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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Γηάθξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Πνίεζεο γηα Παηδηά. 

 Αμηνπνίεζε θξηηεξίσλ επηινγήο πνηεκάησλ γηα λήπηα-Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο  δηάζεζεο ησλ 

θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ απέλαληη ζηα πνηήκαηα γηα ηα λήπηα. 

 Δκπινπηηζκφο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πνηεκάησλ ζην 

Νεπηαγσγείν-Αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ πξνζθνξάο ηνπο ζηα λήπηα. 

  

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

 Γεληθά-Δηζαγσγηθά-Δλλνηνινγηθά, Οξηζκνί, Γηάθξηζε φξσλ («Παηδηθή Πνίεζε» ή «Πνίεζε γηα 

Παηδηά»), Πνίεζε θαη κηθξά παηδηά  

 Πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνίεζεο [εζσηεξηθά (δξακαηηθφ ζηνηρείν-αθεγεκαηηθφ ζηνηρείν-

πεξηγξαθή-ζηνραζκφο-κεηαθνξά-εηξσλεία)-εμσηεξηθά (κέηξν, ζηίρνο, ζηξνθή, ηφλνο-ξπζκφο, 

νκνηνθαηαιεμία, αζηημία, ηνκή, παξήρεζε, επαλάιεςε, εηθνλνπνηία, θ.ά.)], Γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά-Κξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηεο Πνίεζεο γηα Παηδηά, ―Δληνιέο‖ ηνπ Kornei 

Tchoukowsky (Καξλέγη Σζνπθφθζθη)  

 Δλδεηθηηθέο πνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα κηθξά παηδηά. 

 

  



3. Γενικά-Δννοιολογικά-Ιζηοπικά 

Ζ Πνίεζε είλαη ε θχξηα γελεζηνπξγφο αξρή ηεο ινγνηερληθήο παηδείαο. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ξπζκνχ αιιά θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ραιαξφηεηαο, ελψ ελππάξρεη ζε απηή ε έλλνηα ηνπ 

ηαηξηάζκαηνο θαη ηεο πξν-ρσξεκέλεο επθπίαο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε 

ησλ ιέμεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη ζπλδπάδνληαη ζε κεηξηθά ζρήκαηα κε επηηπ-ρεκέλν ηξφπν. Σέινο, 

ζηελ Πνίεζε νη αθεξεκέλεο έλλνηεο νπηηθνπνηνχληαη θαη πξνζσπνπνηνχληαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ηεο 

κεηαθνξάο. 

* 

Ποίηζη και μικπά παιδιά 

Ωο κηα κνξθή ηέρλεο ε πνίεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηα κηθξά παηδηά έρεη γηα πιηθφ ηεο ηηο 

ιέμεηο, ελψ εθθξάδεη ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελφ ηεο. 

ηνρεχεη ζηε κεηάδνζε ηεο ζπγθίλεζεο πνπ κεηαθέξεη αιιά θαη ζηελ πξφθιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ ηεο. Δπηπιένλ, ζπζρεηίδεηαη άκεζα  κε ηελ έλλνηα ηεο 

παηδηθφηεηαο, δειαδή κε ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ εθξεθηηθή θαληαζία, κε ην ζπγθξεηηζκφ 

θαη ηε καγεία, κε ηελ έκθπηε θιίζε γηα παηγλίδη. Απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ 

παηδηνχ, ελψ ζπληζηά κηα ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξν ερεηηθή, κνπζηθή, αθνπζηηθή, θαη ζπρλά 

ιηγφηεξν λνεκαηηθή. Μέζα απφ απηή ηα κηθξά παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ζπκβνιηθέο ζρέζεηο θαη 

δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηα ελήιηθα κνξθνείδσια πνπ ηα πεξηζηνηρίδνπλ, δνθηκάδνπλ ηα 

φξηα ηεο γιψζζαο, εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηα φξηα ησλ  ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

απνθηνχλ κηα θαηλνχξγηα αληίιεςε ηνπ θφζκνπ.  

