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Αγαπθμζνα μου παιδιά, 

Ελπίηω να είςτε όλοι καλά, δυνατοί και χαροφμενοι! Οι ςυνκικεσ είναι τζτοιεσ και 

δεν μποροφμε να βριςκόμαςτε ςτο ςχολείο. Αυτό όμωσ δε ςθμαίνει πωσ δεν 

μποροφμε να ςυνεχίςουμε να εκφραηόμαςτε… κεατρικά! Μποροφμε να παίξουμε 

ρόλουσ ι παντομίμα, ν’ αυτοςχεδιάςουμε, να διαβάςουμε και να παίξουμε ιςτορίεσ 

με τ’ αδζλφια μασ, τουσ γονείσ μασ ι και μόνοι μασ… Μποροφμε ακόμθ να 

κυμθκοφμε τα αγαπθμζνα μασ παιχνίδια ( ο βαςιλιάσ τθσ ςιωπισ, ο εξωγιινοσ, με 

νοιάηει, όταν παίηει θ μουςικι…)και να τα προτείνουμε ςτθν οικογζνειά μασ.  

Στα πλαίςια λοιπόν του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ κα αναρτώνται κάκε 

εβδομάδα διάφορεσ δραςτθριότθτεσ (αςκιςεισ, παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογιςμικά, 

οπτικοακουςτικό υλικό) ώςτε όποτε επικυμείτε να τισ πραγματοποιείτε περνώντασ 

ζτςι ευχάριςτεσ και δθμιουργικζσ ςτιγμζσ. 

Θα περιμζνω ωςτόςο με χαρά να μου εκφράςετε τισ εντυπώςεισ ι τισ απορίεσ ςασ ι  

να μου ςτείλετε υλικό από τισ δραςτθριότθτζσ ςασ (ηωγραφιζσ, φωτογραφίεσ χωρίσ 

να φαίνονται τα πρόςωπά ςασ) ςτο erinistamouli@gmail.com 

Θζλω εκ των προτζρων να ευχαριςτιςω τουσ γονείσ ςασ, ιδιαίτερα των πιο μικρών 

τάξεων, για τθ βοικειά τουσ. 

Σασ καλωςορίηω λοιπόν ςτο πρώτο μασ εξ αποςτάςεωσ μάκθμα  Θεατρικισ Αγωγισ! 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Η κυρία Ειρινθ 
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1ο Μάκθμα 

Αϋ-  Βϋ - Γϋ - Δϋ 

Το πρϊτο μασ μάκθμα είναι πολφ διαφορετικό από τα παιχνίδια μασ ςτθ τάξθ. 

 Θα ςασ δϊςει ωςτόςο τθν ευκαιρία να  δθμιουργιςετε τθ δικι ςασ  παράςταςθ 

κουκλοκζατρου ι κεάτρου ςκιϊν. 

Ακολουκείςτε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ και καλι διαςκζδαςθ!  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10901 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10881 

 

Τϊρα που δθμιουργιςατε τθν θλεκτρονικι ςασ παράςταςθ, τι κα λζγατε να τθ 

ηωντανζψετε; 

 Αξιοποιείςτε τα παιχνίδια ςασ: κοφκλεσ, λοφτρινα, πλζιμομπιλ κλπ 

 Μπορείτε να φτιάξετε, αν κζλετε, γαντόκουκλεσ από παλιζσ κάλτςεσ ςτισ 

οποίεσ κα κολλιςετε (ι κα ράψετε) κουμπιά, κορδζλεσ, μαλλί ι ό,τι άλλο  

φανταςτείτε και υπάρχει ςτο ςπίτι ςασ ωσ “άχρθςτο” υλικό.  

 Καλφψτε ζνα τραπζηι ι μία πολυκρόνα ι κάποιο άλλο ςτακερό αντικείμενο 

με ζνα φφαςμα και… 

 Παρουςιάςτε τθν παράςταςι ςασ ςτθν οικογζνειά ςασ! 
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