
Παίζω παίζω όσο μπορώ… 
γίνομαι παιδί γερό! 



4ο Νηπιαγωγείο 
Κέρκυρας 

Σωτηρία  Γεωργοτά 

Σοφία Σουλιώτη 

Θεοδώρα  Κονδύλη 



Γενικός σκοπός: 
Όλες οι διαθεματικές ενότητες εμπλέκονται στη μάθηση 
με τρόπο αβίαστο καθώς γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά,  
πληροφορική, περιβάλλον «διδάσκονται» στο παιδί την 
ώρα που παίζει 
Με λίγα λόγια 

Παίζει… μαθαίνει… διασκεδάζει! 



Στόχοι του προγράμματος: 

. 

 Να κατανοήσουν τις βασικές ανάγκες για 
συναναστροφή και άσκηση του σώματος και 
των αισθήσεων. 
 

Να κατανοήσουν έννοιες του χώρου, του 
χρόνου και του ρυθμού. 

Να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να 
αντιστοιχίζουν, να μετρούν, να σειροθετούν 
αντικείμενα και σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια. 



Στόχοι του προγράμματος: 

. 

 Να ενισχύσουν την πρωτοβουλία τους, τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα.  

Να βελτιώνουν και να εμπλουτίσουν τον 
προφορικό τους λόγο, να περιγράφουν, να 
εξηγούν, να ερμηνεύουν, να ακούν και να 
κατανοούν κανόνες παιχνιδιών.  

Να αφομοιώνουν ήθη και έθιμα του τόπου και 
να μεταφέρουν την εμπειρία αυτή και γνώση, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της 
παράδοσης. 



Στόχοι του προγράμματος: 

. 

 Να είναι ικανά να επιλέγουν το κατάλληλο 
παιχνίδι-αντικείμενο έχοντας υπόψη τους 
κάποια κριτήρια. 
 

Να συμμετέχουν στην προστασία του 
περιβάλλοντας επιλέγοντας παιχνίδια -
αντικείμενα με φιλικό προς το περιβάλλον 
υλικό και ανακυκλώνοντάς τα. 

 Να γνωρίσουν τις κυριότερες μονάδες του 
υπολογιστή, να αναζητούν πληροφορίες στο 
διαδίκτυο και να «παίζουν» στον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό. 
 



Γλώσσα 



με αφορμή την καταστροφή ενός παιχνιδιού στη 
γωνιά του οικοδομικού υλικού, προκαλείται συζήτηση 
σχετικά με το παιχνίδι ( παιχνίδι-αντικείμενο) και 
διατυπώνονται σχετικές ερωτήσεις: 
-πως έγινε, τι σε στενοχώρησε και γιατί 
-γιατί είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι για σένα 
-γιατί πρέπει να προσέχουμε τα παιχνίδια μας 
- έχετε όλοι κάποιο αγαπημένο παιχνίδι, ποιο είναι 
αυτό; 
Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε το αγαπημένο μας 
παιχνίδι , το παρουσιάζουμε στην ομάδα, το 
περιγράφουμε και εξηγούμε πως παίζουμε με αυτό και 
γιατί είναι το αγαπημένο μας. 



Ζωγραφική 

Ζωγραφίζω… 
το αγαπημένο μου 
παιχνίδι 

το αγαπημένο μου παιχνίδι 
 



Πίνακας 
αναφοράς 

Δημιουργούμε πίνακα αναφοράς όπου με τη βοήθεια 
της εικόνας τα παιδιά διαβάζουν λέξεις που 
αναφέρονται σε ονομασίες παιχνιδιών. 
 



Παιχνίδι 
…χωρίς 
παιχνίδι! 

Προβληματιζόμαστε για το πώς και αν θα μπορούσαμε να 
παίξουμε αν δεν υπήρχαν τα παιχνίδια- αντικείμενα.  Στη 
συνέχεια παίζουμε ένα ομαδικό παιχνίδι που δεν απαιτεί 
κανένα παιχνίδι –αντικείμενο. 

