


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε με την τάξη σας μία
σχολική προβολή ειδικά σχεδιασμένη για ηλικίες 4-6 ετών
(Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Α ’Δημοτικού). 

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και
εργαλεία για να προετοιμάσετε κατάλληλα την τάξη σας,
αλλά και να εμβαθύνετε τόσο στις θεματικές που
πραγματεύονται οι ταινίες, όσο και στις τεχνικές που
εφαρμόζονται, ώστε να τις ενσωματώστε στο μάθημά σας
μετά από την προβολή. 

Η προβολή περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα 7 ταινιών μικρού
μήκους συνολικής διάρκειας 43 λεπτών. 
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Ταινία μικρού μήκους 
Η ταινία μικρού μήκους είναι ένα κινηματογραφικό έργο
μικρής διάρκειας (που δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά). Όπως
και οι ταινίες μεγάλου μήκους, οι ταινίες μικρού μήκους
μπορούν να εμπεριέχουν ένα πλήθος θεματικών και να
αξιοποιούν ποικίλες τεχνικές.
Οι ταινίες μικρού μήκους διαφέρουν από τις ταινίες
μεγάλου μήκους, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια,
αλλά και από τα επεισόδια μίας τηλεοπτικής σειράς που
προέρχονται από μία εκτενή ιστορία κατανεμημένη σε
επιμέρους ενότητες. Επίσης, διαφέρουν από τις
διαφημίσεις και τα βίντεο κλιπ. Κάθε ταινία μικρού μήκους
έχει πλοκή και αφηγείται μία ιστορία με αρχή, μέση και
τέλος. 



Θαυμαστός κόσμος

Στον κόσμο γύρω μας κρύβονται πολλές ομορφιές, αλλά και
εκπλήξεις. Οι ήρωες των ταινιών της ενότητας
ανακαλύπτουν το θάρρος, τη φαντασία και τη δύναμή τους
μέσα από ιστορίες κινουμένων σχεδίων για τη φιλία, την
αποδοχή, τη φύση και την οικογένεια.

Η ενότητα παρουσιάζει ταινίες που βοηθούν τους μαθητές
να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο
στον οποίο ζουν. Σας δίνει τη δυνατότητα να τους μιλήστε: 

- για τη μαγεία της φύσης, τον κύκλο των ημερών και την
εναλλαγή των εποχών (Πρωινές Διαδρομές)
- για την αξία της φιλίας (Βήμα Βήμα)
-για τις σχέσεις με τους ηλικιωμένους (παππούδες,
γιαγιάδες) και τις αναμνήσεις (Οι Γλάροι)
- για τη σπουδαιότητα της ελευθερίας και της αυτονομίας 
 (Ο Κήπος της Σούζι)
- για τα συναισθήματα και τους τρόπους με τους οποίους
εκφράζονται (Το Όνομά μου Είναι Φόβος)
- για τις προκαταλήψεις και πώς μπορούμε να τις
καταπολεμήσουμε (Κοκκινοσκουφίτσα Τζούνιορ)
- για τον ανταγωνισμό και το ευ αγωνίζεσθαι (Ο Φανταστικός
Ιπτάμενος Διαγωνισμός)
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Πρωινές Διαδρομές
Trails of the Morning

Μάσα Αβράμοβιτς - 3’ - Γαλλία - 2021 - μεταγλωττισμένη στα ελληνικά
Animation

Να ένα κορίτσι που είναι πιο πρωινός τύπος και από το Πρωί το ίδιο και μας χαρίζει
μια ευαίσθητη ιστορία για τη σημασία της φιλίας.

θεματικές: φιλία, πρωινό, ήλιος, περιβάλλον
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Η ταινία αυτή καθώς και η επόμενη ανήκουν στη σειρά που είναι
αφιερωμένη στην ποιήτρια Andrée Chédid και αποτελείται συνολικά

από 13 ταινίες.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της συγκεκριμένης της σειράς ταινιών:
https://youtu.be/sa4cmf3eyvI

https://youtu.be/sa4cmf3eyvI


Οι Γλάροι 
The Seagulls

Λάρα Ματελάρτ - 2021- 3’ - Γαλλία - μεταγλωττισμένη στα ελληνικά
Animation

Η παιδική ανάμνηση μιας κοπέλας. Μια λίμνη, πουλιά και ο παππούς της, που της
χαρίζει φτερά αγάπης.

