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«Η πραγματική μας πατρίδα είναι 
η παιδική μας ηλικία.» Μπαρτ 

Οι προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι αφορούν σε 
δραστηριότητες δομημένες με απλό τρόπο, ώστε οι 
γονείς να μπορέσουν να απασχολήσουν δημιουργικά 
τα παιδιά τους χωρίς να χρειάζονται ή να είναι 
απαραίτητα πολλά υλικά. 

Δίνονται αναλυτικά τα υλικά τα οποία 
χρειαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Εάν έχουμε τη 
δυνατότητα, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις 
δραστηριότητες με περισσότερα υλικά.  

Ακολουθούν οι οδηγίες, ώστε να κατευθύνουν τους 
γονείς σχετικά με τον τρόπο που παίζεται το κάθε 
παιχνίδι. Συνοδευτικά σε ορισμένες προτάσεις 
δίνονται παραπάνω πληροφορίες, όπως είναι οι 
γλωσσοδέτες, τα αινίγματα αλλά και link από το 
διαδίκτυο για διευκόλυνση. 

Στο τέλος κάθε πρότασης για παιχνίδι, υπάρχει η 
ενότητα  “Σκοπός παιχνιδιού - τομέας ενίσχυσης”.  Σε 
αυτό το σημείο, παρέχονται οι τομείς οι οποίοι 
εξασκούνται μέσω της εκάστοτε δραστηριότητας και 
αναδεικνύονται τα σημεία στα οποία οφείλουμε να 
δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

«Ποινές» 
Όταν κάποιος δεν κερδίσει στο παιχνίδι, δεν 

απογοητευόμαστε. Προσπαθούμε να περάσουμε 
ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο μας. Μπορούμε 
να του δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία. Για κάθε παιχνίδι 
που δεν τα καταφέρνει ο παίκτης μπορεί να  κάνει μία 
δοκιμασία από τις παρακάτω: 
-Να συρθούν κάτω από μία καρέκλα ή ένα τραπέζι. 
-Να μιμηθούν τη φωνή ενός ζώου. 
-Να τραγουδήσουν ένα τραγούδι. 
-Να κάνουν μία τούμπα. 
-Να φορέσουν ανάποδα ένα ρούχο. 
-Να σηκωθούν από το πάτωμα χωρίς 
να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. 
-Να κάνουν κουτσό. 
-Να προσπαθήσουν να σφυρίξουν. 
-Να μη μιλήσουν για 3 λεπτά. 

Περιεχόμενα Παιχνιδιών 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;    ΦΙΔΑΚΙ 

ΓΙΝΟΜΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ    ΠΑΤΑΤΟΣΦΡΑΓΙΔΑ    
ΧΕΙΡΑΨΙΑ     ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΕΙΜΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ     ΕΓΩ ΤΟ ΞΕΡΩ! 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Η ΒΑΛΙΤΣΑ;     ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ 



 
 

 
  

Οδηγίες 
Φοράει ο παίκτης - παιδί το σεντόνι. Με 

τη βοήθεια ενός άλλου παίκτη - οδηγού 

(παιδί ή γονέας) τριγυρνά στον χώρο και 

μόνο με την αφή του (χέρια) προσπαθεί 

να καταλάβει και να ονομάσει τα 

αντικείμενα, τα οποία του υποδεικνύει 

ο συμπαίκτης - οδηγός. 

 

Υλικά 
• Σεντόνι (1 για κάθε παίκτη) 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 
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Σκοπός παιχνιδιού - τομέας ενίσχυσης 
• Εξάσκηση αφής 

• Προσεκτική μετακίνηση 

• Επικοινωνία με άλλους 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 
Τοποθετούμε τα διάφορα υλικά στο πάτωμα, με αρκετό κενό μεταξύ τους, 

σχηματίζοντας μία διαδρομή. Τα παιδιά - παίκτες (ή και οι γονείς) πρέπει να 

περάσουν ανάμεσα από τα εμπόδια αναπαριστώντας το φίδι, σέρνοντας δηλαδή το σώμα 

τους στο πάτωμα.  Μία παραλλαγή είναι να πιαστούν όλοι οι παίκτες 

στη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο φίδι.  