 

Πινακωτή-
πινακωτή 

Από τo άλλο 
μου το αυτί… 



Αναζητώ πληροφορίες… 
Περιγράφω το 
παραδοσιακό παιχνίδι «τα 
μήλα»» 

Περιγράφω το παραδοσιακό 
παιχνίδι «γύρω γύρω όλοι 



Άχρηστα 
αντικείμενα 
μεταμορφώνονται 
 

Η νηπιαγωγός δίνει σε κάθε ομάδα διαφορετικά  άχρηστα αντικείμενα    
 ( κορδέλες, φτερό, φελλό , κομμάτι  ξύλο, καρυδότσουφλο κτλ.). Στη συνέχεια τα παιδιά 
σε ομάδες σκέφτονται πως θα μπορούσαν τα αντικείμενα αυτά να τα μετατρέψουν σε 
παιχνίδι. Με το παιχνίδι που φαντάζονται συνθέτουν μια μικρή ιστορία. Παρουσιάζει η κάθε 
ομάδα την ιστορία της. 
 



Με αφορμή το παραμύθι « όταν η μπάλα ονειρεύεται 
τρελά» του Χρήστου Μπουλώτη 

Μια μπάλα 
μεταμορφώνεται σε 
…κοριτσάκι 

και μια άλλη 
σε…αυτοκίνητο 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μπάλα που 
έβλεπε ένα κοριτσάκι να παίζει και ζήλεψε και 
ήθελε να παίξει μαζί της. Ήρθε το κοριτσάκι 
και της είπε «’έλα να μου κάνεις παρέα». Όταν 
έπαιξαν πήγαν στο σπίτι τους και έφαγαν. Το 
βράδυ στο όνειρό της η μπάλα 
μεταμορφώθηκε σε κοριτσάκι 

Μια φορά κι έναν  καιρό ήταν 
μια πολύχρωμη μπάλα με 

μαύρες βούλες και ήθελε να ίνει 
αγωνιστικό με τουρμπίνες 



Το δικό μας 
βιβλίο 

Με αφορμή το παραμύθι « όταν η μπάλα ονειρεύεται τρελά» του Χρήστου 
Μπουλώτη, τα παιδιά φαντάζονται σε τι θα ήθελαν να μεταμορφώσουν αυτά 
τη δική τους μπάλα. Ζωγραφίζουν τις ιδέες τους, κόβουν τις ζωγραφιές τους 
και αφού τις κολλήσουν σε ένα μεγάλο αυτοσχέδιο βιβλίο, με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού καταγράφουν τη δική τους ιστορία. 



Μια μικρή 
ομάδα παιδιών 

αναλαμβάνει 
την 
εικονογράφηση 
του εξώφυλλου  



Είναι «τα 
όνειρα μιας 
κόκκινης 
μπάλας»… 

και το 
υπογράφουν 
τα παιδιά του 
4ου 
Νηπιαγωγείου 



Να σας το 
διαβάσουμε; 

 

 

…κόκκινη κλωστή 
δεμένη… 



 

 
Διαβάζουμε το παραμύθι «Με αυτή την μπάλα παίζουμε 
όλοι» των Μπριγκίττε Βένιγκερ και Ευα Θάρλετ. 
Με αφορμή το παραμύθι κατασκευάζουμε αφίσα όπου τα παιδιά 
μέσα από εικόνα και κείμενο παρουσιάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούμε να παίξουμε  χωρίς φιλονικίες. 
 



λαχνίσματα 
Ο καρακατσάνης… Της Ελένης το βραχιόλι… 



Γλωσσικό παιχνίδι 

 
Γλωσσικό παιχνίδι 

Με αφορμή το παραμύθι του Ινκιοφ «η κούκλα που ήθελε 
να αποκτήσει ένα μωρό» όπου κάθε όνομα της κούκλας 
είναι μικρότερο από το προηγούμενο, και δημιουργείται 
με την αφαίρεση του πρώτου γράμματος 

 ( Μάνουσκα, ‘Ανουσκα, Νούσκα ,Κα) παίζουμε γλωσσικά 
παιχνίδια και μέσα από κάθε λέξη ανακαλύπτουμε πολλές 
νέες, άλλες γνωστές και άλλες όχι. Ανακαλύπτουμε λέξεις 
με την ίδια κατάληξη-φωνούλα. ( από το όνομα Κα του 
παραμυθιού). 

