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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ    

        Γνωρίζοντας  το σηµαντικό ρόλο του παιχνιδιού 

στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών και στη  

διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους γενικότερα, 

επιλέξαµε ως θέµα  της  Ευέλικτης  Ζώνης «Τα 

παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια». 

        Άλλωστε, το παιχνίδι είναι το πρώτο επάγγελµα του  

παιδιού, όπως  και η ζωή είναι  ένα παιχνίδι.  

       ∆εν είναι λίγα τα  ευρήµατα σε µουσεία, σε αρχαία 

συγγράµµατα, σε λογοτεχνικά κείµενα κ.α. που 

µαρτυρούν  ότι ο άνθρωπος σε όποια  εποχή κι αν έζησε 

έδινε  ιδιαίτερη σηµασία στην παιδαγωγική  αξία του 

παιχνιδιού.    

    

                                                                          

    



ΘΕΛΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΖΩ …                                                                                                                                                     

    

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

        Με την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος, οι 

µαθητές/τριες θα βοηθηθούν, ώστε:  

• ννννα µάθουα µάθουα µάθουα µάθουν κανόνες ν κανόνες ν κανόνες ν κανόνες παιχνιδιών  παιχνιδιών  παιχνιδιών  παιχνιδιών      

• να να να να προσεγγίσουν παραδοσιακούς  τρόπους  προσεγγίσουν παραδοσιακούς  τρόπους  προσεγγίσουν παραδοσιακούς  τρόπους  προσεγγίσουν παραδοσιακούς  τρόπους  

ψυχαγωγίας  ψυχαγωγίας  ψυχαγωγίας  ψυχαγωγίας      

• να σεβαστούν τη συνέχεια της κληρονοµιάςνα σεβαστούν τη συνέχεια της κληρονοµιάςνα σεβαστούν τη συνέχεια της κληρονοµιάςνα σεβαστούν τη συνέχεια της κληρονοµιάς    

• ννννα συγκρίνουν α συγκρίνουν α συγκρίνουν α συγκρίνουν τα  παιχνίδια τα  παιχνίδια τα  παιχνίδια τα  παιχνίδια των γονιών των γονιών των γονιών των γονιών τους, των τους, των τους, των τους, των 

παππούδων και των  γιαγιάδων τους µε τα σηµερινά παππούδων και των  γιαγιάδων τους µε τα σηµερινά παππούδων και των  γιαγιάδων τους µε τα σηµερινά παππούδων και των  γιαγιάδων τους µε τα σηµερινά 

παιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδια    

• να εξασκηθούν γραπτά/προφορικά στα µαθήµατα µε να εξασκηθούν γραπτά/προφορικά στα µαθήµατα µε να εξασκηθούν γραπτά/προφορικά στα µαθήµατα µε να εξασκηθούν γραπτά/προφορικά στα µαθήµατα µε 

τα οποία σχετίζεται το θέµατα οποία σχετίζεται το θέµατα οποία σχετίζεται το θέµατα οποία σχετίζεται το θέµα    µας µας µας µας     

• να εξασκηθούν να εξασκηθούν να εξασκηθούν να εξασκηθούν στο  θεατρικό παιχνίδι  στο  θεατρικό παιχνίδι  στο  θεατρικό παιχνίδι  στο  θεατρικό παιχνίδι      

• ν’ αναπτύξουν οµαδικό πνεύµαν’ αναπτύξουν οµαδικό πνεύµαν’ αναπτύξουν οµαδικό πνεύµαν’ αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα    

• ν’ αναπτύξουν τη φαντασία τουςν’ αναπτύξουν τη φαντασία τουςν’ αναπτύξουν τη φαντασία τουςν’ αναπτύξουν τη φαντασία τους    

• να να να να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίαςνιώσουν τη χαρά της δηµιουργίαςνιώσουν τη χαρά της δηµιουργίαςνιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας    

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

        Οι µαθητές/τριες: 

• θαθαθαθα    καταγράψουν  καταγράψουν  καταγράψουν  καταγράψουν  παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τα οποπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τα οποπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τα οποπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδια τα οποία ία ία ία 

