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Μια περιπέτεια για το Ρωµαίο
Μαρία Παπαγιάννη
Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης
Σελ. 61
∆ραστηριότητες για την Β΄ & την Γ΄ τάξη
Η συγγραφέας:
Η Μαρία Παπαγιάννη γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε
στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στο
ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και σε εφηµερίδες. Της αρέσει
να γράφει παραµύθια και να τα διηγείται στους φίλους της
και στα παιδιά. Άλλα έργα της: «Άγιε Βασίλη, θα µου
κάνεις µια χάρη;», «Ως διά µαγείας» Βραβείο Κύκλου του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Βραβείο λογοτεχνικού περιοδικού
∆ιαβάζω, κ.ά.

Περίληψη: Ένα µικρό ποντικάκι, ο
Ρωµαίος, ζει µε τους γονείς του, τον
Όµηρο και τη Λαβίνια, δίπλα στη
σκηνή ενός θεάτρου. Παρ’ όλα αυτά
ποτέ του δεν έχει παρακολουθήσει
µια αληθινή θεατρική παράσταση. Οι
γονείς του του λένε να κάνει υποµονή
µέχρι τη µέρα των γενεθλίων του,
γιατί του ετοιµάζουν µια έκπληξη. Ο
Ρωµαίος είναι ανυπόµονος και
περιµένει πώς και πώς να ξηµερώσει
αυτή η µέρα. Ο ∆ιευθυντής Σκηνής,
το Τρίτο Κουδούνι, το Φως, ο
Σκηνοθέτης, τα Σκηνικά, τα
Κοστούµια θα ξεναγήσουν το µικρό
ποντικάκι στο µαγικό κόσµο του
θεάτρου. Θα µάθει πολλά, αλλά και
θα παρακολουθήσει τις πρόβες από
το έργο του Σαίξπηρ «Ρωµαίος και
Ιουλιέττα». Στο υπόγειο της σκηνής
θα στήσει τη δική του θεατρική
παράσταση για να κερδίσει την
καρδιά της όµορφης ποντικίνας
Ιουλίας, της δικής του Ιουλιέττας,
σώζοντάς την από τον απαίσιο
Αρχιχοντρό που θέλει να την
παντρευτεί. Η αγάπη και το δίκιο θα
θριαµβεύσουν και ο Ρωµαίος θα
ζήσει την ιστορία του ανατρέποντας
το τραγικό τέλος της ιστορίας του
Σαίξπηρ. Θα µείνει µαζί µε την
Ιουλιέττα του και θα γεµίσουν το
θέατρο ποντικάκια.

Θεµατικοί άξονες:
 Η γνωριµία των παιδιών µε το
θέατρο και τους ανθρώπους
που βρίσκονται πίσω από τα
φώτα και τη σκηνή
 Η αξία και η ανάγκη της
φιλίας
 Η αγάπη και το δίκιο
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Για να κινήσουµε το ενδιαφέρον των
παιδιών σχετικά µε αυτό το βιβλίο,
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τον
τίτλο και το εξώφυλλο.
Ποιος µπορεί να είναι ο Ρωµαίος; Τι
περιπέτεια θα ζήσει; Και αυτή η
όµορφη ποντικίνα δίπλα του ποια
είναι; Πού βρίσκονται και γιατί
υποκλίνονται;
Αυτές είναι µερικές από τις ερωτήσεις
που θα βοηθήσουν τα παιδιά να
διατυπώσουν τις υποθέσεις τους.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο
κάτω λέξεις και εκφράσεις: σιαµαίοι
(σ. 22), ανεπρόκοπους, κοινά θνητά
(σ. 24), έριδα (σ. 35), πλοηγός (σ. 36),
τσιφλίκι, το µοιραίον φυγείν αδύνατον
(σ. 50), κρινολίνο (σ. 56), συνωµοσία,
θρασύδειλων (σ. 59).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:

