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Learning and playing together even when we are apart. 

Από το Α στο Ω...
ας παίξουμε!
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Οι περιορισμοί και τα μέτρα που τέθηκαν λόγω της πανδημίας , έφεραν μεγάλες 
αλλαγές και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το 2020 και το ξεκίνημα της 
τηλεκπαίδευσης και γενικότερα των διαδικτυακών δραστηριοτήτων έκανε τους 
εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν ότι ο επαγγελματισμός τους έπρεπε να 
βασίζεται λιγότερο στο περιεχόμενο και περισσότερο στην ευελιξία τους να 
μοιράζονται την ευθύνη με τους μαθητές που μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμη 
βοήθεια στον σχεδιασμό των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την 
ψηφιακή εμπειρία των μαθητών/τριών τους ως μέρος της καθημερινής τους ζωής, 
την ικανότητα να βρίσκουν και να μοιράζονται διαδικτυακούς πόρους, να 
αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα δημιουργικά και να χρησιμοποιούν τη 
γνώση για ουσιαστικούς σκοπούς. Η διαδικτυακή αλληλεπίδραση αποτέλεσε μια 
ευκαιρία για να συμπεριληφθούν οι πολύτιμες προοπτικές των μαθητών/τριών, 
η πρωτοβουλία και η χαρούμενη έκφραση της συλλογικής επιτυχίας. 

 Η παρακάτω συλλογή παιχνιδιών και δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του JOIN IN AND MAKE A CHANGE για να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς να κάνουν την εξ αποστάσεως και διαδικτυακή εργασία τους πιο 
διαδραστική και ενδιαφέρουσα για τους/τις ίδιους/ες και τα παιδιά. 
Το υλικό δημιουργήθηκε από μία ομάδα παιδαγωγών τεσσάρων χωρών. Οι 
δραστηριότητες περιγράφονται με μια ενιαία απλή δομή (μαθησιακοί στόχοι, υλικά, 
αριθμός παικτών, περιγραφή, προειδοποιήσεις κ.λπ.), ωστόσο, συνιστούμε να 
χρησιμεύουν ως έμπνευση και καλή πρακτική που θα μπορεί να προσαρμόζεται και 
να αλλάζει ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών/τριών, την 
ιδιαιτερότητα κ.λπ.

 Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί κυρίως σε νεαρούς/ες 
μαθητές/τριες και από τους/τις ίδιους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και αφορούν το 
χτίσιμο της εμπιστοσύνης, εστίασης, συνεργασίας και για την τόνωση της 
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων σε ομάδες. 
Λειτουργούν καλύτερα σε συνδυασμό με τεχνικές δράματος αλλά μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τη διδακτική σας εμπειρία και τις ανάγκες των 
παιδιών.
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ΑΛΦΑΒΗΤΟ

O  Μαθησιακοί στόχοι:

• Ανάπτυξη λεξιλογίου

• Προσδιορισμός λέξεων-κλειδιά

O  Υλικά: 

• Χαρτί και μολύβι

O  Αριθμός παικτών: 

• Δραστηριότητα σε μικρές ομάδες

Επιλέξτε ένα θέμα που θέλετε να εξερευνήσετε με τα παιδιά. Χωρίστε τα σε ομάδες των 3-5 ατόμων. 
Ζητήστε να βρουν λέξεις σχετικές με το επιλεγμένο θέμα για κάθε γράμμα του αλφάβητου. Ο χρόνος 
τους θα είναι 15-20 λεπτά. Στη συνέχεια, κάντε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τις λέξεις που έχουν 
καταγράψει.  

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Βρείτε λέξεις για κάθε γράμμα του αλφάβητου με τις οποίες 
θα καλύπτατε καλύτερα την έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
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BINGO!  
.   