* 

«Παιδική Ποίηζη» ή «Ποίηζη για Παιδιά»; 

 Όπσο θαη κε ηε δηάθξηζε ησλ φξσλ «Παηδηθή Λνγνηερλία» ή «Λνγνηερλία γηα Παηδηά», ε 

πξνβιεκαηηθή κε ηνπο φξνπο «Παηδηθή Πνίεζε» ή «Πνίεζε γηα Παηδηά» έρεη ηνλ ίδην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη καο νδεγεί ζε παξφκνηεο επηινγέο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην επίζεην 

«παηδηθή» ιεηηνπξγεί παγηδεπηηθά, κάιινλ δηαρσξηζηηθά γηα κηα Πνίεζε, ν απνδέθηεο ηεο 

νπνίαο θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη απφιπηα ηελ νπζία ηεο, αιιά θαη κεησηηθά, επεηδή σο 

πνηνηηθφο ραξαθηεξηζκφο πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα κηαο Πνίεζεο εθ ησλ πξνηέξσλ "κε 

ελήιηθεο", "κε ζνβαξήο" («παηδηθά πξάγκαηα», «παηδηθά θακψκαηα», θ.ά.), δεκηνπξγεί 

επξχηεξν ελλνηνινγηθφ δηαρσξηζκφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίζεζε παηδί-ελήιηθνο. Μηα ηέηνηα 

αληίζεζε κεηαθέξεηαη αλαπφθεπθηα ζην ελλνηνινγηθφ θαη αλαθνξηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκαίλνληνο «πνίεζε». Απφ ηνπο δχν φξνπο, ινηπφλ, ζήκεξα πξνθξίλεηαη ν δεχηεξνο, 

«Πνίεζε γηα Παηδηά», σο ν ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθφο: αθήλεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «Πνίεζε» 

αθέξαηα θαη άζηθηε, ελψ κε ζαθή επηηαζζφκελν πξνζδηνξηζκφ εμεηδηθεχεη ην λφεκά ηεο ζε 



ζρέζε κε ηνλ απνδέθηε ηεο, ρσξίο λα απνθφπηεηαη απφ ηελ νπζία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, 

γεληθά. Κπξίσο, φκσο, πξνζδηνξίδεη αξηηφηεξα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο (ε πξφζεζε γηα 

+ αηηηαηηθή ─> αηηία, ζθνπφο ή θαηαιιειφιεηα).  

Πξνζπαζψληαο θάπνηνο λα νξίζεη ηελ Πνίεζε γηα Παηδηά, δελ απνθεχγεη ηελ ακεραλία 

πνπ πξνθαιεί ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο Πνίεζεο, γεληθά. Δπεηδή, αλ πην παιηά θαηλφηαλ 

επθνιφηεξν λα ην επηρεηξήζεη θαλείο κε ηνλ πνηεηηθφ ιφγν λα εηεξνθαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ πεδφ/ή λα αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηνλ πεδφ, ζήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια. Ο 

πεξηνξηζκφο ησλ δηαθνξνπνηεηηθψλ εμσηεξηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ (δχν) ινγνηερληθψλ 

εηδψλ (γελψλ) θαη ε πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ πνίεζε, θαζψο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο πην κνλφπιεπξνπο θαη ζεσξεηηθνχο σο ηνπο πην πνηεηηθνχο θαη 

απζαίξεηνπο, επηηείλνπλ ηε ζχγρπζε πνπ απαζρνιεί ηελ αλζξψπηλε ζθέςε αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «πνίεζε». 

Όπσο θαη αλ αληηπαξέιζεη θαλείο ην δήηεκα, θηάλνληαο ζε αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο ηνπ 

ηχπνπ «Απηφ δελ είλαη πνίεζε!» ή θαηαθεχγνληαο ζε έλαλ νπνηνδήπνηε νξηζκφ (απφ ηνλ 

θιαζηθφ πηα ηνπ I.A. Richards πνπ νξίδεη ηελ πνίεζε σο ηελ «ππέξηαηε κνξθή ηεο 

ζπγθηλεζηαθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο», ζε απηφλ ηνπ P. Valéry πνπ ζεσξεί ηελ πνίεζε 

«αλάπηπμε ελφο ‗σ‘, ελφο θιεηηθνχ επηθσλήκαηνο», ηνπ A. Δκπεηξίθνπ πνπ ζέιεη ηελ πνίεζε 

