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Το βιβλίο “Το πλεξικό της φανταστικής” που έχει γράψει ο εκπαιδευτικός Άγγελος 

Πατσιάς, είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, πιο πολύ εγχειρίδιο το λες, που βοηθάει το παιδί 

να εξασκήσει τη φαντασία του, τη δημιουργική του σκέψη και γραφή.  Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε παιδί με το δικό του 

τρόπο, όποτε θέλει κι όπου θέλει, “πλέκοντας” τις λέξεις και τις σκέψεις! 

http://mylittleworld.gr/2018/09/17/
http://mylittleworld.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84/


 

Συγκεκριμένα, όπως μας λέει το βιβλίο στις πρώτες του σελίδες, 

-κάθε παιδί μπορεί να το συμπληρώσει με όποια σειρά θέλει, δηλαδή κανονικά ή 

ανάποδα, πλαγίως, κάνοντας κατακόρυφο ή κουτσό γύρω από το τραπέζι του 

σαλονιού! 

-κάθε παιδί μπορεί να το γράψει όποτε θέλει αφού η έμπνευση δεν έχει ώρα ή μέρα, 

έρχεται οπουδήποτε κι οποτεδήποτε! 

-δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, το μόνο που χρειάζεται είναι κάθε παιδί να αφήσει 

τον εαυτό του να σβήσει, να μουτζουρώσει και να δημιουργήσει τους πιο 

υπέροχους συνδυασμούς! 



 

“Το πλεξικό της φανταστικής” είναι, θεωρώ, κατάλληλο για γονείς, εκπαιδευτικούς 

και παιδαγωγούς που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη 

γλώσσα και τη φαντασία τους και να τα απασχολήσουν δημιουργικά. Χωρίζετε σε 

αρκετές ενότητες που καθοδηγούν το παιδί για το τι να γράψει. 



 

  

Το βιβλίο αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε παιδί μόνο του ή και πολλά παιδιά 

μαζί! Άλλωστε δύο μυαλά έχουν πάντα περισσότερες ιδέες από ένα! Εμείς το 

χρησιμοποιήσαμε πρώτη φορά ένα πρωινό στις διακοπές μας στην Άνδρο (πριν πάμε 

στη θάλασσα) κι όσο τεμπελιάζαμε στο σπίτι, ξεκινώντας να ξεφυλλίζουμε τις σελίδες 

του βιβλίου, να γελάμε με τις περίεργες λέξεις που έγραφε και να φτιάχνουμε τις δικές 

μας ιστορίες. Μια από τις ιστορίες μας είχε να κάνει με τη λέξη “τυριτρυπήρι” (τί είναι 

πάλι αυτό;) και είναι η παρακάτω: 



 

  

-Αχ! Δεν μπορώ να το κάνω. 

-Τί πράγμα; 

-Να τρυπήσω αυτό το τυρί! 

-Μα είναι απλό! Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το τυριτρυπήρι! 

-Τί είναι αυτό; 

-Είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να τρυπήσεις εύκολα το τυρί! 

-Ααα! Ευχαριστώ πολύ! 

-Παρακαλώ! 

Λέξεις όπως το Πλαγιαντζούρι, το Μπιφτεκότο, το Βγιζέλι κι άλλες πολλές μας 

έκαναν να διασκεδάσουμε πολύ και να το απολαύσουμε το εγχειρίδιο αυτό! 



 

Καλό διάβασμα! 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/KzsYDj 

 

https://goo.gl/KzsYDj

