
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 12-15  

ΕΤΩΝ (17 συμμετέχοντες) 
        ‘Αφιέρωμα στο λαϊκό παραμύθι: Τα μαγικά αντικείμενα 

 
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Νικολακοπούλου Χαρά, φιλόλογος, μεταπτυχιακό στη 

Δημιουργική Γραφή. 

 

Άσκηση γνωριμίας: τα παιδιά συγκεντρώνονται σε κύκλο. Καθένας λέει ένα μικρό 

αίνιγμα ή μια μικρή ιστορία για το όνομά του, που επιτρέπει στους άλλους να το 

μαντέψουν, όπως π.χ. ποια ημερομηνία γιορτάζει. Κατόπιν με το παιχνίδι με το 

μπαλάκι κάθε μέλος της ομάδας πετάει το μπαλάκι σε όποιον θυμάται το όνομά του, 

μέχρι να θυμούνται όλοι τα ονόματα όλων. (διάρκεια 15΄) 

 

Άσκηση ζεστάματος: το περπάτημα 

Σηκωθείτε όρθιοι και περπατήστε ελεύθερα στο χώρο. Περπατήστε πιο γρήγορα, πιο 

αργά, τρέξτε. Περπατήστε σαν να είστε κουρασμένοι, νευριασμένοι, χαρούμενοι, 

σκεφτικοί, προβληματισμένοι. Περπατήστε σαν να πρόκειται να συναντήσετε ένα 

άτομο που αγαπάτε, σαν να συναντάτε κάποιο άτομο που θέλετε να αποφύγετε. 

Κινηθείτε σαν να είστε μαριονέτες που κάποιος σας κουνάει τα σκοινάκια. Σπάζετε 

τώρα τα σκοινάκια και βαδίζετε με το δικό σας τρόπο. 

(διάρκεια 5΄) 

 

Άσκήσεις επικοινωνίας- δεσίματος της ομάδας  

Χωριστείτε σε δυάδες και αφήστε το άλλο άτομο να σας τοποθετήσει στη στάση 

αγάλματος. Μετά αλλάζετε ρόλους.   

Κλείστε τα μάτια σας και αφήστε τον άλλον να σας οδηγήσει σαν να οδηγεί 

αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση του δρόμου. Αλλάξτε ρόλους. Φοβηθήκατε μήπως 

τρακάρετε ή εμπιστευτήκατε τον οδηγό σας; 

 (διάρκεια 10΄) 

 

Άσκηση ομαδικότητας: ο κυνηγός και ο λύκος 

Κλείστε τα μάτια, όλοι μαζί σε ομάδα, και όποιος νιώσει τον εμψυχωτή να τον 

ακουμπά μια φορά στον ώμο θα είναι ο κυνηγός, όποιος νιώσει δύο αγγίγματα θα 

είναι ο λύκος. Ανοίξτε τα μάτια. Περπατήστε ελεύθερα στο χώρο. Σε όποιον ο λύκος 

δείξει τα δόντια του, «πεθαίνει» και βγαίνει από το παιχνίδι. Ο κυνηγός πρέπει να 

εντοπίσει και να σκοτώσει το λύκο. (διάρκεια 10’) 

 

Αφήγηση παραμυθιού: Το Χερομυλάκι, παραμύθι από τη Σητεία της Κρήτης, 

από την εμψυχώτρια (διάρκεια 10’) 

 

Παραμυθοτραγούδι 

Τα παιδιά ακούνε δύο φορές το τραγούδι «Παραμύθι» από το δίσκο «Αχ, έρωτα» σε 

στίχους του Λόρκα και μουσική Χρήστου Λεοντή, ερμηνεία Μανώλης Μητσιάς. 

(διάρκεια 5’)   

 

Παραμυθοτράγουδο 

 
Τίτλος: Παραμύθι 

Μουσική Χρήστος Λεοντής 



Στίχοι: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς 

 

Στην Ανδαλουσία
1
 ζούσε μια φορά 

Δράκος με γαλόνια και λογιών φτερά 

Ρήμαζε τα σπίτια του φτωχού κοσμάκη 

Κι έσταζε η καρδιά του πίσσα και φαρμάκι 

 

 
 

Παραμύθι, παραμύθι που ‘ναι τόσο αληθινό 

 

Με πουγκί γεμάτο κι άδεια κεφαλή 

Διάλεξε  για νύφη τη Μυριοκαλή 

Μα η γλυκιά αγάπη- ο λαός το ξέρει- 

Όταν την αρπάζεις γίνεται μαχαίρι. 

 

Παραμύθι, παραμύθι που ‘ναι τόσο αληθινό 

 

Ψόψησεν ο δράκος, ώρα του καλή 

Πήρε τον καλό της η Μυριοκαλή 

Κι ο λαός που ξέρει κι όλα τα νογάει
2
 

Μόνο της αγάπης τ’ άστρο προσκυνάει. 

 

 
 

Παραμύθι, παραμύθι που ‘ναι τόσο αληθινό 

 

 

Πώς πέθανε ο δράκος;  Ε;   Πώς; 

                                                
1 Περιοχή στη νότια Ισπανία 
2 καταλαβαίνει 



 
 

 

Μαγικά αντικείμενα – παραμύθια. Χωρισμός ομάδων 

Στα παιδιά δίνονται οι στίχοι του τραγουδιού σε φωτοτυπίες καθώς και οδηγίες για το 

τι πρέπει να κάνουν. Χωρίζονται σε ομάδες και καθεμία πρέπει να επιλέξει ένα 

μαγικό αντικείμενο μέσα από το μαγικό κουτί. Χρησιμοποιώντας αυτό το αντικείμενο 

( ένας καθρέφτης, μια γυάλινη σφαίρα, μια μάσκα, ένα σκύλο, ένα κουτάκι) το οποίο 

έχει μαγικές ιδιότητες, θα σκοτώσουν το δράκο του παραμυθιού. Συγγραφή της 

ιστορίας. (διάρκεια 45’) 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (διάρκεια 15΄) 

 

Παρουσίαση των ιστοριών 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγηθούν και όχι να διαβάσουν  τις ιστορίες που 

έγραψαν με την ομάδα τους, και προβαίνουν σε σύντομες ασκήσεις δραματοποίησης 

του παραμυθιού. (διάρκεια 15’) 

 

Αφήγηση παραμυθιού: Το χρουσό κουτάκι,  από τα παραμύθια του Γ. Μέγα, από 

την εμψυχώτρια (διάρκεια 10’) 

 

Σε προβολή παρουσίασης τα παραμύθια: Το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν και Οι 

Δώδεκα κύκνοι. (διάρκεια 15΄) 

 

Κλείσιμο με τραγούδι 

Ακούμε το τραγούδι Παραμύθι από τον Νίκο Ξυλούρη, τα παιδιά το τραγουδούν και 

φτιάχνουν ένα κολάζ- αφίσα με το μήνυμα του τραγουδιού «Παραμύθι παραμύθι το 

κουκί και το ρεβύθι/ βόηθησε κι εσύ να γένει όλη η γης αγαπημένη». (διάρκεια 15’) 

 

Αποχαιρετισμός, ανταλλαγή απόψεων (τι άλλο θα θέλατε να περιλαμβάνει το 

εργαστήρι, τι σας άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο) (διάρκεια 10’) 

 


