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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πείτε ένα γνωστό τραγουδάκι στα παιδιά αλλάζοντας µια λέξη του. 
• Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τη λάθος λέξη και να πούνε τη σωστή. 
• Όταν το συνηθίσουν αυτό, αλλάξτε δυο λέξεις.  
• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Όταν ακούµε προσεχτικά, τι κάνουµε µε το µυαλό και το σώµα µας; (τα παιδιά 

µπορεί να πουν: Σκύβουµε ελαφρώς µπροστά, γνέφουµε, συλλογιζόµαστε...) 
• Τι κάνουµε µε το µυαλό και το σώµα µας όταν δεν ακούµε προσεχτικά; (τα παιδιά 

µπορεί να πουν: κοιτάµε αλλού, δεν κάνουµε ερωτήσεις...) 
• Πιστεύετε ότι µπορεί κάποιος να γίνει καλύτερος ακροατής µε εξάσκηση;  
• Ποια είναι τα προτερήµατα του να ακούµε προσεχτικά; (Στις οικογένειές µας, στο 

σχολείο, στο δρόµο...) 
• Τι θα συνέβαινε αν όλοι στον κόσµο έπαυαν να ακούν ο ένας τον άλλο; 
 
Επιλογές: 
• Ζητήστε από τους µαθητές σας να γράψουν µια ιστορία, ένα θεατρικό έργο ή να 

φτιάξουν µια ζωγραφιά παρουσιάζοντας µια περίπτωση όπου κανείς δεν άκουγε. 
• Ως εργασία ζητήστε από τους µαθητές σας να σηµειώσουν κατά τη διάρκεια του 

σαββατοκύριακου τις φορές που είδαν κάποιον να µην προσέχει. Αυτά τα στοιχεία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για βασική µαθηµατική εξάσκηση, παρουσιάζοντας 
παρόµοιες καταστάσεις ως ποσοστά του συνόλου. 

 

Εµπιστεύσου µε 
 
Σκοπός: Αυτό το συναρπαστικό και ενεργητικό παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη σηµασία της εµπιστοσύνης και της συνεργασίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Πρέπει να συνεργαζόµαστε µε τους άλλους για να απολαµβάνουν όλοι τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο 

Μέρος). 
− Μαντίλια για τα µισά παιδιά. 
 
Χρόνος: Σαρανταπέντε λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν ζευγάρια. 
• ∆έστε τα µάτια του ενός παιδιού από κάθε ζευγάρι. 
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• Το άλλο παιδί στο ζευγάρι είναι ο «οδηγός» και οδηγεί το ταίρι του γύρω στο 
δωµάτιο. 

• Οι «οδηγοί» θα πρέπει να βρουν διάφορες (ασφαλείς!) εµπειρίες για το ταίρι τους. 
Για παράδειγµα, µπορούν να τους ζητήσουν να βρουν διάφορα αντικείµενα µε την 
αφή, αφήνοντάς τους µόνους για µια στιγµή, να τρέξουν µαζί σε οµαλό έδαφος. 
Ενθαρρύνετε τους «οδηγούς» να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους. 

• Τα ζευγάρια αλλάζουν ρόλους. 
• Μετά το παιχνίδι αφήστε χρόνο στην τάξη να µιλήσει για το παιχνίδι. 

Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να αρχίσετε τη συζήτηση. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε ως «τυφλός» / «οδηγός»; 
• Πώς επικοινωνούσατε; 
• Προτιµούσατε κάποιον από τους δυο ρόλους; Γιατί; 
• Νιώσατε υπευθυνότητα ως οδηγός; 
• Εµπιστευτήκατε τον οδηγό σας; 
• Γιατί είναι σηµαντικό να υπάρχει εµπιστοσύνη; (Σε οικογένειες, φιλίες, ανάµεσα σε 

χώρες...) 
 
Επιλογές: 
• ∆ιαλέξτε ένα από τα δικαιώµατα από την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Πέµπτο Μέρος). Πώς θα έπρεπε να 
συνεργάζεται ο κόσµος για να διασφαλιστεί ότι αυτό το δικαίωµα το απολαµβάνουν 
όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσµο; (Για παράδειγµα, το δικαίωµα να έχουν αρκετό 
φαγητό και καθαρό νερό απαιτεί ενδεχοµένως εµπιστοσύνη και συνεργασία ανάµεσα 
σε κυβερνήσεις, καλλιεργητές τροφίµων, εµπόρους...) 

• Σε µια άλλη διασκευή αυτού του παιχνιδιού, ένα παιδί είναι το «καράβι» και οι άλλοι 
είναι οι «βράχοι». Οι βράχοι κάθονται στο πάτωµα κι έχουν αφήσει κενό ανάµεσά 
τους. Το καράβι έχει κλειστά τα µάτια του και πρέπει να περπατήσει από τη µια άκρη 
του δωµατίου (θάλασσα) µέχρι την άλλη (ακτή) χωρίς να προσκρούσει πάνω σε 
βράχο. Όταν το καράβι είναι κοντά σε κάποιο βράχο, το παιδί που κάθεται κάνει ένα 
θόρυβο σαν κύµατα πάνω σε βράχο για να προειδοποιήσει το καράβι να αλλάξει 
κατεύθυνση. Όταν το καράβι φτάσει στην ακτή, τότε άλλο παιδί γίνεται το καράβι. 

• Ως άσκηση, όλη η τάξη θα µπορούσε να προετοιµάσει και να παίξει ένα θεατρικό 
έργο για ολόκληρο το σχολείο µε θέµα µια περίπτωση όπου η συνεργασία αποτρέπει 
την καταστροφή. 

 

 
 
 


