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Το Παραμυθοχωριό είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο του Χαλανδρίου που μαμά του έχει το παραμύθι 

και μπαμπά του την αγάπη μας για τα παιδιά. 

Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά τη μεγάλη αγάπη μας για τα Παραμύθια με ένα βιωματικό 

τρόπο. Τα παραμύθια έχουν σημαντικά εκπαιδευτικά ωφέλη. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, 

όπως παιχνίδια ρόλων, αφηγήσεις παραμυθιών, δημιουργία σεναρίων, κουκλοθέατρο, χειροτεχνίες, τα 

παιδιά:  

 Αναπτύσσουν τις ικανότητες για επικοινωνία και συνεργασία μέσα σε μικρές ομάδες 

 Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους  

 Ανακαλύπτουν πρότυπα μέσα σε ήρωες παραμυθιών και προβάλλουν τις δικές τους αγωνίες 

 Καλλιεργούν τη δημιουργικότητά και την φαντασία τους 

 Εξελλίσσουν την ικανότητα τους για αναλυτική και κριτική σκέψη 

 Αναπτύσσονται γλωσσικά, ηθικά και αισθητικά 

 Διασκεδάζουν μέσα από την ευφάνταστη χρήση της γλώσσας 

Τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει, είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, τον 

αριθμό και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών.  

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 1,5 ώρα και τα προγράμματα πραγματοποιούνται πρωινά από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή στον παραμυθοχώρο μας ή και στο σχολείο, εφόσον δεν υπάρχει η 

δυνατότητα μετακίνησης των παιδιών. 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ.(CARLE ERIC) 

«Είναι φθινόπωρο. Ο αέρας φυσάει δυνατά. Παρασέρνει τους 

σπόρους των λουλουδιών ψηλά στον ουρανό και τους ταξιδεύει 

πάνω από τη γη. Ένας από αυτούς είναι μικρούλης, πιο μικρός 

από τους άλλους. Θα καταφέρει το σποράκι να μη μείνει πίσω και 

χαθεί; Αλλά για πού το ’βαλαν όλοι τους;» 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική γίνεται η παρουσίαση του παραμυθιού στα παιδιά. Όλοι 

μαζί φτιάχνουμε μία μεγάλη ζωγραφία με θέμα από την φύση χρησιμοποιώντας χρώματα σε 

συνδυασμό με φύλλα από δέντρα και φυτά. Έπειτα, φυτεύουμε ο καθένας το δικό μας σποράκι, το 
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προσωποποιούμε και οξύνουμε την φαντασία μας. Με βοηθό τη διασκέδαση και τη φαντασία, 

μαθαίνουμε για την φύση και το περιβάλλον. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ 

 Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ – Ο Κύριος Ουλτραμέρ (ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ) 

Ένα καλοκαίρι στην πολιτεία της Ντενεκεδούπολης εκεί που τα 

στάρια, τα κριθάρια και τα καλαμπόκια ήταν έτοιμα για θέρισμα... 

εκεί που οι ντομάτες και τ' άλλα λαχανικά μεγάλωναν και ωρίμαζαν 

σιγά σιγά... εκεί που ντενεκεδάκια δούλευαν τραγουδώντας στα 

χωράφια τους... εκεί... έγινε η καταστροφή! Η πιο μεγάλη 

καταστροφή που γνώρισε ποτέ η Ντενεκεδούπολη! 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική γίνεται παρουσιάζεται η ιστορία του κυρίου Ουλταμέρ 

στα παιδιά.Ακολουθεί κατασκευή κούκλας από τενεκεδάκια και μουσικοθεατρικό δρώμενο στο 

οποίο συμμετέχουν όλα τα παιδιά της τάξης. 

 Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ (SAINT - EXUPERY ANTOINE DE) 

Ένας πιλότος, απογοητευμένος από τους ανθρώπους, ζει 

απομονωμένος. Σε μία πτήση αναγκάζεται να προσγειωθεί λόγω 

βλάβης στην έρημο της Σαχάρας. Εκεί γνωρίζει το Μικρό 

Πρίγκηπα, ένα παιδί από άλλο πλανήτη, μικρό, όσο κι ένας κήπος. Ο 

μικρός πρίγκηπας τον τελευταίο χρόνο ταξιδεύει στους 

διάφορους πλανήτες κσι μαθαίνει για αυτούς και για τον κόσμο που 

ζει σε αυτούς. Ο πιλότος έρχεται σε επαφή με αυτό το παραμυθένιο 

παιδί, ένα παιδί ευαίσθητο, παράξενο, διαφορετικό, που βρίσκει 

παρηγοριά στο ηλιοβασίλεμα και...  που είναι ερωτευμένο με ένα 

τριαντάφυλλο που έχει αφήσει πίσω στον πλανήτη του.  

Ο μικρός πρίγκηπας διηγείται στον πιλότο τις ιστορίες που έζησε τον τελευταίο χρόνο και σιγά-σιγά 

ξετυλίγεται μέσα από αυτές η απληστία, η μιζέρια, η υπεροψία και η μοναξιά των ανθρώπων. Αυτή η 

γνωριμία του πρίγκηπα και του πιλότου εξελίσσεται σε μία σχέση στοργής και αγάπης, η οποία καταλήγει 

σε έναν συγκινητικό αποχωρισμό. Μία μαγική ιστορία με πολλά νοήματα, χωρίς ίχνος διδακτισμού από το 

συγγραφέα. 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική παρουσιάζεται η ιστορία του Μικρού Πρίγκηπα στα 

παιδιά.Ακολουθεί η ανάλυση και δραματοποίηση επιλεγμένων αποσπασμάτων του βιβλίου και 

απομονώνουμε τις αγαπημένες μας φράσεις. Τέλος, με ποικιλία υλικών που μοιράζεται στα παιδιά 

