ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

«

20 χρόνια Τριγωνοψαρούλης

»

ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ
να σ’ αγαπούν πόσους θα βρεις!

Ίσα δικαιώματα στο παιχνίδι _ στην παρέα _ στη ζωή

Βιβλιοδράσεις για ένα σχολείο της αγάπης,
του αλληλοσεβασμού και των ίσων δικαιωμάτων,
με τα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: μαθητές Νηπιαγωγείου και Α', Β', Γ' Δημοτικού

Ιανουάριος _ Μάιος 2017
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
Αρ. Φακ. 7.27.23.1/2 από 16 Νοεμβρίου 2016

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας είναι σύμφωνο με τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και η θεματολογία του περιλαμβάνει την Αγωγή του Ενεργού
Πολίτη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, ενώ δίνει το κίνητρο, αλλά και το απαραίτητο υλικό,
στον εκπαιδευτικό ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τη σημασία του ενεργού πολίτη για την
Αειφορία, τον Πολιτισμό και την Υγεία. Επίσης, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά θα κατανοήσουν τα δικά τους δικαιώματά αλλά και του πολίτη γενικότερα, τα προβλήματα φτώχειας, την ισότητα
και, τέλος, θα μπορούν να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με φλέγοντα ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η
ξενοφοβία και η ετερότητα.
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως όχημα τη δημιουργική ανάγνωση. Ενθαρρύνει
την ελεύθερη έκφραση του παιδιού πάνω σε επίκαιρα θέματα. Καλλιεργεί την ενσυναίσθηση ώστε τα
παιδιά να εμβαθύνουν στην ουσία του θέματος, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τη λογοτεχνική γραφή
και τη δημιουργικότητα μέσα από την τέχνη.
Στόχος των δραστηριοτήτων είναι μέσα από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας τα παιδιά, εκτός από την
απόλαυση της ανάγνωσης, να:
➜
προσεγγίσουν τον ήρωα και τις καταστάσεις που ζει
➜
κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε φορά
➜
ταυτιστούν μαζί του και να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση
➜
επινοήσουν τρόπους λύσης και αντίδρασης
➜
αποκτήσουν επιχειρήματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν
➜
οδηγηθούν στη λύση μαζί με τον ήρωα
Όλες οι δραστηριότητες που προτείνουμε είναι ανοιχτές, δηλαδή δεν έχουν σωστό και λάθος. Έχουν
δημιουργικό χαρακτήρα, μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό. Στοχεύουν στο
να αποτελέσουν μία ενότητα που θα μπορεί να οδηγήσει σε μία Εβδομάδα Δράσεων Σχολείου Ίσων Δικαιωμάτων. Μια καλή ιδέα είναι αυτή η εβδομάδα να συνδυαστεί με την Ημέρα Τριγωνοψαρούλη (τρίτο
Σάββατο κάθε Μάρτη, φέτος στις 18 Μαρτίου).
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Συγγραφέας-Εκπαιδευτικός

Dr. Βασιλική Νίκα
Εκπαιδευτικός, Media Educator

Κάθε σχολείο που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή μπορεί να συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής έως και
τις 31 Ιανουαρίου 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Πληροφορίες συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ να σ’ αγαπούν πόσους θα βρεις!» παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017 το παρακάτω δελτίο
συμμετοχής, ένα για κάθε τάξη, στη διεύθυνση:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ Παναγή Τσαλδάρη 38, Αθήνα 104 37 Ελλάδα
ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: ekdiloseis@patakis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 210.36.500.24-5 (κ. Δικαίος Χατζηπλής)
ΣΧΟΛΕΙΟ: . ........................................................................................................................................................................
ΟΔΟΣ:................................................................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ: ........................................................
ΠΟΛΗ: .............................................................................................................. Τ.Κ.: ........................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:...................................................................................................................................................
E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ:............................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:....................................................................................................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................................................................................................... ΤΜΗΜΑ: ........................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : ..................................................................................................................
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: .....................................................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: .......................................................................................................................................
E-MAIL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: . ..............................................................................................................................................
ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ..................................................................................................................................................