θα γνωρίσουν από συζητήσεις θα γνωρίσουν από συζητήσεις θα γνωρίσουν από συζητήσεις θα γνωρίσουν από συζητήσεις στην τάξηστην τάξηστην τάξηστην τάξη    

• θα ζωγραφίσουν θα ζωγραφίσουν θα ζωγραφίσουν θα ζωγραφίσουν παραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδια    



• θ’ αναλάβουνθ’ αναλάβουνθ’ αναλάβουνθ’ αναλάβουν    διάφορους ρόλους, διάφορους ρόλους, διάφορους ρόλους, διάφορους ρόλους, για να για να για να για να εφαρµόσουν εφαρµόσουν εφαρµόσουν εφαρµόσουν 

παραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, νιώθοντας, στο τέλος, την , νιώθοντας, στο τέλος, την , νιώθοντας, στο τέλος, την , νιώθοντας, στο τέλος, την 

ελευθερία κινήσεων, το αίσθηµα της χαράς, την άµιλλα κ.α.ελευθερία κινήσεων, το αίσθηµα της χαράς, την άµιλλα κ.α.ελευθερία κινήσεων, το αίσθηµα της χαράς, την άµιλλα κ.α.ελευθερία κινήσεων, το αίσθηµα της χαράς, την άµιλλα κ.α. 

• θα φτιάξουν φανταστικές ιστορίες µε παραδοσιακά παιδικά θα φτιάξουν φανταστικές ιστορίες µε παραδοσιακά παιδικά θα φτιάξουν φανταστικές ιστορίες µε παραδοσιακά παιδικά θα φτιάξουν φανταστικές ιστορίες µε παραδοσιακά παιδικά 

παιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδια 

• θα διαβάσουν θα διαβάσουν θα διαβάσουν θα διαβάσουν βιβλίαβιβλίαβιβλίαβιβλία, σχετικά µε τα παιχνίδια , σχετικά µε τα παιχνίδια , σχετικά µε τα παιχνίδια , σχετικά µε τα παιχνίδια άλλων εποχών άλλων εποχών άλλων εποχών άλλων εποχών 

και θα τα συγκρίνουν και θα τα συγκρίνουν και θα τα συγκρίνουν και θα τα συγκρίνουν µε τα  σύγχροναµε τα  σύγχροναµε τα  σύγχροναµε τα  σύγχρονα....    Στη συνΣτη συνΣτη συνΣτη συνέχεια, έχεια, έχεια, έχεια, θα θα θα θα 

βρουν οµοιότητες/διαφορές στους  κανόνες.βρουν οµοιότητες/διαφορές στους  κανόνες.βρουν οµοιότητες/διαφορές στους  κανόνες.βρουν οµοιότητες/διαφορές στους  κανόνες.    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙΟΝΤΑΙΟΝΤΑΙΟΝΤΑΙ    

ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ    

    

• ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ  

         (κρεµάλα, χαλασµένο τηλέφωνο κ.α.) 

 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

        (µονά-ζυγά, κολοκυθιά, αριθµητικές  πράξεις µε                  

        πηδηµατάκια, το ρολόι κ.α.) 

 

• ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

        (τυφλόµυγα, πετάει-πετάει, τα µήλα, κολοκυθιά   

        κ.α.)   

      

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     

        (κρυφτό, κυνηγητό, κουτσό, περνά-περνά η   

        µέλισσα κ.α.)  

 

• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  

(µπιζ, αγαλµατάκια, το δαχτυλίδι, η µικρή  Μαρία 

κάθεται  και κλαίει κ.α.) 



    

                        

ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    

        Αν κάποιοι αρχαίοι λαοί (Αίγυπτος, Κίνα κ.α.) 