και οδηγό την φαντασία μας, χωριζόμαστε σε ομάδες και κατασκευάζουμε το ΔΙΚΟ ΜΑΣ 

ΠΛΑΝΗΤΗ. 
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 & εναλλακτικά 

 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Σύμφωνα με το μύθο, η Αθήνα, οφείλει την ονομασία της στον 

αγώνα που έδωσαν μεταξύ τους οι θεοί Αθηνά και Ποσειδώνας ο 

νικητής των οποίων θα γινόταν και προστάτης της. πρώτος ο 

Ποσειδώνας χτύπησε το σύμβολό του, την τρίαινα, στο έδαφος 

και αμέσως εμφανίστηκε ένα ρυάκι με γάργαρο νερό, δώρο 

πολύτιμο για την πάντα άνυδρη Αττική. Έπειτα ήρθε η σειρά της 

Αθηνάς που χτύπησε με το δικό της σύμβολο, το δόρυ, στο 

έδαφος και φύτρωσε εκεί που είχε κτυπήσει μια μικρή ελιά. Ο 

Κέκροπας ως κριτής εντυπωσιάστηκε περισσότερο με το δώρο 

της Αθηνάς, όπως και οι γυναίκες της πόλης που ήταν 

περισσότερες από τους άντρες και έδωσαν σε αυτήν τη νίκη. 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική μαθαίνουμε πώς πήρε το όνομά της η πόλη της Αθήνας. 

Ακολουθεί δραματοποίηση του μύθου από το σύνολο των παιδιών και τέλος χειροτεχνία σχετική 

με την ιστορία μας με υλικά χειροτεχνίας και ΑΛΗΘΙΝΑ φύλλα ελιάς! 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ) 

Ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ, συναντιούνται κάπου στην πόλη ένα 

παραµεληµένο δέντρο και ένα ορφανό αγόρι. Το δέντρο βλέπει από τα 

παράθυρα των σπιτιών τα καταστόλιστα δέντρα και ζηλεύει. Ζητά από το 

αγόρι να το στολίσει. Εκείνο, όµως, ούτε στολίδια έχει, ούτε χρήµατα. Πώς 

είναι δυνατόν να στολίσει ένα µίζερο δέντρο στη µέση ενός παγωµένου 

πεζοδροµίου; Κι όµως... εκείνη η νύχτα είναι µια νύχτα ονείρων, µια νύχτα 

µαγική... 

 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική (ή εναλλακτικά μέσα από βιντεάκι εφόσον υπάρχει η 

τεχνική δυνατότητα στον χώρο του σχολείου) γνωρίζουμε το παραμύθι. Ακολουθεί θεατρικό 

δρώμενο στο οποίο αλλάζουμε την πλοκή της ιστορίας. Τέλος, κατασκευάζουμε από καθημερινά 

υλικά στολίδι για κάποιο μίζερο δέντρο της γειτονιάς μας. Μαθαίνουμε την έννοια της αλληλεγγύης 

μέσα από μία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

 



ΑΠΟΚΡΙΕΣ: ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΛΟΥ) 

"Στη θάλασσα υπάρχουν δύο καράβια. Το ένα έχει πάνω τους 

κακούς πειρατές και το άλλο τους καλούς. Οι κακοί απειλούν τους 

καλούς, ότι θα τους ρίξουν στους καρχαρίες ή ότι θα τους βάλουν 

φωτιά. Όμως οι καλοί πειρατές δεν φοβούνται καθόλου και 

συνέχεια τους απαντούν κάνοντας αστεία και καλώντας τους στο 

καράβι τους. Στο τέλος οι κακοί πειρατές αφού δεν μπορούν να 

τους τρομάξουν και να τους πάρουν το καράβι τους παραδίδουν τα 

όπλα τους και γίνονται φίλοι με τους καλούς!  

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική γνωρίζουμε το παραμύθι. Στη συνέχεια δημιουργούμε 

όλοι μαζί με βοηθό τη φαντασία μας και... υλικά χειροτεχνίας το νησί των πειρατών. Τέλος, μιας 

και είναι απόκριες διασκεδάζουμε μελοποιώντας στίχους από το παραμύθι. 

 

ΠΑΣΧΑ 

ΟΤΑΝ Η ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΕΛΕΦΑΝΤΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ 

Όταν η πασχαλίτσα ψάχνει να βρει μια μαύρη βούλα που ξεκόλλησε 

από το κόκκινο παλτό της, όλα μπορεί να συμβούν στην πόλη. Ακόμη 

και να παντρευτεί ελέφαντα απ' την Ινδία. 

Μέσα από εικόνες, αφήγηση και μουσική γνωρίζουμε και 

σχολιάζουμε την ιστορία της Πασχαλίτσας. Έπειτα, ακολουθεί 

κατασκευή λαμπάδας με θέμα από το παραμύθι που 

διαβάσαμε.Τέλος, οργανώνεται η ανταλλαγή της κατασκευής 

μεταξύ των παιδιών της τάξης. 

 

Επειδή πραγματικά πιστεύουμε στα εκπαιδευτικά και όχι μόνο ωφέλη των παραμυθιών, θεωρούμε ότι 

τα παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάλιστα με έναν 

τρόπο καθαρά βιωματικό, ώστε να εντυπωθούν στη μνήμη των παιδιών με έναν ευχάριστο και 

δημιουργικό τρόπο. 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το μικρό μας Παραμυθοχωριό φαίνονται στο site μας 

www.paramythohorio.gr. 

 

 

http://www.paramythohorio.gr/


Και τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: 

Διεύθυνση: Σόλωνος 33, Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 211-4006902, 6930977706 

Ε-mail: info@paramythohorio.gr 
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