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Το παρόν εγχειρίδιο με τίτλο «Θέατρο στην 
εκπαίδευση:  παιχνίδια και τεχνικές» προτείνει 
στους εκπαιδευτικούς μια σειρά δράσεων, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις αρχές της θεατρικής αγωγής, 
έχουν βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα συμβατό 
με τις σύγχρονες θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια του αισθητικού 
κριτηρίου των παιδιών, συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη της πρωτοτυπίας, της ευελιξίας και της 
ευχέρειας της σκέψης τους, αναπτύσσουν τη 
δημοκρατική και διαπολιτισμική τους συνείδηση, 
αξιοποιούν την εμπειρία τους και καλλιεργούν την 
ενσυναίσθηση και τη θετική στάση τους απέναντι 
στην ετερότητα με κατάργηση των στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων. 

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διάχυσης 
καλών πρακτικών του 9ου άξονα 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 
«Συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε Εθνικά & 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα»  

Επιμέλεια: Μαρία Στάμου, ΠΕ06 
με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση πάνω στην 

«Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του 
Κινηματογράφου με κατεύθυνση το 

Θέατρο» 
 & φοιτήτρια του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, ΕΚΠΑ 
 

Σχολική Χρονιά: 2021-2022 
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Α. Μπορείς; Απόδειξέ το. Βρες κάποιον που να μπορεί να κάνει στ’ αλήθεια τα 

παρακάτω. Μόνο τότε γράψε τ’ όνομά του στο κουτάκι. 

 Όνομα  

1. Να πει την προπαίδεια του 7 

αλάνθαστα.  

 

2. Να πει «γεια σου» σε τρεις γλώσσες.  

3. Να σταθεί στο ένα του πόδι για 1’ 

λεπτό. 

 

4. Να διαβάσει το γλωσσοδέτη στο 

τέλος της σελίδας χωρίς να κάνει 

λάθος*. 

 

5. Να κουνήσει τα αφτιά του χωρίς να 

τα αγγίξει. 

 

6. Να τραγουδήσει κάτι σε μια πολύ 

χαμηλή νότα. 

 

7. Να στριφογυρίσει γύρω από το 

εαυτό του 10 φορές κι έπειτα να 

προχωρήσει ίσια. 

 

* Γλωσσοδέτης: H μυγδαλιά μου, η τσιγδαλιά μου, η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου, 

κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια, μυγδοτσιγδοκοκαλίδια* 

………………………………………………………………………………………………… 

B. Μπορείς; Απόδειξέτο.  Βρες κάποιον που να μπορεί να κάνει στ’ αλήθεια τα 

παρακάτω. Μόνο τότε γράψε τ’ όνομά του στο κουτάκι. 

 Όνομα  

1. Να πει την προπαίδεια του 8 

αλάνθαστα.  

 

2. Να πει «αντίο» σε τρεις γλώσσες.  

3. Να κάνει κουτσό για 1’ λεπτό.  

4. Να διαβάσει το γλωσσοδέτη στο 

τέλος της σελίδας χωρίς να κάνει 

λάθος*. 

 

5. Να αγγίξει τα δάχτυλα των ποδιών 

του με ίσια γόνατα. 

 

6. Να τραγουδήσει κάτι σε μια πολύ 

ψιλή νότα. 

 

7. Να στριφογυρίσει γύρω από το 

εαυτό του 3 φορές με μάτια κλειστά κι 

έπειτα να δείξει τη δασκάλα. 

