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6ο  Μάκθμα 

Αϋ - Βϋ-  Γϋ- Δϋ 

Με αφορμή ζνα διήγημα 

Σο μάκθμά μασ βαςίηεται ςτο κείμενο του Μάνου Κοντολέων με τίτλο “Το 

πορτοκάλι και μία ηλιαχτίδα”. Σο κείμενο κα το βρείτε και ςτο  Ανκολόγιο 

Λογοτεχνικϊν Κειμζνων τθσ Γ’ & Δ’ Δθμοτικοφ (ςελ. 10). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2251,8455/ 

Το πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα 

Ήταν, κάποτε, μια μικρι θλιαχτίδα. Μικρι, μα πολυταξιδεμζνθ. Και ποφ δεν είχε πάει! 

Είχε ταξιδζψει μζχρι τα πιο μακρινά αςτζρια. Είχε διαςχίςει το διάςτθμα ςκαρφαλωμζνθ 
πάνω ςε βιαςτικοφσ γαλαξίεσ. 

Μα πάντα γυρνοφςε πίςω. τθ ηεςτι αγκαλιά του ιλιου. Ϊςπου μια μζρα αποφάςιςε να 
ζρκει ςτθ Γθ. Και ιρκε. 

Ζπαιξε με τα κφματα. Κρφφτθκε μζςα ςτα ςκοτεινά φυλλϊματα των δζντρων. Δροςίςτθκε 
ςτα νερά των ποταμϊν. Κουβζντιαςε, κακιςμζνθ πάνω ςτα πζταλα μιασ μαργαρίτασ, με τισ 
μζλιςςεσ και τισ πεταλοφδεσ. Ακοφμπθςε πάνω ςτισ φτεροφγεσ ενόσ αθδονιοφ και 
τραγοφδθςε μαηί του. 

Και οι μζρεσ περνοφςαν. «Πότε κα γυρίςεισ πίςω;», τθ ρωτοφςε ο ιλιοσ. «Αχ, είναι όμορφθ 
θ Γθ!», του απαντοφςε εκείνθ. «Άςε με να μείνω για πάντα!». 

O ιλιοσ δεν τθσ το χάλαςε το χατίρι. «Μείνε!», τθσ είπε. Κι θ θλιαχτίδα χαροφμενθ, άρχιςε 
να ψάχνει να βρει το ποφ κα ζςτθνε το νζο ςπιτικό τθσ. 

Ζψαξε εκεί που φυτρϊνουν τα λουλοφδια. Κι εκεί που υψϊνονται τα πεφκα. Εκεί που 
κοιμοφνται τα ελάφια. Εκεί που ξεδιψοφνε τα πουλιά. Παντοφ ιταν όμορφα! Ποιο μζροσ να 
πρωτοδιαλζξει; 

Ϊςπου μια μζρα ςυνάντθςε ζνα δζντρο. Μικρό ιταν. Μα είχε καταπράςινα φφλλα, με 
όμορφθ μυρωδιά. Είχε και κάτι ολοςτρόγγυλουσ καρποφσ, που κρεμόντουςαν από τα 
κλαδιά του. 

Κάτω από τθ φλοφδα τουσ –κι αυτι μυρωδάτθ ιταν– θ θλιαχτίδα άκουςε τουσ χυμοφσ να 
τθν προςκαλοφνε: «’ εμάσ μείνε!», είπαν. «’ αυτό το πορτοκάλι!». Κι ζτςι ζκανε. 

Από τότε είναι που το πορτοκάλι ζχει αυτό το λαμπερό χρϊμα. Όταν το πιάνεισ ςτα χζρια 
ςου, λεσ και κρατάσ τον ιλιο. Κδια μ’ αυτόν λάμπει. 

                              Μάνοσ Κοντολζων, από το βιβλίο Ζνα ςυρτάρι γεμάτο όνειρα, Άγκυρα, Ακινα 1988 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2251,8455/


Με αφορμι αυτό το κείμενο ςασ προτείνω κάποιεσ δραςτθριότθτεσ. Διαλζξτε ποια 

ςασ ταιριάηει περιςςότερο ι και όλεσ! 

 

1η Δραςτηριότητα 

Σωματικθ έκφραςη 

Η θλιαχτίδα τθσ ιςτορίασ μασ ιταν «πολυταξιδεμζνθ». Ακολοφκθςζ τθν ςτο ταξίδι 

τθσ… 

Στο διάςτθμα 

Η θλιαχτίδα « είχε ταξιδζψει μζχρι τα πιο μακρινά αςτζρια. Είχε διαςχίςει το 

διάςτθμα ςκαρφαλωμζνθ πάνω ςε βιαςτικοφσ γαλαξίεσ». 

Φαντάςου κι εςφ πωσ βρίςκεςαι ςτο διάςτθμα και ταξιδεφεισ… 

Πϊσ βρζκθκεσ εκεί; 

Τι βλζπεισ γφρω ςου; Τι αγγίηεισ; 

Τι ςκζφτεςαι; Πϊσ αιςκάνεςαι; 

Είςαι μόνοσ ςου ι με παρζα;  

Άκουςε το παρακάτω μουςικό κζμα και προςπάκθςε να ηωντανζψεισ με κίνθςθ και 

ζκφραςθ το ταξίδι ςου ςτο διάςτθμα. 

https://safeYouTube.net/w/p2yE 

 

Στθ Γθ 

Όπωσ και θ μικρι θλιαχτίδα φαντάςου και εκφράςου με παντομίμα ςαν να… 

Παίηεισ με τα κφματα… 

Κρφβεςαι ςτα ςκοτεινά φυλλϊματα των δζντρων… 

Δροςίηεςαι ςτα νερά των ποταμϊν… 

Κάκεςαι προςεχτικά ςτα πζταλα μιασ μαργαρίτασ ι κόβεισ και μαδάσ μία 

μαργαρίτα. 

