Παιχνιδοκαμώματα… Ένα ταξίδι στον κόσμο των
παιχνιδιών!
Με γνϊμονα πάντα τισ προτιμιςεισ των παιδιϊν αποφαςίςαμε φζτοσ να
υλοποιιςουμε ζνα ςχζδιο εργαςίασ με κζμα το παιχνίδι. Τα παιδιά ιδθ από τθν
αρχι τθσ χρονιάσ ζφερναν και ζδειχναν, ςχεδόν κακθμερινά, ςτθν ολομζλεια
παιχνίδια από το ςπίτι τουσ. Θ ςτιγμι αυτι ιταν πολφ ςθμαντικι για τα ίδια κακϊσ
με τον τρόπο αυτό γνϊριηαν καλφτερα ο ζνασ τον άλλον, αυτοαποκαλφπτονταν,
μοιράηονταν προςωπικζσ ςτιγμζσ και εν κατακλείδι ζκεταν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ
ςε πιο ςτζρεεσ βάςεισ.
Τα επιτραπζηια παιχνίδια είναι για μικροφσ και μεγάλουσ μία δθμοφιλισ
ςυνικεια. Στθν ομάδα μασ είχαμε τθν ευκαιρία να γνωρίςουμε από πραγματικοφσ
παιχνιδογνϊςτεσ τζτοιου είδουσ παιχνίδια και αυτό ιταν και το ζναυςμα για τθ
κεματικι. Λίγο πριν τθν ςυνάντθςθ με τουσ… επαγγελματίεσ ςυηθτιςαμε και
καταγράψαμε απορίεσ που κα κζλαμε να τουσ ρωτιςουμε. Ρχ. Από τι είναι
φτιαγμζνα τα επιτραπζηια παιχνίδια; Με πόςουσ παίχτεσ παίηονται; κτλ.
Ο μπαμπάσ μία φίλθσ μασ μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ του ζπαιξαν μαηί μασ,
μασ ζδειξαν καινοφρια παιχνίδια και φυςικά απάντθςαν ςε όλα μασ τα ερωτιματα!

Το project άρχιςε ςταδιακά να χτίηεται και να δομείται. Ξεκινιςαμε με
διερευνθτικζσ ερωτιςεισ που αφοροφςαν το αγαπθμζνο παιχνίδι των παιδιϊν τόςο
ςτο ςχολείο όςο και ςτο ςπίτι.

Σε επόμενο ςτάδιο, όςα κατζκεςαν προφορικά τα ίδια τα αποτφπωςαν ςε
χαρτί με μαρκαδόρουσ. Σε μία κόλλα Α4, ςτο αριςτερό μζροσ τα παιδιά ηωγράφιηαν
το παιχνίδι που προτιμοφν ςτο ςχολείο, ενϊ ςτο δεξί, ςτο οποίο υπιρχε ςτθν
κορυφι ηωγραφιςμζνο ζνα ςπίτι, αποτυπϊκθκε το αντίςτοιχο αγαπθμζνο
αντικείμενο.

Τα παιδιά μζςα από ςυηιτθςθ αποφάςιςαν να φζρουν και να παρουςιάςουν
ςτθν ολομζλεια το αγαπθμζνο τουσ παιχνίδι από το ςπίτι. Γράψαμε όλοι μαηί
ςθμείωμα ςτο οποίο οι ίδιοι ηωγράφιηαν το αντικείμενο που ικελαν προκειμζνου
να το κυμθκοφν. Για περίπου δφο μζρεσ τα παιδιά παρουςίαηαν τα παιχνίδια τουσ,
ενϊ δεν ιταν λίγοι αυτοί που κζλθςαν να τα μοιραςτοφν με τθν ομάδα για να
παίξουν όλοι μαηί.

