
Φούρναρης με Φαντασία! 
Εισαγωγικό σημείωμα  

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας “συνάντηση”. Οι 
δραστηριότητες κάθε μας πρότασης έχουν σαν βασική προϋπόθεση την 
ελευθερία κινήσεων των παιδιών και την απελευθέρωση της φοβερής 
φαντασίας και ενέργειας που διαθέτουν! Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, 
ακολουθείστε το παιδάκι σας! Μπορείτε να ακολουθήσετε από την αρχή 
την ιστορία και να “μπείτε” μέσα σε αυτή ή απλά να χρησιμοποιήσετε 
κάποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε μεμονωμένες 
στιγμές μες στη μέρα. Αυτό εξαρτάται από τις ηλικίες των παιδιών, το 

χρόνο σας και τα ενδιαφέροντα τους. Παρακάτω θα βρείτε . Ό,τι και να 
επιλέξετε να κάνετε ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία!   
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Παρέα με το 
Τις καλύτερες ιδέες τις έχουν τα παιδιά όταν αφεθούν ελεύθερα.
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Διοργάνωση 
παιδικών party  

Αφηγήσεις 
παραμυθιών, 
κατασκευές, 
παρουσιάσεις 
βιβλίων και 
πολλά άλλα! 

Δημιουργικά 
Εργαστήρια για 
παιδιά 1 έως 11 
ετών 

Μια κουταλιά 
θεατρικό παιχνίδι
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Ένα φλιτζάνι του 
τσαγιού μαγειρική  
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Μια δόση 
δημιουργική 

γραφή 
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Ας αρχίσει η ιστορία… 

“Ένας νέος φούρναρης φτάνει στην πόλη μας, 
από το εξωτερικό, με όρεξη πολύ, είναι ο 
ξακουστός κύριος ΦουΦουρής! Του αρέσει πολύ 
να φτιάχνει ψωμί, όχι μόνο το συνηθισμένο 
ψωμί που όλοι ξέρουμε, αλλά διαφόρων ειδών 
ψωμιά γεμάτα με μπαχαρικά! Θέλει να ανοίξει 
ένα δικό του Φούρνο και το ρίχνει στη δουλειά!” 

1. Μια κουταλιά θεατρικό παιχνίδι 

Και σε πoιο παιδί δεν αρέσει να ντύνεται με 
ό,τι βρει στη ντουλάπα...ειδικά της μαμάς ή 
του μπαμπά! Τους λέμε, λοιπόν, ότι 
μπορούν να μεταμφιεστούν στον κύριο 
Φουφουρή και να φανταστούν 
• από που έρχεται, 
• τι εποχή είναι, 
• ποια χρώματα του αρέσουν και τα 
αφήνουμε να ντυθούν ανάλογα.

• Αφού είναι έτοιμα, περιγράφουμε 
διάφορες καταστάσεις και τα παιδιά 
αυτοσχεδιάζουν με παντομίμα αυτά που 
λέμε (με κινήσεις δηλαδή χωρίς ομιλία 
και αντικείμενα) ή αν τους βγαίνει και με 
ομιλία ή αν θέλουν μπορούν να 
χρησιμοποιούν και κανονικά αντικείμενα 
π.χ. τη βαλίτσα (είπαμε σκοπός είναι να 
το διασκεδάζουν!)…..

“Ο κύριος ΦουΦουρής…… 
• κοιμάται και ξαφνικά πετάγεται από τον 
ήχο του ξυπνητηριού 

• ετοιμάζει τη βαλίτσα του για το ταξίδι  
• ρίχνει υλικά μέσα σε ένα μπωλ 
ανακατεύει και ζυμώνει ψωμί  

• βάζει το ψωμί στο φούρνο και κάθεται να 
ξεκουραστεί τον παίρνει ο ύπνος...μετά 
από λίγο ωωω συμφορά το ψωμί κάηκε 

• βάζει το ψωμί στον φούρνο και κάθεται 
να ξεκουραστεί...μετά από λίγο βγάζει το ψωμί που μυρίζει υπέροχα  

• κάνει βόλτα στη καινούρια του πόλη θαυμάζοντας τα αξιοθέατα   
• κάνει βόλτα ψάχνοντας ένα μέρος να φτιάξει τον φούρνο του
• εκεί που περπατάει συναντάει έναν παλιό γνωστό του και τον χαιρετάει”
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2. Ένα φλιτζάνι μαγειρική  

Μπερδευτείτε στην κουζίνα χωρίς πολλές οδηγίες και 
συνταγή, με πολύ φαντασία! (απλά μην έχετε 
σκουπίσει πριν, αφήστε το σκούπισμα για μετά :) )
Λέμε στα παιδιά : Είστε ο φούρναρης Φουφουρής, 
φτιάξτε τα δικά σας ψωμάκια για τον φούρνο σας: 
• διαλέχτε τι αλεύρι θα βάλετε (για όλες τις χρήσεις, 
ολικής, φαρίνα κτλ ότι έχετε σπίτι), 

• εσείς (οι γονείς) απλά φροντίζετε να βγει μία ζύμη 
που να μπορεί να σχηματιστεί σε ψωμάκια, 
προσπαθώντας να διατηρηθεί μια αναλογία 500 γρ 
αλεύρι – 2 φλιτζάνια τσαγιού υγρό (1μισι νερό και 
μισό λάδι) περίπου. 

