
Αγαπημένα μου μουτράκια

Μου έχετε λείψει όλοι πάρα 

πολύ και είμαι σίγουρη ότι κι 

εσείς νοσταλγείτε το μάθημα 

της θεατρικής αγωγής. 

πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε 

το μάθημααααααααα . 

ΑΑΑΑΑαααα και πωωωωωωωως θα ξεκινησουμε; 

Πως κάνουμε θέατρο 

Θα χρειαστούμε μια καλή μας φίλη. Ποιά ειναι αυτη; 

 

Μα η φίλη μας η κυ

Αυτή θα μας βοηθήσει να ταξιδέψουμε,

 να ονειρευτούμε, να παίξουμε!!

Ο καθένας λοιπόν στην αγαπημένη του 

γωνιά στο δωμάτιό του ας 

θεατρικό του βασίλειο εκεί που θα παίζει κ

 θα ονειρεύεται παρέα με όλη την τάξη.

 Με αγάπη Η κυρία Κόμνω

 

 

Αγαπημένα μου μουτράκια,  

Μου έχετε λείψει όλοι πάρα 

πολύ και είμαι σίγουρη ότι κι 

εσείς νοσταλγείτε το μάθημα 

της θεατρικής αγωγής. Γι’αυτό 

πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε 

το μάθημααααααααα .  

και πωωωωωωωως θα ξεκινησουμε;  

Πως κάνουμε θέατρο μόνοι μας στο δωμάτιό μας; Χμμμμ.....

Θα χρειαστούμε μια καλή μας φίλη. Ποιά ειναι αυτη;  

κυρία Φαντασία!  

Αυτή θα μας βοηθήσει να ταξιδέψουμε, 

να ονειρευτούμε, να παίξουμε!! 

Ο καθένας λοιπόν στην αγαπημένη του  

γωνιά στο δωμάτιό του ας φτιάξει το μικρό 

θεατρικό του βασίλειο εκεί που θα παίζει κ 

θα ονειρεύεται παρέα με όλη την τάξη. 

Με αγάπη Η κυρία Κόμνω   

μόνοι μας στο δωμάτιό μας; Χμμμμ..... 

 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Τα παιδιά από τις μικρές τάξεις θα χρειαστούνε τη βοήθεια κάποιου μεγάλου στην 

αρχή για να διαβάσουν σωστά και να κατανοήσουν τις οδηγίες. Μετά δεν σας 

χρειαζόμαστε. Εκτός και... αν... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δραστηριότητες της θεατρικής αγωγής στην φάση αυτή της τηλεκπαίδευσης 

δεν ακολουθούν κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα όπως τα μαθήματα των δασκάλων λόγω και της 

ιδιαίτερης φύσης του μαθήματος που απαιτεί τη φυσική παρουσία. Οπότε ακολουθείτε δικό 

σας πρόγραμμα. Στόχος μου είναι να απασχολήσω δημιουργικά τα παιδιά και να τονώσω την 

ψυχολογία και τη διάθεσή τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι προτάσεις που ο καθένας 

ακολουθεί όταν και όπως μπορεί. Για κάποια παιχνίδια θα χρειαστούμε υλικά όπως φακούς ή 

λευκό σεντόνι ή παλιά ρούχα και αξεσουάρ. Καλό παιχνίδι! 

θέλετε μήπως να 

παίξετε μαζί μας; 

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (Σε ζευγαρια): Βάζουμε μουσική και καθόμαστε ο ένας 

απέναντι από τον άλλο. Ο Α και ο Β. Ο Α κάνει αργές κινήσεις ή γκριμάτσες και 

ο Β προσπαθεί να τον μιμηθεί. Μετά αλλάζουμε ρόλους. Όσο πιο αστείες οι 

κινήσεις τόσο πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι! Προσοχή μην σκουντουφλήσετε 

στα έπιπλα!                                                                   (για όλες τις τάξεις) 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ(με δύο ή περισσότερα άτομα): Ο ένας είναι ο 

