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Βγάζουμε φωτοτυπίες της Κούκλας σε σμίκρυνση, τις κόβουμε ώστε 
το κάθε παιδί να έχει μια μικρή κούκλα στο χέρι (πλαστικοποιούμε 
αν έχουμε τα μέσα) και πάνω σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη που απλώνουμε 
στο πάτωμα το κάθε παιδί διαλέγει μια διαδρομή. Η κούκλα του καθενός 
θα διανύσει τη δική της διαδρομή πάνω στον χάρτη. Από ποιες χώρες 
θα περάσει με το μικρό της βαλιτσάκι η κούκλα του καθενός; 
Μαθαίνουν αυτές τις χώρες και τη διαδρομή.
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Ποια είναι τα κοινά σημεία της συμπεριφοράς των τριών κοριτσιών (Ναϊρί, Όλια, Σόφη) απέναντι στην Κού-
κλα; Τα παιδιά εντοπίζουν τα κοινά σημεία : την αγκάλιασαν, τη φίλησαν, της τραγούδησαν το νανούρισμα 
που τους έλεγε το βράδυ η δική τους η μαμά, της είπαν: «θα είσαι η αγαπημένη μου».
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Σε ποιον/ποια θα ήθελε το κάθε παιδί να πει τη φράση «θα είσαι η αγαπημένη μου. Όπου κι αν πας θα είσαι 
δική μου για πάντα»; Το κάθε παιδί το ψιθυρίζει στο αυτί της δασκάλας ώστε να μην αντιγράψει το ένα 
το άλλο. Ύστερα ζωγραφίζουν αυτό το πρόσωπο ή το ζώο ή ό,τι άλλο ενδεχομένως είναι και δίπλα γράφουν 
τη λέξη «αγαπημένος»/«αγαπημένη».
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Το κάθε παιδί διαλέγει κάποιον μέσα από την τάξη να του κάνει μια μεγάλη αγκαλιά, 
τόσο μεγάλη και ζεστή, όσο έκαναν τα τρία κορίτσια στην Κούκλα.
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Αν το κάθε παιδί ήταν η Κούκλα και όπως εκείνη ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στον κόσμο τι θα έβαζαν 
μέσα στο μικρό τους βαλιτσάκι; Ποια θα ήταν τα αγαπημένα τους αντικείμενα; Τα ζωγραφίζουν όπως και 
το βαλιτσάκι τους.
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 6 (χρήσιμα υλικά: ξυλάκια παγωτού, διπλόκαρφα, χοντρό χαρτί, κόλλα). 
Αποτυπώνουμε την κούκλα στο σκληρό χαρτί. Κόβουμε το περίγραμμα 
του σώματος και ξεχωριστά τα χέρια και τα πόδια. Ενώνουμε τα μέλη 
με τα ξυλόκαρφα και κολλάμε το κορμί στο ξυλάκι. Έχουμε μια Κούκλα 
που κουνάει τα μέλη της και στέκεται. Την παίρνουμε στο σπίτι πανευτυχείς!