 

 

* Γλωσσοδέτης: Η συκιά μας η γερτή, η πευκολευκοτσουκλωτή, κάνει τα σύκα 

τα γερτά , τα πευκολευκοτσουκλωτά* 
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1. Μπορείς; Απόδειξέτο. Ο εμψυχωτής χωρίζει του μαθητές σε δυο 

ομάδες. Ομάδα Α & ομάδα Β. Στους μισούς μοιράζει το φυλλάδιο 

Α και στους άλλους μισούς το φυλλάδιο Β (Δες προηγούμενη 

σελίδα). Ο κάθε μαθητής κρατά ένα μολύβι. Στόχος είναι τα παιδιά 

να κάνουν τις ερωτήσεις του φυλλαδίου τους στους συμμαθητές 

τους και να βρουν ένα άτομο που να μπορεί να κάνει τις 

απαιτούμενες δράσεις. Μόλις βρει κάποιον που μπορεί να κάνει 

μια δράση (πχ. να πει τον γλωσσοδέτη σωστά) γράφει το όνομά 

του δίπλα. Στόχος. Ποιος θα τελειώσει πιο γρήγορα. 

2. Φρουτοσαλάτα. Τα παιδιά καθισμένα σε κύκλο. Δίνουμε σε κάθε 

μέλος το όνομα ενός φρούτου (ανάλογα με τις υποομάδες 

μπορούμε να ονομάσουμε 3-4 ή 5 φρούτα). Ο συντονιστής λέει 

να σηκωθούν όλες οι φράουλες και αμέσως σηκώνονται όσα 

παιδιά  είπαμε ότι αντιπροσωπεύουν αυτό το φρούτο και τρέχουν 

να καθίσουν στις άδειες καρέκλες, όλα τα πορτοκάλια κ.λ.π. και 

όταν πει «φρουτοσαλάτα» σηκώνονται όλα και προσπαθούν να 

βρουν μια άδεια καρέκλα. Αυτός που μένει όρθιος δίνει το 

παράγγελμα για το επόμενο φρούτο. Με αυτή την άσκηση 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υποομάδες για μια επόμενη 

φάση του προγράμματος. 

 

3. Ο μουγκός ταξιδιώτης. Ο συντονιστής προετοιμάζει σε χαρτιά 

κάποιες φράσεις με έντονα παράπονα ή απαιτήσεις ενός 

«μουγγού ταξιδιώτη» προς τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. 

Χωρίζουμε σε ομάδα Α και Β και κάθε παιδί που τραβάει μια 

φράση την μιμείται στην αντίπαλη ομάδα για ένα λεπτό ως 

διαμαρτυρόμενος μουγγός ταξιδιώτης. Η αντίπαλη ομάδα που 

παίζει το ρόλο της ρεσεψιόν προσπαθεί να μαντέψει τι θέλει να πει 

ο ταξιδιώτης. Παράπονα: Τελείωσε το χαρτί υγείας, Χάλασε το 

καζανάκι, Υπάρχει ένα ποντίκι στο μπάνιο, τα σεντόνια είναι 

βρώμικα, οι διπλανοί κάνουν φασαρία κλπ 
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4. Παντομίμα 1. Ομάδα σε κύκλο. Ο πρώτος κάνει μια κίνηση με 

παντομίμα (πχ δείχνει ότι κόβει μια μαργαρίτα, την μυρίζει, και την 

μαδάει). Οι άλλοι πρέπει να βρουν τι μιμείται. Στη συνέχεια δίνει το 

αντικείμενο στον διπλανό του, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του 

μιμείται ένα άλλο αντικείμενο που πρέπει να βρει η ομάδα κοκ. 

5. Παντομίμα 2. Ομάδα σε κύκλο. Ο πρώτος κάνει μια κίνηση με 

παντομίμα (πχ δείχνει ότι μαγειρεύει). «Τι κάνεις;», ρωτά ο δεύτερος 

κι ο πρώτος απαντά κάτι άσχετο από αυτό που κάνει πχ «δε 

βλέπεις; Κόβω λουλούδια». Την προτεινόμενη δράση πιάνει ο 

δεύτερος, δηλ. μιμείται το κόψιμο των λουλουδιών. «Τι κάνεις;», 

ρωτά ο τρίτος κι ο πρώτος απαντά κάτι άσχετο, πχ «δε βλέπεις; 

Παίζω κιθάρα». Η άσκηση συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει ο κύκλος 

μια ή δυο φορές. Όσο κυλά η άσκηση, ο εμψυχωτής παροτρύνει 

να αυξηθεί η ταχύτητα. 

