
 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ...  παλιά και καινοφρια 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Σ’ αυτό το ςάκο το βιβλίο και το παιχνίδι ςυναντιοφνται και ςυμμαχοφν υπζρ του παιδιοφ, 

προβάλλοντασ τον κοινό τουσ ρόλο, που δεν είναι άλλοσ από το πζραςμα μεταξφ 

πραγματικότθτασ και φανταςίασ.  

Ξεφυλλίηοντασ τισ ςελίδεσ των βιβλίων για παιχνίδια, οι μακθτζσ κα ηωντανζψουν και κα 

παίξουν ξεχαςμζνα παιχνίδια τθσ αυλισ ι του δρόμου, κα γνωρίςουν παραδοςιακά παιχνίδια, 

τον τόπο προζλευςθσ τουσ και τισ κατθγορίεσ τουσ, κα αναηθτιςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

με τα ςθμερινά παιχνίδια, κα ςυλλζξουν πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ, κα διαςταυρϊςουν 

δεδομζνα, κα εργαςτοφν ομαδικά, κα εκφραςτοφν δθμιουργικά, κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ και 

τζλοσ κα διαβάςουν παίηοντασ και κα παίξουν διαβάηοντασ! 

Εμείσ, ωσ ςυναναγνϊςτεσ και ςυνάμα ωσ εμψυχωτζσ, διαμεςολαβθτζσ κα αφιςουμε ελεφκερο 

το παιδί που κρφβουμε μζςα μασ και κα παίξουμε με τουσ μακθτζσ μασ!  

Σασ προτείνουμε να αρχίςετε με τα παιχνίδια που είναι απλωμζνα ςτο ςκοινί τθσ ιςτορίασ και 

περιμζνουν να ηωντανζψουν και να ςυςτθκοφν ςτα παιδιά. Τα βιβλία Παίηοντασ ςτθν αρχαία 

Ελλάδα με τον Λφςιν και τθν Τιμαρζτθ και Ελάτε να παίξουμε μζςα ςτο χρόνο κα ςασ 

βοθκιςουν να γνωρίςετε παιχνίδια τθσ Αρχαίασ και τθσ Νεϊτερθσ Ελλάδασ. Ραιχνίδια του 

κόςμου, κάκε εποχισ, τόςο κοινά ςε κάκε γωνιά τθσ Γθσ, πιλινεσ ςβοφρεσ, κοφκλεσ, 

κουδουνίςτρεσ, τςίγκινα και ξφλινα, πολφχρωμα παιχνίδια με αλλόκοτα ονόματα, παιχνίδια 

αυκεντικά, κα παραςφρουν μικροφσ και μεγάλουσ. Ρροςωπικζσ, γλαφυρζσ αφθγιςεισ και 

πλοφςιο φωτογραφικό υλικό τςίγκινων παιχνιδιϊν από επϊνυμουσ και ανϊνυμουσ 

καταςκευαςτζσ, τεχνίτεσ και μαςτόρουσ ςυμπλθρϊνουν τθν αναηιτθςθ μζςα από το βιβλίο Το 

ελλθνικό τςίγκινο παιχνίδι: Κφλαγε το τςζρκι, που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο εκπαιδευτικόσ  

διαβάηοντασ αποςπάςματα ι δείχνοντασ εικόνεσ προκειμζνου οι μικροί μασ φίλοι να 

αναβιϊςουν το κλίμα μιασ άλλθσ, μακρινισ εποχισ, και να αςχολθκοφν με τα παιχνίδια των 

παπποφδων και των γιαγιάδων τουσ.  

Μια καλι ευκαιρία για ςυνζχεια δίνουν τα βιβλία Ένα ξεχαςμζνο αρκουδάκι και το κλαςςικό 

παραμφκι του Πινόκιο.  Εδϊ τα παιχνίδια-αντικείμενα αφθγοφνται τθν ιςτορία τουσ, τθ δικι 

τουσ μυςτικι και μαγικι ηωι, όταν ηωντανεφουν τθ νφχτα ι ςτα όνειρα μασ, όταν καταλιγουν ς' 

ζνα ντουλάπι (ο Ινδιάνοσ και το ντουλάπι), ι χάνονται πάνω ςτο παιχνίδι και ξεχνιoφνται. Και 

μιασ και βριςκόμαςτε παρζα με παιχνίδια που μιλοφν ασ περάςουμε μια βόλτα κι από Το 

απίκανο τςίρκο του Μανόλθ, όπου παρελαφνουν ζνα εφτάχρωμο ςαλιγκάρι, ζνασ 

φλογεροπαίχτθσ με τισ κίτρινεσ πεταλοφδεσ να φτερουγίηουν από τθ φλογζρα του και ζνασ 

