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Λίγα λόγια για τους ήρωες του παραμυθιού

Ζούσε κάποτε ένα αγοράκι που το έλεγαν Πορφύριο. Ένα από τα
χαρακτηριστικά του ήταν η περιέργεια, γνώρισμα πολλών παιδιών της
ηλικίας του, μόλις είχε κλείσει τα πέντε του χρόνια! Οι απορίες από τα

πολλά ερεθίσματα που δεχόταν καθημερινά, εκφράζονταν συνεχώς και
αυθόρμητα. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές δεν είναι κατάλληλη η στιγμή
για να απαντηθούν τα αμέτρητα «γιατί μαμά, γιατί μπαμπά». Αυτό
συνέβαινε και στον Πορφύριο, ο οποίος στο τέλος της ημέρας ξάπλωνε
στο κρεβάτι του, συνήθως γεμάτος ερωτηματικά.
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Στον κόσμο του Πορφύριου ζούσε και η Διώνη. Ένα πλάσμα φανταστικό,
φιλικό, που εμφανιζόταν στα όνειρα του Πορφύριου και του έδινε

απαντήσεις με τρόπο μαγικό!
Η Διώνη μεταμορφωνόταν, αποκτώντας για χέρια φτερά ή πτερύγια, και
για πόδια μια τεράστια ουρά. Και τότε ο Πορφύριος ανέβαινε στη ράχη
της και ξεκινούσαν το ταξίδι της γνώσης!
Άραγε, σε ποιες απορίες του ψάχνει τώρα απαντήσεις ο Πορφύριος;
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Ο Πορφύριος ξεκινά για το δάσος

Ο Πορφύριος σήμερα το απόγευμα ήταν ιδιαίτερα σκεπτικός και
ταυτόχρονα ανήσυχος. Δε τον χωρούσε ο τόπος! Ούτε η αγαπημένη του
ασχολία, η συναρμολόγηση των παζλ, στάθηκε ικανή να τον κρατήσει
ήρεμο.
Φυσικά αυτό το παρατήρησε η μητέρα του:
- Κάτι συμβαίνει με σένα Πορφύριε σήμερα, κάτι σε απασχολεί!
Ο Πορφύριος της χαμογέλασε με ένα βλέμμα αινιγματικό, κι

εξαφανίστηκε στο δωμάτιό του. Η αλήθεια είναι πως θα του ήταν
δύσκολο να περιγράψει όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που ξανάφερνε
στο νου του από την σημερινή εκδρομή με το σχολείο στην Πάρνηθα.
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Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…
Σήμερα, 5η μέρα του Ιούνη, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
και οι δάσκαλοι προγραμμάτισαν μια εξόρμηση στο δάσος της
Πάρνηθας, μέσα από ένα μονοπάτι, «για να γνωρίσουμε τις αξίες και τα

αγαθά της φύσης και στη συνέχεια να παίξουμε στο δάσος», έλεγε με
χαρά αλλά και λίγη αγωνία η δασκάλα.
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Κι όταν ο Πορφύριος γύρισε στο σπίτι:
- Μαμά, μαμά … η μέρα μου ήταν καταπληκτική! Εξερευνήσαμε τη φύση,
με προσοχή και ενδιαφέρον παρατηρούσαμε τη βλάστηση, τις πηγές και

τα ζώα και ακούγαμε τους δασκάλους μας να μας εξηγούν όσα
βλέπαμε!
Η διαδρομή ήταν μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που είχε ζήσει ο
Πορφύριος!
Πάλι όμως του γεννήθηκαν απορίες και ανυπομονούσε για την ώρα που

θα τις συζητούσε…

10

Με όλες αυτές τις σκέψεις έφτασε
η ώρα για ύπνο και χαμογελώντας
σκέφτηκε:

«Θα με επισκεφτεί άραγε κι
απόψε η φίλη των ονείρων μου, η
Διώνη; Έχω τόσα να την ρωτήσω!»

Έκλεισε

τα

μάτια

του

κι

αποκοιμήθηκε.

Να! Η Διώνη έρχεται στο όνειρο του μικρού Πορφύριου!!11

Τότε ακούστηκε η φωνή της Διώνης:

-Γεια σου μικρέ μου Πορφύριε! Μα, τι έχεις; Σε βλέπω σκεπτικό!
-Διώνη, αποκρίθηκε σιγανά ο Πορφύριος, σήμερα πήγαμε εκδρομή με το
σχολείο. Στην Πάρνηθα! Περπατήσαμε σε ένα πολύ στενό μονοπάτι,

είδαμε πανύψηλα δένδρα, άγρια λουλούδια, ζώα και πουλιά!
Χαρήκαμε και παίξαμε όμορφα!
Πριν φτάσουμε όμως στο δάσος, είδαμε συγκλονισμένοι τη μεγάλη πλαγιά
του βουνού… Ήταν καμένη! Η φωτιά είχε καταβροχθίσει όλα τα δέντρα,
ίσως και κάποια ζώα που δεν πρόλαβαν να φύγουν. Στενοχωρηθήκαμε
τόσο πολύ!
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Αμέσως τα χέρια της Διώνης μετατράπηκαν σε πλούσια φτερά, που όπως
τα άνοιξε, σαν να χόρευε, γέμισαν το δωμάτιο!
- Εμπρός! Ανέβα στη ράχη μου και πάμε να δούμε όλα αυτά μαζί!
Και ο Πορφύριος, χωρίς δεύτερη σκέψη άπλωσε τα χέρια του, ανέβηκε στη
ράχη της και πέταξαν ψηλά.
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Κόντευαν να φτάσουν στο
δάσος

και

από

μακριά

φαινόταν η μαύρη εικόνα, η
φύση χωρίς χρώμα, χωρίς ζωή.
Στο πρόσωπο του Πορφύριου
ζωγραφίστηκε ο τρόμος, αυτή
η άσχημη έκπληξη!
- Πώς έγινε; Γιατί έγινε; Ποιος

ευθύνεται γι αυτό;
Ρωτούσε, ρωτούσε, ρωτούσε…
Γεμάτος αγωνία και θυμό!
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Και τότε η Διώνη με τη γλυκιά της φωνή:

