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Η δασκάλα που το κεφάλι της έγινε καζάνι
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∆ραστηριότητες για ∆΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη
Η συγγραφέας:
Η Σοφία Μαντουβάλου σπούδασε Εξελικτική Ψυχολογία και
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Κινηµατογράφο. Οι καλύτεροί
της φίλοι είναι η Φαντασία και το Χιούµορ. Αν δεν είχε γίνει
συγγραφέας, θα ήταν µάλλον δασκάλα. Εδώ και 28 χρόνια
εργάζεται στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως
ειδικός στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες,
γράφοντας και παράγοντας εκπαιδευτικές ταινίες.
Περίληψη: Η κυρία Βάσω Χαλάλη
δεν είναι µια συνηθισµένη δασκάλα.
Πηγαίνει στο σχολείο καθηµερινά µε
το ποδήλατό της, µπαίνει
χαµογελαστή στην τάξη της και κάνει
πάντα το µάθηµα τόσο ευχάριστο,
που κανένας µαθητής της δεν θέλει
να φύγει από το σχολείο. Πιστεύει ότι
η µάθηση µοιάζει µε καραµέλα, ότι
µπορεί κάποιος να ονειρεύεται την
ώρα της δουλειάς, ότι ο δάσκαλος
πρέπει να είναι εµψυχωτής και
συντονιστής του παιχνιδιού της
γνώσης και ένα σωρό τέτοια! Οι
µαθητές της, όλοι µε ένα
παρατσούκλι που εκφράζει καλύτερα
τον χαρακτήρα της, την λατρεύουν.
Κάποια µέρα όµως ο νέος διευθυντής
την καλεί στο γραφείο του για να την
επιπλήξει για τον «παράδοξο» τρόπο
µε τον οποίο κάνει το µάθηµά της.
Μάταια η κυρία Βάσω προσπαθεί να
τον πείσει ότι τα αποτελέσµατα
τόσων χρόνων τη δικαιώνουν.
Αναγκάζεται να υποχωρήσει στην
εξουσία του διευθυντή και να αρχίσει
και εκείνη να κάνει ένα τόσο βαρετό
µάθηµα, που οι µαθητές της απορούν.
Παράλληλα, το κεφάλι της
µετατρέπεται σε… καζάνι! Τα παιδιά
της τάξης της δεν είναι πια τα ίδια.
Εκνευρίζονται, απορούν, κάνουν
φασαρία και η κατάσταση συνεχώς
χειροτερεύει.

Ευτυχώς που οι µαθητές της θα
βάλουν στόχο να φύγει το καζάνι από
το κεφάλι της και η κυρία Βάσω να
ξαναγίνει κανονική! Εφαρµόζοντας
όλα τα κόλπα, στο τέλος τα
καταφέρνουν και όλα γίνονται όπως
πριν, σε πείσµα του διευθυντή και
όσων δεν µπορούν να καταλάβουν ότι
η φαντασία και το χιούµορ έχουν
θέση στην εκπαίδευση.
Θεµατικοί άξονες:
 Φαντασία
 Σχολική ζωή
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

Για να κινήσουµε το ενδιαφέρον των
παιδιών σχετικά µε αυτό το βιβλίο,
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τον
τίτλο και το εξώφυλλο. Πότε το
κεφάλι µιας δασκάλας µπορεί να
γίνει… καζάνι;
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι
παρακάτω λέξεις και εκφράσεις:
παρορµητική (σ. 17), βιωµατική (σ.
20), δέος (σ. 22), ανελευθερίας (σ.
63), αλτρουισµός (σ. 65), υστερίες (σ.
77), σωφρονιστικής αγωγής (σ. 116),
αυτενέργεια (σ. 118), υπεροπτική (σ.
121), ινία (σ. 128).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
 «Παιδιά µε έξυπνη καρδιά και ανοιχτό µυαλό»: Τι σηµαίνει «έξυπνη
καρδιά»; Πώς µπορούµε να την αποκτήσουµε;
 «Ο κάθε άνθρωπος, όταν µεγαλώνει, φτιάχνει τη δική του αλήθειαψέµα. Το σωστό και το λάθος εξαρτάται από το πώς ερµηνεύουµε τα
πράγµατα, από ποια γωνία τα βλέπουµε»: Πώς καταλαβαίνεις αυτές
τις φράσεις; Συζήτησέ το στην τάξη σου.
 Ποιος είναι ποιος; Οι µαθητές της κυρίας Βάσως είχαν όλοι
παρατσούκλια! Μπορείς να θυµηθείς και να αντιστοιχίσεις σωστά
τις δύο στήλες;

Πιάνω µύγες

Μάρθα, δίνει στο πι και φι
όλες τις απαντήσεις

Αστραπή

 
 

Άρης, ο πιο έξυπνος τεµπέλης
της τάξης

Τσίµπλα

 

Γιάννης, ευαίσθητος και µε
µυαλό ξυράφι!

Λόξιγκας

 

Νίκος, έχει πολύ άγχος όταν
τον ρωτούν κάτι που δεν ξέρει

Αϊνστάιν Τσβαϊστάιν
Ντραϊστάιν

 

Μαρία, πάντα
αγουροξυπνηµένη και
τηλεορασόπληκτη

Βόλτας

 

Φώτης, σκοντάφτει συνέχεια

Γέλιο Σοπράνο

 

Κώστας, θέλει να τραβάει
πάντα την προσοχή όλων

Τσιρότο

 

Λουκία, κλαίει και γελάει µαζί

Γλειφιτζούρι

 

Μαρίνα, είναι καλή µε όλους
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 Η κυρία Βάσω ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν µια έκθεση µε
θέµα «Γιατί δεν αγαπάω τον δάσκαλό µου». Γράψε κι εσύ τους
λόγους για τους οποίους… δεν αγαπάς τον δάσκαλό σου! Θα τον
βοηθήσεις να γίνει καλύτερος.

Γιατί δεν αγαπάω τον δάσκαλό µου…
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 Για να βοηθήσετε ακόµη περισσότερο τον δάσκαλό σας, συζητήστε
στην τάξη σας και γράψτε τον δεκάλογο του καλού δασκάλου.
Διακοσµήστε τον µε τις ζωγραφιές σας, υπογράψτε τον και χαρίστε τον
στον δάσκαλό σας!

 Σωστό ή Λάθος; Χρωµάτισε µε κόκκινο τις λάθος φράσεις και µε
πράσινο τις σωστές.
 Το ξυλοφιλί ήταν ένα φιλί µαζί µε µία ξυλιά.
 Η κυρία Βάσω ονόµαζε τους µαθητές της «βιταµίνες της
χαράς».
 «Η µάθηση είναι σαν µια καραµέλα» έλεγε η κυρία Βάσω.
 «Τα διαγωνίσµατα είναι αγωνίσµατα».
 Το βιβλίο της τουαλέτας είναι αυτό που έπαιρνε κάθε παιδί µαζί
του όταν πήγαινε στην τουαλέτα.
 Ένα και ένα κάνουν µπλε.
 Ο Διευθυντής µάθαινε τα πάντα για την κυρία Βάσω, γιατί οι
τοίχοι είχαν… αυτιά.
 Τα παιδιά ήθελαν να µασκαρευτούν σε αγγελάκια, για να
ξαναγίνει η δασκάλα τους όπως πριν.
 Τελικά, κατάφεραν να εξαφανίσουν το… καζάνι από το κεφάλι
της δασκάλας τους όταν εφάρµοσαν όλα όσα τόσο καιρό τους
µάθαινε.
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