


οδηγίες χρήσης ή μια μικρή εισαγωγή…  

Διαβάστε το βιβλίο και δώστε του χώρο να ακουστεί.   

Θα παρατηρήσετε πως η λέξη πρόβλημα αναφέρεται συχνά και με μεγάλη άνεση. 
Αν θέλετε, αξιοποιήστε αυτή τη συχνή και απενοχοποιημένη χρήση της λέξης για να 
μιλήσετε και για τα δικά σας προβλήματα.  

Οι δραστηριότητες δεν απαιτούν πολλά. Σας καλούν απλώς να παίξετε μαζί με τα 
παιδιά, να κάνετε τις «ασκήσεις», τις κατασκευές, να εμπλακείτε στο παιχνίδι 
ρόλων. Αυτό θα θέλαμε να φτιάξει ένα παραγωγικό κλίμα για συζήτηση και 
δημιουργικότητα.  

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα υλικά. Η ανακύκλωση, ένα ξεχασμένο χαρτόκουτο, ένα 
παλιό ρούχο και τα χρώματά σας είναι σίγουρα αρκετά.  

Καλή ανάγνωση!  
Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα και δημιουργικά,   

Πετρίνα και Νίκη  
για τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός 

 



(προθέρμανση, προβλήματα, προβληματισμός)  

Συνήθως οι άνθρωποι φοράμε ένα ζευγάρι κάλτσες. Κάλτσες που είναι ίδιες και 
ταιριάζουν με τα ρούχα μας. Οι κάλτσες συχνά χάνονται και σίγουρα όλοι μας έχουμε 
πολλές μονές. Τι κάνουμε με αυτές τις μονές κάλτσες;  

Η Πετρίνα φοράει πολλά πολύχρωμα ρούχα και δεν την πειράζει καθόλου να φοράει 
διαφορετικές κάλτσες. Η Νίκη προβληματίζεται. Προτιμάει οι κάλτσες της να έχουν 
το ίδιο χρώμα.  

Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η Νίκη όλες αυτές τις μονές κάλτσες;  

Κάτι που είναι πρόβλημα για κάποιον είναι σίγουρα πρόβλημα και για κάποιον άλλον;  

Αν θες, ζωγράφισε ένα αλλόκοτο ζευγάρι κάλτσες που θα ήθελες να φοράς εσύ.  



Χμ… τελικά πώς μοιάζει ένα πρόβλημα; Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που τα 
αντιμετωπίζουμε όλοι. Τα βλέπουμε όλοι όμως με τον ίδιο τρόπο;  

Πώς ήταν άραγε όταν πονούσε η κοιλιά σου; 

Μπορείς να ζωγραφίσεις τον πονόκοιλο σε αυτό το συννεφάκι;   

Όταν σε πονούσε η κοιλιά, τι έκανες; Το μοιράστηκες με κάποιον;  



Στο βιβλίο που διάβασες υπάρχουν πολλά πολλά προβλήματα. Μπορείς άραγε να τα 
μετρήσεις;  

Αν θέλεις, μέτρα πόσες φορές είναι γραμμένη η λέξη πρόβλημα στις σελίδες του 
βιβλίου; Πολλές;  

Μπορείς να φτιάξεις μία λίστα;  

Είχες ποτέ τόσα προβλήματα; 



Όπως είδες, τα προβλήματα είναι περίεργα πλάσματα. ΄Εχουν διάφορα σχήματα και 
χρώματα και βρίσκονται παντού. Υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι; Μπορείς να τα 
εντοπίσεις;  

Άκουσα πως κρύβονται καλά και μπορεί να έχουν τρυπώσει εκεί πού δεν το 
περιμένεις.  

Μπορείς να δεις πόσα προβλήματα χωράνε μέσα σε ένα φλιτζάνι; Η μέσα στο 
πλυντήριο; 



Πού είναι το πρόβλημα;  

Κι αφού προβληματίστηκες αρκετά, νομίζουμε πως ήρθε η ώρα να παίξεις στα 
αλήθεια με τα προβλήματα.  

Έτσι θα δεις αυτό που είδαμε και εμείς, πως τα προβλήματα είναι άκακα τελικά. 
Ετοιμάσου! 

Τι θα χρειαστείς:  

…αντικείμενα από την ανακύκλωση που έχετε το σπίτι 
Τι λες για μερικά πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια από τσάι, συσκευασίες, ρολά από 
χαρτί υγείας, σακούλες, καπάκια;  

…κάτι υφασμάτινο  
΄Οπως ένα παλιό μπλουζάκι ή ένα παντελόνι, μια λίγο σκισμένη και 
πολυχρησιμοποιημένη μαξιλαροθήκη…  

…ή τη μια κάλτσα που έχασε το ζευγάρι της 

…τα χρώματά σου 

…κόλλα 

…ψαλίδι 

…κλωστή και βελόνα [ίσως και κάποιον που ξέρει να ράβει ή να σου δείξει πώς να το 
κάνεις μόνος σου]  

Και ό,τι άλλο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει να κατασκευάσεις ένα 
πρόβλημα! Ναι, σωστά! Ήρθε η ώρα να κόψεις, να ράψεις, να χρωματίσεις ένα 
πρόβλημα. Να του δώσεις σώμα και χαρακτήρα.  

