










































«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» 

Ασκήσεις 

1) Πρωινό άστρο
Δημιουργούμε τα πρόσωπα του πατέρα και της μάνας με: Ανακριτική καρέκλα: τι 

σκέφτονται για το παιδί. Ποιος είναι ο έξω κόσμος που θα το βρει; 

Ποιες κινήσεις πατέρα  παιδί χορογραφία 

Ποιες κινήσεις μάνα  παιδί  χορογραφία 

Παγωμένη εικόνα η γέφυρα: Δυο κόσμοι και στη μέση τ’ αγγελούδια ποιους με τι. 

Φοβάμαι: παγωμένη εικόνα και μετά ζωντανεύει με φράσεις αλλάζει στο αντίθετο 

(ανοίγω). 

Θυμάμαι: παγωμένη εικόνα και μετά ζωντανεύει με φράσεις χτίζω. 

Κινήσεις χορογραφία με: γέφυρα, φοβάμαι, ευτυχία, ανοίγω. 

Αντίθεση: φοβάμαι – ανοίγω – αλλάζω, ευτυχία 

Σε όλα τα κείμενα: α) 1 εικόνα το καθένα με μία λέξη ή 1 φράση.  

β) Και όλα τα κείμενα 1 εικόνα ενιαία με τις λέξεις που δημιούργησαν όλες τις 

επιμέρους – και με ήχο. 

Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού 

Δημιουργούμε τα πρόσωπα: δάσκαλος – μαθητής – τάξη 

Ποιες κινήσεις: δασκάλου – μαθητή για χορογραφία 

Παγωμένη εικόνα: με την αυλή – χειρονομώ – και εκφράσεις δικές μας  

:με: καλοκαίρι # βιβλίο 

Κινήσεις – χορογραφία με: παλεύω, χειρονομώ, χαιρετώ, σαπουνόφουσκα, 

περιστέρια, μαλώνω, λούζομαι, λουλούδια 

Αντίθεση με: ερημιά # πετώ # πολιτεία # χελιδόνι  

Λειβαδίτης 

Παγωμένη εικόνα με: τιμωρία, εξέγερση, μυστήριο, ταπείνωση, απειλή, εξεγέρσεις, 

χωρισμός, αποχαιρετώ, ανησυχώ 
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Άγνωστο  περιπέτεια 

Δημιουργούμε 1 εικόνα από κάθε κείμενο.(Διαλέγουν 2-3 λέξεις και τη δημιουργούν) 

Κινήσεις – χορογραφία: με – δέντρα – πουλιά, χειραψία, χειρονομίες, παιδικότητα, 

ταπείνωση, απειλή, αίνιγμα, τιμωρία, χωρισμός, παιχνίδι, εξέγερση, ανησυχώ, τι 

γυρεύω 

Αντιθέσεις: πού πάω # άγνωστο # ταξίδια # απεραντοσύνη # ερημιά # λάθος # 

αλλάζω # παιχνίδι.  τιμωρία # ανησυχώ # βιάζομαι # άλλη ζωή.  Βήματα # ξένος # 

απειλή # παραμύθια. 

Στο κέντρο: ο καθένας: τι γυρεύω. (όλοι). 

Παιχνίδια 

Ο τυφλός και ο συνοδός του με ήχο. 

Το ρολόι – αγάλματα. 

Οι άρχοντες και οι δούλοι. 

4 ομάδες σχήματα η ομάδα 1: ευθεία, η ομάδα 2: κύκλο, η ομάδα 3: τρίγωνο, η 

ομάδα 4: τετράγωνο και επιλέγουν ήχο για το κάθε ένα. 

Σκορπάνε όλοι και με κλειστά μάτια πρέπει να δημιουργήσουν το σχήμα 

ακούγοντας τον ήχο. 

Τραγούδια στο δρόμο της φωτιάς 

Ασκήσεις: 

1) Με μουσική γίνονται τα ζευγάρια: ήλιος, χώμα, δέντρα, αέρας.

