
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 

 

… Στήθηκαν από το Τμήμα Ένταξης και παίχτηκαν κυρίως στα διαλείμματα της  εφημερίας 

του γράφοντος - κάθε Τρίτη - και  κατά 99% υπάγονταν στη  θεματική ενότητα : 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ». 

 

Συνοπτικά αναφέρονται  κάποια : 

1. Σειρά/ σειρές ελαστικών αυτοκινήτων: γύρω στα 30, με πολλαπλή χρήση, από 

πέρασμα έως καθιστικό… 

 

  
 

2. Ο Επιδαπέδιος «Λαβύρινθος με βέλη» Παιχνίδι εγκεφαλικού προγραμματισμού και 

στρατηγικής (Ίσως για αυτό δεν παίχτηκε από τα παιδιά μας  κανονικά,  όπως στην 

Αγγλία, αλλά ως απλό πλαίσιο για  κουτσό…) 

 

 
 

3. Οι επιδαπέδιες «διασταυρούμενες πολύχρωμες γραμμές» όπως του μετρό. 

4. Η  «πομπή» με αυτοσχέδια κρουστά όργανα και ρυθμικά αυτοσχέδια συνθήματα με 

βάση τη χαρά της γιορτής μα και τα ονόματα των συμμετεχόντων– παίχτηκε προ-

αποκριάτικα. 

5. «Το δίχτυ» – ο μεγάλος ιστός της αράχνης, προς διαφυγή (άλλοι το έλεγαν 

«λέιζερ»).  

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0139.pdf


6. «Οι καρεκλοκένταυροι» (Κούρσα με Κίνηση κάθε παίκτη πάνω σε 2 καρέκλες). 

 

 
 

   
 

7. Το «ποτήρι π(ι)άνω», με στόχο  την αυξημένη ταχύτητα της κίνησης των χεριών 

για 2 και παραπάνω παίκτες, που δουλεύουν δεξιότητες συγκέντρωσης και τη λεπτή 

κινητικότητα. 

8. «Οι  4 ζαριές»: νοητική πορεία ως το 20 + τύχη ( = κάνω πρόσθεση).  

9. Το «Βρες το ζώον» για τα «παρατηρητικά μάτια» όπου διέσχιζαν βιβλία ζωολογίας, 

με σκοπό τον πιο γρήγορο εντοπισμό των ζητούμενων στοιχείων (εικόνες ή σε πιο 

δύσκολο επίπεδο λέξεις). 

 

   
 

10. Το «Τσίρκο» για το χτίσιμο και την γρήγορη αποδόμηση πύργου από ποτήρια, σαν 

ζογκλέρ σε αναμέτρηση με το χρόνο. 

11. Το «Τράβα (σ)τον τοίχο» όπου ο παίκτης κυλούσε σε καρέκλα με  ροδάκια 

τραβώντας ένα σκοινί  (Αρχή: Δράσης – Αντίδρασης).  

 

   



12. Το «γκαρσόνι», όπου μέσα από μεγάλα εμπόδια ο πιο ευέλικτος παίκτης 

ισορροπούσε το δίσκο του με ακέραια την ποσότητα του νερού στο ποτήρι. (στόχος οι 

κινητικές δεξιότητες : Αδρή Κινητικότητα). 

 

   

 

    

 

  

 

  
 

 



13. Το  «Πολύχρωμο Τούνελ» =  Το πέρασμα κάτω από τα φωτεινά  χρώματα του 

Αλεξίπτωτου, με αποστολή παρακάτω να πετάξουμε και να περάσουμε την πολύχρωμη 

μπάλα, που μεταφέραμε σε όλη την διαδρομή, μέσα από το κρεμασμένο στεφάνι αλλά και 

να «διαφύγουμε», τελικά κι εμείς μέσα από αυτό… 

 

   

 

  

 

  
 

 

14. Το δημοφιλέστατο -όπως αποδείχθηκε - «Από το σκοτεινό πάω στο φωτεινό» που 

στήθηκε στην αίθουσα προβολών. Σε αυτό συρθήκαμε  στο σκοτάδι & προσπεράσαμε 

αντικείμενα των φόβων μας… μέχρι να βγούμε στο φωτεινό κομμάτι του τούνελ! (Με 

«μαγικό στοιχείο δύναμης» ένα θαλασσινό –φυσικό- σφουγγάρι να μας συνοδεύει, καθώς 

το σφίγγαμε στα χέρια μας, σε όλη αυτή τη «βουτιά». (Ντύθηκε και τραγουδιστικά  με τα 

λόγια: Απ’ το σκοτεινό, πάω στο φωτεινό, φέρνω το σφουγγάρι μου το θαλασσινό). Ας 

σημειωθεί ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου έδειξαν τη  μεγαλύτερη αφοβία και την πιο 

ενισχυμένη διάθεση εξερεύνησης και διασκέδασης. Κάποια μεγάλα έκαναν πίσω…  

 



 

 
 

   
 

     
 

15. «Στο γάμο του Καραγκιόζη. Ποιος πήρε την καραμέλα;», Παιχνίδι καθαρής τύχης 

με σπιρτόκουτα με τις φιγούρες του θεάτρου σκιών. 

