
 

Αν ο κόσμος ήταν ένα μικρό χωριό 

Υλικά: χαρτί του μέτρου, μαρκαδόρους, παγκόσμιος χάρτης, υλικά για 

ανθρωπάκια, κουίζ με απαντήσεις  

Βήματα: 

1. Δοκιμάστε με τα παιδιά να φτιάξετε ένα παγκόσμιο χάρτη πάνω σε χαρτί 

του μέτρου (δοκιμάστε να ξεπατικώσετε κάθε μία από τις ηπείρους). Σε 

διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιήστε έναν παγκόσμιο χάρτη. 

2.  Θυμίστε στα παιδιά ότι ο αριθμός των κατοίκων της Γης έχει φτάσει στα 7 

δις. Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα φανταστείτε τον κόσμο μας σαν ένα μικρό 

χωριό 100 κατοίκων. Δημιουργήστε με τα παιδιά τους κατοίκους αυτού του 

χωριού (προτεινόμενες ιδέες: από πλαστελίνη, από χαρτί, πιόνια, πέτρες, 

φωτογραφίες δικές τους, της οικογένειάς τους, πρόσωπα από περιοδικά). 

3. Προσπαθήστε να θυμηθείτε σε ποιες ‘’γειτονιές του κόσμου’’ ζουν 

περισσότεροι άνθρωποι, που λιγότεροι κτλ και τοποθετήστε ανάλογα τα 

ανθρωπάκια.  Αποκαλύψτε στα παιδιά τον ‘’ακριβή’’ αριθμό ( 61 στην 

Ασία, 13 στην Αφρική, 12 στην Ευρώπη, 8 Κεντρική και Νότια Αμερική, 5 

Βόρειο Αμερική, 1 Ωκεανία) και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις γειτονιές 

σας. 

4. Αναστοχαστείτε με τα παιδιά τα όσα ανακαλύψατε κατά την διάρκεια του 

προγράμματος για την ζωή των κατοίκων του χωριού. Για να ανακαλύψετε  

και άλλα πράγματα για τη ζωή τους θα παίξετε ένα κουίζ. Μπορείτε να 

πραγματοποιήστε το κουίζ σε ζευγάρια, σε μικρές ομάδες ή όλη τάξη μαζί  

5. Αποκαλύψτε στα παιδιά τα πραγματικά νούμερα και εικονοποιείτε κάθε 

φορά τον αριθμό, χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους του χωριού. 

Μπορείτε επίσης να καταγράψετε τα νούμερα στον πίνακα.  

6. Στην συνέχεια, ξεκινήστε με τα παιδιά μια συζήτηση με τις εξής ερωτήσεις: 

 Ποια από τα αποτελέσματα του κουίζ σας έκανε περισσότερο 

εντύπωση και γιατί; 

 Έτσι όπως μοιράζονται τα ‘’πράγματα’’ στους κατοίκους, σας 

φαίνεται κάτι άδικο και γιατί;  

 Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις 

ζωές των ανθρώπων; 

 Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για να μειώσουμε αυτές τις 

διαφορές; 

 



 

7. Ζητήστε από τα παιδιά να φανταστούν μια ιστορία, ένα παραμύθι, για κάθε 

γειτονιά, με βάσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτή. 

Ρωτήστε, έπειτα τα παιδιά  

 Πώς συνδέονται οι ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικής 

γειτονιάς;  

 Πώς επηρεάζει ο ένας την ζωή του άλλου;   

8. Κλείστε την δραστηριότητα με την εξής ερώτηση: Αν μπορούσατε να 

στείλετε ένα γράμμα σε έναν κάτοικο του χωριού ποιος θα ήταν αυτός και τι 

θα του γράφατε; 

 


