Κ. Μοςπίκη: Γκαζμένη, ο θςγάρ με ηη θλογέπα, εκδ. Παπαδόποςλορ
θεμαηικοί άξονερ: κεηαλάζηεπζε, ξαηζηζκόο, απνδνρή δηαθνξεηηθόηεηαο/ γλσξηκία κε ηνλ «άιιν», ε μεληηηά/ ν
μέλνο, αλήιηθε εξγαζία/ εθκεηάιιεπζε, ε κνπζηθή ησλ ιαώλ, αγάπε γηα ηα δώα θαη ηε θύζε, ππξθαγηέο
Σύνδεζη με ζχολικά βιβλία:
Αλζνιόγην Γ’ θαη Γ’ ηάμεο, ελόηεηα : Κείκελα γηα ηελ θνηλσλία
Αλζνιόγην Δ’ θαη η’ ηάμεο, ελόηεηα: Δηξήλε θαη θηιία
Γιώζζα Γ’ ηάμεο, ελόηεηα : Όινη κηα αγθαιηά
Γιώζζα Δ΄ ηάμεο , ελόηεηα : Σα δώα πνπ δνπλ θνληά καο
Γιώζζα Σ΄ηάμεο, ελόηεηα: Ζ δσή έμσ από ηελ πόιε
Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ηάμεο, ελόηεηεο: Ση ρξεηαδόκαζηε γηα λα δνύκε

Δπαζηηπιόηηηερ ανάγνωζηρ
Πριν ηην ανάγνωζη
 πδεηνύκε κε αθνξκή ην εμώθπιιν γηα ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ. (Πνηνο είλαη ν
Γθαζκέλη; Από πνύ είλαη; Πνηνη είλαη νη άιινη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ; Ση ξόιν παίδεη ε αιεπνύ; )
Καηά ηη διάρκεια ηης ανάγνωζης
ζει 10-17
 πγθεληξώλνπκε πιεξνθνξίεο ( πιεζπζκόο, ηζηνξία, κεηαλάζηεπζε, ζπλήζεηεο, ζπληαγέο, ηξαγνύδηα θιπ.)
θσηνγξαθίεο, ράξηεο γηα ηελ Αιβαλία. Με ην πιηθό θηηάρλνπκε ην βηβιίν ηεο Αιβαλίαο. Σν ίδην θάλνπκε
γηα ηηο ρώξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο.
ζει 16-24
 Βξίζθνπκε ζην ράξηε ηε δηαδξνκή θαη ηα κέξε από όπνπ πεξλάεη ν Γθαζκέλη γηα λα θηάζεη ζηα Γηάλλελα
ζει 18
 πδεηνύκε κε ηα παηδηά γηα ηνπο ιόγνπο πνπ νη άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεύζνπλ. Βξίζθνπκε
θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο θαη ζπγθξίλνπκε ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο κε ηε δσή
ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα..
 Ψάρλνπκε ζηα βηβιία ηνπ ζρνιείνπ ή ζε αλζνινγίεο ηξαγνύδηα ηεο μεληηηάο. Σα δηαβάδνπκε, ηα αθνύκε ζε
κνξθή ηξαγνπδηνύ, ηα ζρνιηάδνπκε. Αλ ηα παηδηά έρνπλ ζπγγεληθά πξόζσπα κε εκπεηξία μεληηηάο ηνπο
δεηάκε λα ηνπο δηαβάζνπλ έλα από ηα ηξαγνύδηα θαη λα θαηαγξάςνπλ ην ηη έλησζαλ αθνύγνληάο ηα.
ζει 35
 Ψάρλνπκε λα βξνύκε από ειιελναιβαληθό ιεμηθό ή από ηα ίδηα παηδηά θνηλέο ιέμεηο ειιεληθώλ –
αιβαληθώλ. π.ρ γόκα gome, θαξπνύδη karpuz, θαξόην karote, κακά mama, κπαθάιεο bakall, θ.α.
ζει 38-39
 πδεηάκε κε ηα παηδηά γηαηί νη πάθηλζνη ήηαλ έλα νηθνγελεηαθό ζύκβνιν γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Γθαζκέλη.
ζει 42-75
 Γηαβάδνπκε από ην πιηθό ηεο unicef γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηώλ θαη ηελ παηδηθή εξγαζία. Εεηάκε
από ηα παηδηά λα βξνπλ ζηνηρεία θαη από εθεκεξίδεο ή λα θαηαζέζνπλ δηθέο ηνπο καξηπξίεο. Μπνξνύλ λα
θηηάμνπλ κηα αθίζα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη λα γξάςνπλ ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα ίδηα γηα λα
αληηκεησπηζηεί ε θαηαπάηεζή ηνπο.
 Σα παηδηά κπνξνύλ λα καδέςνπλ ηηο ζθελέο ησλ ζειίδσλ πνπ έρνπλ έληνλε δξάζε θαη αγσλία λα ηηο
δηαζθεπάζνπλ θαη λα ηηο δξακαηνπνηήζνπλ. π.ρ ζην θνξηεγό, ην ζνπβιάθη, ζην ζπίηη ηνπ Αξηνύξ θιπ.

