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ΜΕΣΑ ΜΠΑΙΝΩ ΕΞΩ ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΓΩ ΠΗΓΑΙΝΩ

 



Μία δραστηριότητα των πρώτων ημερών 
στο Νηπιαγωγείο, με σκοπό να μάθουν τα 

παιδιά να αναγνωρίζουν το όνομά τους. 



Έχουμε ένα τούνελ από τα ψυχοκινητικά 
μας όργανα. Ένα – ένα τα παιδιά, πρέπει 
να μπούνε στο τούνελ, να βγούνε και να 

κατευθυνθούνε στο σωρό από τις 
καρτέλες με τα ονόματά τους. 



Να εντοπίσουν τη δική τους και αφού την 
πάρουν να γυρίσουν με τον ίδιο τρόπο 

στην παρεούλα. Θα γίνει η επαλήθευση και 
το παιχνίδι, αν θέλουν τα παιδιά θα 
συνεχιστεί, μέχρι να μπορούν όλα να 
εντοπίζουν με ευκολία το όνομά τους.



Παραλλαγή:  Έχοντας σαν στόχο να μπορούν τα 
παιδιά να αναγνωρίζουν το όνομά τους, από αυτό 

των φίλων τους, καθώς βλέπουν τις καρτέλες 
με τα ονόματά τους, μπορούμε να κάνουμε και το 

εξής:  
Βάζουμε τις καρτέλες των ονομάτων, σκόρπιες 

στο πάτωμα στο κέντρο της παρεούλας, όπου 
είμαστε καθισμένοι με τα παιδιά. 



Ξεκινάμε να λέμε το γνωστό και αγαπημένο 
τραγούδι, « χαρωπά τα δυο μου χέρια τα 
χτυπώ», όμως συμπληρώνουμε ως εξής: 

« χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ.{ δις} 
Μιας και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να 

γελώ και το όνομά μου θα βρω στο λεπτό.» 
Και τότε ένα – ένα παιδί εντοπίζει την καρτέλα 

με το όνομά του και την παίρνει. 



ΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ;
Έχουμε καρτέλες με τα ονόματα των 
παιδιών, όλες του ιδίου χρώματος και 

μεγέθους. Καλούμε τα παιδιά στον κύκλο. 



Τοποθετούμε κάτω στο πάτωμα σκόρπιες 
τις καρτέλες των ονομάτων. Στη συνέχεια 
καλούμε ένα – ένα τα παιδιά να σηκωθούν 
και να επιλέξουν το όνομα κάποιου φίλου 
τους, αφού πρώτα το διαβάσουν και στην 
συνέχεια να του το δώσουν.



Έχουν όλα τα παιδιά την καρτέλα τους; 
Ποια λείπουν; Οι καρτέλες που έμειναν 

στο πάτωμα είναι των παιδιών που 
λείπουν. Τις μετράμε, τις διαβάζουμε, 
γράφουμε στον πίνακα τα ονόματα των 
παιδιών που λείπουν και τον αριθμό.



Στην συνέχεια με τις καρτέλες του ονόματός μας 
στο χέρι, κάνουμε διάφορες γλωσσικές 

δραστηριότητες, όπως: 
Λέμε και άλλες λέξεις που αρχίζουν όπως το 

όνομά μας. 
Λέμε το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του 

ονόματός μας. 
Κάνουμε προτάσεις με λέξεις που αρχίζουν ή που 

τελειώνουν όπως το όνομά μας κ.λ.π.



Ακόμα με τις καρτέλες μας μπορούμε να κάνουμε 
και ένα παιχνίδι το εξής: 

Κρατώντας το κάθε παιδί την καρτέλα του, λέμε 
και εκτελούμε: 

Την καρτέλα μου στο χέρι, σαν τιμόνι την γυρνώ 
και ψηλά την ανεβάζω, όσο πιο ψηλά μπορώ. 
Τώρα κάτω ναι  την βάζω και εδώ την κρατώ.

Και συνεχίζουμε εκτελώντας κάθε φορά, αυτό που 
λέμε:



Την καρτέλα μου στο χέρι σαν τιμόνι την γυρνώ, 
στο κεφάλι μου τη βάζω και στην πλάτη μου 

εδώ. 
Την καρτέλα μου στο χέρι σαν τιμόνι την γυρνώ, σε 

έναν φίλο μου τη δίνω σε έναν φίλο που αγαπώ. 
Σε αυτό το σημείο, τα παιδιά ανταλλάσσουν τις 
καρτέλες τους. Κρατώντας αυτή τη φορά την 

καρτέλα των φίλων τους, λένε:
Την καρτέλα δες του φίλου, σαν τιμόνι την γυρνώ 

και καλά – καλά την βλέπω την διαβάζω στο 
λεπτό. Και διαβάζουν το κάθε παιδί το όνομα 
που βλέπουν να είναι γραμμένο στην καρτέλα 

που κρατούν. Και συνεχίζουν



Την καρτέλα δες του φίλου σαν τιμόνι την γυρνώ, 
ψάχνω να βρω την δικιά μου και την παίρνω 
πάλι εγώ. Στο καλάθι δες την βάζω και την 

αποχαιρετώ. Και στο σημείο αυτό το κάθε παιδί 
έχοντας βρει την καρτέλα του, την παίρνει και 
την βάζει στο καλάθι που έχουμε τις καρτέλες 

των ονομάτων . 