6. Παντομίμα 3. Η ομάδα σε κύκλο. Ο εμψυχωτής κρατά ένα 

αντικείμενο (πχ. ένα πλαστικό ποτηράκι ή ένα μπουκάλι νερού). 

Επικοινωνεί με την ομάδα μια τελείως διαφορετική και ασυνήθιστη 

χρήση για το αντικείμενο που κρατά. Πχ. «Αααα αυτό δεν είναι ένα 

πλαστικό ποτηράκι. Είναι ξεκάθαρα ένα τηλεσκόπιο (και μιμείται 

την κίνηση)». Το κάθε μέλος πρέπει με τη σειρά του να μετατρέψει 

το «πλαστικό ποτηράκι» σε ένα φανταστικό αντικείμενο και να 

επιδείξει τη χρήση του. Μπορούμε να κάνουμε δυο 

κύκλους/γύρους. 

7. Ο αργοπορημένος υπάλληλος. [ομαδικός αυτοσχεδιασμός με 

επινοημένο θέμα]. Ο  εμψυχωτής σε ρόλο του νευριασμένου 

αφεντικού για την αργοπορία του/της υπαλλήλου. Το  μέλος της 

ομάδας που παίζει τον αργοπορημένο υπάλληλο βγαίνει έξω από 

την αίθουσα. Οι υπόλοιποι συνωμοτούν και αποφασίζουν για μια 

δικαιολογία εντελώς απίθανη για να δικαιολογηθεί η αργοπορία 

του συναδέλφου πχ «συνάντησε στο δρόμο τον George Clooney 
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και την κάλεσε για καφέ» ή «τον/την πήραν οι εξωγήινοι με ένα 

UFO και τον/την πήγαν βόλτα στον Άρη». Καλούμε τον 

αργοπορημένο υπάλληλο να μπει μέσα. Αρχίζει να ψελλίζει 

δικαιολογίες. Στόχος: Τα μέλη πίσω από τον  εργοδότη πρέπει με 

παντομίμα να κάνουν τον αργοπορημένο υπάλληλο να καταλάβει 

ποια είναι η δικαιολογία. 

8. Η Κοκκινοσκουφίτσα ή Κάντο καλύτερο – Κάντο χειρότερο. Τρεις 

εθελοντές επί σκηνής. Ο ένας αρχίζει να αφηγείται το παραμύθι 

της Κοκκινοσκουφίτσας. Ο εκ δεξιών μπορεί να τον διακόπτει 

όποτε θέλει και να του δίνει την εντολή «Κάντο καλύτερο» ενώ ο εξ 

αριστερών μπορεί να τον διακόπτει όποτε θέλει και να του δίνει την 

εντολή «Κάντο χειρότερο». Η διήγηση παίρνει έτσι μια αστεία 

τροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες. 

9. Λουκάνικο. Ζητάμε έναν εθελοντή. Ο εθελοντής κάθεται σε μια 

καρέκλα. Η υπόλοιπη ομάδα γύρω γύρω  καθισμένη σε ημικύκλιο. 

Στόχος της ομάδας να κάνει τον εθελοντή να γελάσει. Στόχος του 

εθελοντή να μείνει ανέκφραστος. Πώς θα κάνουμε τον εθελοντή 

να γελάσει; Του κάνουμε διάφορες ερωτήσεις, αλλά αυτός/η 

μπορεί να απαντήσει μόνο «λουκάνικο». Ερωτήσεις: «Τι βλέπεις το 

πρωί στον καθρέφτη;», «Σαν τι μοιάζει το κορίτσι/αγόρι σου;» κλπ. 

