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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

Ο TOBI ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΜΠΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Κινούμενο σχέδιο της Verena Fels 
Γερμανία Ι Διάρκεια  7 λεπτά 

 Ένα μικρό λυκάκι προσπαθεί να 
διεκδικήσει τη θέση του στο σχολικό και 
ταυτόχρονα να βρει την αληθινή φιλία.

YALLAH! 
Κινούμενα σχέδιο των Nayla Nassar, 
Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, 
Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice
Behague  Ι Γαλλία Ι Διάρκεια 3 λεπτά 
Χωρίς διάλογο

Βηρυτός, 1982. Καθώς ο Νίκολας 
ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη 
γενέτειρά του, σπαρασσόμενη από 
έναν ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο, 
διασχίζει το μονοπάτι του Naji, ενός 
απερίσκεπτου εφήβου αποφασισμένου 
να πάει στην πισίνα. Προσπαθώντας να 
προστατεύσει τον νεαρό, ο Νίκολας 
βρίσκεται σε μια σουρεαλιστική 
κούρσα ενάντια στον πόλεμο, όλα για 
την απλή ελευθερία του να 
κολυμπήσει.

ΟΜΙΧΛΗ 
Κινούμενο σχέδιο του Leonardo
Romero Zarza
Κολομβία Ι Διάρκεια 10 λεπτά  

Ο Νίκολας είναι ένα παιδί που έχει 
μετακομίσει με τους γονείς του στα 
προάστια κοντά σε ένα αρχαίο δάσος. 
Το μέρος αποκτά νέο νόημα όταν 
αρχίζει να έχει μυστηριώδεις 
συναντήσεις με ιθαγενή ζώα. Θα 
ανακαλύψει ένα δάσος γεμάτο ζωή και 
θα καταλάβει τη σημασία μεταξύ 
ανθρώπου και φύσης.

ΜΑΜΑ ΒΡΕΧΕΙ 
Κινούμενο σχέδιο του Hugo de 
Faucompret
Γαλλία Ι  Διάρκεια 30 λεπτά 

Η Jeanne,ανυπομονεί να περάσει τα 
Χριστούγεννα με τη μαμά της, αλλά την 
στέλνουν εν αγνοία της στη γιαγιά της. 
Οι διακοπές αποδεικνύονται μεγάλη 
περιπέτεια καθώς η Τζέιν γνωρίζει 
νέους φίλους: τον γιγάντιο Cloclo που 
ζει στο δάσος, τη Σόνια και τον Λέον, 
δύο ντόπια παιδιά. Καθώς μαθαίνει να 
ανοίγεται στους άλλους, η Τζέιν θα 
εμπνεύσει στη μητέρα της την 
απαραίτητη δύναμη.
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BANΙΛΙΑ 
Κινούμενο σχέδιο του Guillaume
Lorin
Γαλλία - Ελβετία Ι Διάρκεια 30 

λεπτά 

 Η Vanille μια νεαρή Παριζιάνα που 
έφτασε πρόσφατα στη 
Γουαδελούπη, βουτάει σε μια 
περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, 
συναντώντας γραφικούς 
χαρακτήρες και ένα μαγικό 
λουλούδι. Αυτές είναι διακοπές που 
υπόσχονται να είναι πλούσιες σε 
ανατροπές!



Περιγράψτε και αναλύστε τις αφίσες

• Παρακολουθώ και περιγράφω την αφίσα.
Πόσοι χαρακτήρες υπάρχουν;

Πως ΜΟΙΑΖΟΥΝ?

Πού είναι?

Τι συνδέσεις πιστεύετε ότι υπάρχουν μεταξύ των χαρακτήρων ;

Που θα διαδραματιστεί η ταινία; Σε ποια εποχή;

Τι πραγματεύεται η ταινία; 

• Δίνω τη γνώμη μου.

