
ΤΜΒΟΛΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ

ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ



Σν ζπκβνιηθό παηρλίδη πξνζθέξεη ζηα 

παηδηά άπεηξεο δπλαηόηεηεο λα 

γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ, αθνύ, 

νπνηνζδήπνηε θαη αλ πξνζπνηεζνύλ όηη 

είλαη, ζίγνπξα ζα εκπιαθνύλ ζε 

αλαγλσζηηθά γεγνλόηα.

Ο γηαηξόο ζα ζπληαγνγξαθήζεη 

θάξκαθα.

Ο ηξνρνλόκνο ζα δώζεη θιήζεηο.

Ο καέζηξνο ζα ζπκβνπιεπηεί 

παξηηηνύξεο.



Μέρξη θαη ν κηθξόο επίδνμνο Ενξό ζα 

αλαγθαζηεί λα γξάςεη ην Ε ζηελ κπέξηα 

ηνπ, αιιά θαη πάλσ ζε θάζε αληίπαιν 

πνπ ζα ληθήζεη.



Αλ κάιηζηα ε λεπηαγσγόο θξνληίζεη 

ώζηε λα πξνζέμνπλ ηα παηδηά ηηο 

αλαγλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο, ηόηε νη γλώζεηο 

ηνπο γηα ην γξαπηό ιόγν ζα 

εκπινπηηζηνύλ ζεκαληηθά.



ε απηό ε λεπηαγσγόο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη ώζηε:

Να ππάξρεη ην αλαγλσζηηθό πιηθό 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην παηρλίδη ηνπο. 

Όηαλ ηα παηδηά απνθαζίζνπλ λα ζηήζνπλ έλα παηρλίδη πεηξαηώλ, 

ζα κπνξνύζαλ λα βξεζνύλ ράξηεο ζεζαπξώλ ή κπνπθάιηα κε 

ζεκεηώκαηα απειπηζκέλσλ λαπαγώλ.  



«ΓΔΦΤΡΔ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΗΑ»
Σα παηδηά ζπδεηνύλ γηα δεκνθηιείο γέθπξεο ζηελ Διιάδα θαη

βξίζθνπλ ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ζην ράξηε. Παξαηεξνύλ πόζν

δηαθνξεηηθέο είλαη κεηαμύ ηνπο.



ηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κεραληθώλ θαη αξρηηεθηόλσλ

θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θάηνςεο πξνζπαζνύλ κε ην νηθνδνκηθό

πιηθό ηνπ ζρνιείνπ λα μαλαρηίζνπλ ηηο γέθπξεο.





ην ηέινο ηα παηδηά ζε θύιια εξγαζίαο βξίζθνπλ πνην είλαη θάζε

γεθύξη.



 Σν ζπκβνιηθό παηρλίδη ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα γηα γλσξηκία 

κε άθζνλν θαη δηαθνξεηηθό έληππν 

πιηθό



«ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ»
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ

παηρληδηνύ δίλεηαη ζηα παηδηά ε

επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε είδε πνπ

ελώ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζηελ

ελήιηθε θαζεκεξηλόηεηα, νη κηθξνί

ζπρλά ηα αγλννύλ. Οη αζηπλνκηθέο

ηαπηόηεηεο ελδέρεηαη λα

πιαζηηθνπνηεζνύλ, λα θπιάζζνληαη

θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε

δηαθνξεηηθά παηρλίδηα. Π.ρ.

Δμόθιεζε ινγαξηαζκώλ, πξόζηηκν

ηξνραίαο, ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή,

εθινγή πξνέδξνπ ηεο ηάμεο, θ.ιπ.

Οη ηαπηόηεηεο ελδέρεηαη λα

θαηαγξάθνπλ πάξα πνιιά ζηνηρεία,

πεξίπνπ όζα θαη κηα πξαγκαηηθή

ηαπηόηεηα.



Ή λα είλαη ηδηαίηεξα ιαθσληθέο, νύησο ώζηε λα κπνξνύλ λα

ζπκπιεξσζνύλ από ηα ίδηα ηα παηδηά.

Ζ θσηνγξαθία ηνπ παηδηνύ, ε ζθξαγίδα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ην

δαρηπιηθό απνηύπσκα ηνπ καζεηή ηηο θάλνπλ λα κνηάδνπλ κε

αιεζηλέο.



«ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΑ»
Σα δηαβαηήξηα είλαη έλα άιιν είδνο πνπ ηα παηδηά ζα κπνξνύζαλ

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ

παηρληδηνύ, αιιά θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ.