10. Η τυφλή μάγισσα. Ζητάμε έναν εθελοντή. Ο εθελοντής κάθεται σε 

μια καρέκλα. Η υπόλοιπη ομάδα γύρω γύρω  καθισμένη σε 

ημικύκλιο. Παρουσιάζουμε τον εθελοντή ως εξής: «Αυτή που 

βλέπετε παιδιά ΔΕΝ είναι η Δανάη. Είναι μια κακιά μάγισσα. Η 

μάγισσα είναι τυφλή και κρατάει φυλακισμένο ένα πανέμορφο 

πριγκιπόπουλο. Τα κλειδιά του πύργου που τον κρατά 

φυλακισμένο είναι κάτω από την καρέκλα της (Βάζουμε κλειδιά 

κάτω από την καρέκλα του εθελοντή και τυλίγουμε ένα φουλάρι 

γύρω από τα μάτια του για να μη βλέπει. Τον οπλίζουμε με ένα 

μακρύ, σκληρό χαρτόνι για όπλο). Στόχος της μάγισσας να 



5 
 

περιφρουρήσει τα κλειδιά του πύργου. Στόχος της ομάδας να της 

κλέψει τα κλειδιά. Δοκιμάζει ένας ένας. 

11. Άσκηση με ακαταλαβίστικο λόγο- αλαμπουρνέζικα 1. Η ομάδα 

σε κύκλο όρθια. O ένας πετάει παλαμάκια στον άλλο μέχρι να 

τελειώσει ο κύκλος. Σε δεύτερη φάση τα παλαμάκια αλλάζουν 

φορά κατά βούληση. Στη συνέχεια ένας πετάει με παλαμάκια μια 

δισύλλαβη αλαμπουρνέζικη κουβέντα στον άλλο. Ο άλλος την 

«αρπάζει» την προφέρει (τι σ’ εμένα;) και ανταπαντάει με κάτι 

εξίσου ακατανόητο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να παίξουν όλοι. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μπαλάκι για το πέταγμα. Στη 

συνέχεια τους ζητάμε να φτιάξουν ανά δύο ή τρεις σύντομους 

διαλόγους αντικαθιστώντας τη γλώσσα με αλαμπουρνέζικα και 

να το παρουσιάσουν (πχ. σε κομμωτήριο, σούπερ μάρκετ ή 

ερωτική συνάντηση - μια καθημερινή σκηνή, ώσπου ξαφνικά κάτι 

απρόσμενο συμβαίνει). 

12. Αλαμπουρνέζικα 2. (Ο εφευρέτης που μιλά αλαμπουρνέζικα).  Οι 

μαθητές χωρίζονται σε τριάδες. Τους ζητάμε κάθε ομάδα να βάλει 

στο μυαλό της μια ηλεκτρική συσκευή. 3 καρέκλες στη σκηνή. Η 

μια είναι για τον δημοσιογράφο που φιλοξενεί στην εκπομπή του 

έναν εφευρέτη από ξένη χώρα. Η δεύτερη είναι για τον ξένο 

εφευρέτη που μιλάει αλαμπουρνέζικα. Η τρίτη είναι για τον 

μεταφραστή που μεταφράζει τα λεγόμενα του εφευρέτη. Ο 

μεταφραστής μιλά και τις δυο γλώσσες. Μέσα σε τρία λεπτά 

πρέπει να καταλάβει το κοινό ποια είναι η εφεύρεση/ηλεκτρική 

συσκευή.  

13. Σώμα σε σχέση με αντικείμενο. Πώς η φωνή επηρεάζεται από τη 

στάση που παίρνει το σώμα.  Διάλεξε ένα ρήμα (πονάω, πεινάω 

κλπ). Πάρε μια καρέκλα και άλλαξε θέσεις σε σχέση με αυτή 

εκφέροντας πάντα το ρήμα που διάλεξες. 

