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Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 Μια σύγχρονη γωνιά με παιδαγωγικά παιχνίδια δεν είναι
ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τα παιδιά εάν
περιορίζεται σε παζλ ή τυποποιημένα παιχνίδια του
εμπορίου. Μπορεί, όμως, να γίνει δημιουργική γωνιά
παιχνιδιού εάν εμπλουτιστεί με χειροποίητα παιχνίδια (στη
δημιουργία των οποίων έχουν συμβάλει και τα ίδια τα
παιδιά) ενώ ταυτόχρονα προάγονται ποικίλες δεξιότητες.

Συνεπώς:

 Μπορούμε όχι μόνο να αγοράζουμε καινούργια παιχνίδια,
αλλά και να φτιάχνουμε με άχρηστα ή μη υλικά!

 Ένα φαινομενικά άχρηστο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους!
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Γνωρίζουμε τους στόχους 

Τα χειροποίητα παιχνίδια εξυπηρετούν
πολλούς ταυτόχρονα στόχους του αναλυτικού
προγράμματος. Μπορούμε, επομένως, να τα
εντάξουμε σε ανάλογες γωνιές (π.χ. των
μαθηματικών, της ανάγνωσης/γραφής, των
επιτραπέζιων παιχνιδιών ή παζλ κτλ.).
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Χειροποίητα παιχνίδια

 Με ανακυκλώσιμο υλικό ή άχρηστο υλικό μπορούν να
κατασκευαστούν πολλά παιχνίδια.

 Τέτοιο υλικό, είναι: χαρτόκουτα/χαρτοκιβώτια, χαρτόνια,
γλωσσοπίεστρα, καλαμάκια (ξύλινα και πλαστικά),
καρφίδες, φελοπίνακας ανακοινώσεων, λαστιχάκια,
πλαστικά ξυλάκια, χάντρες (χειροποίητες από πηλό), νήμα,
lego, ρολά υγείας/κουζίνας, κορδόνι, πον πομ, χάρτινη
θήκη αυγών, εκτυπώσιμες κάρτες (με πλαστικοποίηση),
ξύλινα μανταλάκια, οδοντογλυφίδες, πλαστελίνη,
μπατονέτες, καπάκια, κορδέλες, μπίλιες, πλαστικά ποτήρια
κτλ.
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Ενδεικτικές παιδαγωγικές προτάσεις 
χειροποίητων παιχνιδιών
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Παιχνίδια ανάπτυξης και βελτίωσης της λεπτής 
κινητικότητας, του συντονισμού και της επιδεξιότητας.

«Τοποθετώ καλαμάκια σε 
εγκοπές και τρύπες»
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Δρατηριότητες λεπτής κινητικότητας με επέκταση στην Τέχνη
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Χάντρες σε κλαδάκια (βάση 
πλαστελίνη ή πηλός)

Κομμένα πλαστικά καλαμάκια στολίζουν 
τα ξυλάκια φτιάχνοντας πύργους



Παιχνίδια ανάπτυξης και βελτίωσης της λεπτής κινητικότητας, 
του συντονισμού και της επιδεξιότητας.

«Παιχνίδια ύφανσης»

Χρειάζεστε: 
Ένα κομμάτι χοντρό χαρτόνι από χαρτοκιβώτιο 

(να μην σπάει/τσαλακώνει) πάνω στο οποίο 
σχεδιάζετε ένα απλό σχέδιο (π.χ. ψαράκι, 

λουλούδι, καρδιά κτλ.) και σε αυτό ανοίγετε 
τρύπες ώστε να περνάει μια χοντρή πλαστική 

βελόνα χειροτεχνίας (υπάρχουν διάφορα 
μεγέθη βελόνας για παιδιά) και το νήμα.
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Νωρίτερα, ξεκινήστε με πιο απλές δραστηριότητες, 
όπως:

Αξιοποιήστε πολύχρωμες λωρίδες 
από κάνσον χαρτόνια, πολύχρωμα 

νήματα και κορδέλες.
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«Παιχνίδια ισορροπίας με πλαστικά ποτηράκια»
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«Παιχνίδι με λαστιχάκια»

Βασίζεται στην ιδέα του 
γεωμετρικού πίνακα. 