ζει 95-99
 Δπαηζζεηνπνηνύκε ηα παηδηά ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ θαη ζηεξενηύπσλ.
Σα παηδηά εηνηκάδνπλ θάξηεο ζηηο νπνίεο γξάθνπλ έλα αξλεηηθό επίζεην π.ρ γπαιάθηαο, θνληόο, καξηπξηάξεο
θιπ. Οη θάξηεο κνηξάδνληαη ηπραία ζε όια ηα παηδηά. Κάζε παηδί δηαβάδεη ην επίζεην πνπ ηνπ έηπρε. Λέεη
πξώηα αλ ζπκθσλεί όηη ην ραξαθηεξίδεη ην επίζεην θαη ζηε ζπλέρεηα ιέεη πώο ζα έλησζε αλ ηνλ θώλαδαλ κε
απηό ην επίζεην.
 Σα παηδηά ζηελ ηάμε ή ζηελ απιή παίδνπλ έλα νκαδηθό παηρλίδη. Ο εθπαηδεπηηθόο βγάδεη από ην παηρλίδη
δύν παηδηά κε έλα θνηλό εμσηεξηθό ραξαθηεξηζηηθό ρσξίο λα ην αηηηνινγήζεη ( είλαη θνληνί, είλαη ρνληξνί,
θνξάλε γπαιηά θιπ.). Όηαλ ηειεηώζεη ην παηρλίδη θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ απνθιείζηεθαλ
ηα παηδηά. Εεηάκε από ηα παηδηά πνπ απνθιείζηεθαλ λα πνπλ πώο αηζζάλζεθαλ ζε απηή ηε ζέζε. ηε
ζπλέρεηα ζπδεηάκε όινη καδί αλ έρνπκε βξεζεί ζε παξόκνηα ζέζε απνθιεηζκνύ.
 ε έλα κεγάιν ραξηί ηνπ κέηξνπ θηηάρλνπκε δύν ηεκλόκελνπο θύθινπο. ηνλ έλα θύθιν γξάθνπκε αγόξηα
θαη ζηνλ άιιν θνξίηζηα. πδεηάκε κε ηα παηδηά ηηο δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ θαη ηηο
γξάθνπκε αληίζηνηρα ζηνπο θύθινπο. ην κέξνο πνπ ηέκλνληαη νη θύθινη γξάθνπκε ηα θνηλά πνπ έρνπλ.
ζει 153-164
 Σα παηδηά δξακαηνπνηνύλ ηε ζθελή πνπ θάηνηθνη ηνπ ρίλνπ είλαη καδεκέλνη ζην θαθελείν θαη ζπδεηνύλ
γηα ηνλ Γθαζκέλη. ρνιηάδνπκε απηή ηε ζπδήηεζε θαη κεηά δεκηνπξγνύκε θαηλνύξηνπο δηαιόγνπο γηα
δξακαηνπνίεζε όπνπ ζα θαίλεηαη ε ζηάζε ησλ παηδηώλ.
 Ρσηάκε ηα παηδηά ηη είλαη ν ξαηζηζκόο θαη θαηαγξάθνπκε ηηο απόςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα όπνην ρξώκα
λνκίδνπλ όηη ηαηξηάδεη ζην ξαηζηζκό θαη κε απηό ηνλ δσγξαθίδνπλ.

Μεηά ηην ανάγνωζη
 Οξγαλώλνπκε κηα ηειενπηηθή ζπδήηεζε κε ζέκα: νη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. ηε ζπδήηεζε ηα παηδηά
αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή – δεκνζηνγξάθνπ, ηνπ κεηαλάζηε, ηνπ ξαηζηζηή, ηνπ Έιιελα
κεηαλάζηε, ηνπ αληηξαηζηζηή. Ο θαζέλαο ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ παίξλνληαο ζηνηρεία από ην βηβιίν.
 Αθνύκε κνπζηθέο από δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ θαη δσγξαθίδνπκε ηηο εηθόλεο πνπ καο δεκηνπξγνύληαη
ζην άθνπζκα.
 Ο ηέιηνο ζπνπδάδεη ζην Λνπηξάθη θεπνπξόο θαη ν Γθαζκέλη από ην ρίλν ηνπ ηειεθσλεί. Γξάθνπκε ηε
ζπλνκηιία ησλ δύν θίισλ.

Από ηον οδηγό δραζηηριοηήηων λογοηετνίας για ηον εκπαιδεσηικό, Κ.Λάππα – Β. Νηθνιάνπ,
εθδόζεηο Παπαδόπνπινο

