
Παιγνιώδεις δραστηριότητες με 
θέμα τους πλανήτες.

Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα



Δραστηριότητα 1η :

ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ;



Στόχος: 

• Να γνωρίσουν τα παιδιά τα ονόματα των πλανητών. 
Να μπορούν να τους απαριθμούν σωστά με τα 

ονόματά τους. 

• Να συλλέξουν πληροφορίες για αυτούς, με την 
βοήθεια την δική μας, μα και των γονιών τους. Να 
μάθουν για τα πρόσωπα { Αφροδίτη, Ερμής, κλπ.} 

από τα οποία πήραν το όνομά τους οι πλανήτες.

• Να μπορούν να βρίσκουν με ευκολία λέξεις που να 
αρχίζουν, όπως και τα ονόματα των πλανητών.

• Να συνεργάζονται αρμονικά και να υπακούν στους 
κανόνες του παιχνιδιού.

• Να διασκεδάζουν.



Υλικά:

Δύο στεφάνια.  Καρτελάκια με τα ονόματα των 

πλανητών, ένα για κάθε παιδί. Επίσης πολλά 

καρτελάκια με λέξεις που να αρχίζουν όπως και τα 

ονόματα των πλανητών. 



Περιγραφή της δραστηριότητας: 

Ποιος πλανήτης θα είναι ο νικητής; Χωρίζουμε τα παιδιά σε  
δύο ομάδες. Οι ομάδες των παιδιών, μπαίνουν σε δύο 

σειρές. Ακριβώς απέναντί τους, βρίσκεται από ένα στεφάνι, 
όπου είναι μέσα καρτέλες με λέξεις, που αρχίζουν από το 
αρχικό γράμμα του κάθε πλανήτη. Η Νηπιαγωγός, λέει τα 

ονόματα των δύο παιδιών – πλανητών, που είναι πρώτα στη 
σειρά. Τα παιδιά που ακούνε τα ονόματα των πλανητών, 

που τα έχουν καρφιτσωμένα στο στήθος τους, τρέχουν στα 
στεφάνια και διαλέγουν λέξεις που να αρχίζουν όπως και το 

όνομά τους. Χρησιμοποιούμε χρονόμετρο ή κλεψύδρα. 
Όταν ο χρόνος τελειώσει τα παιδιά επιστρέφουν στη σειρά 

τους.  Η Νηπιαγωγός, λέει τα ονόματα των αμέσως 
επόμενων παιδιών – πλανητών. Στο τέλος του παιχνιδιού, 
όποιο παιδί έχει τις περισσότερες καρτέλες με λέξεις, που 

να αρχίζουν όπως και το όνομα του πλανήτη που έχει  
καρφιτσωμένο στο στήθος του είναι και ο νικητής. 



Δραστηριότητα 2η : 

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΝ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΑ 

ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ;



Στόχος:

Να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για τους 

πλανήτες, να γνωρίσουν στοιχεία από την 

Μυθολογία, ποιος ήταν ο Άρης, ο Ουρανός, ο 

Κρόνος, κλπ, να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους 

λόγο. 

Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα ονόματα των 

πλανητών, όταν τα βλέπουν γραμμένα.  



Υλικά: 

Καρτέλες με γραμμένα επάνω τα ονόματα των 

πλανητών και με κορδέλα, ώστε να μπορούν να 

φορεθούν στο λαιμό. 

Οι καρτέλες είναι περισσότερες από τα παιδιά. 

Δύο ζάρια, όπου είναι γραμμένα στις πλευρές τους, τα 

ονόματα των πλανητών. 

Μουσική.



Περιγραφή της δραστηριότητας: 

Σκορπίζουμε στο πάτωμα τα καρτελάκια με τα ονόματα 

των πλανητών. Τα παιδιά με την συνοδεία της 

μουσικής, κινούνται στο χώρο. Μόλις η μουσική 

σταματήσει, λέμε το όνομα ενός πλανήτη. Το παιδί 

που θα εντοπίσει στην καρτέλα, το όνομα του 

πλανήτη που άκουσε, το παίρνει και το περνάει στο 

λαιμό του.  

