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Χριστούγεννα 2016 – Εργαστήριο ευχών 

Σκοπός: Πολύ συχνά ευχόμαστε κάτι. Στις γιορτές όλοι ζητάμε από τα παιδιά να ευχηθούν 

κάτι, τα μαθαίνουμε να εύχονται πράγματα που ίσως για εκείνα να μην είναι πολύ κοντινά, 

που δεν τα συνειδητοποιούν. Τότε οι ευχές γίνονται κάτι στερεότυπο, όπου οι λέξεις τους 

δεν έχουν κανένα βάρος. Αυτό το εργαστήριο προτείνει στα παιδιά να σκεφτούν τις λέξεις 

που χρησιμοποιούν για να εκφράσουν μια ευχή, να σκεφτούν ποια ευχή θα ήθελαν να 

κάνουν για πράγματα που δεν είναι αφηρημένα αλλά που υπάρχουν ως εικόνες στο μυαλό 

τους.  

Πολύ συχνά λέμε ευχές και τις ξοδεύουμε. Όμως μια ευχή που την έχεις σκεφτεί, που την 

έχεις κεντήσει λέξη λέξη δεν ξοδεύεται ποτέ. Γιατί πραγματικός μάγος είναι αυτός που 

γνωρίζει την αληθινή σημασία των λέξεων όπως λέει και η συγγραφέας Ούρσουλα Λε Γκεν. 

Συχνά, τέλος, ευχόμαστε πράγματα μεγάλα όπως να σταματήσει ο πόλεμος, να έχουμε 

ειρήνη. Όμως όταν εύχεσαι πάρα πολλά συχνά δεν παίρνεις τίποτα.  

Ας αρχίσουμε λοιπόν από μικρές ευχές, ψιθυριστές, με λέξεις που τις γνωρίζουμε κι έχουν 

για εμάς σημασία, που είναι κρυμμένες μέσα στα κείμενα που διαβάζουμε και τις ιστορίες 

που αφηγούμαστε κάθε μέρα στη βιβλιοθήκη. Ας σταματήσουμε να ακούσουμε τις λέξεις 

τους κι ας φτιάξουμε μ’ αυτές τη δική μας ευχή που θα είναι μοναδική. Τους ψίθυρους θα 

τους πάρει ο χειμωνιάτικος αέρας και θα τους φέρει στην Εθνική Βιβλιοθήκη εκεί που 

φυλάγονται με φροντίδα οι ευχές και τα όνειρα από τα παλιά χρόνια για να τα γνωρίζει ο 

κόσμος. 

Ηλικίες: 8 – 12   ετών (μπορούν και μικρότερα παιδιά αλλά θα χρειαστούν περισσότερο τη 

βοήθειά σας) 

Διάρκεια: 2 ώρες.  

Υλικά: Λευκό χαρτί Α4, 120-160 γρ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

http://www.plaisio.gr/ektiposi/xartia/xarti-paper-print-all/Fabriano-Copy-Paper-A4-160gr-

250sh-Multipaper.htm, http://www.e-shop.gr/xarti-leyko-dcp-a4-160gr-250-fylla-p-

ANA.DCP0001  

Περιγραφή: Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με την ανάγνωση της ιστορίας του Ισαάκ 

Μπάσεβις Σίνγκερ, Οι τρεις ευχές. Ο Σίνγκερ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς 

του 20ου αιώνα κι ένας εξαιρετικός παραμυθάς που αν και αφηγείται ιστορίες που μοιάζουν 

να ανήκουν σε μια παράδοση πολύ διαφορετική από τη δική μας, έχει τη δύναμη να μας 

συναρπάζει και να μας καθηλώνει. Αυτή η ιστορία υπήρξε η αφετηρία για το σχεδιασμό του 

εργαστηρίου για το τι είναι μια ευχή. 