- Ο άνθρωπος, Πορφύριε. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στέκεται
απέναντι στο δάσος φίλος και εχθρός, προστάτης και εκμεταλλευτής.
Και ενώ χαίρεται το δάσος, με την απροσεξία του, όταν πετάει σκουπίδια

και αποτσίγαρα, όταν καίει ξερόκλαδα ή ετοιμάζει το φαγητό του στο
δάσος διασκεδάζοντας με την παρέα του, μολύνει, καταστρέφει και το
χειρότερο…προκαλεί πυρκαγιές.
Αυτές μπορεί να πάρουν τεράστιες διαστάσεις, και τότε ολόκληρα χωριά,
ανθρώπινες περιουσίες και μερικές φορές ανθρώπινες ζωές χάνονται.
Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πως η αδιαφορία και η υπερεκμετάλλευση της
φύσης έχουν ως αποτέλεσμα την… εξαφάνιση των δασών!
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Συνεχίζοντας το ταξίδι τους, σαν πίνακας ζωγραφικής ανοίχτηκε μπροστά
τους η Πάρνηθα, με τις απόκρημνες και βραχώδεις περιοχές της, τις
ρεματιές, τις χαράδρες, τα γραφικά οροπέδια, τις πάμπολλες πηγές και
τα δύο ορειβατικά της καταφύγια.
Η Διώνη χαμήλωσε τα φτερά της και πρότεινε στον Πορφύριο να

συνεχίσουν τη βόλτα περπατώντας. Κι έτσι έγινε! Πάτησαν σε ένα
ξέφωτο.
- Να μπούμε από εδώ! φώναξε ο Πορφύριος δείχνοντας ένα μονοπάτι.
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Η ηρεμία του δάσους τους μάγεψε!

Καθώς προχωρούσαν θαύμασαν ένα καμβά με διάφορες αποχρώσεις
του πράσινου, πάνω στα πουρνάρια, τις κουμαριές, τις βελανιδιές, τα
πλατάνια, τις ιτιές και τις λεύκες, ενώ διάφορα αγριολούλουδα

πρόσθεταν πινελιές πολύχρωμες!
Συνέχισαν να ανεβαίνουν το μονοπάτι και τότε τους έκανε εντύπωση ένα
δένδρο! Ο καρπός του έμοιαζε με κουλουριασμένο φίδι!
- Αυτή είναι μια χαρουπιά, δένδρο γνωστό από την αρχαιότητα για τους
καρπούς με πολύ υψηλή διατροφική αξία!
Συνέχισε η Διώνη και ο Πορφύριος φώναξε ενθουσιασμένος:
- Διώνη! Σήκωσέ με να πιάσω ένα χαρούπι!
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Η Διώνη σήκωσε τον Πορφύριο
ψηλά, αλλά μόλις εκείνος άπλωσε το

χέρι του, ένας ήχος και μια κίνηση
από το έδαφος, έκανε τη Διώνη να
τον κατεβάσει.

-Γιατί με τράβηξες πίσω;
-Για να σε προστατέψω από το
δηλητηριώδες φίδι, απάντησε η
Διώνη και απομακρύνθηκαν.
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Πετάχτηκε τότε μπροστά τους ένας
λαγός:
-Πω πω γρηγοράδα! θαύμασε ο
Πορφύριος.
-Είναι και ευκίνητος και ποτέ δεν
τρέχει

σε

ευθεία

πορεία,

προκειμένου να παραπλανά τους
διώχτες του, πρόσθεσε η Διώνη.
-Ααααα μάλιστα! Ο νόστιμος μεζές με
τη σαλτσούλα και τα κρεμμυδάκια
που μας έφτιαξε προχτές η μαμά,
απάντησε γελαστά ο Πορφύριος.
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Προχώρησαν λίγο ακόμη, ώσπου είδαν μια αλεπού με μεγάλη
φουντωτή ουρά και ρύγχος μακρόστενο να κοιτά πονηρά μια σφιχτή
αγκαθωτή μπάλα.

-Εεε, Διώνη, κοίτα, μια μπάλα με αγκάθια!
-Πορφύριε, αυτός είναι ένας σκαντζόχοιρος και τυλίγεται έτσι, σαν
μπάλα, βγάζοντας τα αγκάθια του προς τα έξω μόνο όταν αισθάνεται
απειλή. Αυτά τα αγκάθια, μπορεί να τα χάσει από στρες ή ασθένεια!
-Από στρες;;;; Απόρησε έκπληκτος ο Πορφύριος.
Και μονολόγησε «Νόμιζα πως στρες έχουμε μόνο οι μαθητές στα
διαγωνίσματα!»
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Από μακριά ακούστηκε κελάρυσμα

νερού, που σαν μουσική χάιδεψε τ’
αυτιά τους, ενώ τη μονοτονία
έσπασαν

κοάσματα

Ακολουθώντας

βατράχων.

τους

ήχους

έφτασαν σε ένα ρυάκι. Το νερό

ήταν πεντακάθαρο. Μια σαύρα με
κινούμενα βλέφαρα φάνηκε να
τους γνέφει, χάθηκε όμως αμέσως

από τα μάτια τους όταν πετάχτηκε
από το βράχο τρομαγμένη!
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Ένας έντονος και περίεργος ήχος

ακούστηκε

τότε.

Ένα

πουλί

πέταξε στο κοντινό τους δένδρο
κι άρχισε να χτυπά τον κορμό με
το μακρύ ράμφος του.
Τότε ένα σμήνος πουλιών βγήκε

αμέσως από τα κλαδιά και
πέταξε μακριά!
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- Αυτός ήταν ένας δρυοκολάπτης. Το ράμφος του το χρησιμοποιεί σαν
σφυρί για να ανοίγει τρύπες στις φλούδες των δέντρων. Έτσι βρίσκει την

τροφή του.
Τα πουλιά που πέταξαν τρομαγμένα, είναι τα λεγόμενα αποδημητικά,
που φεύγουν τους χειμερινούς μήνες κατά σμήνη αναζητώντας

θερμότερα κλίματα για αναπαραγωγή, εξήγησε η Διώνη και συνέχισαν
την πορεία τους.
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Καθώς προχωρούσαν, απλώθηκε μπροστά τους το ελατοδάσος με την
περίφημη κεφαλληνιακή ελάτη και τα φουντωτά πεύκα. Δένδρα με

πολυώροφη κόμη, έντονο πράσινο χρώμα βελονών και ποικίλες
χρωματικές αντιθέσεις.
- Αισθάνομαι πως πατώ πάνω σε ένα χαλί. Τι πλούσιο πέλος που

δημιουργούν οι πευκοβελόνες! Και τι όμορφα που ξεπροβάλλουν τα
μανιτάρια με τα χαριτωμένα κεφαλάκια τους, όμοια με καπέλα!, είπε
εντυπωσιασμένος ο Πορφύριος, ενώ προκαλούσε διάφορους ήχους
πατώντας εδώ κι εκεί, και τότε οι πευκοβελόνες απαντούσαν πότε με ένα
χριτς και πότε με ένα χρουτς!

