
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΝΣΕ ΑΙΘΗΕΙ 

Ζλςα Γαννίκθ  

   Θα δουλζψουμε τθν κάκε αίςκθςθ ξεχωριςτά. Η δουλειά με τθν κάκε 

αίςκθςθ κα αποτελζςει μια ξεχωριςτι προςωπικι εμπειρία για τον 

κάκε μακθτι. Μζςω των αιςκιςεων ανακαλφπτουμε τον εαυτό μασ. 

τθ ςυνζχεια όμωσ κα ανακαλφψουμε διαπροςωπικζσ αλικειεσ. 

   Είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε ότι κατά τθ διάρκεια αυτοφ του 

μακιματοσ, δεν υπάρχει ποτζ μία ςωςτι απάντθςθ αλλά μία απάντηςη 

που ταιριάζει ςτον καθένα. 

   Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου τθσ γεφςθσ, είναι ςθμαντικό να 

ακοφσ τον εαυτό ςου και τουσ άλλουσ. Ο κακθγθτισ βρίςκεται εκεί για 

να δθμιουργιςει ζνα κλίμα ακρόαςθσ και εμπιςτοςφνθσ τζτοιο ϊςτε οι 

μακθτζσ να κατακτιςουν τισ νζεσ ψυχο-κοινωνικζσ ικανότθτεσ. 

   Για να πειραματιςτοφμε με τισ πζντε αιςκιςεισ είναι απαραίτθτο να 

εφοδιαςτοφμε με ζνα ελάχιςτο υλικό. 

 

ΔΕΛΤΙΟ 1/ ΑΦΗ 

ΤΛΙΚΑ 

8 Πάνινεσ ςακοφλεσ μζςα ςτισ οποίεσ είναι κρυμμζνα 

αντικείμενα από διάφορα υλικά. 

 Πθλόσ (μαλακό) 

 Ζνα κομμάτι βαμβάκι (απαλό) 

 Ζνα κομμάτι βελοφδο (βελοφδινο) 

 Ζνασ μίςχοσ από πράςο  (ινϊδθσ) 

 Ζνα κομμάτι ξφλο (ςκλθρό) 

 Ζνα κομμάτι πλαςτικό (λείο) 

 Ζνα αποξθραμζνο φροφτο (κολλϊδεσ) 



 Ζνα κομμάτι γυαλόχαρτου (τραχφ) 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προςοχι: Δεν πρζπει οι μακθτζσ να δουν τα κρυμμζνα αντικείμενα 

ϊςτε να τα αναγνωρίςουν αποκλειςτικά με τθν αίςκθςθ τθσ αφισ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ 2/ΑΚΟΗ 

 

ΤΛΙΚΑ 

Προμθκευτείτε με ζνα μιλο, μία μπανάνα, μπιςκότα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Πρζπει να κλείςουμε τα αυτιά μασ με τα χζρια μασ για να ακοφμε 

καλφτερα και να κλείςουμε επίςθσ και τα μάτια μασ. Δοκιμάηουμε κάκε 

φορά και ζνα τρόφιμο και μιλάμε για τθν εντφπωςθ που μασ δίνει ο 

ιχοσ τουσ. 

Σο μιλο (τραγανιςτό) μασ δίνει τθν εντφπωςθ πωσ περπατοφμε ςε χιόνι. 

Σα μπιςκότα μασ κάνουν να ςκεφτοφμε κάποιον που περπατάει ςε 

χαλίκια. 

Η μπανάνα (μαλακι) μασ δίνει τθν εντφπωςθ ότι περπατάμε ςε λάςπθ, 

ςε βοφρκο. 

 

 

 

 



 

ΔΕΛΤΙΟ 3/ΟΡΑΣΗ 

 

 

ΤΛΙΚΑ: 

 Ζνα φφλλο χαρτιοφ κόκκινο 

 Ζνα φφλλο χαρτιοφ μπλε 

 Ζνα φφλλο χαρτιοφ πράςινο 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Κολλάμε τα τρία φφλλα  πάνω ςε λευκό πίνακα. 

Σα αρικμοφμε από το 1 ζωσ το 3. 

τθ ςυνζχεια κάκε μακθτισ κα απαντιςει προςωπικά ςτισ αντίςτοιχεσ  

ερωτιςεισ . 

 Ποια εποχι αντιπροςωπεφει για ςασ το ςυγκεκριμζνο χρϊμα; 

 Ποιο τρόφιμο αντιπροςωπεφει για ςασ το ςυγκεκριμζνο χρϊμα; 

Για οριςμζνα άτομα το μπλε κα είναι θ εποχι του καλοκαιριοφ, 

(γαλάηιοσ ουρανόσ, κάλαςςα) …για άλλουσ κα είναι ο χειμϊνασ (χιόνι 

και κρφο) 

Σο αντικείμενο αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι για άλλθ μια φορά να 

ςυνειδθτοποιιςουμε τισ διαπροςωπικζσ μασ διαφορζσ, να τισ 

εκφράςουμε με λόγια και να κατανοιςουμε τθν υποκειμενικότθτα τθσ 

οπτικισ θ οποία είναι μία επινόθςθ του εγκεφάλου. 

«Σο χρϊμα γεννιζται μζςα ςτο μάτι μασ και ςτον εγκζφαλο μασ» 

Johannes ITTEN 


