
Αστέριος Λιώπας 

Διδακτική πρόταση 

Παραμύθι: Τα τρία γουρουνάκια 

Το παραμύθι ενδείκνυται ως παιδαγωγική πρακτική στις μικρές ηλικίες , ειδικά όταν η 
Ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη- ξένη γλώσσα. Διάλεξα ένα παραμύθι που το γνωρίζουν τα 
παιδιά στην μητρική- πρώτη γλώσα τους, γιατί αυτό τα διευκολύνει να κατανοήσουν 
ευκολότερα την ιστορία, κάνοντας γλωσσικούς παραλληλισμούς (μετάφραση, συνειρμούς 
κ.τ.λ.). 

Σχέδιο Μαθήματος 

Τμήμα Αρχάριοι ηλικίας 6-7 

Απαιτούμενος 
χρόνος 

2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικά 
μέσα/Υλικά 

Παραμύθι, ζωγραφιές, σκίτσα των ηρώων και των σκηνών του 
παραμυθιού, DVD 

 

Στόχοι 

Δομικοί Παρελθοντικοί χρόνοι ρημάτων (αποφάσισαν, έφτιαξε, έχτισε, πέρασε 
κ.τ.λ.), οι μαθητές ασκούνται να χρησιμοποιούν τους παρελθοντικούς 
χρόνους στον προφορικό λόγο 

Λειτουργικοί  Τα παιδιά μαθαίνουν να δίνουν πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο  

Λεξιλογικοί Ουσιαστικά: λύκος, σπίτι, άχυρο, δάσος, γουρουνάκι, πέτρα, 
ξύλο,καμινάδα, φωτιά 
Επίθετα: καλός, κακός, δυνατός, τρομερός, γερός, έξυπνος, χαρούμενος, 
ξύλινος, πέτρινος, αχυρένιος 
Τοπικά επιρρήματα: μέσα, έξω, πάνω, κάτω 

Εμπλεκόμενες 
δεξιότητες 

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 
 

Προϋποθέσεις Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη το παραμύθι στην πρώτη-μητρική τους 
γλώσσα, γιατί αυτό τους διευκολύνει στην κατανόηση της ιστορίας 

 

 

 

 

 

 



Πορεία διδασκαλίας 

1.Προετοιμασία (20 λεπτά): 

Αναφερόμαστε στο παραμύθι, ρωτούμε τα παιδιά αν γνωρίζουν την ιστορία και τα αφήνουμε  
(τα παροτρύνουμε) να μιλήσουν, να εκφραστούν. Τους θυμίζουμε τους χαρακτήρες της 
ιστορίας και την πλοκή του παραμυθιού. Αν κάποια παιδιά εκφραστούν στη μητρική- πρώτη 
γλώσσα δεν τα διορθώνουμε σ´αυτό το στάδιο. Δίνουμε δύο ζωγραφιές στα παιδιά με θέμα 
από το παραμύθι, για να τα προετοιμάσουμε καλύτερα για την ιστορία. 

                             

2.Εξιστόρηση παραμυθιού και εισαγωγή νέου λεξιλογίου (20 λεπτά):  

Είναι καλό να για τους αρχάριους να διασκευάσουμε το παραμύθι με πιο μικρές προτάσεις και 
απλοποιημένο λεξιλόγιο, για να είναι πιο εύκολη η κατανόηση. 

Δίνουμε τις εικόνες στα παιδιά. Διαβάζουμε με καθαρή άρθρωση κι επειδή έχουμε να κάνουμε 
με μικρά παιδιά χρησιμοποιούμε μορφασμούς, χειρονομίες, για να είναι πιο ζωντανή η 
αφήγηση. 

 ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 

Μια φορά κι έναν καιρό τρία μικρά γουρουνάκια αποφάσισαν  να φύγουν από το σπίτι της 
μαμάς τους και να φτιάξουν τα σπιτάκια τους στο δάσος.   

Το πρώτο  έφτιαξε το σπίτι του από άχυρο. 

Το δεύτερο έφτιαξε το σπίτι του από ξύλο.  

Το τρίτο, που ήταν το πιο έξυπνο, έχτισε ένα γερό σπίτι  από τούβλα. 