έκαναν λόγο για το σηµαντικό ρόλο του παιχνιδιού στη  

σωµατική ανάπτυξη του ανθρώπου (γι’ αυτό και τα  

παιχνίδια τους  ήταν ακροβατικά, χορευτικά κ.α.), ο 

αρχαίος ελληνικός λαός πίστευε στην καλλιέργεια  

σώµατος και ψυχής, µέσω του παιχνιδιού.  Το  παιχνίδι, 

πάντα, είχε  ξεχωριστή θέση στη ζωή τους. ∆εν ήταν 

τυχαίο ότι  στους  χώρους  ταφής τους  τοποθετούσαν 

αγαπηµένα τους παιχνίδια.    

        Τέλος, να σηµειώσουµε αν υπάρχει κάποια µικρή 

διαφορά ανάµεσα στα παιχνίδια της αρχαιότητας  και 

της σηµερινής εποχής είναι στους κανόνες και στα υλικά 

των παιχνιδιών. Κάποια απ’ τα υλικά που 

χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, για να 

φτιάξουν παιχνίδια ήταν τα παρακάτω:  

• πηλός    

• σύρµα    

• ξύλο     



• ύφασµα      κ.α.      

    

    

    

    

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ     

ΣΤ’ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΣΤ’ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΣΤ’ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΣΤ’ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ    

    

ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ                                                                                                                                                     ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ                                                                                                                                                                                                                

Σφαίρα                                                  Μπάλα 

Κολλαβίζειν                                           Μπιζ 

Αποδιδρασκίνδα                                    Κρυφτό 

Ασκωλιασµός                                         Κουτσό 

Ακινητίνδα                                              Αγαλµατάκια 

Ζατρίκιο                                                  Σκάκι 

Μυία χάλκη                                             Τυφλόµυγα 

Φυγίνδα                                                   Κυνηγητό 

 

    



                                        

    

ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ    

         Από διάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα που 

βρέθηκαν στο ανάκτορο της Κνωσού, της Φαιστού και 

στην Αγ. Τριάδα είναι γνωστή η αγάπη των Μινωιτών για 

τα παιδικά  παιχνίδια.  

        Κάποια από αυτά είναι: 

• Σφαίρα 

(Στο ανάκτορο της Κνωσού βρέθηκε τοιχογραφία 

µε παιδιά που  παίζουν µπάλα.) 

• Αιώρα-Κούνια 

(Στην Αγ. Τριάδα βρέθηκε πήλινο οµοίωµα  

κοριτσιού που κάνει κούνια.) 

• Ζατρίκιο-Σκάκι 

(Επιτραπέζιο πνευµατικό παιχνίδι) 

• Πλαγγόνες-Κόρες 

(Ξύλινες ή πήλινες  κούκλες µε κινούµενα µέλη) 

• Σείστρο-Κουδουνίστρα 



(Μικρό, κρουστό µεταλλικό όργανο� το 

χρησιµοποιούσαν, για να ηρεµήσουν τα  µωρά και 

για να διώξουν τα κακά  πνεύµατα.) 

 

      Πολλά  από τα  παραπάνω  παιχνίδια πέρασαν στη 

Μυκηνἀκή Ελλάδα κι από εκεί µέσω του Βυζαντίου 

έφτασαν µε  µικρές διαφορές  ως  τις  µέρες  µας. 

                                                                                                   

ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ        

        Τα λαχνίσµατα είναι αστεία ποιηµατάκια µε τα  

οποία τα παιδιά «τα βγάζουν» για να δουν ποιος θα 

παίξει πρώτος σ’ ένα παιχνίδι. 

        Τα πιο συνηθισµένα είναι: 

1.1.1.1.             ΑµπεΑµπεΑµπεΑµπε----µπαµπαµπαµπα----µπλοµµπλοµµπλοµµπλοµ    

                        Του κίθΤου κίθΤου κίθΤου κίθεεεε----µπλοµµπλοµµπλοµµπλοµ    

                        Α µπεΑ µπεΑ µπεΑ µπε----µπαµπαµπαµπα----µπλοµµπλοµµπλοµµπλοµ        

                        Του κίθεΤου κίθεΤου κίθεΤου κίθε----µπλοµµπλοµµπλοµµπλοµ    

                        ΜπλιµΜπλιµΜπλιµΜπλιµ----µπλοµµπλοµµπλοµµπλοµ    

 

2.2.2.2.         Ανέβηκα στην πιπεριά Ανέβηκα στην πιπεριά Ανέβηκα στην πιπεριά Ανέβηκα στην πιπεριά     

να κόψω να κόψω να κόψω να κόψω ένα πιπέρι ένα πιπέρι ένα πιπέρι ένα πιπέρι     

κικικικι    η η η η πιπεριά τσπιπεριά τσπιπεριά τσπιπεριά τσακίστηκε ακίστηκε ακίστηκε ακίστηκε     

και και και και µου ’µου ’µου ’µου ’κοψε το χέρι.κοψε το χέρι.κοψε το χέρι.κοψε το χέρι.        