μαφροσ χιονάνκρωποσ που ζχει ποπ κορν για μάτια και γιαςεμάκια για κουμπιά!! Ακολουκοφν ο 



 

 

κλόουν με τισ τςιχλόφουςκεσ, ο φωτεινόσ μεταξοςκϊλθκασ, και όλθ θ παρζα του μοναδικοφ 

Καρυοκραφςτθ με κάκε λογισ παιχνίδια, όπου μζςα ςε μια πανδαιςία χρωμάτων, μουςικισ και 

χορϊν κα ςασ παραςφρουν ςτουσ ρυκμοφσ τουσ. 

Ώρα να ξεςθκϊςουμε τουσ μικροφσ μασ αναγνϊςτεσ για παιχνίδι! Τι λζτε με το βιβλίο  
Παίηουμε; και Καλφτερα καροφμπαλο κα καταφζρουμε να τουσ οργανϊςουμε ςε παρζεσ και ... 
να κάνουν  παιχνίδι;  

Παιχνίδια ςτθν αυλι και ςτθν τάξθ ι όπου αλλοφ κζλουν, αλλά με κανόνεσ και όχι ηαβολιζσ, τα 

βιβλία Ο μικρόσ Νικόλασ, θ Πίπθ θ Φακιδομφτθ, ο μεγάλοσ Νζιτ πρωτακλθτισ ςτο ςκζιτ, κα 

τουσ διαςκεδάςουν με το χιοφμορ και τισ ευφάνταςτεσ ιςτορίεσ των θρϊων τουσ και κα τουσ 

ξεςθκϊςουν με τισ ακϊεσ ςκανταλιζσ τουσ. 

Από αυτι τθ ςκανταλιάρικθ παρζα δεν μπορεί, βζβαια, να λείπει το ςφμβολο τθσ ακωότθτασ 

και τθσ ανυπότακτθσ, παιδικισ φανταςίασ, ο μικρόσ ιρωασ τθσ αγαπθμζνθσ Ρ. Δζλτα, ο 

ςκανταλιάρθσ Αντϊνθσ ι αλλιϊσ ο Τρελαντώνθσ, όπωσ τον βάφτιςε θ ίδια. Ζνα βιβλίο που 

μοιάηει ςαν όαςθ τρυφερότθτασ και νοςταλγίασ για τισ θμζρεσ και τουσ χαρακτιρεσ που ςιγά-

ςιγά χάνονται. 

Μιασ και είναι αρκετά πικανό ςτο τραπζηι να «πζςει» και το ποδόςφαιρο, Σα παποφτςια του 

Αννίβα και  Σο «βρόμικο» ποδόςφαιρο κα αποηθμιϊςουν τουσ λάτρεισ του ακλιματοσ και κα 

τουσ ψυχαγωγιςουν. 

Σασ προτείνουμε μαηί με το βιβλίο Το «βρόμικο» ποδόςφαιρο να διαβάςετε από το 

ανκολόγιο τθσ Γϋ-Δϋ τάξθσ, το κείμενο Ένασ αλλιώτικοσ ποδοςφαιρικόσ αγώνασ του 

Ραντελι Καλιότςου. 

    Σασ προτείνουμε να ακοφςετε το βιβλίο Το Μουντιάλ και τα παραμφκια του Άντερςεν από 

τθ ςυλλογι ε δφο τρελά θμίχρονα, τθσ Αγγελικισ Βαρελλά:  

        http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip2/Default.html 

Ραιχνίδια με αλθκινό πειρατι πωσ κα ςασ φαινόταν; Αλικεια, πωσ πιςτεφετε κα αντιδροφςαν 

τα παιδιά αν είχαν για ςυμμακθτι ζνα πειρατι; Αλθκινό πειρατι, όχι μαςκαρεμζνο! Ρόςο 

ςυναρπαςτικό μπορεί να ιταν και ποιεσ αντιδράςεισ κα γεννοφςε το διαφορετικό; Μια 

απάντθςθ, για αρχι, με τθν οπτικι του Α. Ραπακεοδοφλου, κρφβεται ςτο βιβλίο του Έχω για 

ςυμμακθτι ζνα πειρατι μαηί με ζναν άλλο κόςμο, διαφορετικό, άγνωςτο, γοθτευτικό, ςυχνά 

εφαπτόμενο με τα όνειρά μασ που περιμζνει υπομονετικά να τον ανακαλφψουμε. 

