
 

 Ένα λευκό χαρτί ταξιδεύει  
Εισαγωγικό σημείωμα  

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη 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 τη 
ροή των δραστηριοτήτων 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 δόση από 
φαντασία 
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Μια μικρούτσικη 
ποικιλία 
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Ένα τσακ από 
“διπλωμένη” 
φαντασία
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Ας αρχίσουμε λοιπόν… 

Στιγμές κούρασης ή απλά χαλάρωσης, στιγμές που τα 
μικρά μας ζουζούνια το τελευταίο πράγμα που 
σκέφτονται είναι ο ύπνος, ενώ εμείς αντιθέτως 
αγαπάμε όσο ποτέ το μαξιλάρι μας :) Στιγμές που δεν 
μπορούμε να ανακατέψουμε πολλά υλικά, που 
πρέπει να κάνουμε λιγάκι ησυχία ή που δεν 
θέλουμε να απλώσουμε πολλά, που κάτι όμως 
θέλουμε να κάνουμε έστω με μολύβι και 
χαρτιά!  

1. Μια δόση Φαντασία  

Για να ξυπνήσουμε λιγάκι τη φαντασία 
μας, τη δική μας πιο πολύ γιατί των 
παιδιών μας είναι πάντα ξύπνια! 
Μπορούμε να πάρουμε ένα λευκό χαρτί Α4 
και να τους πούμε…..

“Ας φανταστούμε πως το χαρτί αυτό είναι 
ένας πίνακας ενός ζωγράφου που 
ζωγραφίζει με χρώματα αόρατα….και στα 
μέρη του είναι πολύ ξακουστός. Μπορείς 
να τον παρατηρήσεις προσεκτικά και να 
μου πεις τι βλέπεις; Τι λες να έχει 
ζωγραφίσει;”
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2. Μια μικρή ποικιλία  

Υπάρχουν διάφορες μικρές δραστηριότητες με ένα 
απλό χαρτί και μολύβι, που σίγουρα τις γνωρίζετε ή 
τις έχετε σκεφτεί, εμείς τις συγκεντρώσαμε για να τις 
βρίσκετε εύκολα, εάν τις θέλετε.  
• Συνέχισε το σχέδιο μου
Ξεκινάμε εμείς ή το παιδί και κάνουμε ένα μικρό 
σχέδιο, όχι κάτι συγκεκριμένο, με ένα χρώμα που 
έχουμε επιλέξει, στη συνέχεια με ένα άλλο χρώμα ο 
επόμενος συμπληρώνει το σχήμα ώστε να 
σχηματιστεί κάτι που εκείνος θέλει με τη φαντασία 
του.
• Μάντεψε τι ζωγραφίζω 
Χωρίζουμε το χαρτί σε 4 μέρη και σε κάθε κουτάκι 
σκέφτεται κάποιος κάτι και προσπαθεί να το 
αποδώσει με ζωγραφιά και ο άλλος να μαντέψει τι 
είναι.
• Μια τελεία 
Σχεδιάζουμε μια τελεία στη μέση ενός χαρτιού και 
τους λέμε να ξεκινήσουν από εκεί και να συνεχίσουν 
να κάνουν ό,τι σχέδιο θέλουν (εμπνευσμένο από το 
Βιβλίο “Η τελεία”). 
• Η ταξιδιάρα ζωγραφιά
Σε ένα λευκό χαρτί ζωγραφίζουμε κάτι, αυτή τη 
φορά συγκεκριμένο ή και όχι, και ο επόμενος 
προσθέτει κάτι άλλο κι ο επόμενος κάτι άλλο…πχ ο 
ένας κάνει έναν ήλιο, ο άλλος μπορεί να βάλει μάτια 
στον ήλιο ή να φτιάξει διαστημόπλοιο κτλ. 
• Βλέπω - Βλέπεις
Χωρίζουμε ένα χαρτί σε 24 τετράγωνα, κάθε 
τετράγωνο ένα γράμμα της αλφαβήτου. Ξεκινάμε 
και βρίσκουμε πράγματα που υπάρχουν στο δωμάτιο 
και ξεκινούν με κάθε γράμμα, εναλλάξ. το γράφουμε 
ή το ζωγραφίζουμε.
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ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ORIGAMI   
….λίγη “διπλωμένη” φαντασία! 

Στα παιδιά αν δώσουμε ένα χαρτί σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να το διπλώσουν, να το 
ξεδιπλώσουν, να το προσαρμόσουν και στο τέλος να μας παρουσιάσουν με ενθουσιασμό ένα 
αεροπλάνο, μία τραμπάλα, ένα πύραυλο, μία χτένα και ό,τι άλλο βάζει ο νους! Επομένως, εμείς απλά 
τους δίνουμε το έναυσμα με ένα άσπρο χαρτί και τους λέμε να το σχηματίσουν όπως θέλουν, αφού 
μας πουν - εαν θέλουν και ξέρουν (γιατί μπορεί να έχουν φτιάξει κάτι και να παίζουν χωρίς έχουν 
προσδιορίσει τι….δικαίωμα τους!) τι έχουν φτιάξει, μπορούμε να τα παροτρύνουμε να το 
χρωματίσουν ανάλογα και ίσως να του κολλήσουν και κάποια στοιχεία (μάτια, πτερύγια, φτερά κτλ 
από χαρτί).  

Για τα πιο μεγάλα μας παιδάκια υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία origami αλλά και πολλές εικόνες στο 
ίντερνετ που μπορούμε να βρούμε και να τους δώσουμε. Ακολουθώντας τις οδηγίες μπορούν να 
φτιάξουν ότι επιθυμούν. Εμείς σας παραθέτουμε ενδεικτικά δύο εικόνες αλλά μπορέιτε με μία απλή 
αναζήτηση να βρείτε ότι θέλετε! 

Σημειώσεις… 

• Στο μέρος της αόρατης ζωγραφιάς συμμετέχουμε κι εμείς με τη δική μας γνώμη για το τι δείχνει ο 
πίνακας. Στην αρχή μπορεί να μας πουν “μα έλα τώρα αφού δεν δείχνει τίποτα” αν όμως τα παροτρύνουμε 
να παίξουν θα φτιάξουν έναν ολόκληρο πίνακα με τη φαντασία τους. 

• Στην ταξιδιάρα ζωγραφιά μπορεί να γίνει με όλα τα μέλη της οικογένειας την ίδια χρονική στιγμή σε έναν 
κύκλο ή να ξεκινήσει το πρωί και να τελειώσει το βράδυ, προσθέτοντας ο καθένας κάτι όποτε έχει 
έμπνευση!  

• Τα πολύ μικρά παιδάκια μας, μπορούν κι αυτά να κάνουν πολλά πράγματα με ένα χαρτί, να το 
χρωματίσουν, να το σκίσουν, να βάλουν τα κομματάκια σε ένα κουτάκι, να τα κολλήσουν κάπου, να τα 
κρύψουν, να κάνουν μπάλα ένα χαρτάκι και πολλά άλλα!   

• Περιμένουμε νέα σας! 

Να περάσετε τέλεια!  

Πίκο - Εργαστήρι Έκφρασης και Φαντασίας για παιδιά  

Επαρχ. Οδός Λευκάδος Νυδρίου - 2645301803 -  
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