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περάσουν τα εμπόδια χωρίς να 

τα αγγίξουν, χωρίς να τα μετακινήσουν και φυσικά χωρίς να τα ρίξουν κάτω. 

Υλικά 
• Διάφορα αντικείμενα π.χ. βιβλία, 

κώνοι, μπουκάλια, παιχνίδια 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΦΙΔΑΚΙ 
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Σκοπός παιχνιδιού  
- τομέας ενίσχυσης 
• Κίνηση 
• Συντονισμός κινήσεων 
• Επιδεξιότητα 
• Αλληλεπίδραση με τους άλλους 
• Οργάνωση 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 
Ο κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του ζωγράφου. Βρίσκει ένα όμορφο 
φόντο (π.χ. ένα παράθυρο, το γραφείο) και ζητά από τον παίκτη - βοηθό 
(μοντέλο ζωγράφου) να σταθεί όπως θα του υποδείξει. Αφού παρατηρήσει 
για λίγο την εικόνα ξεκινά την ζωγραφική.  
Αφού όλοι γίνουν ζωγράφοι και ετοιμάσουν τα έργα τους, σειρά έχει η 
«Έκθεση ζωγραφικής». Τοποθετούν σε ένα χώρο όλα μαζί τα έργα. Έπειτα 
τα κοιτούν και τα εξετάζουν προσεκτικά. Σε ένα χαρτάκι σημειώνουν ποιο 
πιστεύουν ότι είναι το πιο όμορφο και πραγματοποιούν έτσι μία ψηφοφορία 
για τον καλύτερο ζωγράφο. 
Στο τέλος καταμετρούνται οι ψήφοι και ονομάζεται ο ζωγράφος της ημέρας. 

Υλικά 
• Φύλλα χαρτί 
• Χρώματα (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, 

νερομπογιές, πινέλα) 

•  

Προτάσεις για παιχνίδι μέσα στο σπίτι 

ΓΙΝΟΜΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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Σκοπός παιχνιδιού - τομέας ενίσχυσης 
• Συγκέντρωση  
• Λεπτή κινητικότητα  
• Αντίληψη  
• Έκφραση 
• Φαντασία 

• Παρατήρηση  
• Διαφοροποίηση  
• Αναγνώριση Χρωμάτων  
• Αλληλεπίδραση με τους 

άλλους 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 
Ο γονέας ή κάποιος ενήλικος κόβει την ωμή πατάτα σε 2 ή 
3 κομμάτια. Δίνει στο παιδί τα κομμάτια και μία 
οδοντογλυφίδα. Αφού το παιδί έχει σκεφτεί τι σχέδιο θέλει, 
μαζί με τον γονέα προσπαθούν να το σχηματίσουν στο 
κομμάτι της πατάτας. Αφαιρούν έπειτα κομμάτια της 
πατάτας, τα οποία δεν χρειάζονται, ώστε να εξέχει το 
σχέδιο που σχημάτισαν. 
Τέλος, το χρωματίζουν με όμορφα χρώματα και σε ένα 
φύλλο χαρτί, σε ένα τετράδιο ή όπου επιθυμεί το κάθε 
παιδί, ξεπατικώνουν το σχέδιο. 