λα είλαη «αλάπηπμε ζηίιβνληνο πνδειάηνπ» ή ηνπ Γ.εθέξε πνπ ηε βηψλεη ζαλ «έλα είδνο 

ρνξνχ»), ην ζίγνπξν είλαη φηη ε πνίεζε, πέξα απφ ηνπο νξηζκνχο, ζα ππάξρεη πάληα θαη ζα 

ιεηηνπξγεί σο χςηζηε έθθξαζε δεκηνπξγίαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρέγνλε πξφζεζε ηνπ 

αλζξψπνπ λα δηεηζδχεη ζηα κπζηήξηα ηεο δσήο, ζπλππάξρνληαο αμεδηάιπηα κε ην ρνξφ θαη 

ηε κνπζηθή.  

ε παιηφηεξεο επνρέο ε Πνίεζε γηα Παηδηά δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηνλ πεδφ ιφγν, 

πξνβάιινληαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο: ξπζκφ, κέηξν, παξήρεζε, νκνηνθαηαιεμία, ζηξνθηθή 

κνξθή, θ.ά. Ζ πνίεζε απηή ζηνρεχεη εκθαλψο ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηελ 

εθιέπηπλζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ παηδηνχ-απνδέθηε, ειθχνληάο ην κε ην ξπζκφ θαη κε ηε 

κνπζηθή ηεο (πξν)δηάζεζε, κε ηα παηρλίδηα ηεο γιψζζαο αιιά θαη κε ηελ αλάιαθξε δηάζεζή 

ηεο. Παξάιιεια, φκσο, εθθξάδεη ζε κεγάιν πνζνζηφ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα πνπ 

ελδείθλπληαη γηα κεηαθνξά θαη άκεζε ή έκκεζε επηβνιή κελπκάησλ, εζηθψλ ζε άιιεο 

επνρέο, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πξνζπάζεηα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ή ακθηζβήηεζήο 

ηνπο. Γεληθά, ε πνίεζε απηή, έξγν ηέρλεο αιιά θαη κέζν αγσγήο, πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη 

ην «ηεξπλφλ», σο απαίηεζε ηεο παηδηθφηεηαο, κε ην σθέιηκν, σο απαίηεζε ησλ θαηξψλ. 

Απεπζχλεηαη, ινηπφλ, ζηα παηδηά, απινχο αλαγλψζηεο θαη καζεηέο, ζε επνρέο ″δχζθνιεο″, 

φηαλ δελ πξνέρεη ηφζν ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ φζν ν εζληθφο, επξχηεξα, θαη ν 
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θνηλσληθφο, ζηελφηεξα, πξνζδηνξηζκφο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ δηθαηνχηαη ην ζεβαζκφ καο, 

ελψ έρεη αλάγθε απφ πξνζερηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη κειέηε.  

 

4. Σηοισεία ηηρ Ποίηζηρ 

Δζωηεπικά ζηοισεία: 

 Σν δπαμαηικό ζηνηρείν: (Με ιπξηθφ) Δπηθνηλσληαθή πξάμε (R. Jakobson) – δηάινγνο ζε α΄, 

γ΄εληθφ ή α΄πιεζπληηθφ πξφζσπν – αλαθνξά ζην ηψξα, ζε ζπκβάληα θαη θαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

 Σν αθηγημαηικό ζηνηρείν: Πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε 

αλάινγν ιεμηιφγην, πνπ θάπνηε ππεξβαίλεη ηε ινγηθή θαηαλφεζε. 

 Ζ πεπιγπαθή: Πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή – αθνπζηηθέο θαη 

νπηηθέο εηθφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ (ζε αληίζεζε κε ην παξφλ ηνπ δξακαηηθνχ 

ζηνηρείνπ)–έκκεηξε αθεγεκαηηθή κνξθή κε νκνηνθαηαιεμία θαη ξπζκφ–εηθνλνπνηία. 