O  Μαθησιακοί στόχοι:

• Προώθηση της επικοιωνίας μεταξύ των παιδιών
• Διατήρηση της θετικής δυναμικής της ομάδας

O  Υλικά: 

• Φωτογραφίες με κλειδιά των παιδιών

• Ένα ταμπλό με αριθμούς (βλ. εικόνα)

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από τα παιδιά να στείλουν φωτογραφίες των κλειδιών τους. Δώστε σε κάθε εικόνα έναν αριθμό (1- 
αριθμός μαθητών/τριών) και ετοιμάστε μια παρουσίαση διαφανειών. Πριν από την έναρξη της 
δραστηριότητας, μοιράστε πίνακες με αριθμούς σε όλους/ες. Αρχίστε να προβάλλετε τις εικόνες των 
κλειδιών των παιδιών μία προς μία. Για κάθε εικόνα τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα το 
όνομα του μαθητή ή της μαθήτριας που πιστεύουν ότι είναι ο ιδιοκτήτης των προβαλλόμενων κλειδιών. 
Όταν ολοκληρώσετε την προβολή διαφανειών, διαβάστε τους αριθμούς και τα ονόματα των ιδιοκτητών των 
κλειδιών. Τα παιδιά θα πρέπει στη συνέχεια να μετρήσουν πόσες σωστές εικασίες έκαναν. 
Συζητήστε τη διαδικασία. 

Προειδοποίηση: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με το τι έκανε τα παιδιά να μαντέψουν 
τους ιδιοκτήτες; 

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Αναζητήστε μια φωτογραφία από την παιδική σας ηλικία. Ζητήστε 
από τους συναδέλφους σας να βρουν επίσης μία και παίξτε μαζί μπίνγκο. 
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 CREATE A STORY 
Δημιουργήστε μια ιστορία

O Μαθησιακοί στόχοι: 
• Ενίσχυση της συνειρμικής σκέψης
• Ενίσχυση της φαντασίας

O  Υλικά: 

• Κάρτες με εικόνες (βλ. παρακάτω την εικόνα)

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Συλλέξτε διάφορες εικόνες από το διαδίκτυο όπως οι παρακάτω. Ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν 
μια ιστορία με τις εικόνες. Το πρώτο παιδί ξεκινά χρησιμοποιώντας την πρώτη κάρτα, το δεύτερο παιδί 
συνεχίζει με τη δεύτερη κάρτα... Συνεχίστε την ιστορία με αυτόν τον τρόπο μέχρι να χρησιμοποιηθούν όλες 
οι κάρτες.

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σύμβολα για να γράψετε 
μια σύντομη ιστορία.
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DANCING PAPER
Το χαρτί που χορεύει

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Ανάπτυξη της επίγνωσης του σώματος
• Βελτίωση των δεξιοτήτων παρατήρησης

O  Υλικά: 

• Ένα φύλλο χαρτί

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Δείξτε στα παιδιά ένα κομμάτι χαρτί. Βεβαιωθείτε ότι όλοι μπορούν να το δουν καθαρά. Ζητήστε από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να σηκωθούν όρθιοι/ες και να φανταστούν ότι είναι αυτό το κομμάτι χαρτί. Εσείς 
θα μετακινείτε το χαρτί και τα παιδιά θα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

EMOTION CLOCK 
Ρολόι συναισθημάτων 

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Διερεύνηση των υποκείμενων λόγων των συναισθημάτων
• Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από ένα παιδί να επιλέξει ένα συναίσθημα και να το εκφράσει χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις του 
προσώπου και τη γλώσσα του σώματός του. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες εξηγούν γιατί μπορεί να 
αισθάνεται έτσι. Τέλος, ο μαθητής ή η μαθήτρια που εκφράζει το συναίσθημα επιλέγει τον λόγο που του/της 
ταιριάζει περισσότερο. Το παιδί του οποίου η απάντηση επιλέχθηκε συνεχίζει τη δραστηριότητα 
εκφράζοντας το συναίσθημα που διάλεξε.  
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FIND OUT THE DIFFERENCES  
Βρείτε τις διαφορές

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Βελτίωση της προσοχής στη λεπτομέρεια
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης

O  Αριθμός παικτών:

• Δραστηριότητα σε ζευγάρια

Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια. Το κάθε παιδί πρέπει να παρατηρήσει προσεκτικά το ζευγάρι του και 
ό,τι μπορεί να δει ο ένας στην οθόνη του άλλου. Στη συνέχεια, απενεργοποιούν τις κάμερές του για 
δύο λεπτά και κάνου 1-3 αλλαγές. Μόλις ανοίξουν και πάλι την κάμερα πρέπει να παρατηρήσουν και 
πάλι το ζευγάρι τους και να καταλάβουν τι αλλαγές έκανε.

