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Ο χαρακτήρας Πού βρίσκεται 
και τι κάνει

Τι του/της 
συμβαίνει ξαφνικά

Ένα φοβισμένο 
φάντασμα

σ’ έναν 
απομακρυσμένο γαλαξία

Ένας τρελός 
δεινόσαυρος 

Ένας  μπόι  

Μια κακιά μάγισσα 

Ένα εξωτικό πουλί

Ένα ρομπότ που ήταν 
πολύ περίεργο 

σ’ ένα παλιό κάστρο

σ’ ένα μαγεμένο δάσος 

πάνω σ’ ένα 
μεγάλο καράβι 

στην κορυφή 
του Έβερεστ 

σ’ ένα 
εργοστάσιο σοκολάτας

βρήκε 
ένα μαγικό ραβδί 

συνάντησε 
ένα μεγάλο τέρας 

έπαθε αμνησία 

βρήκε ένα μικρό 
μεταλλικό κουτί 

συνάντησε έναν 
φοβισμένο εξωγήινο

ξύπνησε μέσα 
σ΄ ένα άγνωστο σπίτι και 
η πόρτα είναι κλειδωμένη

Επινοώντας μία ιστορία!

Αν θέλεις να επινοήσεις μια γρήγορη, αστεία ιστορία χρειάζεσαι 4 βασικά στοιχεία: φαντασία, έναν χαρακτήρα 
(τουλάχιστον!), το πού βρίσκεται αυτός χαρακτήρας, τι του συμβαίνει ξαφνικά και πώς τελικά το αντιμετωπίζει. 

Πάρε ένα ζάρι, ρίξτο 3 φορές και αντίστοιχα με τον αριθμό, που θα φέρεις, θα έχεις: από την 1η στήλη, τον 
χαρακτήρα, από την 2η, το που βρίσκεται και από την 3η, τι είναι αυτό που του συνέβη ξαφνικά. Λείπει η 4η 
στήλη όπου θα την επινοείς εσύ, δίνοντας το δικό σου τέλος στην ιστορία! Αν θέλεις να γίνει το παιχνίδι πιο 
διασκεδαστικό, παίξτο με όλη την οικογένεια και βάλε χρόνο, ο καθένας έχει 2 λεπτά για να επινοήσει μια 
ολοκληρωμένη ιστορία!

Μπορείς, τέλος, να φτιάξεις δικούς σου πίνακες του παιχνιδιού, όπως τους παρακάτω και μην ξεχάσεις να μας 
τους στείλεις στο: education.hellas@actionaid.org, υπόψη κυρίου 2Π.
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Ο χαρακτήρας Πού βρίσκεται 
και τι κάνει

Τι του/της 
συμβαίνει ξαφνικά

Νεαρός άντρας ράβει σε εργοστάσιο 
ρούχων στο Μπαγκλαντές

Νεαρή γυναίκα 

Πατέρας 
4μελους οικογένειας  

Παιδί δημοτικού

Έφηβη

Έφηβος

ζει στο ιδιόκτητο 
διαμέρισμά του/της 
στο Λονδίνο

ζει σ΄ ένα απομονωμένο 
χωριό της Αφρική

κάνει διακοπές 
σε ελληνικό νησί 

μένει κάτω από γέφυρα 
στην Καλκούτα της Ινδίας 

εργάζεται ως διευθυντικό 
στέλεχος σε μεγάλη 
ευρωπαϊκή εταιρεία 

τον/την φώναξε 
άγρια ο/η…

τον/την πιάνει 
έντονος στομαχόπονος  

αρχίζει να βρέχει έντονα

σκίζονται 
τα παπούτσια του/της

τον πιάνει ξαφνική πείνα 

ενημερώνεται ότι το (οικογενει-
ακό) εισόδημά του/της θα μει-
ωθεί στο μισό αυτόν τον μήνα

Αν πάλι θέλεις να δεις πώς αλλάζουν οι ιστορίες των ανθρώπων, παίξε αυτή τη βερσιόν του παιχνιδιού, μπορεί 
και να εκπλαγείς!