Δελτίο συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα www.trigonopsaroulis.gr
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Το βιβλία του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου
με κεντρικό ήρωα τον Τριγωνοψαρούλη
είναι τα κείμενα αναφοράς των δράσεων:
•

Ο Τριγωνοψαρούλης

•

Ο Τριγωνοψαρούλης, ο Μαυρολέπιας κι ο τελευταίος ιππόκαμπος

•

Τα γενέθλια του Τριγωνοψαρούλη

•

Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει

•

Ο Τριγωνοψαρούλης εναντίον Μεγάλου Καρχαρία

•

Ο αδελφός του Τριγωνοψαρούλη

•

Ο Τριγωνοψαρούλης στον κόσμο των παράξενων ψαριών

•

Τριγωνοψαρούλη μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ… αχινό.

(Σημείωση: Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι προαιρετικές
και ο εκπαιδευτικός αποφασίζει ποιες θα πραγματοποιήσει –
μπορεί να δημιουργήσει και άλλες δικές του.)

Φάση Α±: Φεβρουάριος
Τα παιδιά κάθε τμήματος θα προετοιμαστούν και θα διαβάζουν βιβλία με ήρωα τον Τριγωνοψαρούλη. Κάθε
σχολείο το οποίο θα δηλώσει συμμετοχή θα λάβει δωρεάν υποστηρικτικό υλικό, ερωτήσεις και παιχνίδια,
με τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα προσεγγίσουν το θέμα στην τάξη βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
1. Κυνήγι θησαυρού
Κρύψτε σε διάφορα μέρη του σχολείου τους τίτλους των οκτώ βιβλίων του Τριγωνοψαρούλη και τα εξώφυλλα σε φωτοτυπία. Δώστε γρίφους ώστε τα παιδιά να τα αναζητήσουν.
Π.χ.: Ο Μεγάλος Καρχαρίας είπε στον Τριγωνοψαρούλη: «Θα σε κυνηγήσω, αφού μια τυρόπιτα μασήσω!».
Πού βρίσκεται το βιβλίο «Τριγωνοψαρούλης εναντίον Μεγάλου Καρχαρία»; Τα παιδιά πρέπει να τρέξουν
στο κυλικείο.
Αφού τα βρουν, μπορούν να τα αντιστοιχίσουν και να επιλέξουν με ποιο βιβλίο θα αρχίσουν την ανάγνωση.

2. Η σημαία της ανάγνωσης
Κάθε ομάδα ή τμήμα αποφασίζει ποιο βιβλίο θα διαβάσει και δημιουργεί τη σημαία της ανάγνωσης ζωγραφίζοντας και γράφοντας ένα σύνθημα μέσα από το βιβλίο.
Π.χ.: Από το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης, ο Μαυρολέπιας κι ο τελευταίος ιππόκαμπος», ζωγραφίσουμε τους
τρεις ήρωες και το σύνθημα: «Τι να τις κάνεις τις δεξιώσεις / τον τελευταίο ιππόκαμπο αν δεν μπορείς να σώσεις!».
Η σημαία μένει στην τάξη όσο διαρκεί η ανάγνωση.

3. Λευκός τοίχος
Σε έναν τοίχο της τάξης ή σε κάποιο σημείο του σχολείου στερεώνουμε άσπρο χαρτί του μέτρου ώστε να
γίνει όλος άσπρος. Εκεί τα παιδιά γράφουν ή ζωγραφίζουν σαν γκράφιτι ό,τι τους κάνει εντύπωση καθώς
διαβάζουν τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη. Μάλιστα το ένα μπορεί να συμπληρώνει τη ζωγραφιά ή το σύνθημα του άλλου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ
1. Κρατήστε ημερολόγιο διαβάσματος
Καθώς τα παιδιά διαβάζουν τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη και συμμετέχουν στις δραστηριότητες, κρατούν ένα ημερολόγιο στο οποίο με κείμενα και ζωγραφιές αναφέρουν
• πώς ένιωσαν;
• τι θα έκαναν εκείνα στη θέση του ήρωα;
• τι θα ήθελαν να έχει γίνει διαφορετικά στη δράση;
• τι θα έλεγαν στους ήρωες αν τους συναντούσαν;
Τα ημερολόγια της τάξης μπορεί να τα συγκεντρώσουμε και να τα δέσουμε σε ένα βιβλίο, το οποίο θα
κρατηθεί μαζί με τα άλλα βιβλία στη βιβλιοθήκη.