GHOSTS 
Φαντασματάκια

O  Μαθησιακοί στόχοι:
• Ανάπτυξη της προσοχής
• Ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

Επιλέξτε τη διάταξη στη βιντεοκλήση που επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να βλέπουν τους/τις υπόλοιπους/ες. 
Πείτε τους ότι θα "στείλετε" τρία παιδιά σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Τα παιδιά που παραμένουν στην κύρια 
οθόνη πρέπει να αναγνωρίσουν το συντομότερο δυνατό ποιοι μαθητές και ποιες μαθήτριες κρύφτηκαν. 
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HALLOWEEN 

O  Μαθησιακοί στόχοι:
• Προώθηση της προσοχής
• Ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας

O  Υλικά: 

• Ψηφιακή ρόδα/ σβούρα (υπάρχει δωρεάν Online)

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε ήχους που σχετίζονται με το Halloween. 

Για παράδειγμα: 
1 - τρίξιμο πόρτας
2 - κουκουβάγια που ουρλιάζει 
3 - γέλια μαγισσών 
4 - στοιχειωμένο σπίτι 
5 - νιαούρισμα γάτας 
6 - χτύπημα 

Γράψτε τους παραπάνω ήχουν στην ψηφιακή ρόδα και κάν' τε διαμοιρασμό οθόνης με τα παιδιά. Στη 
συνέχεια πατήστε το κουμπί για να γυρίσει η ρόδα.  Όταν το βέλος δείχνει έναν από τους ήχους, οι μαθητές/
τριες πρέπει να τον παράγουν- χρησιμοποιώντας τη φωνή τους και άλλα αντικείμενα που έχουν στα δωμάτιά 
τους. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα αρκετές φορές. 
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IMAGINARY PLACE  
Ενα φανταστικό μέρος

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Αξιοποιώντας ο ένας τις ιδέες του άλλου
• Προώθηση της φαντασίας

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε τη διάταξη της βιντεοκλήσης που επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να βλέπουν τους/τις υπόλοιπους/ες. 
Επιλέξτε ένα φανταστικό μέρος, όπως έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Πείτε στα παιδιά ότι θα "έρθουν στον 
σιδηροδρομικό σταθμό" ένας προς έναν αναλαμβάνοντας τον ρόλο κάποιου στο σιδηροδρομικό σταθμό. 
Κάθε παιδί που "έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό" σηκώνεται όρθιο και αναλαμβάνει το ρόλο του. 
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο επαναλαμβανόμενες κινήσεις και δεν επιτρέπεται να μιλήσουν. 
Όταν πέντε παιδιά έχουν ενταχθεί σε έναν "φανταστικό χώρο", τους λέτε να παγώσουν. Οι υπόλοιποι/ες 
μαθητές/τριες σχολιάζουν την "εικόνα" και της δίνουν έναν τίτλο. 
Συνεχίστε τη δραστηριότητα με τον ίδιο τρόπο ορίζοντας έναν νέο χώρο.  
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JOIN IN 
Συμμετέχουμε

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Αξιοποιώντας ο ένας τις ιδέες του άλλου
• Προώθηση της φαντασίας

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε μια ιστορία που γνωρίζουν τα παιδιά και έναν χαρακτήρα της ιστορίας. Εμφανίστε τον "ρόλο στον 
τοίχο" και καλέστε τα παιδιά να αρχίσουν να γράφουν πληροφορίες για τον επιλεγμένο χαρακτήρα. Αυτό 
που γράφουν μέσα είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, επιθυμίες, όνειρα, συναισθήματα, ... 
και αυτό που γράφουν έξω είναι τα εξωτερικά στοιχεία, εμφάνιση, οικογένεια, όνομα, ηλικία, ρούχα... 

