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Το μικρό χωριό στο βουνό 

 όπου τα παιδιά δε χαμογελούσαν ποτέ 
Ελένης Φτιάκα 

 
 
Το παραμύθι θα διαβαστεί στα πλαίσια του μαθήματος της 
Βιβλιοθήκης, η επεξεργασία θα γίνει στα πλαίσια του 
μαθήματος των Ελληνικών και η επέκταση θα γίνει στο 
μάθημα της Τέχνης. (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Θα 
διδαχτεί από κοινού με τη δασκάλα της ειδικής 
εκπαίδευσης με τη μέθοδο του team teaching.  
 
 
Στόχοι: Τα παιδιά: 
 να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι έχουν 

διαφορετικές ανάγκες. 
 να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της αποδοχής  

και σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών με 
ειδικές ανάγκες. 

 να ενημερωθούν για τον τρόπο εκπαίδευσης των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες π.χ. παιδιά με προβλήματα 
ακοής (χρήση νοηματικής, χειλανάγνωση...) , παιδιά με 
προβλήματα όρασης – μέθοδος  braile… 

 να αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες σχετικά με τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες 

 να φτιάξουν λίστα με τις «παιδικές ανάγκες» 
 να ορίσουν πώς θα ήταν ένα ιδανικό σχολείο και να του 

δώσουν όνομα. 
 να φτιάξουν με τη μέθοδο του κολάζ το ιδανικό αυτό 

σχολείο στο μάθημα της τέχνης. 
 
 
 



 
Δραστηριότητες 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Βιβλιοθήκη 
 

1. Αφόρμηση 
Συζήτηση για το ραδιομαραθώνιο που έγινε αυτές τις 
μέρες και τους σκοπούς που διοργανώνεται. 
 
Κουκλοθέατρο με Πιπίνο, μια μαριονέτα με ειδικές 
ανάγκες που τους συστήνεται και τους μιλά. 
 
Καθώς τους μιλά ακούγονται κλάματα παιδιού και 
εμφανίζεται ένα παιδί (κούκλα κουκλοθέατρου) από το 
χωριό στο βουνό και συνομιλεί με τα παιδιά της τάξης 
και τους δημιουργεί ενδιαφέρον για να ακούσουν την 
ιστορία του χωριού στο βουνό όπου τα παιδιά δε 
χαμογελούσαν ποτέ.  
 
2. Αφήγηση παραμυθιού από τη δασκάλα με 

ταυτόχρονη προβολή των εικόνων και της ιστορίας 
με λόγια από το βιντεοπροβολέα. Όπου χρειάζεται 
σταματούμε και σχολιάζουμε. 

 
3. Επαναφορά της ιστορίας με ερωτήσεις και 

προβληματισμούς προς τα παιδιά.  
 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΑΘΗΜΑ: Ελληνικά 
 

1. Επαναφορά του παραμυθιού με αναδιήγηση από τα παιδιά. 
Ξεκινά ένα παιδί και άλλα παιδιά συνεχίζουν. 

 
2. Πώς θα νιώθατε αν πηγαίνατε σ΄ ένα σχολείο χωρίς άλλα 

παιδιά; 
 

3. Ποιες  είναι οι «παιδικές ανάγκες» κατά τη γνώμη σας; Κάντε 
στο τετράδιο σας μια λίστα με παιδικές ανάγκες (σύνδεση με 
ενότητα 4 ελληνικών που κάνουμε τώρα κι όπου ένας από 
τους στόχους είναι η δημιουργία λιστών) 

 
4. Τι εννοούμε όταν λέμε «ειδικές ανάγκες»; Ποια παιδιά έχουν 

τέτοιες ανάγκες; Γνωρίζετε τέτοια παιδιά; Πώς νιώθετε 
γι΄αυτά; Πρέπει να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο με τα 
υπόλοιπα ή είναι καλύτερα να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία; 

 
5. Τι πρέπει να υπάρχει στο σχολείο για να μπορούν να 

φοιτούν αυτά τα παιδιά; Πώς πρέπει να τους 
συμπεριφερόμαστε; 

 
6. Ενημέρωση από την ειδική δασκάλα κυρία Χρυσταλλένη για 

τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί . 
 

7. Αν σας έλεγα να φτιάξετε εσείς ένα σχολείο όπως θα θέλατε 
να είναι πώς θα το κάνατε; Τι θα είχε; Πώς θα κάνατε τα 
παιδιά;  

 
8. Πώς θα ονομάζατε το σχολείο αυτό; 

 
9. Θα κάνουμε το σχολείο έτσι όπως το φαντάζεστε στο μάθημα 

της Τέχνης  
 
 
 
 



 
 

ΜΑΘΗΜΑ: Τέχνη 
 
Τα παιδιά μιλούν με τη δασκάλα τους για το ιδεατό σχολείο. Κάθε 
παιδί σχεδιάζει σε κόλλα ένα κομμάτι του σχολείου που θα 
συμφωνήσει με τη δασκάλα. Γίνονται και συνεργασίες όπου είναι 
δυνατό. 
 
Η δασκάλα ετοιμάζει μαζί με κάποια παιδιά το φόντο και 
συναρμολογεί το κολάζ. Κάποιο παιδί γράφει με μεγάλα γράμματα 
το όνομα του σχολείου στο πάνω μέρος της κατασκευής. 
 
Εκθέτουμε το αποτέλεσμα! 
 
 
 
 

 


