
2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ 
(παιχνίδια του χθες και του σήμερα) 

Υπεύθυνη του προγράμματος: Βαϊβάη Μαρία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Παρακολουθώντας κανείς τα σημερινά παιδιά, να βυθίζονται όλο και περισσότερο στους 
υπολογιστές, σε παιχνίδια που τα παρασύρουν μέσα σε πλασματικούς κόσμους , θυμηθήκαμε 
παλιές εποχές, παίζοντας  τα ξεχασμένα και χαμένα στο χρόνο παιχνίδια. 
Ακόμα η έλλειψη επικοινωνίας των παιδιών της τάξης υποδοχής και η σωστή ένταξή τους 
στην κοινωνία του σχολείου, ήταν ακόμα ένας λόγος πραγματοποίησης αυτού του 
προγράμματος. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Διάρκεια πέντε μήνες (Ιανουάριος- Μάιος 2008). 

Επιμέρους ενότητες 

• Αρχαία παιχνίδια - Λαϊκά παιχνίδια - Παραδοσιακά παιχνίδια- Παιχνιδοτράγουδα. 
• Αντιστοίχιση παλιών και σημερινών παιχνιδιών. Αναβίωση κάποιων παλιών 

παιχνιδιών. 
• Κατασκευή παλιών παιχνιδιών 
• Παρουσίαση παιχνιδιών και παιχνιδοτράγουδων από άλλες χώρες 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Να μπορέσουν τα παιδιά: 

• Να βρουν τρόπους δημιουργικής ενασχόλησης και παιχνίδια (πέρα απ‛ τα γνωστά) για 
το χρόνο των διαλειμμάτων 

• Να σταματήσουν να παίζουν συνεχώς με στατικά παιχνίδια. 
• Να καταλάβουν ότι το παιχνίδι ατομικό ή ομαδικό είναι διαχρονικό. 
• Να θυμηθούν τα παλιά παιχνίδια, που βοηθούσαν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας 

και της κινητικότητας, γιατί κοντεύουν να ξεχαστούν. 
• Να δοθεί η ευκαιρία στους νέους μαθητές που μας έρχονται από άλλες χώρες να 

έρθουν σε επαφή με τους καινούριους συμμαθητές τους και να συνδεθούν γενικότερα 
με τον τρόπο ζωής των κατοίκων και της κοινωνίας του νησιού. 

• Να μπορέσουν να συνδεθούν συναισθηματικά μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως ομάδα. 
• Να γνωρίσουν τα παιχνίδια που έπαιζαν οι συνομήλικοι τους στα παλιότερα χρόνια και τα 

υλικά με τα οποία κατασκευάζονταν τα παιχνίδια. 
• Να γνωρίσουν τη σχέση των παλιότερων ομαδικών παιχνιδιών με τα σημερινά. 
• Να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την κατασκευή τέτοιων παιχνιδιών. 
• Να αποκτήσουν δεξιότητες και να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από τη διαδικασία 

τέλεσης τέτοιων παιχνιδιών. 
• Να ανταλλάξουν και να διευρύνουν τις δεξιότητες τους μέσα από την τέλεση παραδοσιακών 

παιχνιδιών άλλων χωρών. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 
• Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το τι γνωρίζουν ήδη τα παιδιά και με το τι θέλουν να 

μάθουν για το θέμα. 
• Συλλογή υλικού από διάφορα βιβλία και περιοδικά. 
• Φωτογράφηση. 
• Δραματοποιήσεις, τραγούδια, εικαστική έκφραση 
• Φύλλα εργασίας



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Το κάθε παιδί γράφει ένα παιχνίδι που αγαπά και ζωγραφίζει. 
• Τα παιδιά συμπληρώνουν με τη βοήθεια των γονιών τους φύλλα εργασίας 
• Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα λαϊκά παιχνίδια και φτιάχνουν τη δική τους αφίσα. 
• Συγκεντρώνουμε παιχνιδοτράγουδα και τα παρουσιάσαμε στις άλλες τάξεις. 
• Παρουσίαση παιχνιδιών σ' όλες τις τάξεις (6 παιχνίδια). 
• Παροτρύναμε τους μαθητές σε συλλογή παιχνιδιών απ' το σπίτι και τα εκθέσαμε στο 

σχολείο. 
• Τα ίδια τα παιδιά κατασκευάζουν διάφορα παλιά παιχνίδια όπως ξύλινα αλογάκια, 

τσέρκια, πάνινες κούκλες.. και τα φέρνουν στο σχολείο. 
• Τα παιδιά άκουσαν και τραγούδησαν «τα πεντόβολα» 
• Καλέσαμε στο σχολείο μία μαμά και μία γιαγιά και έδειξαν στα παιδιά παιχνίδια που 

