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Τα παιδιά µε το πέρας , Παιδαγωγικοί στόχοι:
, Προσδοκώµενες δεξιότητες:
του εργαστηρίου να
Τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα
Να συγκεντρώσουν
έχουν αντιληφθεί
βασικά χαρακτηριστικά µιας
πληροφορίες σχετικά µε τις
και κατανοήσει τη
γέφυρας, την ιστορία και τους
γέφυρες
σπουδαιότητα και την
προβληµατισµούς σχετικά µε
αξία της ύπαρξης των
αυτήν
Να ταξιδέψουν νοερά στο
γεφυρών µέσα στο
σήµερα και στο άλλοτε
πέρασµα της ιστορίας,
Να διακρίνουν την κυριολεκτική
σε κυριολεκτικό και
από την µεταφορική της
Να περιγράψουν µε ακρίβεια
µεταφορικό επίπεδο.
σηµασία
το ταξίδι µέσω της δικής τους
γέφυρας
Να δηµιουργήσουν µια ιστορία
“ρίχνοντας” γέφυρα σε
οτιδήποτε θέλουν να ενώσουν
(τόπο, χρόνο, πρόσωπα)
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“Ρίχνω” Γέφυρες

Αλλά Ζω Σελίδα
από τη βιβλιοθήκη Y
στο σπίτι

Σελίδα
Εισαγωγή

Το καλοκαίρι έφτασε και µια λέξη “ηχεί” στο µυαλό µας...
διακοπές!! ∆ιακοπές δηλαδή ταξίδια, εκδροµές, καινούριοι
τόποι και εµπειρίες.
Τα ταξίδια µας γίνονται γέφυρες για να γνωρίσουµε νέα µέρη,
νέους ανθρώπους, νέες καταστάσεις.
Ας “ρίξουµε” µια γέφυρα κι ας έρθουµε πιο κοντά
σε τόπους και σε χρόνους αγαπηµένους,
ας “ρίξουµε” µια γέφυρα για να ενώσουµε ανθρώπους,
εποχές και γεγονότα.

Αφόρµηση

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες
γιοφύρι-ν-εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι.
Oλημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν.
Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες:
«Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας,
ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται!»
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι,
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σα χελιδόνι,
παρά εκελάηδε κι έλεγε, ανθρωπινή λαλίτσα:
«Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει·
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη,
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα,
πόρχεται αργά τ' αποταχύ* και πάρωρα* το γιόμα».
Ν. Γ. Πολίτη
Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού
Του γιοφυριού της Αρτας

* νωρίς το πρωί
* πριν από την ώρα
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“Ρίχνω” Γέφυρες

Αλλά Ζω Σελίδα
από τη βιβλιοθήκη Y
στο σπίτι

Σελίδα
Σκεπτικό
ανάπτυξης

Ήρθε η ώρα να κάνoυµε ένα ταξίδι!
Ας γίνουµε γέφυρα να επικοινωνήσουµε το χθες µε το σήµερα!
Τον φανταστικό χρόνο µε το δικό µας παρόν.
Την καθηµερινότητά µας µε κάποιον µακρινό φιλόξενο τόπο.
Κάποιον τόπο της δικής µας φαντασίας,
κάποιον τόπο λογοτεχνικό ή κάποιον ιστορικό τόπο!

Η γέφυρα Golden
Bridge βρίσκεται στο
Βιετνάµ και υψώνεται
1,400µ πάνω από
την επιφάνεια της
θάλασσας.
Έχει µήκος 150 µέτρα
και είναι γεµάτη µε
µωβ Χρυσάνθεµα.
πηγή: www.cnn.gr

Αν ο καθένας από εµάς καθίσει µόνος του και αναρωτηθεί...

