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Τα παιχνίδια που ακολουθούν, στοχεύουν στην 

δημιουργία κλίματος χαράς και διασκέδασης, κατά 

τις πρώτες ημέρες του ερχομού των παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο. 

Συνδυάζουν την διασκέδαση με την γνώση, καθώς τα 

παιδιά  καλούνται να έρθουν σε επαφή με τις 

αντίθετες έννοιες, αλλά και με τα χρώματα. 

Συνδυάζουν όμως και την διασκέδαση με τις 

δεξιότητες. 

Μαθαίνουν τα ομοιοκατάληκτα τετράστιχα που 

ευχαριστεί τα παιδιά να τα επαναλαμβάνουν 

καθώς παίζουν, καλλιεργώντας έτσι αβίαστα τον 

λόγο.



Παιχνίδι 1ο .  

Στο τούνελ μπες.

Υλικά: Το τούνελ από τα ψυχοκινητικά μας 

όργανα



Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα. Έχουμε 

τοποθετήσει σε μία απόσταση το τούνελ από τα 

ψυχοκινητικά μας όργανα. Καλούμε ένα παιδί, 

λέγοντας:

Έλα φίλε μην αργείς, μπες στο τούνελ και όταν 

βγεις, έναν φίλο σου θα βρεις. Κοίτα να του 

συστηθείς.

Πράγματι το παιδί σηκώνεται μπαίνει στο τούνελ 

και βγαίνοντας πηγαίνει σε ένα άλλο παιδί 

λέγοντας το όνομά του: Με λένε, για 

παράδειγμα, Βασίλη, εσένα πως σε λένε; 



Το παιδί συστήνεται, λέει το όνομά του και στην 

συνέχεια ο Βασίλης, λέγοντας τα λόγια, έλα φίλε 

μην αργείς, κλπ προτρέπει τον φίλο να μπει στο 

τούνελ. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρις ότου να παίξουν 

όλα τα παιδιά. 



Παιχνίδι 2ο .

Ανεβαίνω, κατεβαίνω…

Υλικά: Ένα καρεκλάκι από τα έπιπλα της τάξης 

μας.



Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα. 

Σηκώνεται πρώτη η νηπιαγωγός και εκτελεί. 

Στην μέση της παρεούλας, είναι ένα καρεκλάκι. 

Η νηπιαγωγός εκτελεί λέγοντας: 

Ανεβαίνω,{στο καρεκλάκι,} κατεβαίνω, γύρω –

γύρω τρέχω {από το καρεκλάκι} για να δω 

τώρα εγώ σε ποιον θα πάω να συστηθώ;



Και σταματά μπροστά από κάποιο παιδί. 

Λέει το όνομά της, περιμένει από το παιδί να πει 

το δικό του και τότε είναι αυτό το παιδί που θα 

σηκωθεί, για να συνεχίσει το παιχνίδι, μέχρι να 

ακουστούν όλα τα ονόματα των παιδιών. 



Παιχνίδι 3ο

Για δες ζικ – ζακ πηγαίνω

Υλικά: Τα τουβλάκια από τα ψυχοκινητικά μας 

όργανα ή οι κώνοι. 



Τα παιδιά στην παρεούλα. Έξω από αυτήν και 

σκόρπια στην τάξη έχουμε βάλει τους κώνους ή 

τα τουβλάκια, έτσι ώστε τα παιδιά να πρέπει να 

κάνουν μία ζικ – ζακ διαδρομή, μέχρι να 

φτάσουν στην παρεούλα και στους φίλους. 

Την αρχή την κάνουμε πάντα εμείς. Έτσι λοιπόν 

σηκωνόμαστε και εκτελούμε λέγοντας: Για δες 

ζικ – ζακ πηγαίνω, τα εμπόδια περνώ, σε έναν 

φίλο μου πηγαίνω, θέλω να του συστηθώ. 



Και η νηπιαγωγός κατευθύνεται σε ένα παιδί, λέει 

το όνομά της, ακούει το όνομα του παιδιού που 

τώρα πρέπει αυτό να σηκωθεί, να εκτελέσει την 

διαδρομή και να πάει σε έναν άλλον φίλο. Να 

του συστηθεί, ο φίλος να πει και αυτός το όνομά 

του, να σηκωθεί και με τον ίδιο τρόπο να 

συνεχιστεί το παιχνίδι, μέχρι να παίξουν και να 

ακουστούν όλα τα παιδιά.



Παιχνίδι 4ο

Τρέχω, τρέχω όσο μπορώ.

Υλικά: Ένα ταμπουρίνο, για να συνοδεύουμε τα 

παιδιά στο τρέξιμό τους. 



Τα παιδιά καλούνται να σηκωθούν και με την 

συνοδεία του ταμπουρίνου, να τρέξουν είτε μέσα 

στην τάξη είτε στην αυλή του σχολείου, 

λέγοντας τα λόγια: Τρέχω, τρέχω ναι εγώ, στο 

σχολειό μου που αγαπώ. Και τα χέρια μου 

ψηλά, τα κρατώ όσο μπορώ. 