έπαιζαν στην εποχή τους. 
• Διαβάσαμε τα βιβλία  «Τα παιδιά παίζουν στην αρχαία Ελλάδα», «Η κούκλα που 

ήθελε ν‛αποκτήσει μωρό»του Ντιμιτερ Ινκιοφ, «Σχολείο παιχνιδιών» της Ζ.Βαλάση, 
• Παίξαμε στην αυλή πολλά παιχνίδια με όλες τις τάξεις του σχολείου.(Κουτσό, μπιζ, 

τζαμί, το λουρί στη μάνα, μπίλιες, πεντόβολα, κότσια, σβούρες, μήλα, σχοινάκι, 
αμπάριζα, κλέφτες και αστυνόμοι, αγαλματάκια, περνά περνά η μέλισσα, σαλίγκαρο, 
κυρά πινακωτή, γύρω-γύρω όλοι,, δεν περνάς κυρά Μαρία…) 

• Γνωρίσαμε  λαϊκά παιχνίδια από την Αλβανία (κουκαφσέχτι,τερχέτε λιτάρι, τόπα 
γκρόπα,μεβίγια…) 

• Συνεργαστήκαμε με το Ειδικό σχολείο και μετά από επίσκεψή μας, παρουσιάσαμε και 
παίξαμε μαζί παιχνίδια. Ακόμα τραγουδήσαμε και ζωγραφίσαμε παρέα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε αρχικά μόνο με την τάξη υποδοχής του σχολείου. 
Στην πορεία όμως διαπίστωσα, ότι αυτό ήταν δύσκολο γιατί τα παιδιά έπρεπε να 
συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Έτσι 
συνεργαστήκαμε με τη δεύτερη τάξη και την έκτη τάξη του σχολείου. 
Στόχος του προγράμματος ακόμα ήταν εκτός από τα παιχνίδια να δουλέψουμε και το 
παραμύθι. Το θέμα όμως ήταν τόσο πλατύ και χρονικά δεν μας έπαιρνε αλλά και δεν υπήρχε 
και ο κώδικας επικοινωνίας αφού τα παιδιά της τάξης υποδοχής δεν κατείχαν την ελληνική 
γλώσσα. Ακόμα δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε ούτε με τους γονείς τους, αφού δεν 
μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Έτσι περιοριστήκαμε μόνο στα παιχνίδια. 
Οι στόχοι και σκοποί του προγράμματος επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά συνδέθηκαν μεταξύ τους, 
έμαθαν να παίζουν παιχνίδια συμμαθητών τους από διαφορετικές χώρες, Γνώρισαν αρκετά 
παλιά ξεχασμένα παιχνίδια και κατασκεύασαν μερικά από αυτά.Μα πάνω απ‛όλα τα παιδιά 
απόλαυσαν όλες αυτές τις δραστηριότητες με τα παιχνίδια!! 
Τελικά αυτό που συνειδητοποιούμε όλοι, είναι όσο κι αν διαφέρει η κουλτούρα από χώρα σε 
χώρα, το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά παίζουν! Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι παντού οι 
κανόνες των παιχνιδιών μοιάζουν μεταξύ τους κι αυτά που ίσως διαφέρουν είναι απλά τα 
υλικά …. 

Μπιζ



Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό... 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Ο τρίτος περισσεύει 
Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 
Παίρνουν μέρος:  1 2 ως 20 παίκτες 
Ηλικία:  από 7 χρονών 

Τα παιδιά ανά ζευγάρια στέκονται γύρω από τον κύκλο. Δυο παιδιά είναι εκτός κύκλου και το ένα κυνηγάει το άλλο. 
Ο κυνηγός μπορεί να κόψει τον κύκλο και να μπει μέσα για περάσει από την άλλη πλευρά. Το θήραμα τρέχει πάντα 
κυκλικά, πίσω από τα ζευγάρια. Για να προστατευτεί πρέπει να μπει μπροστά από κάποιο ζευγάρι, οπότε ο πίσω του 
ζευγαριού πρέπει να τρέξει για να μην τον πιάσει ο κυνηγός και κάνει κι αυτός το ίδιο. Αν ο κυνηγός πιάσει κάποιο 
παιδί, τότε εκείνος γίνεται κυνηγός και συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι.

Φλοαρέα Μαρία (ΣΤ‛Τάξη) 

Κατασκευή χάρτινων καπέλων 

Το φανάρι 

Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 
Παίρνουν μέρος: πολλοί παίκτες 

Ένα παιδί στέκεται στο κέντρο και τα άλλα πίσω του και λέει ένα χρώμα, π.χ. «μαύρο». Όποιος έχει 
μαύρο πάνω του, περνάει. Όποιος δεν έχει, τρέχει για να μην το πιάσουν. Αν το πιάσουν τότε πάει αυτό 
στο κέντρο και το παιχνίδι συνεχίζεται. 