 Ο ζηοσαζμόρ: Πξνβιεκαηηζκφο–ελαιιαγή ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ μεηαθοπά: Δθθξάδεη ηε δεκηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο -> γιψζζα 

ζπγθηλεζηαθή,  γιψζζα απνθιίζεσλ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

εηξσλείαο, σο παξνκνίσζε (ζαλ, φπσο…), σο ζχλδεζε εηθφλσλ κε ηδέεο, σο εμεδεηεκέλε 

κεηαθνξά (επέθηαζε) ηεο παξνκνίσζεο, σο ζπκβνιηζκφο (επέθηαζε ηεο κεηαθνξάο), σο 

ινγνπαίγλην, θ.ά. – Ζ πνίεζε ππνδειψλεη, ππνλνεί, ππνζεκαίλεη -> ε νινθιήξσζε ηνπ ιφγνπ 

ηεο είλαη θαξπφο ηνπ εξκελεπηηθνχ κφρζνπ ηνπ αλαγλψζηε. 

 Ζ ειπωνεία: Δθθξάδεη ηελ απαηειή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο–ιεθηηθά πνηεηηθά παηρλίδηα: 

εκςχρσζε, πξνζσπνπνίεζε.  

 

Δξωηεπικά ζηοισεία: 

 Σν μέηπο: Ζ κηθξφηεξε δπλαηή κεηξηθή ελφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηφλνπο θαη παχζεηο θαη 

δειψλεη ιεπηέο απνρξψζεηο δηάζεζεο.  

–ίακβνο ή ηακβηθφ κέηξν: π —΄, θα ιφο  

–ηξνραίνο ή ηξνρατθφ κέηξν: —΄π, γέ ξνο  

–αλάπαηζηνο ή αλαπαηζηηθφ κέηξν: π π —΄, α γα ζφο  

–δάθηπινο ή δαθηπιηθφ κέηξν:  —΄π π, άλ ζξσ πνο  



–κεζνηνληθφ κέηξν: π —΄π, θεθάηνο 

 Ο ζηίσορ:  

-αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ-> δηζχιιαβνο, ηξηζχιιαβνο, θ.ιπ., 

–αλάινγα κε ηελ ηειεπηαία ηνληζκέλε ζπιιαβή-> νμχηνλνο, παξνμχηνλνο,  πξνπαξνμχηνλνο, 

–δηαζθειηζκφο-> λνεκαηηθή επέθηαζε ελφο ζηίρνπ ζηνλ επφκελν ή κηαο ζηξνθήο ζηελ επφκελε, 

– ζηξνθή: δίζηηρε, ηξίζηηρε, θ.ιπ. 

 Τόνορ-πςθμόρ:  

-γξακκαηηθφο-> απηφο πνπ έρνπλ νη ιέμεηο, 

     –ξεηνξηθφο-> απηφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε,  

–πνηεηηθφο-> κέηξν, ζχζηεκα ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβψλ, πνπ δεκηνπξγεί θαη ην πςθμό. 

 Η ομοιοκαηαληξία: Δζσηεξηθφο ξπζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηάηαμε ησλ ιέμεσλ, ησλ 

παχζεσλ, ησλ ηφλσλ θαη ησλ άιισλ κεηξηθψλ ηερλαζκάησλ:  

–δεπγαξσηή->ααββ –πιερηή->αβαβ,  

–ζηαπξσηή->αββα,  

–δεπγαξνπιερηή->ααβγγβ.   

 Αλάινγα κε ηνλ ηνληζκφ ηεο ηειεπηαίαο ιέμεο: νμχηνλε, παξνμχηνλε, πξνπαξνμχηνλε.  

 Η αζηιξία: Έιιεηςε ζεκείσλ ζηίμεο, θπξίσο ζηε ζχγρξνλε πνίεζε, πνπ επλνεί ηελ ειεχζεξε, 

πνιχζεκε αλάγλσζε. 

 Άλλα ζηοισεία: ε ηνκή (εκηζηίρηα), ε παξήρεζε, ε επαλάιεςε, ε εηθνλνπνηία, θ.ά. 

 

*** 

 

  Γενικά σαπακηηπιζηικά (όποι καηαλληλόληηαρ) ηηρ Ποίηζηρ για Παιδιά (καηά ηο Χ. 

