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Τάξεις: Β΄ 
Κείμενο: «Ο χιονάνθρωπος» (Ανθολόγιο Α΄-Β΄ 
τάξεων, σ. 74) 

 

Στόχοι: 

Τα παιδιά: 

 Να λένε το περιεχόμενο του ποιήματος με δικά τους λόγια 

 Να περιγράφουν αντικείμενα και συγκεκριμένα ένα 

χιονάνθρωπο 

 Να αξιολογούν τη χρήση σύνθετων λέξεων στην περιγραφή, 

ως επιλογή του ποιητή. 

Ενδεικτική πορεία δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή – «Ανάγνωση της εικόνας» - Τίτλος - Προβλέψεις για το κείμενο 

1. Εικόνα – τίτλος: Κάθε ομάδα παίρνει ένα φάκελο, που μέσα υπάρχει η 

εικόνα του κειμένου τεμαχισμένη. Τα παιδιά συναρμολογούν την εικόνα σε 

φύλλο χαρτιού (παζλ) και γράφουν την πρόβλεψή τους, για το ποιος μπορεί να 

είναι ο τίτλος του κειμένου. Ανακοινώνουν του τίτλους τους και, μετά, 

προβάλλεται ο αυθεντικός τίτλος του κειμένου, για επαλήθευση/απόρριψη. 

Μετά, τα παιδιά αναφέρονται σε προσωπικές τους γνώσεις και εμπειρίες για 

χιονάνθρωπους. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια. (Πιθανόν να σχολιαστεί το 

αν υπάρχουν χιονάνθρωποι στη χώρα μας, πού συναντάμε χιονάνθρωπους, 

κ.ο.κ.) 

2. Πρόβλεψες για το περιεχόμενο, με τη βοήθεια οργανογράμματος: Έχοντας ως 

δεδομένα τον τίτλο και την εικόνα του ποιήματος, τα παιδιά, στις ομάδες, 

συμπληρώνουν το οργανόγραμμα-χιονάνθρωπος, γράφοντας λέξεις φράσεις 

για το πώς μπορεί να είναι ο χιονάνθρωπος και τι μπορεί να έχει. 

Παρουσιάζουν τις προβλέψεις τους στην ολομέλεια, οι οποίες καταγράφονται, 

σε ανάλογο υπερμέγεθες σχεδιάγραμμα, από την εκπαιδευτικό.  

3. Αναφέρεται ότι ήρθε η ώρα να διαβαστεί το κείμενο, για να διαπιστωθεί αν 

όλα αυτά που προέβλεψαν τα παιδιά ισχύουν!  

Δραστηριότητα 2: Ανάγνωση κειμένου– Κατανόηση  

1. Ανάγνωση 1ης  στροφής: Προβάλλεται η πρώτη στροφή του κειμένου με 

καλυμμένες τις λέξεις/φράσεις «πιπεριά», «κάρβουνα», «ξύλα δυο κομμάτια». 

Τα παιδιά αναφέρουν γρήγορα, ποιες λέξεις φράσεις θα ταίριαζαν, από 

αυτές που κατέγραψαν στο οργανόγραμμά τους. Εκκινεί η διαδικασία 

ανάγνωσης του κειμένου. Τα παιδιά διαβάζουν χορωδιακά και αργά την 

πρώτη στροφή, στίχο – στίχο, και αποκαλύπτονται μία μία η λέξεις/φράσεις, 

που ήταν καλυμμένες! Συγκρίνουν τη στροφή με τις αρχικές τους 

προβλέψεις. Διαβάζουν όλα μαζί δυνατά δύο φορές την πρώτη στροφή.  

2. Ανάγνωση 2ης  στροφής: Αποκαλύπτεται ολόκληρη η δεύτερη στροφή του κειμένου. Τα παιδιά 

προσπαθούν να τη διαβάσουν σιωπηλά και εντοπίζουν λέξεις, που πιθανόν να τους δυσκόλεψαν στην 
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ανάγνωση (αναμένεται να αναφέρουν τις λέξεις «παλιοκανάτα» «κοντοστρουμπουλάτος» και 

«χοντροπατάτα») Οι λέξεις γράφονται στον πίνακα και η τάξη προσπαθεί να τις ερμηνεύσει, 

σπάζοντάς τες στα συνθετικά τους. Αναφέρονται στα γρήγορα άλλες σύνθετες λέξεις, που γνωρίζουν. 

