
ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                 4/5/2020 

4ο  Μάκθμα 

 Γϋ - Δϋ 

Παίζοντασ με ποιήματα 

Σο μάκθμά μασ είναι βαςιςμζνο ςτο ποίθμα του Οδυσσέα Ελφτη με τίτλο “Κορίτςι”. 

Σο ποίθμα κα το βρείτε και ςτο βιβλίο τθσ Γλϊςςασ τθσ Δ’ Δθμοτικοφ (β’ τεφχοσ ςελ. 

8). http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4670,21177/ 

Κορίτςι 

 Δφο ςυ και τρία γω 

                πράςινο πεντόβολο 

 μπαίνω μζςα ςτον μπαξζ 

                γεια ςου κφριε μενεξζ.  

ιντριβάνι και νερό 

                και χαμζνο μου όνειρο. 

 Σηίντηιρασ  τηιντηίριςε 

                 το ροδάνι γφριςε. 

 Χοπ αν κάνω δεξιά  

                πζφτω πάνω ςτθ ροδιά.  

Χοπ αν κάνω αριςτερά  

                πάνω ςτθ βατομουριά. 

 Σο `να χζρι μου κρατεί 

               μζλιςςα κεόρατθ 

 τ’ άλλο ςτον αζρα πιάνει 

             πεταλοφδα που δαγκάνει. 

                                                                                    Οδυςςζασ Ελφτθσ, Ο ιλιοσ ο θλιάτορασ,  

                                                                                                                       εκδ. Ίκαροσ, Ακινα,1971. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4670,21177/


Με αφορμι αυτό το ποίθμα ςασ προτείνω κάποιεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

1η Δραστηριότητα 

Αφοφ διαβάςετε το ποίθμα  μπορείτε να το ακοφςετε  όπωσ ζχει μελοποιθκεί από 

τον μουςικό Δθμιτρθ Λάγιο. 

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

τθ ςυνζχεια, ακοφγοντασ ξανά το τραγοφδι, προςπακιςτε να το 

“δραματοποιιςετε”. Δθλαδι να το ηωντανζψετε δείχνοντασ με το ςϊμα ςασ, με 

κίνθςθ και ζκφραςθ, όπωσ ςτθν παντομίμα, ό,τι λζει το τραγοφδι (π.χ . πϊσ δείχνω 

τθν είςοδο ςτον κιπο, πϊσ μπορϊ να δείξω το ςιντριβάνι  με το ςϊμα μου, πϊσ 

γίνομαι ζνα δζντρο κλπ). 

Μπορείτε αν κζλετε να προτείνετε και ςτα άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ να 

ςυμμετζχουν ςτθ δραματοποίθςθ του τραγουδιοφ. 

 

2η Δραστηριότητα  

Ακοφςτε τθ μελωδία τθσ “Άνοιξθσ” του Antonio Vivaldi 

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

 

 Κλείςτε τα μάτια και φανταςτείτε ότι βρίςκεςτε ς’ ζναν πανζμορφο, ολάνκιςτο 

κιπο… 

Που βρίςκεται ο κιποσ  ςασ; 

Τι βλζπετε γφρω ςασ; 

Τι μυρίηετε; 

Τι ακοφτε: 

Τι αγγίηετε; 

Τι γεφεςτε; 

Είςτε με κάποιον άλλο ι μόνοι ςασ; 

Τι ςκζφτεςτε;  Πώσ αιςκάνεςτε; 

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


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

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

φανταςτικατε. 

Μπορείτε να ετοιμάςετε και τον ςκθνικό ςασ χϊρο ϊςτε να μοιάηει με τον κιπο που 

φανταςτικατε. Χρθςιμοποιείςτε αντικείμενα, υφάςματα, μαξιλάρια, γλάςτρεσ, 

βάηα και ό,τι άλλο κζλετε (και επιτρζπεται, αφοφ ρωτιςετε τουσ γονείσ ςασ 

φυςικά!).  

 

3η Δραστηριότητα 

Προςπακιςτε να δθμιουργιςετε  τον φανταςτικό ςασ  κιπο χρθςιμοποιϊντασ υλικά  

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

χαρτιά, κορδζλεσ , κουμπιά, ανακυκλϊςιμα υλικά  αλλά και όςπρια, ηυμαρικά, 

κλαδάκια, φφλλα, λουλοφδια …   

Σο ζργο ςασ μπορεί να είναι ζνα κολλάη ι να ζχει τθ μορφι μακζτασ 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα χαρτόκουτο ι κουτί παπουτςιϊν. 

 

4η Δραστηριότητα   

Αν πάλι δεν ςασ αρζςει θ ηωγραφικι και τα εικαςτικά δοκιμάςτε να “παίξετε με τισ 

λζξεισ”  και να γράψετε ζνα ποίθμα που να περιγράφει τον δικό ςασ κιπο όπωσ 

εςείσ τον φανταςτικατε…  

 

5η Δραστηριότητα 

το  ποίθμα ςυναντάμε τον ςτίχο:  Δφο ςυ και τρία γω πράςινο πεντόβολο 

Σα πεντόβολα είναι ζνα αρχαίο παιχνίδι που παίηεται μζχρι ςιμερα. 

Σι κα λζγατε να παίξετε κι εςείσ αυτό το παιχνίδι μόνοι ςασ ι με τθν οικογζνειά ςασ; 

Ακολουκιςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο για να μάκετε τισ οδθγίεσ του παιχνιδιοφ και 

καλι διαςκζδαςθ! 

https://www.youtube.com/watch?v=dEf45V4NMPQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEf45V4NMPQ


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) ςτο mail μου  

erinistamouli@gmail.com 
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