θεματικές: ανάμνηση, οικογένεια, φύση, φαντασία
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Οι δύο ταινίες Πρωινές Διαδρομές και Οι Γλάροι ανήκουν στη
συλλογή ταινιών με τίτλο «Επιστρέφοντας από το σχολείο». 
Η κεντρική ιδέα για τη δημιουργία της συλλογής ήταν να

εξευρεθούν τρόποι ώστε να αξιοποιηθεί η ποίηση στο σχολείο, για
να την προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα οι μαθητές του

νηπιαγωγείου και του δημοτικού. 
Μία εταιρεία παραγωγής συνεργάστηκε με τη γαλλική εκπαιδευτική
τηλεόραση και πρότεινε σε φοιτητές διαφόρων σχολών animation
της Γαλλίας να επιλέξουν ποιήματα Γάλλων ποιητών μέσα από μία
λίστα και να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους με χρήση

μίας από τις τεχνικές του animation: stop motion, κομμένα χαρτιά,
κινούμενα σχέδια, animation 2D και 3D, κ.α.

 



Βήμα βήμα 
Step by step

Θεοντόρ Ζανβιέ, Φάνι Πάολι, Έμμα Γκαχ, Άναμπελ Ντέιβιντ, Τζούλι Βαλεντίν, Κλερ
Ρόμπερτ - 2021- 7’ - χωρίς διαλόγους
Animation

Μια μικρή γαλότσα ξυπνά στην όχθη ενός ποταμού. Στον δρόμο για το σπίτι, θα
περιπλανηθεί στο δάσος και θα συναντήσει εμπόδια που θα την κάνουν ακόμα πιο
δυνατή.

θεματικές:  φιλία, περιπέτεια, βροχή

athicff.com

Δείτε πως γίνονται τα 3D animation της ταινίας:
https://vimeo.com/user77360105

 

Η ταινία έγινε από 6 φοιτητές σχολής animation στη Γαλλία. Αποτελεί
την πτυχιακή τους εργασία 

https://vimeo.com/user77360105


Ο Κήπος της Σούζι 
Suzie in the Garden

Λούσι Σάνκοβα - 14’ - Τσεχία - 2022 - μεταγλωττισμένη στα ελληνικά
Animation

Η ποιητική ιστορία ενός μαγικού κήπου που μας βοηθά να αναγνωρίσουμε  τη
γοητεία της διαφορετικότητας και να ανακαλύψουμε τους τρόπους με τους οποίους
μπορούμε  να διαχειριστούμε τους φόβους μας και να νικήσουμε τις προκαταλήψεις.

θεματικές: φαντασία, προκατάληψη, φόβος, διαφορετικότητα
:

athicff.com

Δείτε εδώ το τρέιλερ:
https://youtu.be/d3IS6A2Wtgg

Η σκηνοθέτις μιλά για την ταινία της: 
"Βλέπω την ταινία σαν έναν διάλογο με την παιδική ηλικία. Προσπάθησα να
μπω στο μυαλό ενός μικρού κοριτσιού, να καταλάβω τη φαντασία της, τους

φόβους της και τον γλυκό παιδικό εγωκεντρισμό. 
Προσπάθησα να δημιουργήσω μία ταινία που να είναι κατανοητή στα

παιδιά και συγχρόνως να μπορεί να αναδείξει μνήμες από πράγματα που
βιώνουμε όταν είμαστε παιδιά". 

https://youtu.be/d3IS6A2Wtgg


Μυστικά για την ταινία 
Ο Κήπος της Σούζι 

Πως γίνεται μία ταινία animation με την
τεχνική της ζωγραφικής σε τζάμι; 
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Κοκκινοσκουφίτσα Τζούνιορ 
Red Junior and the Wolf

Γουίνι Γου - 4’ - ΗΠΑ - 2021 - χωρίς διαλόγους
Animation

Σε έναν παραμυθένιο κόσμο, η Κοκκινοσκουφίτσα είναι κολλητή φίλη με τη Γούλφι,
μια νεαρή λύκαινα. Η γιαγιά της, όμως, δε συμπαθεί ιδιαίτερα τους λύκους. Έχει
άλλωστε δυσάρεστες εμπειρίες με αυτούς. Ωστόσο, η Γούλφι δεν μοιάζει καθόλου με
τον ξακουστό Κακό Λύκο.

