
Ασκήσεις από το εργαστήρι «Μηχανώμαι και Δρω εν Θεάτρω» 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ: 

Το ΠΑΡΤΥ: Γίνεται ένα πάρτυ και για να μπούμε μέσα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα 

αντικείμενο  που να αρχίζει από το πρώτο γράμμα του ονόματός μας. Αν κάποιος 

επαναλάβει ένα αντικείμενο που έχει ήδη ειπωθεί, βγαίνει από το παιχνίδι. 

KILLER: Ορίζεται ένας killer ο οποίος κυνηγάει έχοντας τα χέρια του τεντωμένα μπροστά. 

Περπατάμε (δεν τρέχουμε) όλοι γρήγορα γιατί αν μας πιάσει βγαίνουμε από το παιχνίδι. Για 

να σωθούμε φωνάζουμε το όνομα κάποιου άλλου από την ομάδα κι αυτός γίνεται ο 

επόμενος killer.  

 

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑΜΑ: 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:  (Μουσική Charlie Chaplin, A Symphonic Adventure Part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=aWKJWanHh40) Σε ζευγάρια κινούμαστε και 

χορεύουμε στο χώρο έχοντας ένα σημείο επαφής π.χ. τις δεξιές παλάμες, τους ώμους κτλ. 

που ορίζει ο εμψυχωτής.  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΑΣΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΜΠΕΣ: Όλοι διασκορπίζονται στο χώρο και ο καθένας διαλέγει κρυφά 

κάποιον από τον οποίο πρέπει να ξεφεύγει γιατί είναι «βόμβα». Ταυτόχρονα, επιλέγει 

κάποιον ως «ασπίδα» που πρέπει να βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε αυτόν και στη βόμβα για 

να τον προστατεύει. Στο stop του εμψυχωτή, όσοι είναι εκτεθειμένοι στη βόμβα τους, 

πέφτουν κάτω. 

ΓΚΟΥΦΗ: Περπατούν όλοι στο χώρο με κλειστά μάτια. Ο εμψυχωτής ορίζει τον Γκούφη 

ακουμπώντας τον στον ώμο. Όλοι αναζητούν τον Γκούφη. Όταν πέσουν πάνω σε κάποιον 

τον ρωτούν «Γκούφη;» και αν ο άλλος απαντήσει «Γκούφη», τότε συνεχίζουν την 

αναζήτηση. Ο Γκούφη είναι αυτός που όταν κάποιος τον ρωτήσει «Γκούφη», σιωπά. Όποιος 

βρίσκει τον Γκούφη, τον πιάνει από τον ώμο και γίνεται και αυτός Γκούφη. Το παιχνίδι 

τελειώνει όταν όλη η ομάδα έχει γίνει Γκούφη και κινούνται στο χώρο σαν τρενάκι. 

ΜΙΜΟΙ: Θυμίζει το «χαλασμένο τηλέφωνο», όμως παίζουμε μόνο με κινήσεις. Χωριζόμαστε 

σε ομάδες. Ο πρώτος κοιτάζει μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι κοιτάζουν από την αντίθετη 

κατεύθυνση. Ο εμψυχωτής δίνει λεκτικά ένα αντικείμενο στον πρώτο, ο οποίος πρέπει να 

το περιγράψει με κινήσεις στον δεύτερο κ.ο.κ. Κάθε φορά που κάποιος τελειώνει την 

περιγραφή, γυρίζει από την άλλη πλευρά. Ο τελευταίος λέει τι κατάλαβε. Έχει ενδιαφέρον η 

πορεία των κινήσεων. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWKJWanHh40


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ: Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μια ιστορία μέσα σε ένα λεπτό. 

Γίνεται επιλογή σκηνών και κινούμαστε σε fast forward. 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:  

(ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ) 

ΑΦΗΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  

Η ομάδα χωρίζεται σε μικρότερες και κάθε μια παρουσιάζει μια ιστορία με έναν από 

αυτούς  τους τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η αφήγηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές: 

δημοσιογραφική εκπομπή, κουτσομπολιό κατα τη διάρκεια ενός δείπνου, συνέντευξη στην 

τηλεόραση κτλ. Ο αυτοσχεδιασμός ξεκινά με το  δεδομένο ότι ο Γιάννης έζησε και το 

μηχάνημα χάλασε. Τι γίνεται μετά; Σε κάθε περίπτωση ορίζουμε εμείς το ζητούμενο του 

αυτοσχεδιασμού. Η εικονογράφηση μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των «αγαλμάτων», των 

«δυναμικών εικόνων». Ενδιαφέρον σε αυτό έχει η εναλλαγή μεταξύ των εικόνων. 

 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ: 

ΜΑΣΑΖ σε κύκλο 

 

 

 

 

 


