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Μέθοδος Νο 3 

 

Ο χορός των χρωμάτων 

 

Στόχοι  

- Προώθηση καλής δυναμικής ομάδας 

- Αποδόμηση  αναστολών 

- Επαγρύπνηση 

- Ευαισθητοποίηση στη γλωσσική πολυμορφία 

- Απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Τουλάχιστον 12  

 

Διάρκεια 

25 λεπτά 

 

Υλικά 

- Flipchart (πίνακας με χαρτιά) 

- Μολύβια 

-Μουσική  

- Αρκετός χώρος 

 

Προετοιμασία 

- Σχεδιάζεται μια αφίσα με 5-6 χρώματα στις διάφορες γλώσσες 
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Μέθοδος Νο 3 

 

Ο χορός των χρωμάτων 

- Τοποθετούμε στο χώρο κάποια αντικείμενα που έχουν τα χρώματα που 

χρησιμοποιήσαμε στην αφίσα 

 

Εκτέλεση  

Όλη η ομάδα στέκεται σε κύκλο. Με τη βοήθεια της αφίσας που δημιουργήθηκε 

προηγουμένως, παρουσιάζονται τα χρώματα και επαναλαμβάνονται και στις 

γλώσσες του σεμιναρίου (περίπου τρεις επαναλήψεις ανά λέξη). Όποιο άτομο 

παρουσιάζει εθελοντικά τις λέξεις σε μία γλώσσα το κάνει στην μητρική του. 

Στη συνέχεια, η/ο γλωσσική/-ός εμψυχώτρια/-ής εξηγεί ότι: 

- Όταν ακούγεται μουσική, όλοι κινούνται ελεύθερα στο δωμάτιο, χορεύοντας 

ταυτόχρονα. 

- Όταν η μουσική σταματά, ένα χρώμα λέγεται δυνατά σε μια γλώσσα 

- Όλοι/-ες πρέπει τώρα να αγγίζουν ένα αντικείμενο σε αυτό το χρώμα: 

αντικείμενα στο δωμάτιο ή ρούχα, αλλά όχι δικά τους. Η αφίσα δεν πρέπει να 

αγγίζεται! 

- Σημαντικό: ο αλληλοσεβασμός! 

- Στη συνέχεια η μουσική θα ξαναρχίσει να παίζει, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα 

κινούνται πάλι στον χώρο χορεύοντας και συνεχίζοντας το παιχνίδι. 

- Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τα άτομα που συμμετέχουν 

αναλαμβάνουν να λένε ένα χρώμα όταν σταματά η μουσική. Προκειμένου να 

διατηρηθεί ο δυναμισμός, μπορεί να εισαχθεί ένας κανόνας όπως: "Όποιο 

άτομο αγγίξει το χρώμα τελευταίο, μπορεί να πει το επόμενο χρώμα." 

- Μπορούν επίσης να ειπωθούν δύο ή περισσότερα χρώματα ταυτόχρονα, 

αλλά όχι στη μητρική γλώσσα. 

- Το τέλος της δραστηριότητας πρέπει να ανακοινωθεί πριν από τον τελευταίο 

γύρο. 
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Ο χορός των χρωμάτων 

 

Παρατηρήσεις 

Η σωματική εγγύτητα που δημιουργεί αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι άβολη 

για κάποια άτομα που συμμετέχουν. Τα υπεύθυνα, για το παιχνίδι, άτομα 

πρέπει να ελέγξουν αν η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για την ομάδα. Δεν 

πρέπει να γίνει στην αρχή μιας συνάντησης. 

Ένα άτομο στην ομάδα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη μουσική, ώστε το άλλο 

να μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στη διεύθυνση του παιχνιδιού. 

 

Παραλλαγές  

Αντί απλώς να ονομάσουμε το χρώμα, μπορούμε να το ενσωματώσουμε σε μια 

πρόταση όπως: "Βλέπω κάτι που δεν μπορείτε να δείτε και είναι ... μπλε!" 

(Ενδεχομένως για συναντήσεις επιστροφής, εάν οι συμμετέχοντες έχουν ήδη 

μάθει μερικές λέξεις.) 

 

 

 