Αργότερα, μιλιςαμε για το χϊρο ςτον οποίο μασ αρζςει να παίηουμε μζςα
ςτο ςπίτι. Πλοι μαηί ςυντάξαμε κείμενο- υπενκφμιςθ προκειμζνου να φζρουμε
φωτογραφία που να απεικονίηει το αντίςτοιχο μζροσ.
Στθ ςυνζχεια, επεξεργαςτικαμε τισ φωτογραφίεσ που ζφεραν τα παιδιά.
Μζςα από ερωτιςεισ όπωσ «τι δείχνει θ φωτογραφία;», «γιατί ςου αρζςει να
παίηεισ εκεί;» κ.ο.κ. προχωριςαμε ςτθν περιγραφι των εικόνων. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι θ επεξεργαςία αυτι ςυνεχίςτθκε και εκτόσ των οργανωμζνων
δράςεων, κακϊσ τα παιδιά ςυχνά παρατθροφςαν το ταμπλό που ιταν αναρτθμζνεσ,
ςυηθτοφςαν γυρω από αυτζσ και ςυνζχιηαν να μοιράηονται ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτάσ τουσ με τθν ομάδα.

Αργότερα, εφόςον ολοκλθρϊςαμε τισ παρουςιάςεισ που ςχετίηονταν με τα
παιχνίδια του ςπιτιοφ, επεξεργαςτικαμε τθν αντίςτοιχθ κατθγορία ςτθν τάξθ. Ο
κακζνασ φωτογράφιςε μόνοσ του το παιχνίδι που του αρζςει να παίηει πιο πολφ.
Ζπειτα, εκτυπϊςαμε τισ φωτογραφίεσ και ςε φφλλο Α3 κόλλθςε ο κακζνασ τθ
φωτογραφία του όπου ικελε με ςκοπό να ηωγραφίςει το περιβάλλον που
φανταηόταν ότι υπάρχει γφρω από αυτι.
Στθ ςυνζχεια, με αφορμι δφο αγαπθμζνα αυτοκίνθτα τθσ ομάδασκαι με
όχθμα τθ φανταςία μασόλοι μαηί ταξιδζψαμε ςε ςπίτια και εξοχζσ καιμε τον τρόπο
αυτό ςε ρόλο ςυγγραφζα δθμιουργιςαμε μία ιςτορία.

Ο καιρόσ πζραςε και μασ γεννικθκε θ επικυμίανα εξερευνιςουμε το
ςχολείο…Με ζνα παιχνίδι κρυμμζνου κθςαυροφ! Τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε δφο
ομάδεσ, ςτθν κόκκινθ και ςτθν κίτρινθ. Κάκε ομάδα ςυμβουλευόταν ζνα χάρτθo
οποίοσ απεικόνιηε τουσ χϊρουσ που ζπρεπε να ψάξει κανείσ προκειμζνου να
ανακαλφψει ςτοιχεία του κθςαυροφ. Τζςςερισ φακζλουσ βρικε θ κάκε ομάδα,
κακζνασ από τουσ οποίουσ ζκρυβε ζνα κόμματι παηλ. Ενϊνοντασ τα κομμάτια
ςχθματίςτθκε ο πίνακασ του P. Bruegel
«Το παιχνίδι». Συηθτιςαμε και
επεξεργαςτικαμε τον πίνακα, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι «ακονίςαμε» τθν
παρατθρθτικότθτά μασ, εφόςον διακρίναμε ςτοιχεία τθσ εικόνασ που ςε μία πρϊτθ
ματιά δε φαίνονταν. Με αφορμι τον πίνακα αυτό τα παιδιά ηωγράφιςαν ό, τι τουσ
άρεςε, ζδωςαν ζνα τίτλο ςτο ζργο τουσ και ζγραψαν το όνομά τουσ.