14. Αντικείμενο γίνεται αφορμή για αυτοσχεδιασμό. Τρεις άνθρωποι 

και ένα παγκάκι. Οι άνθρωποι αρχίζουν να περπατάνε γύρω από 
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το παγκάκι. Τους προσκαλείς να αλλάζουν θέσεις σε σχέση με το 

αντικείμενο. Συνοδεία μουσική από τουμπερλέκι που γίνεται όλο 

και πιο γρήγορη. Σταματώντας η μουσική τους ζητάς να 

παγώσουν στη στάση που βρίσκονται. Τους ζητάς να αρχίσουν 

αυτοσχεδιαστικό διάλογο που να ‘χει σχέση με την πόζα στην 

οποία βρέθηκαν. 

15. Παγωμένη στάση – αφορμή για αυτοσχεδιασμό. Οι μαθητές 

περπατάνε στο χώρο με συνοδεία από τουμπερλέκι-μουσικής. 

Τους ζητάς να αρχίσουν να κινούνται στο χώρο όλο και λιγότερο 

πολιτισμένα, αλλάζοντας επίπεδα κλπ. Όταν η μουσική 

σταματήσει παγώνουν. Διαλέγεις μια ενδιαφέρουσα πόζα και 

συζητάς τι θα μπορούσε να είναι στην καθημερινή ζωή. 

Προτείνουν όλοι διάφορες εκδοχές. Τέλος, ζητάς από το μαθητή 

να δώσει ζωή στην πόζα του. 

16. Μπαίνοντας στο πετσί κάποιου άλλου. Χωρίζεις τους μαθητές σε 

δύο ομάδες. Τους δίνεις νούμερο (2 ή 1). Ζητάς από τους 1 να 

σχηματίσουν μεγάλο κύκλο. Οι 2 αρχίζουν να περιφέρονται μέσα 

στον κύκλο. Ζητάς από τους 1 να διαλέξουν ένα 2 που τους 

φαίνεται ενδιαφέρον το περπάτημά του και να γίνουν η σκιά του. 

Οι 2 περπατούν κι οι 1 τους ακολουθούν κατά πόδας 

προσπαθώντας να τους μιμηθούν. Ζητάς από τις σκιές να 

αρχίσουν να υπερβάλλουν στη μίμηση κατά 10%. Στη συνέχεια 

κατά 40% κλπ έως φτάσουν στο 100%. Στη συνέχεια, οι ομάδες 

αλλάζουν ρόλο κι η δραστηριότητα συνεχίζεται. Τα ζευγάρια δεν 

είναι ανάγκη να είναι απαραίτητα τα ίδια. 

17. Ομάδα σε σχήμα ρόμβου. Ένας κινείται κι οι άλλοι ακολουθούν 

και μιμούνται τις κινήσεις του. Αλλάζοντας κατεύθυνση, αλλάζει κι 

ο αρχηγός που οι υπόλοιποι μιμούνται. 

18.  Παιχνίδι εμπιστοσύνης. Σε έναν κλειστό κύκλο είναι κάποιο παιδί 

στη μέση και οι υπόλοιποι φτιάχνουν γύρω του έναν σφιχτό 

κύκλο. Με τα μάτια κλειστά το παιδί αφήνεται να πέσει ελαφρά 
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προς τα πίσω. Η ομάδα τον συγκρατεί, τον σπρώχνει απαλά, τον 

ταλαντεύει. Συζητάμε για το πώς ένιωσαν 

19.  Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. Τους ζητάς να σκεφτούνε ένα 

αγαπημένο τραγούδι. Όποιος αποφασίζει σηκώνεται όρθιος και 

περπατάει ελευθέρα στο χώρο. Περιμένεις μέχρι να επιλέξουν όλοι 

κομμάτι και τότε τους ζητάς να περπατήσουν στο χώρο και να το 

σιγομουρμουρήσουν όλοι ταυτόχρονα. Μετά κάνεις το ίδιο 

χωρίζοντάς τους σε ομάδες πχ. κορίτσια πρώτα κι αγόρια έπειτα. 