Ρροκαταλιψεισ, αβάςιμοι φόβοι και αρνθτικά ςχόλια μπαίνουν ςτθν άκρθ ςϋαυτό το βιβλίο κι θ 

κακθμερινότθτα του μικροφ πειρατι μετατρζπεται ςε κανονικό πανθγφρι παιχνιδιοφ για τουσ 

φίλουσ του, όταν αποφαςίηουν να τθ γνωρίςουν. 

Και ενϊ όλοι κα βρίςκονται ςε δράςθ για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ που κζλουν να 

χουηουροπαίξουν, τουσ προτείνουμε να ςπαηοκεφαλιάςουν με τουσ  Απίκανουσ ακλθτζσ και με 

απλά γλωςςικά παιχνίδια, να αξιολογιςουν τθν παρατθρθτικότθτα τουσ. Κι αν 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip2/Default.html


 

 

πονοκεφαλιάςουν, το βιβλίο Μια πάπια μα ποιά πάπια με γλωςςοδζτεσ, κα φζρει πολφ γζλιο 

ςτθν παρζα με τα ςαρδάμ που κα ακουςτοφν. Για τουσ κουλτουριάρθδεσ, δε, και όχι μόνο 

ζχουμε άλλθ πρόταςθ, το Σκάκι για νεαροφσ παίκτεσ. Πλουσ τουσ ζχει ςκεφτεί αυτόσ ο ςάκοσ.  

-Σασ προτείνουμε να διαβάςετε από το ανκολόγιο τθσ Γϋ-Δϋ τάξθσ τα κείμενα, 

Γλωςςοδζτθσ τθσ Νανάσ Νικολάου και το Λογοπαίχνιδο. 

Είναι παιχνίδι ο πόλεμοσ; Κι αν ναι, μιπωσ τα παιδιά μακαίνουν να μθν πιςτεφουν ςτθν ειρινθ 

ι μιπωσ αυτά τα παιχνίδια είναι ζνα μποχκοτάη για τον πόλεμο;  

Αυτζσ οι απαντιςεισ αναδφονται από τθν οπτικι των παιδιϊν, για παιδιά και μεγάλουσ ςτα 

βιβλία Τα ξφλινα ςπακιά και Ο πόλεμοσ των κουμπιών, όπου οι μάχεσ ζχουν ωσ βάςθ το 

παιχνίδι ρόλων και κάκε επίκεςθ ομολογεί αλικειεσ και ςτοχεφει ςε αποκαλφψεισ. 

Αυτά τα δφο βιβλία μπορείτε να τα εντάξετε και ςτθν ίδια ομάδα με το βιβλίο Ο μικρόσ 

Νικόλασ.  

 Σασ προτείνουμε να προβάλετε τθν ταινία του Γιαν Σαμιουελ Ο πόλεμοσ των 

κουμπιών από το ομϊνυμο βιβλίο, μια προςεγμζνθ Γαλλικι παραγωγι ςτα πρότυπα 

του Μικροφ Νικολά. 

THE WAR OF THE BUTTONS:  http://www.youtube.com/watch?v=uWrkQChOAzE (Official 
Trailer) 

Σ' ζνα χωριό τθσ Νότιασ Γαλλίασ, το 1957, μια ομάδα αγοριϊν- θλικίασ 7 ζωσ 14 ετϊν- 

κθρφςςει πόλεμο εναντία ςτουσ ορκιςμζνουσ εχκροφσ τθσ, τα παιδιά του γειτονικοφ 

χωριοφ. Ζνασ πόλεμοσ τιμισ και πίςτθσ που ζχει παραμείνει ηωντανόσ για πολλζσ γενιζσ, 

όπου ο εξευτελιςμόσ με το ξιλωμα των κουμπιϊν είναι θ πιο τρομακτικι ιττα. Δεν είναι 

κακόλου εφκολο όμωσ να είςαι ςε ζναν ςτρατό πιτςιρίκων, να δίνεισ μάχεσ και να μθν 

βρίςκεισ τον μπελά ςου, όταν γυρίηεισ ςπίτι με ςκιςμζνα ροφχα και χαμζνα κουμπιά. 

