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« Ο δρόμοσ είχε τθ δικι του ιςτορία ». Αυτό το τραγοφδι ιταν το ζναυςμα για να 
ξεκινιςει θ ςυηιτθςθ  ςχετικά με τθν εξζγερςθ του πολυτεχνείου. Σο παραπάνω 

τραγοφδι άρεςε πολφ ςτα παιδιά και δεν παραλείψαμε να το αναλφςουμε και να 
ςχολιάςουμε ότι μασ ζκανε εντφπωςθ.  



Διαβάςαμε το βιβλίο « Η εξζγερςθ του Πολυτεχνείου » Παρατθριςαμε τισ εικόνεσ, 
γνωρίςαμε το Πολυτεχνείο και ανακαλφψαμε νζεσ λζξεισ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

προςπακιςαμε να τισ προφζρουμε. Ιδανικό βιβλίο για αυτι τθν θλικία είναι θ 
«Ντενεκεδοφπολθ» τθσ Ευγενίασ Φακίνου. Σα ντενεκεδάκια ηοφςαν ευτυχιςμζνα 

μζχρι που εμφανίςτθκε....... 



Ο Λαδζνιοσ, ο μεγάλοσ ντενεκζσ του λαδιοφ και αποφάςιςε να κυβερνιςει τθ πόλθ 
τουσ. Σα ντενεκεδάκια τότε ξεςθκϊκθκαν  και τον ζδιωξαν. Αυτι θ ιςτορία μασ ζδωςε 

τθν αφορμι να μιλιςουμε για τισ ζννοιεσ Δθμοκρατία και Δικτατορία. υηθτιςαμε 
και φζραμε κακθμερινά παραδείγματα μζςα από τθν ςχολικι ηωι. Παρατθριςαμε 

προςεκτικά το Λαδζνιο και αναφζραμε τα χαρακτθριςτικά του. 



Αρκετά παιδιά δεν είχαν ιδζα τι είναι τα ντενεκεδάκια και ζτςι κελιςαμε να 
περιεργαςτοφμε ζνα από αυτά που βρικαμε ςτθν τάξθ μασ. Παρατθριςαμε ότι ζχει 
χρϊμα αςθμί, το ςχιμα του είναι κυλινδρικό, είναι άδειο και ζχει καπάκι. υγκρίναμε 

το ντνεκεδάκι με το Λαδζνιο και γνωρίςαμε τα μεγζκθ: μεγάλο – μικρό,             
χοντρό- λεπτό, ψθλό – κοντό. 



Αποφαςίςαμε να καταςκευάςουμε  ζναν ιρωα από τθ Ντενεκεδοφπολθ. Ο 
αγαπθμζνοσ μασ ιταν ο αρδζλασ. Ζτςι πιάςαμε αμζςωσ δουλειά. Σο κάκε παιδί 

επζλεξε το χρϊμα που επικυμοφςε και κολλιςαμε ψθφίδεσ από χαρτί πάνω ςε ζνα 
διάφανο ποτθράκι. τθ ςυνζχεια προςκζςαμε μάτια, μαλλιά και παίξαμε 

κουκλοκζατρο. Μζςα από αυτι τθ δράςθ ιρκαμε ςε επαφι με διαφορετικά υλικά και 
υφζσ, αναπτφξαμε τθ λεπτι κινθτικότθτα και νιϊςαμε τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ.  



Ζπειτα, κζλοντασ να φτιάξουμε ζνα γαρφφαλλο, κάναμε μπαλάκια από κόκκινο 
γκοφρζ χαρτί… 



…και χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά τθν κόλλα μασ καταφζραμε να 
ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία μασ.   



Γζμιςε θ τάξθ μασ με όμορφα, κόκκινα γαρφφαλλα. 



κεφτικαμε να αποτυπϊςουμε το αρδζλα  και ςτο χαρτί μασ. Αποφαςίςαμε πωσ το 
χρϊμα που του ταιριάηει είναι το πράςινο. Χρθςιμοποιιςαμε κθρομπογιζσ και 

μεταλλιηζ  χαρτόνι. 



Σο τελικό αποτζλεςμα ιταν εκπλθκτικό.  
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