Μετά κινούνται όλοι στο χώρο τραγουδώντας το επιλεγμένο 

τραγούδι & συνοδεύοντάς το από κινήσεις performance. Ξανά. 

Τέλος τους ζητάς να χωριστούνε σε ομάδες με βάση ένα κοινό 

στοιχείο πχ. θεματολογία του τραγουδιού ή είδος. Το ζητούμενο 

είναι η ομάδα να φτιάξει μια ιστορία που να περιλαμβάνει όλα τα 

τραγούδια και να τα συνδέσει μεταξύ τους με ρυθμική γλώσσα. 

Στο τέλος παρουσιάζονται οι ιστορίες. 

20.  Κατασκευή μαριονέτας. Υλικά:  κόλες, ψαλίδια, εφημερίδες, 

χρωματιστά χαρτιά, γκοφρέ, μαρκαδόροι, μαλλί πλεξίματος, 

κουρελάκια από υφάσματα, χόρτο, καλαμάκια χρωματιστά 

διάφορα μεγέθη, μανταλάκια, κλαδιά μικρά, σεντόνια για μπερντέ 

κλπ. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες συζητάνε το καθένα για τη 

μαριονέτα του, πώς την ονόμασαν και τι αντιπροσωπεύει και 

πλάθουν ιστορίες που τις παρουσιάζουν. 

21.  Θέατρο της Επινόησης 1. Οι μαθητές περπατούν στο χώρο με τη 

συνοδεία μουσικής. Τους ζητάς να εκφραστούν όπως τους 

εμπνέει η μουσική πχ. να κουνήσουν ρυθμικά χέρια πόδια κ’ 

κεφάλι. Η κίνηση συνεχίζεται αυτή τη φορά τους ζητάς να 

αρχίσουν να ακουμπούν φευγαλέα ο ένας τον άλλο πάντα σε 

σχέση με τη μουσική. Στη συνέχεια να κινηθούν σε δυάδες, οι 

οποίες αλλάζουν μετά από λίγο και μετασχηματίζονται σε νέες 

κλπ.  Έπειτα ο ένας από τη δυάδα να λειτουργήσει α) ως 

ανάποδος καθρέφτης του άλλου και στη συνέχεια β) ως 
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καθρέφτης του άλλου. Μετά τους ζητάς να εκφέρουν μια 

συλλαβή  πχ. λαλά και να την επαναλάβουν με τη μουσική ο ένας 

στον άλλο. Χωρισμός σε ομάδες. Φτιάξτε μια ιστορία με 

παντομίμα. Ο καθένας στο ρόλο του εκφράζεται σωματικά 

περιλαμβάνοντας τις κινήσεις που προηγήθηκαν. Η μόνη γλώσσα 

που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει είναι η 

επαναλαμβανόμενη συλλαβή που επέλεξε. 

22.  Θέατρο της Επινόησης 2. Αφήνεις στο πάτωμα  φωτοτυπημένα 

έργα τέχνης. Οι μαθητές πρέπει να τα παρατηρήσουν προσεχτικά 

και να μαζευτούν γύρω από αυτό που τους άγγιξε περισσότερο. 

Έπειτα μοιράζεις υλικά χρώματα, εφημερίδες, περιοδικά, κόλες, 

ψαλίδια κλπ. και τους ζητάς να φτιάξουν κάτι δικό τους –

ζωγραφική ή κολάζ- εμπνεόμενοι από το έργο που επέλεξαν. 

Πρέπει να το συνοδεύσουν με κειμενάκι ή ποίημα και να το 

παρουσιάσουν. 

23.  Θέατρο της Επινόησης 3: Διαφήμιση. Χωρισμός σε ομάδες. 

