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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ

-Παραγωγή
προφορικού λόγου

-Παραγωγή γραπτού

λόγου

Μαθηµατικά
Μαθηµατικές

πράξεις και

προβλήµατα µε τον

Καραγκιόζη

Αισθητική Αγωγή

-Να κατασκευάσουν

οι µαθητές τις δικές

του φιγούρες από

τον αγαπηµένο τους

ήρωα του Θ.Σ.

Ιστορία

-Το Θ.Σ. στο πέρασµα

των χρόνων

-Ο Καραγκιόζης στη

Μινωική Κρήτη

Γεωγραφία

-Να γνωρίσουν τις

χώρες από τις οποίες

πέρασε το Θ.Σ. και τα
σηµαντικότερα

µνηµεία τους

Θεατρική Αγωγή

Να υποδυθούν

ρόλους του Θ.Σ.

Μουσική

Μουσικά µοτίβα από

διάφορα µέρη του

κόσµου.



∆ιδακτικοί Στόχοι:
• Να ευαισθητοποιηθεί το παιδί στα χαρακτηριστικά, 
στην προέλευση και την πορεία του Θεάτρου Σκιών
στις χώρες του κόσµου.

• Να γνωρίσουν τους ήρωες του Καραγκιόζη. 

• Να γνωρίσουν τον µπερντέ και το πολύπλευρο ρόλο
του καραγκιοζοπαίχτη. 

• Να εξοικειωθούν µε το θεατρικό λόγο και τις
ιδιαιτερότητές του.

• Να ασκηθούν οι µαθητές στη δηµιουργία γραπτού
θεατρικού κειµένου. 

• Να γνωρίσουν τη δοµή της διαφηµιστικής αφίσας και
να φτιάξουν τη δική τους

• Να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο και τη
διαλογική συζήτηση. 



• Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία έρευνας και
άντλησης στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και µε
τον τρόπο αξιοποίησης αυτών. 

• Να εκφραστούν τα παιδιά µέσα από εικαστικές
δραστηριότητες, ζωγραφική, σχεδίαση, κατασκευές, 
κόψιµο φιγούρων. 

• Να γνωρίσουν τα µουσικά µοτίβα από διάφορες
χώρες του κόσµου, καθώς και τα ιδιαίτερα µουσικά
τους όργανα.

• Να γνωρίσουν τα µυρωδικά της Ανατολής.

• Να προσεγγίσουν τα µαθήµατα της γλώσσας ( τα
επιφωνήµατα και τον τρόπο γραφής του θεατρικού
λόγου), των µαθηµατικών (τις µονάδες µέτρησης του
βάρους) και της ιστορίας (Μινωική Κρήτη) µε
πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη και την παρέα του. 

• Να καλλιεργήσουµε το οµαδικό πνεύµα-συνεργασία µε
την εργασία µέσα στην όµάδα

• Να τονώσουµε την αυτενέργεια των συµµετεχόντων.

• Να διασκεδάσουν τα παιδιά και να συνειδητοποιήσουν
ότι ο Καραγκιόζης µπορεί να εκφράσει τα
συναισθήµατα των ανθρώπων όλων των εποχών
ανάλογα µε την περίσταση



ΑΦΟΡΜΗΣΗΑΦΟΡΜΗΣΗ

Η αφορµή για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα
δόθηκε µετά από συζήτηση µε τους µαθητές στις αρχές της

σχολικής χρονιάς σχετικά µε τις θεατρικές παραστάσεις
που έχουν παρακολουθήσει οι µαθητές. Την

προηγούµενη σχολική χρονιά είχε επισκεφθεί το σχολείο
µας επαγγελµατίας Καραγκιοζοπαίχτης, οπότε και

υπήρχε άµεση εµπειρία και σύνδεση. ΤοΤο πρόγραµµαπρόγραµµα
πραγµατοποιήθηκεπραγµατοποιήθηκε στηνστην ώραώρα τηςτης ΕυέλικτηςΕυέλικτης ΖώνηςΖώνης καικαι

υποστηρίχτηκευποστηρίχτηκε απόαπό άλλαάλλα µαθήµαταµαθήµατα. . 



Ψάξαµε στο διαδίκτυο και σε εγκυκλοπαίδειες για το Θ.Σ. 
και τις χώρες από τις οποίες πέρασε

και φτιάξαµε κολάζ



Γνωρίσαµε τις σηµαίες, γεωγραφικά και πολιτιστικά

χαρακτηριστικά για κάθε χώρα, ακούσαµε µουσικές κάθε
τόπου…

Λαϊκή

δηµοκρατία

της Κίνας

Ινδία
Ινδονησία Τουρκία



Φτιάξαµε το δικό µας βιβλιαράκι πληροφοριών για τον

Καραγκιόζη και την παρέα του



Μιλήσαµε για τους ήρωες και την ιστορική εξέλιξη του Καραγκιόζη



Λύσαµε ασκήσεις γλώσσας, µαθηµατικών και ιστορίας
Γνωρίσαµε µπαχαρικά ανατολίτικα και τις ιδιότητές τους



Γευτήκαµε ανατολίτικα µπαχαρικά που χρησιµοποιούµε

µέχρι και σήµερα , παίζοντας γευσιγνωστικό παιχνίδι

Μαγειρέψαµε το δικό µας γλυκό µε µυρωδικά



Γνωρίσαµε καλύτερα, κόψαµε και φτιάξαµε τις

αγαπηµένες µας φιγούρες του Θ.Σ.



Παρακολουθήσαµε από dvd τον Καραγκιόζη φούρναρη και

πολεµιστή του 1821
∆ιαβάσαµε, γελάσαµε και δραµατοποιήσαµε το κείµενο

από το βιβλίο της γλώσσας που αφορά τον Καραγκιόζη



Γράψαµε τα δικά µας θεατρικά έργα



∆ιορθώσαµε τα κείµενά µας και απαντήσαµε σε

ερωτήσεις κατανόησης



Κατασκευάσαµε τις αφίσες για να προσκαλέσουµε τους

µαθητές του σχολείου µας

και του γονείς να γνωρίσουν το «ταλέντο» µας



Παρουσιάσαµε τα θεατρικά µας στους µαθητές του

σχολείου µας και

τραγουδήσαµε «Σαν τον Καραγκιόζη» µε τις χειροποίητες

µαράκες µας



Τέλος, είδαµε τον Καραγκιόζη να τάσσεται

κατά της σωµατικής βίας.

www.youtube.com/watch?v=rWq3n9oyVDc


