
Προτεινόμενες Δραστηριότητες για το Σπίτι 

 

Αποτύπωμα δαχτύλων                                            

Κάθε παιδί χρησιμοποιεί το μοναδικό του δαχτυλικό αποτύπωμα για να σχεδιάσει ένα 

πρόσωπο. Κατόπιν, κόβει τη φιγούρα και δημιουργεί μια δαχτυλόκουκλα η οποία 

παρουσιάζει τον εαυτό της (αγαπημένα πράγματα, δυνατότητες, χόμπυ κτλ). Σκοπός  

της δραστηριότητας είναι να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού και να 

αντιληφθεί  την μοναδικότητα του.  

 

Ομαδική ζωγραφική 

Τα μέλη της οικογένειας  συνεργάζονται για να συνθέσουν από κοινού μια ζωγραφιά. Ο 

κάθε ένας ζωγραφίζει ένα σχέδιο σε συγκεκριμένο χρόνο και περνάει τη ζωγραφιά στον 

επόμενο. Το θέμα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ή να το 

επιλέξουν τα παιδιά από την αρχή. 

 

 



Περίπατος στα τυφλά 

Η οικογένεια χωρίζεται σε «συνοδούς» και «εξερευνητές». Οι συνοδοί οδηγούν  τους 

εξερευνητές σε ένα τυφλό περίπατο, μέσα στο σπίτι και τους προστατεύουν από 

εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν στο δρόμο τους. Οι συνοδοί αγγίζουν ελαφρά τους 

εξερευνητές από τον ώμο και τους καθοδηγούν με ήπιο τρόπο. Η δραστηριότητα 

ενισχύει την εμπιστοσύνη και την συνεργασία. 

 

Μου αρέσουν τα χέρια μου επειδή... 

Οι παίκτες κάνουν στο χαρτί το περίγραμμα του χεριού τους. Πάνω στα δάχτυλα 

γράφουν τι μπορούν να κάνουν με τα χέρια τους. Παρουσιάστε τις εικόνες των χεριών 

και συνεργαστείτε να βρείτε και καινούριες ιδέες. Έτσι ενισχύετε την ευελιξία και την 

φαντασία στη σκέψη των παιδιών. 

 

 

 

 

 



Συναισθήματα 

Αναφέρετε διάφορα συναισθήματα και τα καταγράφετε σε κάρτες. Κατόπιν τα παιδιά με 

τη σειρά τραβούν τις κάρτες και προσπαθούν να εκφράσουν με μη λεκτικό τρόπο τα 

συναίσθηματα αυτά (πχ ως ζώα, με εκφράσεις του προσώπου, μόνο με το σώμα, με το 

περπάτημα τους, με ζωγραφική κτλ). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μη λεκτική 

επικοινωνία και τη σημασία της. 

 

Διπλή Παντομίμα 

Φτιάξτε έναν κατάλογο με λέξεις οι οποίες έχουν θετικό νόημα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουμε το χαρακτήρα ενός ατόμου (πχ φιλικός, 

ευδιάθετος) ή ένα συναίσθημα. Γράψτε κάθε μια από αυτές τις λέξεις σε διαφορετικές 

κάρτες. Ύστερα, γράψτε σε καινούριες κάρτες κάποιες καθημερινές δραστηριότητες 

(πχ βουρτσίζω τα δόντια μου, τρώω κτλ). Ο ένας παίκτης μετά τον άλλο τραβάει μια 

κάρτα δραστηριότητας και μία κάρτα χαρακτηριστικού και με παντομίμα προσπαθεί να 

παρουσιάσει, τη δράση, στους συμπαίκτες του (πχ βουρτσίζω τα δόντια μου, προσεκτικά 

ή χαιρετώ φιλικά κτλ).  

 



Μάντεψε τι.... 

Δώστε ένα αντικείμενο στο παιδί το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς 

τρόπους. Εκείνο πρέπει να βρει μια χρήση του αντικειμένου άλλη από την αρχική του 

και οι υπόλοιποι πρέπει να μαντέψουν ποια ακριβώς χρήση κάνει το παιδί. (πχ ένα 

χαλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καρέκλα, αυτοκίνητο, ασπίδα ή μπορεί να το 

τυλίξει σαν ξίφος).  

 

Όλα αλλάζουν 

Ένας από τους παίκτες βγαίνει από το δωμάτιο. Κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες 

αλλάζει κάτι πάνω του (πχ βγάζει τα παπούτσια του, φορά πουλόβερ ή πιάνει τα μαλλία 

του). Το παιδί επιστρέφει και πρέπει να μαντέψει ποιος έχει αλλάξει τι. 