θεματικές: προκατάληψη, αποδοχή, φιλία, στερεότυπα, οικογένεια, παραμύθι
:
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Δείτε το τρείλερ της ταινίας:
https://vimeo.com/544699158

tel:544699158


Το Όνομά Μου Είναι Φόβος 
My Name Is Fear

Ελίζα Πλοτσένιακ-Άλβαρεζ - 6’ - Γερμανία - 2021 - μεταγλωττισμένη στα ελληνικά
Animation

Το χαριτωμένο συναίσθημα που κατοικεί μέσα στο μυαλό μας, ο Φόβος, θέλει να μας
δώσει συνέντευξη. Ίσως να γίνετε φίλοι! Ή μήπως υπάρχει λόγος να φοβάσαι που
φοβάσαι;

θεματικές: φόβος, συνέντευξη, κωμωδία
:
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Δείτε το τρέιλερ:
 https://youtu.be/wNyIMDPvGyg

https://youtu.be/wNyIMDPvGyg


Ο Φανταστικός Ιπτάμενος Διαγωνισμός 
The Fantastic Flying Competition

Τζον Κρόεζεν - 6’ - Ολλανδία - 2021 - μεταγλωττισμένη στα ελληνικά
Animation

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και όλα τα πουλιά ετοιμάζονται για τον ετήσιο
διαγωνισμό πτήσης. Έναν αγώνα με αμέτρητες δυσκολίες και σκληρό ανταγωνισμό.
Τρία… δύο… ένα… πάμε!

θεματικές: αθλήματα, ζώα, ανταγωνισμός
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Δείτε το τρέιλερ:
https://youtu.be/TlJZX--oTfo

https://youtu.be/TlJZX--oTfo


Με αφορμή τις δύο αυτές ταινίες, μπορείτε να προσεγγίσετε με  τους μαθητές
σας την ποίηση και, συγκεκριμένα, την ελληνική. 

Ο σκοπός δεν είναι να διδαχθούν οι θεματικές ή να γίνει μία θεωρητική αναφορά
στον ποιητικό λόγο, αλλά να τον ανακαλύψουν οι μαθητές με ευφάνταστο και
παιγνιώδη τρόπο. 
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Προτάσεις για δραστηριότητες στην τάξη με
αφορμή τις ταινίες του προγράμματος

Δραστηριότητα στην τάξη
Από τις λέξεις του ποιήματος στην εικόνα



Η ποίηση για μαθητές προσχολικής ηλικίας και μαθητές της Α’ δημοτικού είναι
ένα γνωστικό πεδίο που παρέχει μία ευρύτητα ευκαιριών μάθησης, κατάλληλων
για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, καθώς:

- Είναι τέχνη αλλά και μορφή λεκτικής επικοινωνίας.
- Δεν χρειάζεται λογικές επεξηγήσεις, αλλά λειτουργεί μέσα από εικόνες και τη
χρήση της φαντασίας.
- Αποκαλύπτει πως οι λέξεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τη συμβατική
επικοινωνία.
- Η απαγγελία ενός ποιήματος για εκείνον που απαγγέλει, αλλά και για αυτόν που
ακούει, προσδίδει στο ποίημα την ουσιαστική του οντότητα.
- Ο ρυθμός έχει μεγάλη σημασία και διευκολύνει την αποστήθιση, όπως στα
τραγούδια.

Ρωτήστε τους μαθητές σας ποια ήταν η ιστορία που είδαν σε κάθε ταινία. Τι
συμβαίνει; Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές; Τι τους συμβαίνει; 

Διαβάστε τους ξανά τα 2 ποιήματα της Andrée Chédid και ρωτήστε τους ποια
άλλη δική τους ιστορία θα μπορούσαν να κάνουν ταινία, με αφορμή τα ποιήματα.
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Οι γλάροι
Andrée Chedid

 
Σου δίνω τρεις γλάρους.

Την πούλπα από το φρούτο.
Τη γεύση του κήπου.

Το πράσινο αστέρι της λίμνης.
Το γέλιο το μπλε της βάρκας.

Τη ρίζα την κρύα της καλαμιάς.
 

Σου δίνω τρεις γλάρους
Την πούλπα από το φρούτο.

Την αυγή ανάμεσα στα δάχτυλα.
Τη σκιά ανάμεσα στους κροτάφους.

 
Σου δίνω τρεις γλάρους.

Και τη γεύση της λησμονιάς.

Πρωινές Διαδρομές 
Andrée Chedid

 
Το πρωί 

Δυνάμωσε τις ακτίνες του
Κι έσκισε το φλοιό

Απλώθηκε 
σε πόλεις και αγρούς

Τρύπωσε
Στα μονοπάτια τους
Άνοιξε τις καρδιές 

Κι έδωσε πνοή
Φώτισε παράθυρα και στάχυα

Το πρωί επί τω έργω
Όνομα και πράγμα

ΤΟ ΠΡΩΙ! 



Εξηγήστε τους ότι κάποιοι σκηνοθέτες εμπνευστήκαν από αυτά τα ποιήματα και
έφτιαξαν αυτές τις ιστορίες, που είναι προσωπικές. 

