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Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα 
λογοτεχνικό κείμενο ως ποιητικό; λογοτεχνικό κείμενο ως ποιητικό; λογοτεχνικό κείμενο ως ποιητικό; λογοτεχνικό κείμενο ως ποιητικό; 



Ας εντοπίσουμε διαφορές στο παρακάτω Ας εντοπίσουμε διαφορές στο παρακάτω 

ποιητικό και πεζό κείμενοποιητικό και πεζό κείμενο



Πόσο άλλαξε Πόσο άλλαξε 
η ποιητική γραφή;η ποιητική γραφή;
Ας ανακαλύψουμε την πορεία 

από την ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ στην ΜΟΝΤΕΡΝΑ ποίηση



Ας εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σ’ ένα Ας εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σ’ ένα 
παραδοσιακό και μοντέρνο ποίημαπαραδοσιακό και μοντέρνο ποίημα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
Ἡ μυγδαλιά (Γ. Δροσίνης)

Ἐκoύνησε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ
μὲ τὰ χεράκια της

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΙΗΜΑ
Ο Ελεγκτής (Μ. Σαχτούρης)

Ἕνας μπαξὲς γεμάτος αἷμα
εἶν᾿ ὁ οὐρανὸςμὲ τὰ χεράκια της

κι ἐγέμισε ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ ἀγκαλιὰ 

καὶ τὰ μαλλάκια της.

Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν τρελλὴ 
γλυκὰ τὴ φίλησα,
τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ
κι ἔτσι τῆς μίλησα.

……………………………………….

εἶν᾿ ὁ οὐρανὸς
καὶ λίγο χιόνι
ἕσφιξα τὰ σκοινιά μου
πρέπει καὶ πάλι νὰ ἐλέγξω
τ᾿ ἀστέρια
ἐγὼ
κληρονόμος πουλιῶν
πρέπει
ἔστω καὶ μὲ σπασμένα φτερὰ
νὰ πετάω.

Μακάρι νὰ βρεῖ πέννα καὶ χαρτὶ ἐκεῖ 
ποὺ πάει...



Μετατρέψτε το ποίημα του Γ. ΔροσίνηΜετατρέψτε το ποίημα του Γ. Δροσίνη
σε μοντέρνοσε μοντέρνο

Ἐκoύνησε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ
μὲ τὰ χεράκια της

κι ἐγέμισε ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ ἀγκαλιὰ 

καὶ τὰ μαλλάκια της.καὶ τὰ μαλλάκια της.

Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν τρελλὴ γλυκὰ τὴ 
φίλησα,

τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ
κι ἔτσι τῆς μίλησα.

…………………………………….



Γράφω το δικό μου ποίημα!Γράφω το δικό μου ποίημα!Γράφω το δικό μου ποίημα!Γράφω το δικό μου ποίημα!



Από πού αντλώ θέματα;Από πού αντλώ θέματα;

• Από κάποιο συμβάν (π.χ. καθημερινότητα)

• Από κάποιο βίωμα (π.χ. απώλεια)

• Από κάποιο συναίσθημα (π.χ. λύπη)• Από κάποιο συναίσθημα (π.χ. λύπη)

• Από κάποια γιορτή (π.χ. Πρωτομαγιά)

• Από μία φωτογραφία (π.χ. προσωπική)

• Από κάποιο έργο τέχνης (π.χ. Καρυάτιδα) 



Αξιοποιώντας την τεχνική του ακτινωτού ήλιουΑξιοποιώντας την τεχνική του ακτινωτού ήλιου

Σχεδιάζουμε ένα κύκλο. Στο κέντρο του γράφουμε ένα

συμβάν. Σχεδιάζουμε ακτίνες και σε κάθε μία γράφουμε
ένα συναίσθημα, ένα βίωμα, ένα χρώμα, μία μυρωδιά,
έναν ήχο, ένα πρόσωπο, έναν τόπο, ένα χρονικό πλαίσιο
(π.χ. μέρα, νύχτα, εποχή, μήνα).(π.χ. μέρα, νύχτα, εποχή, μήνα).

Στη συνέχεια με τις λέξεις που συγκεντρώσαμε, γράφουμε 

ένα σύντομο ποίημα σε ελεύθερο στίχο.



Εμπνέομαι από έναν ποιητή! Εμπνέομαι από έναν ποιητή! 

Σημειώστε 1 λέξη από 
κάθε δίστιχο. Στη 
συνέχεια γράψτε δύο 
δίστιχα αξιοποιώντας τις 
λέξεις αυτές.

Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα
που' κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα

Βρήκα τα φρούτα που 'χε το πανέρι της   
το δαχτυλίδι που 'πεσε απ' το χέρι της

λέξεις αυτές.
Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της     
τις ρόδες το τιμόνι το πεντάλι της

Βρήκα τη ζώνη της βρήκα σε μιαν άκρη

μια πέτρα διάφανη που 'μοιαζε με δάκρυ

Τα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα

κι έλεγα που 'ναι που 'ναι η ποδηλάτισσα



Ποιητική ακροστιχίδαΠοιητική ακροστιχίδα

Γράψτε τα γράμματα του 
ονόματός σας κάθετα. 
Αξιοποιώντας ως αρχικά 
γράμματα στίχων τα 
γράμματα αυτά, γράψτε 

Χ……………….

