριά από τον ίσκιο του

και ο καημένος λαχάνιαζε και ίδρωνε γιατί ο
ότι τον έλεγαν Παύλο
όταν ο

και ήταν πολύ

.

. Δεν είχε

έκαιγε πολύ. Μου είπε
. Μπορούσε να τρέξει μόνο

του τον έπαιρνε μαζί του για κυνήγι.

Ήταν δεμένος εκεί

8 μήνες χωρίς να τον αφήνουν ελεύθερο να τρέξει. Ο

τον τάιζε μόνο

και

.Ο

που να με αγαπάει, να με πηγαίνει στον

μην αρρωστήσω, να παίζω παιχνίδια με την

του

μού είπε: « Γιατί να μην είμαι σαν

εσένα τυχερός; » « Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν είχα σκυλίσια
, μια

. Όταν είχε

, να μου κάνει

, καθαρό
για να

. Τι κρίμα να μην είμαι σαν εσένα!

Είσαι πολύ τυχερή! »
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο καημένος ο

δεν είχε νιώσει ποτέ την αγάπη και την παρέα που

έχουμε τόσο πολλή ανάγκη εμείς τα

γαβ και η

γιατί; ». Άρχισα να γαβγίζω
Με πήρανε και πήγαμε στο
στο Φιλοζωικό Σωματείο

. Έφυγα και σκεφτόμουν « γιατί, γιατί,
μου ήρθε τρέχοντας κοντά μου.

. Χάρηκα πολύ όταν η

GAWF και τους είπε για τον
, του έκανε μήνυση στην

Tο GAWF βρήκε τον ιδιοκτήτη του
από το χωράφι τον

. Τον πήγε στον

ειδική

.

για

Ο Παύλος τώρα ζει με μια

που του δίνει

Δεν τον έχει δεμμένο στο

κάτω από τον ήλιο

και παίζει όλη μέρα με τα παιδιά
και το
πια

. Ο Παύλος

μου πήρε

πολύ τά

και νιώθει πάρα πολύ

, του έκανε

.
και πήρε
και του πήρε

και φροντίδα!
αλλά του έχει πάρει ένα
της

παιχνίδια με την

αλλά και όλη την

. Έπαψε να είναι

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε. Θεατρικό παιχνίδι

Γίνονται τα όνειρα
πραγματικότητα;
Κυριακή Πρωί
Αφηγητής : Αυτή είναι μια ιστορία για την Ελπίδα, της οποίας οι ιδιοκτήτες την εγκατέλειψαν δεμένη έξω από
ένα καταφύγιο ζώων μαζί με τα 3 κουτάβια της, τον Φρίξο, την Μέλι και την Κάρλα. Η Ελπίδα παρακολούθησε
λυπημένη το αυτοκίνητο καθώς απομακρυνόταν.

Ελπίδα : Τους έβλεπα που έφευγαν και ήμουν πολύ λυπημένη και φοβισμένη. Δεν με αγαπούσαν πια.
Η διευθύντρια του καταφυγίου πλησίασε την Ελπίδα : Α, όχι πάλι! Σχεδόν κάθε μέρα κάποιες κακές
οικογένειες εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους. Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό; Αυτά τα καημένα σκυλιά δεν
είναι παιχνίδια που μπορούν να πεταχτούν. Θα πάρουμε τώρα μέσα αυτήν τη μητέρα
με τα μωρά της και θα τους δώσουμε φαγητό, νερό και αγάπη.

Αφηγητής : Η διευθύντρια του καταφυγίου, μια καλή κυρία, παίρνει μέσα
την Ελπίδα. Όλα τα κλουβιά είναι γεμάτα με σκύλους και γάτες που κανείς δε
θέλει.

Μεγαλόσωμος καφέ σκύλος : Γεια, πώς σε λένε;
Ελπίδα: Με λένε Ελπίδα και τα κουτάβια μου Φρίξο, Μέλι και Κάρλα.
Μεγαλόσωμος καφέ σκύλος: Εμένα με λένε Μιλού. Η οικογένειά μου με άφησε εδώ γιατί
γάβγιζα πολύ. Αλλά δεν ήταν δικό μου το λάθος. Με άφηναν όλη μέρα στο μπαλκόνι μόνο μου και εγώ απλά τους
φώναζα ότι θέλω παρέα.

