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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην
ενότητα "Η αυλή του σχολείου", οι μαθητές άρχισαν να μιλούν για τα παιχνίδια που
τους αρέσει να παίζουν στο προαύλιο και τα αγαπάνε ιδιαιτέρως. Έτσι απλά λοιπόν
οι μαθητές αποφάσισαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα με τίτλο "Τα
παιχνίδια που αγαπάμε".

ΣΚΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ







Να μάθουν οι μαθητές τους διάφορους κανόνες των παιχνιδιών.
Να εξασκηθούν στο θεατρικό παιχνίδι.
Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και τη φαντασία τους.
Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας.
Να τονιστεί η σημασία της διαχρονικότητας των παιχνιδιών.
Να γίνει φανερό ότι το πρώτο επάγγελμα του παιδιού είναι το παιχνίδι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σχέδιο εργασίας αναμένεται να έχει διάρκεια (16) δίωρα.

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Ξύλο, σύρμα, μαλλί, ύφασμα, φελιζόλ, χαρτόνια, τούλι, μπογιές, υπολογιστής,
διαδίκτυο, μπάλα, μαντηλάκια κ.ά.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ






Το κάθε παιδί γράφει ένα παιχνίδι που αγαπά και το ζωγραφίζει.
Τα παιδιά συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο για το τι θέλουν να μάθουν
σχετικά με το παιχνίδι.
Τα παιδιά ζωγραφίζουν και κάνουν τη δική τους αφίσα με θέμα το παιχνίδι.
Κατασκευάζουν τα ίδια τα παιδιά παιχνίδια, πάνινες κούκλες, ξύλινες
μαριονέτες, παιδική χαρά από ξύλο.
Διαβάζουμε βιβλία σχετικά με το παιχνίδι.






Παίζουμε στην αυλή διάφορα ομαδικά παιχνίδια ("κουτσό", "μαντιλάκι",
"μήλα", "τζαμί", "μπιζ", "αγαλματάκια", "περνά περνά η μέλισσα", "γύρω
γύρω όλοι", "μουσικές καρέκλες" κτλ.)
Κατασκευάζουμε μακέτα με γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλευ και μπάσκετ
Συζητάμε και μαθαίνουμε παιχνιδότραγουδα ( π.χ. "Πού ν'το πού ν'το το
δαχτυλίδι", "Χαρωπά τα δυο μου χέρια..", "Περνά περνά η μέλισσα" κ.ά.)

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Μέσα στην τάξη πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές σχετική με το θέμα,
μέσα από την οποία προέκυψαν οι παρακάτω απορίες και ερωτήσεις τις οποίες και
καταγράψαμε:








Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα;
Ποια παιχνίδια γνωρίζουμε από τους μεγαλύτερούς μας (γονείς, παππούδες
κτλ.);
Ομοιότητες και διαφορές των παλιών και σημερινών παιχνιδιών
Περιγραφή παιχνιδιών από άλλες χώρες
Τι είδους παιχνίδια μπουρούμε να παίξουμε στο προαύλιο;
Ποιοι είναι οι κανόνες και οι όροι του κάθε παιχνιδιού;
Ποια από τα παιχνίδια που αναφέρονται συνοδεύονται από τραγούδια; Ποια
είναι αυτά τα τραγούδια και πώς ονομάζονται;

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ






Κρεμάλα
Χαλασμένο Τηλέφωνο
Όνομα - Ζώο - Πράγμα
"Συνέχισε τη λέξη"
Συζήτηση στην τάξη για λέξεις που είναι "δάνεια" από ξένες γλώσσες και
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ομαδικά παιχνίδια

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ






Μονά - Ζυγά
Κολοκυθιά
Κρυφτό
Πατώ
Οι μαθητές διαχειρίζονται προβλήματα με θέμα την προσθαφαίρεση
παιχνιδιών

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Αρχαιοελληνικά παιχνίδια (π.χ. "κολλαβίζειν" που είναι το σημερινό "μπιζ",
"αποδιδρασκίνδα, δηλαδή το σημερινό "κρυφτό", "ακινητίνδα" που είναι τα
σημερινά "αγαλματάκια", "ζατρίκιο", δηλαδή το σημερινό "σκάκι", "μυία
χάλκη", που αντιστοιχεί στη σημερινή "τυφλόμυγα" κ.ά.)

