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Η ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Κάθε Εβδοµάδα τα µικρά µας Λυκόπουλα θα πρέπει να περιµένουν µε
αγωνία τον Αγαπηµένο τους ήρωα που θα εµφανιστεί ξαφνικά (συνήθως µετά
τα τυπικά έναρξης) και θα τους διηγηθεί ή θα ζήσει µαζί τους µια ακόµα
περιπέτεια…
Γιατί όµως γίνεται αυτό???
Το πιο Έντονο χαρακτηριστικό ηλικίας των Λυκοπούλων είναι η ΜΙΜΗΣΗ και
η ΦΑΝΤΑΣΙΑ… Έτσι στα Λυκόπουλα αρέσει πολύ να βλέπουν τους
Βαθµοφόρους τους να µεταµφιέζονται σε κάτι άλλο… Αυτό τους δίνει την
ευκαιρία να πουν και να κάνουν… ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΟΥΝ… σε ανθρώπους που
δεν είναι πραγµατικοί… Γνωρίζουν ότι είναι ο Βαθµοφόρος… Η Άννα, ο
Χάρης, η ∆έσποινα… αλλά εκείνη την στιγµή απλά, αποφασίζουν να ζήσουν
σε ένα άλλο Κόσµο… Πιο Μαγικό… Πιο Όµορφο από το Σχολείο και τα
καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα σηµερινό παιδί… Εκείνη τη
στιγµή παίζουν κι αυτοί το ρόλο τους και υποδύονται ότι όντως είναι µαζί τους
ο Μπάτµαν, ο Μίκη, η Αλίκη στην Χώρα των Θαυµάτων…
Οι Βαθµοφόροι από την άλλη µεριά, εκµεταλλευόµαστε αυτά τα
χαρακτηριστικά των Λυκοπούλων και µέσα από την µεταµφίεση κάνουµε την
δουλειά µας παιχνιδάκι (κυριολεκτικά και µεταφορικά)… Είναι πολύ
ευκολότερο και διασκεδαστικό να µάθει το Λυκόπουλο να περιποιείται ένα
τραύµα από την ΚΙΜ ∆ΥΝΑΤΗ… Είναι πιο γλυκό να µάθει να µαγειρεύει από
τον ΡΑΤΑΤΟΥΛΗ… Είναι πιο µαγικό να µάθει να πλένει τα δόντια του και να
περιποιείται το σώµα του από τους ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥΙΤΙ!
Ποια είναι τα Μυστικά για µια Σωστή Μεταµφίεση στην Αγέλη???
Συνήθως κάνουµε τα εξής 2 «Λαθάκια»..
1) Κάνουµε την µεταµφίεση πρόχειρη… Τι πιο εύκολο από ένα απλό
γκοφρέ τυλιγµένο στην µέση µας και ΤΑΝ ΤΑΝ… ΕΙΜΑΙ
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙ… και φυσικά από κάτω τα Λυκόπουλα σας πετάνε
ντοµάτες, καρέκλες, πάγκους κι ότι άλλο βρουν εύκαιρο… Αφού εκείνη
την στιγµή θα νιώσουν ότι τους καταστρέφεται το όνειρο… Θα
αδιαφορήσουν παγερά… Θα ξενερώσουν και θα αρχίσουν να σας
λένε… ∆εν είσαι Στρουµφάκι εσύ… Είσαι η Ράξα… Ο Ραν κλπ
2) Κάνουµε την Μεταµφίεση Υπερπαραγωγή…. Κι εµφανίζεται ο
Βαθµοφόρος µε την στιλιζαρισµένη Στολή Στρούµφ (σαν αυτή στο
Βιντεοκλίπ των Ζουζουνιών)…. Επικρατεί ενθουσιασµός… µετά όµως
από λίγο τα Λυκόπουλα θα κάτσουν στους πάγκους και θα περιµένουν
να τους παίξετε το Βίντεο Κλιπ «Μην µε ξυπνάς απ τις Έξι»…
Ουσιαστικά µε αυτό το τρόπο… τους τα έχουµε δώσει όλα έτοιµα… Και
δεν έχουµε ερεθίσει την φαντασία να συµπληρώσει τα κενά να πάρει
µπρος και να πάρουν φωτιά τα µηχανάκια που είναι κρυµµένα στις
Λυκοπουλικές ψυχές!
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Η Αλήθεια βρίσκεται (όπως συνήθως) κάπου στην µέση….
Η Μεταµφίεση στην Αγέλη πρέπει να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να ερεθίζει –
εξιτάρει την Φαντασία των παιδιών και από την άλλη να µην νοµίζουν ότι
παρακολουθούν θεατρική παράσταση…
Τα Λυκόπουλα γίνονται “ένα” µε τον ήρωα… Γίνονται οι βοηθοί του, οι
συνεργάτες του, οι φίλοι του, οι συνοδοιπόροι του… και όχι οι παθητικοί
θεατές… Έχουν και στα σπίτια τους Τηλεόραση άλλωστε… Αν θέλουν κάτι
τέτοιο το βρίσκουν εκεί!
