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Γιατύ αςκόςεισ δημιουργικόσ γραφόσ;
Επειδό η δημιουργικό γραφό αποτελεύ
Μηχανιςμϐ ϋκφραςησ ςυναιςθημϊτων, οργϊνωςησ
τησ ςκϋψησ, του λϐγου και τησ επιλογόσ λϋξεων
υγκεκριμϋνα ςυντελεύ:
 ςτην ανϊπτυξη τησ κριτικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ.
 ςτην κινητοπούηςη τησ φανταςύασ και τησ ςυγγραφικόσ
επινοητικϐτητασ.
 ςτην καλλιϋργεια τησ δεξιϐτητασ αφόγηςησ ιςτοριών,
ςυναιςθημϊτων, ό καταςτϊςεων, και τησ περιγραφόσ προςώπων,
τϐπων, και αντικειμϋνων με βιωματικϐ τρϐπο.
 ςτην γλωςςικό καλλιϋργεια.
 ςτην ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ ικανϐτητασ.

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
Παιδιϊ μου, η περύοδοσ του «εγκλειςμοϑ» ςτα ςπύτια
μασ εύναι μεγϊλη και ςύγουρα ϋχει αλλϊξει τισ ςυνόθειϋσ μασ.
Εξϊλλου και ο λϐγοσ αυτόσ τησ απομϐνωςησ γεννϊ ςκϋψεισ,
ςυναιςθόματα, δραςτηριϐτητεσ που ύςωσ πριν δεν τισ εύχαμε ποτϋ
ςκεφτεύ. Ένα διαφορετικϐ Πϊςχα μασ περιμϋνει. Πολλϊ ϋχουν
αλλϊξει ςτην καθημερινϐτητϊ μασ.
Θα πρϐτεινα λοιπϐν, μϋςα ςτα πλαύςια τησ Παραγωγόσ Λϐγου
να γρϊψετε κεύμενα (με αφορμό πραγματικϊ ό φανταςτικϊ
γεγονϐτα) με ϐποια μορφό θϋλετε, π.χ. ημερολϐγιο, επιςτολό,
δραματοπούηςη, αφόγηςη, πούηςη που θα αναφϋρονται ςε αυτό
την ιδιαύτερη περύοδο που περνϊμε, με την παρουςύα του
κορονοιοϑ γϑρω μασ ,φιλτραριςμϋνα ϐμωσ μϋςα απϐ την δικό
ςασ ματιϊ. Θα μποροϑςατε επύςησ να κϊνετε μια ζωγραφιϊ ό μια
γελοιογραφύα.
Εκφραςτεύτε με ϐποιον τρϐπο θϋλετε. Κϊποια απϐ αυτϊ θα τα
δημοςιεϑςω και ςτο fb και ύςωσ τα ςυγκεντρώςουμε ςε ϋνα
τεϑχοσ.

Ημερολόγιο
Εύναι ϋνα κειμενικϐ εύδοσ ςτο οπούο ϋνα ϊτομο
καταγρϊφει τα πιο ςημαντικϊ γεγονϐτα
τησ προςωπικόσ του ζωόσ καθώσ και τησ δημϐςιασ ζωόσ τησ εποχόσ του.

Xαρακτηριςτικϊ ημερολογύου
Δόλωςη τϐπου και χρϐνου
η χρονολογικό παρϊθεςη των γεγονϐτων.
Μεςολαβεύ ελϊχιςτοσ χρϐνοσ ανϊμεςα ςτο χρϐνο των γεγονϐτων και ςτην
καταγραφό τουσ.
Λϐγοσ επιγραμματικϐσ, ελλειπτικϐσ και πολλϋσ φορϋσ ςυνθηματικϐσ.
Γραφό ςυνειρμικό και αποςπαςματικό.
Οι ςκϋψεισ και οι ιδϋεσ οργανώνονται και αναπτϑςςονται με ελεϑθερο τρϐπο.
Περιϋχει ςχϐλια, παρατηρόςεισ, κρύςεισ και ςκϋψεισ και μια υποκειμενικό
καταγραφό ϐλων των θεμϊτων που απαςχολοϑν το ϊτομο που γρϊφει το
ημερολϐγιο.
Καταγραφό ςκϋψεων ςε α πρϐςωπο.
Σο ϑφοσ εύναι προςωπικϐ, φυςικϐ, ςτοχαςτικϐ και εξομολογητικϐ.
υνόθωσ εύναι ϋνα εύδοσ γραπτοϑ εςωτερικοϑ μονολϐγου ϐμωσ μπορεύ να
απευθϑνεται και ςε ϋνα τρύτο φανταςτικϐ πρϐςωπο.