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λαχνίσματα (σύντομα τραγουδάκια που συνοδεύουν τα παιχνίδια των παιδιών)
 "Α μπε μπα μπλομ του κιθε μπλομ μπλιμ μπλομ....."
 "Είσαι κινεζάκι; Τρως πολύ ρυζάκι; Πόσες κουταλίτσες;....."
 "Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης....."
 "Περνά περνά η μέλισσα, με τα μελισσόπουλα....."
 "Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει......"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο δίωρο
1) Συζήτηση για παιχνίδια που παίζονταν στην αρχαία Ελλάδα.
2) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές όπου ερωτώνται για παιχνίδια
που γνωρίζουν ή για παιχνίδια που θα ήθελαν να μάθουν πώς παίζονταν στο
παρελθόν.
3) Χωρισμός μαθητών σε ομάδες εργασίας, η καθεμιά απ΄τις οποίες επιλέγει ένα
παιχνίδι και αναλαμβάνει να φέρει πληροφορίες γι' αυτό στην τάξη.

2ο δίωρο
1) Περιγραφή παιχνιδιών από άλλες χώρες
2) Αναφορά στα Παιχνιδοτράγουδα - Λαχνίσματα και τη σπουδαιότητά τους στο
παιχνίδι
3) Οι μαθητές φτιάχνουν πάνινες κούκλες χρησιμοποιώντας απλά υλικά

5ο δίωρο
Κατασκευή μακέτας με θέμα τα γήπεδα όπου παίζονται ομαδικά παιχνίδια και η
σημασία του ομαδικού παιχνιδιού για να αναπτύξει το παιδί πνεύμα
συνεργατικότητας.

7ο δίωρο
1) Κατασκευή κολλάζ με παραστάσεις παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
2) Συζήτηση με τις ομάδες για τους κανόνες και όρους του παιχνιδιού που έχει
αναλάβει η κάθε μία.

8ο δίωρο
1) Καταστρώνουμε πίνακες από χαρτόνι όπου γράφουμε λέξεις - "δάνεια" από ξένες
γλώσσες σχετικά με το παιχνίδι (π.χ. βόλευ - πετοσφαίριση, μπάσκετ καλαθοσφαίριση, τένις - πετοσφαίριση κτλ.)
2) Βγαίνουμε στο προαύλιο και παίζουμε (βιωματική μάθηση)

9ο δίωρο
Οι μαθητικές ομάδες παρουσιάζουν στην τάξη τις πληροφορίες που συνέλεξαν για
παιχνίδια από άλλες χώρες.

10ο δίωρο
Εκτός από τα παιχνίδια που παίζονται στο προαύλιο, ασχολούμαστε και με τα
επιτραπέζια παιχνίδια.
Κατασκευάζουμε χάρτινο ταμπλό για επιτραπέζιο παιχνίδι δικής μας επινόησης με
πιόνια και ζάρια που έχει τίτλο "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ".

12ο δίωρο
1) Εθελοντική βοήθεια γονιών για τη δημιουργία ξύλινης μικρογραφίας παιδικής
χαράς.

2) Παίζουμε "παντομίμα" και "μουσικές καρέκλες" για να μάθουν να συνδυάζουν οι
μαθητές το παιχνίδι με το ρυθμό και την μουσική.

13ο δίωρο
Σύνθεση σεναρίου από τους μαθητές που χωρίζονται σε δύο ομάδες και
συντάσσουν δύο ξεχωριστά θεατρικά έργα που θα παρουσιάσουν στο
κουκλοθέατρο (που θα φτιάξουν τα ίδια) στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

14ο δίωρο
Οι μαθητές φτιάχνουν μαριονέτες από ξύλινες κουτάλες και τις ντύνουν με απλά
υλικά.

15ο δίωρο
Κατασκευή κουκλοθέατρου με φελιζόλ και διακόσμησή του από τους μαθητές.

16ο δίωρο
Κατασκευή αφίσας με ζωγραφική και σύνθημα που ενθαρρύνει το παιχνίδι.

