
Δεμιοςπγικέρ δπαζηεπιόηεηερ μέζα ζηο ζπίηι. 

 

Γηαιέμηε από ηηο ηδέεο πνπ πξνηείλνληαη απηέο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα θαη.. 

θαιή δηαζθέδαζε! 

Τα βιβλία είναι οικογενειακή υπόθεση! 
“Τη επηπρία λα αλνίγεηο έλα βηβιίν, λα ην απνιακβάλεηο, λα βπζίδεζαη, λα ράλεζαη κέζα 

ηνπ, λα ην πηζηεύεηο!”  (Βίθηωξ Οπγθώ)  

 Γεκηνπξγήζηε επλντθό θιίκα γηα αλάγλσζε κε κηα ραξηησκέλε γσληά. 

Γηακνξθώζηε ηνλ ρώξν ζαο δηαθνζκώληαο ηνλ κε εηθόλεο, αθίζεο, δσγξαθηέο 

ησλ παηδηώλ, ρλνπδσηά θνπθιάθηα, κηα πδξόγεην ζθαίξα θ.α. Σνπνζεηήζηε 

αλαπαπηηθά καμηιάξηα γηα λα απνιαύζεηε ηηο αλαγλώζεηο ζαο. 

 Φηηάμηε δηαζθεδαζηηθέο αθίζεο γηα ηε γσληά αλάγλσζεο κε ήξσεο πνπ αγαπνύλ 

ηα βηβιία. 

 Γηαβάζηε ηα αγαπεκέλα ζαο βηβιία δπλαηά. Γηαζθεδάζηε καδί κε ηα παηδηά 

δηαβάδνληάο ηνπο ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηζηνξία κε ύθνο ραξνύκελν, ζπκσκέλν, 

θνβηζκέλν, δξακαηηθό θηι. 

 Γηαβάζηε κε ην ρώξν. Αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο, αθεγεζείηε ζε 

δηάθνξα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνύ θαη όρη κόλν. ην κπάλην, ζηελ θνπδίλα, ζηνλ 

θήπν. 

 Αθεγεζείηε ηηο ηζηνξίεο παίξλνληαο πόδεο θαη κηκνύκελνη ζπκπεξηθνξέο θαη 

θηλήζεηο ησλ εξώσλ. Μεηακθηεζηείηε ρξεζηκνπνηώληαο αληηθείκελα γηα λα 

παξαζηήζεηε έλαλ ήξσα. αλ λα παίδεηε ζέαηξν. 

 Μαληέςηε ην πεξηερόκελν ελόο βηβιίνπ κε βάζε ην εμώθπιιό ηνπ. Γηαγείξεηε 

έηζη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηώλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα αλαθαιύςνπλ ηελ 

ηζηνξία. Γηαηππώζηε ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη ειέγμηε ηα ζην ηέινο 

ηεο αθήγεζεο. 

 Αιιάμηε ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη άιια ζηνηρεία ησλ εξώσλ ζηα παξαδνζηαθά 

παξακύζηα θαη αθήζηε ηε θαληαζία ζαο λα ζαο νδεγήζεη ζε λέεο 

δηαζθεδαζηηθέο ηζηνξίεο. Ση ζα ζπλέβαηλε ζηελ ηζηνξία αλ ε θνθθηλνζθνπθίηζα 

πήγαηλε λα αγνξάζεη ηα θξνύηα από ην ζνππεξκάξθεη ηεο γεηηνληάο ηεο; Αλ ηα 

ηξία γνπξνπλάθηα δνύζαλ ζηνλ Βόξεην Πόιν, ηη ζπίηηα ζα έθηηαρλαλ; Αλ ε 

Χηνλάηε ζπλαληνύζε ηε θίιε ηεο ηελ Ωξαία Κνηκσκέλε; 

 Δπηιέμηε εηθνλνβηβιία πνπ δελ πεξηέρνπλ θείκελν θαη γξάςηε εζείο ηελ ηζηνξία 

πνπ πηζηεύεηε όηη θξύβεη ε εηθνλνγξάθεζε. 

