
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 8-12 ΕΤΩΝ 
        ‘Αφιέρωμα στους Αδελφούς Γκρίμ’ : Άκου…πες μια ιστορία 

 
Υπεύθυνες εργαστηρίου: Φωτεινή Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος- βιβλιοθηκονόμος, επιμορφωμένη σε σεμινάρια για 

την αφήγηση  και τη  δραματοποίηση παραμυθιών   

 

9.30΄. Άσκηση γνωριμίας: τα παιδιά συγκεντρώνονται σε κύκλο. Κάθε μέλος της ομάδας 

μπαίνει στο κέντρο κύκλου, λέει το όνομά του, το αγαπημένο του παραμύθι και εκτελεί μια 

κίνηση από αυτό. Η εμψυχώτρια λέει το όνομά της και δίνει το δαχτυλίδι στον επόμενο. Αυτός 

λέει το όνομα του προηγούμενου και το δικό του και ο τρίτος των προηγουμένων και το δικό του 

κ.ο.κ. (διάρκεια 15΄) 

 

9.45΄. Άσκηση ζεστάματος: το περπάτημα 

Σηκωθείτε όρθιοι και περπατήστε ελεύθερα στο χώρο. 

Περπατήστε σαν να είστε γέροι, σαν μωρά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, 

σέρνοντας τις παντόφλες σας, σαν να βουλιάζετε στο χιόνι, σαν να είσαστε ξυπόλητοι στην 

καυτή άμμο, σαν να σας τραβάει ένα σκυλί, σαν να είσαστε χήνες, σαν να έχετε κολλήσει στο 

μέλι, σαν να γλιστράτε στον πάγο, σαν να θέλετε να περάσετε μέσα από πυκνούς θάμνους, σαν 

να σας κυνηγάει ο λύκος, σαν να είσαστε αρκούδα, σαν να είσαστε αγριόκυκνοι που πετάτε πάνω 

πράσινα λιβάδια, σαν να είσαστε αέρας που σφυρίζει, σαν να είσαστε νάνοι που προσπαθούν να 

κρυφτούν κάτω από το μανιτάρι να γλυτώσουν τη βροχή….  

Περπατήστε ξανά με το δικό σας τρόπο. 

Σχηματίστε δυάδες. Περπατήστε με κάποιο μέρος του σώματός σας ενωμένο π.χ. μέτωπο με 

μέτωπο, αγκώνα με αγκώνα, χέρι με χέρι, πόδι με πόδι, αυτί με αυτί… 

Περπατήστε ξανά με το δικό σας τρόπο. (διάρκεια 15΄) 

 

10.00΄. Αφήγηση παραμυθιού: ‘Η χρυσή χήνα’ από ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ 

(3 τόμοι) Εκδόσεις Άγρα (πρωτότυπο Kinder- und Hausmärchen) σε μετάφραση Μαρίας 

Αγγελίδου. Από τη Βασιλοπούλου Φωτεινή. (διάρκεια 15΄) 

 

10.15΄. Άσκηση επικοινωνίας- δεσίματος της ομάδας: ‘είσαι τα μάτια μου’  

Είστε μέσα στο δάσος, πάνω στη φασολιά, στην κοιλιά του λύκου, στο παλάτι το βράδυ της 

γιορτής. Διαλέξτε κάποιον για ζευγάρι σας. Ο ένας θα κλείσει τα μάτια του με το μαντήλι και ο 

άλλος θα τον οδηγεί στον χώρο και θα φροντίζει την ασφάλειά του. Όσοι έχετε κλειστά μάτια 

περιγράφετε στον οδηγό σας τι βλέπετε (λουλούδια, ένα άγριο ζώο), τι ακούτε (πουλιά), τι 

μυρίζετε (ρίγανη), τι νιώθετε (φόβο). Όταν κάποιος σας αγγίξει στην πλάτη με το μαγικό ραβδί 

μιλήστε δυνατά Αλλάξτε ρόλους... περπατήστε και αλλάξτε ζευγάρι. 

Πώς νιώσατε σ’ αυτή την άσκηση; Σας ήταν εύκολο να εμπιστευτείτε; Προτιμούσατε να οδηγείτε 

κάποιον ή να οδηγείστε;   (διάρκεια 10΄) 

 

10.25΄. Κρυμμένα αντικείμενα – παραμύθια. Χωρισμός ομάδων 

Οι μικροί παραμυθάδες αναζητούν 5 αντικείμενα από τα Παραμύθια: Κοκκινοσκουφίτσα, 

Σταχτοπούτα, Χιονάτη και οι εφτά νάνοι, Η ωραία κοιμωμένη. Παράλληλα βρίσκονται και τα 

βιβλία στις τέσσερις γωνίες της αίθουσας. 