ρ……………….

η……………….

σ……………….
γράμματα αυτά, γράψτε 
το δικό σας ποίημα. σ……………….

τ………………..

ο……………….

Σ……………….



Εμπνέομαι ποιητικά από μία φωτογραφίαΕμπνέομαι ποιητικά από μία φωτογραφία

Εμπνεόμενοι από τη 
φωτογραφία, γράψτε το 
δικό σας ποίημα. δικό σας ποίημα. 



Εμπνέομαι ποιητικά από Εμπνέομαι ποιητικά από 
έναν ζωγραφικό πίνακαέναν ζωγραφικό πίνακα

Αξιοποιήστε τους 
συμβολισμούς, το μήνυμα
και τα χρώματα του 
πίνακα «Η κραυγή» «Η κραυγή» του 
EdvardEdvard MunchMunch και EdvardEdvard MunchMunch και 
γράψτε μία ποιητική 
στροφή σε ελεύθερο 
στίχο. 



Εμπνέομαι ποιητικά από Εμπνέομαι ποιητικά από 
ένα έργο τέχνηςένα έργο τέχνης

Είσαι η ΚαρυάτιδαΚαρυάτιδα και 
θέλεις να επιστρέψεις 
στις αδελφές σου. 
Γράφεις έναν ποιητικό ποιητικό Γράφεις έναν ποιητικό ποιητικό 
μονόλογο μονόλογο σχετικά με το 
θέμα. 



Εμπνέομαι από ένα ιστορικό συμβάνΕμπνέομαι από ένα ιστορικό συμβάν

Πρόσφατα η Αγία ΣοφίαΑγία Σοφία
μετατράπηκε σε Τζαμί. 
Γράψτε ένα ποίημα γι’ Γράψτε ένα ποίημα γι’ 
αυτό ή έναν ποιητικό 
μονόλογο της Αγίας 
Σοφίας προς την 
ανθρωπότητα.



Αυτόματη γραφή! Αυτόματη γραφή! 

• Κλείνουμε τα μάτια μας και αφήνουμε τη φαντασία μας
ελεύθερη. Καταγράφουμε ό,τι μας έρχεται στο νου χωρίςελεύθερη. Καταγράφουμε ό,τι μας έρχεται στο νου χωρίς
αυτό να έχει λογική και νοηματική αλληλουχία! Γράφουμε
έτσι ένα σύντομο μοντέρνο ποίημα 5-6 στίχων.



Παίζουμε στην πλατφόρμαΠαίζουμε στην πλατφόρμα

Κάθε μαθητής γράφει από μία λέξη στο chat, όποια 
επιθυμεί. Επιλέγοντας μερικές από τις λέξεις που θα 
συγκεντρωθούν, γράφετε ένα δικό σας ποίημα. συγκεντρωθούν, γράφετε ένα δικό σας ποίημα. 

(*Βασική προϋπόθεση 

οι λέξεις να είναι διαφορετικές μεταξύ τους)



Γράφουμε Γράφουμε χαϊκούχαϊκού

Γράψτε ένα ποίημα 
χαϊκού. Θέμα ελεύθερο. χαϊκού. Θέμα ελεύθερο. 



Γράφουμε ΛίμερικΓράφουμε Λίμερικ

Πεντάστιχα Πεντάστιχα σατιρικά 
στιχουργήματα. 

Ομοιοκαταληξία, 11ος,ος, 22οςος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗΣ

1ος στίχος Ήταν ……(κάποιος-
παρουσίαση του πρωταγωνιστή)

2ος στίχος που ……(κάτι του 
συνέβαινε ή αποκαλύπτεται η ιδιότητά 
του)Ομοιοκαταληξία, 11ος,ος, 22οςος

και 55οςος – 3ος, 4ος. 

του)

3ος στίχος όμως……(κάτι έκανε)

4ος στίχος και……… (κάτι είπε)

5ος στίχος ……………(βρες ένα 
περίεργο επίθετο γι’ αυτόν)

Φωτεινή Δημοπούλου



Παράδειγμα ΛίμερικΠαράδειγμα Λίμερικ



Γράφουμε Γράφουμε 
Ιδεογράμματα Ιδεογράμματα 

(σχηματική ποίηση)(σχηματική ποίηση)



Άσκηση για το σπίτιΆσκηση για το σπίτι

Επιλέγετε ένα από τα παραπάνω ποιητικά είδη και γράφετε Επιλέγετε ένα από τα παραπάνω ποιητικά είδη και γράφετε 
το δικό σας ποίημα με θέμα ελεύθερο! 



Χρήσιμα Χρήσιμα Tips Tips για την αφήγηση για την αφήγηση ποιητικού λόγουποιητικού λόγου

 Πρόκληση προσοχής

 Σωστή στάση σώματος, κινήσεων χεριών

 Οπτική επικοινωνία με το κοινό

 Καθαρή άρθρωση Καθαρή άρθρωση

 Δυνατή φωνή

 Χρωματισμός φωνής

 Έμφαση στις βαρύνουσες λέξεις

 Απόλαυση της αφηγηματικής διαδικασίας