Για παράδειγμα: Κοκκινοσκουφίτσα 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα  padlet για να δημιουργήσετε τον ρόλο στον τοίχο.
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KEY 
Το κλειδί

O  Μαθησιακοί στόχοι: 

• Ανάπτυξη της φαντασίας
• Έκφραση ιδεών
• Σκέφτομαι έξω από τα συνηθισμένα

O  Υλικά: 
• Ένα κλεδί

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, ζητήστε από τα παιδιά να έχουν μαζί τους ένα κλειδί. Ξεκινούν με τη 
σειρά να χρησιμοποιούν το κλειδί ένα προς ένα.  Όταν χρησιμοποιούν το κλειδί, πρέπει να τηρούν τον 
ακόλουθο κανόνα: Το αντικείμενο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με τον συμβατικό τρόπο!

Προειδοποίηση: 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο.
• Έαν κάποιο παιδί δεν θέλει να συμμετέχει όταν έρθει η σειρά του, μπορεί να συμμετέχει

όποτε νιώσει έτοιμο ή και καθόλου.
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LET‘S DANCE
Ας χορέψουμε

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Ανακούφιση από το στρες και την ένταση
• Προθέρμανση

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

Τα παιδιά δημιουργούν ένα χώρο για κίνηση στα δωμάτιά τους. Πείτε τους να αρχίσουν να χορεύουν όταν 
ακούν τη μουσική και να σταματούν όταν η μουσική δεν ακούγεται. 
Επαναλάβετε τη δραστηριότητα αρκετές φορές. Μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένες κινήσεις τα παιδιά να 
ακολουθούν και στη συνέχεια να αναλαμβάνει το ρόλο του χορογράφου ένα παιδί.

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Βάλτε το αγαπημένο σας τραγούδι και χορογραφήστε το δικό σας 
χορό. 
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MEMORY 
Η μνήμη

O  Μαθησιακοί στόχοι:
• Βελτίωση της συγκέντρωσης
• Απομνημόνευση

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στο επιτραπέζιο παιχνίδι μνήμης με τις κάρτες - ωστόσο, δεν υπάρχουν 
κάρτες. Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια. Ορίστε ένα ζευγάρι που θα είναι οι παίκτες του παιχνιδιού και βαλ' τε 
τους για 2 λεπτά σ' ένα ξεχωριστό "δωμάτιο". 
Τα άλλα ζευγάρια πρέπει να επιλέξουν μια κίνηση που θα χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι. Όταν είναι έτοιμοι, 
συνεχίστε με το παιχνίδι στην κύρια οθόνη. Οι παίκτες καλούνται να αρχίσουν να επιλέγουν. Ο πρώτος 
παίκτης επιλέγει ένα άτομο το οποίο πρέπει να επιδείξει την κίνηση που έχει επιλέξει προηγουμένως. 
Στη συνέχεια, ο παίκτης επιλέγει ένα άλλο άτομο το οποίο πρέπει να επιδείξει την κίνηση που έχει επιλέξει 
προηγουμένως. Εάν και οι δύο επιδείξουν την ίδια κίνηση, αποτελούν ταιριαστό ζευγάρι και κλείνουν τις 
κάμερες τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης κερδίζει άλλη μια σειρά. Εάν τα δύο επιλεγμένα άτομα δεν 
αποτελούν ταιριαστό ζευγάρι, είναι η σειρά του επόμενου παίκτη. 

O
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NARRATE 1 MINUTE  
Αφήγηση σ' ένα λεπτό

O  Μαθησιακοί στόχοι:

• Getting to know each other

• Improving oral performance

O  Υλικά: 

• Μία φωτογραφία που να απεικονίζει ένα γεγονός

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε μια φωτογραφία και βάλτε την στην οθόνη. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να κοιτάξουν τη 
φωτογραφία και να σκεφτούν ένα γεγονός της ζωής τους που σχετίζεται με αυτήν. Δώστε τους χρόνο να 
γράψουν ή να ζωγραφίσουν κάποιες σημειώσεις σχετικά με το γεγονός. Όταν τελειώσουν, ρωτήστε αν 
κάποιος/α θέλει να μοιραστεί το γεγονός του με τους άλλους μιλώντας γι' αυτό για ένα λεπτό. Όταν περάσει 
ένα λεπτό, ο/η παιδαγωγός λέει "σ' ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτή την ιστορία μαζί μας" και το παιδί 
σταματά. Συζητήστε την εμπειρία της ομιλίας για ένα λεπτό.
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ONE AT A TIME
Ένας τη φορά 

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Μαθαίνοντας να είμαι προσεκτικός/η
• Διατήρηση της προσοχής