 



Μια ρόδα 
…μια ιδέα 
 

Τα παιδιά καλούνται να φανταστούν πως θα 
χρησιμοποιήσουν μια ρόδα που βρήκαν για να φτιάξουν ένα 
παιχνίδι. Ζωγραφίζουν την ιδέα τους και εξηγούν πως π.χ. 
μεταμόρφωσαν τη  ρόδα σε ένα αμαξάκι. 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε ένα 
παιδάκι που το λέγανε Μανώλη. Το 
παιδάκι βρήκε μια ρόδα .Φώναξε 
αμέσως την κ. Φαντασία να τον 
βοηθήσει να μεταμορφώσει τη 
ρόδα σε  παιχνίδι. Την έβαλε σε 
ένα ποδήλατο ή σε ένα αμάξι κι 
έτσι είχε ένα καινούριο παιχνίδι να 
παίξει!! 



Συνεχίζω μια ιστορία: 
ξεκινάμε την ιστορία, τα παιδιά καλούνται να 

την ολοκληρώσουν 





Αντιστοιχήσεις 

Μέσα από την 
αφήγηση μιας 
ιστορίας τα παιδιά 
καλούνται να 
αντιστοιχήσουν  
παιχνίδια με τα 
εξαρτήματά τους 
όπως: 
Τιμόνια- αυτοκίνητα 
Χαρταετός-ουρά κτλ. 
 



 
 
Ζωγραφίζουμε τόσες 
μπάλες όσα τα παιδιά 

Ζωγραφίζουμε τόσα 
καπέλα όσες οι κούκλες 



Αντιστοιχήσεις 
 

Αφού έχουμε 
εξοικειωθεί με 
προηγούμενες 
δραστηριότητες, 
αντιστοιχίζουμε 
παιχνίδι-αντικείμενο, 
εικόνα, λέξη. 

 



Σειραθετήσεις-
εγκλεισμός 
 

Με αφορμή το παραμύθι « η κούκλα που ήθελε να 
αποκτήσει ένα μωρό» του Ινκιόφ τα παιδιά 
σειροθετούν τις κούκλες και τις τοποθετούν τη μία 
μέσα στην άλλη ( εγκλεισμός). 



αριθμομπερδέματα 

Tα παιδιά φτιάχνουν μια ιστορία με τρεις κούκλες τριών  
μεγεθών και δύο χρωμάτων. Τα πρόσωπα 
αυξομειώνονται ανάλογα με την εξέλιξη της ιστορίας. 
 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ 

ΜΑΝΤΕΥΩ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΩ… 



Επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
Παρατηρούμε το σχέδιο μιας μπάλας όπου σε αυτό επαναλαμβάνεται ένα 
συγκεκριμένο μοτίβο.  
Αφού με διάφορα υλικά αντιληφθούμε την έννοια του μοτίβου φτιάχνουμε το 
δικό μας σχέδιο με το οποίο θα διακοσμήσουμε ένα παιχνίδι. 
 

Φορτηγό -ήλιος Αυτοκίνητο-ήλιος 



με αφορμή την 
επίσκεψή μας σε 
κατάστημα 
παιχνιδιών, 
συγκεντρώσαμε 
σε κατάλογο  τα 
είδη παιχνιδιών 
που είδαμε εκεί 
 

Σε πίνακα κατανομής 
συχνοτήτων σημειώσαμε τις 
προτιμήσεις τους: 

κούκλες:6 

αμαξάκια:7 

επιτραπέζια:3 

Ζώα:4 

Παζλ:6 

Με τη βοήθεια του πίνακα 
κατανομής, φτιάξαμε γράφημα 
και βρήκαμε το επικρατέστερο 
σε προτίμηση παιχνίδι. 

