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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο παιχνίδι είναι θ αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα των παιδιϊν  κι ζχει 

τεράςτια ςθμαία για τθν ανάπτυξι τουσ. Σο παιχνίδι για το παιδί είναι 

πθγι χαράσ , ανάπτυξθσ ςωματικισ , ςυναιςκθματικισ και απόκτθςθ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

ε όλα τα μζρθ τθσ γθσ και ςε όλεσ τισ εποχζσ ο άνκρωποσ αρχίηει να 

παίηει από μωρό. τθ αρχι μόνοσ του με τα χεράκια και τα ποδαράκια 

του.  Σο παιχνίδι ξεκινάει από τότε που αρχίηει και θ ιςτορία του 

κόςμου μασ. Ζτςι ςτα μουςεία βλζπουμε  διάφορα είδθ τζχνθσ που 

παρουςιάηουν παιδιά να παίηουν.   Ο Πλάτωνασ τόνιηε τθν ανάγκθ να 

αφινουν τα παιδιά να παίηουν ωσ τα ζξι  τουσ χρόνια, με όποια 

παιγνίδια ικελαν και όπωσ ικελαν. Σόνιηε όμωσ πωσ κα ζπρεπε να 

ζχουν κάποια κατεφκυνςθ , ζτςι ϊςτε μζςα από αυτά να 

προςανατολίηονται προσ τθν εκμάκθςθ κάποιου επαγγζλματοσ.  Ο 

Αριςτοτζλθσ ςυμβοφλευε τουσ γονείσ να δίνουν όςο γίνεται πιο 

πρωτότυπα παιγνίδια, για να αφοςιϊνονται ς’ αυτά και να ενοχλοφν 

λιγότερο και ταυτόχρονα να αναπτφςςουν δθμιουργικι φανταςία. Ο 

Ιπποκράτθσ ςυμβοφλευε τουσ μεγάλουσ να τρζχουν με τον κρίκο, (το 

ςθμερινό ςτεφάνι, το τςζρκι), για να διατθριςουν τθ φόρμα τουσ και 

τουσ μικροφσ για να παίξουν. Σθν αξία του ομαδικοφ παιχνιδιοφ τθν 

είχαν κατανοιςει ςε μεγάλο βακμό οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ςα κετικό μζςο 

αυτοαγωγισ. τθν αρχαιότθτα μικροί και μεγάλοι αφιζρωναν μεγάλο 

μζροσ από τον ελεφκερο χρόνο τουσ ςε ομαδικά παιχνίδια και αγϊνεσ. 

Σα παιδιά ςτα χωριά βρίςκουν ελεφκερουσ χϊρουσ για να παίηουν 

ομαδικά, ενϊ τα παιδιά τθσ πόλθσ χρειάηονται κάποιεσ προχποκζςεισ 

για να οργανϊςουν τα ομαδικά παιχνίδια τουσ. τισ πόλεισ πρόκειται 

για ηωτικό κοινωνικό πρόβλθμα θ εξεφρεςθ και θ δθμιουργία 

ελεφκερων χϊρων και παιδότοπων. 

 τθ ςθμερινι εποχι που ηοφμε τα παιδιά είναι απαραίτθτο να  

αςκιςουν τισ αιςκιςεισ τουσ μζςα από ομαδικά παιχνίδια και όχι μόνο 

μζςα από θλεκτρονικά, να ςυνειδθτοποιιςουν τθ πραγματικι αίςκθςθ 

του χϊρου, χρόνου, ιχου, χρϊματοσ… Ακόμθ ςτο χρονικό διάςτθμα που 
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αναπτφςςονται εντατικά οι ςωματικζσ και ψυχικζσ δυνάμεισ του 

παιδιοφ, τα ανταγωνιςτικά παιχνίδια του δίνουν πολφτιμεσ ευκαιρίεσ να 

τισ αςκεί με τθν άμιλλα, τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργαςία κι ζτςι να 

δθμιουργεί και ςτακεροποιεί μια θκικι προςωπικότθτα. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σα  παιδιά ερχόμενα ςτο νθπιαγωγείο ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ για 

παιχνίδι ιδιαίτερα τθ  ϊρα του διαλείμματοσ αλλά και μζςα ςτθν τάξθ 

ςτισ ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ. Παρατθρϊντασ τα παιδιά 

