ΕΝΑ ΣΥΝΝΕΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΟΥ της Ελένης Ανδρεάδη
Ιδέες για δραστηριότητες με αφορμή το βιβλίο
1. Πάρε ένα χαρτί και ζωγράφισε σε αυτό έναν τοίχο ενός σαλονιού, όπως φαίνεται όταν
είσαι μέσα στο σπίτι. Βάλε στη μέση της ζωγραφιάς ένα παράθυρο στον τοίχο. Τι άλλο
μπορεί να βρίσκεται πάνω στον τοίχο; Πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, μια βιβλιοθήκη…
Όταν τελειώσεις ζήτησε βοήθεια από κάποιον μεγάλο για να κόψεις το παράθυρο που
ζωγράφισες ώστε να είναι σαν ένα πραγματικό παράθυρο: μπορεί να είναι μια μεγάλη
τετράγωνη τρύπα στη ζωγραφιά σου ή να έχει παραθυρόφυλλα που ανοιγοκλείνουν όταν
διπλώνεις και ξεδιπλώνεις το χαρτί! Μόλις ετοιμάσεις το παράθυρο, βγες στο μπαλκόνι σου
και κοίταξε τον ουρανό μέσα από το παράθυρο της ζωγραφιάς σου. Βλέπεις τα σύννεφα; Αν
φέρεις την ζωγραφιά κοντά στο πρόσωπο σου, βλέπεις πιο πολλά σύννεφα; Όταν την
απομακρύνεις, τι βλέπεις;
2. Το παιχνίδι αυτό παίζεται καλύτερα μια ηλιόλουστη ημέρα, με λίγα σύννεφα στον
ουρανό. Πρώτα διάλεξε με ποιον ή ποια θέλεις να παίξεις το παιχνίδι. Μετά καθίστε μαζί
δίπλα στο παράθυρο, έξω στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Παρατήρησε τα σύννεφα και όταν
βρεις κάποιο που σου μοιάζει με κάτι, πες το στον/ην συμπαίκτη/τριά σου και δες αν
μπορεί να το εντοπίσει στον ουρανό. Για παράδειγμα: βλέπω ένα σύννεφο που μοιάζει με
πατούσα, μπορείς να βρεις πού είναι;
3. Αλήθεια, πώς δημιουργούνται τα σύννεφα; Πώς βρέχει στη γη απο τον ουρανό και τι
ρόλο παίζει η θάλασσα; Θέλεις να κάνετε ένα μικρό πείραμα στο σπίτι; Θα πάρει λίγο χρόνο
και χρειάζονται μόνο απλά υλικά που έχετε στην κουζίνα: νερό, αλάτι, πάγο, δυο γυάλινα
μπολ, κουταλάκι και σελοφάν. Δες εδώ όλες τις οδηγίες για το πείραμα στα
αγγλικά: https://www.youtube.com/watch?v=2rwFK5_Viqo
4. Όπως ανακάλυψε η Μία, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή, όπως είναι το γέλιο ή η
μυρωδιά από ζεστά κουλουράκια, δεν μπορείς να τα αγγίξεις. Σκέψου και εσύ πράγματα
που σου είναι σημαντικά ή αγαπημένα αλλά δεν μπορείς να τα πιάσεις και προσπάθησε να
τα ζωγραφίσεις! Είναι σίγουρα κάπως δύσκολο, ε; Όταν τελειώσεις την ζωγραφιά σου, δείξε
τη σε άλλους μέσα στο σπίτι για να δεις αν μπορούν να μαντέψουν τι ζωγράφισες.