Ο χάρτης

Ο παραπάνω πίνακασ, ο οποίοσ μεταξφ άλλων απεικονίηει παιδιά να παίηουν
με ςτεφάνια, μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να παίξουμε κι εμείσ με το ίδιο αντικείμενο.
Τα παιδιά ςε ηευγάρια ζςτελναν ςτον απζναντί τουσ το ςτεφάνι είτε προςπακϊντασ
να το κυλιςουν είτε με το να το κουνοφν με τα χζρια τουσ ςαν ρόδα. Ακόμα, ςε
ομάδεσ χωρίςαμε ανακατεμζνα τουβλάκια μζςα ςτα ςτεφάνια. Τα παιδιά είχαν τθ
δυνατότθτα να επιλζξουν ελεφκερα το κριτιριο τθσ ομαδοποίθςθσ των
αντικειμζνων. Με τον τρόπο αυτό εξζλιξαν τθ φανταςία τουσ, τθν κριτικι τουσ
ικανότθτα ενϊ τθν ίδια ςτιγμι ζγιναν πιο δθμιουργικοί και αυτενζργθςαν. Ο
κακζνασ αφοφ ολοκλιρωνε τθ διαδικαςία εξθγοφςε ςτουσ υπόλοιπουσ τον τρόπο
με τον οποίο ζδραςε.

Στο μεταξφ με αφορμι το παραμφκι «Ζχω ράμματα για τθ γοφνα ςου» που
ζφερε ζνα παιδί ςτθν ομάδα μασ, περάςαμε ςε μία άλλθ κατθγορία παιχνιδιοφ,
αυτι του παραδοςιακοφ. Ραίξαμε το κινθτικό παιχνίδι «Λφκε λφκε είςαι εδϊ;» και
τραγουδιςαμε όλοι μαηί το αντίςτοιχο ρυκμικό τραγοφδι. Επιπλζον, ανατρζξαμε ςε

βιβλία αλλά και ςτο internet προκειμζνου μζςα από εικόνεσ και βίντεο να βροφμε
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το ηϊο αυτό. Τα παιδιά περιζγραψαν τισ εικόνεσ που
είδαν, ενϊ ζκαναν ςυγκρίςεισ και με τθ δικι τουσ ηωι. Ρχ. «Ζχουν και αυτοί μαμά
και μπαμπά.»«Ραίηουν.» κτλ. Επιπρόςκετα, ηωγραφίςαμε λφκουσ με…
πιροφνια!Αργότερα, τα παιδιά ζνωςαν διακεκομμζνεσ γραμμζσ προκειμζνου να
ςχθματιςτεί ζνασ κφκλοσ μζςα ςτον οποίο ηωγράφιςαν τα χαρακτθριςτικά του
προςϊπου του ηϊου. Στο τζλοσ, διατφπωςε λεκτικά ο κακζνασ μόνοσ του τισ οδθγίεσ
του παιχνιδιοφ.

Το «αλάτι χοντρό, αλάτι ψιλό» είναι ζνα ακόμα παιχνίδι από τθν κατθγορία
αυτι που αγάπθςε πολφ θ ομάδα. Το επαναλαμβανόμενο τραγουδάκι και οι
ομοιοκαταλθξία των ςτίχων βοθκοφν το παιδί ςτο να διακρίνει βιωματικά ιχουσ
όμοιουσ. Ραράλλθλα, ο τρόποσ που κακόμαςτε ςε κφκλο, τρζχουμε προσ
ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ και βρίςκουμε ςυγκεκριμζνθ κζςθ για να κακίςουμε,
βοθκάει τα παιδιά κακϊσ αλλθλεπιδροφν να επεξεργάηονται το κυκλικό ςχιμα, τθν
περιφζρεια του, κακϊσ και τισ χωρικζσ ζννοιεσ. Το παιχνίδι «αλάτι χοντρό, αλάτι
ψιλό» μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να παίξουμε παιχνίδια φωνολογίασ. Με τα
γράμματα «Α» και «Χ» ψάξαμε και βρικαμε λζξεισ που ξεκινοφν από τα αντίςτοιχα
γράμματα. Αργότερα, περιζγραψαν τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ.