 Παίμηε ληόκηλν βηβιίσλ θαη βξείηε θνηλά ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο. (ρξώκα 

εμσθύιινπ, ζέκα, κέγεζνο , εηθνληδόκελα ζηνηρεία ζην εμώθπιιν θηι.) 

 πγθεληξώζηε ιέμεηο αζηείεο, γιπθέο, ηξνκαθηηθέο, αεδηαζηηθέο απν δηάθνξεο 

αλαγλώζεηο ζαο κέζα ζε θνπηάθηα. 

 Φηηάμηε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο ήξσα. 

 Γεκηνπξγείζηε κε πιηθά πνπ έρεηε ζπίηη ηελ δηθή ζαο καθέηα αλάινγε κε ην 

πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Σν ηξηζδηάζηαην ζθεληθό ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα 

δσληαλέςεη! 

 

Δεμιοςπγικά πειπαμαηοπαίσνιδα ζηο ζπίηι  
“Επηζηήκε είλαη λα δεκηνπξγείο ηα δηθά ζνπ εξωηήκαηα θαη λα δηεμάγεηο ηηο δηθέο ζνπ 

έξεπλεο- δύν πξάγκαηα ζηα νπνία ηα παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ πεξίθεκα” (Asia Citro)  

 «Κξάηεζε ην παηρλίδη ζνπ ζηεγλό!» 

Υιηθά: έλα θνκκάηη ραξηί, έλα πνηήξη κε λεξό θαη έλα παηρλίδη. 



Ση ζα ζπκβεί αλ γεκίζεηε έλα πνηήξη κε λεξό θαη ηνπνζεηήζεηε έλα ραξηί επάλσ ηνπ 

θαη ην αλαπνδνγπξίζεηε; Θα παξακείλεη ζηεγλό ην παηρλίδη πνπ ζα βξίζθεηαη αθξηβώο 

από θάησ ηνπ; 

 «Μπνξείο λα θνπζθώζεηο έλα κπαιόλη ρσξίο λα ην θπζήμεηο;» 

Υιηθά: μύδη, καγεηξηθή ζόδα, 1 κπαιόλη θαη έλα κπνπθάιη. 

Γνθηκάζηε λα βάιεηε ιίγν μύδη κέζα ζην κπνπθάιη θαη καγεηξηθή ζόδα κέζα ζην 

κπαιόλη. «Κνπκπώζηε» κε ην κπαιόλη ην κπνπθάιη θαη ζηγά ζηγά ηεληώζηε ην 

κπαιόλη έηζη ώζηε ε καγεηξηθή ζόδα λα πέζεη θαη λα «ελσζεί» κε ην μύδη. Δίζηε 

έηνηκνη λα δείηε ηη ζα ζπκβεί; 

 «Διαλέξηε ανηικείμενα πος επιπλέοςν και αποθύγεηε ηα εμπόδια.» 

Υιηθά: Αληηθείκελα θαη παηρλίδηα πνπ επηπιένπλ, κία ιεθάλε γεκάηε λεξό. 

Δπηιέμηε κε ηα παηδηά δηάθνξα πιηθά (θαπάθηα, θειιό, κηθξέο πέηξεο, πιαζηηθά θαη 

μύιηλα αληηθείκελα) θαη παξαηεξείζηε πνηα αληηθείκελα επηπιένπλ θαη πνηα όρη. 

Μπνξείηε λα θξαηήζεηε απηά πνπ επηπιένπλ θαη λα ηα ρσξίζεηε ζε «παίθηεο» θαη 

«εκπόδηα». Σν παηρλίδη μεθηλά! 

 «Πιάζηε ηον πάγο με ένα κομμάηι ζσοινί.» 

Υιηθά: Έλα θνκκάηη ζρνηλί, παγάθηα, αιάηη (θαη ιίγε αόξαηε καγηθή ρξπζόζθνλε). 

