
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΖΩΗ! 

 
Project 

Θέμα : «Η σημασία του παιχνιδιού στη ζωή 

του ανθρώπου» 
 
 
 
 

Η ομάδα : -Γιώτας Γιώργος  

                   -Δαφνής Μιχάλης  

                          -Πουλημένος Μιχάλης  

                      -Σαλασίδης Γιώργος  



Πρόλογος 

• Παιχνίδι ή παίγνιο αποκαλείται η δομημένη 
δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό την 
ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό 
εργαλείο.  

• Τα παιχνίδια υπάρχουν σε διάφορες μορφές: 
επιτραπέζια, ηλεκτρονικά, άυλα, υλικά κ.ά.  





H Αξία του παιχνιδιού  

• Το παιχνίδι θεωρείται βασική ανάγκη και 
τρόπος έκφρασης των παιδιών 

• Το παιχνίδι είναι η γλώσσα και η χαλάρωσή 
τους. 

• Τα παιδιά έχουν ανάγκη το παιχνίδι για την 
ανάπτυξή τους. Το παιχνίδι  διαφοροποιείται 
ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές του ατόμου. 

 

 





Το παιχνίδι στην ανάπτυξη 

Το παιχνίδι συνδέεται με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη 

•Το παιχνίδι παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να έχουν τον έλεγχο στο τι 
κάνουν, και πως μαθαίνουν 

 

Στο παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν 

να δίνουν και να παίρνουν 

να καθοδηγούν, να ακολουθούν και να νοιάζονται για τους άλλους 

να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν  πληροφορίες, να εμπλέκονται στην 
επίλυση προβλημάτων μαζί με άλλους, να ανακαλύπτουν  νέες ιδέες και 
γνώσεις,  

να επιλύουν συγκρούσεις, να διαπραγματεύονται τις κοινωνικές τους 
σχέσεις, να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες   

 

 



Το παιχνίδι στη μάθηση 

• Μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσουν 

ικανότητες απαραίτητες για τη μάθηση, 

όπως εσωτερικά κίνητρα, εμπλοκή, 

επιμονή, αυτορρύθμιση, συναλλαγή με 

τους άλλους, αυτο-εκτίμηση, εμπιστοσύνη 

στον εαυτό και τους άλλους. 

 





 
Το παιχνίδι είναι τρόπος επικοινωνίας , είναι τρόπος μάθησης , 

θεραπείας , ανάπτυξης της αντίληψης  
 

Μια ακόμη σημαντική λειτουργία του παιχνιδιού είναι 
ότι συμβάλλει στην ομαλή σωματική ανάπτυξη των 
παιδιών, στην υγεία και την ευρωστία τους, τομέας που 
δεν πρέπει να παραβλέπουμε 
Συγκεκριμένα συμβάλλει:  
•στο αναπνευστικό σύστημα  
•στην καρδιά 
•στο κυκλοφορικό σύστημα  
•στο αιμοποιητικό σύστημα  
•στο νευρικό σύστημα  
•στο πεπτικό σύστημα. 
 





Συμπεράσματα  

Το παιχνίδι είναι επομένως σημαντικό  

 

• για τη συναισθηματική ανάπτυξη,  

• την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού και την ενίσχυση της αυτο-
αποτελεσματικότητας, της αίσθησης ικανότητας και της 
αυτοπεποίθησης 

• για την ανάπτυξη της σκέψης, της δημιουργικότητας και της 
φαντασίας 

• για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων  

• για την κοινωνικοποίηση 

• για την ανάπτυξη ικανοτήτων συνδεδεμένων με την αποτελεσματική 
μάθηση  

 



Ευχαριστούμε για την  
προσοχή σας !!! 