Μικρόσωμος άσπρος σκύλος με κατσαρό τρίχωμα: Γεια, εγώ είμαι η Φρίντα και τα
αφεντικά μου με παράτησαν εδώ γιατί πήγαν διακοπές.

Γέρικη μαύρη γάτα: Με λένε Όμηρο και ο ιδιοκτήτης μου με πέταξε έξω γιατί γέρασα.
Γκριζόασπρη γάτα: Γεια, εγώ είμαι η Δέσποινα. Με άφησαν εδώ μαζί με τα γατάκια μου και
κάποιες οικογένειες τα υιοθέτησαν γιατί ήταν μικρά και χαριτωμένα αλλά εμένα κανείς δε με θέλει.
Γιατί οι άνθρωποι μας το κάνουν αυτό;

Ελπίδα: Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσες πολλές άκαρδες οικογένειες που απλά
μας εγκαταλείπουν λες και είμαστε παιχνίδια .

Όμηρος: Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί σκληροί άνθρωποι και είναι θλιβερό το ότι τόσοι
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πολλοί από εμάς δεν θα βρουν ποτέ οικογένειες να υιοθετηθούν.

Αφηγητής: Τη Δευτέρα το πρωί ένας καλός άνθρωπος έρχεται στο καταφύγιο
και βλέπει τον Φρίξο.

Άντρας: Θα τον υιοθετήσω. Θα τον αγαπώ, θα τον περιποιούμαι και θα τον
φροντίζω για πάντα.

Αφηγητής : Τώρα η Ελπίδα έχει 2 κουτάβια.

Τρίτη απόγευμα
Αφηγητής : Ένας καλός κύριος και κυρία υιοθετούν τη Μέλι. Τώρα η Ελπίδα
έχει 1 κουτάβι.

Τετάρτη απόγευμα
Αφηγητής : Ένα μικρό κορίτσι με τους γονείς του έρχονται στο καταφύγιο.
Κοριτσάκι : Μαμά, ας πάρουμε αυτό το κουταβάκι!
Μητέρα : Ναι, και αυτό το κουταβάκι θα μείνει μαζί μας για όλη του τη ζωή. Θα είναι σα μικρή σου αδερφή.
Ελπίδα : Αντίο Κάρλα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή οικογένεια και θα σε αγαπάνε.
Κάρλα : Γεια σου Μαμά. Μην ανησυχείς, θα είμαι καλό κουτάβι και θα μεγαλώσω σε ένα ωραίο σπίτι με αυτήν
την καλή οικογένεια

Αφηγητής: Η Ελπίδα είναι τώρα μόνη της. Είναι χαρούμενη που όλα τα κουτάβια της βρήκαν καλά σπίτια
αλλά είναι πολύ λυπημένη γιατί κανείς δεν την θέλει. Η Ελπίδα αποκοιμιέται και ονειρεύεται ότι ζει μαζί με
μια θαυμάσια οικογένεια που την αγαπά και παίζει μαζί της. Την πάνε για βόλτα κάθε μέρα και είναι μαζί τους
συνεχώς. Το καλύτερο από όλα είναι που την πάνε στον κτηνίατρο και την βοηθούν να μην κάνει άλλα κουτάβια.
Έτσι τώρα δε χρειάζεται να ανησυχεί για τα κουτάβια της αν θα υιοθετηθούν ή αν θα καταλήξουν στο δρόμο όπως
αυτή.

Πέμπτη Πρωί
Αφηγητής : Η Ελπίδα ξυπνά και είναι λυπημένη διότι όλα ήταν ένα όνειρο και αυτή είναι ακόμη στο
καταφύγιο.

