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9 Δημιουργικές Γλωσσικές Δραστηριότητες για το σχολείο 

και το σπίτι 

Παρουσιάζω τον εαυτό μου 
(τοπίο,πρόσωπο ή 

καταστάσεις) 
 
Πες μας σε 1 λεπτο λίγα λόγια 
για τον εαυτό σου. Μετά τα 

παιδιά θα πρέπει να θυμηθούν 
και να πουν όσα πιο πολλά 

άκουσαν σε 10 δευτερόλεπτα. 
Νικητής είναι αυτός που 

θυμήθηκε και είπε γρήγορα τα 
πιο πολλά. Ακολούθως το ίδιο 
γίνεται και με άλλο παιδί. 

5 λέξεις σε 10 δευτερόλεπτα 
 
Ο εκπαιδευτικός/γονέας λέει 
ένα γράμμα και το παιδί 

καλείται να πει 5 λέξεις που 
αρχίζουν από το συγκεκριμένο 
γράμμα σε 10 δευτερόλεπτα. 

 
(επίσης διαφοροποιήμενο και 
ανάλογα με το επίπεδο των 

παιδιών μπορεί να γίνει και με 
λέξεις που τελειώνουν στην ίδια 
κατάληξη ή να περιέχουν στη 
λέξη την ίδια συλλάβη κλπ) 

Τι θα συνέβαινε αν... 
 

Πχ. ... το σχολείο μας/σπίτι 
μας άρχιζε να πετάει 

 
Η ερώτηση “Τι θα συνέβαινε 
αν...” βοηθά να ξεκινήσει η 
περιπέτεια ενός φανταστικού 
παραμυθιού. Αν κουραστεί το 
παιδί που αφηγείται συνεχίζει 

το επόμενο.(Ροντάρι) 

Δραματοποίηση-θεατρικό 
παιχνίδι 

 
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να υποδυθούν ρόλους 
χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
λεξιλόγιο για κάθε ρόλο και να 
εκφράσουν αβίαστα σκέψεις 
και συναισθήματα. Μπορούν 
να το παίξουν και παιχνίδι 
παντομίμας, γέρο-γέρο βασιλιά 
κλπ. 

Φανταστικό διώνυμο 
 

Επιλέγονται τυχαία δύο λέξεις 
από τα παιδιά ή από τον 

εκπαιδευτικό (μέθοδος Ροντάρι) 
(π.χ.σκύλος-παραμύθι) και τα 

παιδιά καλούνται να 
δημιουργήσουν μια ιστορία με 

τις προϋποθέσεις να 
συνυπάρχουν αυτές οι δύο 

λέξεις. Στη συνέχεια την ιστορία 
μπορούν να την γράψουν στη 
τάξη, να την δραματοποιήσουν 

ή να την ζωγραφίσουν 

Σκυταλοπαραμυθίες 
 

Ο εκπαιδευτικός διηγείται την 
αρχή του παραμυθιού. Την 
σκυτάλη της ιστορίας παίρνουν 
διαδοχικά όλοι οι μαθητές, 
συνεχίζοντας την ιστορία από 
το σημείο που την “άφησε” ο 
προηγούμενος συμμαθητής. (το 
θέμα επιλέγεται σύμφωνα με 
το μαθησιακό επίπεδο και τα 
ενδιάφεροντα των παιδιών). 

Τεχνική της ιδεοκαταιγίδας 
 

Τα παιδιά καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν τη φαντασία 

τους και να εκφράσουν 
ελεύθερα τις ιδέες με γρήγορο 
ρυθμό και αυθόρμητα. Όλες οι 
ιδέες γίνονται αποδεκτές και το 
κάθε παιδί συμπληρώνει τη 

σκέψη του βάσει των 
προηγούμενων ιδεών. Στην 
τάξη ή στο σπίτι μπορούν να 
καταγραψούν και να φτιάξουν 

μια ιστορία για 
δραματοποίηση ή 
εικονογράφηση. 

Συναισθηματική αγωγή 
 

Τα παιδιά καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις 
τύπου: Πότε νιώθεις χαρά, 
ασφάλεια, φόβο; κ.ο.κ. 

Μπορούν να περιγράψουν δικές 
τους αντιδράσεις και 
συναισθήματα σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
έτσι να παράξουν λόγο. 

Αυτοσχεδιασμός 
 

Τα παιδιά έχουν απίστευτη 
φαντασία και μπορούν να 

παράξουν λόγο μέσα από τις 
εμπειρίες και τα βιώματά τους 
φτάνει να τους δώσουμε την 

ώθηση να το κάνουν. 
Αυτοσχεδιάζουν και μας 

διηγούνται μια φανταστική 
ιστορία. Αν θέλουν τη 
δραματοποιούν ή την 
σχεδιάζουν στο χαρτί, 

μετέπειτα στην τάξη ή στο 
σπίτι. 

 