Υλικά 
• Πατάτες ωμές 
• Οδοντογλυφίδα 
• Χρώματα 
• Χαρτί  

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΠΑΤΑΤΟΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Σκοπός παιχνιδιού - τομέας ενίσχυσης 
• Συγκέντρωση  
• Λεπτή κινητικότητα  
• Έκφραση 
• Φαντασία 

• Πειραματισμός 
• Αναγνώριση χρωμάτων  
• Αλληλεπίδραση 

με τους άλλους 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 

Με ένα μαντήλι κλείνει τα μάτια του ο ένας παίκτης. 
Έπειτα οι υπόλοιποι παίκτες πηγαίνουν με τη σειρά και 
του δίνουν το χέρι τους (όπως όταν χαιρετιόμαστε). Τον 
αφήνουν να κρατήσει το κάθε χέρι για περίπου 10 
δευτερόλεπτα. Ο παίκτης με τα κλειστά μάτια καλείται από 
τη χειραψία να αναγνωρίσει ποιο είναι το κάθε άτομο. 

Υλικά 
• Μαντήλι 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΧΕΙΡΑΨΙΑ 
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Σκοπός παιχνιδιού  
- τομέας ενίσχυσης 
• Συμπεριφορά 
• Συγκέντρωση  
• Αντίληψη 
• Πειραματισμός 
• Αναγνώριση  
• Αλληλεπίδραση με 

τους άλλους 



 
 

 

 
  
Οδηγίες 
Διαλέγει το παιδί ένα αγαπημένο του παραμύθι. Με τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου ή και μόνο του 
βρίσκει τις εικόνες του παραμυθιού και ξεκινά την ιστορία του. Με βάση την εικόνα που βλέπει, δίνει την 
δική του εκδοχή για το παραμύθι, χωρίς όρια και περιορισμούς. Το αφήνουμε ελεύθερο να φανταστεί και 
με την εναλλαγή των εικόνων δημιουργεί το δικό του παραμύθι. Ο γονέας εάν επιθυμεί μπορεί να 
καταγράψει σε χαρτί τις προσπάθειες του παιδιού. Έπειτα από μερικές μέρες ή και μήνα, διαβάζουμε το 
παραμύθι με τη δική μας ιστορία και βλέποντας τις εικόνες του. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μία δική 
μας συλλογή από παραμύθια. 

Υλικά 
• Παραμύθια 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
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Σκοπός παιχνιδιού  
- τομέας ενίσχυσης 
• Παρατήρηση 
• Συγκέντρωση 
• Αντίληψη 
• Πειραματισμός  
• Έκφραση  
• Ομιλία 
• Μνήμη 
• Φαντασία 
• Λεξιλόγιο 

 



 
 

 

 
  Οδηγίες 

Πρέπει ο κάθε παίκτης να πει 3 φορές συνεχόμενα τον κάθε γλωσσοδέτη. 
Όποιος το καταφέρει παίρνει ένα αστέρι και συνεχίζει στον επόμενο. 

Αυτός που θα μαζέψει τα περισσότερα αστέρια είναι ο νικητής. 

Υλικά 
• Χαρτί και μολύβι  

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΕΙΜΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ 
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Γλωσσοδέτες: 
• Το ξίδι του Ξέρξη ξίδιασε. 
• Μια τίγρης με τρία τιγράκια.  
• Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. 
• Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα.  
• Σιδηροδρομικός σταθμός του Σιδηροκάστρου.  
• Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο.  
• Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά. 
• Ποντικός τρύπα κουρουπί ποντικοτρυποκουρουπής.  
• Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη.  
• Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα. 
• Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.  
• Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό, εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν.  
• Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί, παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;  
• Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιος. 
• Ο ποντικός έπεσε από το παραθύρι και έσπασε τα τζιτζεμενοφλεμονδοπαγιδοκοκκαλάκια του.  
• Μια κούπα καπακωτή, μια κούπα ξεκαπάκωτη, μια κούπα καπακωμένη, μια κούπα ξεκαπακωμένη!  
• Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς. 
• Εκκλησούλα μολυβδοκολοπελεκητή, ποιος σε μολυβδοκολοπελεκητούσε; Ο γιος του μολυβδοκολοπελεκητή.  
• Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά στη μιτζιριά 

στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα. 
 