μάγος ή η μάγισσα και λέει με δυνατή φωνή «Το χρώμα της μάγισσας είναι... το 

κόκκινο!» Ο άλλος (ή οι άλλοι αν παίζετε όλη η οικογένεια) πρέπει να αγγίξει 

ένα αντικείμενο στο χώρο ή στα ρούχα του το χρώμα κόκκινο. Κάθε φορά η 

μάγισσα λέει άλλο χρώμα και πρέπει να το βρούμε. Αν αυτός που κάνει τη 

μάγισσα αλλάζει τη φωνή του κ βάλει κάποιο σεντόνι για κάπα γίνεται πιο 

αστείο το παιχνίδι!                                                    (τάξεις Α κ Β κυρίως) 



 
 

  

 

 

 

 

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ: Αγαπημένο παιχνίδι όλων των παιδιών μικρών και μεγάλων. 

Παίζεται με δύο ή και περισσότερα άτομα. Σηκώνεται κάποιος και με κινήσεις 

προσπαθεί να δείξει κάτι και ο άλλος ή οι άλλοι να το μαντέψουν. Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε με θέματα όπως πχ ζωάκια (για τις μικρές τάξεις) ή επαγγέλματα. 

Επίσης μπορούμε να κάνουμε με παντομίμα και πολύ σύντομες ιστοριούλες ενός 

λεπτού με φανταστικά πρόσωπα. Αν παίζουμε όλη η οικογένεια μπορούμε να 

χωριστούμε σε ομάδες και να κρατάμε και ένα σκορ!   (για όλες τις τάξεις κ ηλικίες)   

       Πολύ αστεία παραλλαγή του παιχνιδιού για τα μεγάλα παιδιά: Κόβουμε χαρτάκια 

κ στα μισά γράφουμε ένα επίθετο, στα υπόλοιπα ένα ουσιαστικό. Τα βάζουμε σε δύο 

μπωλ ή κουτιά. Κάθε ένας που σηκώνεται διαλέγει ένα χαρτάκι από κάθε ομάδα και 

προσπαθεί να κάνει με παντομίμα αυτό που λένε. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν 

ξεκαρδιστικοί συνδυασμοί όπως πχ νευρική κότα ή ντροπαλός λύκος κλπ)                                        

ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ (Δύο ή περισσότερα άτομα): Παίρνουμε ένα αντικείμενο 

ή παιχνίδι μετρίου μεγέθους, ας πούμε μια μικρή κασετίνα ή μια σοκολάτα κλπ. Ο 

κυνηγός του θησαυρού βγαίνει απο το δωμάτιο και κρύβουμε κάπου τον θησαυρό. 

Προσοχή να μην είναι σε επικίνδυνο μέρος, μακριά από καλώδια και πρίζες! Όταν 

τον κρύψουμε φωνάζουμε τον κυνηγό μέσα. Όταν αρχίζει να ψάχνει του φωνάζουμε 

κρύο όταν απομακρύνεται ή ζέστη όταν πλησιάσει. Όταν το βρεί αλλάζουμε ρόλους. 

(για όλες τις τάξεις και ιδιαίτερα απολαυστικό όταν παιζει όλη η οικογένεια) 

Κουκλοθέατρο με ότι κούκλα ή κουκλάκι υπάρχει στο παιδικό δωμάτιο. Επίσης 

μπορείτε να παίξετε Θέατρο των Αντικειμένων που είναι όπως το κουκλοθέατρο 

αλλά με αντικείμενα πχ καπέλα ή ακόμα και φρούτα (προσοχή μην λερώσουμε όμως!) 

Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου δείχνουν πως μπορούμε να κάνουμε 

σκιές με τα χέρια μας στον τοίχο που είναι πολύ διασκεδαστικό επίσης. Μπορούμε 

να φτιάξουμε φιγούρες από χαρτί και να τις κολλήσουμε σε καλαμάκια. Κι ένα κουτί 

από παπούτσια να το διακοσμήσουμε σαν να είναι η σκηνούλα μας.  

Παραμυθάδες: Ξεκινάει κάποιος μια ιστορία και σε τρια λεπτά τον διακόπτουμε και 

συνεχίζει κάποιος άλλος και ούτω καθεξής. Μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία 

χρησιμοποιώντας αξεσουάρ ή αντικείμενα. (Γ’ ως Στ’ Τάξεις) 