Σακελλαπίος): 

 Ζ Πνίεζε γηα Παηδηά παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηνπ απνδέθηε ηεο, αλ θαη 

αθνινπζεί, ζε γεληθέο γξακκέο, ηελ πνίεζε γηα ελειίθνπο ηφζν ζηα πξνζδηνξηζηηθά ηεο ζηνηρεία φζν 

θαη ζηελ πνξεία εμέιημήο ηεο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε θπζηθή απιφηεηα, εηιηθξίλεηα 

ζπλαηζζεκάησλ, ρηνχκνξ, απνθζεγκαηηθή πείξα δσήο, ιηηφηεηα, ξπζκφο, ιπξηζκφο, αηζηνδνμία. Ωο 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, σζηφζν, αλαθέξνληαη: 

 Να είλαη απιή ζηε γισζζηθή δηαηχπσζε, ζηε λνεκαηηθή έθζεζε θαη λα ζπλδέεη αξκνληθά ην 

ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν. 



 Να είλαη ζχληνκε αιιά φρη «ππθλή». 

 Να δηαζέηεη γνξγφηεηα, δσεξφηεηα θαη ράξε. 

 Να είλαη επνπηηθή θαη παξαζηαηηθή, κε θαζαξέο εηθφλεο θαη ζαθή πεξηγξάκκαηα. 

 Να πιεζηάδεη ηελ παηγληψδε κνξθή έθθξαζεο, λα θηλείηαη ζε εχζπκε αηκφζθαηξα θαη λα 

δεκηνπξγεί ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή επθνξία. 

 Να απνθεχγεη ην δηδαθηηζκφ θαη ηελ ανξηζηνινγία. 

 Να ζηεξίδεηαη ζηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη λα εθθξάδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν κε ηξφπν 

άκεζν θαη απεξεκηζηηθφ. 

 Να γελλά ηελ αηζηνδνμία θαη λα θαιιηεξγεί ηε δηάζεζε γηα ζπλχπαξμε θαη δεκηνπξγία ελφο 

θαιχηεξνπ θφζκνπ.  

  

*** 

 

“Δνηολέρ” ηος Kornei Tchoukowsky (Καπνέγι Τζοςκόθζκι) (1882-1969) (Ρψζνπ πνηεηή, 

πεδνγξάθνπ, θξηηηθνχ θαη παηδαγσγνχ) ππορ ηοςρ ποιηηέρ πος γπάθοςν για παιδιά                                    

[από ηο βιβλίο ηος: From Two to Five (1925)]: 

Ο Σζνπθφθζθη αλαγλσξίδεη δχν δαζθάινπο ηνπ πνηεηή πνπ γξάθεη γηα παηδηά: ηε ιατθή πνίεζε (νη 

απινί-ιατθνί άλζξσπνη έρνπλ αλαπηχμεη ηδεψδε αηζζεηηθή  θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο 

παηδηθήο ςπρήο), θαη ην ίδην ην παηδί. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, ησλ πξνηηκήζεσλ 

θαη ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, βνεζάεη ηνλ πνηεηή λα θαζνξίζεη ην πνηεηηθφ ηνπ χθνο θαη λα 

ην θάλεη πην απνηειεζκαηηθφ. Μειεηψληαο, ινηπφλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά γξάθνπλ 

πνηήκαηα (θη εδψ πξνθαλψο έρνπκε ην παηδί φρη κφλν σο αλαγλψζηε αιιά θαη σο δεκηνπξγφ),  ν 

Σζνπθφθζθη δηαπηζηψλεη φηη ε Πνίεζε γηα Παηδηά επηβάιιεηαη λα δηαθξίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Έλα πνίεκα γηα παηδηά πξέπεη λα έρεη πινχζηα εηθνλνπιαζία, θάζε ζηξνθή πξέπεη λα ππνβάιιεη 

κηα εηθφλα. Όζνη ζηίρνη είλαη ″άρξεζηνη″ γηα έλαλ εηθνλνγξάθν είλαη ″άρξεζηνη″ θαη γηα έλα παηδί. 

2. Πινχζηα δξάζε: θίλεζε–ελαιιαγή (γξήγνξε ελαιιαγή ησλ εηθφλσλ). Ζ έληνλε παξνπζία ησλ 

εηθφλσλ λα πξνβάιιεη ηε δξάζε, ε νπνία πξέπεη λα ππάξρεη ζηα πνηήκαηα απηά. (Θα πξέπεη, 

κάιηζηα, λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα κηθξά παηδηά αγαπνχλ ηα πνηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ην παηρλίδη). 

