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 ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου –Ν. Κορδελιού                                                             

                                             ΤΑΞΗ : Ε΄ 
                 ΘΕΜΑ: ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ… 

 

                                                                                     

1. Αφορµή επιλογής του θέµατος : 
 Η αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος δόθηκε από ένα τυχαίο γεγονός διαπληκτισµού 

των µαθητών, την ώρα που έπαιζαν σε κάποιο διάλειµµα.   

Με αφορµή αυτό το γεγονός  και στα πλαίσια της νοηµατικής διερεύνησης του µαθήµατος  

«Ο αγώνας στο σχολείο », ( βιβλίο Θρησκευτικά  , σελ. 6 -7 ) και της ενότητας 
«Οι φίλοι µας , οι φίλες µας» ( βιβλίο Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Τετράδιο Εργασιών,  
τεύχος α΄ , σελ. 43 )  ακολούθησε εκτεταµένη συζήτηση σχετικά µε το περιστατικό. Το αποτέλεσµα 

ήταν  να αποφασίσουµε οµόφωνα στα πλαίσια του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης, ν’ ασχοληθούµε 
µε το συγκεκριµένο θέµα.  

 

2. Κριτήρια Επιλογής Θέµατος:  

    Η λέξη κλειδί στην επιλογή του θέµατος ήταν η λέξη: ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. Τι άλλο θα µπορούσε να είναι πιο 

οικείο για κάθε παιδί - και γιατί όχι και για κάθε δάσκαλο - από το παιχνίδι. Το οποίο γίνεται Θεατρικό 

και συµµετέχουν όλοι χωρίς αποκλεισµούς για να νιώσουν πρώτα απ' όλα τη χαρά του παιχνιδιού. 

Παίζοντας περνάµε καλά. Παίζοντας διασκεδάζουµε και ευχαριστιόµαστε. Παίζοντας έχει ενδιαφέρον 
να µάθουµε. Παίζοντας νιώθουµε για µας και για τους άλλους. Παίζοντας σεβόµαστε κανόνες και 
συµπεριφορές.  
.. Τέλος, παίζοντας, η έννοια "σχολείο" αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι εµείς γινόµαστε µέρος ενός 
κοινού συνόλου κάθε φορά. 

   Υπήρξαν όµως κι άλλοι λόγοι που µας οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση: 

- Το παιχνίδι ατοµικό ή οµαδικό είναι διαχρονικό. 

- Τα παιδιά δεν ξέρουν να παίζουν σωστά και συχνά αγνοούν τους κανόνες µε αποτέλεσµα να 

διαπληκτίζονται ή να αποµονώνουν κάποιους συµµαθητές τους. 
- Τα παλιά παιχνίδια, που βοηθούσαν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της 
κινητικότητας κοντεύουν να ξεχαστούν. 

- Τα παιδιά παίζουν συνεχώς µε στατικά παιχνίδια. 

- Τα παιδιά διαλέγουν κυρίως τα διαφηµιζόµενα παιχνίδια. 

- Τα παιδιά δε γνωρίζουν τον τρόπο να επιλέγουν τις αγορές τους. 

 

3. Περιγραφή Προγράµµατος Ευέλικτης Ζώνης: 
Χωρίσαµε  λοιπόν το κεντρικό θέµα σε επιµέρους ενότητες και έτσι µας δόθηκε η ευχέρεια για 

προγραµµατισµένη εργασία στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Οι  ενότητες συνδέθηκαν µεταξύ τους και 
συνέθεσαν το γενικό κορµό. Και οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής συνδέθηκαν µε την εργασία και την 
τροφοδότησαν. 

4. Χρόνος Πραγµατοποίησης Προγράµµατος: 
Προβλέπεται διάρκεια τριών µηνών (∆εκέµβριος - Ιανουάριος –Φεβρουάριος – περίπου 20 διδακτικές 

ώρες). 

5. Επιµέρους Ενότητες: 
-   Αρχαία παιχνίδια. 

- Παραδοσιακά παιχνίδια - Παιχνιδοτράγουδα. 

-  Αντιστοίχιση παλιών και σηµερινών παιχνιδιών. Αναβίωση κάποιων παλιών παιχνιδιών. 
Αναπαράσταση. 

- Πολεµικό - ειρηνικό παιχνίδι, παιχνίδι και διαφήµιση- κριτήρια επιλογής παιχνιδιών. 

- Θεατρικό παιχνίδι. 

 



 

6. Παιδαγωγικός Σκοπός: 
Να µάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο τους, να µάθουν να παίζουν 
σωστά τηρώντας τους κανόνες, να µάθουν να επιλέγουν τα παιχνίδια που θέλουν ν' αγοράσουν ή που 

θέλουν να παίξουν. 