Δηδηθά ηηο κέξεο πνπ ε ηάμε πξαγκαηεύεηαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε

ηελ Δπξώπε ή αζρνιείηαη κε ηε ζεκαηηθή «Παηδηά ηνπ Κόζκνπ», νη

ελδείμεηο ζην δηαβαηήξην ζα κπνξνύζαλ λα ζεκαηνδνηνύλ ηηο

αληίζηνηρεο πεξηεγήζεηο ησλ παηδηώλ.



Πξηλ απνθαζίζνπλ έλα ηαμίδη λα κάζνπλ λα μερσξίδνπλ πνην

εηζηηήξην ηαηξηάδεη ζε πνην κέζνλ.

 Θα πξέπεη επίζεο ηα παηδηά λα 

κάζνπλ λα μερσξίδνπλ όζα εθ πξώηεο 

όςεσο θαίλνληαη ίδηα ή πεξίπνπ ίδηα



 Κάπνηεο θνξέο θαιό είλαη ηα ίδηα ηα 

παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

αλαγλσζηηθό πιηθό πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα παηρλίδηα ηνπο



Έηζη όηαλ επηζπκνύλ ηαμίδηα κε αεξνπιάλα, πηιόηνπο, επηβάηεο

θαη αεξνζπλνδνύο, ηα παηδηά, εθηόο από ηνπο δίζθνπο κε ηνπο

θαθέδεο, εηνηκάδνπλ θαη ηα εηζηηήξηά ηνπο.



 Ζ έκθαζε ζην γξαπηό ιόγν λα κελ 

μεπεξλά θάπνηα όξηα, ώζηε ηα παηδηά 

λα ληώζνπλ όηη ην παηρλίδη απνηειεί ην 

δόισκα γηα καζήκαηα αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο.



 Ζ ίδηα ε λεπηαγσγόο λα ελζαξξύλεη 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ αλαγλσζηηθνύ 

πιηθνύ ζηα παηρλίδηα ηνπο.

Γελ αξθεί πάληα ζε έλα ζαιόλη ηαηξείνπ λα ππάξρνπλ πεξηνδηθά.

Μεξηθέο θνξέο θαιό είλαη ε λεπηαγσγόο λα ελζαξξύλεη δηαθξηηηθά

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην παηρλίδη: «Γελ δηαβάδεηο θάηη όζν ν

γηαηξόο εμεηάδεη ηνλ αζζελή πξηλ από ζέλα;»



«Α ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ»
Σα παηδηά απνθαζίδνπλ λα ‘παίμνπλ’ εζηηαηόξην. Καη ζε απηήλ ηελ

πεξίπησζε ην ζπκβνιηθό παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε

αλαγλσζηηθώλ εκπεηξηώλ, θπξίσο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο

θαηαιόγσλ, ηνπο νπνίνπο σο πίλαθεο αλαθνξάο ζπκβνπιεύνληαη

θαη ηα ‘γθαξζόληα’ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ηελ παξαγγειία.



«ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ»



«ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΡΒΗΣΟΡΟ»
Σν εζηηαηόξην έρεη έιιεηςε από ζεξβηηόξν. Σα παηδηά-

ηαβεξληάξεδεο ςάρλνπλ ζηελ εθεκεξίδα, ζηηο Μηθξέο Αγγειίεο λα

βξνπλ θάπνηνλ πνπ λα ηνπο ηαηξηάδεη. ην ηέινο απνθαζίδνπλ λα

γξάςνπλ ηε δηθή ηνπο αγγειία.



 Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

παηδηώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα 

δνθηκάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ρσξίο λα 

‘κπνπθώλνπλ’. 

ην παηρλίδη ηνπ εζηηαηνξίνπ, ζηελ αξρή ππάξρεη κόλν θαηάινγνο

γηα λα δηαιέγνπλ ηα παηδηά. Μεηά πξνζηίζεληαη θαη κπινθάθηα γηα

λα παίξλνπλ ηα γθαξζόληα παξαγγειία. Αξγόηεξα θαη ινγαξηαζκνί

γηα λα πιεξώλνπλ νη πειάηεο, θ.ν.θ.



«ΦΔΡΔ ΣΑ ΥΑΡΣΗΑ»
Πξηλ ηα παηδηά απνθαζίζνπλ λα ζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο πηηζαξία

ζηελ αίζνπζα θαη λα παίμνπλ κε απηή, ε λεπηαγσγόο ηα πξνηξέπεη

λα θέξνπλ όια ηα ραξηηά κε γξάκκαηα πνπ ζπλαληνύλ ζε κηα

πηηζαξία.

πλήζσο ζην ζρνιείν έξρνληαη δηαθεκηζηηθά γηα ηειεθσληθή

παξαγγειία πίηζαο, ινγαξηαζκνί, απνδείμεηο πιεξσκήο, αιιά θαη

ην θνπηί ηεο πίηζαο θαη ραξηνπεηζέηεο ή δηαθεκηζηηθά ζηπιό.



ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΣΟ ΓΗΑΣΡΟ;



«Ο ΓΗΑΣΡΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΔΗ»
ηα πιαίζηα ηνπ ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ, θάπνην παηδί αλαιακβάλεη

λα θάλεη ην γηαηξό. Γεκηνπξγνύληαη θσηνηππεκέλα ζπληαγνιόγηα

όπνπ δεηείηαη λα αλαγξαθεί: Σν όλνκα ηνπ γηαηξνύ, ην όλνκα ηνπ

αζζελνύο, ε πάζεζε, ε αγσγή θαη ε εκεξνκελία. Δπεηδή πάζεζε

θαη αγσγή είλαη ιίγν δύζθνιν λα γξαθνύλ ελδέρεηαη ζε απηήλ ηελ

πεξίπησζε λα ππάξρνπλ ηαηλίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο πνπ ν

γηαηξόο ζα θνιιά ζηελ θαηάιιειε ζέζε.



Έηζη ζα δηεπθνιπλζεί λα δηαβάζεη θαη ν θαξκαθνπνηόο, ζηνλ

νπνίν ζα απεπζπλζεί ν αζζελήο γηα λα αγνξάζεη ην θάξκαθν.

Ο αζζελήο δείρλεη ζην θαξκαθνπνηό ηελ ζθξαγηζκέλε θαη

ππνγεγξακκέλε ζπληαγή ηνπ θη εθείλνο ζπγθξίλεη απηό πνπ

αλαγξάθεηαη ζηε ζπληαγή κε ηηο εηηθέηεο πνπ έρεη πξνζζέζεη ζηα

δηάθνξα θάξκαθα. Βξίζθεη απηό πνπ ηαηξηάδεη θαη ην δίλεη ζηνλ

αζζελή καδί κε ηηο επρέο ηνπ γηα ηαρεία αλάξξσζε.



«ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΝΣΑ 

ΓΗΖΜΔΡΔΤΟΝΣΑ»
Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ‘Γηαλπθηεξεύνληα

Γηεκεξεύνληα Φαξκαθεία’ θαη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ πνύ είλαη

θαηαρσξεκέλα ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα.



«Ο ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟ»
Σα παηδηά κηινύλ γηα ηελ θαξδηά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη έξρνληαη

ζε επαθή κε ηε ιέμε ‘θαξδηά’.



Φηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δσγξαθηέο, όπνπ ζε κηα επίδεημε

διανοηηικού ρεαλιζμού δσγξαθίδνπλ ην εζσηεξηθό ηνπ

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.



Μαζαίλνπλ αθόκε όηη ν γηαηξόο ηεο … θαξδηάο νλνκάδεηαη

θαξδηνιόγνο. Μάιηζηα ζε έλα ζπκβνιηθό παηρλίδη ν θαξδηνιόγνο

εμεηάδεη ηνλ αζζελή θαη ηνπ ζπληαγνγξαθεί.



«ΓΗΑΣΡΟΗ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΗ»
Σα παηδηά κηινύλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ησλ γηαηξώλ θαη

δεκηνπξγνύλ έλαλ πίλαθα αλαθνξάο κε ηε ιέμε ηεο εηδηθόηεηαο θαη

ηε ζρεηηθή εηθόλα, π.ρ. θαξδηά γηα ηνλ θαξδηνιόγν, πλεύκνλεο γηα

ηνλ πλεπκνλνιόγν, παηδί γηα ηνλ παηδίαηξν θιπ. ηε ζπλέρεηα

θνύθιεο-αζζελείο κεηαθέξνληαη κε ην αζζελνθόξν-θνπηί

παπνπηζηώλ θαη ην αληίζηνηρν παξαπεκπηηθό ζην ‘λνζνθνκείν’.



Σν παηδί-νδεγόο αζζελνθόξνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη ηνλ

αζζελή ηνπ ζηνλ θαηάιιειν γηαηξό.



«ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ»
Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ κε έλα ιαβύξηλζν πνπ ηνπο δεηά λα βξνπλ

ην δξόκν ηνπο από ην Ννζνθνκείν κέρξη ην Φαξκαθείν.



«ΔΜΒΟΛΗΑ»
Ζ ζπδήηεζε ζηξέθεηαη ζηα εκβόιηα θαη ζηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο.

