
Πτυχίο Φαντασίας 
 
Το Πτυχίο είναι αφιερωμένο στην ιδρύτρια του Κλάδου Αστεριών Άννα-Μαρία Θεολόγου, η οποία 
οραματίστηκε τον Κλάδο, για τα μικρότερα Μέλη της Οδηγικής παρέας, τα οποία έχουν ανεπτυγμένη 
σε υπέρμετρο βαθμό τη φαντασία. 

Διαλέξτε έξι (6) από τις δώδεκα (12) δραστηριότητες που στηρίζονται: 

 Στα παραμύθια. 
 Στο θέατρο.  
 Στη μουσική.  
 Στο μύθο. 
 Στη δράση. 
 Στην περιπέτεια.  
Για την απόκτηση του Πτυχίου Φαντασίας, τα Αστέρια ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στον Γαλαξία και μαθαίνουν και το τραγούδι του.  

 
Δραστηριότητες: 

1. Η πόλη 100 χρόνια μετά: Κάνουμε ένα περίπατο στη πόλη ή στο  χωριό και τα Αστέρια 

φαντάζονται πως θα είναι διάφορα σημεία της πόλης ή του χωριού μετά από 100 χρόνια.  

2. Ο φανταστικός φίλος: που θα του λένε τα μυστικά τους, μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα και 

υλικά που θα επιλέξει το κάθε Αστέρι.  

3. Το ζάρι της φαντασίας: Σε κάθε πλευρά του, υπάρχει μία διαφορετική εικόνα (μπέρτα, 

ποδήλατο, υποβρύχιο, διαστημόπλοιο, έλκηθρο, ραβδί, φεγγάρι κ.τ.λ.), ρίχνοντας το ζάρι, 

αφηγούνται το δικό τους φανταστικό ταξίδι, ανάλογα με την εικόνα που θα δείξει το ζάρι. 

4. «Τι έχει μέσα το κουτί»: Θεατρικό παιχνίδι, όπου το κάθε Αστέρι με κίνηση και λόγο, 

παρουσιάζει και μιμείται, ότι φαντάζεται «πιθανό ή απίθανο» ότι, έχει μέσα το κουτί.  

5. Χρονοκάψουλα: Κατασκευάζουμε μια χρονοκάψουλα χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. 

Το μέλλον: Τα Αστέρια ζωγραφίζουν πως θα είναι το μέλλον σε 30, 60 και 90 χρόνια. Βάζουν τις 

ζωγραφιές μέσα στη χρονοκάψουλα για το μέλλον. 

6. Το παραμύθι της φανταστικής χώρας: Τα Αστέρια φτιάχνουν το δικό τους παραμύθι για μια 

φανταστική χώρα και ζωγραφίζουν τις εικόνες του παραμυθιού. 

7. Ψάχνοντας τη χαμένη Ατλαντίδα: Τα Αστέρια φαντάζονται και κατασκευάζουν μια υποβρύχια 

μηχανή, παίζοντας ένα Μεγάλο Παιχνίδι, θα τους βοηθήσει να βρουν τη χαμένη Ατλαντίδα. 

8. Χορογράφοι: Ακούγοντας ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, βγάζουν τα δικά τους βήματα και 

φιγούρες. 

9. Ο παραμυθάς: Διαβάζουμε στα Αστέρια ένα παραμύθι, σταματάμε την ανάγνωση και τα Αστέρια 

δημιουργούν τη συνέχεια και το τέλος του παραμυθιού. 

10. Το δικό μου όνειρο: Βάζουμε χαλαρωτική μουσική και ζητάμε από τα Αστέρια να κλείσουν τα 

μάτια τους και να ονειρευτούν. Έπειτα το κάθε Αστέρι αφηγείται στον Γαλαξία τι ονειρεύτηκε. 

11. Το δικό μου τραγούδι: Τα Αστέρια βλέπουν εικόνες για λίγα λεπτά (από νεράιδες, ξωτικά, 

μάγους, ιππότες, αγαπημένα χρώματα, φαγητά, παιχνίδια κ.λ.π.) και φτιάχνουν το δικό τους 

τραγούδι. Καθισμένα σε κύκλο το κάθε Αστέρι τραγουδά το τραγούδι του. 

12. Το φαντασιόμετρο του δωματίου μου: Κατασκευάζουν ένα φαντασιόμετρο, κάθε φόρα που 

πραγματοποιούν δραστηριότητα του πτυχίου, το στολίζουν με υλικά της φαντασίας τους, όταν 

ολοκληρωθεί το παίρνουν και στολίζουν το δωμάτιό τους.  

 