Έτσι λοιπόν αν θέλουµε να µεταµφιεστούµε σε στρούµφ… Αρκεί να βάψουµε
µπλε το πρόσωπό µας µε δαχτυλοµπογιά, να φτιάξουµε ένα Στρουµφοκαπέλο
µε ύφασµα ή γκοφρέ και να φορέσουµε ένα µπλε µπλουζάκι… ∆εν ξεχνάµε
ποτέ το απαραίτητο αξεσουάρ που θα δώσει το χαρακτηριστικό γνώρισµα του
Στρούµφ… Γυαλιά κι ένα βιβλίο για το Σπιρτούλη… Κόκκινο σκούφο για το
Μπαµπαστρούµφ… λουλούδι για την Στρουµφίτα… Σαλιάρα και Κέικ για το
Λιχούδη… Μαξιλάρι και κεράκι για το Χουζούρι… Καθρέφτης για το Μελένιο…
κλπ

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!
 ∆εν κάνουµε προχειρότητες… Αλλά ούτε και υπερβολές…. Η mέση
λύση είναι πάντα η καλύτερη!
 Ο Βαθµοφόρος που µεταµφιέζεται θα πρέπει να υποδύεται και τον
αντίστοιχο ρόλο… Αλλιώς δεν έχει νόηµα…
 Σε µια δράση µπορούν να µεταµφιεστούν περισσότεροι του ενός
Βαθµοφόροι… Πάντα όµως θα πρέπει να υπάρχει ένας έµπειρος
Βαθµοφόρος µε Προσκοπική στολή… για να ελέγχει την κατάσταση!
 Τα Λυκόπουλα δεν πρέπει να µας βλέπουν να µεταµφιεζόµαστε… Μας
βλέπουν έτοιµους…
 Μεταµφιέζουµε και τα Λυκόπουλα… όσο πιο συχνά µας παίρνει…
Αυτό δηµιουργεί ακόµα καλύτερο κλίµα!
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ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ!!!!
Φτιάχνοντας µια µεταµφίεση για τα Λυκόπουλα, τους δίνουµε τη δυνατότητα
να υποδυθούν κάποιο ρόλο. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι τα
παιδιά υποδύονται ρόλους στο παιχνίδι τους ήδη από την προσχολική ηλικία.
Πόσες φορές δεν παίζουν το γιατρό, το µάγειρα, το στρατιώτη, την
πριγκίπισσα;
Η αποδοχή της µεταµφίεσης δίνει φτερά στην παιδική φαντασία.
∆εν είναι κακό για ένα µικρό παιδί να δίνει λύσεις σε κρυφές του φαντασιώσεις
και επιθυµίες µέσα από µια µεταµφίεση, µπορεί µάλιστα να είναι ακόµη και
λυτρωτικό. Η έλλειψη δύναµης που τόσο έντονα αισθάνονται τα παιδιά,
ξεπερνιέται µέσα από µια µεταµφίεση για λίγες ώρες ή µε κάποιες συµβολικές
πράξεις στο παιχνίδι τους.
Ότι καλύτερο είναι να φτιάξουµε µαζί µε το παιδί µια στολή, µια µάσκα ή ό,τι
άλλο χρειάζεται για να τροφοδοτήσουµε τη φαντασία του. ∆εν είναι δύσκολο
να ντύσετε ένα µικρό πειρατή, για παράδειγµα: ένα κόκκινο µαντίλι στο
κεφάλι, ένα κάλυµµα µατιού που θα φτιάξετε µε λίγο χαρτόνι, λάστιχο και ένα
δίσκο από βαµβάκι για ντεµακιγιάζ, ένα ρολό από χαρτί κουζίνας για κιάλι, ένα
σπαθί από σκληρό χαρτόνι ντυµένο µε αλουµινόχαρτο, ένα ωραίο µουστάκι
µε το µολύβι των µατιών της µαµάς και... σαλπάρουµε για το νησί των
θησαυρών!
Τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα την όλη διαδικασία και εκτιµούν περισσότερο το
αποτέλεσµα της συνεργατικής δουλειάς. Όσο περισσότεροι συµµετέχουν σ'
αυτή την ιστορία, τόσο το καλύτερο: θα µετατρέψετε για λίγες ώρες την Αγέλη
σας σε πειρατικό καράβι, µε τον Ακέλα για καπετάνιο, και τα Λυκόπουλά σας,
σε άγριους, µικρούς κουρσάρους!
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να υποδυθούν ρόλους, µέσα από τις εβδοµαδιαίες
∆ράσεις σας. Τα βοηθάτε να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να
δηµιουργήσουν όµορφες αναµνήσεις για το µέλλον τους!
Και µην Ξεχνάτε… Τα Βασικότερα Χαρακτηριστικά της Ηλικίας των
Λυκοπούλων… Τη µίµηση και τη φαντασία!
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