24

- Πρέπει να ξέρεις Πορφύριε, πως στα ελατοδάση δεν φυτρώνουν
πολλά λουλούδια, τα λιγοστά όμως που ευδοκιμούν, τα κυκλάμινα, και
οι ορχιδέες, αλλά και τα σπαράγγια, προσθέτουν απαράμιλλη γοητεία

στη φύση!
Το βουνίσιο αεράκι έσπαγε τη σιωπή καθώς περνούσε ανάμεσα από τις
φυλλωσιές των επιβλητικών δένδρων και χάιδευε ευχάριστα το

πρόσωπο των δύο επισκεπτών.
Τότε πάλι κάτι προκάλεσε την προσοχή τους! Διέκριναν μια
εντυπωσιακή κοκκινωπή φιγούρα που με το βλέμμα της τους
μαγνήτισε!

25

- Τι είναι αυτό Διώνη; Είναι
δυνατόν; Είναι ελάφι;
- Ναι, Πορφύριε, το κόκκινο ελάφι,

ο

υπερήφανος

βασιλιάς

του

Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας!
- Μα το ελάφι ξέρω πως έχει
κέρατα.
- Αυτό που βλέπουμε είναι το
θηλυκό.

Το

αρσενικό

ελάφι

ξεχωρίζει για τα περίτεχνα και
μεγαλοπρεπή κέρατα, τα οποία

ανανεώνονται κάθε χρόνο.
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Εκείνη τη στιγμή, ένα επίμονο βουητό έκανε τους δύο φίλους να

σκύψουν απότομα προς το έδαφος.
- Ααααααα!! Μανούλα μου φοβάμαι…
Ένα σμήνος μελισσών πέρασε ξυστά από πάνω τους!

-Βλέπεις εκεί; ρώτησε η Διώνη, δείχνοντας προς κάτι μικρά τετράγωνα
κουτιά (εικόνα 8), και συνέχισε:
Αυτό είναι εκτροφείο μελισσών! Τις είδες πως πέρασαν πάνω από τα
κεφάλια μας! Σπουδαία έντομα για τον άνθρωπο αλλά και για τη
φύση! Είναι υπεύθυνες για τη γονιμοποίηση των φυτών και παράγουν
μέλι, βασιλικό πολτό, τροφή υψηλής θερμιδικής αξίας και κερί. Το
δηλητήριο τους περιέχει ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν φάρμακο!
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- Το ταξίδι μας όμως τελείωσε εδώ, Πορφύριε. Χαίρομαι που σε βοήθησα να

γνωρίσεις καλύτερα τις ομορφιές αλλά και τα οφέλη του δάσους. Γη γεμάτη
βλάστηση σημαίνει γόνιμο έδαφος, άφθονο νερό, καθαρό αέρα, και ζώα με
κατοικία και τροφή. Και να θυμάσαι: Το δάσος, ζεσταίνει το χειμώνα,

δροσίζει το καλοκαίρι, την άνοιξη δίνει χαρά και το φθινόπωρο θρέφει!
- Σίγουρα, Διώνη, χρειαζόμαστε πολύ πράσινο στον κόσμο μας. Κι εμείς τα
παιδιά πρέπει να ενεργοποιηθούμε γι΄αυτό!
- Πορφύριε, εσείς τα παιδιά έχετε μέσα σας δύναμη οικολογική και μπορείτε
να σώσετε τη γη! Απλά δώστε το μήνυμα!
- Νομίζω πως με τη βόλτα μας, καλή μου φίλη Διώνη, έχω πια μια
ολοκληρωμένη για την Πάρνηθα! Μια βόλτα που θα μου μείνει αξέχαστη! Σ΄
ευχαριστώ για άλλη μια φορά!, είπε ο Πορφύριος και γύρισαν σπίτι.
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Και να! Ήρθε η ώρα για σχολείο!
- Πορφύριε, ξύπνα, είναι η ώρα να σηκωθείς!, ακούστηκε η φωνή της
μητέρας του.
Ο Πορφύριος σηκώθηκε κι ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ήθελε να φτάσει
το συντομότερο στο σχολείο και να μοιραστεί με τους συμμαθητές του
μα τι άλλο, το δάσος του ονείρου του!
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Το παραμύθι ζωντανεύει στο σχολείο
Η δασκάλα Φ.Α. εκείνο το πρωινό βρήκε τους μαθητές της τάξης
συγκεντρωμένους γύρω από τον Πορφύριο, να τον ακούνε με μεγάλη

προσοχή!
Θέλοντας να μάθει τι τους κρατούσε τόσο προσηλωμένους, πλησίασε και
κάθισε ανάμεσά τους. Έτσι άκουσε τον Πορφύριο να διηγείται το ταξίδι του

με τη Διώνη.
Και στη συνέχεια πήρε το λόγο και είπε στους μαθητές της:
- Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Πορφύριε! Δίνεται έτσι και σε μένα η
ευκαιρία να σας πω πως τα οφέλη από τα δάση πραγματικά είναι
τεράστια. Τα δένδρα παράγουν οξυγόνο και απορροφούν το νερό
μειώνοντας τις πλημμύρες. Συγκρατούν τον αέρα και διατηρούν καθαρό το
περιβάλλον.
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Είναι αλήθεια, παιδιά, πως ο άνθρωπος απολαμβάνει την ομορφιά του
δάσους και παίρνει από αυτό ξυλεία, χαρτί, φάρμακα, καρπούς, φρούτα και
βότανα. Το δάσος είναι πολύτιμο, άρα πρέπει να φροντίζουμε να είναι υγιές!

