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Τίτλος ιστορίας: Μια περιπέτεια στο κάμπινγκ 

Σελίδα 0  

A) Καλή επιλογή! Είναι φανταστικό να συνεργάζεστε με δημιουργικό τρόπο για να μη 

βαριέται κανένας από εσάς. 

B) Δεν πιστεύεις ότι θα ήταν πιο εύκολο να περάσετε ένα μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο 

κάνοντας κάτι δημιουργικό όλοι μαζί παρά περνώντας αυτό τον χρόνο κάνοντας πράγματα 

μόνοι σας; 

 

Σελίδα 1 

Α) Είναι κατανοητό ότι όλοι θα θέλατε να φάτε κάτι το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν θα ήταν 

πιο διασκεδαστικό αν ετοιμάζατε το φαγητό σας μόνοι σας; 

Β) Καλή επιλογή! Το μαγείρεμα και η προετοιμασία του φαγητού σας είναι μια δημιουργική 

διαδικασία και ταυτόχρονα προωθεί την αίσθηση του να ανήκεις σε ένα σύνολο. 

 

Σελίδα 2 

Α) Πώς θα σου φαινόταν αν βοηθούσατε τον μπαμπά σας, μειώνοντας έτσι και τον χρόνο 

αναμονής για το δείπνο; 

Β) Εξαιρετική επιλογή! Η απόφασή σας να περάσετε τις πατάτες σε ξυλάκια είναι πολύ 

δημιουργική. 

 

Σελίδα 3 

Α) Μπορεί να είναι αρκετά απαιτητικό το να συνθέσετε το δικό σας τραγούδι, αλλά δεν αξίζει 

τον κόπο να το δοκιμάσετε; 

Β) Εξαιρετική επιλογή! Τι υπέροχος τρόπος να εκφράσεις τα συναισθήματά σου 

τραγουδώντας τραγούδια με τη συνοδεία της κιθάρας του μπαμπά! Είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να καλλιεργήσεις τη δημιουργικότητά σου. 

 

Σελίδα 4 

Α) Το να απομακρύνεις μια αράχνη από τη σκηνή που κοιμάσαι απαιτεί θάρρος. Δεν αξίζει 

τουλάχιστον όμως να προσπαθήσεις; Πιθανόν να νιώσεις καλά μετά από αυτό. 
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Β) Καλή επιλογή! Τι υπέροχη ιδέα να πιάσεις την αράχνη με μια κονσέρβα. Σκέφτηκες μια 

πολύ δημιουργική λύση! 

 

Σελίδα 5 

Α) Εξαιρετική επιλογή! Τι υπέροχη ιδέα να δημιουργήσεις τη δική σου ιστορία και να τη 

μοιραστείς με τον μπαμπά και την αδερφή σου. 

Β) Δεν θα ήταν καλύτερα να περάσεις το βράδυ μαζί με τον πατέρα και την αδερφή σου αντί να 

παίζεις με το κινητό σου; 

 

Σελίδα 6 

Α) Εξαιρετική επιλογή! Αυτή η λύση αναδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες που έχετε στο 

κομμάτι της δημιουργικότητας. 

Β) Δεν θα ήταν καλύτερα να σκεφτείτε εναλλακτικούς τρόπους για να πείτε στη μαμά σας πόσο 

σας λείπει; 

 

Σελίδα 7 

Α) Είναι καλό που χρησιμοποιήσατε μια εφαρμογή μετάφρασης για να μάθετε γιατί τα παιδιά 

έκλαιγαν. Αλλά είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν άλλες πιο ασυνήθιστες ή ακόμη και 

δημιουργικές επιλογές εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο που προσφέρει λύση σε αυτό το 

πρόβλημα; 

Β) Καλή επιλογή! Η επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζει την τεράστια 

δημιουργικότητά σου και είναι ένας τέλειος τρόπος για να χτίσετε μια σχέση οικειότητας και 

εμπιστοσύνης με άλλους ανθρώπους. 

 

Σελίδα 8 

Α) Δεν είναι κρίμα που δεν μπορούσατε να βρείτε κάποιο άλλο τρόπο για να φτάσετε στην άλλη 

πλευρά του ποταμιού; Ας χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά σου για να 

βρεις μια ακόμη καλύτερη λύση! 

Β) Εξαιρετική επιλογή! Αν και η κατάσταση δεν ήταν εύκολη, προσπαθήσες αμέσως να βρεις 

μια λύση και ήσουν πολύ δημιουργικός. 

 

Σελίδα 9 
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Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση της εργασίας σου! Την επόμενη φορά προσπάθησε να είσαι πιο 

ευρηματικός σε κάποιες περιπτώσεις και να σκέφτεσαι άλλους πιο δημιουργικούς τρόπους 

επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να συναντήσεις! 

 

Σελίδα 10 

Έφτασες στο τέλος της περιπέτειάς σου και τα πήγες πολύ καλά! Αναλογίστηκες τις ενέργειές σου 

και τις δημιουργικές σου δυνατότητες για να βρεις ασυνήθιστες λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετώπισες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


