
Με αφορμή τη διαδραστική θεατρική παράσταση 

"Σεισμολόγος ο Μέγας" υποδεχτήκαμε τον "σεισμό" στο 

σχολείο μας!!! 

 

«Τι είναι σεισμός??? 

 

Είναι η ερώτηση που μετά την παράσταση δημιούργησε την 
ακόλουθη ατμόσφαιρα στην τάξη μας...... 

 

Μάτια γούρλωσαν , στόματα "άνοιξαν", μια ανησυχία στην 
παρεούλα , μια αναστάτωση, μια αδιαφορία θα έλεγα..... 

 

Τι θα έκανε λοιπόν τα 4χρονα να συμμετέχουν σε ένα 
διαδραστικό "ταξίδι"  γνωριμίας με τον  εγκέλαδο??? 

Χμμ........ 

 

Σκεφτήκαμε λοιπόν πως δε θα μπορούσαμε  να 
προχωρήσουμε στο να γνωρίσουν τα παιδιά πως να 

προστατευτούν από τον σεισμό εάν δεν γνώριζαν πρώτα την 
αίσθηση ενός σεισμού και το τι να περιμένουν σε περίπτωση 

που συμβεί!!! 

 



Ένα παιχνιδιάρικο τράνταγμα πάνω στο τραπεζάκι ,ένα 
βίντεο με καταγεγραμμένους σεισμούς... φωτογραφίες που 
πάρθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού ή λίγα λεπτά 
μετά......μας ώθησαν να φτιάξουμε έναν πίνακα με τις 

"αισθήσεις" ενός σεισμού!!! 

Όλα καλά μέχρι εδώ...τι γίνεται όμως κάτω από τη γη 
αλήθεια.... 

Η παιδική φαντασία οργιάζει χαχα... 

Η γη σαν "πορτοκάλι"...σκληρή απέξω (φλοιός)...ζουμερή απο 
μέσα (μανδύας)..σαν παγωτό με στρώματα 
γεύσεων......(φλοιός, μανδύας, πυρήνας).... 

Σαν πάζλ που όσο είναι συναρμολογημένο ...ηρεμία....αν τύχει 
και σπάσει? οι πλάκες χτυπάνε...και να τα ρίχτερ!!!  Τι 
λέξη!!!!!!!Με λίγη φαντασία τα αποτυπώσαμε στο χαρτί.... 

Έτοιμο και.... το βαλιτσάκι του σεισμού !! 

Και τα παιχνίδια μας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
δραστηριότητας ...πως και που θα προστατευτούμε από τον 

Εγκέλαδο!!! 

"Όταν γίνεται σεισμός μη σε πιάνει πανικός......." η 
συμβουλή μας με ένα τραγούδι...χαχαχα! 



Να και το αλφαβητάρι του σεισμού με λέξεις  
....."σεισμοσχετικές"!!!! 

Οι "πρώτες βοήθειες" και  τα νούμερα "100" "199" 
"166"απασχόλησαν το μυαλουδάκι τους. 

Και για φινάλε .... τα περίφημα σεισμόπληκτα σπιτάκια όπως 
τα ονομάσαμε!!!! 

Λοιπόν....θέλω να πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε.....παιχνίδι 
,κίνηση, τραγούδι….διάθεση.... ήταν οι σύμμαχοι μας...... 

Τι λέτε ??? 

Οι μικροί μας φίλοι τι αποκόμισαν από αυτό το ταξίδι? 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε μπόρεσαν να "γίνουν  
κολλητοί" με τον κύριο Σεισμό αλλά πως να προστατευτούν 

από αυτόν!!!!!!» 
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