3. Ζ «δσγξαθηθή» κε ηηο ιέμεηο πξέπεη λα είλαη «ιπξηθή». Ο πνηεηήο πξέπεη «λα ηξαγνπδάεη», γηα λα 

ηξαγνπδάεη θαη ην παηδί (π.ρ. δεκνηηθά παηδηθά ηξαγνχδηα). Ζ εηθφλα κε ηε δσγξαθηθή απεηθφληζε πνπ 

ηε δηαθξίλεη λα πεξηέρεη 



έληνλν ιπξηζκφ θαη κνπζηθφηεηα.  

4. Κάζε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο ξπζκφ θαη ην δηθφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθφ 

ρξσκαηηζκφ. (Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν επηιέγεηαη ην κέηξν θαη ην είδνο ηεο ζηξνθήο). Έηζη 

εμεγείηαη ε ελαιιαγή ηνπ ξπζκνχ, ηνπ κέηξνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηίρσλ κέζα ζην ίδην πνίεκα. 

5. Ζ πνηεηηθή έθθξαζε πξέπεη λα έρεη κνπζηθφηεηα. (Ζ άλεηε, επηηπρεκέλε θαη ρσξίο 

δπζθνινπξφθεξηα ζπκπιέγκαηα θαη παξάμελνπο ζπλδπαζκνχο θζφγγσλ νκνηνθαηαιεμία έρεη 

κεισδία θαη κνπζηθφηεηα). 

6. Ζ νκνηνθαηαιεμία ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο, ζηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο θαη ζηελ πξφζθιεζε ηδηαίηεξεο επραξίζηεζεο. 

7. Οη ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ πξέπεη λα είλαη νη θχξηνη θνξείο ηνπ λνήκαηνο ηεο πνηεηηθήο 

θξάζεο, δειαδή λα ζεθψλνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ βάξνο ηεο. (Ο Σζνπθφθζθη θάιππηε πνιιέο θνξέο 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο, πξνζπαζψληαο λα πεη ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο απφ ηηο ιέμεηο 

πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ ζηε δεμηά πιεπξά). 

8. Κάζε ζηίρνο πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ δσή, λα απνηειεί ζπληαθηηθφ ζχλνιν, επεηδή ε ζθέςε ηνπ 

παηδηνχ πάιιεηαη κε ην ξπζκφ ησλ ζηίρσλ. (Κάζε ζηίρνο ζηα δηθά ηνπ δεκηνπξγήκαηα απνηειεί θαη κηα 

αλεμάξηεηε «πξφηαζε», ελψ θαζψο κεγαιψλεη ην λφεκα νινθιεξψλεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ζηίρνπο). 

9. Ο πνηεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηζέησλ, επεηδή ηα λήπηα πξνζέρνπλ 

ζπλήζσο ηελ θίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη φρη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Σα ίδηα δε ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά 

επηζεηα ζην ιφγν ηνπο. Πξέπεη λα θπξηαξρνχλ ηα ξήκαηα θαη ηα νπζηαζηηθά. (Αξγφηεξα, ν εξρνκφο 

ησλ επηζέησλ, φηαλ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί βαζχηεξε γλσξηκία κε ην αληηθείκελν, ζα εκπινπηίζεη 

ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο). 

10. Να ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ην ηξνρατθφ κέηξν, ν ηξνραίνο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ρξήζε ησλ 

άιισλ κέηξσλ. (Απηφ ην κέηξν ζπλαληνχκε θαη ζηα ″έκκεηξα παξαδνμνινγήκαηα″, ιίκεξηθ, θ.ιπ.). 

11. Σα πνηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα παηγλίδηα, λα έρνπλ ηε κνξθή παηγληδηνχ, λα 

πξνθαινχλ ζηα παηδηά ηε δηάζεζε γηα παηγλίδη κε ήρνπο θαη κε ιέμεηο (πξβι. ηα έκκεηξα ιατθά 

παξακχζηα ή ηε δεκνηηθή πνίεζε γηα παηδηά φισλ ησλ ιαψλ).  