• βγάλετε ότι μπαχαρικά / μυρωδικά / έχετε σπίτι 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλάτι/πιπέρι/
ρίγανη/βασιλικό/θυμάρι/μοσχοκάρυδο/τριμμένο 
σκόρδο/τριμμένο κρεμμύδι και ότι άλλο σας 
αρέσει και υπάρχει και τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν! 

• Μπορούν να κάνουν συνδυασμούς μυρωδικών, 
φτιάχνουν ότι σχήματα ψωμάκια θέλουν, μικρά 
ατομικά ή πιο μεγάλα και τους δίνουν και 
ονομασίες, ώστε  να τα προωθούν στον φούρνο 
τους! 

• Ψήνετε σε χρόνο ανάλογα το μέγεθος που θα 
φτιάξετε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα (160 - 
180 βαθμούς - περίπου 20 με 30 λεπτά).
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑΣ  
….ένα φλιτζάνι δημιουργική γραφή 

Ο Φουφουρής μας έχει φτιάξει πια τον φούρνο του, με τα ράφια του, τα ψωμάκια του και τα 
κουλούρια του, όλα είναι έτοιμα να υποδεχθεί τον κόσμο. Όμως ξυπνάει το πρωί και συνειδητοποιεί πως 
λείπει μία φρατζόλα, όχι όποια φρατζόλα να ‘ναι αλλά η αγαπημένη του, αυτή με τους ηλιόσπορους και 
τον βασιλικό! Τι συμφορά! Πώς να έγινε αυτό; Και τη σχέση μπορεί να έχει με την υπόθεση ένα 
ποδήλατο, μία πινέζα, ένα καρότο, μία γάτα, η περιπτερού στο απέναντι περίπτερο; Άραγε θα 
μπορέσει να βρει τη χαμένη του φρατζόλα και να ανοίξει το μαγαζί του; 

Παροτρύνετε τα παιδιά να συνεχίσουν την ιστορία όπως εκείνα θέλουν, χρησιμοποιώντας τις 5 λέξεις - 
κλειδιά και δίνοντας στην ιστορία ένα χαρούμενο τέλος ή και λυπητερό εαν αυτό επιλέξουν. Μπορούν 
να το αφηγηθούν απλά, να το γράψουν ή και να το ζωγραφίσουν. Εκείνα επιλέγουν! 

Σημειώσεις… 

• Στο μέρος του θεατρικού παιχνιδιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μουσικές από youtube να 
πλαισιώνουν τις κινήσεις (μπορούμε να σας προτείνουμε κι εμείς εαν θέλετε, όμως είναι ωραίο να 
βάλετε αγαπημένες δικές σας μουσικές). Μπορεί να υλοποιηθεί από μικρά παιδάκια 3-4 χρονών έως 
και μεγάλα δημοτικού, στην κάθε ηλικία μιλάμε διαφορετικά και κάθε ηλικία το εμπλουτίζει 
τελειώς διαφορετικά και όμορφα! Μπορεί κάποιο παιδί να μη θέλει να ντυθεί ή να ντυθεί αλλά να 
μη θέλει να ακολουθήσει την αφήγηση και να κάνει μόνο του ότι έχει φούρνο, ότι ταξιδέυει σε άλλη 
πόλη, οτιδήποτε είναι δεκτό, σκοπός μας να εκφραστεί! 

• Στη μαγειρική το ζητούμενο είναι να φτιάξουν κάτι όσο γίνεται μόνα τους, με δική τους έμπνευση, 
να παίξουν με ζυμάρι που τους αρέσει και αν γίνεται αυτό που θα φτιάξουν να τρώγεται! :)  

• Ο νέος φούρναρης λέγεται Φουφουρής, εννοείται όμως πως εαν έχετε κορίτσι και θέλει μπορεί να 
γίνει η φουρνάρισσα Φουφουρίτσα. 

• Στη δημιουργική γραφή τα μικρότερα παιδιά με τη βοήθεια μας μπορούν να συνεχίζουν την ιστορία 
όπως μπορούν, χρησιμοποιώντας ή όχι τις λέξεις - κλειδιά, κι εμείς να την γράφουμε και ίσως τη 
ζωγραφίσουμε κιόλας μαζί τους.  

• Περιμένουμε νέα σας!  

Να περάσετε τέλεια!  
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