Τάξη : Βοήθησε την Ελπίδα και όλα τα σκυλιά και γάτες.
Υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και γάτες. Αυτό είναι κακό για τα ζώα διότι δεν υπάρχουν αρκετά
σπίτια για όλα. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε να γεννιούνται καινούργια γατάκια και σκυλάκια. Η
οικογένειά σου μπορεί να βοηθήσει σε αυτό με το να πάει το κατοικίδιό σου στον κτηνίατρο και να κάνει την
εγχείρηση για να μην γεννιούνται και άλλα ζώα. Γνώριζες ότι μέσα σε 6 χρόνια μια γάτα και τα γατάκια της
μπορούν να παράγουν 420.000 γάτες;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ. Ασφάλεια
Πώς μπορούμε να προλάβουμε τα δαγκώματα από σκύλους;
Με το να είμαστε υπεύθυνοι για τα κατοικίδιά μας και με το να συμπεριφερόμαστε με ασφάλεια όταν βρισκόμαστε
κοντά σε σκυλιά. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Θα βρείτε 7 κουτάκια στην εικόνα: Γράψτε Σ (ΣΩΣΤΟ) στο κουτάκι
που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παράδειγμα κάποιου ο οποίος συμπεριφέρεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα όταν
είναι κοντά σε σκύλο. Γράψτε Λ (ΛΑΘΟΣ) στο κουτάκι δίπλα σε κάθε παράδειγμα όπου η συμπεριφορά δεν είναι
ασφαλής.

H. Γλώσσα του σώματος
Μάντεψε τι σου λέει ο κάθε σκύλος. Περιέγραψε τι θα έκανες αν τον συναντούσες.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και απαντήσεις στην άσκηση επισκεφθείτε το http://www.gawf.org.uk/index.php?page=nursery-school-education-pack
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θ. Θεατρικό παιχνίδι

Μωρό ελέφαντας : Κάποια περίεργα
ζώα με 2 πόδια, με πήραν μακριά από
την οικογένειά μου και με έφεραν
εδώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου
πεις πού είμαι;

Καμηλοπάρδαλη : Βρίσκεσαι σε ένα τσίρκο, μικρούλη και αυτά τα
περίεργα ζώα τα λένε ανθρώπους.

Μωρό ελέφαντας : Τι είναι το τσίρκο; Γιατί έχω αυτές τις αλυσίδες
στα πόδια μου; Θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω τη μαμά μου.

Τίγρη : Το τσίρκο είναι ένα απαίσιο μέρος. Όλους εμάς μας έχουν πάρει μακριά από τις
οικογένειές μας. Αυτοί οι άνθρωποι μας κρατάνε σε κλουβιά ή δεμένα με αλυσίδες. Όλοι
θέλουμε να πάμε σπίτι μας, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε.

Μαϊμού : Ω, όχι! Έρχεται ο εκπαιδευτής.
Μωρό ελέφαντας : Τι είναι ο εκπαιδευτής;
Μαϊμού : Είναι ένας άνθρωπος και είναι πολύ σκληρός. Μας αναγκάζει να κάνουμε
ανόητα πράγματα και αν δεν τα κάνουμε, μας χτυπάει πάρα πολύ δυνατά και πονάει
πολύ.
Ο εκπαιδευτής φτάνει και βγάζει τη μαϊμού έξω από το κλουβί. Έχει ένα μακρύ
μαστίγιο και χτυπάει τη μαϊμού.

Εκπαιδευτής : Εντάξει, ανόητη μαϊμού. Θα κάνουμε εξάσκηση και αν δεν κάνεις
τα κόλπα σήμερα, θα σε χτυπήσω 100 φορές με το μαστίγιο και δε θα φας καθόλου
φαγητό για 3 μέρες.

Μωρό ελέφαντας : Γιατί πρέπει να μάθουμε αυτά τα κόλπα;
Καμηλοπάρδαλη : Κάθε μέρα μας πηγαίνουν στη μεγάλη τέντα και πρέπει να
κάνουμε αυτά τα κόλπα μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Αυτοί γελάνε μαζί μας και μας
κοροϊδεύουν

και

είναι

υποτιμητικά

τόσο

όλα

αυτά
και

προσβλητικά.