(Μια άλλη επιλογή θα ήταν να σχολιαστεί ο στίχος «σαν χοντροπατάτα» και να γίνει «μικρομάθημα» 

για τις παρομοιώσεις και πώς αυτές βοηθούν σε μια περιγραφή.) Διαβάζουν όλα μαζί δυνατά δύο 

φορές τη δεύτερη στροφή.  

3. Ανάγνωση 3ης  στροφής: Για την ανάγνωση της τρίτης στροφής, γίνεται το εξής: Κάθε ομάδα παίρνει 

τέσσερις ανακατεμμένες καρτέλες, στις οποίες είναι καταγραμμένοι οι στίχοι της 3ης στροφής. Τα 

παιδιά καλούνται να συνθέσουν τη στροφή, όπως αυτά θεωρούν ότι είναι σωστό. Αναμένεται να 

χρησιμοποιήσουν την ομοιοκαταληξία του 2ου με τον 4ο στίχο. Κάποιες ομάδες διαβάζουν τις στροφές 

τους. Αιτιολογούν το γιατί έβαλαν έτσι τους στίχους. Γίνεται αναφορά στην έννοια της 

ομοιοκαταληξίας, του στίχου, της στροφής και του ποιήματος.  Αποκαλύπτεται και η τρίτη στροφή 

και ελέγχουν αν πέτυχαν να τη συνθέσουν ως έχει. Διαβάζουν όλα μαζί δυνατά δύο φορές την τρίτη 

στροφή 

4. Αναγνώσεις ολόκληρου του κειμένου: Ακολουθεί σιωπηλή ανάγνωση ολόκληρου του κειμένου από 

κάθε παιδί. Κατά την ανάγνωση, θα πρέπει να χρωματίσουν τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν Τις 

αναφέρουν στην ολομέλεια. Σειρά έχει η μεγαλόφωνη ανάγνωση με ύφος, από την εκπαιδευτικό. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά διαβάζουν όλα μαζί το ποίημα, με διάφορους τρόπους (δυνατά, ψιθυριστά, 

αστεία, θυμωμένα, κ.ο.κ.) 

5. «Το κείμενο και ο εαυτός μου (text-to-self)»: Τα παιδιά εκφράζουν εντυπώσεις για το ποίημα, 

απαντώντας σε προβληματισμούς, όπως:  

 Τι νιώθω; 

 Τι μου θυμίζει; 

 Τι μου άρεσε; 

 Τι μου έκανε εντύπωση; 

 Τι δεν κατάλαβα; 

 Τι θα ήθελα να ρωτήσω τον 

χιονάνθρωπο; 

 Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στίχος; 

 Ποιες άλλες λέξεις που θυμίζει η λέξη 

«χιονάνθρωπος»; 

 

Δραστηριότητα 3: Περιγραφή χιονάνθρωπου με τις λέξεις «ΕΙΝΑΙ και ΕΧΕΙ» – ενίσχυση κατανόησης 

κειμένου.   

1. Γίνονται κάποιες ερωτήσεις για το περιεχόμενο του κειμένου και συγκεκριμένα για τον χιονάνθρωπο, 

των οποίων οι απαντήσεις δηλώνονται ρητά στο ποίημα (π.χ. Τι 

φοράει για καπέλο; Τι έχει για μύτη; Είναι ψηλός ή κοντός;).  