 



Συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Τα 
καταμετράμε 

Παρουσιάζουμε 
τα δεδομένα με 

γράφημα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 



Γραφήματα 

Πίνακας κατανομής με τις 
προτιμήσεις των παιδιών 
στα παιχνίδια 

Γράφημα σύμφωνα με 
τον πίνακα κατανομής 



Λύνουμε απλά μαθηματικά 
προβλήματα… 

 Μια μεγάλη μαύρη κούκλα κάθισε κάτω από ένα δέντρο και 
την ακολούθησαν δυο μικρές μαύρες κούκλες. Πόσες ήταν 
όλες μαζί; 

Σειραθετούμε κούκλες 



Παζλ και 
επιτραπέζια 
παιχνίδια 
 

Καθημερινά τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίζουν με 
επιτραπέζια παιχνίδια και παζλ. 
 





Χαρτοδιπλωτική 
 

Με ένα απλό χαρτί και το ανάλογο δίπλωμα τα παιδιά 
φτιάχνουν χάρτινα καραβάκια και σαΐτες. 

 



Τρισδιάστατα 
αμαξάκια 
 

Με μικρά 
χάρτινα 
κουτάκια και 
φελλούς 
φτιάχνουμε 
αμαξάκια 
 



Αμαξάκια 
από… πέτρα! 
 

Χρωματίζουμε 
πέτρες που 
μαζέψαμε από την 
παραλία για να τις 
μετατρέψουμε σε 
μικρά αμαξάκια! 

Όσο και να 
βάφω… πέτρα 

μένει! 



Ανεμόμυλος 
 

Φτιάχνουμε μικρούς 
χάρτινους 
ανεμόμυλους 



Μαράκες 
 

Φτιάχνουμε 
μουσικά όργανα 
από χάρτινα 
ρολά, πλαστικά 
κουτάκια 
χαρτόνια και 
…ρύζι! 
 



Χάρτινες 
κούκλες… 

Με πολύχρωμα 
γκοφρέ και 
εφημερίδες 
φτιάχνουμε 
διάφορες 
κούκλες 



Μικρές 
ματριόσκες 

Κόβουμε από χαρτόνι μπάμπουσκες , τις χρωματίζουμε και 
τις κολλάμε στη βάση. Τοποθετούμε τη μία κούκλα μέσα 
στην άλλη και δημιουργούμε τη δική μας σειρά ματριόσκες. 
 



αεροπλανάκια 
 

με γλωσσοπίεστρα και ξυλάκια παγωτού κατασκευάσαμε 
μικρά ξύλινα αεροπλανάκια 
 



Ζωγραφική 
 

Δημιουργούμε 
αφίσα με το 
αγαπημένο μας 
παιχνίδι. 
 



Από τον 
πίνακα 
Κουκου του 
Ιακωβίδη 

Ζωγραφίζουμε 
πίνακες 
ζωγραφικής 
που 
απεικονίζουν 
παιχνίδια.  

  



Με ένα χαρτόκουτο, 
πινέλα και χρώματα 
κατασκευάζουμε το 
κάστρο των 
ιπποτών για να 
παίξουμε με τα 
playmobil. 

Σχεδιάζουμε τα 
παράθυρα, την πόρτα 
τη σκεπή βρίσκοντας 
πληροφορίες σε σχετικά 
βιβλία. Ανατρέχουμε 
στο διαδίκτυο όπου 
περιηγούμαστε στο 
κάστρο των ιπποτών 
της Ρόδου. 
 



Κι όπως λέει 
η παροιμία 
«να βάλω ένα 
κεραμίδι στο 
κεφάλι μου» 

Ένα κεραμίδι 
μεταμορφώνεται 
σε κουκλόσπιτο 
 



παίζουμε 
παιχνίδια 
ρόλων 
 



Μικροί 
καραγκιοζοπαίχτες 

με αφορμή την 
επίσκεψη 
καραγκιοζοπαίχτη 
στο σχολείο μας , 
γινόμαστε κι εμείς 
μικροί 
καραγκιοζοπαίχτες. 
 



Ζωγραφίζουμε τον καραγκιόζη νερουλά 



Αποκριές 

Με γαϊτανάκι 



Και μικρά 
ινδιανάκια να 
χορεύουν 





Παραδοσιακά 
παιχνίδια 

Αλάτι χοντρό, 
αλάτι ψιλό 



Παιχνίδια 
αυλής 
 

Τσιγκολελέτα 

Δυο 
δεκάρες η 
βιολέτα… 



Παιχνίδια αυλής 

διελκυνστίδα 

Αχ! Κι εγώ που 
στοιχημάτισα στους 

άλλους! 