“Με τι να αντάλλαζα την ανθρώπινη μορφή μου;
Να ήμουνα χάρτης να απλωνόταν πάνω μου ένας
πλανήτης ολόκληρος;
Να ήμουν πυξίδα να οδηγούσα τα καράβια στους
σωστούς προορισμούς;
Να ήμουν φάρος να φώτιζα αυτά τα ταξίδια;!
Μήπως να γινόμουνα γέφυρα; Να ενώσω τον κόσμο.
Να φέρω κοντά τους απέναντι.
Να σμίξω ανθρώπους, να σταθώ στα ποτάμια.
Με χρειάζονται.
Να απλώνω τα χέρια μου, να περνάν οι διαβάτες.
Γέφυρα θα γίνω!
Να πηγαίνουν και να έρχονται.
Να ανταμώνουν οι άνθρωποι.
Να ανταμώνουν οι τόποι.
Ίσως και οι καιροί καμιά φορά!”
3
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Αλλά Ζω Σελίδα
από τη βιβλιοθήκη Y
στο σπίτι

“Ρίχνω” Γέφυρες

Σελίδα
Γλωσσάρι

Γέφυρα, η :
κατασκευή από πέτρα, ξύλο ή µέταλλο που συνδέει
τις δύο πλευρές ενός φυσικού ή τεχνητού εµποδίου
(ποταµού, χαράδρας, διώρυγας κτλ.) και επιτρέπει
τη διάβαση ανθρώπων, ζώων και οχηµάτων.
Κινητή /
σταθερή /
κρεµαστή /
πλωτή /
ατσάλινη /
πλεούµενη /

από σχοινί /
ξύλινη /
σιδερένια /
τοξωτή /
φυσική /
βραχώδης /

υδατογέφυρα /
περιστροφική /
καλωδιωτή/
πτυσσόµενη /
σιδηροδροµική /
µεταλλική /

Η γέφυρα Moses
βρίσκεται στη
δυτική Βραβάντη,
µια επαρχία της
Ολλανδίας που
συνορεύει µε
το Βέλγιο. Έχει
κατασκευαστεί εξ
ολοκλήρου από
αδιάβροχο ξύλο, ενώ
η στάθµη του νερού
αγγίζει οριακά το
ύψος της ξύλινης
κατασκευής.
πηγή: www.lifo.gr

Γέφυρα, η (µτφ.)
1 οτιδήποτε µοιάζει µε γέφυρα στη µορφή ή στη λειτουργία,
π.χ. γυµναστική άσκηση κατά την οποία αυτός που γυµνάζεται ανασηκώνεται από την ύπτια θέση και, καθώς στηρίζεται
στις παλάµες και στα πέλµατα, το σώµα του παίρνει το
σχήµα γέφυρας.
2 µέσο µε το οποίο επιτυγχάνεται επικοινωνία και επαφή,
πχ. Το Βυζάντιο στάθηκε η γέφυρα µεταξύ Ανατολής
και ∆ύσης.
Εξίσου σηµαντική η γέφυρα και στη µεταφορική της σηµασία!
Καθηµερινά ο καθένας µας µπορεί να παίξει τον ρόλο
της YγέφυραςZ επικοινωνίας και συνεννόησης ανάµεσα
σε δύο αντίθετα ή και όχι µέτωπα.

Πηγή:
greek-language.gr
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στρατιωτική /
προσωρινή /
πεζών /
των Στεναγµών!

Αλλά Ζω Σελίδα
από τη βιβλιοθήκη Y
στο σπίτι

“Ρίχνω” Γέφυρες

Σελίδα
Χτίζουμε πολλούς τοίχους αλλά όχι αρκετές γέφυρες

Προβληµατισµοί,
ιστορία και
συµβολισµοί

Ισαάκ Νεύτων
Οι γέφυρες, από τη φύση τους έχουν έναν
συµβολισµό ενωτικό, συνδυαστικό, επικοινωνιακό. Αµέτρητες υπάρχουν γύρω µας µε σκοπό
κοινό τις πιο πολλές φορές. Να εξυπηρετήσουν, να ενώσουν, να βοηθήσουν. Η προσφορά
τους άκρως σηµαντική στην επικοινωνία, στην
περίθαλψη, στα ταξίδια, στην αναψυχή.