2) Χορογραφία με τις λέξεις – ενέργειες ανά 4.

3) Κρατάμε τις λέξεις από κάθε εικόνα και δημιουργούμε τον καμβά – πλαίσιο: π.χ.

απώλεια, αναζήτηση, αλλάζω. 

4) Δείχνουμε τις λέξεις αυτές σε χορογραφία και της συνδυάζουμε όλες μαζί.

5) Λέμε τη φράση με κίνηση ανάλογη με το νόημά της και με το πνεύμα της λέξης

π.χ. απώλεια, αναζήτηση. 

6) Λέμε τη φράση σε διάφορες στάσεις – θέσεις του σώματος π.χ. κάτω, ανάσκελα,

μπρούμυτα. 

Ασκήσεις αναπνοής 
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Ασκήσεις εμπιστοσύνης: Ένας ξαπλωμένος και ο άλλος γέφυρα απλωμένος επάνω 

στην πλάτη του. 

Με μαντήλια και μουσική και δύο λέξεις π.χ. ερημιά – παρέα. 

2 άτομα συνομιλούν με τις 2 λέξεις. 

Ενέργειες – στοιχεία της φύσης 

«Πρωινό άστρο» 

Α) Σμίγω,  φιλιώνω,  γέφυρα,  ανοίγω,  πατώ,  φοβάμαι,  φυλάγομαι,  θυμάμαι, 

περπατάω,  αλλάζω,  χτίζω,  ξυπνώ,   

Β) Αντιθέσεις 

Πικρό # γλυκό,    ευτυχία,  γαλήνη,  έγνοια 

Γ) πεταλούδα,  μέλισσα,  χελώνα,  αγγελούδια 

Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού 

Α) μαλώνω,  πηδώ,  τρέχω,  κρύβω,  παλεύω,  λούζομαι,  σαπουνίζω,  χειρονομώ, 

πετώ,  χαιρετώ,  βιάζομαι. 

Β) δάσκαλος,  βιβλίο,  άγαλμα,  ερημιά,  γαλήνη,  σαπουνόφουσκα,  αλώνι του 

ήλιου,  παράθυρο,  πολιτεία,  άγγελοι,  παραμύθια,  καλοκαίρι,  περιβόλι,  αυλή, 

πέτρα. 

Γ) τσουκνίδες,  ήλιος, χιόνι,  φεγγάρι,  περιστέρια,  πουλιά,  λουλούδια,  χελιδόνι, 

μέλισσα,  άστρα,  χαμομήλια.  

Αρλέτα 

Α) καίω,  καλουπώνω,  τραβάω,  προκρουστιάζω,  πανικοβάλλομαι,  παλεύω. 

Β) σκοτάδι,  δώδεκα η ώρα,  τύφλα,  σπατάλη,  κίνδυνος,  γκρεμός,  ασφάλεια # 

ανασφάλεια,  στενωπός,  χειραγώγηση,  πειθώ,  πρόβλημα. 

Τάσος Λειβαδίτης. 

1) Πρόσωπα

2) Ενέργειες

3) Σχέσεις

Πρωινό άστρο 

Πατέρας, κοριτσάκι, αφηγητής (ποιητής) 
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Τρυφερός – στοργικός πατέρας προς το παιδί και συμβουλάτορας ανοιχτά προς τη 

φύση. 

Λόγος περιγραφικός, συμβουλευτικός, συναισθηματικός. 

Αντιθέσεις  φως # σκοτάδι, χαρά # λύπη, ευτυχία # δυστυχία, σιωπή # φασαρία, 

βαθειά στη γη # ψηλά στον ουρανό, αγάπη # μίσος, ομορφιά # ασχήμια. 

Σχέσεις: πατέρας – παιδί πολλά ζευγάρια. 

 

3 αγγελουδάκια που μεταφέρουν στους άλλους που δηλώνουν τον κόσμο, την καλή 

ενέργεια και ζωντανεύουν τον κόσμο θετικά. 