2. Γράψτε γράμμα ή στείλτε e-mail στον ήρωα
Καθώς διαβάζουν και συμμετέχουν τα παιδιά σε δράσεις για τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη, σταματάμε
την ανάγνωση και ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν στον Τριγωνοψαρούλη ένα γράμμα ή ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα με συμβουλές για το τι θα ήταν καλό να κάνει.
➜ Από το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης» σταματήστε την ανάγνωση στα εξής σημεία:
σελ. 28 «… και είμαι διαφορετικός» ή σελ. 57 « Έχω τη λύση, θα σωθούμε…»
➜ Από το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης, ο Μαυρολέπιας κι ο τελευταίος ιππόκαμπος»:
σελ. 21 «… κλεισμένος στον δικό του κόσμο, δε γνώριζε» ή σελ. 40 … «Φίλοι μου, την πάθαμε, εδώ είναι
κατασκότεινα!» φώναξε ο Μαυρολέπιας.
➜ Από το βιβλίο «Τα γενέθλια του Τριγωνοψαρούλη ή πώς η αγάπη νίκησε τον πόλεμο»:
σελ. 18 «… όλους του τους φίλους!» ή σελ. 39 «… Αυτοί για όλα είναι ικανοί».
➜ Από το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει»:
σελ. 64 «…έτρεξαν να με αγκαλιάσουν» ή σελ. 103 «… Τελικά, δεν είναι να μπλέκεις με μαγικά. Σίγουρα σε
βάζουν σε μπελά. Πώς να της το έφερνα χωρίς να το πιάσω; Πώς;».
➜ Από το βιβλίο «Τριγωνοψαρούλης εναντίον Μεγάλου Καρχαρία»:
σελ. 18 «Η καρδούλα του χτυπάει σαν ταμπούρλο…»
➜ Από το βιβλίο «Ο αδελφός του Τριγωνοψαρούλη»:
σελ. 21 «Ο αδελφός σου εξαφανίστηκε…»
➜ Από το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης στον κόσμο των παράξενων ψαριών»:
σελ. 28 «Τρέξτε, κάποιος μας έχει παγιδέψει…»
➜ Από το βιβλίο «Τριγωνοψαρούλη μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ … αχινό»:
σελ. 19 «Στον μεγάλο τελικό ψαροσφαίρου ας μονομαχήσουν οι ομάδες μας, εσύ κι εγώ…»

3. Μουσείο αντικειμένων
Καθώς τα παιδιά διαβάζουν και παίζουν τις περιπέτειες του Τριγωνοψαρούλη, μπορούν να συγκεντρώνουν
ή να κατασκευάζουν σε έναν ειδικό χώρο ή βιτρίνα κάποια από τα αντικείμενα που ήταν σημαντικά για την
εξέλιξη της ιστορίας. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι από το δίχτυ του ψαρά που έσκισε με τη μύτη του, το
χαρτί με τα τριγωνάκια που ζωγράφιζε στο σχολείο, το θαλάσσιο χρονοτούνελ, την μπάλα ψαρόσφαιρου
που έπαιξε στον τελικό κ.ά.
Τα παιδιά μπορούν να γράψουν τις λεζάντες κάτω από κάθε αντικείμενο και έτσι να δημιουργήσουν σταδιακά το Μουσείο των Αντικειμένων των περιπετειών του αγαπημένου τους ήρωα.