Πώς παίρνουν
το όνοµά τους;

Όπου εµφανίζει η φύση ένα εµπόδιο µια
γέφυρα δίνει χέρι βοήθειας και το ξεπερνάει.
Πέρα από την πρακτική τους αυτή διάσταση
υπάρχουν πολλές γέφυρες που µοιάζουν
µε έργα τέχνης. Αποτελούν θαύµατα της
αρχιτεκτονικής και της µηχανικής και για το
λόγο αυτό κερδίζουν και συγκεντρώνουν τον
θαυµασµό του κάθε περαστικού.

Πού µαθαίνει
κάποιος
να κατασκευάζει
γέφυρες;

Γιατί
υπάρχουν τόσα
πολλά διαφορετικά
είδη;

Άπειροι προβληµατισµοί προκύπτουν γύρω από αυτό το
µοναδικό ανθρώπινο κατασκεύασµα. Μια µικρή έρευνα
οδηγεί στα εξής σηµαντικά στοιχεία:

, Από τους προϊστορικούς ακόµη χρόνους οι άνθρωποι
κατασκεύαζαν γέφυρες µε σκοπό την αποκατάσταση της
συνέχειας κάποιας οδού πάνω από µια υδάτινη ροή.

Τα ονόµατα που
Πιστεύεται ότι οι
Το είδος της γέφυρας
δίνονται στις γέφυρες
πρώτες γέφυρες
έχει άµεση σχέση µε
συνδέονται είτε
κατασκευάζονταν
την ανάγκη που θα
µε την τοπωνυµία
άλλοτε µε την
εξυπηρετήσει και µε
της θέσης της, είτε
τοποθέτηση µεγάλων τον τόπο στον οποίο
µε το εµπόδιο που
και επίπεδων λίθων, χτίζεται. Ανάλογα την
γεφυρώνει, είτε µε τον άλλοτε µε µεγάλους εποχή και τα µέσα που
κατασκευαστή, είτε
κορµούς δέντρων κι διαθέτουν οι άνθρωποι
µε το όνοµα κάποιου
άλλοτε µε πλεκτά
κατασκευάζουν
άλλου προσώπου που
φυσικά σχοινιά.
και τις ανάλογες
θέλουν να τιµήσουν
γέφυρες κι αν και οι
µέσω αυτής της
βασικοί τύποι δεν
ονοµατοδοσίας.
αλλάζουν τα νέα υλικά
και οι εξαιρετικές
δυνατότητες
επιτρέπουν πλέον να
συµβαίνουν θαυµαστά
επιτεύγµατα.
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Πόσο
ασφαλείς είναι;

Η ασφάλεια της
γέφυρας αποτελεί
βασική της
προϋπόθεση τόσο σε
συνηθισµένες όσο και
σε έκτακτες συνθήκες.
Το βάρος των φορτίων,
οι άνεµοι, οι πάγοι,
οι σεισµοί πρέπει
να προβλεφθούν
µε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη ακρίβεια.
Οι αστοχίες δεν
έχουν θέση καθώς
οι αντοχές µιας
γέφυρας οφείλουν
να φέρουν εις πέρας
και τις πιο δυνατές
καταπονήσεις.

∆ραστηριότητα

Σελίδα
Κανένας δεν μπορεί να κατασκευάσει
για σένα τη γέφυρα που θα διασχίσεις
για να περάσεις το ποτάμι της ζωής,
μόνο εσύ!
Νίτσε

Συµπλήρωσε τον παραπάνω πίνακα
µε όσα περισσότερα στοιχεία θέλεις εσύ.
Ποιον ρόλο θα ήθελες να έχει η δική σου γέφυρα;;
Θα επέλεγες την κυριολεκτική ή τη µεταφορική της σηµασία;
Και οι δυο ρόλοι της επιτελούν το δικό τους µοναδικό έργο.
Η γέφυρα σου θα µπορούσε να σε οδηγήσει όπου εσύ
διαλέξεις. Θα ρίξεις γέφυρα στο χθες και στο σήµερα;
Θα ρίξεις γέφυρα στο κοντά και στο µακριά;
Θα ρίξεις γέφυρα σε έναν τόπο φανταστικό;
Εσύ αποφασίζεις!

