
1/ Περιεχόµενα

Συνθέτουμε σωστά σε μια επιφάνεια  όλα τα κομμάτια και παροτρύνουμε τα παιδιά να 
φτιάξουν τα αντικείμενα-μίνι παζλ. Όταν όλα τα αντικείμενα τοποθετηθούν, αρχίζουμε να τα 
ονομάζουμε, ένα κάθε φορά, προφέροντας τα ονόματα δυνατά, παίρνοντάς τα στα χέρια μας ή  
δείχνοντάς τα με το δάχτυλο.
Στη συνέχεια, σε μεταγενέστερο στάδιο, επαληθεύουμε ότι τα ονόματα έχουν συσχετιστεί με τα 
αντίστοιχα αντικείμενα, κάνοντας ερωτήσεις όπως: «Πού είναι ο καταπέλτης;», «Πού είναι η 
πριγκίπισσα;», «Και πού είναι ο δράκος; »,« Πού είναι ο πύργος; », «Πού είναι ο πύργος του 
ορυχείου; ». Τέλος, εδραιώνουμε την εκμάθηση των λέξεων, υποδεικνύοντας τα αντικείμενα (ή 
παίρνοντάς τα στο χέρι) και αντιμετωπίζοντας λίγο πιο δύσκολα τα ζητήματα που είναι 
«ανοιχτά»:  «Πώς λέγεται αυτό; », «Ποιος είναι αυτός; », «Ποιο είναι το όνομα του άλλου;», 
«Εσύ, ποιος είσαι; ».

Ανακάλυψε τον φανταστικό κόσμο του Κάστρου των Ιπποτών! Περιέχει αφίσα με περιβάλλοντα, 
χαρακτήρες και αντικείμενα τυπικά για τον κόσμο των παραμυθιών, καθώς και μια σειρά από 
αντικείμενα-μίνι παζλ.
Τα περιεχόμενα είναι κατάλληλα για να δημιουργήσει το παιδί καταστάσεις, να εφεύρει ιστορίες, 
να τονώσει τη δημιουργικότητά του και να αναπτύξει το λεξιλόγιό του.



2/ Δηµιουργούµε και περιγράφουµε καταστάσεις

Σε αυτό το σημείο αφήνουμε ελεύθερα τα παιδιά να εφεύρουν απλές καταστάσεις με τα 
αντικείμενα και τους χαρακτήρες. Για να τα διευκολύνουμε μπορούμε να επιλέξουμε δύο 
χαρακτήρες και μερικά αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση για να περιγράψουν τα 
παιδιά με σύντομες φράσεις όπως: «Ο Βίκινγκ πλησιάζει τον καταπέλτη», «Η πριγκίπισσα 
ανεβαίνει στην άμαξα»  . 
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Κάνουμε τα παιδιά να πειραματιστούν με διαφορετικές καταστάσεις και ας θυμόμαστε να 
ονομάζουμε πάντα όλα τα αντικείμενα δυνατά. Αυξάνουμε τη δυσκολία, προσθέτοντας ένα ή 
περισσότερα στοιχεία σε μια κατάσταση και προσπαθούμε πάντα να περιγράφουμε την 
κατάσταση που δημιουργήθηκε με ακριβείς περιγραφές. Δίνουμε επίσης ονόματα στους 
χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο η δραστηριότητα θα είναι πιο ελκυστική και πιο ενδιαφέρουσα.

Η περιγραφή των καταστάσεων είναι ένα προπαιδευτικό στάδιο στην εφεύρεση των ιστοριών,γι' 
αυτό αφιερώνουμε όλο τον χρόνο που είναι απαραίτητος σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, χωρίς 
να πιέζουμε τα παιδιά. Σεβόμαστε τους ρυθμούς τους και ποτέ δεν παίρνουμε τη θέση των 
παιδιών, κάνοντας πράγματα γι 'αυτά, αντιθέτως τα βοηθάμε να τα κάνουν εκείνα.

Όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με όλα τα αντικείμενα, μπορούμε να προτείνουμε να 
χρησιμοποιήσουμε το κάστρο των ιπποτών ως φόντο μεμονωμένων καταστάσεων. Ας 
θυμηθούμε σε αυτό το σημείο να εντοπίσουμε τα διάφορα περιβάλλοντα της σκηνής και να 
απομνημονεύσουμε τόσο τα ονόματα όσο και τις καταστάσεις. Τέλος, μπορούμε να 
προσκαλέσουμε τα παιδιά να γεμίσουν το κάστρο, τοποθετώντας όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα 
στις κενές θέσεις, ολοκληρώνοντας το σενάριο. 

3/ Ας παίξουµε για να εφεύρουµε ιστορίες

 Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία του παιχνιδιού μπορούν να θεωρηθούν ως «λειτουργικά 
στοιχεία του παραμυθιού» , δηλαδή τα σταθερά στοιχεία που αποτελούν τη δομή ενός 
παραμυθιού (πρωταγωνιστής, μαγικό αντικείμενο, αντίπαλος κλπ.), όπως ορίζεται από τον Ρώσο 
λόγιο Βλαντιμίρ Προπ . Ας θυμηθούμε ότι στα παραμύθια δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα 
αυτά τα στοιχεία ταυτόχρονα.
Η επιλογή μιας ομάδας στοιχείων είναι το πρώτο βήμα στην επινόηση μιας ιστορίας. Για να γίνει 
η δραστηριότητα πιο ελκυστική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία σαν να ήταν 
κάρτες Προπ,  το διάσημο εκπαιδευτικό εργαλείο για το παιχνίδι με παραμύθια. Με τις κάρτες 
του Προπ τα παιδιά μπορούν να παίξουν μόνα ή σε ομάδες.
Τα παιδιά ( με τα μάτια τους κλειστά) αγγίζουν ένα στοιχείο και το βάζουν στην άκρη. Συνεχίζουν 
το ίδιο με άλλα τέσσερα ή πέντε στοιχεία και με αυτά να προσπαθούν να εφεύρουν μια ιστορία.