Κουβεντιάηεισ με τισ μζλιςςεσ και τισ πεταλοφδεσ ι πετάσ ςαν μζλιςςα ι πεταλοφδα 

από λουλοφδι ςε λουλοφδι… 

https://safeyoutube.net/w/p2yE


Ακουμπάσ ςτισ φτεροφγεσ ενόσ αθδονιοφ και τραγουδάσ μαηί του…(ποιο τραγοφδι 

κα μοιραςτείτε;) 

 Σο παρακάτω μουςικό κζμα κα ςε βοθκιςει να ηωντανζψεισ ελεφκερα τισ  κινιςεισ 

ςου και να εκφραςτείσ ςωματικά. 

https://safeYouTube.net/w/U33E 

 

 

 

Η θλιαχτίδα ψάχνει να βρει που κα ςτιςει το νζο ςπιτικό τθσ. Βοικθςζ τθν ςτθν 

αναηιτθςι τθσ. Ψάξε κι εςφ… 

 Εκεί που φυτρϊνουν τα λουλοφδια: Περπάτθςε ςαν να βρίςκεςαι ςτθν 

εξοχι. Τα λουλοφδια χαϊδεφουν τα πόδια ςου… ψάξε και ξεχϊριςε αυτό που 

ςου αρζςει περιςςότερο, μφριςζ το… ξάπλωςε ςτο χορτάρι… 

 Εκεί που υψϊνονται τα πεφκα: Περπάτθςε ςα να βρίςκεςαι ανάμεςα ςτουσ 

κορμοφσ των πεφκων… ςκφβεισ και απομακρφνεισ από το πρόςωπό ςου τα 

χαμθλά κλαδιά… κάκιςε ςτον ίςκιο του πιο ψθλοφ πεφκου και κοίταξε ψθλά, 

πάνω απ’ τα κλαδιά του… τι βλζπεισ…;   

 Εκεί που κοιμοφνται τα ελάφια: Περπάτθςε προςεχτικά μζςα ςτο δάςοσ… 

ακόρυβα… πρόςεξε τα ξερά κλαδιά και τα πεςμζνα φφλλα… ςςςσ… τα είδεσ 

τα ελάφια; Πρόςεξε μθν  τα ξυπνιςεισ… 

 Εκεί που ξεδιψοφνε τα πουλιά: Βρίςκεςαι ςτθν όχκθ μιασ λίμνθσ… ζχεισ  

διψάςει… ςκφβεισ, παίρνεισ νερό ςτισ χοφφτεσ ςου και πίνεισ… νιϊκεισ τθ 

δροςιά του… γφρω ςου διάφορα είδθ πουλιϊν ξαποςταίνουν κι αυτά… 

καυμάηεισ το πζταγμά τουσ και απολαμβάνεισ το κελάθδιςμά τουσ…       

 

  Η μουςικι  που ακολουκεί και το βίντεο που τθ ςυνοδεφει  κα ςε βοθκιςουν  να 

«ταξιδζψεισ» και να εκφράςεισ ςωματικά τισ παραπάνω αναηθτιςεισ – οδθγίεσ. 

https://safeYouTube.net/w/SU1E 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/U33E
https://safeyoutube.net/w/SU1E


 

2η Δραςτηριότητα 

Η δικθ ςου ιςτορία 

τθν ιςτορία μασ το πορτοκάλι πιρε το λαμπερό του χρϊμα από τθν θλιαχτίδα. 

Γράψε κι εςφ τθ δικι ςου μικρι ιςτορία για το χρϊμα του αγαπθμζνου ςου 

φροφτου ( π.χ. κεράςι, φράουλα, αχλάδι, ροδάκινο κλπ). τθ ςυνζχεια μπορείσ να 

ηωγραφίςεισ τθν ιςτορία ςου.   

 

 

3η Δραςτηριότητα 

Ακοφω και ζωγραφίζω 

Άκουςε το τραγοφδι του Νίκου Κυπουργοφ «Ήλιε μου» (ςτίχοι Λ. Κιτςοποφλου, Ν. 

Κυπουργοφ). Φαντάςου τουσ ιχουσ και τισ εικόνεσ και ηωγράφιςζ τα ελεφκερα με 

χρϊματα. 

 https://safeYouTube.net/w/bH2E 

 

4η Δραςτηριότητα 

Ακοφω και παίζω 

Άκουςε τθν ιςτορία τθσ θλιαχτίδασ μασ όπωσ τθν αφθγείται  θ θκοποιόσ Ζμιλυ 

Κουλιανδρι από τθ ςκθνι του Εκνικοφ Θεάτρου. 

Αν κζλεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ αφιγθςθσ, παίξε τον ρόλο τθσ θλιαχτίδασ 

ηωντανεφοντασ ζτςι ταυτόχρονα τθν ιςτορία.    

https://webtv.ert.gr/promo-ert2/istories-gia-paidia-to-portokali-kai-mia-iliachtida/ 

 

 

 

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 

https://safeyoutube.net/w/bH2E
https://webtv.ert.gr/promo-ert2/istories-gia-paidia-to-portokali-kai-mia-iliachtida/
mailto:erinistamouli@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