4. Βρες τη φράση!
Κάθε ομάδα ή τμήμα διαλέγει να διαβάσει ένα από τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη και επιλέγει φράσεις
που έχουν κάποιο σημαντικό μήνυμα και τις γράφει σε μεγάλο χαρτόνι.
Προτείνει να διαβάσει το βιβλίο και η άλλη ομάδα ή το άλλο τμήμα κολλώντας την πρώτη φράση στον
τοίχο του.
Όταν τα παιδιά διαβάζοντας βρουν αυτή τη φράση στο βιβλίο, σταματούν την ανάγνωση για να συζητήσουν με την άλλη ομάδα / τμήμα για όσα έχουν ήδη συμβεί στην ιστορία και τις προεκτάσεις τους. Κάνουν
αναφορές σε ομοιότητες και διαφορές με δικές τους καταστάσεις. Βγάζουν συμπεράσματα, προβλέπουν
τι θα γίνει παρακάτω.
Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Καλό είναι να συμβουλέψουμε τα παιδιά να διαλέγουν
φράσεις που βρίσκονται λίγες σελίδες μετά, ώστε να μην περνούν πολλές ημέρες και χάνεται το ενδιαφέρον.

5. Πρόσκληση σε γεύμα
Καλέστε τους γονείς ή το διπλανό τμήμα και φτιάξτε μαζί σαν μάγειρες ένα τραπέζι με τριγωνοφαγητά!
Δηλαδή φαγητά που έχουν ή αποκτούν τριγωνικό σχήμα. Π.χ. τοστ, τυροπιτάκια, μπισκότα, νάτσος, πίτσα
ή λαχανικά σε τρίγωνα και ότι άλλο μπορεί να δημιουργήσει η μαγειρική φαντασία. Κατά τη διάρκεια του
γεύματος συζητάμε την αξία του να είσαι διαφορετικός. Όλοι άλλωστε κάποια στιγμή, κάτω από κάποιες
συγκεκριμένες συνθήκες, έχουμε νιώσει διαφορετικοί και άρα μοναδικοί.

6. Παράξενη αλφαβήτα
Για κάθε γράμμα του αλφαβήτου βρείτε μια λέξη και μια ζωγραφιά από τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη.
Διαλέξτε κυρίως τους νεολογισμούς. Έτσι θα φτιάξετε μια αλλιώτικη αλφαβήτα.
Π.χ. Α ➜ Αναλεπιάζω, Χ ➜ Χρονοτούνελ, Ψ ➜ Ψαρόσφαιρο

Φάση Β±: Μάρτιος ^ Απρίλιος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
1. Βρείτε το σύνθημα!
Οργανώστε έναν διαγωνισμό μεταξύ μαθητών του σχολείου για την επιλογή του συνθήματος κατά του
ρατσισμού και των διακρίσεων.
Για παράδειγμα: Αγάπη δώσε και θα δεις να σε αγαπούν πόσους θα βρεις!
Το σύνθημα μπορεί να είναι αυτούσιο από τα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη ή και κάποιο που θα σκεφτούν
τα ίδια τα παιδιά. Το γράφουν σε πανό και το κρεμούν στην είσοδο του σχολείου. Παραμένει εκεί σε όλο
το διάστημα ανάγνωσης ή εκδηλώσεων με αφορμή τον Τριγωνοψαρούλη.
Με το σύνθημα δημιουργούν την αφίσα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, καθώς και μπλούζες ή
κονκάρδες που θα τις φορούν όλοι.
Οι κονκάρδες είναι πολύ εύκολο να ζωγραφιστούν από τα παιδιά, να πλαστικοποιηθούν και να κολλήσουμε
στο πίσω μέρος μία παραμάνα ώστε να μπορούν να φορεθούν πάνω στα ρούχα.

2. Είναι στο χέρι σου!
Φτιάξτε μαζί με τα παιδιά ένα μικρό βιβλίο με τον δεκάλογο κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού. Μπορούν, αν θέλουν, και να το εικονογραφήσουν. Το βιβλίο πρέπει να είναι τόσο μικρό που να χωράει στην
παλάμη ενός παιδιού ή σε ένα σπιρτόκουτο. Έτσι θα μπορεί κάθε παιδί να το έχει πάντα μαζί του.
Π.χ.
• Ίσα δικαιώματα στο παιχνίδι, στην παρέα, στη ζωή.
• Ο πιο δυνατός είναι αυτός που ξέρει να αγαπά.

