
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ: 

Ονομάζω κάτι όμορφο… κάτι που με κάνει να νιώθω ευχάριστα ή διαλέγω απλά 

ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση ή ένα γεγονός που με κάνει να νιώθω όμορφα 

και το παρουσιάζω, στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου, με όποιο τρόπο θέλω 

από τους ακόλουθους: 

Παντομίμα ή παγωμένη εικόνα  (Εδώ μπορώ να το κάνω και προσκαλώντας 

τους υπόλοιπους να παίξουμε: «Μάντεψε τι κάνω;») 

 

Θεατρική αναπαράσταση του γεγονότος/της στιγμής που με έκανε να 

νιώθω τόσο ευχάριστα (Μπορώ να χρησιμοποιήσω ρούχα, αξεσουάρ ή 

όποιο άλλο μέσο θέλω. Επίσης μπορώ να είμαι ευρηματικός/ή στο πώς θα 

παράξω ήχους που μπορούν να κάνουν τη θεατρική μου αναπαράσταση πιο 

ενδιαφέρουσα). 

 

Αυτοσχεδιασμός (συνδυάζω όλα τα πιο πάνω ή κάνω ό,τι άλλο θέλω για να 

παρουσιάσω αυτό που μου προσφέρει χαρά). 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 

-Ακούω απλά και απολαμβάνω ένα τραγούδι (δικιάς μου επιλογής, ή μετά από την 

πρόταση κάποιου μέλους της οικογένειάς μου ή από τα τραγούδια που σας 

προτείνουμε εδώ, στην υποκατηγορία: Τραγούδια που έχουν κάτι να μου πουν…) 

-Διαλέγω ένα τραγούδι και το παρουσιάζω μέσα από τη δικιά μου χορογραφία! (ή 

με όποιο άλλο τρόπο θέλω). Μπορώ να βιντεογραφήσω την χορογραφία μου και 

αφού και τα αδέλφια μου (αν έχω) κάνουν το ίδιο κάνουμε διαγωνισμό 

χορογραφίας!  Υπάρχει η επιλογή να παρουσιάσω απλά την χορογραφία μου 

στους γονείς μου ή σε όποιον άλλο ζει μαζί μας στο σπίτι.  

-Γίνομαι στιχουργός… Παίρνω ένα τραγούδι και δοκιμάζω να αλλάξω τους στίχους 

του και να το κάνω όπως μου αρέσει προσπαθώντας να μεταφέρω ένα μήνυμα 

που θεωρώ σημαντικό! Κάτι που μπορεί να με βοηθήσει είναι τα ζευγαράκια 

λέξεων (π.χ. αγκαλιά – φιλιά ,  κοντά – συντροφιά, πάνω – κάνω) που θα μου 

φανούν χρήσιμα αν θέλω να εξασφαλίσω ρυθμό (μέσα από την ομοιοκαταληξία).  

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: 



- Τραγουδιού (κανονικά ή/και καραόκε) 

Διοργανώστε έναν διαγωνισμό τραγουδιού, ανάμεσα στα μέλη της 

οικογένειάς σας. Ανακοινώστε ένα θέμα ή αφήστε το ελεύθερο, μαζέψτε 

συμμετοχές, αποφασίστε τον χρόνο και τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί 

ο διαγωνισμός και … ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!! 

 

- Φωτογραφίας  

Μπορείτε να διοργανώσετε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας, με θέμα δικής 

σας επιλογής ή με κάποιο από τα δικά μας.  

Προτεινόμενα θέματα:   

                 α)  το πιο χαρούμενο πρόσωπο στο σπίτι μας  

                 β)  το πιο συγυρισμένο δωμάτιο  

                 γ)  το πιο τακτοποιημένο ερμάρι  

                 δ)  η πιο αστεία ή η πιο «τρελλή» selfie  

                      (ή όποια άλλη παραλλαγή σκεφτείτε) 

                 ε)  το πιο περίεργο «τρελλό» χτένισμα  

 

Συμφωνήστε για τους όρους/προϋποθέσεις του διαγωνισμού (θέμα, 

μέγεθος φωτογραφίας, τελευταία ημερομηνία δικαιώματος συμμετοχής 

στον διαγωνισμό κ.ο.κ.).  

Συναποφασίστε τα έπαθλα των νικητών και αρχίστε! ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗ!    

 

- Ευρηματικότητας  

Παρουσιάζω μία πρωτότυπη, διαφορετική ιδέα για το πώς μπορούμε ως 

οικογένεια να περάσουμε όμορφα μαζί, μέσα στο σπίτι. Ο καθένας 

παρουσιάζει την δικιά του ιδέα και αφού όλα τα μέλη της οικογένειας 

ψηφίσουν ανακοινώνουμε τον νικητή! Θα ακουστούν τόσο ωραίες ιδέες 

που καλό θα είναι να τις καταγράψουμε και να τις πραγματοποιήσουμε 

όλες!  

- Μαγειρικής 

Στην κουζίνα λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία κάποιου 

ενήλικα. Μαζί θα δημιουργήσουμε και μετά θα απολαύσουμε τις νοστιμιές 

που θα φτιάξουμε. Θυμόμαστε πάντα την αξία της υγιεινής διατροφής! 

Αν μέσα από όλο αυτό αναδείξουμε και νικητή σεφ και του δώσουμε και τον 

τιμητικό τίτλο: «Ο Σεφ της καρδιάς μας!» (ή όποιον τίτλο εμείς σκεφτούμε) 



καλώς! Αν θεωρήσουμε πως είμαστε ΟΛΟΙ νικητές μόνο και μόνο επειδή το 

διοργανώσαμε και το ζήσαμε όλο αυτό… ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ!!!!! 

 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 

Διαβάζω και παρουσιάζω με όποιο τρόπο θέλω (από τους πιο πάνω ή και από 

άλλους δικούς μου) ένα λογοτεχνικό βιβλίο που γνωρίζω ή που μου πρότεινε 

κάποιος ή ένα άλλο μέλος της οικογένειάς μου. Αλήθεια, τους ρωτήσατε καμιά 

φορά; Κάντε το τώρα… θα έχει ενδιαφέρουν! Ιδέες για βιβλία μπορείτε να 

πάρετε και από τη σελίδα μας (από την υποκατηγορία: Βιβλιοπροτάσεις) 

 

 

 

  

 


