

Βρίσκω ένα υλικό, φτιάχνω κούκλα στο λεπτό, κι αν της δώσω και φωνή μια παράσταση θα βγει.

Παιδαγωγικό πλαίσιο

Μέσα στις αντίξοες συνθήκες της κρίσης τα νήπια βιώνουν τις συνέπειες. Η κούκλα είναι το μέσο για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να εκτονωθούν, να εκφράσουν τους φόβους τους, αγωνίες, επιθυμίες, όνειρα, προβληματισμούς, και να ψυχαγωγηθούν. Τα παιδιά εμπιστεύονται την κούκλα, γιατί δεν αισθάνονται να απειλούνται από αυτή κι έτσι γίνεται εξομολογητής τους, δίνει διέξοδο στην εκφραστικότητα και την δημιουργικότητά τους. Αποτελεί όμως και παιδαγωγικό μέσο στην συσφιξή των σχέσεων δασκάλου παιδιού.
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Διδακτικοί στόχοι


Ψυχοκινητικοί:

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας.

Κοινωνικοί:
Να συνδυάζουν σκέψη και έκφραση (συναισθήματα, αγωνίες, φόβους, επιθυμίες).
Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.
Να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους.
Να συνεργαστούν για κοινό στόχο.  

Γλωσσικοί στόχοι:
Να ενισχύσουν την γλωσσική τους έκφραση

Μαθηματικοί στόχοι:
Να αναγνωρίζουν υλικά που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα, να τα ταξινομούν με βάση τις ιδιότητές τους.
Να κάνουν υποθέσεις, μετρήσεις, προβλέψεις.
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Γνωστικοί στόχοι:

Να μάθουν τις τεχνικές κουκλοθεάτρου και την ιστορία της κούκλας.

Δημιουργία και έκφραση:

Να ενισχύσουν την δημιουργική τους έκφραση κατασκευάζοντας κούκλες από διάφορα υλικά.
Να αναζητούν πληροφορίες σε διάφορες μορφές.
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Θεμελιώδεις ένοιες: Αλληλεπίδραση, συνεργασία, ενέργεια
 


Μαθησιακοί στόχοι

Να επιλέγουν υλικά και να τα μεταμορφώνουν σε κούκλες.
Να αναγνωρίζουν τα είδη της κούκλας και την ιστορική της πορεία
Να παίζουν δημιουργικά με κούκλες και να εκφράζουν τα συναισθήματάτους.
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Αφόρμηση:
Μετά την παράσταση της Ντενεκεδούπολης και αφού προηγήθηκαν οι κούκλες των λαχανικών , η κούκλα της τάξης προτείνει να φτιάξουμε κι άλλες  κούκλες. Ακολουθεί ιστόγραμμα για τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και ένα άλλο
ιστόγραμμα για αυτά που θέλουν να μάθουν για να φτιάχνουν κούκλες.

Δραστηριότητες

·	Παρακολούθηση στο youtube την ιστορία της κούκλας.
·	Κατασκευή κούκλας από ρολά υγείας, υφάσματα , κορδέλες και άλλα άχρηστα υλικά.
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·	Κατασκευή κούκλας από κάλτσα και σύρμα πίπας.
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·	Κατασκευή κούκλας με χαρτοπολτό (παπιέ μασιέ)
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·	Πρόσκληση και επίσκεψη της κουκλοπαίκτριας Οφέλιας.
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·	Κατασκευή αποκριάτικης κούκλας.
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·	Κούκλες με χαρτοπολτό.
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Οι κούκλες μας στο τέλος του προγράμματος ζωντάνεψαν στα χέρια των παιδιών και παρουσίασαν όλες τις δράσεις που έλαβαν χώρα για την διαμόρφωση της αυλής, σε μια γιορτή για τους γονείς.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ενδιαφέρον των παιδιών  ήταν έντονο και παρέμεινε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και πρότειναν υλικά
και τρόπους κατασκευής Το θέμα άρεσε και σε εμάς.Ανάπτυξε τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό μας. Νιώσαμε παιδιά.
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Και του χρόνου .......!