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρις ότου όλα τα παιδιά να 

έχουν στο λαιμό τους το όνομα ενός πλανήτη. Μόλις 

αυτό γίνει, τότε τα παιδιά ένα - ένα μας μιλάνε για 

τους πλανήτες τους.



Δραστηριότητα 3η : 

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ, ΔΕΝ 

ΠΕΡΝΑΣ, ΠΕΡΝΑΣ.



Στόχος: 

Να προβληματιστούν για το αν υπάρχει ζωή και σε 
άλλους πλανήτες εκτός από τον πλανήτη γη. 

Να μιλήσουν για τους εξωγήινους, να ανταλλάξουν 
σκέψεις και απόψεις. 

Να παίξουν και να διασκεδάσουν στην συνέχεια, 
υπακούοντας στους κανόνες του παιχνιδιού. 

Να μπορούν με ευκολία να βρίσκουν λέξεις από το 
αρχικό γράμμα των πλανητών, ή ακόμα λέξεις 

ομοιοκατάληκτες με αυτές των πλανητών. 

Να απομνημονεύουν τραγούδια, όπως το συγκεκριμένο 
του παιχνιδιού, που ακολουθεί.



Υλικά:

Καρτελάκια με κορδέλα, όπου είναι γραμμένα επάνω τα 

ονόματα των πλανητών



Περιγραφή της δραστηριότητας: 

Τα παιδιά είναι σε κύκλο. Με κάποιο γνωστό λάχνισμα

τα βγάζουμε, για να δούμε ποιο παιδί πρώτο θα είναι 

το μικρό ανθρωπάκι,{ ο εξωγήινος}. 

Στην συνέχεια τα παιδιά γυρίζουν γύρω – γύρω και λένε 

το ακόλουθο τραγούδι, στο γνωστό ρυθμό του, 

Δεν περνάς, κυρά Μαρία. Το παιδί εξωγήινος, είναι 

έξω από τον κύκλο και απαντάει, όταν πρέπει. 



Παιδιά στον κύκλο, τραγουδούν:

Δεν περνάς μικρό ανθρωπάκι, δεν περνάς, δεν περνάς, 

δεν περνάς μικρό ανθρωπάκι, δεν περνάς, που πας;



Εξωγήινος γυρνώντας γύρω – γύρω, λέει:

Ναι περνάω και όλο πάω, ναι περνώ ναι περνώ. Ναι 

περνάω και γυρνάω και εδώ σταματώ. 

Και σταματά πίσω από κάποιο παιδί. Το γυρίζει, βλέπει 

την καρτέλα του και την διαβάζει. Αν για παράδειγμα 

γράφει Άρης, συνεχίζει και λέει: 

Ναι στον Άρη σταματάω και ευθύς θα σας πω, ότι 

θέλετε ρωτάτε, ναι θα σας το πω. 

Το παιδί Άρης, ρωτάει ότι θέλει. π.χ. Ποιος είναι ο 

Άρης; Ή πες μου μια λέξη που να αρχίζει από Α κλπ 



Μόλις το παιδί απαντήσει σωστά, τότε για να μην το 

παγιδέψει ο πλανήτης Άρης, πρέπει να τρέξει στην 

φορά του κύκλου. Το παιδί { Άρης} να το κυνηγήσει. 

Αν το παιδί εξωγήινος φτάσει χωρίς να πιαστεί στην 

θέση του παιδιού Άρη, κάθεται, ενώ το παιδί Άρης 

μένει χωρίς θέση. 

Γίνεται με τη σειρά του ο εξωγήινος και δίνοντας την 

καρτέλα του στο παιδί εξωγήινο, συνεχίζεται το 

παιχνίδι, μέχρι να παίξουν όλα τα παιδιά.



ΤΕΛΟΣ

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!


