
Παιχνίδια που δημιουργήθηκαν με αφορμή 

την ενασχόλησή μας, με την θεματική 

ενότητα, διατροφή.

Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα



Παιχνίδι πρώτο.

Ποιο παιδάκι τρώει αυτό; Είναι τρόφιμο σωστό; 

Είναι λέτε υγιεινό ή μήπως ανθυγιεινό;



Περιγραφή του παιχνιδιού:

Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα. 
Έχουμε ένα ζάρι, όπου στις πλευρές του 

έχουμε κολλήσει φατσούλες παιδιών 
χαρούμενων και λυπημένων. 

Έχουμε και δύο καλαθάκια. Δίπλα στο ένα 
καλαθάκι, είναι ένα αγοράκι {κατασκευή από 

χαρτόνι} χαρούμενο και ένα λυπημένο. 
Έχουμε και πολλές καρτέλες τροφίμων 

υγιεινών και ανθυγιεινών. 



Ένα – ένα παιδάκι, ρίχνει το ζάρι. Βλέπει ποιο 
παιδάκι έχει το ζάρι στην πλευρά του. Είναι 

χαρούμενο;Πρέπει να βρούνε τρόφιμο υγιεινό, 
να μας μιλήσουν για αυτό και να το δώσουν 

στο παιδάκι το χαμογελαστό. 



Αν τύχουν στο ζάρι φατσούλα λυπημένη, τότε 
διαλέγουν ένα τρόφιμο ανθυγιεινό και το 
δίνουν στο λυπημένο παιδάκι. Στο τέλος 

μιλάμε για τις σωστές τροφές που τρώει το 
χαρούμενο παιδάκι και για τις τροφές που μας 

κάνουν λυπημένους



Παραλλαγή του παιχνιδιού:

Ρίχνουμε το ζάρι με τους αριθμούς. Αφού έχουμε 

μιλήσει για τις τροφές που πρέπει να τρώμε 

και ποιες όχι, βλέπουμε το αριθμό στο ζάρι. 

Ανάλογα με τον αριθμό, λέμε 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 

τρόφιμα υγιεινά ή ανθυγιεινά. 



Παιχνίδι δεύτερο.

Πέστε  μου τι είναι αυτό; Φρούτο ή λαχανικό;

Ένα παιχνίδι που θα βοηθήσει τα παιδιά να 
διακρίνουν τα φρούτα από τα λαχανικά.



Έχουμε πολλά καρτελάκια με φρούτα και 

λαχανικά. Έχουμε τοποθετήσει στο πάτωμα τα 

στεφάνια από τα ψυχοκινητικά μας όργανα. 

Μέσα σε κάθε στεφάνι, έχουμε βάλει ένα 

καρτελάκι. Τα παιδιά με την συνοδεία της 

μουσικής, καλούνται να κινηθούν στον χώρο 

και ανάμεσα από τα στεφάνια. 

Μόλις η μουσική σταματήσει πρέπει να μπούνε 

σε κάποιο στεφάνι, να πάρουν το καρτελάκι 

και να μας μιλήσουν για αυτό. 



Παιχνίδι Τρίτο. 

Όζε – Βιζεβόζε.

Ένα παιχνίδι διάκρισης των τροφίμων που 

πρέπει να καταναλώνουμε για γερό κορμί.



Έχουμε τοποθετήσει στο πάτωμα διάφορες 

καρτέλες τροφίμων. Καλούμε τα παιδιά να 

καθίσουν στην παρεούλα και γύρω από τις 

καρτέλες. 

Καλούμε ένα – ένα τα παιδιά και λέγοντας τα 

μαγικά λόγια, να μας πούνε τροφές που θα μας 

χαρίσουν γερό κορμί και καλή υγεία.



Τα λόγια είναι:

Όζε βιζεβόζε, βιζεβάλα, βουβάλα, ποιο παιδάκι 

θα μου πει την μαγική την συνταγή για να 

έχουμε κορμί γερό, όμορφο και δυνατό;



ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ


