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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΜΟΥ -ΠΑΙΡΝΩ ΠΟΖΑ 

ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΜΑΙ 

Κάθε παιδί παρουσιάζει τη στολή του, αιτιολογεί γιατί την επέλεξε 

παίρνει πόζα και φωτογραφίζεται στο αγαπημένη του μέρος του 

σπιτιού. Φωτογραφίζει η μαμά και μας στέλνει τη φωτογραφία για 

να μπεί στο φωτογραφικό αρχείο του παιδιού 

Β. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

 Μακαρένα 

 Παπάκια 

 Γιαγκα 

 Πως το  τρίβουν το πιπέρι  

 κ.α 

 

Γ. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2021 

1.Αστείες γκριμάτσες  

Το παιδί που υποδεικνύει η  νηπιαγωγός κάνει αστείες γκριμάτσες, οι 

άλλοι προσπαθούν να μην γελάσουν 

2.Η μαγισσα λέει 

Η μάγισσαλέει: π.χ το χρώμα της μάγιισας είναι κόκκινο. Πρέπει να 

ακουμπήσουν κάτι κόκκινο μέχρι η μάγισσα να μετρήσει αργά ως το 

5. Όποιος δεν προλάβει κλείνεται στο κάστρο (στον τοίχο ακίνητος) 

3.Αγάλματα 

Το κλασσικό 



4. ΑΛΕΥΡΩΜΑΤΑ 

Τι θα χρειαστείτε: ένα βαθύ πιάτο με αλεύρι  μια λιχουδιά με 

περιτύλιγμα 

Τα παιδιά προσπαθούν να πιάσουν τη λιχουδιά από το πιάτο με το 

στόμα . Τα χέρια δεμένα πίσω στη πλατη 

 

5.Αγώνας σαλιγκαριών 

Τι θα χρειαστείτε: Ένα μαξιλάρι 

Τα παιδιά γίνονται «σαλιγκάρια» Πέφτουν στα τέσσερα με ένα 

μαξιλάρι στην πλάτη τους (το κέλυφος) Μόλις ακουστεί το σύνθημα 

τα σαλιγκάτια κάνουν  βόλτες στο χώρο μέχρι να ακουστεί πάλι το 

σύνθημα λήξης του αγώνα. Νικητής όποιος σαλιγκάρι καταφέρει  να 

μην του πέσει καθόλου το μαξιλάρι ή έστω αυτό που του έπεσε τις 

λιγότερες φορές 

6.Τσουβαλοδρομίες 

Τι θα χρειαστείτε: σακούλα σκουπιδιών 

Τα παιδιά φοράνε τις σακούλες στα πόδια και τις κρατάνε με 

τα χέρια. Με το σύνθημα πηγαίνουν στην κρεβατοκάμαρα της 

μαμάς. Νικητής όποιος επιστρέψει 1ος χωρίς να εχει πέσει κάτω 

 

7.Παραδοσιακό παιχνίδι: η ΧΑΣΚΑ 

Τι θα χρειαστείτε: ένα κοντάρι και μια λιχουδια 

(καραμέλα,σοκολατάκι ,μπισκότο ήότι άλλο εχετε 

Δένετε την λιχουδιά στην άκρη του κονταριού και την τοποθετείτε κάπου 

ή την κρατάτε σε ένα σημείο που θα είναι δύσκολο για το παιδί να τη 

φτάσει 

Προσοχή στις ζαβολιές: τα χέρια πρέπει να είναι πίσω στην πλάτη. 

 

8.Παιχνίδι ετοιμότητας 



Χορεύουμε ελεύθερα στο ρυθμό μιας αγαπημένης μουσικής . Στο 

πρώτο σφύριγμα τα παιδιά κάθονται κάτω, στο δεύτερο σφύριγμα 

χορεύουν ξανά.  

 

 
 
 

9.ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ  
 

Τι θα χρειαστείτε: ένα μπαλόνι 

Τα παιδιά εκτελούν κινήσεις με το μπαλόνι που θα τους υποδείξουμε 

(το πετάνε ψηλά προσέχοντας μην του πέσει , το  στερεώνουν στο 

λαιμό τος και χορεύουν , διαδρομή με το μπαλόνι ανάμεσα στα πόδια, 

ή στα γόνατα , ή στους αγκώνες ή στις παλάμες  κ.λ.π 
 

10.  ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 

Τι θα χρειαστείτε: την απλώστρα της μπουγάδας ή  ένα σκοινί , 

μανταλάκια, 3 βρακάκια, 2 φανέλες,  1 ζευγάρι κάλτσες  (όλα να 

ανήκουν στο παιδί) 

Με το σύνθημα ξεκινούν να απλώνουν τα ρούχα. Kανόνας: 2 

μανταλάκια σε κάθε ρούχο. Νικητής όποιος απλώσει πρώτος τα ρούχα 

του 

 

Οι γονείς να έχουν έτοιμα τα υλικά την ώρα της 

γιορτής 

 

 



 

 