Τι θα λέγατε, λοιπόν, να ετοιμάσουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς μια
γιορτή αφιερωμένη στο δάσος και τους «κατοίκους» του;
-Ναι! Ναι! Και τα ζώα να είναι χαρούμενα και να παίζουν με τον άνθρωπο!,

είπε ο Πορφύριος.
-Και γιατί να μην κάνουν αγώνες; φώναξε κάποιος άλλος.
-Νομίζω πως η φαντασία σας είναι μεγάλη. Θα εργαστούμε σε όλα τα
θέματα. Χορό, παιχνίδια και αγώνες!, πρόσθεσε η δασκάλα.
Δασκάλα και μαθητές δούλεψαν με πολλή όρεξη για να ετοιμάσουν τη
γιορτή!
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Η οργάνωση της γιορτής
Α. Βασικές έννοιες:
• Σκοπός: Όλοι μαζί οι μαθητές μπορούν να παίξουν σπουδαίο ρόλο για να
επανορθώσουν τη ζημιά των ανθρώπων στα δάση..
• Μέσο: Παρουσιάζοντας με χορό, τραγούδι και μουσική τους κατοίκους του
δάσους.
• Υποστηρικτές: Οι μαθητές των τάξεων και οι εκπαιδευτικοί.
• Πρωτοβουλία και απόφαση υλοποίησης: Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών.
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Β. Στάδια οργάνωσης της γιορτής
1ο βήμα: Σχεδιασμός
1. Δημιουργούν την ομάδα δράσης.
2. Καθορίζουν τις δραστηριότητες της γιορτής.
3. Ορίζουν τις αρμοδιότητες και τον συντονιστή.
4. Αποφασίζουν για τον χώρο της γιορτής στο σχολείο και μεριμνούν για το
φαρμακείο και το κυλικείο.
5. Προγραμματίζουν την ημερομηνία στο τέλος του σχολικού έτους, την
διάρκεια της γιορτής και εναλλακτικές ημερομηνίες.
6. Φροντίζουν για την προβολή της εκδήλωσης (ανακοινώσεις, δημιουργία
αφίσας, προσκλήσεις).
7. Υπολογίζουν το κόστος και κάνουν τις απαραίτητες επαφές για την
υποστήριξή της (σχολική επιτροπή, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων …).
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2ο βήμα: Κατά την πραγματοποίηση της γιορτής
1. Ορίζουν δύο μαθητές για το χώρο υποδοχής.
2. Ο συντονιστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε όσους έχουν
αρμοδιότητες, έτοιμος να προτείνει λύσεις σε περίπτωση προβλήματος.
3ο βήμα: Μετά τη γιορτή
•
Φροντίζουν να υπάρχει ομάδα καθαρισμού του χώρου της γιορτής.
•
Δημιουργούν ομάδα τακτοποίησης όλων των αντικειμένων που θα έχουν
χρησιμοποιήσει.
•
Αξιολογούν το αποτέλεσμα της γιορτής σε σχέση µε τους στόχους που
έχουν θέσει.
•
Κρατούν αρχείο µε το υλικό της γιορτής (φωτογραφίες, βίντεο).
•
Αποδίδουν ευχαριστίες, προφορικές ή γραπτές, σε όλους όσους
βοήθησαν στην πραγματοποίηση της γιορτής.
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Αναλυτικά η υλοποίηση
Κατανομή ρόλων (25 μαθητές Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου)
Α΄ Σκηνή
• Αφηγητής 1
• Δρυοκολάπτης 1
• Άνεμος 1
• Δένδρα 3
• Λουλούδια 4
• Μέλισσες/Μαζορέτες 2
Β΄ Σκηνή
• Λαγοί 2
• Αλεπού 2
• Βάτραχος 2
• Σαύρα 2
• Σκαντζόχοιρος/Διαιτητής 1
• Δρυοκολάπτης/Διαιτητής 1
Γ΄ Σκηνή
• Πουλιά/Φλόγες 2
• Φωτιά 2 + Άνεμος/Δένδρα/Λουλούδια
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Α. Σκηνή
Αφήγηση 1η
Οι εξορμήσεις στη φύση τη χρονιά που διανύσαμε ήταν αρκετές. Την πιο
μεγάλη εντύπωση μας έκανε η βόλτα μας στην Πάρνηθα. Μας δόθηκε η
ευκαιρία να θαυμάσουμε το καταπράσινο του βουνού, τα χρώματα των
αγριολούλουδων και να γνωρίσουμε μυστικά του ζωικού βασιλείου. Μέσα από
κίνηση μουσική και παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε σήμερα
το θαυμαστό κόσμο του δάσους.
Μουσική πρόταση: Voices Of The Wind-Ah Nee Mah
https://youtu.be/FYi0Ies-eeQ
Είσοδος στο χώρο: Δένδρα, Λουλούδια, Δρυοκολάπτης (σχήμα 1)

Σχήμα 1
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Αφήγηση 2η
Η ηρεμία του δάσους διαταράσσεται από το χτύπημα του ράμφους του
τρυποκάρυδου στα δένδρα, ενώ τη σιωπή σπάει το βουνίσιο αεράκι που
διαπερνά το φύλλωμα των δένδρων λέγοντας «Καλημέρα. Ξυπνήστε». Η χλωρίδα
του δάσους ξυπνά χορεύοντας στους ρυθμούς της φύσης ενώ σταδιακά
μπλέκονται στο χορό οι μέλισσες παίζοντας με τα αγριολούλουδα.
Μουσική Πρόταση: Rene Aubry –Apres la pluie II https://youtu.be/R4ywCBarWJc
Χορευτικό 1ο
Με την έναρξη της μουσικής τα δένδρα κρατώντας μαράκες ακολουθώντας το
ρυθμό βαδίζουν μέχρι τη θέση τους που ορίζεται από ντέφια που έχουν
τοποθετηθεί από πριν.
• Τα χέρια ανεβαίνουν στην ανάταση και κατεβαίνουν, ταυτόχρονα και εναλλάξ.
• Βαδίζουν κυκλικά στη θέση τους κρατώντας τις μαράκες κοντά στο σώμα και
όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο αφήνουν τις μαράκες για να χρησιμοποιήσουν
το ντέφι .
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•