http://www.plaisio.gr/ektiposi/xartia/xarti-paper-print-all/Fabriano-Copy-Paper-A4-160gr-250sh-Multipaper.htm
http://www.plaisio.gr/ektiposi/xartia/xarti-paper-print-all/Fabriano-Copy-Paper-A4-160gr-250sh-Multipaper.htm
http://www.e-shop.gr/xarti-leyko-dcp-a4-160gr-250-fylla-p-ANA.DCP0001
http://www.e-shop.gr/xarti-leyko-dcp-a4-160gr-250-fylla-p-ANA.DCP0001
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Μετά την ανάγνωση κι αφού εστιάσετε στη δύναμη του να εύχεσαι και πως θα φτιάξουμε 

ευχές διαφορετικές από αυτές που συνήθως λέμε ο ένας στον άλλο (Καλές γιορτές, καλά 

Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος κλπ.), θα μοιράσετε σε κάθε παιδί από ένα φύλλο 

Α4 που θα έχετε τυπώσει (αρχείο: keimena_efxes). Στη μια πλευρά του υπάρχει μέσα σ' ένα 

κύκλο που πρέπει να κόψετε, ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο και από την άλλη μεριά του 

κύκλου κάθε παιδί θα πρέπει να γράψει τη δικιά του ευχή. Σας στέλνουμε και ένα κενό αν 

κάποιο παιδί βρει ένα άλλο απόσπασμα από βιβλίο που του αρέσει για να φτιάξει την ευχή 

του. 

Παρακινήστε τα να φανταστούν αυτό που λέει η πρόταση στο χαρτί τους. Να κυκλώσουν τις 

λέξεις που νομίζουν πως είναι πιο σημαντικές μέσα στην πρόταση και που πιστεύουν πως 

θα πρέπει να περιέχονται στην ευχή τους. Και αφού έχουν σκεφτεί και παίξει με τις λέξεις 

ας γράψουν τη δικιά τους ευχή για να μας τη στείλουν.  

Ένα παράδειγμα: Ο νάνος πλησιάζει αθόρυβα το κρεβάτι των παιδιών. Στέκεται εκεί πολλή 

ώρα και τα κοιτάζει: 

Για σκέψου να ξυπνήσουν, 

θα τους μιλήσω στη γλώσσα των νάνων, 

μια σιωπηλή μικρή γλώσσα που  

τα παιδιά καταλαβαίνουν..." 

Ποιες λέξεις είναι σημαντικές σ’ αυτό το κείμενο; Τις υπογραμμίζω (αυτό είναι 

υποκειμενικό καθένας θα μπορούσε να υπογραμμίσει διαφορετικές λέξεις). Παίζω με τις 

λέξεις και φτιάχνω ευχές: 

Εύχομαι το 2017 να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τη γλώσσα των νάνων κι όχι μόνο τα 

παιδιά. 

Εύχομαι το 2017 να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε όλοι μια σιωπηλή μικρή γλώσσα. 

Εύχομαι το 2017 οι νάνοι να μας πλησιάζουν αθόρυβα και να μας ψιθυρίζουν τις δικές τους 

ευχές. 

 Αν θέλουν μπορούν να διακοσμήσουν την ευχή τους με χρώματα και εικόνες. 

Τέλος, προσθέτουν το μικρό τους όνομα την τάξη τους ή την ηλικία τους και το σχολείο ή τη 

βιβλιοθήκη, όπου παρακολούθησαν το εργαστήριο. 

Βιβλιογραφία (ενδεικτικά βιβλία που μπορείτε να εκθέσετε στη βιβλιοθήκη. Στη 

βιβλιοθήκη σας μπορεί να έχετε άλλους τίτλους που επίσης θα ήταν καλό να εκθέσετε για 

δανεισμό) 

Jaqueline Wilson, Μια ευχή τα μεσάνυχτα, Ψυχογιός 

Norbert Landa, Ο Αλέξανδρος και η χριστουγεννιάτικη ευχή, Ζαχαρόπουλος 

Χαρά Γιαννακοπούλου, Η τρίτη ευχή, Πατάκης 

Wally Lamb, Η ωραιότερη ευχή – μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, Πατάκης 
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Ελίνα Σιμιγδαλά, Ο Ζέφυρος στο Πεκίνο – Το συναρπαστικό ταξίδι ενός ανέμου και μιας 

ευχής, Καλειδοσκόπιο 


