∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
βασισµένες στο παιδικό βιβλίο
Γέτι, η δύναµη του Ακόµη (εκδ. ∆ιόπτρα)
Επιµέλεια υλικού:
Αγγελική Χαλκιοπούλου, Μαρίνα Γιώτη,
Γεωργία Σολωµού

Ένα δωρεάν online βιβλίο δραστηριοτήτων
µε ήρωες τους χαρακτήρες από τo βιβλίo
«Γέτι, η δύναµη του ακόµη».
Το Γέτι µας δίνει ιδέες και καταστρώνει παιχνίδια για τα παιδιά για
να περάσουν δηµιουργικά τον χρόνο τους στο σπίτι. Εκτυπώστε
κάρτες, ζωγραφίστε, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να σας
ταξιδέψει, µάθετε για τη δύναµη του ακόµη και… καλή σας
διασκέδαση!

«∆εν απέτυχα. Απλώς βρήκα χίλιους τρόπους
που δεν λειτουργεί µια λάµπα».
-Thomas Edison

∆ραστηριότητες: Γέτι, η δύναµη του ακόµη, Μαρίνα Γιώτη ©2020
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ΤΟ ΜΥΑΛΟ ∆ΥΝΑΜΩΝΕΙ

Μελέτες έχουν πλέον δείξει ότι το
ΙQ* µας αλλάζει στη διάρκεια της
ζωής µας προς τα πάνω ή ακόµα
και προς τα κάτω. Ο εγκέφαλος
είναι ένας µυς, όπως οι µύες των
χεριών και των ποδιών µας.
Κάνοντας προπόνηση γινόµαστε
πιο έξυπνοι. Και ο τρόπος για να
προπονήσουµε το µυαλό µας είναι
να το προκαλέσουµε να κάνει κάτι
δύσκολο, κάτι που δεν έχει
ξανακάνει µέχρι σήµερα. Όταν
προσπαθούµε να βρούµε λύση σε
κάτι, ακόµα και αν δεν τα
καταφέρουµε µε την πρώτη,
δηµιουργούνται στον εγκέφαλό
µας συνάψεις, κι έτσι γίνεται πιο
δυνατός!

BRAINSTORM
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
• Φτιάξτε ένα µοντέλο εγκεφάλου από πλαστελίνη
• ∆ηµιουργήστε νευρώνες από πηλό, χάντρες, σχοινιά ή κορδόνια
• Φτιάξτε µια αφίσα για τον εγκέφαλό µας που δυναµώνει και
αναπτύσσεται
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ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ

Υπάρχουν τόσοι νευρώνες στον
εγκέφαλο όσο και τα αστέρια
στον Γαλαξία µας, περίπου 100
δισεκατοµµύρια
Ο εγκέφαλος σταµατάει να
αναπτύσσεται περίπου 18 ετών,
αλλά συνεχίζει να αλλάζει για
πάντα
Ο εγκέφαλος παράγει αρκετή
ηλεκτρική ενέργεια για να
τροφοδοτήσει µια λάµπα
O εγκέφαλός είναι σχεδιασµένος
να αναπτύσσεται και να αλλάζει,
όπως άλλωστε και ολόκληρο το
ανθρώπινο σώµα.
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∆εν µπορώ να τα καταφέρω… ΑΚΟΜΗ
∆εν ξέρω πως να λύσω την άσκηση… ΑΚΟΜΗ
∆εν έχω φίλους… ΑΚΟΜΗ
∆εν είµαι καλή στο ποδόσφαιρό… ΑΚΟΜΗ
∆εν ξέρω πως να ζωγραφίσω µια καµήλα…
ΑΚΟΜΗ!
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ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Τα παιδιά γράφουν µια ή περισσότερες φράσεις
από τι θα ήθελαν να κάνουν, αλλά δεν έχουν
καταφέρει... ακόµη!