Εικόνα αρνητική  θετική (δύναμη) 

 

“Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού” 
1Ρ.  Ήλιος – παιδιά. Ενήλικας και πίσω του τα παιδιά κορόιδευαν 

Τραγούδι: των κοντών τα παραμύθια σελ.10 

Η συνέχεια της εικόνας με το δάσκαλο στον πίνακα. 

3Ρ. Το πάρτι της Άνοιξης – Καλοκαίρι + 1Ρ. 

4Ρ. παρατήρηση, θύμηση, βλέπει τον κόσμο  

5Ρ. τα παράπονα των παιδιών – η δικαιολογία τους και η έγνοια της μάνας τους. 

 

Α) Το πρωινό άστρο 

Β) Το όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριανού 

Γ) Αρλέτα 

Δ) Λειβαδίτης 

 

«Πρωινό άστρο» 
Περπατάμε: μέσα σ’ ένα περιβόλι και κόβουμε φρούτα, με τα πέδιλα ανεβαίνουμε 

στον ουρανό, με μεγάλες δρασκελιές πάνω σ’ ένα τόπι φως, παίζουμε μ’ αυτό. 

 

 Λέω τη φράση μου: μπροστά σ’ ένα γκρεμό, σαν να μ’ έπιασαν στα πράσα, 

σκαρφαλώνοντας σ’ ένα δέντρο, μπροστά σ’ ένα παράθυρο, κρατώ στα δυο μου 

χέρια το χτες και το αύριο, σαν να ξυπνάει ένα λουλούδι, με μελωδία που 

μεταφέρουν καλά νέα, ευχές, τρέχοντας να πάρουμε καλούδια από το αμάξι, 

παλεύοντας. 

 Παγωμένη εικόνα: με ζήλεια, καταπίεση, εχθροί  φίλοι. 
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Αντιθέσεις: χώμα # φως, χτες # αύριο, πικρή # γλυκεία, πατώ γερά # πέφτω, κρύβω 

# φανερώνω, αγάπη # λαβώνω. 

Λέξεις: γαλήνη, σπίτι, κουράζομαι, θυμάμαι, το μυστικό που θα αλλάξει τον κόσμο. 

Μητέρα – πατέρας: σιωπηλοί – τί μπορεί να σκέφτονται; 

Παιχνίδια: με το μαντήλι, το κέρμα, το ρολόι. 

Άσκηση: κάνουν κάτι έντονο και σταματάμε απότομα  λέμε τη φράση – συνεχίζει η 

έντονη κίνηση. 

α) κύκλος  σπορά  καρποί 

β) η κίνηση των γονέων 

 

 

Λειβαδίτης 
Μέλλον, πουλιά, δέντρα, χειραψία, βήματα, άγνωστο, αίνιγμα, λησμονιά,  

εξαγνίζομαι,  κρυφακούω,  βιάζομαι,  περιπέτεια,  ταξίδια,  παραμύθια,  τρεκλίζω, 

χειρονομίες,  γενιά,  φίλοι,  μυστήριο,  παιδικότητα,  ταπείνωση,  απειλή,  ποιοι 

είμαστε,  ονειρεύομαι, νεότητα,  χάνομαι, άλλη ζωή, που πηγαίνω; Τι γυρεύω; 

Ανεξήγητο, ανεκπλήρωτο,  αποχαιρετώ,  θυμάμαι,  ξένος,  που πάω;, νοσταλγία,  

θλίψη,  ερημιά,  λάθος,  αναπότρεπτο,  αίνιγμα,  τιμωρία,  σούρουπο,  χωρισμός,  

αλλάζω,  άγνωστο,  παιχνίδι,  απεραντοσύνη,  εξεγέρσεις,  ανησυχώ.  

