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Ακολούθησε
τις οδηγίες,

άφησε ελεύθερη
τη φαντασία σου, 

ξεδίπλωσε το ταλέντο σου.

Mάθε να γράφεις 
χωρίς κόπο.

δημιουργική 

γραφή

Αν σου αρέσει να σκαρώνεις και να γράφεις ιστορίες…
Ή αν, αντίθετα, σε πιάνει κρύος ιδρώτας όταν βλέπεις το λευκό χαρτί…
Αν δε συμβαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά θα ήθελες να δοκιμάσεις το παιχνίδι της γραφής…

Αν θέλεις να ζήσεις περιπέτειες που θα τις «μαγειρέψεις» όπως σου αρέσει, με όση αγωνία, χιούμορ, θρίαμβο, απογοήτευση, φόβο, πάθος, ζήλια, μοναξιά, συγκίνηση, μελαγχολία ή πλήξη θέλεις… 

ε, τότε, αυτό το βιβλίο 
 είναι για σένα!

Προσοχή! 
Αυτό το βιβλίο ΔΕν πρέπει με κανένα τρόπο να 
πέσει στα χέρια των μεγάλων. Ιδίως γονιών και 
εκπαιδευτικών. Κίνδυνος μεγάλος να κολλήσουν 
το μικρόβιο και να αρχίσουν να γράφουν κι αυτοί 
ασταμάτητα.
Κρύψε το καλά. Είναι το δικό σου βιβλίο. 

Αν τους δεις όλους μια μέρα να γράφουν 
σαν τρελοί, είναι γιατί θα έχουν αυτό 
το ίδιο βιβλίο. Το δικό τους βιβλίο.
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ΠΡΟΓΕΥΜΑ

Πριν ξεκινήσεις να μαγειρεύεις 

και να δοκιμάζεις τις ιστορίες σου,

άνοιξε την όρεξή σου με λίγα παιχνίδια 

που θα ξεκλειδώσουν τις σκέψεις σου 

και θα φουντώσουν τη φαντασία σου.
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• Φρέσκαρε τις γνώσεις σου στη γραμματική. 
Θυμάσαι τι είναι το άρθρο, το επίρρημα; 
• Χρησιμοποιώντας μόνο άρθρα και 
επιρρήματα συνδύασε με όσο περισσότερους 
τρόπους μπορείς τις λέξεις «σκύλος» και 
«ντουλάπα» Π.χ.: «Ο σκύλος είναι πάνω 
στην ντουλάπα».
• Γράψε όσο περισσότερους συνδυασμούς 
μπορείς, όσο τρελοί κι αν είναι.
• Διάλεξε, στο τέλος αυτόν που σου αρέσει 
περισσότερο. Σχεδίασε με το μολύβι σου 
την εικόνα. Τι συνέβη πριν και τι μετά το 
στιγμιότυπο που σχεδίασες; Έχεις αρχίσει 
ήδη να γράφεις μια ιστορία!

Τα υλικά του καλού σεφ  
      Οι λέξεις 

Τα βασικά υλικά μιας ιστορίας 

είναι φυσικά οι λέξεις. Παίζοντας 

με συνδυασμούς λέξεων δημιουργούμε 

εικόνες που μπορούν να εξελιχθούν 

σε ιστορίες. 

Ξεκινάμε;
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νότιαΠηγή: Τζ.Ροντάρι, Η γραμματική της φαντασίας, σ. 29-133, Μεταίχμιο 

Παιχνίδια με τις λέξεις
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Ένα όνομα 
    πολλές λέξεις

         •  Γράψε το όνομά σου με τα γράμματα σε κάθετη         διάταξη. Σαν ακροστιχίδα. Όσες φορές χωράει στον κενό χώρο της σελίδας. Φρόντισε να αφήσεις χώρο ανάμεσα στις ακροστιχίδες για να γράψεις λέξεις.
 •  Δοκίμασε να γράψεις μια λέξη, ουσιαστικό, που σου έρχεται στον νου από κάθε γράμμα. 
 •  Διάβασε τις λέξεις. Σου αρέσει αυτός ο συνδυασμός;  •  Πειραματίσου με πολλούς συνδυασμούς λέξεων:  Με λέξεις που περιγράφουν τον εαυτό σου Π.χ.: Θαρραλέος, Ωραιοπαθής, Μακαρόνια, Άστατος, Σερφάρισμα (Θωμάς). Με λέξεις που περιγράφουν μια σκηνή ή μια κατάσταση (θα χρειαστείς φυσικά ρήματα, ουσιαστικά, επιρρήματα κ.λπ.). Π.χ.: Ένα Λιοντάρι Είχε Νεύρα Ημερησίως! (Ελένη), Αν Θες Ήλιο Νύχτα Αγνάντευε (Αθηνά). Ενσωμάτωσε το αρχικό γράμμα σε μια λέξη.   