• Με βάση τον τίτλο και την αφίσα, τι πιστεύετε ότι θα είναι; Τι θα συμβεί;Τι σας θυμίζει;
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Η Ιστορία 
Η Jeanne, 8 ετών, είναι ένα μικρό κορίτσι με δυνατό χαρακτήρα. Ζει μόνη με τη 
μητέρα της, η οποία περνάει κατάθλιψη.  Αποφασίζει να πάρει βοήθεια και πρέπει να 
στείλει την κόρη της να περάσει τις διακοπές των  Χριστουγέννων με την γιαγιά της. 
Αλλά η Jeanne δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη μητέρα της και φεύγει σέρνοντας 
τα πόδια της: στην εξοχή, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει, και το σπίτι της γιαγιάς μυρίζει 
κρεμμύδι!!  Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες οι διακοπές αποδεικνύονται μια 
πραγματική περιπέτεια. Η Jeanne συναντά απρόσμενους φίλους: το Léon και τη Sonia, 
δύο ντόπια παιδιά, και ειδικά τον Cloclo, τον τεράστιο και μυστηριώδη αλήτη που ζει 
στο δάσος. Ο Cloclo δεν μυρίζει πολύ καλά, αλλά έχει  ταλέντο στα αστεία και την 
μουσική !! Χάρη στο Léon, τη Sonia, τον Cloclo και τη  γιαγιά «κρεμμύδι»  η Jeanne θα 
μάθει ότι η ζωή μπορεί να είναι γιορτή. Μαθαίνοντας να ανοίγετε στους νέους της 
φίλους, μπορεί να εμπνεύσει στη μητέρα της τη δύναμη και να βγάλει λυπημένους 
ανθρώπους από το νοσοκομείο με τραγούδια. 



Η Jeanne είναι ένα 8χρονο κορίτσι με ισχυρό χαρακτήρα. Είναι γεμάτη ζωντάνια και 
μερικές φορές λίγο σκυθρωπή. Κουβαλάει μέσα της μια μικρή μελαγχολία που 
συνδέεται με την κατάσταση της μητέρας της που πάσχει από κατάθλιψη. Ο 
πατέρας της είναι μουσικός και συχνά πηγαίνει σε περιοδείες. Δεν τον βλέπει πολύ 
και ως εκ τούτου ζει μόνη με τη μητέρα της Cécile. Πρέπει να περάσει. τις γιορτές 
των Χριστουγέννων στο σπίτι της γιαγιάς «κρεμμύδι»  αλλά αυτή η ιδέα δεν την 
ευχαριστεί πολύ. 

Xαρακτήρες                 
3 γενιές γυναικών

Η Cécile είναι η μητέρα της Jeanne. Είναι μαγείρισσα και σεφ ενός εστιατορίου 
που μόλις έκλεισε. Από τότε, περνάει μια δύσκολη περίοδο και δεν είναι πολύ 
καλά. Είναι κουρασμένη δεν έχει πια όρεξη για τίποτα και δεν φαίνεται πλέον καν 
ικανή να ανταπεξέλθει στο ρόλο της μητέρας, αυτή που είναι παρ 'όλα αυτά 
μητέρα γεμάτη με αγάπη και φροντίδα. Ως εκ τούτου, αποφασίζει να λάβει 
βοήθεια και να περάσει μερικές ημέρες σε  κλινική για τη θεραπεία της 
κατάθλιψης

Η γιαγιά «κρεμμύδι» είναι η μητέρα της Cécile και η γιαγιά της Jeanne. Ζει σε ένα 

παλιό σπίτι τόσο μαγικό όσο και σκονισμένο. Είναι μια δυναμική γιαγιά, ευγενική 

και γενναιόδωρη, πάντα έτοιμη να ανοίξει την πόρτα της και να προσφέρει... γιατί 

μαγειρεύει την καλύτερη πίτα κρεμμύδι του κόσμου!!  Είναι μια στοργική μητέρα 

και γιαγιά που ξέρει πως θα δώσει στη Jeanne πίσω το χαμόγελο της. Με την καλή 

επικοινωνιακή της διάθεση και τις σωστές λέξεις ξέρει πως να μιλήσει στο μικρό 

κορίτσι για την κατάθλιψη της μητέρας της. 



