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Καθίστε σε κύκλο. 
Πείτε στα παιδιά να μιλήσουν όλα μαζί με το σύνθημα (το σύνθημα μπορεί να 
είναι παλαμάκια ή οτιδήποτε άλλο) και να σταματήσουν μ' αυτό. 
Ρωτήστε τι άκουσαν. Πώς αισθάνθηκαν; 

Έπειτα προτρέψτε τα να ξαπλώσουν και να κλείσουν τα μάτια. 
Ανοίξτε το παράθυρο. Προσπαθήστε ν' αφουγκραστείτε τους ήχους που 
ακούγονται. 

Από πού προέρχονται; Τι ήχοι είναι; Πώς αισθάνονται ακούγοντάς τους; 
Υιοθετήστε αυτή την άσκηση στην καθημερινότητά  σας για να συγκεντρώνεστε 
και να χαλαρώνετε.

 

Ανακαλύψτε ήχους από τη φύση ή από τους ανθρώπους. 
Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι ήχοι όταν δεν μένουμε σιωπηλοί;
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ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ
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Όλοι μαζί συζητήστε αν γνωρίζετε κάποιον που έχει ανάγκη 
και πώς θα μπορούσατε να τον βοηθήσετε. 

Αναζητήστε μέσω του διαδικτύου ή ρωτήστε τους γονείς σας 
για κάποιον οργανισμό ή συνάνθρωπό μας που μπορεί να έχει 
ανάγκη από βοήθεια και βρείτε τρόπους να προσφέρετε. 
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Σ΄ ένα λευκό χαρτόνι Α4 ή μία κόλλα χαρτί φτιάξτε τη 
ζωγραφιά μιας στεναχωρημένης πόλης με σκούρα χρώματα. 

Σε μια διαφάνεια μεγέθους Α4 ζωγραφίστε με ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους την ίδια ακριβώς πόλη (τοποθετήστε το χαρτί 
πάνω στο άλλο σχέδιο για ακριβή σχεδιασμό) με φωτεινά 
χρώματα. 

Με διακορευτή ανοίξτε τρύπες στα δύο φύλλα και ενώστε τα 
αντίστοιχα με δύο κορδέλες, μία για κάθε τρύπα. 

Τώρα η πόλη σας μπορεί να νιώθει χαρά μα και λύπη. Τι τη 
στεναχώρησε; Τι τη βοήθησε; Πώς νιώθεις βλέποντάς τη;
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Πρώτα παίξτε με τις λέξεις, δημιουργήστε καινούριες και 
προσπαθήστε να μιλήσετε. Κάντε συζητήσεις με διαφορετικό 
τρόπο κάθε φορά. 

α) Προσπαθήστε να συζητήσετε βάζοντας μπροστά από κάθε 
λέξη που χρησιμοποιείται το «μπλα». Π.χ. νερό -> Μπλανερό

β) Μιλήστε μόνο με «μπλα, μπλι, μπλο» χωρίς να λέτε τις 
λέξεις, μόνο τον απόηχο αυτών και τον ίδιο αριθμό συλλαβών. 
Π.χ. θέλω ένα ποτήρι νερό->  μπλομπλο   μπλομπλα  
μπλομπλομπλι μπλομπλο 

Αφού εξοικειωθείτε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι και κίνηση. 
Ο ενήλικας καλείται να πει μια ιστορία για το πώς πέρασε το 
σαββατοκύριακό του. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ακούν. 
Όποτε ο ενήλικας βάζει στις λέξεις του το «μπλα» τα παιδιά 
πρέπει να σηκωθούν, όποτε βάζει το «μπλι» να καθίσουν και 
όποτε βάζει το «μπλο» να σηκώσουν το πόδι τους ψηλά. 
Θα καταφέρουν τα παιδιά ν' ακούσουν την ιστορία και ν' 
αντιδράσουν στις αλλαγές των λέξεων και των συνθημάτων;
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Αφού έχετε διαβάσει το βιβλίο στα παιδιά αφήστε τα για πέντε λεπτά 
να παρατηρήσουν τις εικόνες ανά μικρές ομάδες. Εξηγήστε τους ότι 
θα παίξετε ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και θα τους κάνετε 
ερωτήσεις σχετικές με το βιβλίο. Κάθε ερώτηση απευθύνεται σε μια 
ομάδα, η οποία μπορεί να έχει μπροστά της το βιβλίο για να βρει την 
απάντηση. Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες, ξεκινήστε το παιχνίδι 
ρωτώντας:

 Με ποια εικόνα ξεκινάει και με ποια τελειώνει το βιβλίο;

  Τι χρώμα είναι το τηλέφωνο;

  Πόσες γάτες φαίνονται;

  Πόσα μπολ φαγητού για ζώα υπάρχουν;

  Τα κοριτσάκια που εμφανίζονται φορούν κολιέ;

  Πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη «μπλα»; 

 Ποιο φρούτο υπάρχει στις εικόνες; Πόσες ομπρέλες υπάρχουν;

  Ποια ζώα υπάρχουν στην ιστορία;

  Ποιος εμφανίζεται ανάποδα;

  Πόσα σπίτια υπάρχουν στην ιστορία και σε ποιες σελίδες;

  Τι μαγείρεψε η κυρία Μπλα Μπλα Μπλα;

  Τι χρώμα έχει το φανάρι;

Στο τέλος ζητήστε να κλείσουν τα μάτια τους. Ποιο είναι το πρώτο 
πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό από το βιβλίο;
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Το παιχνίδι ξεκινά και εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε. Πώς θα 
συνεννοηθείτε;

Ένα παιδί παίρνει τον ρόλο του παίχτη Α που θέλει να ζητήσει κάτι 
από την ομάδα, χωρίς όμως να μπορεί να μιλήσει.
 Σηκώνεται όρθιος. Ορίζεται από τα καθιστά παιδιά ένας παίκτης Β 
που παίρνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή (είναι ο μόνος που ρωτάει 
και απαντάει στον παίκτη Α) και εκείνου που τελικά θα φέρει ό,τι 
χρειάζεται ο παίκτης Α. 
Όλοι οι υπόλοιποι κάθονται σε κύκλο και βοηθούν τον παίκτη Β να 
βρει την απάντηση.
Άραγε θα καταλάβουν τι είναι αυτό που ζητάει ο συμμαθητής τους και 
θα του το φέρουν; 
Ο ενήλικας μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά λέγοντας στον παίκτη Α 
τι να ζητήσει π.χ. νερό, μαρκαδόρο, χαρτί, κάποιο παιχνίδι, καρέκλα, 
βιβλίο, στυλό.

Όταν εξοικειωθείτε αρκετά, δοκιμάστε το ίδιο παιχνίδι χωρίς να 
μπορεί μιλήσει και ο παίκτης Β και στη συνέχεια να μην μπορεί να 
μιλήσει κανείς. 
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Δώστε στα παιδιά διαφορετικά πρόσωπα (σελ. 11, 12, 13) και χαρτιά με 
λεπτομέρειες προσώπου ή περιοδικά για να κόψουν. 
Για μαλλιά προτιμήστε κορδέλες και μαλλί πλεξίματος. Αφήστε τα 
υλικά στα τραπέζια τους και δώστε τους να φτιάξουν τα δικά τους 
μοναδικά έργα. 
Έπειτα συζητήστε πώς μοιάζει κάθε κυρία Μπλα Μπλα Μπλα. Είναι 
ίδιες, διαφορετικές και γιατί; Υπάρχει σωστό και λάθος; 
Μπορείτε επίσης ν' αδράξετε την ευκαιρία και να μιλήσετε για 
σχήματα προσώπων, χαρακτηριστικά, διαφορές και ομοιότητες, για 
πράγματα που σας αρέσουν και πράγματα που δεν σας αρέσουν.
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