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Σχέδιο Διδασκαλίας ΣΤ’ Δημοτικού 

 

Ημερομηνία διδασκαλίας: 5/5/2014 

Σχολική Τάξη: ΣΤ’ Δημοτικού 

Σχολείο: 1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου 

Διδακτική ώρα: 3
η
 και 4

η
  

Μάθημα: Ευέλικτη Ζώνη 

Αριθμός μαθητών: 22 

Υλικά: Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας (διαδραστικός πίνακας), φύλλα εργασίας 

   

Στοχοθεσία: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την εξέλιξη των δημοτικών τραγουδιών και της δημοτικής 

ποίησης γενικότερα. 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά των παραλογών. 

Να εργάζονται ομαδικά και σε δημοκρατικά πλαίσια, σεβόμενοι τις αρχές του 

δημοκρατικού διαλόγου και του σεβασμού στις απόψεις των άλλων.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Εφόρμηση (8 λεπτά) 

 

Με αφορμή το δημοτικό τραγούδι που νωρίτερα είχαν διδαχθεί στο μάθημα της 

Ιστορίας οι μαθητές θα γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για τα είδη των δημοτικών 

τραγουδιών και τα χαρακτηριστικά τους.  

 

Θεωρητικό μέρος (30 λεπτά)  

 

Δημοτική ποίηση 

Η ποίηση γενικά διακρίνεται σε προσωπική και απρόσωπη. Στην προσωπική ποίηση 

ανήκουν όλα τα ποιητικά κείμενα που έχουν γραφεί από γνωστούς δόκιμους ποιητές 

(π.χ. Κάλβος, Σολωμός, Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, Σεφέρης, Ελύτης κ.ά.), ενώ 

στην απρόσωπη ποίηση ανήκουν όλα τα ποιητικά κείμενα στα οποία θεωρούμε ότι  

δημιουργός τους είναι ο λαός. Τα ποιητικά κείμενα αυτής της κατηγορίας, που ο 

αρχικός τους δημιουργός παραμένει άγνωστος και ανώνυμος και τα αποδίδουμε στη 

λαϊκή ποιητική δημιουργία, τα ονομάζουμε δημοτικά τραγούδια. 

Η δημοτική ποίηση εκφράζει την ψυχική κατάσταση και τα συναισθήματα μιας 

ευρύτερης ομάδας ή γενικότερα ενός λαού και υιοθετείται από πολλούς ανθρώπους. 

 Έτσι, το ποίημα από τον αρχικό και ανώνυμο δημιουργό διαδίδεται μέσα από την 

προφορική παράδοση, δηλαδή από στόμα σε στόμα. Επειδή η δημοτική ποίηση 

διαδιδόταν προφορικά, κάθε φορά διαφοροποιούνταν. Ο λαός αφαιρεί οτιδήποτε δεν 

ταιριάζει στη δική του ψυχοσύνθεση και δε τον εκφράζει, ενώ πολλές φορές 

προσθέτει και στοιχεία.  

Ένα δημοτικό τραγούδι πολλές φορές το συναντούμε σε διαφορετικές μορφές (π.χ. 

ένα μοιρολόι ή ένα κλέφτικο). Δηλαδή πολλά δημοτικά τραγούδια μπορεί να έχουν το 

ίδιο θέμα ή να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο, αλλά να παρουσιάζονται με 

διαφορετικές μορφές. Αυτές τις διαφορετικές μορφές τις ονομάζουμε παραλλαγές.  

Τα δημοτικά τραγούδια τα χωρίζουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 



α) στην πρώτη κατηγορία βρίσκουμε τα δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στο 

δημόσιο βίο (π.χ. ακριτικά, κλέφτικα, θρήνοι για την άλωση πόλεων κτλ.) 

β) στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται όσα τραγούδια αναφέρονται σε εκδηλώσεις και 

συνήθειες του ιδιωτικού βίου (π.χ. της ξενιτιάς, μοιρολόγια, νανουρίσματα, της 

αγάπης κτλ.) 