  

Ενέργειες 

Λειβαδίτης 
Όταν ήμουν παιδί – Περιπέτεια - Πότε θ’ αλλάξει ο κόσμος - Ποιοι είμαστε;  

Ονειρεύτηκα – που πηγαίνουν; - Όταν ήμασταν παιδιά – νοσταλγία, που να πάω; 

Ερημιά – τι φταίει - Σούρουπο – αποχαιρετισμός – Παιχνίδι   

Επαγγέλματα – ανησυχώ.  

Σύγκρουση με τη λογική - Μαθητής # δάσκαλος 

Περιβόλι, κόβουμε φρούτα 

Με τα πέδιλα ανεβαίνουμε στον ουρανό  

Άσκηση 

Δυο αντίπαλες ομάδες – στη μέση αυτός που τους ενώνει. 

Παγωμένη εικόνα με: ζήλεια, καταπίεση, εχθροί  φίλοι. 
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Λέω τη φράση μου: μπροστά σ’ ένα γκρεμό, σαν να με έπιασαν στα πράσα, (χτες 

 αύριο), μπροστά σ’ ένα παράθυρο, σκαρφαλώνω 

 Περπατάμε: με μεγάλες δρασκελιές, Πάνω σ’ ένα μεγάλο τόπι φως, παίζοντας μ’ 

αυτό, σκαρφαλώνοντας σε δέντρο, από κει κοροϊδεύουν. 

Αντιθέσεις: χώμα # φως, χτες # αύριο, πικρή # γλυκιά, πατώ γερά # πέφτω, κρύβω 

# φανερώνω, αγάπη # λαβώνω, φοβάμαι # χαρά, λύπη # χαρά, βαθειά # ψηλά, 

κρατώ στα δύο μου χέρια το χτες και το αύριο με λέξεις, είμαι  γίνομαι, φτιάχνω 

την ευτυχία με. 

Σαν να ξυπνάει ένα λουλούδι, με μελωδία, σαν πουλί. 

Γαλήνη – κοιμάμαι, ένα λουλούδι στο μέτωπο του κόσμου, φυλάγομαι από… 

κουράζομαι, θυμάμαι, λέω ένα μυστικό, μυστικό που θ’ αλλάξει τον κόσμο, 

Σπίτι, έχουμε, χτίζουμε 

Αμάξι με καλούδια, τρέχουμε να πάρουμε 

Σαν μέλισσες που τρυγούν τα λουλούδια 

Χελώνα  

Αγγελούδια που μεταφέρουν καλά νέα 

Η μητέρα σιωπηλή  τι μπορεί να σκέφτεται 

Ο πατέρας  τι μπορεί να σκέφτεται 

Τα παιδιά ονειρεύονται στο δρόμο της φωτιάς 

 

 

«Πρωινό άστρο» 
Εικόνες και ασκήσεις 

Καρέκλα: πατέρας – παιδιά  τι βλέπουν πίσω από τα μάτια τους; 

                Μάννα – παιδιά  τι βλέπουν πίσω από τα μάτια τους; 

Φωνάζουν οι άλλοι: τι; 

Το παιδί                 : τι; 

Εγώ                       : τι; 

Όλο μια εικόνα σελ. 1-2: φως – όνειρο – δρόμος – ουρανός – γέφυρα – αντιθέσεις – 

δύναμη – πικρή – γλυκιά – τι βλέπει – πατά γερά – ευτυχία – καλοκαίρι – κοιμάσαι – 

φοβάμαι – φυλάγομαι – χαρά – πού γύριζες – πώς θα τ’ αλλάξεις όλα – ξύπνησε.. – 

μέλισσες – χελώνα. 

Άσκηση: Ο καθένας παίρνει από μια λέξη και τη δείχνει με κίνηση, κάνει μια φράση. 
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Το διαβάζουμε με διάφορα συναισθήματα: π.χ. τρυφερά, με αγωνία, με βιασύνη, με 

συμβουλευτικό τόνο, με φόβο, με αισιοδοξία, με καμάρι.  
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