ΤΙ ΕΙΔΕΣ; ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ;

Μία δραστηριότητα για την καλλιέργεια της 
παρατηρητικότητας των παιδιών και του 

προφορικού τους λόγου. 



Έχουμε στην αρχή τρεις κάρτες, όπου 
απεικονίζουν ζώα ή αντικείμενα, στη συνέχεια 

αυξάνουμε προοδευτικά τον αριθμό των καρτών. 
Τοποθετούμε τις κάρτες στο πάτωμα, καθώς 

είμαστε καθισμένοι στην παρεούλα με τα παιδιά 
και τα προτρέπουμε να τις παρατηρήσουν. Στη 

συνέχεια καλούμε ένα – ένα τα παιδιά και 
κάνουμε το εξής:



Τα προτρέπουμε να παρατηρήσουν τις κάρτες. 
Τις σκεπάζουμε στη συνέχεια ή τις γυρίζουμε 

ανάποδα. Τα καλούμε τότε να μας πούνε 
βλέποντας τις σκεπασμένες κάρτες τι κρύβετε 
από κάτω. Τις γυρίζουμε, επαληθεύουμε και 

προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν και μία 
πρόταση με το αντικείμενο ή ζώο που βλέπουν 

στην κάρτα. 



Τα παιδιά με τη σειρά, βλέπουν τις καρτέλες. Στη 
συνέχεια τα προτρέπουμε να γυρίσουν την πλάτη 
τους σε αυτές, ενώ εμείς αφαιρούμε μία κάρτα ή 

αλλάζουμε σειρά στις κάρτες ή προσθέτουμε 
κάρτα. Κάθε φορά καλείται το παιδί να 

παρατηρήσει αν κάποια λείπει, αν άλλαξε θέση ή 
αν ήρθε και κάποια καινούρια. 



ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Μία δραστηριότητα για την καλλιέργεια του 

προφορικού λόγου. 



Έχουμε ένα καλάθι, όπου βάζουμε μέσα 
πολλά καρτελάκια με εικόνες. Το καλάθι 

με τη σειρά το παίρνουν τα παιδιά και 
λέγοντας τα λόγια, « το καλάθι μου στο 
χέρι τι ωραία το κρατώ, γύρω- γύρω 
δες γυρίζω σε ένα φίλο σταματώ,» 

γυρίζουν στον κύκλο και καθώς σταματούν 
σε ένα παιδί λένε: « πάρε κάρτα και έλα 
πες μας, πες τι βλέπεις στο λεπτό» 

προτρέπουν το φίλο να πάρει μία κάρτα 
και αφού την παρατηρήσει να μας πει τι 

βλέπει, κάνοντας μία πρόταση. 



Για παράδειγμα αν πάρει κάρτα με ένα σκυλάκι, να 
μας πει:  Βλέπω ένα σκυλάκι που κάθεται ή που 
τρώει ή ότι άλλο βλέπει. Στη συνέχεια παίρνει 
αυτό το καλάθι και συνεχίζει το παιχνίδι, μέχρι 

να μιλήσουν όλα τα παιδιά. 



ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΘΑ ΡΘΩ, ΘΕΛΩ 
ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΘΩ



Με τα παιδιά είμαστε καθισμένοι στην παρεούλα. 
Ξεκινάμε εμείς το παιχνίδι για να δείξουμε και 
τον τρόπο που αυτό παίζεται και βέβαια τον 
σκοπό του, που δεν είναι άλλος από το να 

βοηθήσει τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους.



Σηκωνόμαστε λοιπόν πρώτα εμείς και λέγοντας τα 
λόγια «κοντά σου φίλε μου θα ρθω, θέλω να σου 

συστηθώ» πλησιάζουμε ένα παιδί. 
Στεκόμαστε μπροστά του και του συστηνόμαστε. 
Με λένε Σάσα, εσένα πως σε λένε; Το παιδί μας 
λέει το όνομά του και σηκώνεται αυτό τώρα για 

να πάει σε ένα άλλο παιδί και να συστηθεί. 
Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουν τα παιδιά, μέχρι 

όλων τα ονόματα να ακουστούν.



ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΚΑΙ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΩ. 

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΘΩ ΤΙ ΜΟΥ 
ΑΡΕΣΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.



Θα χρειαστούμε το τούνελ από τα ψυχοκινητικά 
μας όργανα. Αν δεν έχουμε τούνελ μπορούμε να 

χαράξουμε μία διαδρομή με χαρτοτέιπ και να 
προτρέψουμε τα παιδιά να την κάνουν με 

προσοχή, προκειμένου να φτάσουν απέναντι από 
την παρεούλα, όπου και θα είναι συγκεντρωμένα, 

σε κάποιο σημείο της τάξης. 



Διαφορετικά στήνουμε το τούνελ, εξηγούμε πως 
θα περάσουν ένα – ένα τα παιδιά μέσα από αυτό 
για να φτάσουν απέναντι σε κάποιο σημείο που 

θα ορίσουμε. Μόλις φτάσουν στο τέρμα, θα 
βγουν θα χαιρετίσουν, θα συστηθούν και θα μας 
πουν τι τους αρέσει να κάνουν. { Π.χ. Γεια σας 

με λένε Σάσα τα ζωάκια αγαπώ, έχω ένα 
σκυλάκι και μου αρέσει να το πηγαίνω βόλτες 

και να το φροντίζω.}



ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
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