
Νερό, νεράκι
και 

γρήγορο αλογάκι

Πριν την Παρασταση

Οι δραστηριότητες που σας προτείνουμε έχουν 

στόχο να προετοιμάσουν τα παιδιά, ώστε να δουν 

την παράσταση με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το θέμα του έργου είναι η διαδρομή του νερού. 

Και καθώς εκείνο μετακινείται και αλλάζει συνεχώς, 

φοράμε τα κατάλληλα παπούτσια και το ακολουθούμε.
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                              ΔρασΕισ                                                                       ΕιΔη ΠαΠΟΥτσιΩν

1. Παρατηρούμε τις εικόνες και στη συνέχεια αντιστοιχίζουμε τις διάφορες δράσεις με τα κα-

τάλληλα παπούτσια



                              ΔρασΕισ                                                                       ΕιΔη ΠαΠΟΥτσιΩν



2. Παίζουμε μουσικά παιχνίδια, καθώς προσπαθούμε να συνθέσουμε τους ήχους που κάνει 

κάθε ζευγάρι παπούτσια, όταν το φοράμε και κινούμαστε.

3. Φοράμε φανταστικά ζευγάρια παπούτσια και κινούμαστε στο χώρο ανάλογα. π.χ. α. στέκομαι 

σε φανταστικά τακούνια και προχωρώ… β. Περπατώ δύσκολα με τα βατραχοπέδιλα, επειδή 

είναι φτιαγμένα για να κολυμπώ. γ. Περπατώ πολύ μαλακά κι αθόρυβα με τις μαλακές παντόφλες 

μου… κ.λ.π.

4. Παίζουμε οποιαδήποτε ιστορία με μοναδικό σκηνικό αντικείμενο τα παπούτσια μας. σ΄ αυτό 

το παιχνίδι, μπορούμε να μεταμορφώσουμε τα παπούτσια σε οτιδήποτε, φτάνει να κάνουμε 

την ιστορία μας να ζωντανέψει. π.χ, τα παπούτσια θα μπορούσαν να γίνουν δέντρα, καπέλα, ομπρέ-

λες, σπαθιά, καθρέφτες, καρέκλες, μπαούλα ή ό,τι άλλο.

Νερό, νεράκι και γρήγορο αλογάκι
ΜΕτα την Παρασταση

τα παιδιά είδαν ήδη την παράσταση 

και ξέρουν τις μετακινήσεις του νερού και τις αλλαγές του..Θα χωρίσουμε τις εποχές του νερού σύμφω-

να με το έργο και την παράσταση. Και θ’ αναζη-

τήσουμε ανάλογες εικόνες. Τα παιδιά φωτογρα-

φίζουν το νερό σε οποιαδήποτε κατάσταση..Ψάχνουμε τα εικονογραφημένα βιβλία της βι-

βλιοθήκης του σχολείου, για οτιδήποτε σχετικό..Ζωγραφίζουμε το νερό. Ψάχνουμε στο δια-

δίκτυο για φωτογραφίες ή έργα τέχνης σε σχέ-

ση με το θέμα. 

― Η εποχή του πάγου. (π.χ. Τοπίο χιονιού, παγά-

κια σε παγοθήκη, νιφάδες χιονιού που πέφτουν 

απ’ τον ουρανό κ.λ.π.)

― Η εποχή του βρώμικου νερού. (π.χ. Θάλασσα 

με σκουπίδια που επιπλέουν, ποτάμια με σκού-

ρο – βρώμικο νερό, λίμνες με απόβλητα κ.λ.π.)

― Η εποχή του νερού που εξαερώνεται. (π.χ. Η 

μαμά ετοιμάζει φαγητό κι απ’ την ανοιχτή κατσα-

ρόλα ο καπνός ανεβαίνει κ.λ.π.)

― Η εποχή της βροχής. (π.χ. Βροχή στην πόλη, 

βροχή σ΄ ένα σπαρμένο χωράφι, βροχή στο δά-

σος, βροχή σε λίμνη, ποτάμι κ.λ.π.)

.Συγκεντρώνουμε όλο το υλικό μας και επι-

λέγουμε τι θα κρατήσουμε ανάμεσα σ’ αυτό, για 

να φτιάξουμε τη δική μας αφίσα. Την κολλάμε 

στην τάξη. Την παρατηρούμε..Οι εικόνες μας οδηγούν να φτιάξουμε τη 

δική μας ιστορία..Την παίζουμε και την «ντύνουμε» με τη μου-

σική που συνθέτουμε..Κάνουμε το πείραμα του νερού στο χώρο 

του Νηπιαγωγείου. (Το παγώνουμε, το αφήνου-

με να ξεπαγώσει, το βράζουμε και το αφήνουμε 

να εξατμιστεί)..Έχουμε σε μια κανάτα καθαρό νερό. Το πα-

ρατηρούμε κι αναρωτιόμαστε αν θα πίναμε απ΄ 

αυτό. Μετά, ρίχνουμε στο καθαρό νερό της κα-

νάτας τα σκουπιδάκια και τα υπολείμματα απ’ 

το φαγητό που φάγαμε εκείνη την ημέρα. Το 

παρατηρούμε και αναρωτιόμαστε αν θα πίναμε 

απ΄ αυτό.