∆ω∆ω∆ω∆ωσ’σ’σ’σ’    µου το µου το µου το µου το µαντηλάκι σου µαντηλάκι σου µαντηλάκι σου µαντηλάκι σου     

το χρυσοκεντηµένο το χρυσοκεντηµένο το χρυσοκεντηµένο το χρυσοκεντηµένο     

να δέσω το να δέσω το να δέσω το να δέσω το χεράκι µου χεράκι µου χεράκι µου χεράκι µου     



που είναι που είναι που είναι που είναι πονεµένο.πονεµένο.πονεµένο.πονεµένο.    

  

3.3.3.3.         Είσαι κινεζάκι  Είσαι κινεζάκι  Είσαι κινεζάκι  Είσαι κινεζάκι      

        τρως πολύ ρυζάκι. τρως πολύ ρυζάκι. τρως πολύ ρυζάκι. τρως πολύ ρυζάκι.     

        ----    Πόσες κουταλίτσες τρως;Πόσες κουταλίτσες τρως;Πόσες κουταλίτσες τρως;Πόσες κουταλίτσες τρως;        

        ----10101010    

                1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.    

    

4.4.4.4.         Ανέβηκα σ’ ένα βουνό Ανέβηκα σ’ ένα βουνό Ανέβηκα σ’ ένα βουνό Ανέβηκα σ’ ένα βουνό     

                        και βρήκα ένα  γουρούνι και βρήκα ένα  γουρούνι και βρήκα ένα  γουρούνι και βρήκα ένα  γουρούνι     

                                                το κοίταξα  καλά το κοίταξα  καλά το κοίταξα  καλά το κοίταξα  καλά ----    καλά καλά καλά καλά     

        και σου και σου και σου και σου ’µοιαζε στη µούρη.’µοιαζε στη µούρη.’µοιαζε στη µούρη.’µοιαζε στη µούρη.    

        κ.α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ    

        Επειδή κάποια παραδοσιακά  παιδικά  παιχνίδια 

είναι ευρέως  γνωστά  για το πώς  παίζονται (τα µήλα, η 

κολοκυθιά, το κρυφτό, το κυνηγητό, το δαχτυλίδι, περνά-

περνά η µέλισσα, το  κουτσό, το σχοινάκι, το πετάει-

πετάει, το µαντιλάκι), θ’ αναφερθούµε, ενδεικτικά, στην 

περιγραφή κάποιων άλλων, εξίσου, σηµαντικών 

παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών. 

    

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑΤΥΦΛΟΜΥΓΑΤΥΦΛΟΜΥΓΑΤΥΦΛΟΜΥΓΑ    

          Τα παιδιά κάνουν έναν  κύκλο  και δένουν τα  µάτια  

ενός παιδιού. Το  παιδί µε τα δεµένα µάτια προσπαθεί 

να  βρει  ποιον  έχει πιάσει.  Αν τον  βρει,  αυτός  κάνει 

τότε  την  τυφλόµυγα�  διαφορετικά,  µένει  το ίδιο  

παιδί  δεµένο  και συνεχίζει ώσπου  να  πιάσει  κάποιο. 



 

 

ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ    

        Στ’ αγαλµατάκια, βρίσκονται   όλα  τα   παιδιά    σε  

µια  γραµµή, εκτός   από  ένα.  Αυτό  το  παιδί  βρίσκεται 

περίπου 3 µε 5 µέτρα  µακριά  απ’ τα  άλλα  παιδιά.  Με  

γυρισµένη πλάτη ρωτάει: «Αγαλµατάκια  ακούνητα, 

αµίλητα, αγέλαστα, µέρα ή νύχτα;»  Τα υπόλοιπα  

παιδιά, καθώς το  παιδί ρωτάει, κουνιούνται.  Όταν,   

όµως, το παιδί σταµατήσει να ρωτάει, τα υπόλοιπα 

απαντούν «µέρα» ή «νύχτα».  Αν  πουν  «νύχτα»,  

συνεχίζεται  το  παιχνίδι�  αν  πουν «µέρα», γυρνάει  και  

µένουν  όλοι  αγάλµατα.  Τότε,  όποιος  κουνηθεί  µπαίνει  

στη  θέση  του παιδιού και ξαναρχίζει το  παιχνίδι. 

ΜΠΙΖΜΠΙΖΜΠΙΖΜΠΙΖ 

        Ένα παιδί γυρίζει την πλάτη του στ’ άλλα και 

κλείνει τα µάτια του, «τα φυλάει», όπως λένε. Τα 



υπόλοιπα παιδιά πίσω του το πλησιάζουν και 

αυτά το χτυπάει µε το χέρι του, 

το  κρυµµένο παιδί γυρίζει  και  πρέπει  να βρει ποιος  το  

χτύπησε    αν  δεν το βρει,

ΓΥΡΩΓΥΡΩΓΥΡΩΓΥΡΩ----ΓΥΡΩ ΟΛΟΙΓΥΡΩ ΟΛΟΙΓΥΡΩ ΟΛΟΙΓΥΡΩ ΟΛΟΙ 

        Παίζεται από 10 παιδιά και 

κάνουν έναν κύκλο. 

Μανόλης  ο οποίος 

παιδιά τραγουδούν:

χέρια, πόδια στη  γραµµή

                          κι όλοι κάθονται στη γη

κι ο Μανόλης στο  

        Όταν τα παιδιά 

κάτω. Το τελευταίο που θα 

Μανόλη. 

ιδιά πίσω του το πλησιάζουν και 

το χτυπάει µε το χέρι του, λέγοντας «µπιζ». Τότε

το  κρυµµένο παιδί γυρίζει  και  πρέπει  να βρει ποιος  το  

εν το βρει, συνεχίζει το ίδιο. 

 

 

Παίζεται από 10 παιδιά και πάνω. Τα παιδιά 

κύκλο. «Τα βγάζουν»  και  ορίζεται ο  

Μανόλης  ο οποίος κάθεται στο κέντρο του κύκλου. 

παιδιά τραγουδούν: 

Γύρω-γύρω όλοι, 

στη µέση ο Μανόλης 

χέρια, πόδια στη  γραµµή 

κι όλοι κάθονται στη γη 

κι ο Μανόλης στο  σκαµνί. 

 

τα παιδιά λένε τη λέξη «γη»«γη»«γη»«γη» , όλα

κάτω. Το τελευταίο που θα καθίσει παίρνει τη  θέση του 

ιδιά πίσω του το πλησιάζουν και ένα απ’ 

λέγοντας «µπιζ». Τότε,  

το  κρυµµένο παιδί γυρίζει  και  πρέπει  να βρει ποιος  το  

Τα παιδιά 

ορίζεται ο  

κύκλου. Τα 

, όλα κάθονται 

παίρνει τη  θέση του 



     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙ 

        Παίζεται από 10 έως 20 παιδιά. Τα παιδιά για να  

δουν ποιος  θα κάνει το λύκο και ποιος το πρόβατο «τα 

βγάζουν». Μετά, κάνουν έναν κύκλο.  Το  αρνί είναι  µέσα 

στον   κύκλο, ενώ ο λύκος είναι  έξω, προσπαθώντας να 

µπει µέσα, για να  φάει το αρνί.  Τα  παιδιά προσπαθούν 

να διώξουν  το λύκο.  Αυτός  µουγκρίζει και  απειλεί. 