Βξέμηε ην ζρνηλί θαη βάιηε ην πάλσ ζε έλα παγάθη. Ρίμηε επάλσ ηνπο ιίγν αιάηη θαη 

ηελ αόξαηε καγηθή ρξπζόζθνλε θαη κεηξήζηε αξγά κέρξη ην 10. Ση ζα ζπκβεί; 

 «Μποπείηε να κινήζεηε ηο μολύβι σωπίρ να ηο ακοςμπήζεηε;» 

Υιηθά: Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη γεκάην λεξό, έλα κνιύβη ή μπινκπνγηά θαη έλα 

θνπζθσκέλν κπαιόλη. 

ηεξεώζηε ην κνιύβη ζε νξηδόληηα ζέζε πάλσ ζην κπνπθάιη . Σξίςηε ην θνπζθσκέλν 

κπαιόλη κε έλα κάιιηλν ύθαζκα θαη πξνζπαζήζηε ρσξίο λα ην αθνπκπήζεηε λα ην 

γπξίζεηε γύξσ γύξσ! Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη; 

 «Μποπείηε να κάνεηε ηο νεπό ηερ βπύζερ να σοπεύει.» 

Υιηθά: 1-3 Μπαιόληα. 

Φνπζθώζηε ην κπαιόλη θαη ηξίςηε κε έλα κάιιηλν ύθαζκα. Αλνίμηε ειάρηζηα ηε 

βξύζε, έηζη ώζηε λα ηξέρεη κηθξή πνζόηεηα λεξνύ. Πιεζηάζηε ην κπαιόλη ζην λεξό 

πνπ ηξέρεη θαη παξαηεξήζηε ηη ζα γίλεη!  

 

  

Ιδέερ για δεμιοςπγικά παισνίδια, μέζα και έξω, μποπώ πολλέρ να 

ζκεθηώ! 
“Τν παηδί κέζα από ην παηρλίδη απνθηά απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ ππόινηπε δωή 

ηνπ!”  (Bruner) 

Γεκηνπξγηθά παηρλίδηα κέζα ζην ζπίηη 

 Παίμηε θνπθινζέαηξν ηηο αγαπεκέλεο ζαο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

ρξσκαηηζηέο ζαο θάιηζεο. 

 Γεκηνπξγήζηε ην δηθό ζαο εζηηαηόξην κε θαγεηά θαη γιπθά από πιαζηειίλε. 

 Φνξέζηε αζηεία ξνύρα θαη κεηακθηεζηείηε. 

 Οξγαλώζηε έλαλ δηαγσληζκό ρνξνύ. 



 Γεκηνπξγήζηε ζπηηάθη, θσιηά, ζπειηά κε καμηιάξηα ή ζεληόληα θαη παίμηε 

παηρλίδηα κπζηεξίσλ. 

 Φηηάμηε ιαβύξηλζνπο κε ηα ηνπβιάθηα, γέθπξεο κε πιαζηηθά πνηήξηα θαη 

μπιάθηα. 

 Παίμηε ηα αγαπεκέλα ζαο επηηξαπέδηα παηρλίδηα. 

 Παίμηε bowling κε πιαζηηθά πνηήξηα ή θνπηάθηα. 

 Γεκηνπξγήζηε θάξηεο γηα ηα αγαπεκέλα ζαο πξόζσπα. 

 Φηηάμηε βξαρηνιάθηα ή άιια θνζκήκαηα κε ιαζηηράθηα ή καθαξόληα ή 

ράληξεο.  

Δεμιοςπγικά παισνίδια έξω από ηο ζπίηι 

 Μαδέςηε πέηξεο από ηελ ζάιαζζα θαη δεκηνπξγήζηε ηελ δηθή κνπ 

«Πεηξντζηνξία» από ηα αξραία ρξόληα. 

 Παίμηε παηρλίδηα θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ ζηνλ θήπν ή ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ κε 

ζαο. 

