
  Σήμερα το πρωί ξύπνησα πολύ χαρούμενος. Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο
μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων! 
Ανυπομονώ να συναντήσω όλους μου τους φίλους. Ο Αντρέας ο καλύτερος μου
φίλος, θα φέρει τη νέα του συλλογή με φιγούρες ποδοσφαιριστών. Η Έφη, θα
έχει μαζέψει πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές της και θα μας τις δείχνει
γεμάτη ενθουσιασμό. Ο Περικλής, ο καλλιτέχνης της παρέας, όπως τον λέει η
Έφη και εκείνος κοκκινίζει, θα μας δείξει το μπλοκ με όλες τις νέες ζωγραφιές
του. 
  Όσο για μένα, είμαι έτοιμος να μοιραστώ μαζί τους όλες τις απίθανες στιγμές
που έζησα τα φετινά Χριστούγεννα! Θα τους πω για το καινούργιο μας
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο μπαμπάς μου το πήρε τόσο ψηλό, που ίσα ίσα
χώρεσε στο σαλόνι μας! Η μαμά γελούσε όλο το βράδυ με αυτή τη γκάφα του
μπαμπά. Θα τους πω για το σκανταλιάρικο μικρό γατούλι που βρήκε η
γειτόνισσά μου, η μικροκαμωμένη κυρία Ελένη. Φυσικά θα τους πω και για τα
μελομακάρονα και τα μπισκότα που έφτιαξα! Είμαι πλέον αποφασισμένος, θα
γίνω chef!
  Ώχ ... ήρθε η ώρα για σχολείο και εγώ είμαι ακόμα με τις πιτζάμες μου...  

Οι ιστορίες είναι γεμάτες συναισθήματα! 
Μπορείς να εντοπίσεις τα συναισθήματα που κρύβει η παραπάνω
ιστορία; Δοκίμασε να κάνεις ανάγνωση της ιστορίας αναδεικνύοντας
με τη φωνή σου το συναίσθημα που πιστεύεις ότι κρύβεται κάθε
φορά!  

Αφήγηση με άλλα λόγια...



Σαν να ήσουν:

Θυμωμένος.

Ερωτευμένος.

Βιαστικός.

Κακός Μάγος.

Εκφωνητής σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο Άγιος Βασίλης.

Κατάσκοπος.

Ντελάλης.

Ψάρι.
Φίδι.
Κάτω από το νερό.

Τις συνθήκες αλλάζω και στον ρόλο μου ταιριάζω!
Δοκίμασε να διαβάσεις την παραπάνω ιστορία ...

Κάποιος να σε γαργαλούσε.Να ακουμπούσες καυτή άμμο.Να βρισκόσουν σε κινούμενη άμμο.Να σε είχαν πιάσει αιχμάλωτο πειρατές.Να βρισκόσουν σε μια βάρκα που κουνάει.Να ήσουν έξω στη βροχή, χωρίς ομπρέλα.Να κρυώνεις.
Να ζεσταίνεσαι.

 

Βρες ή γράψε μια δική σου μικρή ιστορία.
Διάλεξε κάποιες από τις παραπάνω συνθήκες και γράψε κάθε μια σε
διαφορετικά χαρτάκια. 
Τοποθέτησε τα χαρτάκια σε μία (πλυμένη) κάλτσα, ώστε με τους
συμπαίχτες σου να τραβάτε ένα χαρτάκι σε κάθε γύρω.
Όρισε χρόνο ώστε να δυσκολέψεις το παιχνίδι.

Δοκίμασε να παίξεις αυτό το παιχνίδι με τους φίλους σου ή την
οικογένεια σου.

 


