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Μέθοδος Νο 11 

 

Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια 

 

Στόχοι 

- Άρση αναστολών 

- Κατανόηση των μερών του σώματος 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό 

 

Διάρκεια 

20 λεπτά 

 

Υλικό 

Πίνακας παρουσιάσεων και μαρκαδόροι για την αφίσα 

 

Προετοιμασία 

Φτιάχνουμε μια αφίσα. Σχεδιάζουμε έναν άνθρωπο και αντιστοιχούμε σε αυτό 

το σχέδιο τις ονομασίες των μερών του σώματος, σε όλες τις γλώσσες του 

σεμιναρίου. Οι λέξεις είναι: κεφάλι, ώμοι, γόνατα, πόδια, μάτια, μύτη, στόμα και 

αυτιά. 

Από το τραγούδι υπάρχουν περισσότερες εκδόσεις. Ανάλογα με την έκδοση 

του τραγουδιού, που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, επιλέγουμε να βάλουμε 

και τις αντίστοιχες λέξεις στην αφίσα. 
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Μέθοδος Νο 11 

 

Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια 

 

Εκτέλεση 

Σε μια αφίσα εμφανίζονται τα μέρη του σώματος που αναφέρονται στο 

τραγούδι κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια. 

Είναι σημαντικό να γράψουμε τις λέξεις όπως αναφέρονται στους στίχους του 

τραγουδιού, δηλαδή με ή χωρίς άρθρα ή επίθετα. Μια άλλη επιλογή είναι να 

γράψουμε τα άρθρα ακόμα κι αν δεν εμπεριέχονται στο τραγούδι, αλλά τότε 

προτείνεται να μπουν σε αγκύλες. 

Όλοι στέκονται σε έναν κύκλο γύρω από την αφίσα. Ξεκινάμε μαθαίνοντας τις 

ονομασίες των μερών του σώματος. Για να γίνει αυτό, ένα άτομο, εθελοντικά, 

διαβάζει κάθε λέξη δυνατά στην μητρική του γλώσσα και η ομάδα την 

επαναλαμβάνει. Αυτό συμβαίνει τρεις φορές για κάθε λέξη. 

Στη συνέχεια, οι  γλωσσικοί/-ές εμψυχωτές/-τριες διδάσκουν στα άτομα που 

συμμετέχουν το τραγούδι και τη χορογραφία. Αυτό γίνεται πρώτα σε μία 

γλώσσα. Τα άτομα που συμμετέχουν παρακολουθούν, επαναλαμβάνουν την 

χορογραφία και τραγουδούν ταυτόχρονα. Η χορογραφία είναι απλή: αγγίζουμε 

το αντίστοιχο μέρος του σώματος μας, την στιγμή που αυτό ακούγεται στο 

τραγούδι. Τραγουδάμε το τραγούδι αρκετές φορές, ξεκινώντας πολύ αργά και 

αυξάνοντας την ταχύτητα σταδιακά. 

[Κείμενο, Νότες, Μελωδία και βίντεο: Kopf und Schulter, Knie und Fuß Text, 

Noten & Video zum Mitsingen (singkinderlieder.de) ] 

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία σε άλλη γλώσσα: πρώτα 

μαθαίνουμε τις λέξεις και μετά τραγουδάμε και χορεύουμε. 

Μετά το παιχνίδι, οι αφίσες τοποθετούνται στους τοίχους του χώρου του 

σεμιναρίου για να υποστηριχθούν, τα άτομα που συμμετέχουν, στη μαθησιακή 

τους διαδικασία. 
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Μέθοδος Νο 11 

 

Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια 

Παρατηρήσεις 

Η μελωδία και το κείμενο πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε γλώσσα. 

Αφού τραγουδήσουμε στις επίσημες γλώσσες της ανταλλαγής, είναι καλή ιδέα 

να ρωτήσουμε τα άτομα που συμμετέχουν, εάν τυχαίνει να γνωρίζουν αυτό το 

τραγούδι σε άλλες γλώσσες και εάν ναι, να το διδάξουν στην ομάδα. 

 

 