Το επόμενο παιχνίδι που ειςαγάγαμε ςτθν τάξθ είναι το κουτςό. Ηωγραφίςαμε ςτο
πάτωμα 10 τετράγωνα και τα αρικμιςαμε. Τα παιδιά προςπάκθςαν να
ιςορροπιςουν πότε ςτο ζνα τουσ πόδι και πότε ςτα δφο με ςτόχο να διατθριςουν
τθν ιςορροπία τουσ. Άλλο ζνα ενδιαφζρον ςθμείο είναι ότι τα ίδια μζςα από αυτό
το παιχνίδι εκτόσ του ότι εκτονϊνονται, πλζον ηθτοφςαν μόνοι τουσ να
πειραματιςτοφν με τθν απεικόνιςθ του παιχνιδιοφ ςτο πάτωμα.
Ζπειτα, από ζνα διάςτθμα και αφοφ πλζον όλοι ζχουν κατακτιςει τον τρόπο
που παίηουμε αυτό το παιχνίδι, ςε φφλλο Α4 οι εκπαιδευτικοί ετοιμάςαμε τθν
αποτφπωςθ του. Αφιςαμε οριςμζνα τετράγωνα να τα ςχεδιάςουν τα ίδια τα παιδιά
ενϊ ςε κάποια ςχιματα χρειάηονταν να ςυμπλθρϊςουν τα αρικμθτικά ςφμβολα
που ζλειπαν, αφοφ τουσ αναγνϊριηαν, ςυμβουλευόμενοιτο πρωτότυπο που υπιρχε.

Τα παραδοςιακά παιχνίδια ζωσ τϊρα ζχουν ςτακεί αρωγοί ςτθν ανάπτυξθ
τθσ γλϊςςασ, των μακθματικϊν εννοιϊν αλλά και τθσ ςυνεργαςίασ και του
ςεβαςμοφ του ςυμπαίκτθ. Δε ςταματάμε όμωσ εδϊ.
Το «περνά περνά θ μζλιςςα» ιταν το καινοφριο παιχνίδι που ιρκαν ςε
επαφι τα παιδιά. Ραίξαμε και εξοικειωκικαμε με τουσ κανόνεσ, αρχικά με τθ
βοικεια των δφο παιδαγωγϊν και ςτθ ςυνζχεια δρϊντασ μόνα τουσ τα ίδια. Θ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςτάκθκε ωσ αφορμι για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικζσ με
το ςυγκεκριμζνο ζντομο ςε βιβλία και internet. Τισ εικόνεσ που βρικαμε ςτισ
διάφορεσ πθγζσ τισ επεξεργαςτικαμε και τισ ςυηθτιςαμε ςτθν ολομζλεια. Στθ
ςυνζχεια, παίξαμε με τον ιχο του γράμματοσ «Μ» και βρικαμε λζξεισ που αρχίηουν
από το ίδιο γράμμα. Μζςα από το κεατρικό παιχνίδι τα παιδιά πιραν ρόλουσ
μζλιςςασ και ζτςι εκφράςτθκαν μζςα από το ςϊμα μασ ςυνδζοντασ βιωματικά όλεσ
τισ πλθροφορίεσ που είχαμε αντλιςει νωρίτερα.

Ζπειτα, τα ίδια ςε λουρίδεσ πορτοκαλί ςχθμάτιςαν κάκετεσ γραμμζσ κι
ζπαιξαν με τον τρόπο αυτό με τον κάκετο άξονα. Αργότερα ζκοψαν ςτθ μζςθ
μαφρεσ λουρίδεσ τισ οποίεσ κόλλθςαν ςτο πορτοκαλί χαρτόνι το οποίο
μεταμορφϊκθκε ςε καπζλο τθσ μζλιςςασ. Επίςθσ, τα παιδιά ζβαψαν κίτρινα ρολά
ςτα οποία πρόςκεςαν μαφρεσ γραμμζσ για τισ ρίγεσ του εντόμου ενϊ ζπειτα από
ςυηιτθςθ και ανάκλθςθ όλων των ςτοιχείων που είχαμε βρει για τθ μζλιςςα
ηιτθςαν να προςκζςουμε διαφανι φτερά, χαρακτθριςτικά ςτο πρόςωπο, κεραίεσ
και πόδια. Ολοκλιρωςαν τθ δράςθ με φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο ςυμπλιρωςαν τθ
φράςθ «περνά περνά θ…» αφοφ κφκλωςαν τθ ςωςτι εικόνα. Στθ ςυνζχεια,
επεξιγθςαν τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ.