 Βγάιηε θσηνγξαθίεο ηνπο «ζεζαπξνύο ηεο θύζεο» πνπ έρεηε ζηνλ θήπν ζαο 

θαη θηηάμηε ην δηθό ζαο άικπνπκ ή θνιιάδ. 

 πιιέμηε θνπθνπλάξηα, μύια, πέηξεο, θύιια,ηαμηλνκήζηε ηα αλά είδνο θαη 

θηηάμηε ηε δηθή ζαο θαηαζθεπή. 

 Παίμηε κε ηηο κπνπξκπνπιήζξεο ζηνλ θήπν ή ην κπαιθόλη κε λεξό θαη ζαπνύλη. 

 Παίμηε κε ηα θνπβαδάθηα ζαο ζηελ παξαιία θαη δεκηνπξγήζηε θαληαζηηθά 

θάζηξα. 

 Παξαηεξήζηε ηα ζύλλεθα ζηνλ νπξαλό θαη δώζηε ηνπο νλόκαηα. 

 Γεκηνπξγήζηε δηαδξνκέο κε εκπόδηα θαη πξνζπαζήζηε λα πεξάζεηε ηηο 

δνθηκαζίεο. 

 Παίμηε θνπηζό θαη ζθπηαινδξνκίεο όινη καδί. 

 Κάληε πηθ ληθ ζηελ απιή ή ζην κπαιθόλη.  

 

Αρ γεμίζοςμε ηεν κοςδίνα με μςπωδιέρ και γεύζειρ 
“Δεκηνπξγηθόηεηα είλαη ε λνεκνζύλε πνπ δηαζθεδάδεη” (Albert Einstein)  

 Γηαιέμηε κε ηα παηδηά κηα ζπληαγή, κεηξήζηε ηα πιηθά, ζπδεηήζηε ηε ζεηξά 

εθηέιεζεο θαη ζην ηέινο ελζαξξύλεηε ηα λα δσγξαθίζνπλ ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 Δκπηζηεπηείηε ηε θαληαζία ζαο θαη δεκηνπξγήζηε δηάθνξα ζρήκαηα θαη ζρέδηα 

κε δπκάξη. 

 Γηαζέζηε ρξόλν λα κηιήζεηε γηα ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θαζώο καγεηξεύεηε 

θαγεηά ή ζλαθ δηάθνξσλ ρσξώλ όπσο, γηα παξάδεηγκα, Ιηαιία-πίηζα, Μεμηθό-

κπνπξίηνο κε ιαραληθά θ.ι.π. 

 Δληζρύνληαο ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, ζπλεξγαζηείηε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξσηλνύ ζαο. 

 Γηαιέμηε δηάθνξα κπαραξηθά, κπξίζηε ηα, αγγίμηε ηα θαη έπεηηα δεκηνπξγήζηε 

ην δηθό ζαο θνιιάδ από απηά. 

 Φηηάμηε ζηξνγγπιά κπηζθόηα κε ρξώκαηα καγεηξηθήο θαη δεκηνπξγήζηε έλα 

«κπηζθνηνδηάζηεκα» κε πνιύρξσκνπο πιαλήηεο 

 Απνιαύζηε ην απνγεπκαηηλό ζαο, δίλνληάο ηνπο πιαζηηθό καραίξη ώζηε λα 

θόςνπλ «εύθνια» θξνύηα, λα ηα νκαδνπνηήζνπλ θαη κεηά λα θηηάμνπλ ην δηθό 

ηνπο «θξνπηνκνηίβν» δεκηνπξγώληαο έλα stick κε δηάθνξα είδε θξνύησλ. 

 

 

 

 



Six Bricks Games 

 
“Τν θάλεη κε ηα ρέξηα ηνπ, κε ηελ εκπεηξία, πξώηα ζην παηρλίδη θαη ζηε ζπλέρεηα κέζω 

ηεο εξγαζίαο. Τα ρέξηα είλαη ηα κέζα ηεο λνεκνζύλεο ηνπ αλζξώπνπ” (Maria 

Montessori)  

 1, 2 , 3  Τώπα!  