Μπορείτε να αξιοποιήσετε έναν 
φελοπίνακα ή σουπλά από φελλό, 

να βάλετε καρφίδες σε 
συγκεκριμένες αποστάσεις και να 
δώσετε πρότυπα να φτιάξουν τα 

παιδιά με πολύχρωμα λαστιχάκια. 
Μπορούν, ασφαλώς, και να 
πειραματιστούν τα παιδιά 

φτιάχνοντας τα δικά τους ατομικά 
και μοναδικά σχέδια!
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«Παιχνίδια ταύτισης και μοτίβων»

Με ξυλάκια 
αρίθμησης

Μπορείτε να φτιάξετε πρότυπα σχέδια (κάρτες) 
με ξυλάκια αρίθμησης  ή γλωσσοπίεστρα ή 
συρματάκια πίπας (τα κόβετε) διαφόρων 

χρωμάτων και να τα πλαστικοποιήσετε. Τα 
παιδιά καλούνται να φτιάξουν το ίδιο σχέδιο ή 

μοτίβο με τα ξυλάκια τους.

ΣΤΟΧΟΙ:
Εκμάθηση 
χρωμάτων, 

ταύτιση, 
εξάσκηση λεπτής 

κινητικότητας.

13



Με μπατονέτες..

Με οδοντογλυφίδες και καπάκια..
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Με γλωσσοπίεστρα ή και καλαμάκια..
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«Παιχνίδι αντιστοίχισης με καπάκια»

Παράλληλοι στόχοι:
Μοτίβο, κατεύθυνση και 

προσανατολισμός, εξάσκηση 
λεπτής κινητικότητας, χρώματα.
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Κι άλλα πρωτότυπα παιχνίδια..

Με χάρτινα κουτιά 
αυγών και 

γλωσσοπίεστρα..
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Με ρολά και κάρτες 
μοτίβων (χρώματα)

Με χρήση πολύχρωμων 
πον πον σε χειροποίητες 

κάρτες (μοτίβα)
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Με ατέρμονες γραμμές σε σκληρό 
χαρτόνι, ξυλάκια αρίθμησης ..
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Με χάρτινη αυγοθήκη, κάρτες και πήλινες μπαλίτσες (που μπορούν να 
φτιάξουν και να ζωγραφίσουν τα παιδιά με τέμπερες). Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και έτοιμες χάντρες.
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Αντίστοιχης λογικής..

21



Και με υψηλότερο βαθμό 
δυσκολίας..
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Χρώματα, σχήματα, μεγέθη
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Μοτίβα

Με σχήματα και 
χρώματα.

Μπορείτε να τα 
φτιάξετε  με 

χαρτόνια κάνσον 
ή με γλασσέ 

χαρτί.
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«Παιχνίδια με lego»
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Συμμετρία με τουβλάκια 
lego
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«Παιχνίδι με κομμάτια 
παζλ»

Στηρίζεται στη λογική του 
παιχνιδιού tetris με στόχο να 

ταιριάξουν τα παιδιά τα 
γεωμετρικά σχήματα ώστε να 

ολοκληρωθεί το σχέδιο. 
Προάγει τη λεπτή 

κινητικότητα και εμπνέει τη 
δημιουργία. Επίσης, 

εκπαιδεύει στην αναγνώριση 
των χρωμάτων και των 

σχημάτων και αναπτύσσει τις 
δεξιότητες στην επίλυση 

προβλημάτων.
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Πρότυπο σχέδιο για 
παιχνίδι με κομμάτια 
παζλ. Μπορείτε να το 
εκτυπώσετε και να το 

πλαστικοποιήσετε.
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«Παιχνίδια σύνθεσης-ανασύνθεσης 
εικόνας/σχήματος»

Με απλά σχήματα 
που έχετε 

σχεδιάσει πάνω σε 
χοντρό χαρτόνι  και 

εν συνεχεία τα 
έχετε κόψει σε 

κομμάτια 
(ορίζοντας το 

βαθμό δυσκολίας)

30



Σύνθεση σχημάτων με αφρώδη φύλλα χειροτεχνίας

31



Παζλ από πίνακες ζωγραφικής που έχετε 
επεξεργαστεί στην τάξη 

Τον πίνακα ζωγραφικής 
«Φθινοπωρινό τοπίο με 4 δέντρα» 

του Βινσεντ Βαν Γκόνγκ μπορείτε να 
τον επεξεργαστείτε στην τάξη την 

περίοδο του Φθινοπώρου. Μπορείτε 
να τον εκτυπώσετε σε Α4, να τον 

πλαστικοποιήσετε και να τον κόψετε 
σε μεγάλα ακανόνιστα κομμάτια. 

