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Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ 

Γκόηεηα 5: Πμίεζε 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
Σπμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Τ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 
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Σθμπμί  εκόηεηαξ 
• Δηάθνηζε ηςκ ηδηαίηενςκ πνμζδημνηζηηθώκ 

ζημηπείςκ ηεξ Πμίεζεξ γηα Παηδηά. 

• Αλημπμίεζε θνηηενίςκ επηιμγήξ πμηεμάηςκ γηα 
κήπηα-Ηαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ  δηάζεζεξ ηςκ 
θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ απέκακηη ζηα πμηήμαηα γηα 
ηα κήπηα. 

• Γμπιμοηηζμόξ ηςκ μεζόδςκ θαη ηςκ ηεπκηθώκ 
δηδαθηηθήξ αλημπμίεζεξ ηςκ πμηεμάηςκ ζημ 
Κεπηαγςγείμ-Ακαδήηεζε απμηειεζμαηηθόηενςκ 
ηνόπςκ πνμζθμνάξ ημοξ ζηα κήπηα. 
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Γεκηθά-Γηζαγςγηθά-Γκκμημιμγηθά, Ονηζμμί, Δηάθνηζε όνςκ 

(«Παηδηθή Πμίεζε» ή «Πμίεζε γηα Παηδηά»), Πμίεζε θαη μηθνά 
παηδηά  

• Πνμζδημνηζηηθά ζημηπεία ηεξ πμίεζεξ [εζςηενηθά (δναμαηηθό 
ζημηπείμ-αθεγεμαηηθό ζημηπείμ-πενηγναθή-ζημπαζμόξ-μεηαθμνά-
εηνςκεία)-ελςηενηθά (μέηνμ, ζηίπμξ, ζηνμθή, ηόκμξ-νοζμόξ, 
μμμημθαηαιελία, αζηηλία, ημμή, πανήπεζε, επακάιερε, εηθμκμπμηία, 
θ.ά.)], Γεκηθά παναθηενηζηηθά-Ηνηηήνηα θαηαιιειόηεηαξ ηεξ 
Πμίεζεξ γηα Παηδηά, ―Γκημιέξ‖ ημο Kornei Tchoukowsky (Ηανκέγη 
Τζμοθόθζθη)  

• Γκδεηθηηθέξ πμηεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ με ηα μηθνά παηδηά. 
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Η Πμίεζε είκαη ε θύνηα γεκεζημονγόξ ανπή ηεξ  
ιμγμηεπκηθήξ παηδείαξ.  

 

•Σομβάιιεη ζηε δεμημονγία ημο νοζμμύ αιιά θαη ζηεκ 
θαηάζηαζε ηεξ παιανόηεηαξ.  
 

•Γκοπάνπεη ζε αοηή ε έκκμηα ημο ηαηνηάζμαημξ θαη ηεξ 
πνμπςνεμέκεξ εοθοίαξ, ε μπμία πνμθύπηεη θαηά ηεκ 
πνμζεθηηθή παναηήνεζε ηςκ ιέλεςκ πμο επηιέγμκηαη 
θαη ζοκδοάδμκηαη ζε μεηνηθά ζπήμαηα με επηηοπεμέκμ 
ηνόπμ.   
 

•Τέιμξ, ζηεκ Πμίεζε μη αθενεμέκεξ έκκμηεξ μπηη-
θμπμημύκηαη θαη πνμζςπμπμημύκηαη θονίςξ με ηε πνήζε 
ηεξ μεηαθμνάξ. 
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«Παηδηθή Πμίεζε» 
  
ή  
 

«Πμίεζε γηα Παηδηά» ; 
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Ονηζμμί ηεξ Πμίεζεξ 

I.A. Richards: «Ε πμίεζε είκαη ε οπένηαηε μμνθή ηεξ 
ζογθηκεζηαθήξ πνήζεξ ηεξ γιώζζαξ». 

 

 

P. Valéry: «Ε πμίεζε είκαη ε ακάπηολε εκόξ ‗ς‘, εκόξ 
θιεηηθμύ επηθςκήμαημξ».  

 

 

Α. Εμπεηνίθμξ: «Ε πμίεζε είκαη ακάπηολε ζηίιβμκημξ 
πμδειάημο». 