Χαρακτήρες

Ο Cloclo είναι ένας γίγαντας με μεγάλη καρδιά!! Είναι τεράστιος και η κατασκευή του είναι εντυπωσιακή. Ο Cloclo ζει μόνος του. Αρχικά τρομακτικός στην όψη θα 

αποδειχθεί τελικά πολύ πιο τρυφερός απ' ό,τι φαίνεται. Είναι λίγο μάγος αλλά και λάτρης της μουσικής, τεχνίτης και γκουρμέ .. λατρεύει την πίτα από κρεμμύδι της 

γιαγιάς «κρεμμύδι» !! Θα γίνει φίλος με την Jeanne και της προσφέρει την άνεση που χρειάζεται. Θα της συστήσει το τραγούδι του δάσους και θα την πάρει υπό την 

προστασία του. Αυτός ο χαρακτήρας, τόσο ποιητικός, συγκινητικός και μυστηριώδης δίνει  θαυμάσια διάσταση στην ταινία. 

Η Sonia και ο Léon είναι δύο παιδιά της περιοχής. Ζουν κοντά 
στο χωριό της γιαγιάς «κρεμμύδι» και γνωρίζουν καλά τον 
Cloclo. Η Sonia είναι 10χρονο κορίτσι μικτής φυλής και ο Léon
είναι μικρό αγόρι, λίγο γκρινιάρης 7-8 χρονών. Αυτοί είναι 
συνεργοί και συνεργάτες του παιχνιδιού και θα εκπαιδεύσουν 
πολύ γρήγορα τη Jeanne στις υπαίθριες περιπέτειές τους



Cine-Philo 
Πίσω από το χαρούμενο και υπέροχο σύμπαν της και τη συλλογή πολύχρωμων χαρακτήρων τoυ η 
ταινία «Μαμά Βρέχει» θυμίζει διακριτικά το ευαίσθητο θέμα της κατάθλιψης. Όπως η Jeanne, 
πολλά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την κακουχία ενός από τους γονείς τους, χωρίς πραγματικά 
να καταλαβαίνουν τι είναι. Αυτή η παρεξήγηση συχνά αποκαλύπτει μια βαθιά αίσθηση ενοχής ή 
αδυναμίας. Στην ταινία, η Jeanne περνάει από διαφορετικά συναισθήματα, που κυμαίνονται από 
τη λύπη έως τη χαρά, συμπεριλαμβανομένου του θυμού και του φόβου. Η ιστορία αυτού του 
μικρού κοριτσιού με δυνατό χαρακτήρα είναι επομένως μια πρόσκληση για να εξερευνήσουμε τα 
συναισθήματα που μερικές φορές μπορεί να μας κυριεύουν και να αναρωτιόμαστε για αυτή την 
παράξενη ασθένεια της ψυχής. 

Ως εκ τούτου, η προβολή του «Μαμά Βρέχει» μπορεί να είναι μια ευκαιρία να οργανωθεί μια 
συζήτηση ή ένα φιλοσοφικό εργαστήριο (ciné-philo) γύρω από αυτών των θεμάτων. Στη
συνέχεια, θα αφήσουμε να αναδειχθεί μια συζήτηση όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη, αυθόρμητη 
και χωρίς προκαταλήψεις.

Οργανώστε ένα cine-philo 
Στόχοι: 

• Μάθετε να μιλάτε και να υποστηρίζετε τις ιδέες σας

• Αναπτύξτε την προφορική έκφραση και εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας 

• Δομήστε το επιχείρημά σας 

• Ακούστε και σεβαστείτε τις ιδέες και τα λόγια των άλλων, δίνοντάς τους αξία 

• Αναπτύξτε την κριτική σκέψη 

• Αναπτύξτε ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα

• Αποκτήστε αυτοπεποίθηση 

• Μάθετε να αναγνωρίζετε, να ονομάζετε και να κατανοείτε καλύτερα τα συναισθήματά σας και 
επομένως και τα συναισθήματά των άλλων



Διαδρομές για την υλοποίηση ενός cine-philo:
Ο χάρτης των μικρών φιλοσόφων 

• Ακούστε τους άλλους και περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσουν την σκέψη τους.