Ρίχνω Γέφυρα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
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DB

We support the Sustainable Development Goals

∆ραστηριότητα 2

Σελίδα
Στη συνέχεια γράψε ένα σύντοµο κείµενο για να πεις δυο λόγια
για το πού βρίσκεσαι και πού θα ήθελες να ταξιδέψεις µέσω τη
δικής σου γέφυρας.
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε καθοδηγήσουν στο ταξίδι σου.

Καθοδηγητικές
ερωτήσεις για
τα παιδιά
Αν έχεις ήδη
συµπληρώσει
το πινακάκι µε τα
βασικά στοιχεία –
χαρακτηριστικά
της γέφυράς σου,
µπορείς τώρα
να γράψεις ένα
σύντοµο κείµενο
στο οποίο
θα περιγράψεις αφηγηθείς το ταξίδι
αυτό που θα κάνει
η δική σου γέφυρα.

1

Ναι

Όχι

Θα ξεκινάει από
τον τόπο που ζεις
εσύ σήµερα;

γράψε λίγα λόγια
για τον τόπο σου

περίγραψε µε
φαντασία τον τόπο
που έχεις διαλέξει

2

Ναι

Όχι

Θα είναι µια γέφυρα
που θα σε ταξιδέψει
στο χρόνο;

προσδιόρισε
το τώρα και το τότε
µε ακρίβεια

µίλα απλά
για το παρόν

3

Μόνος

Παρέα

Με ποιους
θα ταξιδέψεις;

προσδιόρισε
την ηλικία σου
στο ταξίδι αυτό

ονοµάτισε
τους φίλους σου
και τις ηλικίες σας

4

Ναι

Όχι

Γιατί κάνεις
το ταξίδι αυτό;
Θα σε εξυπηρετεί
σε κάποια βασική
σου ανάγκη;

γράψε για την
ανάγκη αυτή και
πώς θα σε βοηθήσει
η γέφυρα σου

αφηγήσου απλά
το σκοπό και
το ταξίδι της

Η δική σου δουλειά είναι εύκολη και ταξιδιάρικη, έστω και νοερά
θα βρεθείς στο πού και στο πότε που εσύ θα επιλέξεις.
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∆ραστηριότητα 2

Σελίδα
Στη συνέχεια γράψε ένα σύντοµο κείµενο για να πεις δυο λόγια
για το που βρίσκεσαι και που θα ήθελες να ταξιδέψεις µέσω τη
δικής σου γέφυρας.
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε καθοδηγήσουν στο ταξίδι σου.

Παραδείγµατα:

«Είμαι μόνιμος κάτοικος Σποράδων, το νησί μου είναι η
Αλόννησος και πολλές φορές έχω νιώσει εγκλωβισμένη από
μποφόρ και ανέμους καθώς δεν μπορούσα να ταξιδέψω για
να βρεθώ στον τόπο που θα ήθελα. Αν έριχνα γέφυρα θα
ήθελα να ξεκινούσε από το Γέρακα, το βορειότερο μέρος του
νησιού, και να έφτανε στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης,. Στην
πόλη αυτή σπουδάζει η αδερφή μου. Κάθε φορά που ένιωθα
πως μου λείπει πολύ θα την διέσχιζα και θα έφτανα εκεί που
επιθυμούσα. Η γέφυρα μου θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλη σε
μήκος καθώς θα έπρεπε να καλύψει μια απόσταση περίπου 80
ναυτικών μιλίων»

Το γεφύρι της
Πλάκας στην
Ήπειρο. Θεωρούνταν
η ωραιότερη γέφυρα
των Βαλκανίων
και µία από τις
οµορφότερες στην
Ευρώπη.
Είχε συνολικό µήκος
61 µ. και ενώνει τις
όχθες του Άραχθου.
πηγή: www.lifo.gr

