
Αγαπητοί φίλοι, 

το βιβλίο  "Ο Φάρος με τα χίλια μυστικά", 

είναι ένα παραμύθι που κρύβει χίλιες αφορμές  

για να ξεκινήσει κανείς παιχνίδια έμπνευσης, 

δημιουργίας και μάθησης! 

Είτε είστε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί... εμπιστεύομαι το ένστικτο και το 

κριτήριο σας! Όμως ακόμη περισσότερο, κι εσείς κι εγώ, νομίζω ότι αξίζει να 

εμπιστευτούμε τα ίδια τα παιδιά ως προς ό,τι τα ενδιαφέρει να μάθουν, να 

ανακαλύψουν, να πειραματιστούν... και να δημιουργήσουν! 

Ωστόσο, σκοπεύω να μοιράζομαι μαζί σας κάποιες από τις δικές μου 

ιδέες στη σελίδα... 

 

    Μέχρι να ανταμώσουμε εκεί, σας γράφω μερικές πρώτες ιδέες στο 

κείμενο που ακολουθεί...

                                                                        

                                                                                           Με εκτίμηση,

                                                                                    Μαριλένα Καββαδά  
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Μερικές ιδέες... για δραστηριότητες

έμπνευσης, δημιουργίας και μάθησης!

 Ανακαλύψτε την ομορφιά και την ιστορία των φάρων που βρίσκονται 

στα μέρη σας ή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από φωτογραφίες,  

βίντεο και άλλο σχετικό υλικό στο διαδίκτυο.

 Μάθετε για τη χρησιμότητα των φάρων, την κατασκευή, τη λειτουργία...

και την αρχιτεκτονική τους!

 Μάθετε για το ελληνικό φαρικό δίκτυο και την ιστορία του 

(http://www.faroi.com/network_gr.htm).

 Γνωρίστε το επάγγελμα του φαροφύλακα. 

 Φτιάξτε ένα λεύκωμα με συλλογή από εικόνες και φωτογραφίες φάρων.
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 Ζωγραφίστε έναν δικό σας φάρο... άλλοτε μέσα στη νύχτα κι άλλοτε 

μέσα στη μέρα. Άλλοτε το φθινόπωρο, άλλοτε τον χειμώνα... Άλλοτε 

την άνοιξη κι άλλοτε το καλοκαίρι. 

  

 Εμπλουτίστε το περιβάλλον του φάρου της ιστορίας μας με 

περισσότερα ζώα, φυτά και πρόσωπα (πραγματικά ή φανταστικά). 

 Χορέψτε σαν δελφίνια, γλάροι... και γοργόνες με κοχύλια.

 Παίξτε θεατρικά παιχνίδια σαν καπετάνιοι και ναύτες.

 Κάνετε υποθέσεις για τα μυστικά των φανταστικών ηρώων της ιστορίας

μας.

 Χορέψτε με τη μάγισσα Μπλι Μπλο.

 Μιλήστε για το πώς φαντάζεστε τις φίλες της μάγισσας Μπλι Μπλο.
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 Γράψτε μια συνταγή για νόστιμη σούπα για να τη στείλετε στον ιππότη 

και το φτερωτό άλογο, σε περίπτωση που κρυώσουν ξανά εκεί ψηλά 

όπου πετούν!

 Φτιάξτε μια μακέτα με ένα μυθικό μέρος που φαντάζεστε ότι έχουν πάει

ο ιππότης με το φτερωτό άλογο.

 Γράψτε την ιστορία της Αλισάχνης... όπως εσείς την φαντάζεστε!

 Φτιάξτε έναν χάρτη για τους πειρατές που ξεκινούν να ανακαλύψουν... 

των παραμυθιών τα μυστικά!

 Φανταστείτε ένα δικό σας καλοκαίρι σε κάποιον φάρο και καταγράψτε 

σε μια λίστα  τι θα παίρνατε μαζί σας και πως θα θέλατε να περνάτε 

τον χρόνο σας εκεί!

 Πάρτε μια σκούπα, ένα πέταλο κι ένα χαλί! Για να τα χρησιμοποιήσετε 

με τον δικό σας ευφάνταστο τρόπο...σε ένα παιχνίδι που θα σκεφτείτε 

και θα οργανώσετε μόνοι σας!
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 Ανακαλύψτε ναυτικούς όρους και λέξεις που συνδέονται με τη θάλασσα

και παίξτε με αυτές γλωσσικά παιχνίδια!

 Γνωρίστε τους αέρηδες! Σε τι διαφέρουν; Μπορείτε να μιμηθείτε τον 

ήχο τους; Ή το παιχνίδι τους με τη θάλασσα σύμφωνα με όσα γράφει 

το κείμενο;

 Γνωρίστε την Πούλια και τον Αυγερινό ή άλλους αστερισμούς!

 Τραγουδήστε το τραγούδι "Των παραμυθιών τα μυστικά" με τη φωνή 

της Αφροδίτης Μάνου... Δείτε το σχετικό βίντεο στο youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=Qhi3woXnihE&feature=youtu.be)...

Και συζητήστε με αφορμή το βασικό μήνυμα του παραμυθιού!

 

 Γράψτε γράμματα στους ήρωες του παραμυθιού!

 Στείλε τε μηνύματα με τις εντυπώσεις σας στους συντελεστές του 

βιβλίου. 
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 Εμπλουτίστε την ιστορία με περισσότερα επεισόδια και φανταστικούς 

ήρωες. Για παράδειγμα ήρωες που άφησαν στον φάρο κάποιο ή 

κάποια από τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Χρυσαφένιο ντενεκεδάκι

- Χιλιόχρωμο τσαγιερό

- Μπαλωμένη κουνουπιέρα

- Ζωγραφιστό βότσαλο

- Χρυσό κουκουνάρι

- Σκουριασμένη άγκυρα

- Κλαδί με κρεμαστά κοχύλια

- Μπουκάλι με μυστικό μήνυμα

- Τρία φτερά παγωνιού

- Δυο κουκούτσια από ροδάκινο
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- Ένα σεντούκι γεμάτο χρυσόχαρτα από καραμέλες

- Ένας χαρταετός που κελαηδά 

 Κυρίως όμως, ξεκινήστε να γράφετε και να εικονογραφείτε ένα δικό σας

παραμύθι! 
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