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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο στο πάτωµα. 
• Ένα παιδί πετά την µπάλα σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο 

οποίο πετά την µπάλα. Αν το όνοµα είναι σωστό το παιδί που πιάνει την µπάλα 
πρέπει να την πετάξει σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο 
οποίο αυτό πετά την µπάλα. Αν φωνάξει λάθος όνοµα, το παιδί που πιάνει την µπάλα 
τον/την διορθώνει και πετά πίσω την µπάλα. 

• Προσέξτε τα παιδιά που ενδέχεται να παραµεληθούν, πετώντας τους επίτηδες την 
µπάλα όταν είναι η σειρά σας. 

• Όταν όλοι έχουν κάνει αρκετές πάσες, κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Είχαν όλοι την ίδια ευκαιρία να πετάξουν την µπάλα; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Τι θα συνέβαινε αν ποτέ δεν σας δινόταν η ευκαιρία να πετάξετε την µπάλα; Γιατί; 
• Τι µπορούµε να κάνουµε για να εξασφαλίσουµε ότι θα παίξουµε δίκαια την επόµενη 

φορά; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε µια στιγµή που σας συνέβη κάτι άδικο; 
• Πώς µπορούµε να αποφύγουµε την αδικία στην τάξη, το σχολείο, την οικογένειά µας; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε το άρθρο 7 της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού στο Πέµπτο Μέρος. Γιατί θα ήταν διαφορετική η ζωή σας αν δεν είχατε 
όνοµα; 

• Ζητήστε από την τάξη να γράψει µια ιστορία ή ένα θεατρικό σχετικά µε µια άδικη 
κατάσταση που γίνεται δίκαιη. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να χρησιµεύσει για να 
γνωρίσει τα παιδιά µιας νέας τάξης µεταξύ τους.  

• Όταν όλοι οι µαθητές γνωρίζουν τα ονόµατα των άλλων, κάνετε το παιχνίδι πιο 
δύσκολο. Για παράδειγµα ο πρώτος που πετά την µπάλα πρέπει να αρχίζει µια 
πρόταση στην οποία καθένας που πετά την µπάλα πρέπει να προσθέτει µια λέξη. 

• Ως εργασία τα παιδιά µπορούν να διερευνήσουν την προέλευση και σηµασία 
διαφόρων ονοµάτων.  

 

Γνώρισε το µήλο σου 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι παρατηρητικότητας θέτει ζητήµατα κοινοκτηµοσύνης στην 
τάξη αλλά επίσης διδάσκει τα παιδιά ότι οι αντιλήψεις µας περί οµοιοτήτων και 
διαφορών είναι πολύ υποκειµενικές. Αυτή η κεντρική ιδέα συνδέεται στη συνέχεια µέσω 
των ερωτήσεων µε απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στη δικαιοσύνη. 
− Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να µην πεινάσουν. 
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Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού από το Πέµπτο Μέρος. Ένα µήλο (ή άλλο φρούτο ή λαχανικό) για κάθε παιδί. 
 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε ζευγάρια σε ένα µικρό κύκλο. 
• Ρωτήστε τους µαθητές σας ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µήλων; Είναι όλα τα 

µήλα τα ίδια; 
• ∆ώστε ένα µήλο σε κάθε ζευγάρι. 
• Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να παρατηρήσει το µήλο του για λίγο. Πείτε τους να 

σηµειώσουν το χρώµα του, τυχόν εξογκωµατάκια ή άλλα χαρακτηριστικά που το 
κάνουν διαφορετικό από άλλα µήλα. 

• Βάλτε τα µήλα σε µια τσάντα. 
• ∆ώστε τα ένα προς ένα, στα παιδιά. Κάθε ζευγάρι εξετάζει κάθε µήλο µε τη σειρά. 

Αν ένα ζευγάρι αναγνωρίσει το µήλο του, το κρατά. 
• Όταν κάθε ζευγάρι έχει αναγνωρίσει το µήλο του, τα µήλα µπορούν να φαγωθούν. 
 
