Τι είναι το παραμύθι

«Υπό την ακριβή έννοιά του το παραμύθι είναι μια σύντομη ή λαϊκή
ιστορία που ενσωματώνει το έθος, το οποίο μπορεί να εκφραστεί ρητά στο
τέλος του ως αξιωματική αρχή.
Συγγενές του μύθου αλλά διαφοροποιημένο εννοιολογικά το παραμύθι είναι
εξαρχής μια επινόηση, μια μυθιστοριογραφία, μια φαντασιακή αφήγηση που
κάνει μεταφορική χρήση κάποιου ζώου ως κεντρικό χαρακτήρα του ή εισάγει
στερεότυπους χαρακτήρες, όπως ο κατεργάρης.
Πολύ συχνά γίνεται ανατρεπτική αλληγορία ενάντια στον φεουδαρχισμό ή την
εκάστοτε άρχουσα τάξη, ή μια σύγκρουση του ανθρώπινου με το αόρατο
βασίλειο.
Προσωποποιεί και εξατομικεύει διαφορετικά στοιχεία πέρα από τη λογική του
χώρου και του χρόνου και επεκτείνεται αδιάκριτα από τον οργανικό στον
ανόργανο κόσμο από τον άνθρωπο και τα ζώα στα δέντρα, τα λουλούδια, τις
πέτρες, τα ρεύματα και τους ανέμους.»

Ας ξεκινήσουμε να γράψουμε την δική μας ιστορία ή παραμύθι παρέα με το
παιδί μας.. μια διαδικασία που θα χαροποιήσει και τις δυο πλευρές και θα
ξεδιπλώσει την δημιουργικότητα μας..!!!

Πως αρχίζουμε….

-Αρχικά πρέπει να βρούμε τον τίτλο της ιστορίας μας ή του παραμυθιού μας που θα
βασίζεται στην κεντρική ιδέα του..

-Κατόπιν δημιουργούμε το εξώφυλλο του γράφοντας τον τίτλο, τον συγγραφέα και
φτιάχνοντας την κατάλληλη ζωγραφιά που θα αντιπροσωπεύει την ιστορία μας…

- Για να προχωρήσουμε την πλοκή του παραμυθιού μας εμπλουτίζοντας την αρχική
κεντρική ιδέα πρέπει να απαντήσουμε νοερά ή και γραπτά φτιάχνοντας ένα σχεδιάγραμμα
στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιες καίριες ερωτήσεις, όπως που
διαδραματίζεται η ιστορία μας, πότε και ποιοι είναι οι ήρωες του…

- Ξεκινάμε την συγγραφή και εικονογράφηση του σελίδα –σελίδα προσπαθώντας η ιστορία
μας να έχει συνοχή και συνέχεια…

- Προσέχουμε το τέλος.. και δεν ξεχνάμε η ιστορία μας πρέπει να έχει αρχή- μέση- τέλος…

- Το παραμύθι μας είναι έτοιμο , το δένουμε όλο μαζί όπως μπορούμε και το κρατάμε στην
βιβλιοθήκη παρέα με τα υπόλοιπα παραμύθια μας.. το διαβάζουμε το βράδυ πριν τον ύπνο
ή οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε..

- Μπορούμε πάντοτε να κάνουμε διορθώσεις ή να αλλάξουμε κάτι ή ακόμα και να
εμπνευστούμε για να δημιουργήσουμε κάποια καινούργια ιστορία.

-

Μπορούμε να ακολουθήσουμε το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να μας βοηθήσει
Να γράψουμε την ιστορία μας.. ακολουθώντας τα 5 βήματα θα έχουμε μια ποιο
ξεκάθαρη εικόνα για το πώς να κινηθούμε…

-Σιγουρέψου ότι έχεις βρει σκηνικό, ήρωες, ότι η πλοκή σου έχει συνοχή και συνέχεια,
κάποιο δίλλημα ή πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εξομαλυνθεί και το τέλος
που επιθυμείς.. Μπορείς να συμβουλευτείς την παρακάτω εικόνα…

-Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από κάτι ποιο απλό μπορούμε να δώσουμε ένα έναυσμα στο
παιδί μας κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του μέσα από μια εικόνα…

Είναι μια αρχή…

Ότι και να επιλέξουμε είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να αφήσουμε την φαντασία μας
ελεύθερη, να πειραματιστούμε , να γνωριστούμε καλύτερα με το παιδί μας καθώς θα μας
εξιστορεί τις φανταστικές ιστορίες του, διαλέγοντας ήρωες, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους
με προβλήματα, ψάχνοντας για λύσεις και προσπαθώντας όλα να τα βάλει σε μια σειρά, να
τα αποτυπώσει, να τα δώσει μορφή και χρώμα..

Το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μας απασχολεί… ας αφήσουμε τα παιδιά να πουν
την δική τους ιστορία όσο απλοϊκή και αν φαίνεται να κάνουν τις δικές τους « μουτζούρες»
προσπαθώντας να εικονογραφήσουν… αλλά και ας μοιραστούμε μαζί τους αυτή την
ξεχωριστή εμπειρία βοηθώντας τα όπου απογοητεύονται … και τέλος ας κρατήσουμε
αυτήν την ανάμνηση μαζί με το ενθύμιο της…

Καλή διασκέδαση!!!