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε τη διάταξη του βίντεο που επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να βλέπουν τους/τις υπόλοιπους/ες. 
Διαλέξτε ένα θέμα, όπως ο αθλητισμός. Ο στόχος στην ομάδα είναι κάθε μαθητής/τρια και να απαριθμήσει 
ένα άθλημα. Θα πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα : 1. Τα παιδιά λένε τις λέξεις τους μία προς μία. 2. Η ομάδα 
δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί. 3. Όταν ένα παιδί πει τη λέξη του, κλείνει την κάμερα. Ο καθένας μπορεί να 
ξεκινήσει το παιχνίδι λέγοντας τη λέξη του και κλείνοντας την κάμερά του. Στη συνέχεια, ένας άλλος 
μαθητής λέει τη λέξη του και κλείνει την κάμερά του. Όλοι λένε τη λέξη τους όταν νιώθουν ότι είναι η σειρά 
τους. Εάν δύο ή περισσότεροι μαθητές που λένε τη λέξη τους ταυτόχρονα, η δραστηριότητα πρέπει να 
ξεκινήσει από την αρχή. 
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PRECIOUS OBJECT 
Ένα πολύτιμο αντικείμενο

O  Μαθησιακοί στόχοι: 

• Έκφραση με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια

• Πως μοιράζομαι προσωπικές ιστορίες

O  Υλικά: 

• Προσωπικά αντικείμενα των παιδιών

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν ένα αντικείμενο που έχει ιδιαίτερη αξία για αυτά. Κάθε μαθητής/τρια 
παρουσιάζει το αντικείμενό του, εξηγεί γιατί είναι σημαντικό γι' αυτόν/η, αναφέρει πού και πώς το απέκτησε 
και τέλος αφηγείται την ιστορία του αντικειμένου.

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό:
Σχεδιάστε ή ζωγραφίστε ένα φλιτζάνι και απαντήστε στις ερωτήσεις. 
 Ποιανού είναι το φλιτζάνι;
 Από πού απέκτησε ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια το φλιτζάνι;
 Ποια είναι η σημασία του φλιτζανιού για τον ιδιοκτήτη ή την ιδιοκτήτρια;
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QUESTIONS I AM 
BEING ASKED AS... 
Ερωτήσεις που μου κάνουν ως...

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ερωταπαντήσεων
• Ανάλυση πολλαπλών και διαφορετικών προοπτικών

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε ή κατασκευάστε έναν φανταστικό χαρακτήρα (π.χ. έναν νέο φοιτητή, έναν τουρίστα, έναν άστεγο). 
Χωρίστε τα παιδιά σε μικρότερες ομάδες και ζητήστε τους να σκεφτούν τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι 
άνθρωποι σε αυτό το πρόσωπο.  Ο/η παιδαγωγός μπορεί να έχει το ρόλο του χαρακτήρα και να απαντά στις 
ερωτήσεις.

Πώς ήταν 
η μέρα σου 

στο σχολείο; 

Ποιό είναι το 
αγαπημένο σου 

φαγητό; 

Θα έρθεις στο 
πάρτυ 

γενεθλίων μου;
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REFLECTION 
Ανατροφοδότηση

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Βελτίωση της συγκέντρωσης

• Έλεγχος του σώματος

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Επιλέξτε τη διάταξη του βίντεο που επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να βλέπουν τους υπόλοιπους. 
Ξεκινήστε να καθοδηγείτε την κίνηση. Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι αργές και σαφείς. 
Τα παιδιά ακολουθούν ταυτόχρονα τις κινήσεις σας. 