 



 
 

 

 
  

Αινίγματα 
Τον έναν άνθρωπο τον κάνει δυο. Τι είναι; Ο καθρέφτης 
Τι είναι αυτό που έχει ουρά, αλλά δεν είναι ζώο; Το πιάνο 
Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω και όμως τρέχω. Τι είναι; Ο ήλιος 
Χίλιοι μύρια καλόγεροι, σ’ ένα ράσο τυλιγμένη. Τι είναι; Το ρόδι 
Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στην ίδια θέση μένει. Τι είναι; Η σκάλα 
Ίσιο είναι σαν κερί κι η φωνή του βροντερή. Τι είναι; Το τουφέκι 
Από μέσα από το μαλλί είναι μια γουλιά καλή. Τι είναι; Το κάστανο 
Άψυχο ψυχή δεν έχει και στον ουρανό πηγαίνει. Τι είναι; Ο καπνός 
Όποιοι έρχονται και πάνε, απ' το χέρι την κρατάνε. Τι είναι; Η πόρτα 
Χωρίς φωνή, χωρίς κορμί, χωρίς φτερά, αλλά ακούγεται καλά. Τι είναι; Η ηχώ 
Πέντε αδέλφια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται, κανείς δεν 
    κλαίει και δε γκρινιάζει και ούτε ο ένας του άλλου μοιάζει. Τι είναι; Τα δάχτυλα 
Από πάνω σαν τηγάνι από κάτω σαν βαμβάκι από πίσω σαν ψαλίδι. Τι είναι; Το χελιδόνι 
Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, μέσα κατοικούνε μαύρα αραπάκια. Τι είναι; Το καρπούζι 
Περνώ στεριές και θάλασσες, ρωτάω και απαντώ κι όμως καθόλου δε μιλώ. Τι είναι; Το γράμμα, η επιστολή 
Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Τι είναι; Ο βασιλικός 
Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όμως τρέχει. Τι είναι; Το ποδήλατο 
Πίσω από άσπρο φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι; Τα δόντια και η γλώσσα 
 

Υλικά 
• Αινίγματα 
• Χαρτί και μολύβι 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΕΓΩ ΤΟ ΞΕΡΩ 
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Οδηγίες 
Ο κάθε παίκτης με τη σειρά του πρέπει να 

βρει την σωστή απάντηση στο αίνιγμα. Όποιος 
το καταφέρει παίρνει ένα αστέρι ⭐ και 

συνεχίζει στο επόμενο. Αυτός που θα μαζέψει 
τα περισσότερα αστέρια ⭐ είναι ο νικητής. 



 
 

 

 
  

Αινίγματα 
Μια μητέρα φτερωτή κάνει παιδί αφτέρωτο και το αφτέρωτο 
       παιδί γεννά μητέρα φτερωτή. Τι είναι; Η κότα και το αυγό 
Γύρω γύρω κάγκελα στη μέση πάπια παίζει. Τι είναι; Η γλώσσα 
Της μιλώ και μου μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι; Η ηχώ! 
Ψηλός ψηλός καλόγηρος και κόκκαλα δεν έχει. Τι είναι; Ο καπνός 
Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τι είναι; Η μέλισσα 
Την ημέρα στολισμένο και τη νύχτα φορτωμένο. Τι είναι; Το κεφάλι 
Ένα πράμα-πραματάκι κι έχει ένα ποδαράκι. Τι είναι; Το μανιτάρι 
Χιλιοτρύπητο λαγήνι, που σταλιά νερό δεν χύνει. Τι είναι; Το σφουγγάρι 
Χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, ζωγραφίζει και αστέρια. Τι είναι; Η παγωνιά 
Ξεχειλίζει από βιβλία μα ποτέ της δε διαβάζει.  
   Της αρέσει ωραία ωραία στην αράδα να τα βάζει; Τι είναι; Η βιβλιοθήκη 
Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι; Το όνειρο 
Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Τι είναι; Η φωτογραφία 
Πρώτα με τα τέσσερα ,μετά με τα δύο και μετά με τα τρία. Τι είναι; Ο άνθρωπος 
Έχω μητέρα κόκκινη κι εγώ γεννιέμαι μαύρο, φτερά δεν έχω, μα πετώ τα σύννεφα για να βρω. Τι είμαι; Ο καπνός 
Με κοιτάζεις, σε κοιτάζω, τρως, τρώω, γελάς, γελάω, άνθρωπος δεν είμαι. Τι είμαι; Ο καθρέφτης 
 