  
Γ. Σεθένεξ: «Ε πμίεζε είκαη ε έκα είδμξ πμνμύ».  
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Πμίεζε γηα Παηδηά 

Ε πμίεζε αοηή, ςξ μηα μμνθή ηέπκεξ, έπεη 
γηα οιηθό ηεξ ηηξ ιέλεηξ, εκώ εθθνάδεη ηδέεξ, 
ζθέρεηξ θαη ζοκαηζζήμαηα πμο ζοκηζημύκ ημ 
πενηεπόμεκό ηεξ. Απεοζύκεηαη ζηα παηδηά 
θαη ζημπεύεη ζηε μεηάδμζε ηεξ ζογθίκεζεξ 
πμο μεηαθένεη αιιά θαη ζηεκ πνόθιεζε ημο 

εκδηαθένμκημξ ημο θμηκμύ ηεξ. 
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Σημηπεία ηεξ Πμίεζεξ (1): 
Γζςηενηθά ζημηπεία: 

• Τμ δναμαηηθό ζημηπείμ: (με ιονηθό) επηθμηκςκηαθή πνάλε 
(Jakobson)–ακαθμνά ζε ζομβάκηα θαη θαηα-ζηάζεηξ πμο βνίζθμκηαη 
ζε ελέιηλε. 

• Τμ αθεγεμαηηθό ζημηπείμ: πενηγναθή θαηαζηάζεςκ, ζηάζεςκ θαη 
ζοκαηζζεμάηςκ. 

• Ε πενηγναθή: αθμοζηηθέξ θαη μπηηθέξ εηθόκεξ πμο ακαθένμκηαη ζημ 
πανειζόκ–εηθμκμπμηία. 

• Ο ζημπαζμόξ: πνμβιεμαηηζμόξ–εκαιιαγή ηςκ πνμεγμύ-μεκςκ 
ζημηπείςκ. 

• Ε μεηαθμνά: εθθνάδεη ηε δεμημονγηθή δηάζηαζε ηεξ πμηεηηθήξ 
γιώζζαξ [πανμμμίςζε (ζακ, όπςξ…), ζύκδεζε εηθόκςκ με ηδέεξ, 
ελεδεηεμέκε μεηαθμνά (επέθηαζε ηεξ πανμμμίςζεξ), ζομβμιηζμόξ 
(επέθηαζε ηεξ μεηαθμνάξ), θ.ά.]. 

• Ε εηνωκεία:  ιεθηηθά πμηεηηθά παηπκίδηα.  
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Σημηπεία ηεξ Πμίεζεξ (2): 
Γλςηενηθά ζημηπεία: 

• Ιέηνμ: ε μηθνόηενε δοκαηή μεηνηθή εκόηεηα.  
–ίαμβμξ ή ηαμβηθό μέηνμ: ο —΄, θα ιόξ  
–ηνμπαίμξ ή ηνμπαϊθό μέηνμ: —΄ο, γέ νμξ  
–ακάπαηζημξ ή ακαπαηζηηθό μέηνμ: ο ο —΄, α γα ζόξ  
–δάθηοιμξ ή δαθηοιηθό μέηνμ:  —΄ο ο, άκ ζνς πμξ  
–μεζμημκηθό μέηνμ: ο —΄ο, θεθάημξ 

• Σηίπμξ:  
- δηζύιιαβμξ, ηνηζύιιαβμξ, θ.ιπ.  
–μλύημκμξ, πανμλύημκμξ, πνμπανμλύημκμξ  
–δηαζθειηζμόξ (Τμο Ηίηζμο ε μάκα θάζμκηακ ζηεκ/ άθνε ζημ πμηάμη – 

•  Σηνμθή: δίζηηπε, ηνίζηηπε, θ.ιπ. 
• Τόκμξ-νοζμόξ:  

-γναμμαηηθόξ-> αοηόξ πμο έπμοκ μη ιέλεηξ 

–νεημνηθόξ-> αοηόξ πμο δεμημονγείηαη από ημκ ακαγκώζηε  
–πμηεηηθόξ->μέηνμ, ζύζηεμα ημκηζμέκςκ θαη άημκςκ ζοιιαβώκ, πμο δεμη-μονγεί θαη ημ 
νοζμό. 