• Περιμένετε μέχρι να σας δοθεί ο λόγος για να μιλήσετε.

• Ποτέ μην κοροϊδεύετε και να σέβεστε το λόγο των άλλων: δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

• Σκεφτείτε τι θέλετε να πείτε πριν ζητήσετε να μιλήσετε.

• Έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε αλλά το εκφράζουμε ήρεμα.

• Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις αν δεν καταλαβαίνετε κάτι

Ο ρόλος του ενήλικα 

Ο ενήλικος είτε είναι δάσκαλος, συντονιστής ή γονέας, θα παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή για να διευκολύνει την ροή της συζήτησης. Το θέμα δεν είναι να κρίνουμε ή να 

αξιολογούμε τα λόγια των παιδιών αλλά να τα βοηθάμε στις σκέψεις και την ομιλία τους. Ο ενήλικος θα τους βοηθήσει  να μην χαθούν στη συλλογιστική τους καθώς και να 

ζωντανέψει τη συζήτηση  ζητώντας εξηγήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τις ιδέες που εκφράζονται, για να ορίσουν μια λέξη, μια έννοια ή μια ιδέα και να υποστηρίξουν την άποψη 

τους. Η φιλοσοφία δεν είναι παιδαγωγική της απάντησης, αλλά παιδαγωγική της ερώτησης. Ο ενήλικας πρέπει και να προκαλεί και να γεννά αυτονομία σκέψης στα παιδιά, 

προτείνοντας ένα πλαίσιο για κατάλληλη συζήτηση στην οποία θα αισθάνονται άνετα. προτείνοντας ένα πλαίσιο προσαρμοσμένη συζήτηση στην οποία θα αισθάνονται άνετα. 

Για να διαδώσουμε καλύτερα τη λέξη και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ακούν το ένα το άλλο και να σέβονται τις ιδέες των άλλων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το «ραβδί 

του λόγου». Αυτό το πολύ απλό εργαλείο – που μπορεί να γίνει ακόμη και με τα παιδιά – θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε ποιος μιλάει και να διευκολυνθούν στην ακρόαση. 

Περνώντας το από χέρι σε χέρι, τα παιδιά μαθαίνουν να δίνουν το λόγο το ένα στο άλλο. Πριν ξεκινήσει το εργαστήριο, τα παιδιά μπορούν να κληθούν να κλείσουν τα μάτια τους 

και να συγκεντρωθούν στην αναπνοή τους για να ενθαρρύνουν συναισθηματική ηρεμία και συγκέντρωση. Μπορείτε να κάνετε ακόμη και μικρές ασκήσεις χαλάρωσης



Μιλώντας για την κατάθλιψη με τα παιδιά 

Κατάθλιψη: τι είναι;

«Κατάθλιψη είναι όταν κάνεις συνεχώς μαύρες σκέψεις. όταν η καρδιά σου είναι στεγνή 

σαν μπαγιάτικη κρέπα και οι μύες σου πλαδαροί σαν φέτες ζαμπόν. Και κλαις όλη την 

ώρα, χωρίς λόγο, και όλα σου μοιάζουν χωρίς νόημα» Γιαγιά κρεμμύδι 

Η κατάθλιψη (ή μείζων καταθλιπτική διαταραχή) είναι μια ψυχική διαταραχή, που 

χαρακτηρίζεται από θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης, αισθήματα ενοχής 

ή χαμηλής αυτοεκτίμησης , προβλήματα με τον ύπνο ή το φαγητό, αίσθημα κόπωσης και 

έλλειψη συγκέντρωσης. Μπορεί να είναι μακράς διάρκειας ή υποτροπιάζουσας και 

επηρεάζει ουσιαστικά την ικανότητα των ανθρώπων να λειτουργούν στην εργασία ή στο 