Επιλέξτε ένα προϊόν  και φτιάξτε μια διαφήμιση για να το 

προωθήσετε. Δώστε στο προϊόν σας όνομα, επινοείστε ένα 

σλόγκαν. Παρουσιάστε τη διαφήμισή σας.  

24.  Θέατρο της Επινόησης 4. Μοιράζεις κομμάτια μπλε υφάσματος. 

ΟΙ μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Τους ζητάς να φτιάξουν μια 

ιστορία και να συμπεριλάβουν το ύφασμα ως κομμάτι ντεκόρ πχ. 

νερό, βροχή, θάλασσα κλπ. Οι ομάδες παρουσιάζουν την ιστορία 

τους.  

25. Μιμήσεις. Οι μαθητές περπατούν στο χώρο. Τους ζητάς να 

μιμηθούν διάφορα ζώα (ελέφαντες, φλαμίνγκο), δέντρα, νερό 

κλπ. 

26.  Άσκηση εμπιστοσύνης. Υλικά μάσκες ή φουλάρια – κομμάτια 

ύφασμα. Βάζεις μουσική να παίζει. Ζητάς από τα παιδιά να 

χωριστούνε σε ζευγάρια. Ο ένας με τα μάτια κλειστά αφήνεται να 
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καθοδηγηθεί από τον άλλο στο χώρο για μερικά λεπτά. Μετά οι 

ρόλοι αλλάζουν κι η άσκηση εμπιστοσύνης επαναλαμβάνεται. 

27.  Άσκηση παντομίμας. Η ομάδα καθισμένη οκλαδόν σε κύκλο. 

Ζητάς από τους μαθητές να σκεφτούν από ένα αντικείμενο και να 

φτιάξουν μια μίνι παντομίμα για να το παρουσιάσουν. Αυτό 

γίνεται διαδοχικά. Οι μαθητές παρουσιάζουν ο ένας μετά τον άλλο 

παραδίνοντας –κίνηση δοσίματος- στον επόμενο τη σκυτάλη. 

28.  Άσκηση παντομίμας. Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες και 

κάθονται ο ένας αντίκρυ στον άλλο. Ο ένας κινείται κι ο άλλος 

είναι ο καθρέφτης του. Οι ρόλοι αλλάζουν. 

29.  Το αγαπημένο αντικείμενο. Φέρτε ένα αγαπημένο αντικείμενο ή 

ποίημα ή μουσικό κομμάτι κλπ. Εξηγείστε στην ομάδα γιατί είναι 

ξεχωριστό για σας & σκηνοθετείστε την παρουσίασή του. Άσκηση 

που εντείνει τη συνοχή της ομάδας. 

30.  Μοιράζονται κομμάτια χαρτί. Η ομάδα καθισμένη στο πάτωμα σε 

κύκλο. Ο καθένας γράφει κάτι όμορφο, που να συνεισφέρει στην 

ομάδα. Τα χαρτιά ανακατεύονται και διαβάζονται. 

31.  Παντομίμα. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Με παντομίμα, χωρίς 

καθόλου λόγο,  διηγηθείτε ένα μικρό περιστατικό. Παρουσιάστε το 

στη τάξη.  

32.  Αλαμπουρνέζικα. Κάντε ένα μικρό διάλογο αντικαθιστώντας τα 

φωνήεντα με κάθε φορά ένα διαφορετικό φωνήεν. 

33.  Τυχαίες συναντήσεις. Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. 

Μιμούνται μια τυχαία συνάντηση στο δρόμο και αυτοσχεδιάζουν 

επί τόπου.  

34. Τοποθετούνται καρέκλες άτακτα στο χώρο, όσες και οι μαθητές  

και μια να περισσεύει. Οι μαθητές κάθονται σ’ αυτές. Ο ένας 

όρθιος είναι ο Βασιλιάς. Στόχος του Βασιλιά είναι να κάτσει στον 

αδειανό «θρόνο» και των υπολοίπων να τον εμποδίσουν. 