γ) στην τρίτη κατηγορία συναντούμε λεγόμενες παραλογές, μια ξεχωριστή μορφή 

δημοτικών τραγουδιών με συγκεκριμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα δημοτικά 

τραγούδια παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά.  

  

Παραλογές 

Οι παραλογές αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών και έχουν 

όλα τα γνωρίσματα που διακρίνουν τη δημοτική ποίηση. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν 

και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τα οποία ξεχωρίζουν από τις άλλες 

κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών.  

Οι παραλογές είναι: 

α) πολύστιχα ποιήματα με αφηγηματικό και επικολυρικό* χαρακτήρα.  

β)έχουν  αφηγηματικό χαρακτήρα, δηλαδή αναπτύσσουν ένα μύθο, εξιστορούν και 

διηγούνται  μια ιστορία που εξελίσσεται σταδιακά και έχει όλα τα γνωρίσματα και τα 

στοιχεία της αφηγηματικής ποιητικής γραφής: αρχή, σταδιακή εξέλιξη και κορύφωση 

και ένα τέλος, μια λύση της υπόθεσης 

γ) αντλούν το περιεχόμενό τους από αρχαίους ελληνικούς μύθους, από νεότερες 

παραδόσεις, από δραματικού χαρακτήρα κοινωνικά περιστατικά, από την ιστορική 

μνήμη, ή έχουν υπόθεση εντελώς πλαστή 

δ) παρουσιάζουν έντονα παραμυθιακά και εξωλογικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία μη 

πραγματικά, που πολλές φορές ξεπερνούν τη λογική 

 



Δραστηριότητες  

  

Βίντεο (7 λεπτά) 

Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους με τη χρήση PowerPoint, οι μαθητές 

παρακολούθησαν ένα βίντεο στο οποίο η παραλογή Του νεκρού αδερφού 

(https://www.youtube.com/watch?v=g8jsl34ddII) έχει οπτικοποιηθεί με τη χρήση του 

βιντεοπαιχνιδιού The Sims. Στο βίντεο αυτό το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο και 

εικόνες το συνοδεύουν.  

 

Συζήτηση κι ερωτήσεις (45 λεπτά) 

 

Δραστηριότητα 1: Κατανόηση κειμένου 

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο μοιράζεται στους μαθητές το κείμενο Του 

νεκρού αδερφού. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στους μαθητές το κείμενο και συζητούν 

αρχικά για τυχόν άγνωστες λέξεις και γενικότερες απορίες. 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις προφορικά. 

1. Ποια είναι τα πρόσωπα του έργου; 

2. Μπορείτε με λίγα λόγια να περιγράψετε την πλοκή του έργου; 

3. Τι υπόσχεση έδωσε ο Κωνσταντής στη μητέρα; 

4. Πώς θα εκπληρώσει αυτό που της υποσχέθηκε; 

5. Πως η Αρετή καταλαβαίνει πως ο Κωνσταντής είναι νεκρός; Ποια είναι τα 

σημάδια; 

6. Συζήτηση για το τέλος του έργου. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g8jsl34ddII


Δραστηριότητα 2: Από τη θεωρία στην πράξη 

 

Με τη χρήση του PowerPoint ανατρέξαμε στο θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας και 

συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά των παραλογών. Οι μαθητές καλούνται να 

εντοπίσουν στο κείμενο τα χαρακτηριστικά των παραλογών. Ο εκπαιδευτικός 

διαβάζει μια παράγραφο κάθε φορά και οι μαθητές εντοπίζουν τα στοιχεία.  

Πρόσθετες Ερωτήσεις: 

Μπορούμε μέσα από το κείμενο να εξάγουμε κάποια στοιχεία για τη μορφή και το 

είδος της οικογένειας εκείνη την εποχή; 

 Πώς παντρεύτηκε η Αρετή; 

 Ποιος ήταν ο ρόλος της μητέρας; 

 Ποιος ο ρόλος του γιου και του άνδρα στην οικογένεια; 

 