Παιχνίδια 
αυλής 

Σκυταλοδρομίες 
με νερό 

Κάτσε να 
έρθει η σειρά 
μου και τα 

λέμε! 



Παιχνίδια αυλής 

Παιχνίδια με 
μπαλόνι 



Παιχνίδια αυλής 

κρυφτό 

Ένα , δύο , 
τρία …φτου 

και βγαίνω! 



Παιχνίδια αυλής 

Παιχνίδια με 
μπάλα 





Ένα από τα 
πολλά 
τραγουδάκια 
που μάθαμε: 

Έχω ένα μικράκι, 
ελεφαντάκι 
τετρακόσια είκοσι 
κιλά 
τρώει εφτά κασόνια, 
μακαρόνια 
κι όλο κάνει τούμπες 
και γελά 
 
 



Πληροφορική 



Προβληματιζόμαστε για το 
αν υπάρχει χώρος που 
φυλάγονται παλιά 
παιχνίδια. 
Αναζητούμε πληροφορίες 
στο διαδίκτυο για το 
μουσείο παιχνιδιών. 
Επισκεπτόμαστε τις σελίδες 
στο διαδίκτυο:  
www.muzeumhracek-rk.cz 
www.benaki.gr 

 Τα παιδιά με το λογισμικό 
«εξερευνητές» παίζουν 
παιχνίδια στον υπολογιστή: 
ταιριάζουν το κατάλληλο 
παιχνίδι στο κατάλληλο 
έκθεμα με την κατάλληλη 
λέξη. 
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Επιλύουμε απλές 
μαθηματικές 
καταστάσεις 
παίζοντας στον 
υπολογιστή 

κατασκευάζουμε επιτραπέζια 
παιχνίδια στο 
www.animaljr.com/free printable-
bingo-cards 

swap puzzle-πρόγραμμα 
δημιουργίας puzzle 
http//10hdargou.wordpress.com  

  

 

http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free
http://www.animaljr.com/free


Μελέτη Περιβάλλοντος 



Επισκεφτήκαμε ένα κατάστημα 
παιχνιδιών στο κέντρο της πόλης. 
Συζητήσαμε για το τι θα δούμε και 
το τι θα μάθουμε στο κατάστημα 
και φτιάξαμε το δικό μας 
ερωτηματολόγιο. Μια ομάδα 
παιδιών ανέλαβε το ρόλο των 
δημοσιογράφων που θα ρωτούσαν 
τον ιδιοκτήτη: 

 

-πόσο κοστίζουν τα παιχνίδια ; 

 

-τι παιχνίδια επιλέγουν τα 
παιδιά; 

 

-Λες να το 

αγοράσω 
αυτό; 



επίσκεψη σε 
μουσείο 
χαρτονομισμάτων 
 

Με αφορμή τις χρηματικές 
μας συναλλαγές στο 
κατάστημα παιχνιδιών 
επισκεφτήκαμε το μουσείο 
χαρτονομισμάτων όπου 
εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία 
να ακούσουμε από την κ. 
Μπούα ένα μικρό 
παραμύθι για τη διαδρομή 
των χρημάτων στην 
Ελλάδα 



 καθώς επίσης 
μας δόθηκε η 
ευκαιρία να 
κατασκευάσουμε 
τα δικά μας 
νομίσματα. 
 



Παρατηρούμε τους 
πίνακες ζωγραφικής: 
Goya-Τυφλόμυγα, 
Ιακωβίδης-Κούκου, 
Bruegel-childrens 
play, Σαββίδης-Γύρω 
γύρω όλοι. 

Τους ζωντανεύουμε 
αναπαριστώντας 
τους πίνακες και 
παίζοντας τα 
παιχνίδια που 
απεικονίζουν. 

 



Μιας και 
μιλάμε για 
παιχνίδια… 

Ε! να μη 
ζητήσουμε και 
κάτι από τον 
Αι-Βασίλη; 



Αξιολόγηση 












