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4ο  Μάκθμα 

Αϋ -  Β’ 

Παίηοντας με ποιήματα 

Σο μάκθμά μασ είναι βαςιςμζνο ςτο ποίθμα του Γιώργη Κρόκου με τίτλο 

“Συμφωνία μ’ ζνα δζντρο”. Σο ποίθμα κα το βρείτε και ςτο Ανκολόγιο 

Λογοτεχνικϊν Κειμζνων “Σο Δελφίνι” τθσ Α’ & Β’ Δθμοτικοφ (ςελ. 72). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B106/672/4469,20096/  

 

Συμφωνία μ’ ζνα δζντρο 

Ζχω φίλο μου πιςτό 

ζνα δζντρο φουντωτό. 

υμφωνία του ϋχω κάνει 

με χαρτί και με μελάνι. 

Να του δίνω εγϊ νερό. 

Να μου δίνει αυτό χορό. 

Να παινεφω τα πουλιά του. 

Να του λζω ς’ αγαπϊ. 

Να μου δίνει τον καρπό. 

Ν’ αγκαλιάηω τον κορμό του. 

Να με λζει κι αδερφό του. 

Και να ηιςουμε μαηί 

όςο ηω κι όςο κα ηει.  

                                                                       

                                                   Γιϊργθσ Κρόκοσ, Σταλαματιζσ, Α.Σ.Ε.,Θεςςαλονίκθ,1982.                        

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B106/672/4469,20096/


Με αφορμι αυτό το ποίθμα ςασ προτείνω κάποιεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

1η Δραστηριότητα 

 

 Κλείςτε τα μάτια και φανταςτείτε  πϊσ κζλετε να είναι αυτό το δζντρο. 

Σι δζντρο είναι (είδοσ, μζγεκοσ, ςχιμα, χρϊματα, πωσ αλλάηει ςτισ τζςςερισ εποχζσ 

κλπ) 

Που βρίςκεται (δάςοσ, κιποσ, περιβόλι…) 

Σι ςασ προςφζρει (καρποφσ, άνκθ, δροςιά…) 

Πϊσ το φροντίηετε εςείσ; 

 

 Ηωγραφίςτε τθν εικόνα που φανταςτικατε 

ι 

 

 Προςπακιςτε να γράψετε κι εςείσ  ζνα ποίθμα που να περιγράφει το δικό 

ςασ δζντρο.  

 

 

 

2η Δραστηριότητα 

 

κεφτείτε  ποια άλλα πλάςματα ηουν κοντά ςτα δζντρα (ζντομα, πουλιά ,ερπετά, 

κθλαςτικά). Σι κινιςεισ κάνουν; Σι ςυνικειεσ ζχουν; Μπορείτε να μιμθκείτε κάποια 

με το ςϊμα και τθ φωνι ςασ; 

 

 

 

 



3η Δραστηριότητα 

 

Ακοφςτε τθ μελωδία τθσ “Άνοιξθσ” του Antonio Vivaldi 

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 

 

Κλείςτε τα μάτια και φανταςτείτε ότι βρίςκεςτε ςτθ ςκιά του δζντρου ςασ… 

Που βρίςκεται το δζντρο ςασ; 

Τι βλζπετε γφρω ςασ; 

Τι μυρίηετε; 

Τι ακοφτε: 

Τι αγγίηετε; 

Τι γεφεςτε; 

Είςτε με κάποιον άλλο ι μόνοι ςασ; 

Τι ςκζφτεςτε; Πϊσ αιςκάνεςτε; 

 

Ανοίξτε τα μάτια και ακοφγοντασ πάλι τθν παραπάνω μελωδία, προςπακιςτε να 

ηωντανζψετε με κίνθςθ και ζκφραςθ (παντομίμα) τισ εικόνεσ που μόλισ 

φανταςτικατε. 

 

 

4η Δραστηριότητα 

 

Ακοφςτε το τραγοφδι του Γιϊργου Χατηθπιερι “Το δζντρο που φυτζψαμε” 

https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU 

Προςπακιςτε να δθμιουργιςετε  ζνα φανταςτικό δζντρο ι κιπο χρθςιμοποιϊντασ 

υλικά  που κα βρείτε ςτο ςπίτι ι ςτθ φφςθ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 

χρϊματα, χαρτιά, κορδζλεσ , κουμπιά αλλά και όςπρια, ηυμαρικά, κλαδάκια, φφλλα, 

λουλοφδια …       

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU


 

Μθν ξεχνάτε ότι  περιμζνω πάντα με χαρά να μου εκφράςετε τισ εντυπϊςεισ ι τισ 

απορίεσ ςασ και να μου ςτείλετε υλικό από τισ δραςτθριότθτζσ ςασ (ηωγραφιζσ, 

κείμενα, φωτογραφίεσ χωρίσ να φαίνονται τα πρόςωπά ςασ) υποβάλλοντάσ το ι ςτο 

mail μου  erinistamouli@gmail.com 
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