σχολείο ή στη διαχείριση καθημερινών καταστάσεων. (Πηγή: Π.Ο.Υ) 

Είναι μια ασθένεια. που επηρεάζει όλες τις ηλικίες από την παιδική ηλικία έως πολύ 

αργότερα στην ζωή. Περισσότερες γυναίκες επηρεάζονται από την κατάθλιψη παρά οι 

άνδρες. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression


Συζητάμε:

• Πώς καταλαβαίνουμε ότι η μητέρα της Jeanne δεν αισθάνεται καλά; Φαίνεται κουρασμένη, 

ξεχνάει να πάει να πάρει την Jeanne από το σχολείο, δεν φτιάχνει πλέον φαγητό, υπάρχουν 

φάρμακα στο τραπέζι, νεκρά φυτά, έχουν post-it σημειώσεις κολλημένες σε όλο το μέρος της

κουζίνας για να μην ξεχνά τις μικρές καθημερινές εργασίες («Να πάρω την Jeanne από το σχολείο", 

«Να ετοιμάσω το δείπνο", «Να καλέσω την γιαγιά"...) 

• Τι νομίζετε ότι της συμβαίνει; 

• Γιατί είναι έτσι; Τι συνέβη;

• Πώς αντιδρά το κοριτσάκι; Φροντίζει να κάνει τα μαθήματα της, είναι αυτόνομη. Είναι θυμωμένη 

και αισθάνεται ότι οι γονείς της θέλουν να την ξεφορτωθούν (αίσθημα εγκατάλειψης). 

• Γιατί η Jeanne πρέπει να πάει στην γιαγιά της;  

• Ενώ η Jeanne είναι στο σπίτι της γιαγιά της, πού είναι η μητέρα της; Για ποιο λόγο; 

• Στην αρχή, τι καταλαβαίνει η Jeanne όταν η μητέρα της την στέλνει στην γιαγιά; Πώς αντιδρά; 

Νομίζει ότι η μαμά της έφυγε για να διασκεδάσει χωρίς αυτήν. Δεν θέλει να της μιλήσει, ούτε να 

ακούσει τα μηνύματά της. 

• Πώς είναι οι διακοπές στην γιαγιά κρεμμύδι ; Τι συναντήσεις θα έχει; Και τι θα κάνουν όταν 

συναντηθούν; 

• Πώς η Jeanne καταλαβαίνει ότι η μητέρα της δεν έφυγε μόνη της σε διακοπές; Τι θα κάνει για να 

βοηθήσει τη μητέρα της να θεραπευτεί; Με το άνοιγμα σε άλλους και συστήνοντάς την στους νέους 

της φίλους, η Jeanne θα οδηγήσει τη μητέρα της στο δρόμο της ανάρρωσης. 

• Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που πάσχει από κατάθλιψη;



Συζητάμε: 
• Τι συναισθήματα βιώνει η Jeanne στην ταινία;

• Στην αρχή γιατί είναι θυμωμένη; 

• Όταν φτάνει στην γιαγιά κρεμμύδι πώς νιώθει;

• Πώς νιώθει η Jeanne όταν γνωρίζει τον Cloclo;

• Ποια γεγονότα θα κατευνάσουν τον θυμό της; 

• Στο τέλος της ταινίας πώς νιώθει η Jeanne; Αυτό το συναίσθημα μοιράζεται με άλλους χαρακτήρες;

Σχετικά με τα συναισθήματα: 
• Τι πληροφορίες μας δίνουν τα συναισθήματα όταν τα διαβάζουμε στο πρόσωπο κάποιου;

• Είναι σημαντικό να μοιράζεστε τα συναισθήματά σας με έναν φίλο ή με τους γονείς σας; Γιατί ; 

• Πώς θα ήμασταν αν δεν νιώθαμε ποτέ χαρά;

• Έχουμε μερικές φορές καλό λόγο να είμαστε θυμωμένοι; Πότε;

• Μπορεί ο θυμός μερικές φορές να είναι χρήσιμος; 