τθν ϊρα του διαλείμματοσ ανακαλφψαμε ότι γνϊριηαν και ζπαιηαν 

μερικά παραδοςιακά παιχνίδια όπωσ το κυνθγθτό, το κρυφτό, τα μιλα , 

τθ μικρι Ελζνθ ,το δαχτυλίδι .  Σα γνϊριηαν κυρίωσ βλζποντασ τα να τα 

παίηουν τα μεγαλφτερα αδζλφια τουσ. Πολλζσ φορζσ όμωσ 

αντιμετϊπιηαν προβλιματα κυρίωσ   ςτο μοίραςμα ρόλων  και ςτθ 

τιρθςθ  κανόνων  κατά τθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ. Πολλζσ φορζσ  πάλι 

ηθτοφςαν από εμάσ να τουσ δείξουμε πϊσ παίηεται  το παιχνίδι  και να 

παίξουμε κι εμείσ μαηί τουσ. Ξεκινϊντασ λοιπόν με βαςικό ερζκιςμα ότι 

το παιχνίδι   είναι ταυτόςθμο με τθ φφςθ του παιδιοφ και  αποτελεί 

απαραίτθτο βοικθμα για τθ ςωςτι κοινωνικι νοθτικι, ςωματικι και 

ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του  παρζχοντασ πάντα ερεκίςματα για 

γνϊςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων  κελιςαμε να επιλζξουμε το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Επίςθσ κινεί το ενδιαφζρον των παιδιϊν και  

είναι θ μεγαλφτερθ πθγι χαράσ γιϋαυτά. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ 

 

 Σθν  τόνωςθ  αυτοεκτίμθςθσ  τουσ. 

 Σο ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα και τα επιτεφγματα του άλλου. 

 Σθν ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων ( ταχφτθτα, ευκινθςία, 

αντοχι) 

 Σθ ςυμμόρφωςθ ςε κοινά αποδεκτοφσ κανόνεσ. 

 Σθν καλλιζργεια του προφορικοφ λόγου και τθν ανάπτυξθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των παιδιϊν. 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ κοινοφ ςτόχου. 
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A’  ΦΑΗ  ΧΕΔΙΑΜΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ε αυτι τθν πρϊτθ φάςθ χρθςιμοποιϊντασ ανοιχτζσ ερωτιςεισ 

καταγράφουμε τι γνωρίηουν τα παιδιά  για τα ομαδικά παιχνίδια 

Οι ερωτιςεισ που χρθςιμοποιιςαμε είναι οι παρακάτω: 

Σι είναι τα ομαδικά παιχνίδια, γιατί τα λζνε ζτςι; 

Ποια γνωρίηετε; 

Ποφ τα ζχετε παίξει;  

 Σα ομαδικά παιχνίδια ζχουν κανόνεσ; 

Γνωρίηετε αν ζπαιηαν οι γονείσ ςασ τζτοια παιχνίδια ; 

Γιατί ςασ αρζςουν τα ομαδικά παιχνίδια; 

 

Για να προςεγγίςουμε τον όρο ομαδικά παιχνίδια ξεχωρίςαμε εικόνεσ 

με παιδιά που παίηουν και κάναμε  ομαδοποίθςθ.  
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Σα παιδιά ςτο ερϊτθμα που κζςαμε αν τουσ αρζςει να παίηουν μόνοι 

τουσ ι με παρζα καταγράφουν ςε πίνακα  τα ονόματά τουσ. 
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Σα παιδιά ανταλλάςουν απόψεισ και  τισ καταγράφουμε    . 

Σα παιδιά  είπαν: 

Μου αρζςει  να παίηω με άλλα παιδιά γιατί διαςκεδάηω  : Γιάννησ  Λ 

Νιώκω χαρά  : Χρήςτοσ 

Μου αρζςει να παίηω με τθ Μάρκα και τθ Φωτεινι  ςτθν  πλατεία : 

Μαριζλα 

Μου αρζςει να παίηω κυνθγθτό :Δημήτρησ Λ 

Θζλω να παίηω ςτισ κοφνιεσ με άλλα κορίτςια :Μάρθα 

Να παίηω ςτθν παιδικι χαρά  :Μαρία 

Μου αρζςει να παίηω ποδόςφαιρο με άλλα παιδιά : Παναγιώτης Μ 

Θζλω να παίηω ςτο ςχολείο με άλλα παιδιά :Μεταξία 

Νιώκω καλά όταν παίηω με τουσ φίλουσ μου :  Βαλάντης 

Μου αρζςει να παίηω ςτθν παιδικι χαρά με άλλα παιδιά: Γιώργος 

Μου αρζςει να παίηω ςτθν πλατεία του χωριοφ μου: Αρέλα 

 

 

Προβλθματίηουμε  τα παιδιά λζγοντασ πωσ παλιά οι γονείσ και οι 

παπποφδεσ τουσ ζπαιηαν παιχνίδια ςτισ αυλζσ, ςτισ αλάνεσ, ακόμα και 

ςτουσ δρόμουσ αφοφ παλιά δεν υπιρχαν πολλά αυτοκίνθτα. 

 Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ πρζπει να ηθτιςουμε από τουσ 

γονείσ να μασ γράψουν ςε ζνα χαρτί κάποιο παιχνίδι που ζπαιηαν όταν 

ιταν παιδιά. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΟΤ ΧΣΕ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΘΜΕΡΑ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΙΗΟΤΜΕ 

ΕΜΕΙ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΤ 

ΠΑΙΗΑΝ     ΓΟΝΕΙ 

ΚΑΙ  ΠΑΠΠΟΤΔΕ 

ΜΑ 

ΠΑΠΠΟΤΠΑΠΠΟΤΔ

Ε ΜΑ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

ΣΘ Ν ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

ΣΘΝ ΣΕΧΝΘ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΤ   

ΚΑΣΑΚΕΤΑΑΜΕ 

ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΠΟΤ ΠΑΙΗΟΤΝ  

Ε ΑΛΛΕ ΧΩΡΕ 
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Β’  ΦΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 Σα παιδιά καταγράφουν τα ομαδικά παιχνίδια που γνωρίηουν και 

ζχουν παίξει. 

 

 

υγκεντρϊςαμε τισ πλθροφορίεσ  για τα ομαδικά παιχνίδια που ζφεραν 

τα παιδιά από το ςπίτι και  τισ τοποκετιςαμε ςε μια γωνιά να τισ 

βλζπουμε και να τισ διαβάηουμε. Σθν ονομάςαμε :  

 

Θ ΓΩΝΙΑ ΣΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
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OMAΔΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΟΤ ΧΣΕ 

Προβάλαμε ςτα παιδιά εικόνεσ παραδοςιακϊν παιχνιδιϊν  που δε 

γνωρίηουν τα παιδιά  αλλά παίηονταν πριν από κάποια χρόνια, για να τα 

γνωρίςουν τα παιδιά και εξθγιςαμε τουσ κανόνεσ τουσ. 

 

ΠΑΙΖΟΤΜΕ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 
Περνά-περνά θ μζλιςςα 

 

 
Το δαχτυλίδι 



[11] 
 

Τα μιλα       Τςιγκολελζτα 

Πετάει-πετάει       Το μπίη 

 

 
 λφκε - λφκε είςαι εδϊ; 
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ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 

      
 

τα πλαίςια τθσ ομαλισ μετάβαςθσ των νθπίων ςτο Δθμοτικό 

ςχολείο, επιςκεφτικαμε τθν πρϊτθ τάξθ του Δθμοτικοφ και 

παίξαμε μαηί τουσ παιχνίδια ςτο διαδραςτικό πίνακα τθσ τάξθσ 

αλλά και  παραδοςιακά παιχνίδια ςτθν αυλι. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΠΛΗ ΕΙΟΔΟΤ 

 

Σα παιδιά ςυμπλθρϊνουν ανάλογα με το ποιο παιχνίδι τουσ 

αρζςει 
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ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΜΕ ΖΑΡΙ  : 

 τίτλοσ παιχνιδιοφ- Ποιοσ κα φτάςει πρϊτοσ για να παίξει περνά-

περνά θ μζλιςςα. 

 

 
 

 
 

Παίηουν τρία παιδιά  που οδθγοφν τα πιόνια τουσ ςτο τζρμα για 

να παίξουν όλοι μαηί: Περνά-περνά θ μζλιςςα 
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ΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σο παιχνίδι υπιρχε από τότε που υπάρχει και ο άνκρωποσ. Πολλά 

από τα παιχνίδια που παίηονται ακόμα και τϊρα ζχουν τθ ρίηα 

τουσ ςτθν αρχαιότθτα. 

Σο πρϊτο παιχνίδι του παιδιοφ ιταν κουδουνίςτρα που λεγόταν 

πλαταγι. Θ κοφκλα που ιταν πιλινθ και λεγόταν πλαγγόνα. Θ 

τυφλόμυγα που λεγόταν χαλκι μυία, θ διελκυςτίνδα ςκαπζρδα, 

Σο μπιη που λεγόταν κολλαβίηειν ,  τα αγαλματάκια  ακιτθνίδα, το 

κρυφτό αποδιδραςκίνδα.  

Για να γνωρίςουν περιςςότερο τα παιδιά τα παιχνίδια ςτθν 

αρχαιότθτα  δανειςτικαμε από το Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ τθ 

μουςειοςκευι « Παίηοντασ   ςτθν αρχαιότθτα» . 