Η ανταπϐκριςη των μαθητών όταν εντυπωςιακό
και …γρόγορη.
Οι περιςςϐτεροι επϋλεξαν να γρϊψουν
ημερολϐγιο, κϊποιοι ποιόματα, κϊποιοι
ζωγρϊφιςαν και κϊποιοι επϋλεξαν πϊνω απϐ
ϋναν τρϐπο για να εκφραςτοϑν.

Δεύγματα γραφόσ
Πλϋον ϋχω φανταςτεύ πολλϋσ φορϋσ το τι μπορεύ να γύνει μετϊ. Οι θεωρύεσ μου
μπορεύ να βγόκαν απϐ την φανταςύα μου , αλλϊ με τϐςα που ϋχουν γύνει γιατύ να
μην τισ πιςτϋψουμε; Με βϊςη τισ επιςτημονικϋσ μου διαγνώςεισ δηλαδό την
φανταςύα μου, απϐ ϐτι φαύνεται το Μϊιο θα ειςβϊλουν εξωγόινοι, γιατύ…γιατύ
ϐχι. Σον Ιοϑνιο το πιο πιθανϐν να πϋςει μετεωρύτησ ςτη Γη. Σον Ιοϑλιο… δε θϋλω
οϑτε μύα λϋξη να πω για αυτϐν. Σον Αϑγουςτο θα πεθϊνει ϋνα πολϑ μεγϊλο
μϋροσ του πληθυςμοϑ απϐ τον κορονοώϐ και τον επτϋμβριο θα επεκταθεύ ο
Ήλιοσ και απλϊ θα καεύ η Γη. Γενικώσ εύμαι πολϑ θετικό, αλλϊ δεν τρελϊθηκα
εντελώσ ακϐμα και αυτϐ εύναι καλϐ.
Επιπλϋον τα ςοϑπερ μϊρκετ θα ϋχουν πλουτύςει. Ειλικρινϊ τα ρϊφια με πολϑ
μεγϊλη δυςκολύα αυτού που δουλεϑουν εκεύ τα κρατϊνε γεμϊτα. Ειδικϊ το χαρτύ
υγεύασ ϋχει εξαφανιςτεύ εντελώσ! Θα αναφϋρω ϐτι και το Netflix ϋχει πλουτύςει
αυτϋσ τισ μϋρεσ που εύμαςτε ϐλη την ώρα μϋςα κλειςμϋνοι ςτο ςπύτι. Να
προςθϋςω ϐτι απϐ τα τϋςςερα , ϊντε πϋντε γεϑματα που ϋκανα τη μϋρα να τα
ϋχω φτϊςει ςτα δεκαοχτώ! Δεν πϊει ϊλλο αυτό η κατϊςταςη! Πιςτεϑω πωσ μετϊ
την καραντύνα ϐλοι μασ θα εύμαςτε πϊνω απϐ πϋντε κιλϊ.

«Αγαπημένο μου ημερολόγιο…
Αυτές τις μέρες δεν βαριέμαι καθόλου ,γιατί
κάνω αρκετά ευχάριστα πράγματα για να περάσω τον
χρόνο μου.
Κάθε βράδυ βλέπω ταινίες με την μαμά μου. Μέχρι
στιγμής έχουμε δει Harry potter,The lord of the rings
(Άρχοντα των δαχτυλιδιών) και τώρα βλέπουμε Twilight.
Eπίσης έχουμε ξεκινήσει γυμναστική. Κάθε μέρα
βγαίνουμε στην αυλή, κάνουμε διατάσεις και ασκήσεις.
Πριν ξεκινήσουμε, βλέπαμε βίντεο με εύκολες ασκήσεις
αλλά τελικά καμία δεν ήταν τόσο εύκολη όσο έλεγε.
Εμείς όμως δεν το βάλαμε κάτω και τις προσπαθήσαμε
τις περισσότερες, μερικές τις καταφέραμε μερικές όχι.
Στον ελεύθερό μου χρόνο ζωγραφίζω κάνω χειροτεχνίες
ή κάνω μια επανάληψη στα μαθήματά μου. Μια μέρα με
την μαμά μου κάναμε κρέπες και ένα κέικ.»

Αλλϊ δεν μπορώ να κρϑψω ϐτι περνϊω την
περιςςϐτερη ώρα μπροςτϊ απϐ μια οθϐνη και
καταλαβαύνω ϐτι αυτϐ δεν εύναι καθϐλου καλϐ
για εμϋνα ,ϐμωσ προςπαθώ ϐςο περιςςϐτερο
να το αποτρϋπω και να κϊνω πιο δραςτόρια
πρϊγματα για να περνϊει ο χρϐνοσ μου.
Πϊντωσ πιςτεϑω ϐτι ενώ τα περιςςϐτερα
παιδιϊ ϐλη την χρονιϊ παραπονιοϑνται για το
ποτϋ θα τελειώςει το ςχολεύο και το ποτϋ θα
ϋρθουν οι διακοπϋσ για να ξεςκϊςουν λύγο,
τώρα όλοι παρακαλούν να γυρύςουν πύςω
ςτο ςχολεύο και δεν εύναι επειδό
βαριούνται μϋςα ςτο ςπύτι αλλϊ και επειδό
μασ ϋχουν λεύψει οι φύλοι μασ και οι
δϊςκαλοι