2. Ακολούθως, τα παιδιά συμπληρώνουν, ατομικά, το φύλλο 

εργασίας, όπου καλούνται να γράψουν τις λέξεις από το κείμενο, 

που αφορούν τα μέρη του χιονάνθρωπου του ποιήματος. Με τη 

βοήθεια του φύλλου εργασίας, παρουσιάζουν στην ολομέλεια σε 

συνεχή λόγο, με δικά τους λόγια, πώς είναι ο χιονάνθρωπος του 

κειμένου. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν για νοητικό στήριγμα, 

τις λέξεις επίσης, ακόμα, επιπλέον, οι οποίες βρίσκονται σε 

αναρτημένες στον πίνακα καρτέλες.   

3. Στη συνέχεια, κάθε παιδί γράφει στο τετράδιό του, σε μία 

παράγραφο, πώς είναι ο χιονάνθρωπος του ποιήματος. Για την 

περιγραφή χρησιμοποιεί τις λέξεις στο «κουτάκι»: χιονάνθρωπος, 

είναι, έχει, επίσης, ακόμα, επιπλέον. (Το «κουτάκι» είναι κολλημένο 

στο τετράδιό τους). 
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Δραστηριότητα 4: Περιγραφή άλλου χιονάνθρωπου – Τελική αξιολόγηση.   

1. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει έναν άλλο χιονάνθρωπο. Η ομάδα έχει στη διάθεσή της μία 

εικόνα/φωτογραφία κάποιου χιονάνθρωπου και ένα οργανόγραμμα. Γίνεται συζήτηση στις ομάδες 

για το πώς θα περιγράψουν τον χιονάνθρωπο και συμπληρώνουν το ανάλογο οργανόγραμμα. Μετά, 

κάθε ομάδα παρουσιάζει τον χιονάνθρωπό της στην ολομέλεια, στερεώνοντας τον στον πίνακα. Η 

εκπαιδευτικός, την ώρα των παρουσιάσεων, καταγράφει, κάτω από κάθε εικόνα, λέξεις που 

ακούγονται.  

2. Όλοι οι χιονάνθρωποι αναρτώνται στον πίνακα. Η τάξη κάνει παρατηρήσεις, εντοπίζει ομοιότητες και 

διαφορές.  

3. Δίπλα από τις εικόνες των χιονάνθρωπων, στερεώνεται και ένα άδειο χαρτί μεγέθους Α3. Η 

εκπαιδευτικός αναφέρει στο άδειο χαρτί «θα βάλουμε τον δικό μας χιονάνθρωπο» (ατομικό φύλλο 

εργασίας). Έτσι κάθε παιδί, καλείται να ζωγραφίσει το δικό του χιονάνθρωπο και γράψει δίπλα, μια 

ανάλογη παρουσίασή του σε συνεχή λόγο. Όλες οι λέξεις που καταγράφηκαν στον πίνακα, μπορεί να 

το βοηθήσουν.  

4. Την επόμενη μέρα, τα παιδιά παρουσιάζουν «τους δικούς τους χιονάνθρωπους», στην ολομέλεια. 

Μπορεί να γίνει ως εξής: ένα παιδί, διαβάζει την περιγραφή του χιονάνθρωπού του και τα άλλα 

παιδιά, καθώς την ακούνε, προσπαθούν να ζωγραφίσουν τον χιονάνθρωπο.  
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Τίτλος: 

___________________ 

_______________ 

 

Ο χιονάνθρωπος 

θα είναι: 

 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Ο χιονάνθρωπος  

θα έχει: 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Διαβάζω το ποίημα και συμπληρώνω 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζω, με δικά μου λόγια, τον 

χιονάνθρωπο του ποιήματος στη 

σελίδα 74, του Ανθολογίου μου. Οι 

λέξεις στο συννεφάκι θα με βοηθήσουν.  

είναι 
έχει 

επιπλέον 

επίσης ακόμα 
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Παρατηρούμε τον χιονάνθρωπο της εικόνας 

και συμπληρώνουμε, στην ομάδα, το πιο κάτω 

σχεδιάγραμμα.  

Όνομα: 

___________________ 

 
Έχει: 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 
Είναι: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Ζωγραφίζω τον δικό μου χιονάνθρωπο 

Περιγράφω τον δικό μου χιονάνθρωπο 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 