12. Ο πνηεηήο πνπ γξάθεη γηα παηδηά δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αγλνεί ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ πνίεζε γηα κεγάινπο. Ζ Πνίεζε γηα Παηδηά πξέπεη λα έρεη ηελ επηδεμηφηεηα, ηε δεμηνηερλία, ηελ 

ηερληθή πιεξφηεηα ηεο πνίεζεο γηα ηνπο ελειίθνπο. Έλα θαθφ πνίεκα δελ είλαη πνηέ θαιφ γηα ηα 

παηδηά. 

13. Ο πνηεηήο πνπ γξάθεη γηα παηδηά δελ έρεη ρξένο λα αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ, αιιά θαη λα ηα βνεζά λα πξνζεγγίδνπλ αξγά θαη πξνζεθηηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 



ησλ ελειίθσλ, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο κεγάινπο πνηεηέο κε θαηαλφεζε θαη αγάπε, ρσξίο λα 

θαηαπνλνχλ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηε θχζε ηνπο. Πξνο ην ηέινο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 

απαξαίηεην λα πηνζεηνχληαη πξνρσξεκέλα θξηηήξηα χθνπο, ηα νπνία βαζκηαία παξακεξίδνπλ ηηο 

πξνεγνχκελεο έληεθα «εληνιέο-νδνδείθηεο» θαη θξαηνχλ κφλν κία, ηε δσδέθαηε, πνπ απαηηεί 

εμαηξεηηθή πνηεηηθή πνηφηεηα (φρη κφλν αλάινγν πεξηερφκελν αιιά θαη αλάινγν, πςειήο πνηφηεηαο, 

χθνο). 

 

5. Δνδεικηικέρ ποιηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ με ηα μικπά παιδιά 

 Να δηαβάδνπκε πνιιά πνηήκαηα ζηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

 Να ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα θέξλνπλ ζην ζρνιείν πνηήκαηα δηθήο ηνπο επηινγήο θαη λα 

ηα κνηξάδνληαη κε ηελ νκάδα ηνπο ή κε νιφθιεξε ηελ ηάμε ζε κηα ―ψξα πνίεζεο‖. 

 Να έρνπκε πάληα δηαζέζηκα πνηήκαηα ζε καγλεηνηαηλίεο πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αθνχλ νη καζεηέο, φπνηε εθείλνη ην ζέινπλ ή ζηελ ―ψξα ηεο πνίεζεο‖. 

 Να θαζηεξψζνπκε ην ―πνίεκα ηεο εβδνκάδαο‖. 

 Να δεκηνπξγήζνπκε θάξηεο κε πνηήκαηα θαη λα ηηο αλαλεψλνπκε ζπλερψο.  

 Μηα νκάδα απφ παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα πνίεκα ζηηο ππφινηπεο (ρσξίο 

πξνεηνηκαζία παξνπζίαζε, κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ή αθφκε θαη κηα πξνεηνηκαζκέλε 

―δξακαηνπνίεζε‖). 

 Δπηκέξνπο νκάδεο κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ δηθέο ηνπο καγλεηνηαηλίεο κε πνηήκαηα (γηα ηε 

―γσληά ηεο πνίεζεο‖). 

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, ζε επίπεδν νκάδαο ή ηάμεο, έλα ―βηβιίν πνίεζεο‖, 

ελψλνληαο καδί πνιιέο ιεπθέο ζειίδεο.  

 Κάζε καζεηήο κπνξεί λα δσγξαθίζεη κηα εηθφλα, κηα ζθελή δηθήο ηνπ επηινγήο απφ έλα 

πνίεκα, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο άιινπο. ηε ζπλέρεηα φιεο νη κεξηθέο ―απεηθνλίζεηο‖ 

ηνπ πνηήκαηνο κπαίλνπλ ζηε ζεηξά θαη ην πνίεκα ιέγεηαη κε εηθφλεο. 

 ―Καιιηηερληθή‖ (κεηα)γξαθή ελφο πνηήκαηνο.  

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πνίεκα ζε επίπεδν νκάδαο. ηε ζπλέρεηα έλαο 

εθπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα αλαθνηλψλεη ζηελ ηάμε ηα ―επξήκαηα‖ ηεο ζπδήηεζεο. Οη 

εθπξφζσπνη θαη ηα κέιε θάζε νκάδαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ή απνξίεο ζηνλ 

εθπξφζσπν ή ζηα κέιε άιιεο νκάδαο. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ν 

δάζθαινο κε δηθέο ηνπ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο.  
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