Το παραπάνω παιχνίδι ιταν και το τελευταίο από τθ κεματικι ενότθτα
«παραδοςιακά παιχνίδια» θ οποία ζδωςε τθ κζςθ τθσ ςτα «παλιά παιχνίδια».
Ράνινεσ κοφκλεσ και ςβοφρεσ ιρκαν ςτθν τάξθ μασ και ζδωςαν αφορμζσ για
ςυηθτιςεισ και ςφγκριςθ των παλιϊν και των καινοφριων παιχνιδιϊν.
Καταςκευάςαμε τθν πρϊτθ μασ ξφλινθ κοφκλα με κουτάλεσ και «άχρθςτα»
υλικά.Στθ ςυνζχεια, ςειρά είχε θ πάνινθ μπάλα. Τςαλακϊςαμε εφθμερίδεσ και τισ
τυλίξαμε με πανιά και με τον τρόπο αυτό αποκτιςαμε τισ δικζσ μασ μπάλεσ. Ζπειτα,
οι ςβοφρεσ που μασ ζδειξε μία φίλθ από τθν ομάδα μασ μάσ άρεςαν τόςο που δε κα
μποροφςαμε παρά να κζλουμε να φτιάξουμε κι εμείσ αντίςτοιχεσ. Κολλιςαμε με
κόλλα δφο κφκλουσ, τουσ ηωγραφίςαμε με τα δάχτυλα μασ, βάλαμε ζνα καλαμάκι
ςτθ μζςθ κι ιμαςταν πλζον ζτοιμοι για πολλζσ… ςτροφζσ!

Από τα παλιά παιχνίδια περάςαμε ςτα επιδαπζδια παιχνίδια Ρρϊτο ςειρά
είχε το «φιδάκι». Οριςμζνα παιδιά λειτοφργθςαν για άλλθ μία φορά καταλυτικά
ςτθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ, κακϊσ γνϊριηαν τον τρόπο λειτουργίασ και ςτθςίματοσ του
παιχνιδιοφ, μπόρεςαν να εξθγιςουν τουσ κανόνεσ και ςτουσ υπόλοιπουσ.
Ρροκειμζνου να καταςκευάςουμε το παιχνίδι,χρειαςτικαμε φιδάκια για να
«πζφτουμε πάνω τουσ και να πθγαίνουμε πίςω», ςκάλεσ «για να ανεβαίνουμε» και
φυςικά ταμπλό και πιόνια για να μποροφμε να παίξουμε!
Για το φιδάκι τα παιδιά ζβαψαν με χρϊματα τθσ επιλογισ τουσ ρολά που ςτθ
ςυνζχεια τα ενϊςαμε με ςφρμα πίπασ κι ζτςι δθμιουργιςαμε το μακρφ ερπετό . Στθ
ςυνζχεια, ςυηθτιςαμε ςτον κφκλο για τθ ςκάλα. Τα παιδιά τθν περιζγραψαν
προφορικά ενϊ ζνα αγόρι τθσ ομάδασ μασ πζραςε από τον λόγο ςτθν αποτφπωςθ
και με αυτό τον τρόπο δθμιοφργθςε το ςχζδιο που ςυμβουλευόμαςταν ςτθ
διάρκεια τθσ καταςκευισ. Για να φτιάξουμε τθ ςκάλα χρθςιμοποιιςαμε ρολά,
καπάκια από παλιοφσ μαρκαδόρουσ και καλαμάκια ςε διάφορα ςχιματα. Ακόμα για
το ταμπλό, τα ίδια πάνω ςε γραμμζσ που ιταν ιδθ ςχεδιαςμζνεσ φιλοτζχνιςαν το
περίγραμμα τον τετραγϊνων με διάφορα χρϊματα. Στο τελευταίο ςτάδιο
δθμιοφργθςαν πιόνια από «άχρθςτα» υλικά και ςυγκεκριμζνα από άδεια
μπουκάλια γάλακτοσ. Ζβαψαν το κακζνα με ζνα διαφορετικό χρϊμα και όλα ιταν
ζτοιμα για να αρχίςει το παιχνίδι!