• Ομμημθαηαιελία: εζςηενηθόξ νοζμόξ.  
–δεογανωηή->ααββ –πιεπηή->αβαβ  
–ζηαονωηή->αββα  
–δεογανμπιεπηή->ααβγγβ  

• Αζηηλία: έιιεηρε ζεμείςκ ζηίλεξ.  
• Άιια ζημηπεία: ε ημμή (εμηζηίπηα), ε πανήπεζε, ε επακάιερε, ε εηθμκμπμηία, θ.ά. 
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―Γκημιέξ‖ ημο Kornei Tchoukowsky (Ηανκέγη Τζμοθόθζθη) (1882-1969) 
ζημοξ πμηεηέξ πμο γνάθμοκ γηα παηδηά 

[από ημ βηβιίμ ημο: From Two to Five (1925)]: 

1.Έκα πμίεμα γηα παηδηά πνέπεη κα έπεη πιμύζηα εηθμκμπιαζία.  
2.Πιμύζηα δνάζε: θίκεζε – εκαιιαγή. 
3. Ε «δςγναθηθή» με ηηξ ιέλεηξ πνέπεη κα είκαη «ιονηθή».  
4. Ηάζε ζηνμθή ημο πμηήμαημξ πνέπεη κα έπεη ημ δηθό ηεξ νοζμό θαη ημ δηθό ηεξ 

ζοκαηζζεμαηηθό πνςμαηηζμό.  
5. Ε πμηεηηθή έθθναζε πνέπεη κα έπεη μμοζηθόηεηα.  
6. Ε μμμημθαηαιελία ζομβάιιεη ζηεκ θαηακόεζε ημο πμηήμαημξ, ζηεκ θαηάθηεζε ηεξ 

μεηνηθήξ γιώζζαξ θαη ζηεκ πνόζθιεζε ηδηαίηενεξ εοπανίζηεζεξ. 
7. Οη ιέλεηξ πμο μμμημθαηαιεθημύκ πνέπεη κα είκαη μη θύνημη θμνείξ ημο κμήμαημξ ηεξ 

πμηεηηθήξ θνάζεξ.  
8. Ηάζε ζηίπμξ πνέπεη κα έπεη ηε δηθή ημο δςή. 
9. Ο πμηεηήξ πνέπεη κα πνεζημμπμηεί πενημνηζμέκμ ανηζμό επηζέηςκ, εκώ πνέπεη κα 

θονηανπμύκ ηα νήμαηα θαη ηα μοζηαζηηθά.  
10. Κα πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ημ ηνμπασθό μέηνμ. 
11. Τα πμηήμαηα πνέπεη κα πνμθαιμύκ ζηα παηδηά ηε δηάζεζε γηα παηγκίδη με ήπμοξ θαη με 

ιέλεηξ. 
12. Ε Πμίεζε γηα Παηδηά πνέπεη κα έπεη ηεκ επηδεληόηεηα, ηε δελημηεπκία, ηεκ ηεπκηθή 

πιενόηεηα ηεξ πμίεζεξ γηα ημοξ εκειίθμοξ.  
13. Ο πμηεηήξ πμο γνάθεη γηα παηδηά δεκ έπεη πνέμξ κα ακηαπμθνίκεηαη μόκμ ζηηξ 