7. Εκπαιδευτικοί Στόχοι: 
- Να γνωρίσουν τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά απ' τα αρχαία χρόνια µέχρι τα χρόνια των γονιών 
τους. 
- Να συγκρίνουν τα παιχνίδια αυτά µε τα δικά τους. Να ανακαλύψουν γιατί τα παιχνίδια είναι τόσο 

διαφορετικά σήµερα. 

- Να µάθουν να κατασκευάζουν κάποια παιχνίδια που τους αρέσουν και να µάθουν να παίζουν µερικά 

από τα παλιά παιχνίδια. 

- Να κατανοήσουν τον τρόπο που επιλέγουν παιχνίδια που αγοράζουν. 
- Να µάθουν το ρόλο της διαφήµισης στην αγορά παιχνιδιών και να σταθούν κριτικά απέναντί της. 
- Να συσχετίσουν το παιχνίδι µε το θέατρο, τα αθλήµατα, τη σωµατική και ψυχική υγεία. 

8. ∆ραστηριότητες: 
α) Καταιγισµός ιδεών: 

Τα παιδιά λένε ό,τι τους έρχεται στο µυαλό για τη λέξη παιχνίδι. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες 

( 3 τετραµελείς οµάδες κα 2 πενταµελείς- συνολικά 5 οµάδες σε κάθε τάξη) και δίνουν ονόµατα 

στις οµάδες .    

 β) Κατανοµή  δραστηριοτήτων στις οµάδες:   

Με τη συζήτηση τα παιδιά ανοίγουν «τους δρόµους» της εργασίας τους, αποφασίζοντας µε ποιά 

επιµέρους ενότητα θα ήθελαν να ασχοληθούν. 
Ξεκινάµε λοιπόν δίνοντας τα πρώτα ερεθίσµατα. 

Γίνεται µια πρώτη παρουσίαση αρχαίων παιχνιδιών απ' το βιβλίο της Λήδας Κοντηρά « Ας παίξουµε 
µέσα στο χρόνο ».Τα παιδιά ενθουσιάζονται, µιλούν µεταξύ τους και µε αναφορά στους Ολυµπιακούς 
αγώνες που έγιναν το 2004 στη χώρα µας και µαθαίνουν ότι η «πλαγγόνα» αρχαία κούκλα, γέννησε το 

Φοίβο και την Αθηνά. 

- Ανάγνωση παραµυθιού « µε το Λύσιν και την Τιµαρέτη» της Μαρίνας Πλατή όπου 

παρουσιάζονται όλα τα αρχαία ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια. 

- Καταγραφή των αρχαίων παιχνιδιών από τις οµάδες.. Σύγκριση µε τα σηµερινά παιχνίδια που παίζουν 
οι µαθητές .  
-  Συλλογή και καταγραφή παιχνιδιών που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς των παιδιών. Σχεδιασµός 
ερωτηµατολογίου για συνέντευξη από γονείς και παππούδες.   
- Καταγραφή παιχνιδιών που παίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µας και εντοπισµός  στο 

χάρτη της Ελλάδας αυτών των  περιοχών. 
- Παροτρύναµε τους µαθητές σε συλλογή παιχνιδιών απ' το σπίτι. Το κάθε παιδί γράφει για ένα 

παιχνίδι που αγαπά και ζωγραφίζει. 
- ∆ιαβάζοντας το βιβλίο «Ας παίξουµε πάλι» της Μ. Κλιάφα- Βαλάση συγκεντρώνουµε 
παιχνιδοτράγουδα και η κάθε οµάδα τα παρουσιάζει στην άλλη. 

- Χριστουγεννιάτικες κατασκευές – παιχνίδια: φάτνη, στολίδια, άγγελοι και φυσικά το παραδοσιακό 

καραβάκι.  Μουσικά ακούσµατα, κάλαντα, παιχνιδοτράγουδα εορτών που σχετίζονται µε ήθη και 
έθιµα. 

γ. Παιχνίδι και διαφήµιση: 

Τα παιδιά περιγράφουν ένα διαφηµιζόµενο παιχνίδι που τους αρέσει και γράφουν για ποιο λόγο το 

επιθυµούν.  
δ. Κανόνες ασφάλειας παιχνιδιών: Το CE (σήµα). 

Ποιοι κατασκευάζουν τα αγαπηµένα τους παιχνίδια. Οι Κινέζοι και περισσότερο τα µικρά παιδιά, 

σκλάβοι των παιχνιδιών φτιάχνουν το 80% µε εξευτελιστικούς µισθούς (Περιοδικό Έψιλον σελ. 30, από 

την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία). Οι συγκεκριµένες σελίδες αναρτήθηκαν επάνω στον πίνακα και 
τάραξαν «τα ήσυχα νερά» των µαθητών. 