Δραστηριότητα 3: Παιχνίδι με τις λέξεις 

Η τελευταία δραστηριότητα ήταν το παιχνίδι Κρεμάλα, με λέξεις τις οποίες οι 

μαθητές επέλεγαν μέσα από το κείμενο. Με κλήρωση κάθε φορά ένας μαθητής 

τραβούσε ένα χαρτάκι από κάποιο δοχείο, στο οποίο αναγράφονταν τα ονόματα κάθε 

μαθητή. Ο μαθητής που κληρωνόταν διάλεγε μια λέξη από το ποίημα, την οποία 

έγραφε στον πίνακα. Οι υπόλοιποι μαθητές μάντευαν τα γράμματα και 

προσπαθούσαν να βρουν τη σωστή λέξη. Κάθε φορά γινόταν κλήρωση για να 

σηκωθεί στον πίνακα ο επόμενος μαθητής.  

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση και αποτίμηση διδασκαλίας 

 

Οι μαθητές διδάχθηκαν ένα αντικείμενο για το οποίο γνώριζαν ελάχιστα πράγματα. 

Το ενδιαφέρον τους παρέμεινε αμείωτο ειδικά με την προβολή του βίντεο. Η 

διδασκαλία επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο είδος δημοτικών τραγουδιών, τις 

παραλογές. Συγκεκριμένα οι μαθητές ασχολήθηκαν με το ποίημα Του νεκρού αδελφού 

και με την κατάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση μπόρεσαν να συσχετίσουν τη νέα 

γνώση με την υπάρχουσα και να την εφαρμόσουν στις δραστηριότητες και στο 

κείμενο. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των μαθητών για το κείμενο ήταν εύστοχα, 

ενώ ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες, παρόλη τη μικρή 

δυσκολία τους, αφού απαιτούσε πολλές φορές κριτική σκέψη. Η διδασκαλία αυτή 

ήταν μια θετική εμπειρία, η οποία απείχε από την παραδοσιακή και δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία, η οποία βασίζεται στη χρήση του διδακτικού εγχειριδίου. Στο επίκεντρο 

βρίσκονταν οι απόψεις των μαθητών και ο διάλογος μεταξύ τους και με την 

εκπαιδευτικό. Αυτό που κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν το 

βίντεο και η άσκηση «κρεμάλας», με την οποία ολοκληρώθηκε η διδασκαλία.  

  

Παράρτημα: 

Κείμενο 

Του νεκρού αδερφού (Ελλάδα)  
  

Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη, 

την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη, 

την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε! 

 Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει, 

στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της.           5 

Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 

να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. 

Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει. 

«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα, 

στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω,     10 
αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. 

- Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα απιλογήθης. 



Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια, 

κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει; 

-Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,    15 
Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 

κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι 

κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν,           20 

βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. 

Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μοιρολογιόταν, 

στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της. 

«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε, 

οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα!                     25 

το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το κάμεις; 

 

Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 

αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις». 

Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 

η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε.                   30   

Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, 

και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει. 

 

Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. 

Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι. 

Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει:               35 

«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε. 

-Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα; 

Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 'ρθω, 

κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να 'ρθω. 

-Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως και αν είσαι».    40 

Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει.   

 

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν, 

δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια, 

μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία: 

«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!                 45 

-   Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 

-   Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». 

Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε: 

«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 

να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους!                       50 

-   Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 

πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. 

-   Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν. 

-  Φοβούμαι σ', αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. 

- Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αϊ-Γιάννη                             55 

κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι». 

Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε: 

«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, 

τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!» 

Τ' άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της.                        60 



«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια; 

-   Άφησ', Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ' ας λέγουν 

-   Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν' η λεβεντιά σου, 

και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ' όμορφο μουστάκι; 

- Έχω καιρό π' αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου».                 65 

 

Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν. 

Βαριά χτυπά τ' αλόγου του κι απ' εμπροστά της χάθη. 

Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοΐζει. 

Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της. 

Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα                 70 

βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι μαύρο, 

βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. 

Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα, 

και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. 

Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν.                          75 

«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε, 

κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω, 

κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα 

-   Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα. 

- Ποιος είν' αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα;             80 

-   Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου». 

 

Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο. 

 
*μπάλσαμο, καροφύλλι: αρωματικά φυτά του κήπου 
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