 

 

Σα δικά μασ πιλινα παιχνίδια βλζποντασ τα αρχαία. 

 

Πίνακασ με εποπτικό υλικό με τα αρχαία παιχνίδια. 
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Φτιάξαμε τθ δικι μασ πλαταγι, χάρτινθ με διπλόκαρφα. 
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Σο δικό μασ αλογάκι για να παίηουμε μαηί του ςτθν τάξθ. 

 

Σελικά για να γνωρίςουν περιςςότερα τα παιδιά για τα παιχνίδια 

Προβάλαμε   μζςω του βιντεοπροβολζα  εικόνεσ παιχνιδιϊν τθν αρχαία 

Ελλάδα εξθγϊντασ ςτα παιδιά.  
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ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Μπαίνοντασ ςτο πνεφμα των θμερϊν του Σριωδίου παίξαμε με τα 

παιδιά μερικά αποκριάτικα αςτεία παιχνίδια. 

 

 
Το καπζλο που καίει 

 

Aλευρομουρίτςεσ 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΘ 

Ακοφςαμε από τον υπολογιςτι το τραγοφδι τθσ Σατιάνασ Ηωγράφου « 

Εποχζσ» και ανακαλφψαμε ςε αυτό παραδοςιακά παιχνίδια. 

 

Σα παιδιά αποτφπωςαν τα παιχνίδια του τραγουδιοφ ςε φφλλο 

εργαςίασ. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΙΘΘ 

 

Διαβάςαμε το ποίθμα τθσ Μαρίασ Γουμενοποφλου  με τίτλο " Σα 

πεντόβολα" από το Ανκολόγιο  λογοτεχνικϊν κειμζνων για  το 

νθπιαγωγείο ςελ.279, και  το επεξεργαςτικαμε με τα παιδιά. 

Αναηθτιςαμε πλθροφορίεσ γι αυτό το παιχνίδι από τον υπολογιςτι του 

ςχολείου μασ. 

 

 

Διαβάςαμε  και το ποίθμα '' το κρυφτόϋ'  τθσ  Ντίνασ Χατηθνικολάου 

επίςθσ από το Ανκολόγιο   ςελ.65 και  τα παιδιά ηωγράφιςαν ότι τουσ 

ζκανε εντφπωςθ από αυτό. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΘ 

Προβάλλαμε εικόνεσ  πινάκων ηωγραφικισ με κζμα τα  παραδοςιακά 

παιχνίδια.  

 

 

               

αββίδθσ''Γφρω-γφρω όλοι"                        Γκόγια  "Συφλόμυγα" 
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Σα παιδιά αγαποφν τα παιχνίδια   και αυτό είναι που ζκανε το 

πρόγραμμά μασ να κυλιςει ευχάριςτα κι αβίαςτα από τθ μεριά των 

παιδιϊν. Δόκθκε ςτα παιδιά θ ευκαιρία να γνωρίςουν καλφτερα 

παιχνίδια που παίηονται ςιμερα αλλά και αυτά που παίηονταν τα 

προθγοφμενα χρόνια . τόχοσ μασ ιταν επίςθσ  να φζρουμε κάποιουσ 

από τουσ γονείσ των παιδιϊν Ζλλθνεσ ι άλλθσ εκνικότθτασ  να δείξουν 

κάποιο παιχνίδι ςτα παιδιά αλλά δεν μπορζςαμε αυτό να το 

πραγματοποιιςουμε.  

Για να κλείςουμε το πρόγραμμά μασ και τθ ςχολικι χρονιά οργανϊςαμε 

μια εκδιλωςθ  τθ μζρα που τα παιδιά παίρνουν τα αναμνθςτικά. 

Παρουςιάςαμε μζςω του  βιντεοπροβολζα το πρόγραμμά μασ και 

παίξαμε ομαδικά παιχνίδια ςτθν αυλι του ςχολείου μασ. το τζλοσ τθσ 

εκδιλωςθ δόκθκε αναμνθςτικό βραβείο ςε κάκε νιπιο  του ςχολείου 

μασ. 

Οι εργαςίεσ των παιδιϊν δόκθκαν ςε ειδικό  ντοςιζ κακϊσ επίςθσ και 

ζνα cd μουςικό με παιχνιδοτράγουδα  που μάκαμε με τα παιδιά. 

Δόκθκε ακόμα ζνα cd με τισ φωτογραφίεσ που τραβιξαμε και αφοροφν 

το πρόγραμμά αυτό. 
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