Εκτυπώνετε και μια μικρή εικόνα, την 
κολλάτε έξω από ένα χαρτονένιο 

κουτάκι. Γράφετε τον τίτλο και τον 
αριθμό των κομματιών που 

περιλαμβάνονται στο κουτί του παζλ. 
σας.
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«Παιχνίδια ντόμινο»
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Επιτραπέζια παιχνίδια
με ζάρι και πιόνια
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Μπορείτε να σχεδιάσετε μαζί με τα 
παιδιά πάνω σε χαρτί του μέτρου ή 
κάνσον τη διαδρομή αξιοποιώντας 

μια επιλεγμένη θεματική. Πρέπει να 
προσδιορίσετε την αρχή και το τέλος 

της διαδρομής. Σχεδιάστε 25 
τετράγωνα ενωμένα μεταξύ τους που 

να συνδέουν την αρχή με το τέλος. 
Σχεδιάστε σκάλες ένωσης με σημεία 

της διαδρομής.
Όμορφη ιδέα είναι και η μετατροπή 

ενός αγαπημένου παιδικού 
παραμυθιού των παιδιών της τάξης 

σας σε επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου τα 
παιδιά θα ζωγραφίσουν τα 

εμπόδια/δυσκολίες του ήρωα που 
κάνει τη διαδρομή (σύντομες 

περιγραφικές αφηγήσεις).



«Λαβύρινθοι»

Για την κατασκευή τους μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κουτιά από 

παπούτσια και πληθώρα υλικών, όπως: 
καλαμάκια, συρματάκια πίπας, 

γλωσσοπίεστρα, πλαστελίνη, πον πον, 
ρολά κτλ. 

Χρειάζεστε και μια μπίλια.
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«Παιχνίδι με σχήματα – τάνγκραμ»

Εκτυπώνετε και κόβετε σε 
πολύχρωμα κάνσον 

χαρτόνια διάφορα σχήματα 
σε διάφορα μεγέθη, τα 

οποία τα πλαστικοποιείτε. 
Ταυτόχρονα έχετε φτιάξει 
πρότυπα σχέδια τα οποία 

τα παιδιά θα αναπαράγουν. 
Ασφαλώς, τα παιδιά 

μπορούν να δράσουν και 
αυτόνομα φτιάχνοντας τις 

δικές τους πρωτότυπες 
δημιουργίες!
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Ας φτιάξουμε ένα 
βατραχάκι, ένα 
ψαράκι και ένα 

ποντικάκι...
Τώρα βάλτε τη 

φαντασία σας σε 
λειτουργία και 
φτιάξτε με τα 

κομμάτια σας κάτι 
δικό σας. 

Τι φτιάξατε;
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«Παιχνίδια κατασκευής και συναρμολόγησης»

Ιδιαιτέρως δημιουργικό παιχνίδι. 
Κόβετε σε χοντρό χαρτόνι (από 

χαρτοκιβώτιο) κύκλους 
διαφόρων μεγεθών. Τα παιδιά 

τους ζωγραφίζουν (κατά την 
τεχνοτροπία των κύκλων του 

Καντίνσκι). Ψαλιδίζετε κάποιες 
άκρες τους. Τα παιδιά συνθέτουν 

τους κύκλους ενώνοντάς τους. 
Φτιάχνουν πρωτότυπες 

τρισδιάστατες δημιουργίες!
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Παιχνίδι με οδοντογλυφίδες 
(ή και καλαμάκια) και 

πλαστελίνη

Κατασκευή 
τρισδιάστατων 

γεωμετρικών σχημάτων  
με χρήση κάρτας αλλά και 
ελεύθερων δημιουργιών 

από τα παιδιά.
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Κατασκευή-συναρμολόγηση 
(μηχανική) με 

γλωσσοπίεστρα
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Κολλάμε σκρατς στις άκρες από τα 
γλωσσοπίεστρα. 

Τα παιδιά συνθέτουν βάσει ετοίμων 
προτεινόμενων εικόνων από κάρτες. Συνθέτουν, 

φυσικά, και τις δικές τους δημιουργίες.



«Παιχνίδια με αριθμούς»

Τοποθετώ τον 
αριθμό που 
λείπει στην 

αριθμογραμμή. 
Αξιοποιώ τα 

γλωσσοπίεστρα 
και  τα ξύλινα 
μανταλάκια.
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Περνάω το κορδόνι με σειρά 
στους αριθμούς.. 
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Το κύμα των αριθμών

Το ουράνιο τόξο των 
ζυμαρικών
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Παιχνίδια με αριθμούς

Με ποικιλία υλικών..
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Τα αγκάθια του σκαντζόχοιρου



Παίζουμε με τους αριθμούς και τα καπάκια.
Χρησιμοποιούμε τα καπάκια από γάλα ή χυμούς (τη βάση και το πάνω 
μέρος), ανεξίτηλο μαρκαδόρο, πον πον.
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«Παιχνίδια μνήμης»
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Ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι με 
φθινοπωρινά θέματα

Εκτυπώστε και κόψτε κατά ζεύγη.



«Γράμματα στα μανταλάκια»
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«Γράμματα στα καπάκια»
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