ΜπορΕί  
όΛα 
πΕραστικά 
Να 
Ήταν

Π.χ. 

Παιχνίδια με το όνομά σου
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Γράμματα 
     στο μίξερ

• Σκέψου μια μεγάλη λέξη: 
π.χ.  σκουληκομυρμηγκότρυπα, σιδηροδρομικός, 

μολυβδοπελεκητή.
• Γράψε σε δύο στήλες τα σύμφωνα και τα φωνήεντα 
της λέξης.
• Πόσες νέες λέξεις μπορείς να φτιάξεις από αυτά τα 
γράμματα; 
• Με τις νέες λέξεις φτιάξε μια μικρή ιστορία. Όσο 
αλλόκοτη κι αν είναι. Μπορείς φυσικά να προσθέσεις 
νέες  λέξεις για να βγαίνει νόημα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ με τη λέξη 

«μολυβδοπελεκητή*»: 

Σύμφωνα: 

μ, λ, β, δ, π, λ, κ, τ 

Φωνήεντα: 

ο, υ, ε, η Νέες λέξεις
κουτέ, έκτη, βουλή, δούλο, μπλε, μπε, κόπο, Εύη, βέλη, 

έλη, τέλη.

Ιστορία: Η Εύη πάει στην Έκτη. «Τέλος οι δούλοι» λέει. Πάει στη Βουλή να βάλει 
τέλος στη δουλεία. Μαζί παίρνει τα βέλη της. Για περίπτωση ανάγκης. «Κουτή είσαι» 
λένε οι βουλευτές «που θα καταργήσεις τη δουλεία; Ωραία είναι να δουλεύουν άλλοι 
για μας». Με κόπο προσπαθεί η Εύη τη γνώμη τους να αλλάξει. Φέρνει ένα πρόβατο 
στη Βουλή. Κι άλλο. Κοπάδι σωστό. Μπε στο μπε, οι βουλευτές κατάλαβαν. Αν οι 
δούλοι επαναστατήσουν και μπούνε όλοι στη Βουλή, δε θα γλιτώσουν. Ως και τα έλη, 
τη μέρα που καταργήθηκε η δουλεία, φουρτούνιασαν! 
Τίτλος: Το τέλος της δουλείας!

Η σειρά σου

* Από τον γλωσσοδέτη «εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοπελεκητή».
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Ποιος, πού, πότε 
    γιατί

         • Ιστορία στο πι και φι! Δοκίμασε μια γεύση από το 
         ταχυφαγείο!
 • Γράψε στα γρήγορα μια ιστορία και απάντησε στις ερωτήσεις ΠΟΙΟΣ;, ΠΟΥ;, ΠΟΤΕ;, ΓΙΑΤΙ; με λίγες λέξεις. Δοκίμασε δυο τρεις απαντήσεις.  • Διάλεξε την εκδοχή που σου αρέσει περισσότερο για να γράψεις μια μικρή ιστορία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΙΟΣ; Ο Παπιός. 

ΠΟΥ; Στον Νότιο Πόλο. 

ΠΟΤΕ; Το 7.000 μ.Χ. 

ΓΙΑΤΙ; Για να σταματήσουν 

οι άλλοι να χρησιμοποιούν 

το όνομά του κοροϊδευτικά.

Ιστορία: 7.000 μ.Χ. και ο κύριος Παπιός φοράει τα 
ηλιακά φτερά του και πετάει ως τον Νότιο Πόλο. 
Φτάνει σε 2 λεπτά. Τα ηλιακά φτερά είναι σούπερ 
τεχνολογία. Αλλά πανάκριβη. Βρίσκει μια καμήλα 
στον Νότιο Πόλο γιατί οι πάγοι έχουν λιώσει και 
είναι έρημος εκεί. «Κυρία καμήλα, τι έκανες για να μη 
χρησιμοποιούν το όνομά σου οι άνθρωποι σαν βρισιά 
(π.χ. είσαι καμήλα!)». «Πολύ απλό: έκανα απεργία 
και σταμάτησα να κυκλοφορώ στην έρημο. Παρέλυσε 
ο κόσμος, γιατί σήμερα η μισή γη είναι έρημος. Τέρμα 
τα αστεία με την καμήλα λοιπόν». Ο Παπιός κατάλαβε. 
Σχεδίαζε κιόλας την απεργία των παπιών! 

Η ιστορία

Η σειρά σου
ΠΟΙΟΣ; ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΓΙΑΤΙ;
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