Βανδουλάκη Μαρία (Ε΄Τάξη)



Κατασκευή αλόγων από καλάμια 

Χίτο 
Χώρα προέλευσης:  Βραζιλία 
παίρνουν μέρας:  από 2 παίχτες και πάνω 
Ηλικία:  από 1 0 χρονών 
Υλικά:  ένα κυλινδρικό ξύλο,  μήκους περίπου 5- 1 0 εκατοστών και διαμέτρου 
3 εκατοστών,  πολλά κέρματα (ή μεταλλικές ροδέλες),  στρογγυλό κεραμίδι, 
κιμωλία (ραβδάκι) 
Τόπος:  εξωτερικός χώρος 

Το παιχνίδι χίτο παίζεται πολύ σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Για να κατασκευάσουμε μόνοι τον ένα 
«χίτο»,κόβουμε ένα κυλινδρικό ξύλο με διάμετρο τρία εκατοστά και μήκος πέντε ως δέκα εκατοστά. Για την 
κατασκευή του πρέπει να προσέξουμε ώστε οι δύο άκρες του «χίτο» να κοπούν κάθετα, έτσι που να μπορεί το ξύλο 
να στέκεται στο έδαφος. Εκτός απ‛ αυτό χρειαζόμαστε ένα στρογγυλό κεραμίδι, με πάχος περίπου μισό εκατοστό και 
διάμετρο οκτώ ως δέκα εκατοστά. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ανάλογη πέτρα. Σημαντικό είναι μόνο η 
πέτρα, που ρίχνουμε να έχει βάρος και σωστό σχήμα. Τώρα, για ν: αρχίσουμε το παιχνίδι, χρειαζόμαστε μόνο μια 
χούφτα μικρά κέρματα η μεταλλικές ροδέλες. Μετά χαράζουμε έναν κύκλο στο έδαφος,βάζουμε στο κέντρο το ξύλο 
και πάνω του μερικά κέρματα, το ένα πάνω στο άλλο. Ορίζουμε έπειτα ένα σημείο, από το οποίο προσπαθούμε ο τον 
μετά τον άλλο, με την πέτρα που ρίχνουμε, να βγάλουμε το «χίτο» έξω από τον κύκλο. Σ‛ αυτήν τον την προσπάθεια 
τον πρέπει η πέτρα και όσο το δυνατόν περισσότερα κέρματα να μείνουν μέσα στον κύκλο. Όποιος το καταφέρει 
παίρνει τα τρία κέρματα, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στην πέτρα που έριξε. Έπειτα συνεχίζει ο παίκτης που έχει 
σειρά. 

Πέτρα-Ζωή Σοάρες  (Δ‛ Τάξη) 

Τόπα πάφκα (Μπάλα και πέτρες) 
(Τζαμί) 

Χώρα προέλευσης:  Αλβανία,  Ελλάδα 
παίρνουν μέρας:  από 1 0 παίχτες και πάνω 
Υλικά: μία μπάλα και κεραμίδια ή πλατιές πέτρες 
Τόπος:  εξωτερικός χώρος 

Παίζουν το λιγότερο με 10 παίκτες οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες. 
Βάζουμε τα κεραμίδια μέσα σε ένα μικρό κύκλο το ένα πάνω στο άλλο και από το σημείο εκείνο μετράμε 7 βήματα και 
κάνουμε μία γραμμή σε εκείνο το σημείο. Η μία ομάδα στέκεται πίσω από τη γραμμή και η άλλη πίσω από τα 
κεραμίδια. Η ομάδα που είναι πίσω από την γραμμή παίρνει τη μπάλα και προσπαθεί να σημαδέψει και να ρίξει τα 
κεραμίδια. 
Κάθε παίκτης έχει 3 ευκαιρίες να ρίξει τη μπάλα, σε περίπτωση που κανείς δεν πετύχει να ρίξει κάτω τα κεραμίδια 
αλλάζουν ρόλους. Σε περίπτωση που κάποιος ρίξει τα κεραμίδια η ομάδα του τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις και 
προσπαθεί να βάλει τα κεραμίδια το ένα πάνω στο άλλο όπως ήταν πριν. Η άλλη ομάδα προσπαθεί να χτυπήσει με τη 
μπάλα τους αντιπάλους της έτσι ώστε να τους βγάλει από το παιχνίδι. 
Όποιος έχει τη μπάλα πρέπει να είναι ακίνητος. Την ώρα εκείνη μπορεί να ακινητοποιήσει έναν αντίπαλο ή να δώσει 
πάσα σένα συμπαίκτη του. Το παιχνίδι συνεχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο μέχρις ώτου ή η μία ομάδα να στήσει τα 
κεραμίδια και να πει «τόπα πάφκα»ή «τζαμί». 

Άλμπα και Μπεσμίρ Χούσι (ΣΤ‛Τάξη)


