
 

Ο κουφός βάτραχος                                                   

 

Περιεχόμενο Διδασκαλίας   

Tο παραμύθι ΄ Ο κουφός βάτραχος ΄ έχει ως στόχο να διδάξει στους αναγνώστες και 

στα παιδιά πως κάποιες φόρες η προσπάθεια που καταβάλλουμε για πετύχουμε έναν 

στόχο θα πρέπει να είναι επίμονη και να μην αφήνουμε να μας επηρεάζει κανένας 

άλλος παράγοντας, να εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες μας και την δική μας θέληση . 

  

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

 

 Οι μέθοδοι  διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν για την δραστηριότητα είναι η 

ανάγνωση και ο καταιγισμός ιδεών στο μεταναγνωστικό στάδιο. 

 

 



 

 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας είναι : 

 

 Το παραμύθι  

 Εκτυπώσιμο υλικό για παραπλήσιες δραστηριότητες 

                                      

 

 

 



                                                       Ο κουφός βάτραχος  

Κάποτε οι βάτραχοι διοργάνωσαν έναν αγώνα αναρρίχησης. Στόχος τους ήταν να 

ανέβουν στην ψηλότερη κορυφή ενός πύργου. Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί να 

τους υποστηρίξουν. 

Ο αγώνας ξεκίνησε… 

Στην πραγματικότητα, ο κόσμος δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό να ανέβουν οι βάτραχοι 

στην κορυφή του πύργου. Το μόνο που άκουγες ήταν: 

«Τι κόπος! Ποτέ δεν θα τα καταφέρουν…» 

Οι βάτραχοι άρχισαν να αμφιβάλλουν για τους εαυτούς τους… Ο κόσμος συνέχιζε να 

φωνάζει: 

«Τι κόπος! Πoτέ δεν θα τα καταφέρουν…» 

Τότε οι βάτραχοι, ο ένας μετά τον άλλο, παραδέχονταν την ήττα τους, εκτός από 

έναν, που συνέχισε να σκαρφαλώνει… 

 

 

 

Στο τέλος, μόνο αυτός, και μετά από τρομερή προσπάθεια, κατόρθωσε να φθάσει 

στην κορυφή! 

Ένας από τους χαμένους βατράχους, πλησίασε να ρωτήσει τον νικητή πως τα 

κατάφερε να ανέβει στην κορυφή… 

Τότε συνειδητοποίησε ότι o νικητής βάτραχος ήταν κουφός! 



Η ιστορία του κουφού βατράχου μας διδάσκει ότι για να πετύχουμε τους στόχους 

μας, χρειάζεται πολλές φορές να προχωράμε μπροστά χωρίς να ακούμε τις γνώμες 

των γύρω μας, όπως συμβαίνει και με τον βάτραχο της ιστορίας. 

Ποτέ να μην ακούμε ανθρώπους που έχουν την κακή συνήθεια να είναι αρνητικοί, 

γιατί μας κλέβουν τις μεγαλύτερες λαχτάρες και πόθους της καρδιάς μας! 

Προσπαθούμε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τη φράση: «Σκέψου θετικά!» 

Σε όσους μας λένε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ή να 

πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας να είμαστε πάντα... σαν ένας κουφός βάτραχος! 

Πηγή : https://www.paidika-paramythia.gr/story/100/o-koyfos-vatrahos, Παιδικά παραμύθια 

 

 

Μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση με τους μικρούς μας φίλους, συζητάμε με τα 

παιδιά για το παραμύθι και τους προτείνουμε να μας αναφέρουν και τα ίδια 

αντίστοιχες καταστάσεις που έχουν βρεθεί , στόχους που έχουν θέσει και τις 

προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Συζητάμε για την αξία της προσωπικής 

προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουμε για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας 

και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο περίγυρος μας και η θετική υποστήριξη τους. 

Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν μια αναπαράσταση του παραμυθιού που 

διαβάσαμε και το κάθε παιδί να μπει στη θέση του πρωταγωνιστή και να επιλέξει 

τον δικό του προσωπικό στόχο που θα ήθελε να καταφέρει ή έχει καταφέρει. Μέσα 

από την διαδικασία της αναπαράστασης το κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να 

μιλήσει για τους προσωπικούς στόχους, για τις σκέψεις, τις ανασφάλειες και τους 

φόβους μιας πιθανής ‘ αποτυχίας’, για το περιβάλλον ή πρόσωπα που πίστεψαν σε 

αυτά και τους έδωσαν κουράγιο να συνεχίσουν. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις και 

συναισθήματα και να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο και 

κατ’επέκταση να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/100/o-koyfos-vatrahos


έχουν καταβάλει και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους, πως 

μεγαλύτερη σημασία έχει η προσπάθεια και η πίστη στις δυνατότητες τους.  

Κάθε φόρα για οποιοδήποτε στόχο-σκοπό η επιτυχία και η επίτευξη μας κάνει να 

νιώθουμε δυνατοί. Ειδικότερα ,στις μικρές ηλικίες αυτό είναι σημαντικό καθώς 

χτίζουν τον δρόμο που θα ακολουθήσουν και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τους 

εαυτούς τους, βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. 

 

 

Δίνουμε στα παιδιά έναν εβδομαδιαίο πίνακα επιβράβευσης όπου καθημερινά θα 

πρέπει να θέσουν διάφορους στόχους είτε μεγάλους είτε μικρούς (σχολικούς, 

προσωπικούς, διάφορων δραστηριοτήτων) και στο τέλος της εβδομάδας 

παρουσιάζουν τον πίνακα, συζητάμε και αναφέρει το κάθε παιδί ποιους από τους 

στόχους ολοκλήρωσε ποιους όχι και αν θα έπρεπε ή μπορούσε να αλλάξει κάτι για 

να τους ολοκληρώσει. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Καθώς η κύρια δραστηριότητα μας είναι η φιλαναγνωσία , δείχνουμε τις παρακάτω 

εικόνες στα παιδιά και συζητάμε για την συμπεριφορά ενός καλού αναγνώστη. 

 



  

Αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν έξυπνα, 

διαβάστε τους παραμύθια. Αν θέλετε να γίνουν 

ακόμα πιο έξυπνα, διαβάστε τους 

περισσότερα παραμύθια. 

-Αlbert Einstein- 

 

 

Ένα καλό βιβλίο είναι ένας καλός φίλος. 

Ζακ - Ανρί Μπερναρντέν ντε Σεν Πιερ 

 

 

https://mikekourouvanis.wordpress.com/2015/11/19/%ce%b1%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd/
https://mikekourouvanis.wordpress.com/2015/11/19/%ce%b1%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd/
https://mikekourouvanis.wordpress.com/2015/11/19/%ce%b1%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd/
https://mikekourouvanis.wordpress.com/2015/11/19/%ce%b1%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd/
https://www.sansimera.gr/quotes/authors/135


Ζωγραφική και Φιλαναγνωσία 

Προτείνουμε στα παιδιά να ζωγραφίσουν ό,τι τους έκανε εντύπωση από το 

παραμύθι. 

 

 

 

 



Προτείνουμε να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους παραμύθι, τον αγαπημένο τους 

ήρωα και να μας αναφέρουν τους λόγους επιλογής τους. 

 

 

 

  



                                          Παιδικός κινηματογράφος 

Σχετική με την δραστηριότητα μας είναι η ταινία ο Ρατατούης (2007), καθώς η 

συγκεκριμένη ταινία περιγράφει την ιστορία του Ρεμί, ενός καλοφαγά ποντικού που 

θέλει να γίνει μάγειρας στο καλύτερο εστιατόριο του Παρισιού. Έτσι λοιπόν 

αποφασίζει να βοηθήσει ένα δόκιμο μάγειρα στο εν λόγω εστιατόριο. Δείχνει 

διάφορους τρόπους και μέσα που ο ιδιαίτερος αυτός σεφ χρησιμοποιεί για να 

πετύχει τον στόχο του. Μια συναρπαστική ταινία που στόχο έχει να διασκεδάσει το 

κοινό που θα την παρακολουθήσει αλλά και αποδείξει στον θεατή πως στη ζωή όλα 

μπορούν να συμβούν , αρκεί να το θέλουμε πολύ. 

 

 

Καλή διασκέδαση  