Κάποια στιγμή πέρασε ο τρομερός κακός λύκος από εκεί και είδε το πρώτο γουρουνάκι στην 
αυλή. 
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Εκείνο έτρεξε και μπήκε στο σπίτι του για να γλιτώσει. 

Ο λύκος πήρε μια βαθιά ανάσα, φύσηξε δυνατά και έριξε το αχυρένιο σπίτι. 

Το γουρουνάκι έφυγε τρέχοντας και μπήκε  στο ξύλινο σπίτι του αδερφού του. 

Ο δυνατός λύκος το ακολούθησε κι εκεί, φύσηξε πάλι δυνατά και έριξε κι αυτό το σπίτι. 

Τα δυο γουρουνάκια τότε κατέφυγαν στο πέτρινο σπίτι του έξυπνου αδερφού τους. 

Ο λύκος φύσηξε πάλι δυνατά και προσπάθησε να ρίξει κι αυτό το σπίτι, όμως δεν τα κατάφερε, 
γιατί το σπιτάκι ήταν πολύ γερό. 

Ο λύκος αποφάσισε να μπει από την καμινάδα. 

Τότε το έξυπνο γουρουνάκι άναψε φωτιά στο τζάκι. 

Ο λύκος έκαψε την ουρά του,  έφυγε τρέχοντας και άφησε ήσυχα τα γουρουνάκια. 

Τα γουρουνάκια ήταν πολύ χαρούμενα που τιμώρησαν το λύκο και έζησαν αυτά καλά κι εμείς 
καλύτερα! 

 Ξαναδιαβάζουμε το παραμύθι πρόταση- πρόταση, για να μπορούν τα παιδιά να 
κοιτάζουν τις αντίστοιχες εικόνες. 

3.Δραστηριότητες (35 λεπτά) 

1.Παροτρύνουμε τους μαθητές να μιλήσουν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους 
χαρακτήρες και την πλοκή του παραμυθιού, όμως αυτή τη φορά πρέπει να απαντήσουν στα 
ελληνικά και τα διορθώνουμε, όταν χρειαστεί. Τα εξοικειώνουμε με τη χρήση των 
παρελθοντικών χρόνων των ρημάτων στον προφορικό λόγο.    

2. Ζητούμε από τα παιδιά να διηγηθούν την ιστορία, ακολουθώντας τις εικόνες, με πολύ απλές 
προτάσεις και προσπαθούμε να χρησιμοποιούν παρελθοντικούς χρόνους. 

3. Ουσιαστικά: Μπορούμε να λέμε τη λέξη (π.χ. σπίτι) και τα παιδιά να δείχνουν την αντίστοιχη 
εικόνα.  

4. Επίθετα:  Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις: Ποιος ήταν κακός; Ποιος ήταν έξυπνος; Ποιος 
ήταν δυνατός; Ποιο σπίτι ήταν γερό; κ.τ.λ..  

Μετά μπορούμε να δείχνουμε τις εικόνες με τα πρόσωπα του παραμυθιού και να αναφέρουν 
οι μαθητές τα αντίστοιχα επίθετα π.χ. έξυπνο γουρουνάκι, κακός λύκος κ.τ.λ. 



5. Σαν επανάληψη στα γράμματα μπορούν οι μαθητές να συμπληρώσουν γράμματα και 
συλλαβές (άσκηση συμπλήρωσης κενών). 

6. Αν υπάρχει η δυνατότητα μπορεί να προβληθεί το μεταγλωττισμένο βιντεάκι (youtube, τα 
τρία γουρουνάκια greec) από τα παραμύθια του Ντίσνεϋ. Η διάρκειά του είναι περίπου οχτώ 
λεπτά και υπάρχει πολύ τραγούδι- που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε- και μουσική. Είναι ένα 
πολύ καλό κλείσιμο του μαθήματος, αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά θα είναι πλέον κουρασμένα.  

Βιβλιογραφία: 

Πρόγραμμα: Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής 

1η Ενότητα: Διδασκαλία της γραμματικής του λεξιλογίου και της προφοράς  

3η Ενότητα: Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΚΟΝΕΣ: 

 

Εικόνα από το βιβλίο « Τα τρία γουρουνάκια» εκδόσεις Joconda 
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Δραστηριότητα επανάληψης στα γράμματα: 

Βάλτε σε κάθε λεξούλα αυτό που λείπει: 
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