Τώρα, διαβάστε τα δυνατά µε την µαµά ή τον
µπαµπά και µετά από κάθε φράση όλοι µαζί
λέµε... ακόµη! Σαν το Γέτι!
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ
ΣΟΥ ΓΕΤΙ
Πως θα ήταν;
Τι χρώµα θα είχε;
Πως θα περπάταγε;
Θα ήταν µεγάλο ή µικρό;
Θα φορούσε καπέλο, κασκόλ ή
γυαλιά;
Θα κρατούσε κάτι;
Μπορεί και η µαµά ή ο µπαµπάς
να ζωγραφίσουν το δικό τους,
γιατί όλοι έχουµε ένα!
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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕΤΡΑΝΕ
Ακολούθησε τον λαβύρινθο και
βρες ποια δήλωση ανήκει σε ποια
νοοτροπία!

Νοοτροπία
Ανάπτυξης

Είναι δύσκολο,
δεν µπορώ
να το κάνω!
∆εν θα δοκιµάσω
γιατί φοβάµαι
οτι θα κάνω λάθος!

Μπορώ να
δοκιµάσω
διάφορες ιδέες
για να
βρω την λύση!

Σταθερή
Νοοτροπία
Οι δυσκολίες µε
κάνουν
πιο δυνατό!
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ΑΚΟΜΗ

Ζωγράφισε τον αγαπημένο φίλο του

υπογραφή σου:

Όνομα:

Εκπαιδευτικό υλικό: Το Γέτι, η δύναµη του ακόµη, Μαρίνα Γιώτη · Αγγελική Χαλκιοπούλου, Πλανήτης Π ©2020
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ΑΚΟΜΗ

Ζωγράφισε τον αγαπημένο φίλο της

υπογραφή σου:

Όνομα:
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Χρησιµοποιήστε αυτές τις κάρτες ή φτιάξτε και άλλες δικές σας
Οδηγίες:
Τυπώνετε την σελίδα
Κόβεται την κάθε κάρτα οριζόντια
Τσακίζετε στις κάθετες γραµµές
∆ιπλώνετε σαν φυσαρµόνικα ώστε να καλύπτεται το κείµενο
στη µέση που γράφει ακόµη
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ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

∆εν είµαι
καλός
στο οµαδικό
παιχνίδι

ΑΚΟΜΗ
∆εν χρειάζεται να
είσαι απόλυτος.
Σκέψου όλα αυτά
που έµαθες όσο
έπαιζες οµαδικά.

ΤΣΑΚΙΣΕ Ε∆Ω

ΤΣΑΚΙΣΕ Ε∆Ω

ΚΟΨΕ Ε∆Ω

Ωραία! Πες µία φράση ή
ζωγράφισε µία σκηνή που θα σε
βοηθήσει να ζητήσεις την βοήθεια
ενός φίλου που γνωρίζει καλά τους
κανόνες του παιχνιδιού. Μπορεί
να γίνει ο “Γέτι - Φίλος’” σου,
στο παιχνίδι.
ΚΟΨΕ Ε∆Ω

ΑΚΟΜΗ
∆εν είµαι
καλός
σε τίποτα

∆εν έχεις βρεί κάτι
που να σου αρέσει
πολύ; Σκέψου όλες τις
στιγµές χαράς. Σκέψου
τους ανθρώπους που
θαυµάζεις γιατί κάνουν
κάτι που σου αρέσει.

Ωραία! Πες µία φράση ή
ζωγράφισε µία σκηνή που θα
σε βοηθήσει να γίνεις καλός σε
κάτι που σου αρέσει. Μετά
εξασκήσου σ’ αυτό!

ΚΟΨΕ Ε∆Ω

∆εν τα
κατάφερα
στα Μαθηµατικά

ΑΚΟΜΗ
∆εν χρειάζεται να
γενικεύεις. Σκέψου όλα
τα µικρά που έχεις
καταφέρει στα
Μαθηµατικά.Τελικά δεν
είναι ούτε µικρά,
ούτε λίγα!

Ωραία! Πες µία φράση ή
ζωγράφισε µία σκηνή που θα
σε βοηθήσει να συνεχίσεις
να προσπαθείς.