ε. Ηλεκτρονικό παιχνίδι - ατοµικότητα - οι βλάβες που προκαλεί - αντικαθιστά το φίλο. 

Η οµάδα συζητούν ,αναρωτιούνται αν οι µαθητές παίζουν µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

ανακοινώνουν για ποιο λόγο τα προτιµούν.   

 

στ. ∆ιαθεµατικότητα σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

1. Ν. Γλώσσα:  

     «Οι φίλοι µας , οι φίλες µας», Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Τετράδιο Εργασιών,  
  τεύχος α΄ , σελ. 43. 

     «Μουσική – µουσικά όργανα », Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, τεύχος β΄ , σελ. 12. 

      «Παιχνίδια, Παιχνίδια, Παιχνίδια », Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, τεύχος β΄ , σελ. 69- 88. 

 

2. Ιστορία : 

Η καθηµερινή ζωή και τα παιχνίδια των παιδιών στην αρχαία Ρώµη και στο Βυζάντιο. 

 

3. Γεωγραφία: 

Χάρτης Ελλάδος, αναφορά σε περιοχές που παίζονται  «ιδιαίτερα, ξεχωριστά και παράξενα  

παιχνίδια». 

 

4. Μαθηµατικά: 

 Σχετικά κεφάλαια στο Β.Μ. : 1,  4 , 10, 25 , 33 , 36, 45.  

 

5. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή :  

«Πως ζούµε µε τους άλλους (κανόνες)» σελ. 13 - 16.  

«Η οικογένεια άλλοτε και τώρα»  σελ. 31 , 32.  

 

6. Θρησκευτικά : «Ο αγώνας στο σχολείο »,  σελ. 6 , 7.  

 

7. Αισθητική Αγωγή :  

Παιχνιδοτράγουδα, θεατρικό παιχνίδι ( παίξιµο ρόλων: Τα παιδιά µπορούν να παίξουν διάφορους 
ρόλους, π.χ. ένα παιδί να κάνει  τον Λύσιν και το άλλο την Τιµαρέτην. Άλλο ζευγάρι παιδιών 
αναπαριστούν ένα « αρχαίο» αγόρι να µιλά µ' ένα « σηµερινό» κορίτσι για τα παιχνίδια τους. Ένα 

κορίτσι παίζει τη µητέρα που πάει για ψώνια και ένα αγόρι το µικρό της γιο να της ζητάει επίµονα το 

παιχνίδι που είδε στην τηλεόραση, µαγικός καθρέφτης, βοήθησε τον τυφλό στο δρόµο, βοήθησε το πλοίο  

να µπει στο λιµάνι, παντοµίµα, )  ζωγραφική, κατασκευές. 
 
ζ. Αξιολόγηση - συµπεράσµατα: Έγινε ως εξής: 

- Με παρουσίαση εργασιών σε ολοµέλεια και των δύο τάξεων.  Τα παιδιά έπαιξαν παλιά παιχνίδια και 
αναπαράστησαν παλιά και σύγχρονα παιχνίδια. 

- Με το φυλλάδιο στο οποίο κατέγραψαν παλιά και σύγχρονα παιχνίδια είχαν την ευκαιρία να 

κάνουν ανατροφοδότηση αφού πολύ συχνά ζωγράφιζαν και ξαναθυµόντουσαν τα αγαπηµένα τους 
παιχνίδια. 

- Απέκτησαν κριτική στάση στην επιλογή των παιχνιδιών τους και διαπίστωσαν τη µαγεία των 
παλιών παιχνιδιών. 

Τα παιδιά χάρηκαν και διασκέδασαν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος. . 

∆ηµιούργησαν τα παιχνίδια τους, συνεδρίασαν για να πάρουν αποφάσεις, συνεργάστηκαν για να 

ερευνήσουν ένα θέµα και έβγαλαν συµπεράσµατα ολοκληρώνοντας τη µελέτη τους. 

θ. Βιβλιογραφία: 

«Ας παίξουµε µέσα στο χρόνο» της Λήδας Κροντηρά. 

«Ας παίξουµε πάλι» της Μ. Κλιάφα - Ζ. Βαλάση. 

 «Με τον Λύσιν και την Τιµαρέτην» της Μαρίνας Πλατή. 

«Λαϊκά παιχνίδια» της Μαρίας Αργυριάδη. 

«Παραδοσιακά Παιδικά Παιχνίδια», Σκανδάλης Χρήστος, Αθήνα, 1980.  

 Ένθετο «Επτά ηµέρες» και περιοδικό Έψιλον της Κυριακ. Ελευθεροτυπίας. 

http: // wwww.daskalos.edu.gr / 



 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ  
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΩΝ  
ΓΟΝΙΩΝ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  - ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  

ΓΙΑ  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι – ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ  

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ  

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  