Υλικά 
• Αινίγματα 
• Χαρτί και μολύβι 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΕΓΩ ΤΟ ΞΕΡΩ 
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Οδηγίες 
Ο κάθε παίκτης με τη σειρά του πρέπει να 

βρει την σωστή απάντηση στο αίνιγμα. Όποιος 
το καταφέρει παίρνει ένα αστέρι ⭐ και 

συνεχίζει στο επόμενο. Αυτός που θα μαζέψει 
τα περισσότερα αστέρια ⭐ είναι ο νικητής. 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 
Κάθονται όλοι οι παίκτες μαζί είτε σε ένα τραπέζι 
είτε στο σαλόνι είτε στο πάτωμα. Ξεκινάει ο 
πρώτος παίκτης λέγοντας “Φτιάχνω τη βαλίτσα μου 
για το ταξίδι. Μέσα βάζω: μία μπλούζα.”. 
Ο επόμενος παίκτης συνεχίζει επαναλαμβάνοντας 
την πρόταση και προσθέτοντας το δικό του 
αντικείμενο “Φτιάχνω τη βαλίτσα μου, για το ταξίδι. 
Μέσα βάζω: μία μπλούζα και μία χτένα.”. Νικητής 
σε αυτό το παιχνίδι είναι ο παίκτης που θα 
καταφέρει να θυμηθεί τα περισσότερα αντικείμενα 
και να ολοκληρώσει την πρόταση. 

Υλικά 
• Χαρτί (προαιρετικά)  

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Η ΒΑΛΙΤΣΑ; 

www.4e-project.gr 

Σκοπός παιχνιδιού - τομέας ενίσχυσης 
• Συγκέντρωση 
• Αντίληψη 
• Παρατήρηση 
• Σκέψη  
• Μνήμη 

• Έκφραση  
• Ομιλία 
• Λεξιλόγιο 
• Αποστήθιση 



 
 

 

 
  

Οδηγίες 
Ζητούμε από τους παίκτες να καθίσουν ή ακόμη και να ξαπλώσουν 
(αν θέλουν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους). Βάζουμε να 
ακούσουν με τη σειρά διάφορους ήχους (εάν τα παιδιά είναι μικρά, 
ακούμε έναν - έναν τους ήχους, ή και περισσότερους μαζί). 
Αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα, ώστε οι παίκτες να ακούσουν καλά, να 
σκεφτούν και να οραματιστούν το περιβάλλον από το οποίο 
προέρχεται ο κάθε ήχος. Αφού σταματήσουμε τις μουσικές ζητάμε 
από τον κάθε παίκτη να μας πει τι πιστεύει πως είναι αυτά που 
άκουσε. Ο παίκτης με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει. 

Υλικά 
• Συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Προτάσεις για παιχνίδι στο σπίτι 

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ 

www.4e-project.gr 

Σκοπός παιχνιδιού  
- τομέας ενίσχυσης 
• Συγκέντρωση 
• Αντίληψη 
• Παρατήρηση 
• Σκέψη  
• Μνήμη 

http://bit.ly/4e-playlist 

Σκανάρετε με το κινητό σας 

εδώ για ενδεικτικούς ήχους 

ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο 

http://bit.ly/4e-playlist