YΕίµαι µόνιµος κάτοικος Βέροιας, η πόλη µου είναι ένας
ήσυχος επαρχιακός τόπος. Την περικυκλώνουν ποτάµια και
πολλές ανθισµένες ροδακινιές. Τα τελευταία χρόνια ασχολούµαι µε το µαραθώνιο και προπονούµαι σχεδόν καθηµερινά για να φτάσω στον στόχο που έχω θέσει. Αν έριχνα
µια γέφυρα θα ήθελα να ξεκινούσε από το YµπαλκόνιZ της
πόλης µου και να έφτανε όχι µόνο σε ένα άλλο τόπο µα και
σε µια άλλη εποχή. Θα επιθυµούσα να ενώσω το σήµερα
µε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 1896 την ώρα που ο Σπύρος
Λούης έπειτα από 40 χιλιόµετρα δρόµο τερµατίζει πρώτος
στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο κι ένα πλήθος κόσµου τον αποθεώνουν γι’ αυτό του το κατόρθωµα. Θα ήθελα να ήµουν κάπου στις κερκίδες. Ίσως να επιθυµούσα να είµαι και ο ίδιος ο
Λούης που τερµατίζει αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία...!Z
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Σχέδιο πέτρινης
γέφυρας
από τον Λεονάρντο
Ντα Βίντσι

Όνοµα:

Ρίχνω Γέφυρα

Σελίδα

Βιβλιοθήκη:

Η γέφυρα αυτή ξεκινά και καταλήγει από εκεί που θα διαλέξεις εσύ!

Ηµεροµηνία:

DB
We support the Sustainable Development Goals

Αλλά Ζω Σελίδα
από τη βιβλιοθήκη Y
στο σπίτι

© Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

∆ραστηριότητα 2

Σελίδα
Συµπληρωµατικό
Υλικό:

Η µεγαλύτερη γέφυρα του κόσµου έχει µήκος 55
χιλιόµετρα και συνδέει την ηπειρωτική Κίνα µε το Χονγκ
Κονγκ και το Μακάο
πηγή: www.cnn.gr

Η γέφυρα του Millau είναι µια τεράστια καλωδιωµένη
γέφυρα που βρίσκεται στη νότια Γαλλία. Είναι η ψηλότερη
γέφυρα οχηµάτων στον κόσµο, µε το υψηλότερο σηµείο
του πυλώνα να βρίσκεται στα 343 µέτρα.
πηγή: www.clickatlife.gr
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∆ραστηριότητα 2

Σελίδα
Συµπληρωµατικό
Υλικό:

Η Charles Bridge είναι µια διάσηµη πέτρινη γοτθική γέφυρα που
διασχίζει τον ποταµό Μολδάβα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1357
και τελείωσε στις αρχές του 15ου αιώνα. Σήµερα είναι ένα από τα
πιο δηµοφιλή αξιοθέατα στην Πράγα.
πηγή: www.clickatlife.gr

Συµπληρωµατικό
Υλικό:

Πήγη:
www.cnn.gr

Μια γέφυρα σχεδιασµένη από τα ταλαντούχα χέρια του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι. Ο γνωστός σε όλους µας ζωγράφος καταπιανόταν ταυτόχρονα
και µε µηχανικά σχέδια. Στις αρχές του 16ου αιώνα σχεδίασε για
λογαριασµό του Σουλτάνου Βαγιαζήτ την παραπάνω πέτρινη γέφυρα
η οποία θα ένωνε την Κωνσταντινούπολη µε το Γαλατά. Η γέφυρα αυτή
θα περνούσε πάνω από το Βόσπορο και θα ήταν η µεγαλύτερη στον
κόσµο για την εποχή εκείνη. Τελικά όµως ο γνωστός καλλιτέχνης δεν
κατάφερε να πάρει τη δουλειά αυτή. Κι έµεινε µόνο σαν προσχέδιο
στα χαρτιά.
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