ΚΟΨΕ Ε∆Ω

ΑΚΟΜΗ
∆εν τα
κατάφερα
στον Αθλητισµό

∆εν χρειάζεται να
γενικεύεις. Σκέψου όλα
τα µικρά που έχεις
καταφέρει στον
Αθλητισµό.Τελικά
δεν είναι ούτε µικρά,
ούτε λίγα!

Ωραία! Πες µία φράση ή
ζωγράφισε µία σκηνή που θα
σε βοηθήσει να συνεχίσεις
να προσπαθείς.

ΚΟΨΕ Ε∆Ω

∆εν τα
κατάφερα
στην Ανάγνωση

ΑΚΟΜΗ
∆εν χρειάζεται να
γενικεύεις . Σκέψου
όλα τα µικρά που
έχεις καταφέρει
στην Ανάγνωση.
Τελικά δεν είναι ούτε
µικρά,ούτε λίγα!

Ωραία! Πες µία φράση ή
ζωγράφισε µία σκηνή που θα
σε βοηθήσει να συνεχίσεις
να προσπαθείς.
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ΘΕΤΙΚΟ∆ΥΝΑΜΗ

Περιέγραψε µέσα στο σύννεφο
µια δύναµη που θα µπορούσες
να έχεις ως ήρωας ή ηρωίδα η
οποία θα βοηθά τους
ανθρώπους γύρω να νιώσουν
καλά!
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ΒΟΗΘΗΣΕ
ΤΟ ΑΓΟΡΙ
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

να βρει το Γέτι!
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Συµπλήρωσε τις εκφράσεις
για κάθε νοοτροπία

∆εν
µπο
το κ ρώ να
άνω
!

να
ρώ
Μπο άνω!
το κ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Nοοτροπία Ανάπτυξης
Σταθερή Nοοτροπία
∆ραστηριότητες: Γέτι, η δύναµη του ακόµη, Μαρίνα Γιώτη ©2020

Εκπαιδευτικό υλικό
και θεατρικές διασκευές των βιβλίων
για σχολεία: www.marinagioti.gr

Επικοινωνήστε µε τη Μαρίνα:

marina@marinagioti.gr
και στην Κλειστή Οµάδα Αναγνωστών
της στο Facebook

Βρείτε το βιβλίο εδώ: www.dioptra.gr

Επιστηµονική επιµέλεια υλικού:

Αγγελική Χαλκιοπούλου
Σύµβουλος Εκπαιδευτικός/ Ερευνήτρια Παιδικής
Λογοτεχνίας/Creative Director στην εταιρία εκπαιδευτικών
προγραµµάτων «Μικρός Οδυσσέας». Iδρύτρια της εταιρίας
εκπαιδευτικών προγραµµάτων «Μικρός Οδυσσέας”, η οποία
σχεδιάζει και υλοποιεί βιωµατικά, εκπαιδευτικά
προγράµµατα, πολλαπλής νοηµοσύνης για παιδιά, µε
εργαλεία τις τέχνες, τις επιστήµες και την παιδική
λογοτεχνία.

«Μικρός Οδυσσέας» µε το πρότυπο πρόγραµµα
«Βίβλιος Ίππος», ταξιδεύει στα σχολεία της Κύπρου µε ιδέες
και προτάσεις εναλλακτικής µάθησης κι εκπαίδευσης.

«Πλανήτης π» είναι µια νέα εκπαιδευτική οµάδα, της
Χαλκιοπούλου Αγγελικής και της Γεωργίας Σολωµού, η
οποία οργανώνει δηµιουργικά πρότζεκτ - συνέδρια,
εργαστήρια, παρουσιάσεις και σεµινάρια µε βασικό
γνώµωνα την ψυχική ενδυνάµωση και την διάδοση
εναλλακτικών µεθόδων µάθησης στην σύγχρονη
εκπαίδευση.

Tel: 96027382
mikrosodysseas18@gmail.com
planitisp20@gmail.com
FB:
Μικρός Οδυσσέας-Little Odysseus
πλανήτης π