Μόλις όμως το ταμπουρίνο σταματήσει πρέπει τα 

παιδιά να σταματήσουν το τρέξιμο να 

κατεβάσουν τα χέρια και να πούνε: 

Τώρα να, τα κατεβάζω, βρίσκω φίλο και 

αγκαλιάζω, πως σε λένε; Τον ρωτώ, θέλω να 

του συστηθώ. 

Το ένα παιδί λέει στο άλλο το όνομά του και το 

παιχνίδι συνεχίζεται. Κάθε φορά όμως 

καλούνται να αγκαλιάσουν έναν καινούριο φίλο. 



Παιχνίδι 5ο

Μπαίνω μέσα στο στεφάνι.

Υλικά: Ένα στεφάνι από τα ψυχοκινητικά μας 

όργανα. 



Τα παιδιά είναι καθισμένα. Εμείς ξεκινάμε το 

παιχνίδι έχοντας ένα στεφάνι. Λέμε τα εξής 

λόγια καθώς εκτελούμε: Μπαίνω μέσα στο 

στεφάνι, ναι το παίρνω το κρατώ με τα χέρια 

μου τα δυο. Το σηκώνω όσο μπορώ. Τώρα 

κάτω το ακουμπάω, έξω βγαίνω και μέσα εγώ 

θα ξαναμπώ με έναν φίλο που θα βρω και 

ευθύς θα συστηθώ. 



Βγαίνουμε τότε έξω από το στεφάνι και 

κατευθυνόμαστε σε ένα παιδί. Του λέμε το 

όνομά μας, περιμένουμε να μας το πει και εκείνο 

και τότε μαζί επιστρέφουμε στο στεφάνι. 

Το παιδί που μόλις μας συστήθηκε είναι αυτό 

τώρα που θα πάρει το στεφάνι για να συνεχιστεί 

το παιχνίδι μέχρι να παίξουν όλα τα παιδιά.



Παιχνίδι 6ο

Διάλεξε χρώμα.

Υλικά: Οι μαρκαδόροι της τάξης μας και ένα 

τούνελ από τα ψυχοκινητικά μας όργανα.



Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα. Έχουμε 

βάλει ένα τούνελ και έχουμε απλώσει σε ένα 

τραπέζι τους μαρκαδόρους από ένα κουτί, όλων 

των χρωμάτων. Εμείς είμαστε που θα 

εκτελέσουμε το παιχνίδι, καθώς το εξηγούμε. 

Έτσι λέμε και εκτελούμε: Διάλεξε χρώμα,στο 

τούνελ μπες και όταν βγεις, τρέξε και βρες, 

φίλο που να έχει το χρώμα αυτό. Συστήσου

γρήγορα και άσε αυτόν, να πάρει χρώμα όποιο 

αγαπά και το παιχνίδι ωραία για όλους να 

κυλά. 



Παίρνουμε ένα χρώμα για παράδειγμα κόκκινο, 

μπαίνουμε, βγαίνουμε από το τούνελ και 

κατευθυνόμαστε σε ένα παιδί που έχει επάνω 

του κόκκινο χρώμα. Συστηνόμαστε μας λέει και 

αυτό το όνομά του και είναι αυτό τώρα που θα 

πρέπει να πάρει ένα χρώμα και να εκτελέσει το 

παιχνίδι.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να παίξουν όλα τα 

παιδιά.



Παιχνίδι 7ο

Περπατώ – περπατώ, το σακούλι ισορροπώ.

Υλικά: Ένα σακουλάκι με όσπρια, από τα 

σακουλάκια αφής του ψυχοκινητικού μας 

υλικού, ή εάν δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο 

μπορούμε να βάλουμε στο κεφαλάκι των 

παιδιών και να σταθεί. Για παράδειγμα ένα 

πλαστικό πιατάκι.



Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα. Εμείς 

πρώτα θα δείξουμε το παιχνίδι. Βγαίνουμε έξω 

από την παρεούλα και βάζοντας το σακουλάκι 

στο κεφάλι μας, βαδίζουμε προσεχτικά 

λέγοντας; Το σακούλι στο κεφάλι, δέστε πως 

ισορροπώ, σε έναν φίλο σταματάω, θέλω να 

του συστηθώ. 



Και προχωρώντας προσεχτικά, σταματάμε 

μπροστά σε ένα παιδί, του δίνουμε το 

σακουλάκι, του συστηνόμαστε και είναι αυτό 

τώρα που πρέπει να σηκωθεί, να περπατήσει με 

το σακουλάκι και πάλι να επιστρέψει στην 

παρεούλα, δίνοντάς το σε ένα άλλο παιδί. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να παίξουν και να 

ακουστούν τα ονόματα από όλα τα παιδιά.