Τα υλικά που προτείνουμε είναι απολύτως ενδεικτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
οτιδήποτε. Ας πούμε αντί για χαρτόνια, το κουτί από τα κορνφλέικς ή αντί για 
ύφασμα μία πολύχρωμη σακούλα. Μην απογοητευτείς, τα προβλήματα φτιάχνονται 
αρκετά εύκολα!  

Να θυμάσαι πως μπορείς να πάρεις ιδέες από την εικονογράφηση του βιβλίου. Στις 
σελίδες του κρύβονται πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Άλλα είναι μεγάλα και 
άλλα μικρά, άλλα είναι πολύχρωμα και άλλα πιο μουντά.  



Να μερικές ιδέες για το πώς μοιάζουν τα δικά μας προβλήματα: 

 

 

 



Παιχνίδι  

Ελπίζουμε να έχεις φτιάξει παραπάνω από ένα πρόβλημα, γιατί ήρθε η ώρα να 
σηκωθούμε από τα μαλακά μαξιλάρια του καναπέ! Προσκάλεσε ένα ή παραπάνω 
μέλη της οικογένειάς σου να παίξετε μαζί. Ένας παίκτης θα πρέπει να κρύψει τα 
προβλήματα σε διάφορα αλλόκοτα μέρη του σπιτιού και οι υπόλοιποι να τα βρουν.  

Όποιος βρίσκει ένα πρόβλημα, γίνεται τώρα δημοσιογράφος. Ήρθε η ώρα να 
πάρουμε συνέντευξη από τα προβλήματα!  

Το πρόβλημα που έχει κρυφτεί, πρέπει να αποκαλυφθεί. Οπότε ας του κάνουμε 
μερικές ερωτήσεις!  

Παρακάτω, έχουμε γράψει κάποιες ερωτήσεις από τις οποίες μπορείτε εμπνευστείτε. 
Αν έχετε κι άλλες, μπορείτε φυσικά να τις προσθέσετε. 

Ποιο είναι το όνομά σου;

Τι είδους πρόβλημα είσαι; 

Είσαι μεγάλο πρόβλημα; 

Από πού μας ήρθες;

Πότε ήρθες; 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;

Ποιον ενοχλείς πιο πολύ; 

Η οικογένειά σου είναι εδώ κοντά; Αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε για να σε στείλουμε 
πίσω στην οικογένειά σου; 

Υπάρχει λύση με εσένα;

Θα είσαι για πάντα πρόβλημα; 

… 

Υποσημείωση:  

Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι όσες φορές θέλεις και είτε να κατασκευάσεις 
καινούργια προβλήματα (όπως έκανες πριν), είτε να χρησιμοποιήσεις τα ίδια 
αλλάζοντάς τους τώρα όνομα και χαρακτήρα. Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε ρόλους, 
να τα κρύψει και να τους δώσει φωνή κάποιος άλλος αυτή τη φορά. ΄Οσο πιο πολλές 
συνεντεύξεις, τόσο πιο πολλά θα μάθετε για τα προβλήματα!  



Προβληματοπαγίδα  

Έχεις ακούσει για τις ονειροπαγίδες; Οι άνθρωποι τις κρεμούν πάνω από τα κρεβάτια 
τους, ώστε να παγιδεύονται εκεί οι εφιάλτες.  

Μπορείς να φτιάξεις κάτι παρόμοιο για τα προβλήματα… μια προβληματοπαγίδα! 
Πάνω σε αυτή μπορείς να κρεμάσεις ό,τι πιστεύεις ότι χρειάζεσαι για να 
αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα. Ας πούμε αυτό μπορεί να είναι ένα στόμα που μιλάει, 
ένα αυτί που ακούει, το αγαπημένο σου ζώο…  

Μην δοκιμάσεις να κρεμάσεις τον σκύλο σου. Φτιάξε έναν σκύλο από χαρτί. Αν 
βεβαία το αγαπημένο σου ζώο είναι ο σκύλος…  

Τι θα χρειαστείς:  

…σπάγκο ή κλωστή 

…χοντρό χαρτί (κοίτα πάλι μέσα στην ανακύκλωση) ή χρωματιστά χαρτόνια 

…τα χρώματά σου 

…ψαλίδι  

Κάθε προβληματοπαγίδα είναι μοναδική. Δεν υπάρχει περιορισμός για την 
κατασκευή της, αφού άλλωστε κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο για να 
αντιμετωπίζει τα προβλήματά του.  

Διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές λύσεις, διαφορετικές κατασκευές!  



Εμάς μας αρέσει να παίζουμε με τα προβλήματα! Έτσι, τους δίνουμε το χώρο που 
χρειάζονται για να μας συστηθούν.  

Και τελικά; Τι είναι πρόβλημα;  

Ελπίζουμε πως μετά από αυτά το ιδιαίτερο παιχνίδι, να μπόρεσες να απαντήσεις στο 
παραπάνω ερώτημα. Αν όχι, μη σκας! Ίσως αυτό δεν είναι πρόβλημα για σένα…  

Μακάρι να ξανασυναντηθούμε σύντομα. 

xxx 

για το βιβλίο «Το πρόβλημα με τα προβλήματα», Rachel Rooney – Zehra Hicks 
εκδόσεις Επόμενος Σταθμός 

σχεδιασμός δραστηριοτήτων: Νίκη Κωνσταντίνου-Σγουρού – Πετρίνα Καρυδιά  
σχεδιασμός εντύπου: Κωνσταντίνα-Ραφαηλία Βογιατζή  
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