Διαγράφουν ένα τόξο από αριστερά προς τα δεξιά, κρατώντας το ντέφι στο
αριστερό χέρι και κάνοντας χτύπους με το δεξί χέρι σε 4 σημεία.
• Επιστρέφουν, δημιουργώντας τόξο από δεξιά προς τ’ αριστερά και κουνώντας
το ντέφι. Γίνεται σύγχρονο λύγισμα γονάτων σε κάθε χτύπο ενώ στην
επιστροφή τα πόδια είναι τεντωμένα (δις).
• Δημιουργούν νοερά ένα 8άρι κρατώντας το ντέφι με τα ακροδάχτυλα του
δεξιού χεριού με διαδρομή μπροστά και πάνω από το κεφάλι.
• Χτυπούν το ντέφι στο γοφό και κινούνται κυκλικά στη θέση τους.
Ο Δρυοκολάπτης βαδίζει ανάμεσά τους κρατώντας καστανιέτες και κάποιες
φορές, προτείνει το ράμφος του με το χτύπο της μουσικής.
Ο άνεμος με δύο ανάλαφρα πέπλα στα χέρια που είναι στην έκταση εισέρχεται
με αργό ανάλαφρο βηματισμό στο χώρο κουνώντας τα στο ρυθμό. Όταν θα γίνει
η αλλαγή με τα ντέφια από τα δένδρα, αφήνει το ένα πέπλο στα πόδια τους και
συνεχίζει το χορό του με το ένα (σχήμα 2).
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Σχήμα 2

Χορευτικό 2ο
Ο άνεμος δημιουργεί :
• 8άρια με το πέπλο κρατώντας το με τα δύο χέρια. Φωτογραφίες 1+ 2
• Κυματοειδείς κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Φωτογραφίες 3 + 4
• Τυλίγματα γύρω από το βραχίονα και στροφές με το σώμα. Φωτογραφίες 5+ 6
• Πετάγματα ψηλά – κίνηση με το σώμα και πιάσιμο. Φωτογραφία 7 + 8
• «Ουράνια τόξα» κουνώντας καμπυλωτά από αριστερά προς τα δεξιά. Φωτ. 9
• «Ταξίδι» του πέπλου σε διάφορα μέλη του σώματος στη μετακίνηση. Φωτ. 10
Όταν ξεκινήσουν την κίνηση τα λουλούδια, φεύγει από τη σκηνή.
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Φωτογραφίες 1,2 ( 8/αρια)
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Φωτογραφίες 3,4 (κύματα )
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Φωτογραφίες 5,6 (τύλιγμα στο βραχίονα με στροφή )

42

Φωτογραφίες 7, 8 (πέταγμα- πιάσιμο πέπλου)
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Φωτογραφίες 9, 10 (ουράνιο τόξο- πετάγματα)
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Χορευτικό 3ο
(Από το 1’ 30 ΄΄ έως το 2΄25΄΄ της μουσικής) 8 x 8 λουλούδια
Τα λουλούδια, έχουν πάρει θέση στα γόνατα , το ένα δίπλα στο άλλο σε ζευγάρια
με τα χέρια στο πλάι δίπλα στο σώμα. Έχουμε αριθμήσει τα παιδιά σε 1 και 2.
Α. Στο 1 2 3 4 το δεξί χέρι έρχεται από το πλάι στην έκταση καμπυλωτά και
περιμένει. Στο 5 6 7 8 γίνεται το ίδιο με το αριστερό χέρι (φωτογραφίες 11,12 ).
Β. 1 2 3 4 στρίβουν προς το ταίρι τους και κοιτάζονται, 5 6 7 8 το σώμα επανέρχεται
στην προηγούμενη θέση με μέτωπο εμπρός (φωτογραφίες 13,14 ).
Γ. 1 2 3 4 τα χέρια κατεβαίνουν δίπλα στο σώμα, 5 6 7 8 τα χέρια έρχονται από
μπροστά, κάτω, χιαστί και δίνουν ώθηση προς τα εμπρός και πάνω για ανόρθωση
(φωτογραφίες 15,16).
Δ. 1 2 3 4 γίνεται επί τόπου στροφή προς τα δεξιά σε τέσσερεις χρόνους, 5 6 7 8
επανάληψη προς τα αριστερά
Ε. 1 2 πλάγια προβολή με το εξωτερικό πόδι ανά ζευγάρι και το αντίστοιχο χέρι
έρχεται στην ημιανάταση, τα βλέμματα ανταμώνουν. Στο 3 4 γίνεται επιστροφή
στη θέση. Επαναλαμβάνουν το ίδιο 5 6 7 και στο 8 πιάνονται ανά ζευγάρι με το
εσωτερικό χέρι (φωτογραφίες 17,18).
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Φωτογραφίες 11,12 (Α)
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Φωτογραφίες 13,14 (Β)
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Φωτογραφίες 15,16 (Γ)

48

Φωτογραφίες 17,18 (Ε)
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Στ. 1 2 3 4 ο έχων το νούμερο 1 γυρίζει το ταίρι του κάτω από το χέρι και στο 5 6
7 8, γίνεται το ίδιο από το νούμερο 2 (φωτογραφία 19)
Ζ. Με βηματάκια στο ρυθμό και για ένα 8άρι καταλήγουν με ενωμένες πλάτες. Ο
ένας έχει μέτωπο στο κοινό
Η. 1 2 3 4 γίνονται πλάγιες εκβολές με λυγισμένο γόνατο εκατέρωθεν 1,2
κοιτάζονται και επιστρέφουν στην όρθια θέση 3,4. Στα 5 6 7 8 επαναλαμβάνεται
το ίδιο με το άλλο πόδι (φωτογραφίες20, 21).
Για ένα 8άρι γυρίζουν με μικρά βηματάκια διατηρώντας τις πλάτες ενωμένες και
με το κεφάλι τους να ξεκουράζεται στον ώμο του φίλου τους. Καταλήγουν πλάι πλάι και μέτωπο εμπρός ενώ η μουσική σταδιακά σβήνει

50

Φωτογραφία 19 (Στ)
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Φωτογραφίες 20,21 (Η)
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Χορευτικό 4ο
Μουσική Πρόταση: La grande cascade René Aubry
https://youtu.be/8BUdLxYq8FE
Εμφανίζονται οι μέλισσες κι έχουμε παιχνιδίσματα μελισσών με τα λουλούδια
(σχήμα 3).
Η μουσική σταδιακά «σβήνει» και λουλούδια ,δένδρα και οι μέλισσες φεύγουν
από το χώρο.