Προτείνετέ τους να κάνουν το ίδιο με ποιήματα Ελλήνων ποιητών. 
Μπορείτε να επιλέξετε ποιήματα κατάλληλα για παιδιά αυτής της ηλικίας.
Προτιμήστε σύντομα ποιήματα.

Εδώ θα βρείτε πολλά, χωρισμένα σε θεματικές: 
http://www.snhell.gr/kids/categories.asp

Διαλέξτε με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα με τον πιο
κατάλληλο τρόπο. 
Προτιμήστε έναν άνετο χώρο, ίσως καθισμένοι σε μαξιλάρια, σε κύκλο.

Διαβάστε στα παιδιά πολλές φορές τα ποιήματα που διαλέξατε, συζητήστε μαζί
τους για τις εικόνες που βλέπουν και τις ιδέες που τους γεννιούνται.

Αν θέλουν κάποιοι μαθητές, μπορούν να σηκωθούν και να αναπαραστήσουν
σωματικά, με κινήσεις, εικόνες από το ποίημα. 

Μπορείτε να δουλέψετε τον ρυθμό του ποιήματος μαζί με τα παιδιά,
χρησιμοποιώντας κρουστά όργανα ή χτυπώντας παλαμάκια. 

Αν υπάρχει το ποίημα σε ενορχήστρωση ή σε τραγούδι μπορείτε να το ακούσετε
μαζί με τους μαθητές σας.

Στη συνέχεια ψηφίστε για το ποίημα που σας άρεσε περισσότερο και σκεφτείτε
όλοι μαζί μία ιστορία με βάση τις διάφορες εικόνες και τις ιδέες που γεννήθηκαν
από το ποίημα. Σκοπός είναι να στηθεί μία μικρή ιστορία που θα απεικονίζει τις
λέξεις του ποιήματος με τρόπο αντίστοιχο με τον οποίο οι σκηνοθέτες
δημιούργησαν αρχικά μία δική τους πλοκή. 

Εφόσον οι μαθητές δεν γράφουν ακόμα, μπορείτε εναλλακτικά να ηχογραφήσετε
την ιστορία των παιδιών για να μπορούν να τη θυμούνται. 
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http://www.snhell.gr/kids/categories.asp


Το επόμενο στάδιο είναι να χωρίστε την ιστορία σε ενότητες. 

Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι κάθε ιστορία αποτελεί μία
σειρά από γεγονότα που είναι δομημένα σε πλοκή.

Μία ταινία αποτελείται από πολλές σκηνές, που ακολουθούν τα πιο σημαντικά
σημεία της ιστορίας και τις ενότητές της. 

Αναθέστε μία σκηνή σε κάθε παιδί ή σε κάθε ομάδα μαθητών, δίνοντάς τους μία
σύντομη περιγραφή του σκηνικού, των πρωταγωνιστών και της δράσης. 

Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε μαθητή ή ομάδα να ζωγραφίσει τους
πρωταγωνιστές και να κόψει το περίγραμμά τους με το ψαλίδι ώστε να γίνουν
φιγούρες. Έπειτα, να φτιάξει το σκηνικό περιβάλλον της σκηνής που ανέλαβε με
διάφορα υλικά και να τοποθετήσει τις φιγούρες πάνω στο σκηνικό για να μπορεί
να αναπαράγει τη δράση. 
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Για παράδειγμα: 

 Copyright www.films-pour-enfants.com

Μπορείτε στο τέλος να κάνετε μία σύνθεση με όλες τις φωτογραφίες των
μαθητών τοποθετημένες στη σειρά.

Οι μαθητές μπορούν να εμπνευστούν από τα σκηνικά της ταινίας Ο Kήπος της
Σούζι, που είναι ζωγραφισμένα στο χέρι με λαδομπογιές. 



Προκειμένου να καταλάβουν τα παιδιά τη λογική της κινούμενης εικόνας μέσω
της τεχνικής κινούμενων σχεδίων, που χρησιμοποιείται στις ταινίες Πρωινές
Διαδρομές, Βήμα Βήμα, Κοκκινοσκουφίτσα Τζούνιορ, Το Όνομα μου Είναι Φόβος, Ο
Κήπος της Σούζι και Ο Φανταστικό Ιπτάμενος Διαγωνισμός, καθώς και της τεχνικής
του stop-motion animation, που χρησιμοποιείται στην ταινία Οι Γλάροι, μπορείτε
να δείξετε στους μαθητές πώς μπορούν να φτιάξουν ένα flipbook με οποιοδήποτε
θέμα επιλέξετε. 