3. Ραδιοφωνική συνέντευξη με τους ήρωες του βιβλίου
«Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό!»
Δώστε ρόλους από ήρωες του βιβλίου σε κάποια παιδιά και καλέστε τους σε μία ραδιοφωνική εκπομπή
όπου ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του, αλλά και να δεχτεί ερωτήσεις
από τους δημοσιογράφους που είναι τα υπόλοιπα παιδιά. Μαγνητοφωνήστε την «εκπομπή» με το κινητό
σας τηλέφωνο και «ανεβάστε» τη στον σχολικό ιστότοπο.

4. Απόψε παρουσιάζουμε!
Οργανώστε μία παράσταση όπου οι γονείς ή και οι εκπαιδευτικοί θα παίξουν για τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να μάθουν απέξω τα λόγια τους. Μπορούν να τα διαβάζουν όπως συμβαίνει στο Readers Theatre. Τα
κείμενα σε θεατρική απόδοση για Readers Theatre από τον ίδιο το συγγραφέα μπορείτε να τα βρείτε στο
www.trigonopsaroulis.gr

5. Ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο!
Σε ένα τοίχο ή χώρο σε κεντρικό σημείο του σχολείου φωτοτυπήστε και κρεμάστε όλα τα εξώφυλλα των
βιβλίων του Τριγωνοψαρούλη. Από κάτω μπορείτε να στερεώσετε ένα κουτί (σαν κάλπη) ώστε τα παιδιά
να ρίξουν την ψήφο τους. Έχετε στη διάθεση των παιδιών πολλά χαρτάκια POST IT και αφήστε τα να ψηφίσουν το αγαπημένο τους βιβλίο.

6. Ο δικός μας ήρωας
Τα παιδιά επιλέγουν ήρωες των βιβλίων του Τριγωνοψαρούλη που δεν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο (π.χ.
η κυρα-Σουπιά, o Τηγανοψαρούλης, η Γλώσσα κ.ά.) και φτιάχνουν νέες ιστορίες με αυτούς πρωταγωνιστές. Με την τεχνική της Δημιουργικής Γραφής μαθαίνουμε τι έκαναν αυτοί οι ήρωες ΠΡΙΝ τους συναντήσουμε στα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη αλλά και τι απέγιναν ΜΕΤΑ.
Π.χ. Πώς ήταν μικρός ο Μεγάλος Καρχαρίας;
Τι έγινε η δασκάλα η κυρα-Σουπιά αφού αποφοίτησε ο Τριγωνοψαρούλης;

7. Ποιος ξέρει καλύτερα τον Τριγωνοψαρούλη
Παίζουν δύο ομάδες. Τα παιδιά της κάθε ομάδας ή τάξης φτιάχνουν 12 ή 16 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από βιβλία που έχει διαβάσει η άλλη ομάδα και οργανώνουν ένα παιχνίδι γνώσεων. Φωτοτυπούμε το
εξώφυλλο ενός βιβλίου, το πλαστικοποιούμε και το χωρίζουμε σε 12 ή 16 κομμάτια σαν παζλ.
Οι ομάδες παίζουν – απαντούν εναλλάξ. Κάθε φορά που μια ομάδα απαντά σωστά σε μία ερώτηση, παίρνει και συμπληρώνει ένα κομμάτι του παζλ (αντί να κερδίζουν πόντους). Όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη
ολόκληρο το παζλ-εξώφυλλο είναι η νικήτρια.
Μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε το παιχνίδι ή να καλέσετε και κοινό από άλλα τμήματα μικρότερων τάξεων.
Ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε και στο: www.trigonopsaroulis.gr

