
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΤΑΞΗ Γ΄ 

 Κόψτε 10-15 μικρές εικόνες από εφημερίδες ή περιοδικά. Φτιάξτε μια ιστορία με τις 

εικόνες αυτές. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας. Κολλήστε  τις με όποια σειρά θέλετε 

και πέστε προφορικά την παράξενή σας ιστορία. Αν πάλι θέλετε γράψτε την σ΄ένα χαρτί 

ή σ΄ένα τετράδιό σας! Ανυπομονώ να δω παράξενες ιστορίες! 

 Αντί εικόνες μπορείτε να κόψετε 10-15 λέξεις. Φτιάξτε μια ιστορία με αυτές πάλι 

χρησιμοποιώντας την φαντασία σας. Όταν θα αποφασίσετε να γράψετε την ιστορία εκεί 

που χρησιμοποιήσετε αυτές τις λέξεις κολλήστε τα αποκόμματα! 

 Αν ο καιρός είναι καλός βγείτε έξω και παρατηρήστε τα σύννεφα. Αν πάλι κάνει κρύο 

παρατηρήστε τα από το παράθυρό σας. Τα σύννεφα σχηματίζουν παράξενες μορφές. 

Ζωγραφίστε τις μορφές που βλέπετε και αν θέλετε γράψτε και τι ιστορία μας λένε! Όταν 

επιστρέψουμε στο σχολείο θα στολίσουμε μ΄αυτές την τάξη! 

 Κοιτάξτε οικογενειακές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που ήσασταν μικροί. Προσπαθήστε 

να θυμηθείτε που ήσασταν, τι κάνατε, τι σκεφτόσασταν. Δοκιμάστε να ζωγραφίσετε ό,τι 

βλέπετε. Συμπληρώστε τις ζωγραφιές σας με λεζάντες και συννεφάκια για να 

δημιουργήσετε μια σκηνή κόμικ. Ανυπομονώ να τα δω! 

 Πάρτε συνέντευξη από κάποιον που είναι τώρα μαζί σας στο σπίτι. Σκεφτείτε τις 

ερωτήσεις, αν θέλετε καταγράψετέ τις σ΄ένα χαρτί ή ένα τετράδιο και μετά σημειώστε 

τις απαντήσεις! Πάρτε το ύφος δημοσιογράφου όμως!! 

 Πάρτε ένα ζάρι από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σας. Ρίξτε το ζάρι και πέστε μια πρόταση 

με όσες λέξεις δείχνει η ένδειξη του ζαριού! 

 Μια λέξη την ημέρα την ...άγνοια κάνει πέρα! Ανοίξτε, εάν έχετε λεξικό, σε μια τυχαία 

σελίδα και επιλέξτε μια λέξη που δεν ξέρετε τι σημαίνει. Γράψτε την σ΄ένα χαρτάκι και 

κολλήστε την στο ψυγείο ή κάπου αλλού που σας βολεύει. Διαβάστε τον ορισμό της και 

γράψτε μ΄αυτήν προτάσεις. Κάντε το ίδιο μέρα παρά μέρα. Κάθε φορά που βάζετε 

καινούρια λέξη προσπαθήστε να θυμηθείτε τι σημαίνουν οι προηγούμενες. Αν ξεχάσετε 

ψάξτε πάλι στο λεξικό. Όταν γεμίσει το ψυγείο φύγετε τα χαρτάκια και ξεκινήστε από 

την αρχή!!! 

 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΘΕΤΙΚΑ. ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΑΣ ΘΑ 

ΛΑΜΨΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! 

 

 

 

 

Πηγή: Teaching therapy 