• Τα συναισθήματά μου με βοηθούν να βάλω τον εαυτό μου στη θέση των άλλων;

• Όταν βλέπω κάποιον θυμωμένο ή λυπημένο, τι μπορώ να κάνω;

• Μπορούμε να αποτρέψουμε να δημιουργηθεί ένα συναίσθημα μέσα μας; 

• Κάποιος που δεν φοβάται τίποτα, υπάρχει;

Γύρω από τα συναισθήματα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, η Jeanne θα περάσει από διαφορετικά 
συναισθήματα. Με το να θυμόμαστε τα βασικά στάδια του ταξιδιού της 
μπορούμε να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα 
που βιώνει και μέσα από αυτά, να ανασκευάσει την εξέλιξη του 
χαρακτήρα της

Στόχοι:
• Προσδιορίστε και ονομάστε τα συναισθήματα και τα συναισθήματα 
ενός χαρακτήρα (θλίψη, θυμός, χαρά, φόβος) 
• Αποκτήστε λεξιλόγιο για να περιγράψετε διαφορετικές 
συναισθηματικές εντάσεις (κατηγοριοποιήστε)



Δραστηριότητα: Τι συναίσθημα
Δείτε παρακάτω τα καρέ της ταινίας  και αναγνωρίστε τα συναισθήματα των χαρακτήρων από διαφορετικές ενδείξεις (εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, στάση κ.λπ.):
Τι αισθάνεται ο χαρακτήρας; Πώς το καταλαβαίνουμε; Εξηγήστε τι πυροδότησε αυτό το συναίσθημα.

Συνδέστε τις εικόνες από την ταινία με το αντίστοιχο συναίσθημα.
Χαρά / Θλίψη / Θυμός  / Φόβος / Αηδία



Ο καιρός των συναισθημάτων 

Στον τίτλο «Μαμά Βρέχει» όπως σε αρκετές σεκάνς της ταινίας, βρίσκουμε μια αναλογία μεταξύ του καιρού και των συναισθημάτων των χαρακτήρων. Έτσι ο τίτλος 
υποδηλώνει την κατάθλιψη της μητέρας της Jeanne ή της μελαγχολίας του μικρού κοριτσιού. Στην αρχή της ταινίας καθώς ετοιμάζει τις βαλίτσες, η Σεσίλ
παρακολουθεί τηλεόραση και η παρουσιαστής του καιρού ανακοινώνει  «ο καιρός δεν θα παρουσιάσει βελτίωση. Η βροχόπτωση θα κυριαρχήσει  στην χώρα» 

Εκ τούτου, ο χρόνος είναι μεταβλητός, όπως τα συναισθήματα. Η βροχή και ο γκρίζος ουρανός θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε καταγάλανο ουρανό. Με τον ίδιο 
τρόπο, η συνάντηση της Jeanne με τον εντυπωσιακό Cloclo υπογραμμίζεται από την καταιγίδα, που μεταφράζει και τονίζει το αίσθημα φόβου της μικρής

Δραστηριότητα: 
Δημιουργία βαρόμετρου συναισθημάτων 
1 - Εκτυπώστε και κόψτε τα στοιχεία του προτύπου που θα βρείτε στην επόμενη  σελίδα τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να κολλήσετε σε χαρτόνι. 
2 - Στερεώστε το βέλος στο σημείο που υποδεικνύεται με ένα μικρό κύκλο. 

Χρησιμοποιώντας το Βαρόμετρο Συναισθημάτων  τα παιδιά θα μπορούν να αναγνωρίσουν, να ονομάσουν και να περιγράψουν τα δικά τους συναισθήματα. 
Θα είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσουν επίσης αυτά τα συναισθήματα (χαρά, φόβος, λύπη, θυμός) και να επισημάνουν τη διαβάθμισή τους.
Επιτέλους, μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός συναισθήματος (αν είμαι λυπημένος, χρειάζομαι…