`
Μετά το φιδάκι καταπιαςτικαμε με ζνα άλλο επιδαπζδιο παιχνίδι που
όμοιο του δεν ζχετε ξαναδεί, για το λόγο ότι θ ιδζα και θ καταςκευι ανικει κατ’
αποκλειςτικότθτα ςτθν ομάδα των προ-προνθπίων Α’ κι άλλο ςαν κι αυτό δφςκολο
να ξαναδθμιουργθκεί.
Τα παιχνίδια που ζφερναν ζωσ τϊρα τα παιδιά ςτθν τάξθ, τα
φωτογραφίςαμε κι ζγιναν τα τετράγωνα του παιχνιδιοφ. Στθ ςυνζχεια, για κάκε ζνα
από αυτάδθμιουργικθκε ζνασ κανόνασ του οποίου εμπνευςτισ ιταν ο ίδιοσ ο
κάτοχοσ του αντικειμζνου. Για άλλθ μια φορά επιδιϊξαμε να δϊςουμε τον πρϊτο
λόγο ςτα παιδιά ςεβόμενεσ πάντα ότι θ γνϊμθ τουσ ζχει αξία και είναι αναγκαίο να
ακουςτεί και να αξιοποιθκεί. Καταςκευάςαμε το ταμπλό χρωματίηοντασ τα
τετράγωνα ακολουκϊντασ ζνα ςυγκεκριμζνο μοτίβο, ςτθν περίπτωςθ μασ ιταν θ
ςυγκεκριμζνθ ςειρά χρωμάτων. Και φυςικά θ ϊρα για παιχνίδι είχε ιδθ πάλι
φτάςει.

Θ παιδαγωγικι αξία των επιτραπζηιων παιχνιδιϊν είναι ανυπολόγιςτθ. Τα
παιδιά βιωματικά εξοικειϊνονται με αρικμοφσ, χωρικζσ ζννοιεσ, οι οποίεσ μασ
διευκολφνουν ςτον τρόπο με τον οποίο κινοφμαςτε ςτο ταμπλό κι αργότερα ςτο
χϊρο που μασ περιβάλλει και αναπτφςςουν το λόγο, κακϊσ καλοφνται οι παίκτεσ να
κατανοιςουν και πολλζσ φορζσ να αναπαράγουν κανόνεσ και οδθγίεσ του
παιχνιδιοφ. Το ςθμαντικότερο όμωσ που προςφζρουν είναι θ ςυνεργαςία, θ
ευρθματικότθτα και ο τρόποσ με τον οποίο τα παιδιά εμπλζκονται
ςυνειδθτοποιϊντασ τελικά ότι ςθμαςία δεν ζχει θ νίκθ άλλα να διαςκεδάςουμε, να
ςυνεργαςτοφμε και να αλλθλεπιδράςουμε.

Θ κεματικι ενότθτα των παιχνιδιϊν κάπωσ ζτςι ζφταςε ςτο τζλοσ τθσ. Μαηί
με τα παιδιά αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε το δικό μασ μουςείο, αυτό των
παιχνιδιϊν, και να καλζςουμε μικροφσ μεγάλουσ για μία βραδιά ξενάγθςθσ και
διαςκζδαςθσ. Τα παιδιά δθμιοφργθςαν προςκλιςεισ ζφτιαξαν ταμπελάκια με τα
ονόματά τουσ ωσ ςωςτοί ξεναγοί κι όλα ιταν ζτοιμα για να τουσ υποδεχτοφμε!

Οι νθπιαγωγοί: Στζλλα Κυριάκου- Ζλςα Τςιαδι