Σχήμα 3
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Β Σκηνή
Αφήγηση 3η
Το ζωικό βασίλειο καλωσορίζει με τη σειρά του την καινούργια μέρα. Ο λαγός
ξεκινά γρήγορα κι ευέλικτα τα παιχνίδια. Η αλεπού αναζητά τροφή. Ο
σκαντζόχοιρος κάνει τα πρώτα βήματα της μέρας. Οι σαύρες επιδίδονται σε
άλματα από βράχο σε βράχο στο ρυθμό που δίνει το κόασμα των βατράχων ,σαν
πρωινή γυμναστική. Κι ο δρυοκολάπτης συνεχίζει να τρυπά σαν κομπρεσέρ τους
κορμούς των δένδρων (σχήμα 4) .
Μουσική Πρόταση : Rene Aubry, Deferlante https://youtu.be/gyYojgUOvz4
Εμφανίζονται τα ζώα του δάσους και το καθένα κινείται με τα χαρακτηριστικά
του.
• Ο Σκαντζόχοιρος φωνάζει.
• Οι αλεπούδες αναζητούν θήραμα.
• Οι λαγοί παίζουν.
• Οι σαύρες αλλάζουν χρώμα.
• Τα πουλιά περνούν.
• Ο δρυοκολάπτης κάνει τρύπες.
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Σχήμα 4
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Αφήγηση 4η
Ξαφνικά η φωνή του βατράχου ακούγεται «Κουάξ … κουάξ» κι όλοι
ακινητοποιούνται. «Λέω να ανάψουν λίγο τα αίματα και να κάνουμε αγώνες». Όλα
τα ζώα συμφωνούν. Η Αλεπού προτείνει τα αγωνίσματα να είναι τρία. Και πριν
αρχίσουν οι αγώνες εμφανίζονται οι καλλίγραμμες μαζορέτες που με τον χορό και το
χαμόγελό τους θα ξεσηκώσουν τους θεατές ανεβάζοντας την ένταση και εμψυχώνουν
τους παίκτες.
Μαζορέτες Χορευτικό 5ο .Μουσική Πρόταση: I Like To Move It (Original Video)
Madagascar HD https://youtu.be/hdcTmpvDO0I
https://youtu.be/PLEQRIisP_Q
https://youtu.be/3QHX7Q9rfno
Σημ. Δίνονται σε φωτογραφίες οι βασικές στάσεις των cheer leaders και ανάλογα με
το επίπεδο των μαθητριών και τη μουσική, τις συνδυάζετε με βασικές κινητικές
δεξιότητες ( τροχαδάκι, αναπηδήσεις,ισορροπίες,ρόδες κλπ) δημιουργώντας
χορογραφία. ( Θα μπορούσε να είναι και δημιουργία των ίδιων των παιδιών)
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Χορευτικό 3ο
Μαζορέτες
Αρχική θέση- Στάση ετοιμότητας

Φωτογραφία 22
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Στάση ετοιμότητας- παλαμάκι

Φωτογραφία 23
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Touch Down- Low Down

Φωτογραφία 24
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High V- Low V

Φωτογραφία 25
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Broken Τ- position Τ

Φωτογραφία 26
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Δεξί L - Αριστερό L

Φωτογραφία 27
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Clasp

Φωτογραφία 28

63

Αριστερή διαγώνια- δεξιά διαγώνια

Φωτογραφία 29
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Daggers- candle sticks

Φωτογραφία 30
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Δεξί punch - Αριστερό punch

Φωτογραφία 31
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Δεξί K - Aριστερό K

Φωτογραφία 32
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Μουσική Πρόταση κατά την διάρκεια των αγώνων:
Titles from Chariots of Fire Καλλιτέχνης 2CELLOS Writers Vangelis
https://youtu.be/sxIo28DzKGw
Οι αγώνες
Δημιουργούμε 2 ομάδες μαθητών/τριών Α και Β
• Η κάθε ομάδα αποτελείται από 1 Λαγό + 1 Αλεπού + 1 Βάτραχο + 1 Σαύρα
• O σκαντζόχοιρος δίνει το σύνθημα και ο Τρυποκάρυδος παίρνει συχνά το
ρόλο του κριτή.
• Τα πουλιά είναι θεατές.
• Οι μέλισσες ως μαζορέτες ενισχύουν τους αθλητές στις προσπάθειές τους.
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Παιχνίδι 1ο: Τερματίζω πηδώντας
Στόχος: Συνεργασία, ταχύτητα, κινητική δεξιότητα
Σενάριο: Οι ομάδες τοποθετούνται στην τελική γραμμή ενός γηπέδου μπάσκετ. Το
γήπεδο διαμορφώνεται με δύο διαδρομές. Με το σύνθημα του δρυοκολάπτη
ξεκινά ο πρώτος από την κάθε ομάδα κάνοντας άλμα χωρίς φόρα. Ο δρυοκολάπτης
και σκαντζόχοιρος βάζουν σημάδι στο σημείο προσγείωσης που θα αποτελεί
σημείο εκκίνησης του επόμενου παίκτη. Όποια ομάδα φτάσει πιο μακριά κερδίζει
(σχήμα 5) .
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Σχήμα 5
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Παιχνίδι 2ο: Η «πεδιάδα» με τις μπάλες
Στόχος: Συνεργασία, ταχύτητα, κινητική δεξιότητα.
Σενάριο: Στο κέντρο ενός γηπέδου μπάσκετ δημιουργούμε μία περιοχή
παραλληλόγραμμη. Η ομάδα Α΄ βρίσκεται μέσα στην περιοχή όπου
τοποθετούνται οκτώ μπάλες ενώ η Β΄ ομάδα εκατέρωθεν έξω από την περιοχή.
Με το σύνθημα του σκαντζόχοιρου, για 2 λεπτά, η ομάδα Α΄ πετά τις μπάλες έξω
από την περιοχή της (την αδειάζει), ενώ η Β΄ ομάδα τις μαζεύει και τις τοποθετεί
ξανά στην περιοχή της ομάδας Α΄. Μετά το πέρας των 2 λεπτών μετράνε τις
μπάλες που βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Επαναλαμβάνεται το παιχνίδι με την
ομάδα Β΄ στην περιοχή. Κερδίζει η ομάδα που κατάφερε να βάλει τις
περισσότερες μπάλες μέσα στην περιοχή (σχήμα 6) .
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Σχήμα 6
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Παιχνίδι: Η σκυταλοδρομία
Στόχος: Κινητική δραστηριότητες, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο: Οι ομάδες τοποθετούνται στην τελική γραμμή ενός γηπέδου μπάσκετ.
Το γήπεδο διαμορφώνεται με δύο διαδρομές, ώστε οι παίκτες να μπορούν να
πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες όπως, περάσματα, σλάλομ,
κυβιστήσεις, σουτ στο καλάθι κ.ά. Με το σύνθημα του δρυοκολάπτη, ο πρώτος
παίκτης της κάθε ομάδας ξεκινά τρέχοντας την διαδρομή του και όταν περάσει
την τελική γραμμή του γηπέδου φεύγει ο επόμενος συμπαίκτης του. Νικήτρια
είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη (σχήμα 7) .
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Σχήμα 7
74