ακάγθεξ ηςκ παηδηώκ, αιιά θαη κα ηα βμεζά κα πνμζεγγίδμοκ ανγά θαη πνμζεθηηθά 
ηηξ ζθέρεηξ θαη ηηξ ακηηιήρεηξ ηςκ εκειίθςκ.  
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Γκδεηθηηθέξ Δναζηενηόηεηεξ 
 Κα δηαβάδμομε πμιιά πμηήμαηα ζημοξ μαζεηέξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ. 
 Κα εκζαννύκμομε ημοξ μαζεηέξ κα θένκμοκ ζημ ζπμιείμ πμηήμαηα δηθήξ ημοξ 
επηιμγήξ θαη κα ηα μμηνάδμκηαη με ηεκ μμάδα ημοξ ή με μιόθιενε ηεκ ηάλε ζε μηα ―ώνα 
πμίεζεξ‖. 
 Κα έπμομε πάκηα δηαζέζημα πμηήμαηα ζε μαγκεημηαηκίεξ πμο ζα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα 
κα αθμύκ μη μαζεηέξ, όπμηε εθείκμη ημ ζέιμοκ ή ζηεκ ―ώνα ηεξ πμίεζεξ‖. 
 Κα θαζηενώζμομε ημ ―πμίεμα ηεξ εβδμμάδαξ‖. 
 Κα δεμημονγήζμομε θάνηεξ με πμηήμαηα θαη κα ηηξ ακακεώκμομε ζοκεπώξ.  
 Ιηα μμάδα από παηδηά μπμνεί κα πανμοζηάζεη έκα πμίεμα ζηηξ οπόιμηπεξ (πςνίξ 
πνμεημημαζία πανμοζίαζε, μηθνήξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ, ή αθόμε θαη μηα πνμεημημαζμέκε 
―δναμαημπμίεζε‖). 
 Γπημένμοξ μμάδεξ μπμνμύκ κα πνμεημημάζμοκ δηθέξ ημοξ μαγκεημηαηκίεξ με πμηήμαηα 
(γηα ηε ―γςκηά ηεξ πμίεζεξ‖). 
 Οη μαζεηέξ μπμνμύκ κα δεμημονγήζμοκ, ζε επίπεδμ μμάδαξ ή ηάλεξ, έκα ―βηβιίμ 
πμίεζεξ‖, εκώκμκηαξ μαδί πμιιέξ ιεοθέξ ζειίδεξ.  
 Ηάζε μαζεηήξ μπμνεί κα δςγναθίζεη μηα εηθόκα, μηα ζθεκή δηθήξ ημο επηιμγήξ από 
έκα πμίεμα, ύζηενα από ζοκεκκόεζε με ημοξ άιιμοξ. Σηε ζοκέπεηα όιεξ μη μενηθέξ 
―απεηθμκίζεηξ‖ ημο πμηήμαημξ μπαίκμοκ ζηε ζεηνά θαη ημ πμίεμα ιέγεηαη με εηθόκεξ. 
 ―Ηαιιηηεπκηθή‖ (μεηα)γναθή εκόξ πμηήμαημξ.  
 Οη μαζεηέξ μπμνμύκ κα ζοδεηήζμοκ έκα πμίεμα ζε επίπεδμ μμάδαξ. Σηε ζοκέπεηα 
έκαξ εθπνόζςπμξ από θάζε μμάδα ακαθμηκώκεη ζηεκ ηάλε ηα ―εονήμαηα‖ ηεξ ζοδήηεζεξ. 
Οη εθπνόζςπμη θαη ηα μέιε θάζε μμάδαξ μπμνμύκ κα οπμβάιμοκ ενςηήζεηξ ή απμνίεξ ζημκ 
εθπνόζςπμ ή ζηα μέιε άιιεξ μμάδαξ. Σηε δηαδηθαζία αοηή μπμνεί κα ζομβάιεη θαη μ 
δάζθαιμξ με δηθέξ ημο ενςηήζεηξ ή ημπμζεηήζεηξ.  
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 

 

 
1. Αθνηηόπμοιμξ, Α. Η Ποίηζη για Παιδιά και Νέοσς: Έρεσμα, Μελέηη και 

Διδαζκαλία. Αζήκα: Ενόδμημξ, 1993. 

2. Ηαναθίηζημξ, Α. Ποίηζη για παιδιά και μέοσς: Αμαθεωρήζεις και 
προοπηικές. Θεζζαιμκίθε: Δογόξ, 2008   

3. Ηαναθίηζημξ, Α. Σύγτρομη Παιδική Ποίηζη. Αζήκα: Σύγπνμκμη Ονίδμκηεξ, 
2002. 

4. Norton, D. Μέζα από ηα Μάηια εμός Παιδιού: Ειζαγωγή ζηημ Παιδική 
Λογοηετμία. Ιηθν. Φ. Ηαπηζίθε-Σ. Ηαδακηδή. Αζήκα & Θεζζαιμκίθε: 
Γπίθεκηνμ, 2007. 

5. Σαθειιανίμο, Χ. Ιζηορία ηης Παιδικής Λογοηετμίας. Ελλημική και 
Παγκόζμια: Από ηημ Αρταιόηηηα ως ηις Μέρες μας, με Σηοιτεία Θεωρίας. 
Αζήκα: Κόεζε, 102009. 

6. Tsilimeni, T. & Panaou, P. «Poetry for young people in Greece: Themes, 
forms, types and trends». Bookbird 49(2) (2011): 17‐24 
<http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/bookb
ird/v049/49.2.tsilimeni.html>[Εμενμμεκία πνμζπέιαζεξ: 15/2/2015]. 
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Τέιμξ Γκόηεηαξ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Λογοτεχνία για Παιδιά Ι. Ποίθςθ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από 
τθ δικτυακι διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516 

  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516


35 35 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