Μπορούν, δηλαδή, να ζωγραφίσουν και να φτιάξουν ένα flipbook όπου,
γυρίζοντας τις σελίδες, οι ζωγραφιές "ζωντανεύουν" και δημιουργείται η
εντύπωση της κίνησης.

 Με αυτόν το τρόπο,  οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τη βασική τεχνική
δημιουργίας μίας ταινίας animation, αφού και αυτή αποτελείται από πολλές
σχεδιασμένες εικόνες που διαδέχονται η μία την άλλη. 
Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε 
-πώς φτιάχνουμε ένα απλό flipbook: 
https://youtu.be/29SCiHN9zCI
-πώς σχεδιάζουμε στο flipbook μία καρδιά και ένα βέλος: 
https://youtu.be/zo9OebWjbsQ
-πώς σχεδιάζουμε μία φιγούρα που κινείται: 
https://youtu.be/Un-BdBSOGKY
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Δραστηριότητα στην τάξη 
Η κινούμενη εικόνα ή animation (τεχνικές: κινούμενα σχέδια ή stop-
motion animation)

https://youtu.be/29SCiHN9zCI
https://youtu.be/zo9OebWjbsQ
https://youtu.be/Un-BdBSOGKY


Αφού δημιουργήσουν ένα flipbook, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν με
ευκολία την τεχνική του stop motion animation, που χρησιμοποιείται στην ταινία
Οι Γλάροι.

Οι φωτογραφίες, όπως και η κάθε ζωγραφιά του flipbook, είναι ακίνητες εικόνες.
Εάν, όμως, τις τοποθετήσουμε στη σειρά και προβάλλουμε τη μία μετά την άλλη
με ταχύτητα, τότε δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Αυτή είναι η
βασική αρχή του κινηματογράφου, του βίντεο, των κινούμενων σχεδίων και του
stop motion.
Το stop motion είναι μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα τεχνική, με τη οποία
μπορούμε να προσθέσουμε κίνηση σε πραγματικά αντικείμενα, που είναι άψυχα
και δεν κινούνται. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι: πλαστελίνη, Lego,
Playmobil, κούκλες, αυτοκινητάκια, χρηστικά αντικείμενα κ.α. 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ταινίες όπου οι μαθητές σας
μπορούν να δουν παραδείγματα stop motion animation ταινιών και πως γίνονται:
- με κούκλες
https://youtu.be/6mW5cign_44?list=PLuR1VIXvSNE0YvgLOq9BKS-opOYl_7NBt 
- με πλαστελίνη 
https://vimeo.com/17746950 
Δείτε επίσης το making of μιας ταινίας: https://vimeo.com/75917280

Για να δοκιμάσετε να κάνετε ένα ταινιάκι stop motion animation θα χρειαστείτε:
- Ένα smartphone ή tablet
- Κάποιο free application όπως Stop Motion Studio, Stop Motion Maker, iMotion,
Pic Pac, κλπ.

Θα χρειαστείτε, επίσης πολλή υπομονή, επιμονή και διάθεση! 
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https://youtu.be/6mW5cign_44?list=PLuR1VIXvSNE0YvgLOq9BKS-opOYl_7NBt
https://youtu.be/6mW5cign_44?list=PLuR1VIXvSNE0YvgLOq9BKS-opOYl_7NBt
https://vimeo.com/17746950
https://vimeo.com/17746950
https://vimeo.com/75917280


Επισημαίνουμε κάποιες δυσκολίες της τεχνικής που πρέπει πάντα να θυμόμαστε:

- Για να έχουμε μία επιτυχή κίνηση χρειάζονται τουλάχιστον 12 εικόνες το
δευτερόλεπτο (ιδανικά 24). Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μία καλή ανάλυση
της κίνησης για να την χωρίστε σε κομμάτια ή στάδια . 
- Το smartphone ή tablet και ο φωτισμός πρέπει να παραμένουν σταθερά εφόσον
πρόκειται για την ίδια σκηνή γιατί οποιαδήποτε αλλαγή θα είναι εμφανής στο
τελικό αποτέλεσμα.
Γενικές οδηγίες για το γύρισμα μίας σκηνής: 
Τοποθετήστε το smartphone ή το tablet σταθερά σε ένα τραπέζι ή, ακόμα
καλύτερα, σε ένα τρίποδο. 
Τοποθετήστε μπροστά από τη συσκευή το αντικείμενο που θα «ζωντανέψει» και
τραβήξτε μία φωτογραφία μέσω του app.  Μετακινήστε ελάχιστα το αντικείμενο
και τραβήξτε μία νέα φωτογραφία. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστούν, μέχρι
να ολοκληρωθεί η κίνηση.   
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Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Κάτια Παπασπηλιοπούλου



athicff.com