Απηό ην ζπκβνιηθό παηρλίδη πεξηιακβάλεη: έλαλ γηαηξό, αηνκηθά

βηβιηάξηα εκβνιίσλ όζα θαη ηα παηδηά ηεο ηάμεο (ζε θαζέλα απ’

απηά είλαη καξθαξηζκέλν κε θόθθηλν έλα δηαθνξεηηθό εκβόιην),

πιαζηηθέο ζύξηγγεο θπζηθά ρσξίο ηε βειόλα (δηαθνξεηηθέο γηα

θάζε εκβόιην), θαξηέια κε ηελ εκεξνκελία.



Ο γηαηξόο παίξλεη ην βηβιηάξην

ηνπ εκβνιηαδόκελνπ θαη, κε ηε

βνήζεηά ηνπ, βξίζθεη ην

θαηάιιειν εκβόιην.



Μεηά ζεκεηώλεη ζην βηβιηάξην ηελ εκεξνκελία θαη ην ππνγξάθεη.



«ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑ»
Σα παηδηά κηινύλ γηα ηα βηβιηάξηα πεξίζαιςεο θαη ηα αζθαιηζηηθά

ηακεία. πλεηδεηνπνηνύλ όηη ηα βηβιηάξηα αζζελείαο δηαθέξνπλ

αλάινγα κε ην ηακείν, ην νπνίν πάιη ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικα

ηνπ γνληνύ. Από όια ηα ηακεία νη καζεηέο επηιέγνπλ λα ‘παίμνπλ’

κε θάπνηα από απηά.



Σώξα πιένλ ηα παηδηά κπνξνύλ ζην παηρλίδη ηνπο λα

ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηα βηβιηάξηά ηνπο, γηα ησλ νπνίσλ ηελ ‘έθδνζε’

θξνληίδνπλ ηα ίδηα. Δπηιέγνπλ κάιηζηα θαη ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα

ηεο αξεζθείαο ηνπο.



«ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ»



ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ



«ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΚΑΣΑΘΔΖ»
Έλα ραξηόθνπην κεηαηξέπεηαη εύθνια ζε κεράλεκα απηόκαηεο

θαηάζεζεο θαη αλάιεςεο.



Καη αθόκε πην εύθνια δεκηνπξγνύληαη από ηνπο κηθξνύο καζεηέο

νη ζρεηηθέο θάξηεο.



Καη κε ηε βνήζεηά ηνπο γίλνληαη όιεο νη ζπλαιιαγέο.



«ΣΡΑΠΔΕΑ»
Ζ κεηαηξνπή κηαο γσληάο ηεο ηάμεο ζε Σξάπεδα θαίλεηαη λα είλαη

κάιινλ εύθνιε ππόζεζε.



Ο ρώξνο πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ζπκβνιηθό παηρλίδη.



Με ηνπο πειάηεο λα δεηνύλ θαηαζέζεηο.



θαη αλαιήςεηο ρξεκάησλ.



Αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ ρξήκαηα γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο.



«ΔΞΟΦΛΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ»
Σα παηδηά παίδνπλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ

εμνθινύλ ινγαξηαζκνύο. Με ην ηαρπδξνκείν ηεο ηάμεο νη καζεηέο

ιακβάλνπλ θάπνην ινγαξηαζκό. Γηαβάδνπλ ηα ζηνηρεία θαη

απεπζύλνληαη ζηνλ αξκόδην ππάιιειν γηα λα ηνλ εμνθιήζνπλ.

Δθείλνο παίξλεη ην ινγαξηαζκό, ζεκεηώλεη ηελ εμόθιεζε ζηε δηθή

ηνπ θαηάζηαζε θαη εηνηκάδεη ηελ απόδεημε ηνπ πειάηε.



«Ο ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ»
Καιό είλαη ηα παηδηά λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ΟΣΔ ζην

ινγαξηαζκό θαη λα ηνλ δηαθξίλνπλ από ηε ΓΔΖ ή ηε ΓΔΤΑΡ. Ζ

λεπηαγσγόο κπνξεί λα ηνπο δώζεη, ειαθξώο ‘πεηξαγκέλνπο’, ηνπο

ζρεηηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη λα δηαβάζνπλ ηηο ζεκαληηθέο

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο:

 Πνηνο πιεξώλεη;

 Πόζν πιεξώλεη;

 ε πνηνλ πιεξώλεη;



«ΠΟΟ ΚΑΝΔΗ;»
Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ρξήκαηα, θέξκαηα θαη

ραξηνλνκίζκαηα (ζπλήζσο απνκηκήζεηο) ζε κηα πξνζπάζεηα λα

εμνηθεησζνύλ καδί ηνπο. Έηζη ζηήλεηαη κηα κηθξή εκπνξηθή

ζπλαιιαγή, όπνπ ηα παηδηά αγνξάδνπλ δηάθνξα πξντόληα.