Ερωτήσεις: 
• Κοιτάξτε το δεύτερο σηµείο στην Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Πώς µπορεί η δικαιοσύνη και η 
κοινοκτηµοσύνη να προστατέψει αυτό το δικαίωµα για όλα τα παιδιά; 

• Ποιοι πήραν πρώτοι/ τελευταίοι το µήλο τους; Γιατί; 
• Ανησυχήσατε µήπως κάποιος άλλος είχε πάρει το µήλο σας; 
• Αν το µήλο σας δεν φαινόταν πουθενά, πώς θα αισθανόσασταν; 
• Εδώ µοιραστήκαµε µήλα. Τι άλλο µοιραζόµαστε στο σχολείο; Το να µοιράζεσαι 

αποτελεί πάντα πρόβληµα; Γιατί; 
• Τι θα συνέβαινε αν όλοι ξεχνούσαν πώς να µοιράζονται πράγµατα; (Στο σχολείο, στο 

σπίτι, στον κόσµο). 
• Ήταν όλα τα µήλα τα ίδια; Τι κοινό είχαν όλα τα µήλα; Τι διαφορετικό; (Αν όλοι οι 

µαθητές πριν τη δραστηριότητα πίστευαν ότι όλα τα µήλα είναι τα ίδια, ρωτήστε τους 
αν η γνώµη τους έχει τώρα αλλάξει). 

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί επίσης να γίνει µε πετρούλες, ξυλαράκια, ή άλλα 

ελαφρώς διαφορετικά αντικείµενα. 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν και να µοιραστούν µε τα 
υπόλοιπα παιδιά µια ιστορία, ένα θεατρικό έργο, ή µια ζωγραφιά µε θέµα έναν κόσµο 
όπου όλοι ξεχνούν να µοιράζονται τα πράγµατά τους. 

• Αν θέλετε να θέσετε το θέµα των στερεοτύπων, θυµίστε στα παιδιά ότι πίστευαν πως 
όλα τα µήλα ήταν τα ίδια, όταν στην πραγµατικότητα ήταν αρκετά διαφορετικά. 
Τώρα δείξτε τους όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες µιας κοινωνικής 
οµάδας της οποίας τα µέλη ορισµένες φορές πιστεύουµε ότι  «µοιάζουν όλα µεταξύ 
τους». Για παράδειγµα οι εθνικές µειονότητες στη χώρα µας ή άνθρωποι από 
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αποµακρυσµένα σηµεία του πλανήτη. Ρωτήστε τα παιδιά τι στερεότυπη εικόνα των 
ανθρώπων στη χώρα µας µπορούν να έχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες. Είναι χρήσιµα 
τα στερεότυπα; Γιατί; Γιατί όχι; 

 

Καµουφλάζ 
 
Σκοπός: Σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, τα παιδιά 
µαθαίνουν να προσδιορίζουν και να αµφισβητούν περιπτώσεις αδικίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα στηρίζονται στη δικαιοσύνη. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Τρεις µάλλινες µπάλες διαφορετικών χρωµάτων. 
Μια µπάλα θα πρέπει να έχει ένα ευδιάκριτο χρώµα όπως κόκκινο ή κίτρινο και το 
χρώµα των άλλων µπαλών θα πρέπει να ταιριάζει µε τα χρώµατα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού χώρου. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Κόψτε 20 ή 30 κοµµάτια µαλλί από κάθε χρώµα. 
• Κρύψτε τα σε ένα γήπεδο ή πάρκο εκεί κοντά (ή, αν είστε σε εσωτερικό χώρο, µέσα 

στην τάξη ή το σχολείο). Ζητήστε από ένα µεγαλύτερο παιδί, ένα δάσκαλο ή γονιό να 
σας βοηθήσει να τα κρύψετε. 

• Χωρίστε τα παιδιά σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα θα πρέπει να ψάχνει το µαλλί ενός 
µόνο χρώµατος.  

• ∆ώστε τους χρονικό όριο και συµφωνήστε το σήµα της λήξης χρόνου. 
• Μετρήστε πόσα κοµµάτια µαλλιού µπόρεσε να βρει κάθε οµάδα. Νικήτρια είναι η 

οµάδα µε τα περισσότερα κοµµάτια µαλλιού. 
• Η οµάδα που ψάχνει για το µαλλί µε το έντονο χρώµα είναι πιθανότερο να κερδίσει, 

γιατί της είναι ευκολότερο να το βρει. 
• Κάνετέ τους τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε πού ήσασταν στην οµάδα που κέρδισε; 
• Πώς αισθανθήκατε που ήσασταν στην άλλη οµάδα; 
• Ποια οµάδα βρήκε τα περισσότερα κοµµάτια; Γιατί; 
• Αν παίζαµε ξανά, σε ποια οµάδα θα θέλατε να είστε; Γιατί; 
• Είναι δίκαιο το παιχνίδι; 
• Μπορεί να γίνει δίκαιο; 
• Σκεφτείτε όλα τα παιχνίδια που ξέρετε: Τι τα κάνει δίκαια; (Για παράδειγµα, στο 

ποδόσφαιρο, και οι δυο οµάδες έχουν τον ίδιο αριθµό παιχτών). 
 