 

 



Η διαφήμιση  

Το παιδί παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και δημιουργεί μια διαφημιστική αφίσα για 

τον εαυτό του, στην οποία θα ενημερώνει τους υπόλοιπους για τα πράγματα στα οποία 

είναι καλός και για τα ενδιαφέροντά του. Στο τέλος ο κάθε ένας παρουσιάζει τον εαυτό 

τους στους υπόλοιπους. 

 

 

 

Φτιάχνω ένα παραμύθι 

Το παιδί λέει 3 - 5 λέξεις (ανάλογα την ηλικία) και οι συμπαίκτες του προσπαθούν να 

συνθέσουν μια ιστορία ξεκινώντας με το «μια φορά και ένα καιρό...», χρησιμοποιώντας 

αυτές τις λέξεις.  Η δραστηριότητa ενισχύει την φαντασία και τη συνεργασία. 

 

 



Παρελθόν- Παρόν- Μέλλον 

Βρείτε φωτογραφίες του κάθε παιδιού από όταν ήταν πιο μικρό, από τώρα και αφήστε 

το να ζωγραφίσει πώς φαντάζεται το μέλλον. Χωρίστε ένα χαρτόνι στα 3 (παρελθόν, 

παρόν, μέλλον) και κολλήστε  τις φωτογραφίες και τη ζωγραφιά. Δώστε την ευκαιρία 

στα παιδιά σας να μιλήσουν για αυτό που δημιούργησαν. 

 

Κάνε ό,τι κάνω 

Είναι μια δραστηριότητα που ενθαρρύνει τα παιδιά και τα προετοιμάζει να 

συμμετάσχουν σε παιχνίδια ρόλων. Στέκεστε μπροστά στην ομάδα και ζητάτε από τα 

παιδιά να μιμηθούν ήχους και κινήσεις που κάνετε. Όσο πιο αστεία είναι αυτά που 

κάνετε τόσο πιο χαλαρή είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Όταν καταλάβουν τον 

τρόπο που παίζεται το παιχνίδι, μπορεί ένα από τα παιδιά να πάρει τη θέση σας.  

 

 



Βρες με, με τον ήχο μας 

Τα μέλη της οικογένειας βρίσκουν έναν ήχο ή μουσικό όργανο που τα ενώνει. Αν 

υπάρχει η δυνατότητα, τα μέλη χωρίζονται σε ζευγάρια. Συμφωνούμε ότι το κάθε 

ζευγάρι έχει διαφορετικό ήχο από τους άλλους. π.χ. Το ένα ζευγάρι έχει τον ήχο από 

κουδουνάκια, ενώ ένα άλλο μπορεί να έχει το χτύπημα των χεριών. Βάζουμε μια 

μουσική και κινούμαστε ελεύθερα στο χώρο. Στο σταμάτημα της μουσικής ο καθένας με 

κλειστά μάτια, παράγει το δικό του ήχο και προσπαθεί να εντοπίσει το ζευγάρι του.  

 

Γλύπτης και γλυπτά   

Η οικογένεια σε ζευγάρια γίνονται «γλύπτης» και «γλυπτό». Το μέλος που είναι το 

γλυπτό στέκεται ακίνητο και ο γλύπτης προσπαθεί να του δώσει ένα σχήμα. Όταν οι 

γλύπτες τελειώσουν εκθέτουν τα γλυπτά τους και οι υπόλοιποι προσπαθούν να 

μαντέψουν τι έφτιαξαν. Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί. Οι γλύπτες μπορεί να 

εργάζονται για μια έκθεση που θα γίνει στο μουσείο. Εκθέτουν τα γλυπτά τους, τα 

οποία όμως όταν νυχτώσει «ζωντανεύουν» και αρχίζουν να κινούνται. Με αφήγηση 

μπορείτε να καθοδηγείτε τη δράση των γλυπτών. 

 

 



Ιστορίες με ένα κουβάρι 

Ένα μέλος της οικογένειας ξεκινάει κρατώντας το κουβάρι των ιστοριών. Ο πρώτος 

που κρατάει το κουβάρι ξετυλίγοντάς το, αρχίζει μια ιστορία και κινείται στο χώρο. 

Όταν το αφήσει κάτω ο άλλος πρέπει να συνεχίσει την ιστορία. Εναλλάσσοντας το 

κουβάρι, η ιστορία φτάνει στο τέλος. Τα υπόλοιπα μέλη παρακολουθούν και μπορούν αν 

θέλουν στο τέλος να συμπληρώσουν την ιστορία. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν με τι 

μοιάζει αυτό που έφτιαξαν με το κουβάρι και να δουν αν έχει σχέση με την ιστορία τους.  

 

Πηγαίνοντας ταξίδι 

Όλα τα μέλη της οικογένειας θα παραστήσουν ότι πάνε ένα ταξίδι. Τους  λέτε να 

κλείσουν τα μάτια και να φανταστούν το ταξίδι. Μετά λέτε την παρακάτω ιστορία στη 

δική σας εκδοχή. 

