Τν βηβιίν «Έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο»,
Έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο.
Χξπζάλζε Τζηακπαιή-Κειεπνύξε, Ναηαιία Καπαηζνύιηα,
Ψπρνγηόο
παξνπζηάζηεθε θαη ζηα δπν γθξνππ ηεο «Λέζρεο Αλάγλσζεο
Εθπαηδεπηηθώλ, Αρηιιέαο Καςάιεο», από ηελ Έιελα
Αξηδαλίδνπ, κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο.
1ε Δξάζε

-Παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα:

-Πνηνη είλαη θαη πνπ βξίζθνληαη;
-Τη κπνξεί λα θξύβνπλ;
2ε Δξάζε
Πξνηείλεηε ζηελ νκάδα ζαο:
-Παξαθνινπζείζηε ηo video θαη αθνύζηε κε πξνζνρή.
(The unplugged Mic-Έλα κπζηηθό)
Παηήζηε πάλσ.
http://www.youtube.com/watch?v=n3nb80qtEbg
Θα ζαο δηαβάζσ έλα βηβιίν κε κηα ηζηνξία πνπ κπνξεί λα είλαη κηα
ηζηνξία όπσο απηή πνπ βιέπεηε. Ο ήξσαο κπνξεί λα είλαη κόλνο ή
κπνξεί λα έρεη παξέα. Μπνξεί λα είλαη έλαο ήξσαο πνπ ηα θνξίηζηα
ηνλ δειεύνπλ ή θνπέιεο πνπ ηνλ αγαπνύλ. Μπνξεί λα είλαη κηα
ηζηνξία κε πνιινύο ήξσεο πνπ αλαδεηνύλ κηα ιύζε ζε θάπνην
κπζηήξην ή πνπ κπνξεί λα θξύβνπλ θάπνηα κπζηηθά. Πνηα κπνξεί λα
είλαη απηή ε ηζηνξία ζε απηό ην βηβιίν!
Τη λνκίδεηε;

3ε Δξάζε
Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ
Έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο.
Σπγγξαθέαο:Χξπζάλζε Τζηακπαιή-Κειεπνύξε
Εηθνλνγξάθνο: Ναηαιία Καπαηζνύιηα
Ψπρνγηόο.
Δηαβάδνπκε πάληα όιν ην βηβιίν, δελ ελλννύκε ζε κηα δηδαθηηθή ώξα, κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ
κέξεο γηα λα δηαβαζηεί όιε ε ηζηνξία ή ην παξακύζη, κε ή ρσξίο κνπζηθή πνπ ζα ληύλεη ην
θείκελν. Δε δείρλνπκε ηηο εηθόλεο θαηά ηελ αλάγλσζε ππνζρόκαζηε πσο ζα ηηο δνπλ ζην
ηέινο. Χξσκαηίδνπκε ηε θσλή καο, ηελ αιιάδνπκε όηαλ ζπλαληάκε δηαιόγνπο εξώσλ,
θάλνπκε παύζεηο, επηθνηλσλνύκε βιεκκαηηθά κε ην θνηλό καο.

Εξσηήζεηο:
-Πνηα λνκίδεηε πσο ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Σηέιηνπ όηαλ νη
ζπκκαζεηέο ηνπ θώλαδαλ: «Θέινπκε θαη εκείο λα αλέβνπκε πάλσ.
Καη εκείο! Καη εκείο!»
4ε Δξάζε
Κάληε δεπγάξηα θαη δεηείζηε:
-Ζσγξαθίζηε (α΄καζεηήο) ζε Α4 ρσξηζκέλν κε κηα θάζεηε γξακκή
ζηε κέζε ην Σηέιην ή ην Μηράιε ή ηελ Αιέθα ζηελνρσξεκέλν ή
ζπκσκέλν ή θιακκέλν ή….
Σηε ζπλέρεηα ν β΄καζεηήο ζα βάιεη ζπλλεθάθηα ζηε δσγξαθηά θαη
ζα γξάςεη ηα ιόγηα πνπ πηζαλόλ νη ήξσεο ιέλε ζηνλ εαπηό ηνπο.
5ε Δξάζε
Ζεηάκε:
Από ηελ α’ νκάδα λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ Σηέιηνπ πνπ αξληόηαλ
λα πάεη ζην ζρνιείν από ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο.
Η β΄νκάδα λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο από ηελ πιεπξά ησλ
ζπκκαζεηώλ ηνπ Σηέιηνπ, όηαλ έκαζαλ πσο δελ ζα αλέβνπλ ζην
πάλσ πάησκα ηνπ ζρνιείνπ.
6ε Δξάζε
Σηελ επόκελε ζπλάληεζε θηιαλαγλσζίαο κε ηνπ καζεηέο.
Πξνηείλεηε λα δηαβάζνπλ νη καζεηέο ζαο ην βηβιίν ζε κηα άιιε ηάμε.
Χσξίζηε ηνπο ζε 4 νκάδεο.
-Απνθαζίζηε πνηα ζα είλαη ε ζεηξά πνπ ζα δηαβάζεηε;

-Πσο ζα ην δηαβάζεηε (ζε θάπνηα κέξε ηνπ βηβιίνπ), δειαδή:
Δπλαηά θαη ζπκσκέλα, ζηγά θαη θνβηζκέλα, δπλαηά, ζε αξγό ξπζκό
ή όηη άιιν πξνηείλεηε.
Καιή επηηπρία θαη ζπλερίζηε θαη κε δηθέο δξάζεηο.
Μελ μερλάηε όηη πξνηείλεηε δελ είλαη κνλαδηθή ηδέα.
Δελ πινπνηείηε ζε κηα δηδαθηηθή ώξα θηιαλαγλσζίαο .
Δελ αθνινπζείηε απζηεξά όπσο παξνπζηάδεηαη.
Δελ ιεζκνλνύκε πσο όια νδεγνύλ κόλν ζηελ απόιαπζε ηνπ βηβιίνπ,
ηε ζπγθίλεζε θαη ζηελ νπζηαζηηθή επαθή καδί ηνπ.
Δελ είλαη κάζεκα πίζσ από ζξαλία.
Τν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν δηαπξαγκαηεύεηαη έλα ηδηαίηεξν ζέκα
ελόο παηδνύ κε θηλεηηθή αλαπεξία, απηό ζεκαίλεη πσο
ιακβάλεηε ππόςε ην ρξόλν πνπ ζα ην επηιέγαηε γηα λα ην
δηαβάζεηε, δειαδή δελ είλαη έλα βηβιίν πνπ ζα πξνηείλεηε λα
κπεη ακέζσο θαη ζε κηα νκάδα πνπ δε δηαβάδεη.Λάβεηε ππόςε
ηελ νκάδα ζαο,ην πόζν δηαβάδεη θαη θπζηθά αλ εζείο ην ζέιεηε
θαη λνκίδεηε πσο ζα βνεζνύζε ηελ νκάδα ζαο λα
πξνβιεκαηηζηεί ή λα πάξεη ζέζε ζε γεγνλόηα θαη θαηαζηάζεηο
ηεο δσήο.