35.  Καρέκλες σε κύκλο. Οι μαθητές καθισμένοι. Χρειάζεσαι τράπουλα. 

Δείχνεις στον καθένα από ένα τραπουλόχαρτο & πρέπει να 
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απομνημονεύσει το φύλλο του, πχ. σπαθιά. Τραβάς τυχαία 

φύλλα. Οι μαθητές που βλέπουν το φύλλο τους πρέπει να 

κινηθούν δεξιόστροφα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουν ο ένας 

πάνω στον άλλο. Στόχος: να πάνε στο αρχικό τους κάθισμα 

πρώτοι από όλους. Με τον άσσο κινούνται όλοι. Και με το ρήγα 

μπορούν να κινηθούν 2 θέσεις.  

36.  Ζητάς εθελοντές. Χωρίς να μιλάνε πρέπει να συνεννοηθούν και 

να μπουν στη σειρά από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο. 

37.  Ζητάς εθελοντές. Καλύπτουν τα μάτια με φουλάρια. Στόχος να 

μπούνε στη σειρά κατά ύψος.  

38.  Ουρές. Χρειάζονται λωρίδες υφάσματος. Τις φοράνε τα παιδιά 

σαν ουρές. Παίζει γρήγορη μουσική. Στόχος να μείνει με την ουρά 

του κάποιος τελευταίος.  

39.  Τα παιδιά μπαίνουν σε τριάδες, η μια πίσω από την άλλη. 

Ανάμεσα μπαλόνια. Μουσικά παίζει. Στόχος να χορέψουν με τη 

μουσική μέχρι τέλους χωρίς να πέσουν τα μπαλόνια. 

40.  6 άτομα με μάτια κλειστά (φουλάρια ή μάσκες). Ο συντονιστής 

λέει στον καθένα κρυφά ένα νούμερο. Στόχος να μπούνε με τη 

σειρά από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο χωρίς να μιλάνε. 

41. Μπαλονομπαλοθιές. Στο μπατζάκι καθένας δένει ένα σπάγκο με 

μπαλόνι στην άκρη. Παίζει γρήγορη μουσική. Στόχος να 

πατήσουμε και να σκάσουμε όσο πιο πολλά μπαλόνια, 

προφυλάγοντας ταυτόχρονα το δικό μας. 

42.  Καρέκλες συναισθημάτων. 4 παιδιά κάθονται σε 4 καρέκλες. Η 

κάθε μια είναι καρέκλα για την έκφραση ενός συναισθήματος 

(χαρά, λύπη, βαρεμάρα, θυμός). Τους δίνεται ένα θέμα, πχ. το 

μάθημα των αγγλικών. Ο καθένας πρέπει να εκφραστεί για αυτό 

ανάλογα σε τι καρέκλα κάθεται. Στο χτύπημα του τουμπερλεκιού 

πρέπει να κινηθούν προς τα δεξιά. Συνεχίζεις έτσι μέχρι ο καθένας 

να κάτσει σε όλες τις καρέκλες. 
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43.  Άσκηση ζεστάματος με διάφορα είδη χειραψίας. Οι μαθητές 

περπατούν σκόρπιοι στο χώρο. Στην αρχή σα ξένοι μεταξύ τους, 

όπως θα έκαναν αν περπατούσαν στην Αθήνα χωρίς να κοιτούν 

ο ένας τον άλλο. Μετά συνεχίζουν να περπατούν και προτείνουν ο 

ένας στον άλλο χειραψία. Έπειτα περπατούν και κολλάνε πέντε. 

Στη συνέχεια, περπατούν και αγκαλιάζονται εγκάρδια. Τέλος, τους 

ζητιέται να περπατήσουν στο χώρο και να επιλέξουν όποιον από 

τους παραπάνω χαιρετισμούς για να προτείνουν στους άλλους 

περαστικούς και να αντιδράσουν ανάλογα. 

 

 