 

 «θα πάμε ένα ταξίδι σε ένα μέρος μακριά από εδώ όπου έχει ζέστη και ήλιο γιατί 

κουράστηκα από τον χειμώνα. Θα σε πάρω μαζί μου γιατί με κάνεις να αισθάνομαι καλά 

και να γελάω. Θα πάρω και τους μαρκαδόρους γιατί μου αρέσει να ζωγραφίζω και μια 

φωτογραφική μηχανή γιατί θέλω να βγάζω φωτογραφίες. Θα πάρω και τη ζακέτα μου 

γιατί θα μπούμε στο καράβι και ίσως να φυσάει την ώρα που θα δούμε τα αστέρια τη  

νύχτα. Δεν θα κρατήσει πολύ το ταξίδι γιατί οι φίλοι μας θα μας επιθυμήσουν.»  



Μετά λένε τα υπόλοιπα μέλη την ιστορία τους. Κάνετε ερωτήσεις για να βοηθήσετε το 

παιδί σας. Πού θέλετε να πάτε; Με ποιο τρόπο θα πάτε εκεί; Τι πράγματα θα πάρετε 

μαζί σας; Γιατί θέλετε να τα πάρετε; Ποιον θέλετε να πάρετε μαζί σας; Γιατί; 

Το μαγικό κουτί                           

Βάζετε ένα φανταστικό ή αληθινό κουτί στο κέντρο του κύκλου σας. Κάθε μέλος της 

οικογένειας με τη σειρά πάει στο κουτί και προσποιείται ότι βγάζει κάτι. Κάνει με 

παντομίμα κινήσεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο που έχει επιλέξει. Τα άλλα μέλη, 

στον κύκλο, προσπαθούν να μαντέψουν τι έκανε και στη συνέχεια πάνε στη μέση του και 

επαναλαμβάνουν αυτό που είδαν. Το παιδί που έκανε την παντομίμα, επιβεβαιώνει αν 

έχουν δίκιο. 

 

Δοκίμασε κι συ 

Το παιχνίδι είναι καλύτερα να παιχτεί αφού πρώτα εξοικειωθούν με απλή παντομίμα. 

Τα παιδιά στον κύκλο και ένας εθελοντής έρχεται στη μέση. Περιγράφετε μια 

«δύσκολη» κατάσταση που το παιδί καλείται να μιμηθεί, π.χ.: «Είσαι στην αμμουδιά, 

κάνει πολύ ζέστη και συ προσπαθείς να φας ένα παγωτό χωνάκι», «τα παπούτσια σου 

έχουν γεμίσει χώμα και πετραδάκια και συ πρέπει να πας γρήγορα γιατί το λεωφορείο 

φεύγει», «περπατάς μέσα σ’ ένα ποτάμι που το νερό σου έρχεται μέχρι τα γόνατα», 

«προσπαθείς να διασχίσεις ένα δρόμο με πολύ κίνηση», «περπατάς και ξαφνικά το 

πάτωμα γεμίζει με μπίλιες» 

 



Ζωγράφισε με τα χέρια μου  

Η οικογένεια χωρίζεται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι κάνει μια ζωγραφιά αλλά ο ένας 

κρατάει το μαρκαδόρο στο χέρι και ο άλλος μετακινεί το χέρι με τα δικά του χέρια. 

Μετά οι ρόλοι εναλλάσσονται. Ύστερα, το ένα ζευγάρι μπορεί να μαντέψει τι έχει 

ζωγραφίσει το άλλο. 

 

Χειροποίητο παζλ 

Φτιάχνετε μια ομαδική οικογενειακή ζωγραφιά με πολλά έντονα χρώματα σε χαρτόνι. 

Ύστερα, πάλι όλοι μαζί κόβετε τη ζωγραφιά σε κομμάτια, όχι πολύ μικρά, έτσι ώστε να 

μην είναι δύσκολο να τα ενώσετε. Ανακατεύετε τα κομμάτια και προσπαθείτε να 

φτιάξετε το παζλ σας! 

 

 

 

 

 



5 αισθήσεις  

Βγείτε στο μπαλκόνι με το παιδί και βρείτε: 

3 πράγματα που βλέπετε 

3 πράγματα που μυρίζετε 

3 ήχους που ακούτε  

3 πράγματα που πιάνετε (φύλλα, αντικείμενο στο μπαλκόνι κτλ) 

Ίσως να έχετε φροντίσει να υπάρχει και κάτι το οποίο μπορούν να γευτούν (ένα 

φρούτο, σνακ) 

Η δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να χαλαρώσουν. 

 

 

Καλή διασκέδαση! 

  

 

 