Βιβλία κίνησης (Flick books)
Τα βιβλία Flick εφευρέθηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και πιστεύεται ότι το πρώτο βιβλίο ταινίας δημιουργήθηκε από τον John Barnes Linnett το 1868. Τα 
βιβλία κίνησης χρησιμοποιούν την επιμονή της όρασης για να ξεγελάσουν το μάτι στην αντιληπτή κίνηση. Τα βιβλία κίνησης είναι ουσιαστικά μια συλλογή 
ελαφρώς τροποποιημένων εικόνων που συνδέονται στο ένα άκρο για να επιτρέψουν στο χρήστη να κινεί τις εικόνες με το χέρι, βλέποντας τις εικόνες σε γρήγορη 
διαδοχή και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της κίνησης. 

Για κάθε κίνηση του χαρακτήρα ή αντικείμενου είναι απαραίτητο να παραχθούν μια σειρά από σχέδια που αντιπροσωπεύουν τις διαδοχικές φάσεις τις δράση. Ο 
αριθμός των εικόνων χρειάζεται είναι 24 ανά δευτερόλεπτο, αλλά κάποιες κινήσεις  απαιτούν μόνο 12 καρέ.

Δραστηριότητα: flip book
Εκτυπώστε τις επόμενες τρεις σελίδες σε ένα χαρτόνι και κόψτε κάθε εικόνα. Για να σε βοηθήσω προσθέσαμε μικρούς αριθμούς σε κάθε εικόνα, βάλτε όλες τις 
εικόνες στην σειρά  και ενώστε τις στην  αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας λαστιχάκι ή πένσα διπλό κλιπ. Μετά απλά πρέπει να  μετακινησετε πολύ γρήγορα στις 
σελίδες σας στο flip book για να δείτε τον Léon να ζωντανεύει 









Κριτικός ταινιών
Γίνετε πραγματικός κριτικός εκφράζοντας τη γνώμη σας για τις μικρού μήκους ταινίες που έχετε δει!!
Στόχος: Βάλτε τον μαθητή σε θέση ειδικού θεατή. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ομάδες. Μετά την προβολή αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ταινίες 
μικρού μήκους. Eκφράστε τα συναισθήματά σας (μου άρεσαν οι χαρακτήρες, δεν μου άρεσε η ιστορία, ήταν όμορφη.. ) και γράψτε τι είδες, άκουσες και τo θέμα/ηθικό 
δίδαγμα είχαν οι ιστορίες.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΤΙ ΑΚΟΥΩ ΤΙ ΜΟΥ ΛΕNE

www.psaroloco.org



Για περισσότερα δωρεάν σχέδια μαθήματος 
επισκεφτείτε το www.psaroloco.org
Psaroloco Εκπαίδευση

ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η κινούμενη εικόνα stop - motion μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει μια ποικιλία 
στοιχειωδών εννοιών: Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν οπτικά ιδέες μέσω ψηφιακής 
αφήγησης - να μάθουν για την ιστορία μέσω της αναπαράστασης - να απεικονίσουν τις 
επιστημονικές διαδικασίες και τους κύκλους ζωής - να οραματιστούν και να εξηγήσουν τα 
μαθηματικά

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ www.el.psaroloco.org/animation

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΜΗΤΕΡΑ Ι ΑΓΑΠΗ I ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διδακτικός στόχος : οι μαθητές θα μάθουν για την εκφραστική συναισθηματική και 
αφηγηματική αξία του ήχου/μουσικής, θα μάθουν να αναλύουν με κριτικό τρόπο τους 
χαρακτήρες και την αφήγηση στην ταινία. Θα γνωρίσουν μέσα από την τέχνη την πολιτισμική 
κληρονομιά της Αφρικής και τα διαφορετικά εκφραστικά μέσα της ταινίας.

Η ταινία αντικατοπτρίζει τους άρρηκτους και ουσιαστικούς δεσμούς μεταξύ των γονιών και των 
παιδιών τους

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ www.el.psaroloco.org/about-a-mother

Lessons are shareable with attribution for non-commercial use only, and if remixed, must distributed under the same license
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