 Τώρα που γνωρίζεις καλά το θέατρο, µπορείς να γράψεις στη σωστή
θέση τις λέξεις;
Πλατεία, σκηνή, αυλαία
Αν σε αυτή τη σκηνή παιζόταν το έργο «Μια περιπέτεια για το Ρωµαίο», πώς
θα ζωγράφιζες τα σκηνικά;
 Για να µπορέσουµε εµείς να παρακολουθήσουµε µια θεατρική
παράσταση, εκτός από τους ηθοποιούς, δουλεύουν πολλοί άνθρωποι.
Μπορείς να πεις τι δουλειά κάνει ο καθένας στο θέατρο;
Ταξιθέτρια
Ενδυµατολόγος
Μακιγιέρ
Σκηνογράφος
Σκηνοθέτης
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 Ο Ρωµαίος εξηγεί στην Ιουλία ποια είναι η δουλειά του καθενός στο
θέατρο. Επειδή µπερδεύτηκε όµως λίγο, µπορείς να τον βοηθήσεις;
Αυλαία
Έχει πολλές ευθύνες. Πρέπει να
προετοιµάσει όσα χρειάζονται για την
παράσταση. Πρέπει να ελέγξει τα
πάντα. Πρέπει να είναι όλα στην
εντέλεια.
Διευθυντής σκηνής
Τα σύνορα. Η κόκκινη γραµµή. Είναι
τα όρια του θεάτρου απ’ την
πραγµατικότητα. Της αλήθειας από
τη µη αλήθεια.
Φως
Είναι κάτι σαν αρχηγός, σαν το
µαέστρο της ορχήστρας, σαν το
δάσκαλο της τάξης, σαν τον
καπετάνιο στο καράβι, σαν τον πιλότο
στο αεροπλάνο.
Σκηνοθέτης
Μπορεί να κάνει το ασήµαντο
σηµαντικό και το σηµαντικό ασήµαντο.
Τρίτο κουδούνι
Είναι η αφετηρία. Είναι το µπαµ. Η
παράσταση ξεκινάει.
 Η αληθινή ιστορία του Ρωµαίου και της Ιουλιέττας διαδραµατίζεται στη
Βερόνα, µια πόλη της Ιταλίας. Αφού τη διαβάσετε, βρείτε στο χάρτη τη
Βερόνα και αναζητήστε κι άλλα έργα του Σαίξπηρ.
 Ο δεκάλογος του καλού θεατή! Γράψε παρακάτω τι πρέπει να
αποφεύγουµε να κάνουµε όταν παρακολουθούµε µια θεατρική
παράσταση.
1. Να τρώµε γαριδάκια, πατατάκια την ώρα της παράστασης!
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 Στη σελίδα 25 αναφέρεται: «Αχ, ο δρόµος της δόξας είναι τόσο
µοναχικός… Στην κορυφή υπάρχει θέση µόνο για έναν…» και στη
σελίδα 38: «Το θέατρο είναι µαγικό για όλους. […] Όλους όσοι µπορούν
να καταλάβουν τη γλώσσα του». Τι σηµαίνουν αυτές οι φράσεις; Πώς
τις καταλαβαίνεις; Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου στην τάξη.
 Η συµβουλή που δίνει ο Διευθυντής Σκηνής στο Ρωµαίο είναι ότι «στο
θέατρο η συνεργασία είναι το παν». Μόνο στο θέατρο άραγε; Μπορείς
να γράψεις όσο πιο πολλές περιπτώσεις µπορείς όπου είναι
απαραίτητη η συνεργασία;

 Αν θέλετε, µπορείτε να µετατρέψετε το κείµενο αυτού του βιβλίου
σε θεατρικό και να οργανώσετε µια παράσταση για τους συµµαθητές
σας ή τους γονείς σας στο τέλος της χρονιάς! Δε χρειάζεστε
ακριβά κοστούµια και σκηνικά! Η φαντασία σας και η συνεργασία θα
σας βοηθήσουν να οργανώσετε µια καταπληκτική παράσταση!
Αρχίστε αµέσως µε το σχεδιασµό του εισιτηρίου!
Καλή διασκέδαση!

Μια περιπέτεια για το Ρωµαίο, Μαρία Παπαγιάννη
Με αφορµή ένα βιβλίο... Σχεδιασµός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Βασιλική Νίκα