«Όμωσ εκτϐσ απϐ το να διαβϊζω μπορώ να περϊςω και
δημιουργικϊ και με την οικογϋνεια μου εύτε βλϋποντασ
κϊποια διαςκεδαςτικό ταινύα εύτε παύζοντασ επιτραπϋζια και
διαςκεδϊζοντασ αλλϊ καμιϊ φορϊ δεν χρειϊζεται να κϊνουμε
κϊτι το ιδιαύτερο για να περϊςουμε καλϊ και μϐνο που
μιλϊμε ,μϋςα ςτην ςυζότηςη το ϋνα θϋμα φϋρνει το ϊλλο και
ςυζητϊμε για ώρεσ»

«όμερα εύναι μια ςυνηθιςμϋνη βαρετό μϋρα
ϐπωσ ϐλεσ οι μϋρεσ που βριςκϐμαςτε ςε
καραντύνα λϐγο του βλαβεροϑ ιοϑ. Κϊθε

μϋρα λϐγο του ιοϑ η καθημερινϐτητα μασ
παραμϋνει ύδια» .

οι προςδοκύεσ, οι ελπύδεσ
Σϋλοσ, η πανδημύα θα περϊςει, η
καθημερινϐτητα θα επανϋλθει και εγώ θα ϋχω μϊθει
μετϊ απϐ ϐλο αυτϐ
να αγκαλιϊζω αυτοϑσ που δεν εύχα κοντϊ μου ϐλο
αυτϐν τον καιρϐ.
Ελπύζω να τελειώςει γρόγορα η πανδημύα με ϐςο
το δυνατϐν λιγϐτερα θϑματα. Ώςτε ϐλοι και ϐλα να
επιςτρϋψουν ςτην κανονικό τουσ ροό .

Μου ϋχουν λεύψει πολϑ οι φύλοι μου αλλϊ και οι
παπποϑδεσ μου μακϊρι ϐλο αυτϐ να τελειώςει
γρόγορα και να επιςτρϋψουμε ϐλοι ςτην
καθημερινϐτητϊ μασ.

οι προςδοκύεσ, οι ελπύδεσ

Ελπύζω αυτϐ που γύνετε με τον ιϐ να περϊςει γρόγορα.
Να βγοϑμε ϋξω απϐ τα ςπύτια μασ και να
ςυναντόςουμε τα ςυγγενικϊ μασ πρϐςωπα και τουσ
φύλουσ μασ. Να πϊμε ςτισ δουλειϋσ και ςτα ςχολεύα
μασ. Να γύνουν ϐλα ϐπωσ όταν πριν!

ATITΛΟ
Μια φορϊ κι ϋνα καιρϐ
όρθε ο κορονοώϐσ ϋνασ ϑπουλοσ
και μικροςκοπικϐσ εχθρϐσ.
Σουσ φύλουσ μασ, τα αδϋρφια
µασ
Σον κϐςμο όρθε να ξεκϊνει
και ϐςουσ αγαποϑµε
µα εμεύσ τον πόραµε χαμπϊρι
ςτην αγκαλιϊ µασ
και δεν θα του κϊνουμε την
θα τουσ ξαναβροϑμε.
χϊρη.
Σα µϋτρα µου θα πϊρω
ςτην καραντύνα μου θα µεύνω
και τον κορονοώϐ θα
απομακρϑνω.
Όλα όρθε να τα αλλϊξει
αλλϊ ςε καλϐ
και ϊλλα ςε κακϐ.
Μα ϐταν το εμβϐλιο θα βροϑμε
τον ϑπουλο εχθρϐ δεν θα τον
ξαναδοϑµε.

Και τϐτε ϐλοι θα λϋµε
µια φϐρα κιϋναν καιρϐ
όταν ϋνασ κορονοώϐσ

Πούημα
Κορονοώϐσ ςε ϐλη την χώρα
Μα δεν εύναι ςαν μια μπϐρα
Θα μεύνει ςτην ιςτορύα
Αφοϑ εύναι πανδημύα
Όλοι θα τον θυμϐμαςτε
αν μύα παλιϊ ιςτορύα
Και ποτϋ δεν θα ξεχϊςουμε
Aυτό τηνφαςαρύα.
Κϊποια μϋρα θα τελειώςει
Όλη αυτό η πανδημύα
Θα το ςκεφτϐμαςτε και θα λϋμε
Σϋλοσ και αυτό η ιςτορύα

ασ ευχαριςτώ πολϑ!