Αντικείμενα: σκουφί, γάντια, καλάθι με κρασί, κάπα. 

γοβάκι, σκούπα, φουστάνι, φακές 

μήλο, νάνος, καθρέφτης, δαχτυλίδι,  τριαντάφυλλο 

ποτό, πρίγκιπας, ρόκα, αδράχτι, τραπέζι φαγητό  
Η κάθε ομάδα αποσύρεται για 5΄ και προετοιμάζει την παρουσίαση μιας σκηνής του παραμυθιού με τις 

εξής δράσεις: παντομίμα, δραματοποίηση, απλή αφήγηση. (διάρκεια 20΄) 

 

10.45΄. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (διάρκεια 20΄) 

 



11.05΄. ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΙΧΝΙΔΙ (δημιουργία παραμυθιού) 

Ένα δυο τρία αρχίζει η ιστορία,   

πρίγκιπες, πραματευτάδες, 

μυλωνάδες και ψαράδες, 

μάγισσες και ξωτικά                                                

σε παλάτι ή σπηλιά  

 

Με σπαθί ή με φλουρί  

ξημερώματα , αυγή  

και με διάθεση καλή 

θα αρχινήσουν  παραμύθι …. 

Οι μικροί παραμυθάδες γράφουν & παρουσιάζουν το δικό τους παραμύθι. (διάρκεια 30΄) 

 

11.35΄. Άσκηση: οι ζωγραφιές αλλάζουν  

Η κάθε ομάδα κάθεται σε κύκλο μ’ ένα χαρτί μπροστά της και ζωγραφίζει μια σκηνή του 

παραμυθιού της για 15΄. Ο/η κάθε παραμυθάς/ού ζωγραφίζει για ένα λεπτό, όταν ακούσει το 

κουδουνάκι, δίνει το χαρτί στον επόμενο σ’ αυτόν/ή που κάθεται δεξιά του/της. Θα συνεχίσουν οι 

παραμυθάδες/ θούδες ν’ αλλάζουν  μέχρι να ξαναέρθει μπροστά τους η δική τους ζωγραφιά, στην 

οποία θα ζωγραφίσουν για άλλα 2΄. 

Ας μιλήσει ο/η καθένας/-μία για τη ζωγραφιά του/της. Την αναγνωρίζετε για δική σας; Πώς σας 

φαίνονται οι παρεμβάσεις που έγιναν;  Το αποτέλεσμα;  (διάρκεια 20΄) 

 

11.55΄. Αφήγηση παραμυθιού: ‘Ο Χανς το εξυπνοπούλι’ από ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ (3 τόμοι) Εκδόσεις Άγρα (Πρωτότυπο Kinder- und Hausmärchen) σε 

μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου. Από την Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου. (διάρκεια 15΄) 

 

12.10΄. Σε προβολή παρουσίασης η ζωή & το έργο των αδελφών Γκρίμ. (διάρκεια 10΄) 

 

12.20΄. Αφήγηση παραμυθιού: ‘Ο δαχτυλάκης’ από ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 

ΓΚΡΙΜ (3 τόμοι) Εκδόσεις Άγρα (Πρωτότυπο Kinder- und Hausmärchen) σε μετάφραση Μαρίας 

Αγγελίδου. Από τη Βασιλοπούλου Φωτεινή. (διάρκεια 20΄) 

 

12.40΄ Άσκηση: τι παίρνω μαζί μου (κλείσιμο συνάντησης, προσωπική αξιολόγηση) 

 

Σταθείτε όλοι σ’ έναν κύκλο πιασμένοι από τα χέρια. Κλείστε απαλά τα μάτια σας και πάρτε 

μερικές βαθιές εισπνοές. Ξαναδείτε με τη φαντασία σας τη σημερινή συνάντηση και όλα όσα 

συνέβησαν. 

Διαλέξτε κάτι που ήταν σημαντικό για εσάς, κάτι που μάθατε για τον εαυτό σας, κάτι που θα 

θέλατε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας. 

Όποτε είσαστε έτοιμοι, μπορείτε ν’ ανοίξετε τα μάτια σας. (διάρκεια 10΄) 

 

 

 

                                                                    


