
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 
• Παρόμοια δραστηριότητα με το compasito.  

• Δημιουργούν 25 καρτέλες με αντικείμενα που παίρνει μια οικογένεια όταν 
θα πάει το μυστικό ταξίδι με τη βάρκα. 

• Τις τοποθετούν όλες στο τραπέζι σε κοινή θέα από τα μέλη της ομάδας. 

• Μετά από τρικυμία αναγκάζονται να πετάξουν στη θάλασσα 5 καρτέλες. 
Το αποφασίζουν στην ομάδα τους. 

• Μετά από σύγκρουση με φάλαινα, αναγκάζονται να ρίξουν άλλα 5 
αντικείμενα και μετά ακόμη 5 λόγω δεύτερης τρικυμίας. Για λόγους 
βάρους ρίχνουν ακόμη 5 καρτέλες και τους μένουν συνολικά 10. 
Ανακοινώνουν ποιες έμειναν και αν είναι οι σημαντικότερες σε σύγκριση 
και με τις άλλες ομάδες. 



  



ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ… 

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ; ΑΛΛΑΞΤΕ ΈΝΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 



  



ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

• Μπορώ να γράψω 
σκέψεις, ανθρώπινα 
δικαιώματα, ευχές ή 
συνθήματα στα πανιά 
της βάρκας μου. 

• Μπορεί να γράψω τον 
πιθανό προορισμό της 
βάρκας ή την κατάληξη 
της σε συνδυασμό με 
την επικαιρότητα. 

 



  



  



  



ΦΤΙΑΧΝΩ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΖΩ 
ΣΕ ΜΠΛΕ ΥΦΑΣΜΑ 

  



ΚΥΒΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

• Στο ανάπτυγμα του κύβου που έχουν, γράφουν έξι συναισθήματα 
(ένα σε κάθε έδρα) που βίωσαν τα άτομα της μικρής ιστορίας π.χ. 
φόβος, ανακούφιση, άγχος, ανασφάλεια, χαρά, καχυποψία. 

• Όταν κατασκευάσουν τον κύβο τους, το κάθε παιδί ρίχνει ψηλά τον 
κύβο και στο συναίσθημα που πέφτει, αναφέρει σε ποιο σημείο του 
κειμένου βίωσαν το συγκεκριμένο συναίσθημα π.χ. ένιωσε φόβο το 
κορίτσι όταν το αδερφάκι τη κόντεψε να πέσει στη θάλασσα ή 
ένιωσαν χαρά τα παιδιά των προσφύγων και της νέας χώρας που 
έπαιζαν μέσα στη βάρκα στη στεριά..   



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Η’ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟ 



ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η’ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

• Φιγούρες από πυλό που τοποθετούνται στριμωγμένες σε μια μικρή 
ξύλινη βάρκα. 

• Ανθρώπινη φιγούρα με συναισθήματα και σκέψεις των προσφύγων.  

• Μαρτυρίες προσφύγων (Κύπριων και ξένων). 

• Προτεινόμενες δραστηριότητες της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

• Σχέδια με βάρκες σε τρικυμία. 

• Τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και 
την ένταξη τους.. 

 



Θεατρική αναπαράσταση στο μουσείο 
παραμυθιού 
• Με μια κόκκινη κορδέλα στην μέση που να σχηματίζει βάρκα, 

μπαίνουν σταδιακά οι αντίστοιχοι ρόλοι από την αφήγηση. 

• Το κορίτσι είναι αφηγητής και σταδιακά μπαίνουν οι επιβάτες και ο 
βαρκάρης. Όλοι κρατούν αγαπημένα τους αντικείμενα. 

• Διάδρομος σκέψης: 



Εργαστηρι για μουσικοπαιδαγωγικη 
αξιοποιηση του παραμυθιου  

 


