
                                                          Όμιλος ποίησης  

« Με ένα ποίημα ξεκινάω…και τον κόσμο όλο γυρνάω…»  

 

Οι μεγάλοι ακούνε τις λέξεις 

αλλά δεν τις προσέχουν 

οι μεγάλοι διαβάζουν τις λέξεις 

αλλά δεν τις νιώθουν. 

Οι μεγάλοι αρθρώνουν τις λέξεις 

αλλά δεν τις γεύονται... 

Τα παιδιά παίζουν με τις λέξεις 

τα παιδιά ακούνε τις λέξεις 

τα παιδιά τις νιώθουν τις λέξεις 

τα παιδιά τις γεύονται τις λέξεις. 

Νουαίΐ Boris (απόσπασμα)  

Α. Καρακίτσιος  

 

Παιδί και ποίηση … 

Το μικρό παιδί έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το είδος της λογοτεχνίας, αυτό το 

είδος της τέχνης. Η ύπαρξη λαϊκών ποιημάτων και τραγουδιών για παιδιά σε κάθε 

χώρα αποδεικνύει ότι η ποίηση είναι η πρώτη πνευματική τροφή των παιδιών. Τα 

νανουρίσματα ,τα ταχταρίσματα και τα λαχνίσματα που ακούν τα μικρά παιδιά από 

την κούνια ακόμη έχουν μουσικότητα και ποιητικούς ρυθμούς και διακρίνονται για 

τη σαφήνεια, τη συντομία και την πλούσια γλώσσα τους. Η πρώτη γνωριμία του 

παιδιού με την ποίηση μπορεί λοιπόν να είναι ευχάριστη και, όταν αυτή ενισχυθεί με 

κατάλληλο ποιητικό κείμενο για την ηλικία τους, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στην αισθητική καλλιέργεια , στη γλωσσική ανάπτυξη, στην έκφραση των 

συναισθημάτων και φυσικά στη διασκέδαση. Στην αβίαστη διασκέδαση που 

προκύπτει από την ενασχόληση με τις λέξεις , τις ομοιοκαταληξίες  ,το ρυθμό και τον 

ήχο. 

Στα Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, τα οποία κάτω από το γενικό τίτλο: 

«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών Προσχολικής Αγωγής» ενσωματώνονται στο Β ΄τόμο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

Α.Π.Σ. (2002β), η Λογοτεχνία δεν αντιμετωπίζεται αυτόνομα, αλλά εντάσσεται στο 

πλαίσιο άλλων ενοτήτων ή γνωστικών περιοχών και συνδέεται με το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων (Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης 



Περιβάλλοντος, Δημιουργίας-Έκφρασης και Πληροφορικής). Στην ενότητα «Παιδί και 

Γλώσσα», συγκεκριμένα, ως «ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες» 

αναφέρονται: η διήγηση εμπειριών και η περιγραφή γεγονότων, η σύνθεση ιστοριών 

και η εύστοχη χρήση λεκτικών συνόλων/σχημάτων, η σταδιακή κατανόηση της 

μεταφορικής χρήσης και η συνειδητοποίηση του φωνημικού χαρακτήρα της 

γλώσσας, η απομνημόνευση/απαγγελία ποιημάτων (λαχνισμάτων, αινιγμάτων, 

γλωσσοδετών, κ.λπ.) ή μικρών (θεατρικών) ρόλων, η επαφή και η εξοικείωση των 

παιδιών με διάφορα είδη έντυπου λόγου (εικονογραφημένα βιβλία, περιοδικά, 

εφημερίδες, αφίσες, χάρτες, κ.λπ.), η παραγωγή γραπτού λόγου και η 

συνειδητοποίηση της λειτουργικής χρησιμότητάς του (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2002α). 

Και σε άλλες ενότητες, πάντως, όπως: «Παιδί και Μαθηματικά», «Παιδί και 

Περιβάλλον», «Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση», ακόμη και στην ενότητα «Παιδί και 

Πληροφορική», η λογοτεχνική έκφραση συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 

δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν. Έτσι, μια ιστορία 

ή ένα ποίημα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στην κατανόηση των αριθμητικών 

ποσοτήτων ή να τα εμπλέξει σε μαθηματικές μυθοπλασίες (με τη βοήθεια 

υποθετικών/δυνητικών ερωτήσεων του τύπου: «Τι θα συνέβαινε/Τι θα μπορούσε να 

συμβεί, αν…;) (Πολίτης, 2012).  

Στον όμιλο την ποίησης , τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα δε θα αντιμετωπιστούν μόνο 

ως συμπληρωματικές μέθοδοι στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται 

παραπάνω. Μέσα από την ποίηση θα βιώσουμε τη διασκέδαση « Μέγαρα Φυστίκια, 

Λουτράκι μπακλαβάδες. Μια γαϊδουρίτσα αγάπησα και μπήκα σε μπελάδες» 

(Καρακίτσιος, 1995) που προσφέρει η «άλογη»  παιδική ποίηση (limerick), θα 

γνωρίσουμε τον Οδ. Ελύτη, τον Γ. Ρίτσο, θα γελάσουμε με τα παιχνιδόλεξα της Θ. 

Χορτιάτη , θα ζωγραφίσουμε με πινέλα τις φανταστικές εικόνες που θα ονειρευτούμε 

, θα χορέψουμε με τα μελοποιημένα ποιήματα…και θα δημιουργήσουμε. Θα 

δημιουργήσουμε ιστορίες παιδικές, ιστορίες φανταστικές, ιστορίες με 

συναισθήματα, ιστορίες αστείες, ιστορίες με ομοιοκαταληξίες…ιστορίες δικές μας! 

Χρηστίνα Μποτέλη 

Ειδική Παιδαγωγός 
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