Τίγρη : Μπορεί να πιστεύεις
ότι εμείς οι τίγρεις είμαστε
γενναία ζώα και ναι, είμαστε στην
πραγματικότητα, όμως υπάρχει
ένα πράγμα που μας τρομάζει
και αυτό είναι η φωτιά. Με
αναγκάζουν να πηδάω μέσα από

ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

biblio final2.indd 25

• 25

1/20/10 4:14:22 PM

φωτιά και αυτό είναι απαίσιο. Μερικές φορές, φοβάμαι πάρα πολύ,
τόσο που νομίζω πως θα πεθάνω από το φόβο μου.
Το μωρό ελέφαντας αρχίζει να κλαίει και μεγάλες σταγόνες
δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό του.

Λάμα : Μα, κοιτάξτε τώρα, τι κάνατε όλοι σας! Γιατί έπρεπε όλοι
σας να πείτε στο ελεφαντάκι, τι απαίσια ζωή ζούμε εδώ; Τα δάκρυά
του είναι τόσο μεγάλες σταγόνες που σε λίγο θα έχουμε πλημμύρα
και αυτός ο απαίσιος εκπαιδευτής θα μας χτυπήσει ξανά.
Ξαφνικά, ακούγεται πολύς θόρυβος έξω από το τσίρκο

Ένα πλήθος ανθρώπων φωνάζουν : Σταματήστε τα
βασανιστήρια των τσίρκο. Ελευθερώστε τα ζώα. Σταματήστε να τα
βασανίζετε.
Μια κυρία με έναν αστυνομικό από το πλήθος, μπαίνει στο τσίρκο για να μιλήσει με τον εκπαιδευτή. Η κυρία
αυτή είναι από το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων.

Κυρία : Ξέρουμε ότι έχετε πάρει αυτά τα ζώα από τις οικογένειές τους και έχουμε έρθει για να τα
πάρουμε πίσω στη ζούγκλα. Το τσίρκο σας μπορεί να έχει κλόουν και ακροβάτες, όχι όμως ζώα. Τα
ζώα δεν ανήκουν στο τσίρκο, αλλά ανήκουν στη ζούγκλα με τους φίλους τους.

Ο αστυνομικός προς τον εκπαιδευτή : (βάζοντάς του χειροπέδες) «Θα πας στη φυλακή
για πολύ καιρό. Έκλεψες όλα αυτά τα ζώα από τις οικογένειές τους και τα έχεις μεταχειριστεί όλα
πολύ άσχημα».
Το πλήθος των ανθρώπων βοηθάει να φορτωθούν όλα τα ζώα πάνω σε μερικά μεγάλα φορτηγά.
Είναι πολύ καλοί άνθρωποι και μιλάνε όμορφα και γλυκά στα ζώα.

Οι άνθρωποι που βοηθάνε τα ζώα : Μη φοβάστε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Σύντομα θα
είσαστε και πάλι ελεύθερα. Δεν πρόκειται να σας βασανίσουμε. Θα επιστρέψετε όλα στη ζούγκλα.

Μωρό ελέφαντας : Τι συμβαίνει; Φοβάμαι.
Τίγρη : Μην ανησυχείς, μικρούλη. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι και ήρθαν εδώ για να μας σώσουν. Σύντομα θα
είμαστε όλοι σπίτι μας με τις οικογένειές μας. Δε θα είμαστε πλέον λυπημένα και δε θα υποφέρουμε πια.
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Το GAWF διαθέτει φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση πάνω στα εξής θέματα: Στείρωση, Εγκατάλειψη,
Υπεύθυνος ιδιοκτήτης ζώου, Δηλητηρίαση, Τσίρκο και Κτηνοτροφικά ζώα τα οποία διατίθενται δωρεάν στα σχολεία που
πραγματοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώσουν το πιστοποιητικό συμμετοχής για όλα τα παιδιά της τάξης από το http://www.gawf.org.uk/index.php?page=nurseryschool-education-pack. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφότου έχει ενημερωθεί το GAWF, μπορεί η τάξη να
λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής από το GAWF.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του GAWF: Ζαλόγγου13-15, Αθήνα. Τηλ.: 210 3840010,
gawfgr@otenet.gr, www.gawf.org.uk
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Ζαλόγγου 13-15,
106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210 38 40 010
Email: gawfgr@otenet.gr
Web site: www.gawf.org.uk
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