Άλλα παιχνίδια
Το δέντρο με τα φρούτα από Κολιοπούλου, Γ., Τριπόδης, Ν. (2008-14), «Παιχνίδια
παραδοσιακά- παιχνίδια εκδηλώσεων στο μάθημα της φυσικής αγωγής για
δημοτικό σχολείο», Αθήνα
Στόχος :
Ταχύτητα, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο:
Σ’ έναν τοίχο είναι σχεδιασμένο το περίγραμμα δύο δέντρων. Τα παιδιά, χωρισμένα
σε δύο ισάριθμες ομάδες-γραμμές, στέκονται απέναντι από κάθε δέντρο και
κρατούν στα χέρια τους από ένα ή δύο πράσινα αυτοκόλλητα φύλλα. Με το
σύνθημα του δασκάλου, ο πρώτος παίκτης κάθε ομάδας τρέχει να κολλήσει τα
φύλλα στο αντίστοιχο δέντρο και γυρίζει πίσω, για να φύγει ο επόμενος. Νικήτρια
είναι η ομάδα που θα γεμίσει το δέντρο πρώτη (σχήμα 8).
Α΄- Δ΄ Τάξη
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Σχήμα 8
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Τα βατραχάκια από Κολιοπούλου, Γ., Τριπόδης, Ν. (2008-14), «Παιχνίδια αλτικής
και σκυταλοδρομίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής για δημοτικό σχολείο»,
Αθήνα
Στόχος
Μετακίνηση με αναπηδήσεις, συντονισμός.
Σενάριο
Τα παιδιά (τα βατραχάκια) στέκονται σε βαθύ κάθισμα πάνω σε μια γραμμή, το
ένα δίπλα στο άλλο. Με το σύνθημα του δασκάλου ξεκινούν όλα μαζί να διανύουν
μια καθορισμένη απόσταση με αναπηδήσεις. Νικητής είναι το παιδί που θα
τερματίσει πρώτο (σχήμα 9).
Τάξη Α΄- Β΄
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Σχήμα 9
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Οι κρίκοι (αιχμαλωτίστε το φίδι) από Κολιοπούλου, Γ., Τριπόδης, Ν. (2008-14),
«Παιχνίδια παραδοσιακά- παιχνίδια εκδηλώσεων στο μάθημα της φυσικής
αγωγής για δημοτικό σχολείο», Αθήνα
Στόχος
Ευστοχία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες-γραμμές αντικριστά, σε απόσταση,
κρατώντας από ένα στεφάνι, διαφορετικού χρώματος για την κάθε ομάδα. Στη
μέση της απόστασης αυτής είναι τοποθετημένος ένας κώνος. Με το σύνθημα
του δασκάλου, οι πρώτοι κάθε ομάδας πετούν το στεφάνι τους εναλλάξ στον
κώνο. Συνεχίζουν τα υπόλοιπα παιδιά. Νικητήρια είναι η ομάδα που θα βάλει
τα περισσότερα στεφάνια στον κώνο (σχήμα 10).
Παραλλαγή
Τα παιδιά σχηματίζουν δυο κύκλους-ομάδες. Στο κέντρο κάθε κύκλου
τοποθετείται ένας κώνος στον οποίο τα παιδιά πετούν τα στεφάνια.
A΄- ΣΤ΄ Τάξη
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Σχήμα 10
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Γ΄ Σκηνή
Αφήγηση 5η
Ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στο δάσος σαν φίλος και εχθρός. Και ενώ
χαίρεται το δάσος, με την απροσεξία του, όταν πετάει σκουπίδια και αποτσίγαρα,
όταν ανάβει φωτιές, προκαλεί πυρκαγιές. Αυτές μπορεί να πάρουν τεράστιες
διαστάσεις. Η φωτιά και ανθρώπινη εκμετάλλευση έχουν ως αποτέλεσμα να
συρρικνώνονται τα δάση με αποτέλεσμα ασχήμια, χάος καταστροφή.
Μουσική πρόταση: Trevor Horn - Pass the Flame-2004 Athens Summer Olympics
music https://youtu.be/PGecT_MtWBI
Χορευτικό 4ο
Η φωτιά ξεσπά από διαφορετικές εστίες. Δίνονται αριθμοί στους συμμετέχουσες
στο χορό από 1 έως 5 και έχοντας από δύο μαντήλια κόκκινα πιασμένα στη μέση.
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Α΄ μέρος: Στην εισαγωγή της μουσικής ακούγονται 4 «μπουμ».
• Στο 1ο χτύπο κινείται το 1 με «ρόδα» προς το κέντρο και μένει σε συσπειρωτικό
σχήμα στο έδαφος (σχήμα 11).
• Στο 2ο χτύπο εκτελούν ένα πέταγμα οι 2 και 3 από τις απέναντι γωνίες και
κυλούν προς το κέντρο. Ο 1 εκτελεί ανάλογη κίνηση για να πλησιάσει
περισσότερο (σχήμα 12).
• Στον 3ο χτύπο κινούνται προς το κέντρο από τις άλλες γωνίες οι 4 και 5. Ο 1 έχει
φτάσει στο προκαθορισμένο σημείο και σηκώνει τα δύο μαντήλια στον αέρα.
Οι 2 και 3 πλησιάζουν περισσότερο (σχήμα 13).
• Στον 4ο χτύπο οι 1, 2, 3 δημιουργούν ακανόνιστα σωματικά σχήματα με τα
μαντήλια προς διάφορες κατευθύνσεις και οι 4, 5 πλησιάζουν και
ολοκληρώνουν το σχηματισμό της φωτιάς (σχήματα 14, 15).

