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Μέθοδος Νο 10 

 

Πρόταση σε κίνηση 

 

Στόχοι 

- Άρση αναστολών 

- Συστηματοποίηση 

- Ευαισθητοποίηση για άλλες γλώσσες 

- Μελωδία της γλώσσας 

- Ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας 

 

Αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  

10-20 άτομα 

 

Διάρκεια 

20 λεπτά το ελάχιστο ή και παραπάνω 

 

Εκτέλεση 

Σχηματίζονται οι ομάδες (αν είναι δυνατόν του ίδιου μεγέθους)  από τους/τις 

συμμετέχοντες/-ουσες. Είναι καλύτερο να διασφαλιστεί ότι θα δημιουργηθούν 

μονογλωσσικές ομάδες. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί από δύο ή και 

περισσότερες ομάδες. 

Όλοι, εκτός από την μία ομάδα, φεύγουν από τον χώρο. Τότε αυτή η ομάδα 

επιλέγει μια πρόταση (στη μητρική γλώσσα) που περιέχει τόσες λέξεις, όσα είναι 

και τα άτομα που συμμετέχουν. Μία λέξη της πρότασης αποδίδεται σε κάθε 

άτομο. Αφού γίνει αυτό, κάθε άτομο στην ομάδα κινείται ελεύθερα στο χώρο 

και επαναλαμβάνει, δυνατά, την λέξη του. 
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Μέθοδος Νο 10 

 

Πρόταση σε κίνηση 

Στη συνέχεια, όλοι επιστρέφουν στο χώρο. Εκεί ακούγοντας τις λέξεις θα πρέπει 

να ανακαλύψουν ποιά πρόταση σχηματίζουν αυτές και να την φτιάξουν 

τοποθετώντας τα άτομα (λέξεις) της ομάδας στη σωστή σειρά.   

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μονογλωσσικές ομάδες, αποκλείονται από το 

παιχνίδι ανακάλυψης της πρότασης όλα τα άτομα που μιλούν τη γλώσσα της 

ομάδας (που παρουσίασε την πρόταση) ως μητρική τους γλώσσα.  

Στη συνέχεια, από την ομάδα που παρουσιάζεται η πρόταση, ακούγονται το 

ένα άτομο μετά το άλλο να προφέρει τη λέξη του και με αυτόν τον τρόπο 

ακούγεται μία πρόταση. Αν δεν βρέθηκε η πρόταση σωστά, μπορούμε να 

συνεχίσουμε το παιχνίδι ή/και να ζητήσουμε, αφού δεν βρέθηκε, να 

παρουσιαστεί η πρόταση από την ομάδα. Όταν έχει ακουστεί σωστά η 

πρόταση, τότε οι ρόλοι αλλάζουν. Μια άλλη ομάδα μένει στον χώρο για να 

παρουσιάσει μια νέα πρόταση. 

Προαπαιτούμενο για αυτήν την μέθοδο είναι οι γλωσσικές δεξιότητες (στις 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο) των ατόμων που συμμετέχουν. 

Η παραλλαγή (βλέπε παρακάτω) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχάριους. 

 

Παραλλαγές 

Η/Ο γλωσσική/-ός εμψυχώτρια/-τής  σκέφτεται μία πρόταση για κάθε γλώσσα 

που θα παρουσιαστεί από τις ομάδες. Αφού φύγουν όλοι από τον χώρο θα 

δοθεί σε κάθε άτομο της ομάδας παρουσίασης από μία λέξη της πρότασης που 

θα παρουσιαστεί. Αυτή η πρόταση είναι σε μία από της γλώσσες των 

συμμετεχόντων/-ουσών που βγήκαν από τον χώρο. Οι λέξεις 

επαναλαμβάνονται και είναι σημαντικό να ελέγχετε την προφορά και να την 

εξασκείτε μέχρι να είναι καλή και κατανοητή. Κάθε άτομο στην ομάδα κινείται 

ελεύθερα στο δωμάτιο και επαναλαμβάνει, δυνατά, την λέξη του. Στη συνέχεια, 

οι υπόλοιποι επιστρέφουν στο δωμάτιο, ακούνε και πρέπει να επαναφέρουν τις 

λέξεις και τα άτομα με τη σωστή σειρά, ώστε να ακουστεί η πρόταση. Μετά 

όταν έχει ακουστεί σωστά η πρόταση, οι ρόλοι μπορούν να αλλάξουν. 
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Μέθοδος Νο 10 

 

Πρόταση σε κίνηση 

Αυτή η παραλλαγή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ομάδες με μικρή γνώση των 

άλλων γλωσσών του σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, ασκείται η προφορά και τα 

γλωσσικά εμπόδια διαλύονται. 

 

Σημείωση για την παραλλαγή 

Στην περίπτωση της παραλλαγής, ο στόχος είναι η άρση των αναστολών. 

 


