
Τίτλος ∆ιδακτικού Σεναρίου: 

«Κανονικότητες» 

 

Φάση «3» 

Τίτλος Φάσης: «Συµβολικές αναπαραστάσεις στο ποίηµα η Σουσουράδα» 

 

Χρόνος Υλοποίησης: 30 

 

Οι δυνατότητες συµβολικής αναπαράστασης των µοτίβων του ποιήµατος είναι πολλές. Αρχικά οι 

µαθητές αντικαθιστούν το κείµενο µε εικόνες (µεσαία στήλη) και στη συνέχεια µε λέξεις. Μπορούν 

εργαζόµενοι σε οµάδες να προτείνουν τους δικούς τους τρόπους συµβολισµών, όπως τα σχήµατα. 

 

 -∆ώσε µου, γριά Βάβω, την 

ουρά µου, να πάω στα παιδιά 

µου! 

 

 

 

 

-Σου δίνω την ουρά σου, να πας 

στα παιδιά σου. Πήγαινε όµως 

πρώτα στη βρύση, εδώ  απέξω, 

να µου φέρεις νερό. 

 
 

 

 

-∆ώσε µου, κοπέλα, νερό, κι εγώ 

νερό της Βάβως, κι η Βάβω την 

ουρά µου, να πάω στα παιδιά 

µου! 

 
 

 

 

-Σου δίνω νερό. Πήγαινε όµως 

πρώτα, ώσπου να γεµίσει η 

στάµνα µου, να µου φέρεις τυρί 

από το διπλανό µπακάλη.  

 
 

 

 

-∆ώσε µου, µπακάλη, τυρί κι 

εγώ τυρί της κοπέλας, κι η 

κοπέλα σε µένα νερό, κι εγώ 

νερό της Βάβως, κι η Βάβω την 

ουρά µου, να πάω στα παιδιά 

µου! 

 

 

 

 

-Σου δίνω τυρί. Μα πήγαινε 

πρώτα στον αντικρινό 

φούρναρη, να µου φέρεις ψωµί.  

 
  



-∆ώσε µου, φούρναρη, ψωµί, κι 

εγώ ψωµί του µπακάλη, κι ο 

µπακάλης σε µένα τυρί, κι εγώ 

τυρί της κοπέλας, κι η κοπέλα σε 

µένα νερό, κι εγώ νερό της 

Βάβως, κι η Βάβω την ουρά µου 

να πάω στα παιδιά µου!  

 

 

 

 

-Ψωµί σου δίνω. Πήγαινε όµως 

πρώτα στην παρακάτω ταβέρνα, 

να µου φέρεις κρασί. 

 
 

 

 

-∆ώσε µου, ταβερνιάρη, κρασί, 

κι εγώ κρασί του φούρναρη, κι ο 

φούρναρης σε µένα ψωµί, κι εγώ 

ψωµί του µπακάλη, κι ο 

µπακάλης σε µένα τυρί, και εγώ 

τυρί της κοπέλας, κι η κοπέλα σε 

µένα νέο, κι εγώ νερό της 

Βάβως, κι η Βάβω την ουρά µου, 

να πάω στα παιδιά µου! 

 

 

 

 

-Κρασί  σου δίνω. Αν ήθελες 

όµως κι εσύ, να µου κάνεις τη 

χάρη, να πας στο γαλατά, να µου 

φέρεις λίγο γάλα; 

  

 

 

-Αχ, στενάζει η σουσουράδα, ο 

γαλατάς είναι µακριά κι εγώ 

κουράστηκα. ∆εν είµαι 

συνηθισµένη να περπατώ στους 

δρόµους. Και τα παιδιά µου τα 

έχω τόσην ώρα µονάχα και 

πεινασµένα... Αχ, καλέ µου 

ταβερνιάρη, δώσε µου το κρασί, 

κι ο Θεός να σου το δώσει από 

αλλού! 

 

 

 

 

Μοτίβο µε σχήµατα: 