82

Α΄ μέρος

Όπου κίτρινο (1), πράσινο (2), κόκκινο (3), μωβ (4), γαλάζιο (5)

Σχήματα 11, 12

Σχήματα 13, 14
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Β΄ μέρος :
Ακολουθούν τέσσερα 8άρια. Δημιουργούμε τέσσερεις κινητικές φράσεις στις
οποίες χορεύουν οι μαθήτριες ξεκινώντας σε διαφορετική χρονική στιγμή (π.χ.
πηδώ προς τα πάνω 1, προσγειώνομαι 2, στρέφομαι 3, κουνώ μαντήλια 4,
ισορροπώ 5, μαζεύομαι 6, ανοίγω 7, πέφτω 8). Δημιουργούνται έτσι
διαφορετικά σχήματα σε διαφορετικά επίπεδα, έτσι ακριβώς όπως πετάγονται
οι φλόγες (σχήμα 15).

Σχήμα 15
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Γ΄ μέρος :
• Τα παιδιά βρίσκονται χαμηλά σε κύκλο, με ενωμένους τους ώμους, κοιτώντας
προς τα έξω. Ανασηκώνονται τινάζοντας τα μαντήλια προς τα πάνω με
εναλλαγές των χεριών πάνω-κάτω (σχήμα 16).
• Γίνεται προβολή του δεξιού ποδιού προς τα έξω, με ένωση των χεριών
τεντωμένων, μεγαλώνοντας έτσι τον κύκλο στιγμιαία κι επανέρχονται στην
προσοχή.
• Φεύγει από τον κύκλο το 1 και ακολουθούν πίσω του σχηματίζοντας γραμμή οι
2, 3, 4 και 5. Η πρώτη τινάζει το μαντήλι στην έκταση δεξιά και ακολουθούν
αριστερά, δεξιά οι επόμενες μετρώντας 1,2,3,4,5 ( 17)
• Ολοκληρώνουν φέρνοντας στην έκταση και το άλλο τους χέρι στο 6 και στο 7,
με τα δύο στην ανάταση κουνώντας τα μαντήλια, σκορπίζουν στο χώρο
(σχήματα 18).
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Γ΄ μέρος

Σχήμα 16

Σχήματα 17,18
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Δ΄ μέρος :
• Οι μαθητής-πουλιά (2) με μεγάλα κόκκινα πέπλα και τρεις μαθητές με
μαντήλια που πριν είχαν άλλο ρόλο, μπαίνουν στο χώρο ως φλόγες.
• Γίνονται διάφοροι χορευτικοί συνδυασμοί και οι μαθήτριες αυτοσχεδιάζουν
στο κέντρο, ενώ οι προηγούμενες χορεύουν σε διάφορες θέσεις (σχήμα 19).
• Καταλήγουν στο χώρο, σε δύο τετράδες που χορεύουν σε μικρούς κύκλους
στους διαγώνιους του χώρου ενώ οι δύο μαθήτριες με τα πέπλα στο κέντρο,
δημιουργούν μεγάλα σχήματα (σχήμα 20).
• Κάθε τετράδα κυκλώνει ένα μαθητή με πέπλο (σχήμα 21).
• Οι τετράδες γίνονται ένας κύκλος γύρω από τα δύο πέπλα (σχήμα 22).
• Καταλήγει ο χορός είτε σε μία μεγάλη εστία με φλόγες που σχηματίζουν οι
μαθητές με το σώμα τους και τα μαντήλια, είτε με τους μαθητές να αποχωρούν
από το χώρο σαν να σβήνει η φωτιά.
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Δ΄ μέρος

Σχήμα 19

Σχήμα 20
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Σχήμα 21

Σχήμα 22
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Αφήγηση 6η
Το δάσος είναι πολύτιμο, άρα πρέπει να φροντίζουμε να είναι υγειές. Εμείς τα
παιδιά την οικολογική δύναμη την έχουμε μέσα μας και μπορούμε να σώσουμε τη
γη. Αρκεί να δώσουμε το μήνυμα!
Μουσική πρόταση: René Aubry - La Grande Cascade (Επανάληψη της μουσικής των
παιχνιδισμάτων των λουλουδιών με τις μέλισσες https://youtu.be/qWVdS9tMuVE
Όλοι επί σκηνής.
Οι μαθητές προτείνουν:
Μουσική πρόταση: Mirage, Kitaro
https://youtu.be/HfunB7BCNxI
Δημιουργούν στίχους με τη δική τους πρόταση για τη διάσωση των δασών πάνω σε
γνωστή μουσική ή συνεργάζονται με τη μουσικό του σχολείου.
Εναλλακτικά, δημιουργούν συνθήματα σε πινακίδες για την προστασία του
περιβάλλοντος και παρελαύνουν με συνοδεία μουσικής.
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Μουσικές Επιλογές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ah Nee Mah: Voices Of The Wind
Rene Aubry –Apres la pluie II
René Aubry : La grande cascade
Rene Aubry, Deferlante
I Like To Move It (Original Video) Madagascar HD
2CELLOS ,Vangelis: Titles from Chariots of Fire
Trevor Horn - Pass the Flame-2004 Athens Summer Olympics music
Kitaro : Mirage ,The Best Of Ten Years / 1976-1986
Simply Three : Feel That Fire (Original Song), https://youtu.be/VyNpS41A8MY
Audiomachine : Legends of Victory (No Choir) ,Platinum Series III, Prelude of Dreams
https://youtu.be/TodFdvXdREo
Beginner Cheer Dance Tutorial 2017 https://youtu.be/U8V2Et27W3Q
Performance Task Formulation # 1: Cheer Dance Arm Motions and Stances Dance
Routine https://youtu.be/WSIkRBjc5Ew
Learn a new pom pom routine - Dances for children https://youtu.be/Zjgl-VvS9Dg
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