Ο Κάζε παίθηεο παίξλεη έμη ηνπβιάθηα, θάζε ηνπβιάθη από έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα. 

Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα ρξώκαηα ηνπβιάθηα. Ο θαζέλαο θξύβεη ηα 

ηνπβιάθηα απν πίζσ ηνπ έηζη ώζηε λα κελ είλαη νξαηά ζηνπο άιινπο. Έπηιέγεηε έλα 

άηνκν πνπ ζα θάλεη ηε κάλα θαη  ιέεη ην ζύλζεκα 1 , 2, 3  Σώξα! Όηαλ αθνύγεηαη ην 

ζύλζεκα όινη δείρλνπλ από έλα ηνπβιάθη. Η «κάλα» καδεύεη ηα ηνπβιάθηα πνπ έρνπλ 

ην ίδην ρξώκα κε ην δηθό ηεο. 

Νηθεηήο είλαη ν παίθηεο πνπ ζα δώζεη πξώηνο όια ηα ηνπβιάθηα ζηε «κάλα». 

 Bricksionary 

Σνπνζεηνύκε όια ηα ηνπβιάθηα ζηε κέζε. Οξίδνπκε έλαλ παίθηε πνπ ζα ζθεθηεί κία 

εηθόλα-ιέμε (π.ρ. δέληξν, βνπλό, ζπίηη θιπ) ηελ νπνία ζα πεη ρσξίο λα ηνλ αθνύζνπλ 

νη άιινη ζε έλαλ άιιν παίθηε. Ο παίθηεο πνπ άθνπζε ηε ιέμε ζα πξέπεη λα ηε θηηάμεη 

κε ηα ηνπβιάθηα θαη νη ππόινηπνη λα καληέςνπλ ηη έθηηαμε. 

 Πλάηε με πλάηε 

Χσξηζηείηε ζε δεπγάξηα θαη θαζίζηε πιάηε κε πιάηε. Ο θαζέλαο θξαηάεη ίζν αξηζκό 

ηνπβιάθηα θαη ίδηα ρξώκαηα. Ο έλαο ρηίδεη έλα κνληέιν θαη ζηε ζπλέρεηα εμεγεί ζην 

δεπγάξη ηνπ δίλνληαο νδεγίεο πσο λα ην ρηίζεη ην ίδην κε ην δηθό ηνπ.Ο ζπλεξγάηεο 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ρσξίο λα θνηηάδεη ή λα θάλεη εξσηήζεηο. Σέινο ηα δεπγάξηα-

ζπλεξγάηεο ζπγθξίλνπλ ηα κνληέια ηνπο θαη θεξδίδνπλ απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα 

ρηίζνπλ όζν ην δπλαηόλ πην όκνην ην κνληέιν. 

 Memo group 

Έλαο από ηελ νηθνγέλεηα ρηίδεη έλα κνληέιν (π.ρ. ζπίηη) εθηόο δσκαηίνπ γηα λα κε ην 

βιέπνπλ νη ππόινηπνη. Oξίδνπκε ρξόλν π.ρ. 5 ιεπηά θαη έλαο έλαο θάζε θνξά από ηελ 

ππόινηπε νκάδα πεγαίλεη λα δεη πσο είλαη ρηηζκέλν  ην κνληέιν. Δπηζηξέθεη ζηελ 

νκάδα θαη εμεγεί ηη είδε. Η ππόινηπε νκάδα πξνζπαζεί λα ην θηηάμεη αθνινπζώληαο 

ηηο νδεγίεο. ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ζπγθξίλνπλ ηα δύν κνληέια. Η νκάδα πνπ 

πξνζπαζεί λα αληηγξάςεη ην αξρηθό κνληέιν πξέπεη λα έρεη όια ηα απαξαίηεηα 

ηνπβιάθηα. 
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