
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει πολλά πράγματα, όμως τα παιδιά με 

αυτισμό δυσκολεύονται σε αυτό διότι παρουσιάζουν ελλείψεις στην 

δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την φαντασία. Υπάρχουν διάφορες μορφές και 

επίπεδα παιχνιδιού. Τα παιδιά με αυτισμό συνήθως απασχολούνται με το μοναχικό 

παιχνίδι, ορισμένες φορές με το παράλληλο και συχνά δυσκολεύονται αρκετά με το 

συντροφικό και  συνεργατικό παιχνίδι. Παρακάτω σας παραθέτω το πρώτο μέρος της 

παρουσίασης  παιχνιδιών για παιδιά που ο λόγος τους είναι αρκετά περιορισμένος και 

το παιχνίδι τους βρίσκεται ακόμη στα πρώτα επίπεδα.  

Σημείωση: Τα παιχνίδια απευθύνονται και μπορούν να απασχολήσουν όλα τα 

παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του παιδιού 

σας μπορείτε να προσαρμόσετε τις δικές μου προτάσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το παιχνίδι 

είναι διασκέδαση μην υποχρεώνεται και πιέζεται το παιδί εάν δεν θέλει να 

συμμετέχει. Επιδιώκουμε μόνο ευχάριστα συναισθήματα μέσα από αυτό! Καλή 

διασκέδαση!!! 

 

Παίζοντας με τις αισθήσεις:  

 Γαργαλητό, χοροπηδητό, στριφογύρισμα του παιδιού.  

 Γεμίστε μια λεκάνη με νερό ή άμμο ή αλεύρι και ρίξτε μέσα 

αντικείμενα που θα πρέπει να βρει το παιδί. 

 Γεμίστε δυο λεκάνες μια για σας και μια για το παιδί και παίξτε 

ταυτόχρονα. 

 Τοποθετήστε αφρό σε ένα μεγάλο δίσκο και φτιάξτε με το παιδί 

διάφορα σχέδια, σχήματα ή ζητήστε του να σας γράψει το όνομα του. 

 Παίξτε στο μπάνιο ή στο μπαλκόνι φτιάχνοντας σαπουνόφουσκες. 

 Χρησιμοποιήστε ένα σεντόνι ή ένα μεγάλο ύφασμα παριστάνοντας τον 

αέρα ή το χιόνι. 

 Διαβάστε ένα παραμύθι συνοδεύοντας το με την κατάλληλη μουσική. 

 Φτιάξτε και παίξτε με την δική σας πλαστελίνη, ζυμάρι ή slime. 

(Παρακάτω σας παραθέτω κάποιου συνδέσμους για συνταγές)  

 

Παίζοντας τον κρυμμένο θησαυρό: 

 Κρύψτε ένα αγαπημένο αντικείμενο του παιδιού και ζητήστε του να το 

ψάξει δίνοντας του πληροφορίες είτε προφορικά είτε με κάρτες  που 

έχετε ζωγραφίσει από πριν. 

 Κρύψτε στο σπίτι ή σε ένα κουτί με άμμο κάποια κομμάτια πάζλ και 

ζητήστε από το παιδί να τα βρει και έπειτα να τα τοποθετήσετε παρέα 

στο παζλ. 



 Τοποθετήστε ένα δικό σας αντικείμενο π.χ τα γυαλιά σας σε ένα 

εμφανές μέρος, όπου θα έχει πρόσβαση το παιδί, προσποιηθείτε ότι τα 

ψάχνετε και παροτρύνετε τον να σας βοηθήσει να τα βρείτε. 

 

Φτιάχνοντας  τη δική σας πλαστελίνη ή ζυμάρι ή slime (χλαπάτσα) 

 Συνταγή για πλαστελίνη:  

https://www.infokids.gr/%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-

%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-

%CE%BC%CF%8C%CE%BD/ 

 Βίντεο-συνταγή για πλαστελίνη: 

https://www.youtube.com/watch?v=ypbHzRF3ce4 

 Βίντεο-συνταγή για πλαστελίνη που τρώγεται: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gWZ087OLtj8 

 Βίντεο-συνταγή για slime (χλαπάτσα ή αλλιώς γλίτσα): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PFJoU_plfH4&feature=e

mb_title 
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