       Κάποια στιγµή, ο λύκος  µπαίνει  µέσα στον  κύκλο 

και ανάλογα  µε τις  ικανότητές  του ή  πιάνει το  αρνί ή 

το αρνί ξεφεύγει απ’ τον κύκλο. Το  παιχνίδι συνεχίζεται, 

ώσπου  ο λύκος  να πιάσει το αρνί. 

 

 



 

    

    

Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ  Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ  Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ  Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ      

        Ένα παιδί γίνεται µαέστρος. Τ’ άλλα  παιδιά 

σχηµατίζουν έναν κύκλο και κάνουν πως  κρατούν ένα 

µουσικό  όργανο� κιθάρα, ακορντεόν, βιολί, φλάουτο, 

πιάνο κ.λ.π. Ο µαέστρος στέκεται στη µέση του κύκλου 

και διευθύνει την ορχήστρα. Τα παιδιά παίζουν τα 

όργανα που υποτίθεται κρατούν. Κάποια στιγµή, ο 

µαέστρος σταµατά να  διευθύνει και κάνει πως  παίζει 

ένα όργανο. Το παιδί που παίζει το ίδιο όργανο πρέπει  

να σταµατήσει�  αλλιώς,  χάνει και κάνει τη φωνή 

κάποιου ζώου που θα του υποδείξει ο µαέστρος. 



(Υπάρχουν, φυσικά, και άλλα πολλά παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια στα οποία 

αναφερθήκαµε, στην τάξη.)    

    

    

    

    

    

 

 

 

       

OMOMOMOMΩΣ…ΩΣ…ΩΣ…ΩΣ…    

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ…ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ…ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ…ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ…    

        ∆υστυχώς, στις µέρες µας, πολλά παιδιά, µετά το 

σχολείο, περνούν ώρες, παίζοντας ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

 

     

  

                           ή κοιτάζοντας τηλεόραση 



 

      

 

ή παίζοντας στον Η/Υ. 

 

    

 

 

 

        Το παραπάνω έχει ως συνέπεια, να παραµελούν την 

άθληση, το παιχνίδι ή ακόµη και τα µαθήµατά τους.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΟΜΩΣ…∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΟΜΩΣ…∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΟΜΩΣ…∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΟΜΩΣ…    
ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:    

    

ΜΕ ΤΟΜΕ ΤΟΜΕ ΤΟΜΕ ΤΟ    ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΠΑΙΧΝΙ∆ΙΠΑΙΧΝΙ∆ΙΠΑΙΧΝΙ∆Ι,,,,    

∆Ε ΧΑΝΕΙΣ∆Ε ΧΑΝΕΙΣ∆Ε ΧΑΝΕΙΣ∆Ε ΧΑΝΕΙΣ    ΤΟ ΧΡΟΝΟΤΟ ΧΡΟΝΟΤΟ ΧΡΟΝΟΤΟ ΧΡΟΝΟ    ΣΣΣΣΟΥΟΥΟΥΟΥ!!!!    

    

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ,ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ,ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ,ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ,    

ΚΕΡ∆ΙΖΕΙΣ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙΣ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙΣ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ::::    

    



ΜΑΘΗΣΗΜΑΘΗΣΗΜΑΘΗΣΗΜΑΘΗΣΗ----ΦΙΛΟΥΣΦΙΛΟΥΣΦΙΛΟΥΣΦΙΛΟΥΣ----ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΞΕΚΟΥΡΑΣΗΞΕΚΟΥΡΑΣΗΞΕΚΟΥΡΑΣΗ----ΧΑΡΧΑΡΧΑΡΧΑΡΑΑΑΑ    

    

ΓΙ’ ΑΥΤΟΓΙ’ ΑΥΤΟΓΙ’ ΑΥΤΟΓΙ’ ΑΥΤΟ    

ΠΗΓΑΙΝΕ, ΤΩΡΑ, ΠΗΓΑΙΝΕ, ΤΩΡΑ, ΠΗΓΑΙΝΕ, ΤΩΡΑ, ΠΗΓΑΙΝΕ, ΤΩΡΑ, ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ!!!!    

    

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΟΜΟΡΦΑΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΟΜΟΡΦΑΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΟΜΟΡΦΑΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΟΜΟΡΦΑ!!!!    

    

    