 

   
 

16. Η διαδρομή Ισορροπίας και Αλληλο-κρατήματος πάνω σε συστάδα ελαστικών… 

Αυθόρμητα παίχτηκε από τα παιδιά, λίγο μετά το πλύσιμο των λάστιχων. (οι  2-3 τούμπες 

ήταν και αστείες!) 



17. Η αποχαιρετιστήρια Καλοκαιρινή Διαδρομή: «Το Μονοπάτι» σε ελαστικά και 

τσιμεντόλιθους και με περάσματα πάνω από δυο πισίνες: η μια με χαλίκια για πετάγματα 

– πιτσιλίσματα στο νερό (το εφέ Βότσαλο στη Λίμνη)  και η άλλη με «καπάκια και 

παπάκια» – όπου καθένας με τη σειρά ψάρευε για να γεμίσει το σουρωτήρι – δίχτυ του με 

τι άλλο; Καπάκια και κυρίως παπάκια!  

 

  
 

  
 

18. Το παιχνίδι της Π . Ημέρας Περιβάλλοντος : «Δεν παίζουμε με τον ήλιο», όπου 

χρωματιστές ζελατίνες τοποθετήθηκαν στα πλεξιγκλας των τεσσάρων μπασκετών της 

αυλής, που έδιναν στο δάπεδο, με τις αχτίδες του ήλιου, πολύ όμορφα χρωματιστά πεδία, 

σα βιτρό που άλλαζαν θέση. Επιπλέον τα παιδιά της Α και του νηπιαγωγείου συνέχισαν να 

παίζουν με μεγάλα κομμάτια ζελατίνας. Κρατώντας τα πάνω από τα κεφάλια τους σαν 

ηλιο-προστατευτικά καλύμματα /μικρές τέντες ή φορώντας τα σα «γυαλιά ηλίου», 

μαγεύονταν καθώς μπορούσαν να αντικρίζουν το χώρο  τους με άλλη ματιά. 

 

    
19. «Το φιλί», ένα παζλ (500 κ.) του διάσημου έργου του Κλιμτ (για το προσωπικό του 

συγκροτήματος, που τελικά δεν ευδοκίμησε)…  

 

Τέλος, στο Τμήμα Ένταξης, έγινε για όλους Εργαστήρι Κατασκευής Παιχνιδιών: 

από 29/5 ως 1/6/18       

 

Στο εργαστήρι αυτό φτιάξαμε -για το χώρο του σχολείου- παιχνίδια από απλά υλικά στη 

λογική της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης  -και βέβαια έπειτα παίξαμε στην 

αυλή: 



1.Μπάλες χρωματιστές για ζογκλερικά κόλπα και για ζουλήγματα Αντιστρές.  

2.Μικρά «Κόινομπόρι», δηλαδή Γιαπωνέζικα ανεμούρια – (τα είπαμε και πυραυλάκια ή 

ψαράκια) για πολλές  πτήσεις στην αυλή.  

3. Μπουκάλια θησαυρών με ρύζι και κρυμμένα  μικρά πραγματάκια: «ΨΑΞΕ ΒΡΕΣ», για 

την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας.  

4. Μπουκάλια με χρωματιστό νερό, χρυσόσκονες, καρδούλες και άλλα γυαλιστερά 

βοτσαλάκια  και θαλασσινά κοχύλια, για χάζι και χαλάρωση κυρίως από τις μικρές τάξεις. 

5. Δείξαμε, τέλος, πώς φτιάχνεται και παίζεται ένα παιχνίδι κινητικής συνεργασίας και 

ενδυνάμωσης: «Μπόινγκ»  -με απλά μπουκάλια και λίγο σχοινί. 

 

   
 

   
 

   
 



 
 

   
 

Πολλά παιδιά τις ημέρες του εργαστηρίου έρχονταν να μας ανακοινώσουν με χαρά ότι και 

στο σπίτι τους έφτιαχναν τέτοια και άλλα παιχνίδια με απλά - ανακυκλώσιμα υλικά.  

 

Καλά Παιχνίδια λοιπόν!  

 

15-06-2018 

Κυριάκος Περβανάς 

Υπεύθυνος Τμήματος Ένταξης 11ου Δ.Σχ. Αθηνών                        

 

Βλέπε, επίσης 

ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ 

Εφημερίδα τοίχου του Τμήματος Ένταξης του 11ου Δ.Σ.  Αθηνών 

«Τεύχος 172 – 13/06/2018» 

 

 
 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0002h22.pdf