Σασ προτείνουμε να ακοφςετε το βιβλίο Παιχνίδια και Ψιλικά του Νικόλα 
Ανδρικόπουλου:  http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip18/Default.html 

Μετά από τόςθ δράςθ παιχνιδιϊν πολζμου, μθν διςτάςετε να προςκαλζςετε τουσ μακθτζσ ςασ 

ςτο Παιχνίδι Που Ενώνει για να βρουν το χρϊμα τθσ χαράσ και  τθσ ςυμφιλίωςθσ . Ραρζα με Το 

γαϊτανάκι τθσ Ηωρη Σαρρι και με το βιβλίο Μ’ αυτι τθ μπάλα παίηουμε όλοι , να ονειρευτοφν τι 

μποροφν να κάνουν για τθν Ειρινθ! Ρϊσ να βρουν τουσ τρόπουσ να ζχουν μια Γθ δίχωσ ςφνορα 

και απαγορεφςεισ,  και πϊσ να αλλάξουν τισ παλιζσ ςυνήθειεσ για να μπορζςουν  να ηιςουν ςε 

μια νζα εποχι όπου τίποτα δε θα τα χωρίηει.  

Σασ προτείνουμε να κλείςετε με το «δικαίωμα του παιδιοφ ςτο παιχνίδι». και το βιβλίο Το 

μαγικό κουτί τθσ Αριάδνθσ. Μια ιςτορία που βαςίηεται ςτθν Τζταρτθ Αρχι τθσ Διακιρυξθσ των 

Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ, ςφμφωνα με τθν οποία κάκε παιδί πρζπει να ζχει τροφι, ςτζγθ, 

ψυχαγωγία και ιατρικι περίκαλψθ. 

http://www.youtube.com/watch?v=uWrkQChOAzE
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip18/Default.html


 

 

Και μια κεατρικι παράςταςθ με κζμα Τα Δικαιώματα του Παιδιοφ, να κλείςει τθν αυλαία και  να 
φωνάξουμε όλοι μαηί  Κάτω τα χζρια από το παιχνίδι! (Το κεατρικό ζργο «Κάτω τα χζρια από 
το παιχνίδι».τθσ Ελζνθ Αρτεμίου Φωτιάδου, πιρε το 2ο Βραβείο ςτo Διαγωνιςμό Συγγραφισ 
Ραιδικοφ Θεατρικοφ Ζργου, που προκιρυξε θ Επίτροποσ Ρροςταςίασ των Δικαιωμάτων του 
Ραιδιοφ, ςτο πλαίςιο τθσ 21θσ επετείου από τθν υιοκζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 
για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ). 

Παράλλθλα  προτείνονται: 

Μουςεία 

- Μουςείο Μπενάκθ  «Ραιχνίδια» http://www.benaki.gr/index.asp?id=30402&lang=gr 

- Πελοποννθςιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» «Το παιδί και το  Ραιχνίδι»  
http://www.pli.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=63  

- Εικονικι ξενάγθςθ ςτο Μουςείο Παιχνιδιών τθσ Καταλονίασ (Museu de la Joguet de 
Catalunya):  http://www.mjc.cat/visita_virtual/visita.html 

- Αρχαιολογικό Μουςείο  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Κάτι μου θυμίηουν αυτά τα παιχνίδια» 
http://www.namuseum.gr/education/schools01-3-gr.html 

- φλλογοσ φίλων Ελλθνικοφ παιχνιδιοφ,  Greek toy museum in Rhodes:  
http://www.toymuseum.gr/index-gr.htm 
http://www.toymuseum.gr/toys50s.htm 
http://www.toymuseum.gr/toys60s.htm 
http://www.toymuseum.gr/toys-ancient.htm 
 

Δραςτθριότθτεσ  

Μπορείτε να προβλθματίςετε τα παιδιά, προκαλϊντασ μια ςυηιτθςθ για τα παιχνίδια των 

περιςςοτζρων παιδιϊν τθσ Αφρικισ, όπου θ φτώχια παιχνίδια κατεργάηεται (παιχνίδια από 

ςκουπίδια) και να ηθτιςετε από τα παιδιά να βρουν υλικό. Μετά τθ ςυηιτθςθ μπορείτε να 

καταςκευάςετε παιχνίδια από ανακυκλϊςιμα υλικά. 

Μπορείτε να ηθτιςετε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ι να φωτογραφίςουν τα παιχνίδια που 
παίηουν ςτθν αυλι του ςχολείου ςιμερα, να βρουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τα παιχνίδια 
περαςμζνων εποχϊν και να ςυηθτιςετε. 
  
Σο παιδί και το παιχνίδι ςε ζργα μεγάλων ηωγράφων 
- Γφηθσ Νικόλαοσ (1842 - 1901),Κοφκου, 1882, Εκνικι Ρινακοκικθ 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=71154 

 - Σαββίδθσ Συμεϊν (1859 - 1927),Γφρω-γφρω όλοι, 1908 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=60755 

Επιμζλεια προτάςεων: τζλλα Πρωτόπαπα, Δ/ντρια 95ου Δθμοτικοφ χολείου Αθθνών 
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