8. Αγώνας ψαρόσφαιρου
Οργανώστε έναν αγώνα ψαρόσφαιρου στην τάξη ή στο προαύλιο του σχολείου. Ένα παιχνίδι ερωτήσεων
από την καθημερινή εμπειρία των παιδιών και ανάπτυξης επιχειρημάτων κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού. Θα βρείτε το παιχνίδι και τις ερωτήσεις στο www.trigonopsaroulis.gr

9. Ο δεκάλογος του Τριγωνοψαρούλη
Από τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη διαλέγουν τον αγαπημένο τους στίχο από καθένα και φτιάχνουν
μια αφίσα με τον Δεκάλογο της ετερότητας. Η αφίσα τοποθετείται σε όλο το σχολείο και στέλνεται και
στον δήμαρχο.
Τα τραγούδια μάς δίνουν τη δυνατότητα μιας παρουσίασης–εκδήλωσης της αφίσας με τραγούδι και χορό
που τα ίδια τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει να παρουσιάσουν. Επίσης μπορούμε για κάθε στίχο να γυρίζουν
τα παιδιά ένα video του ενός λεπτού και να έτσι να γίνει μια βίντεο-αφίσα.

10. Η βιβλιοθήκη και η πινακοθήκη του Τριγωνοψαρούλη
Ποια βιβλία θα μπορούσε να έχει στη βιβλιοθήκη του ένας ήρωας που παλεύει για την αποδοχή του διαφορετικού; Τα συγκεντρώνουμε και δημιουργούμε στο σχολείο ή στην τάξη μας τη βιβλιοθήκη του Τριγωνοψαρούλη. Τα παιδιά αναζητούν τα βιβλία που θα έχει στη βιβλιοθήκη του ο Τριγωνοψαρούλης, στη
βιβλιοθήκη του σχολείου, στη δική τους βιβλιοθήκη, στα βιβλιοπωλεία.
Με αφορμή παράξενα ψάρια που συναντάμε στα βιβλία του Τριγωνοψαρούλη, και κυρίως στο βιβλίο «Ο
Τριγωνοψαρούλης στον κόσμο των παράξενων ψαριών», διαλέξτε όποιο αντικείμενο θέλετε, αποτυπώστε
το περίγραμμα στο χαρτί και αφήστε τα παιδιά να το μετατρέψουν σε ένα παράξενο ψάρι. Εκθέστε τις δημιουργίες τους σε μία ξεχωριστή εικαστική έκθεση της πινακοθήκης του Τριγωνοψαρούλη. Σε κάθε ψάρι
πρέπει να βρεθεί και ένα όνομα, π.χ, ο Βατραχοπεδηλοψαράκης . Επίσης κάθε παιδί μπορεί να αποτυπώσει
το προφίλ του άλλου και στη θέση του κεφαλιού να ζωγραφίσει σώμα ψαριού. Έτσι θα έχουμε π.χ. τον
Βασιλοψαρούλη, τη Μαριοψαρούλα κτλ.
Οι τάξεις που θα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή θα μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις
παραπάνω δράσεις τις οποίες πραγματοποίησαν και θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικές
και να τις αποστείλουν έως και τις 28 Απριλίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
Εκδόσεις Πατάκη, Παναγή Τσαλδάρη 38, Αθήνα, 10437 Ελλάδα
με την ένδειξη:
«ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ να σ’ αγαπούν πόσους θα βρεις!»
Βιβλιοδράσεις για ένα σχολείο ίσων δικαιωμάτων

Φάση Γ±: Μάιος
Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις Βιβλιοδράσεις θα συμμετέχουν σε παγκυπριακή κλήρωση για δώρα,
τα οποία θα λάβουν συνολικά 6 μαθητές (ένας από κάθε τάξη Νηπιαγωγείου, Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού από διαφορετικό σχολείο, σύνολο 24 μαθητές).
Τα σχολεία που θα αποστείλουν υλικό από τις δράσεις που εκπόνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος
θα μπουν επίσης σε κλήρωση και δεκαπέντε (15) από αυτά θα κερδίσουν παιδικά βιβλία των Εκδόσεων
Πατάκη αξίας 100 ευρώ για να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους.
Οι λεπτομέρειες και οι όροι για τις κληρώσεις θα ανακοινωθούν στο www.trigonopsaroulis.gr

Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε φωτογραφίες ή άλλο ηλεκτρονικό υλικό
από τις δράσεις σας, με μία σύντομη περιγραφή.
Εάν θέλετε, ζητήστε μας να τα «ανεβάσουμε» με το όνομά σας
στο site του Τριγωνοψαρούλη: www.trigonopsaroulis.gr

Θα δοθούν βεβαιώσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς
για τη συμμετοχή και υλοποίηση του προγράμματος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Φτιάξε τη δική σου ταινία με θέμα
«ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΕ ^ ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ»
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική θέλουν αρκεί η ταινία να έχει διάρκεια
έως 3 λεπτά το πολύ. Επίσης να είναι κινηματογραφημένη αποκλειστικά με κινητό ή τάμπλετ
από τα ίδια τα παιδιά. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική θέλουν, δηλαδή η
ταινία τους να είναι με κινούμενα σχέδια ή με παιδιά ηθοποιούς. Σημασία έχει από το σενάριο και
τη σκηνοθεσία να περνάει το μήνυμα της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Επίσης πρέπει να
εμφανίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ο Τριγωνοψαρούλης.
Μια επιτροπή ειδικών που αποτελείται από εκπαιδευτικό, κινηματογραφιστή και κριτικό θα αναδείξει τις τρεις πρώτες ταινίες. Τις ζωγραφιές στέλνει ηλεκτρονικά ο διευθυντής στο ekdiloseis@
patakis.gr ή σε CD ή flash στην παρακάτω διεύθυνση, βεβαιώνοντας ποιος/οι μαθητής/τές έχει/
χουν δημιουργήσει κάθε έργο.
Για τον διαγωνισμό «Φτιάξε τη δική σου ταινία με τον Τριγωνοψαρούλη»
Εκδόσεις Πατάκη, Παναγή Τσαλδάρη 38, Αθήνα, 104 37 Ελλάδα

Σχεδιασμός εντύπου: Εύη Καλλιονάκη

Για τον διαγωνισμό «Ζωγράφισε τη δική σου
ποδοσφαιρική φανέλα με τον Τριγωνοψαρούλη»
Εκδόσεις Πατάκη, Παναγή Τσαλδάρη 38, Αθήνα, 104 37 Ελλάδα

Δεκέμβριος 2016

Oι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στις Βιβλιοδράσεις
μπορούν να λάβουν μέρος ατομικά και στον διαγωνισμό:
Ζωγράφισε τη δική σου ποδοσφαιρική φανέλα με τον Τριγωνοψαρούλη
και το σύνθημα «Όλοι ίσοι: στο παιχνίδι – στην παρέα – στη ζωή»
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική και όποια υλικά θέλουν. Σημασία έχει
από το σχεδιασμό της φανέλας να περνάει το μήνυμα της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.
Επίσης πρέπει να εμφανίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ο Τριγωνοψαρούλης. Το σχέδιο πρέπει
να έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν με βάση αυτό ποδοσφαιρικές
εμφανίσεις.
Μια επιτροπή ειδικών που αποτελείται από εκπαιδευτικό, αθλητή, εικαστικό και κριτικό τέχνης θα
επιλέξει μία φανέλα, η οποία θα παραχθεί ξεχωριστά για καθέναν συμμαθητή του νικητή από την
ίδια τάξη. Τις ζωγραφιές στέλνει στην παρακάτω διεύθυνση με την υπογραφή του ο διευθυντής
του σχολείου, βεβαιώνοντας ποιος μαθητής έχει δημιουργήσει κάθε έργο.

Εικόνες της Λήδας Βαρβαρούση από το βιβλίο Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΈ... αχινό!

Ζωγράφισε τη δική σου ποδοσφαιρική φανέλα
με τον Τριγωνοψαρούλη