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Πώς βλέπετε τον εαυτό σας; Καταγράψτε τις σκέψεις σας με την 
τεχνική "ρόλος στον τοίχο".
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STEREOTYPES  
Στερεότυπα 

O  Μαθησιακοί στόχοι:
• Διερεύνηση στερεοτύπων
• Έκφραση ιδεών με το σώμα

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από τα παιδιά να σηκωθούν και να γυρίσουν την πλάτη τους προς την κάμερα. Πείτε τους ότι θα 
φωνάξετε διάφορες λέξεις (π.χ. μητέρα, σούπερ ήρωας, γέρος). Όταν ακούσουν τη λέξη, πρέπει να 
γυρίσουν και να την αναπαραστήσουν ως άγαλμα. 
Επαναλάβετε τη δραστηριότητα αρκετές φορές και συζητήστε τη διαδικασία με τα παιδιά.  
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THREE COMMON 
THINGS 

Τρία κοινά χαρακτηριστικά
O  Μαθησιακοί στόχοι:

• Γνωριμία μεταξύ μας
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

O  Αριθμός παικτών: 

• Δραστηριότητα σε μικρές ομάδες

Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ζητήστε τους να βρουν τα τρία πιο ενδιαφέροντα πράγματα 
που έχουν κοινά και να τα παρουσιάσουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Αναφέρετε τρία πράγματα που έχετε κοινά με τους καλύτερους 
φίλους σας. 

UNCONVETIONAL 
TRAVELLING

Ας ταξιδέψουμε  
O  Μαθησιακοί στόχοι: 

• Ανάπτυξη την φαντασίας

• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν πώς θα ταξίδευαν αν δεν τους επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν τα 
συμβατικά μέσα μεταφοράς (ποδήλατο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τρένο, πλοίο). Ο/η παιδαγωγός ξεκινάει 
μιμούμενος/η, π.χ. καταπέλτης, και στη συνέχεια ένας συμμετέχων αρχίζει να μιμείται το ίδιο και ρωτάει: 
(όνομα) πώς ταξιδεύεις; Η απάντηση είναι μια πρόταση για τον επόμενο τρόπο, π.χ. κωπηλατούμε σε έναν 
μαυροπίνακα. Ο/η παιδαγωγός σταματά να μιμείται ενώ οι συμμετέχοντες μιμούνται, και ο επόμενος κάνει 
μια ερώτηση κ.ο.κ.
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VIRTUAL BALL 
Μια φανταστική μπάλα 

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Βελτίωση της προσοχής στην online επικοινωνία
• Αποδοχή και προσφορά ιδεών

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ο/η παιδαγωγός ξεκινά το παιχνίδι περιγράφοντας τη φανταστική μπάλα. Ρίχνει την μπάλα σε κάποιον/α 
σαν να κρατά πράγματι μια μπάλα. Πρώτα λέει το όνομα του ατόμου και μετά λέει τη λέξη "πιάσε". 
Το άτομο που μιμήθηκε ότι έπιασε τη μπάλα λέει ευχαριστώ και αλλάζει το σχήμα, το χρώμα, το βάρος κ.λπ. 
της μπάλας. Την πετά στο επόμενο άτομο.  
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WHAT IS 
IN THE BOX? 
Τι υπάρχει στο κουτί;

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας
• Βελτίωση των προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων

O  Υλικά: 
• Ένα κουτί 

• Οποιοδήποτε αντικείμενο

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, πείτε στα παιδιά να επιλέξουν ένα αντικείμενο και να το βάλουν 
σε ένα κουτί. Το κάθε παιδί με τη σειρά θα περιγράψει το αντικείμενο που βρίσκεται στο κουτί ή 
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Πρέπει να δώσει μια λεπτομερή περιγραφή και να πείσει τους άλλους ότι 
περιγράφει το αντικείμενο που βρίσκεται στο κουτί. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες πρέπει να ακούσουν και 
να παρατηρήσουν προσεκτικά. Μετά την παρουσίαση, ψηφίζουν. 
Πρέπει να αποφασίσουν αν ο/η μαθητής/τρια είπε την αλήθεια ή αν είπε ψέματα. Μετά την ψηφοφορία, 
συζητούν τις επιλογές τους. 
Τι τους έκανε να πιστέψουν ότι το αντικείμενο που περιέγραψε βρισκόταν στο κουτί; Τι τους έκανε να 
πιστέψουν ότι υπήρχε κάτι άλλο στο κουτί; 
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X SAYS
Όποιος/α...  

O  Μαθησιακοί στόχοι: 
•  Σχετικά με την ομάδα
• Κοινή χρήση προτιμήσεων, αξιών, συμπάθειας και αντιπάθειας

O  Αριθμός παικτών:

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

Ο/η παιδαγωγός ξεκινά το παιχνίδι με μερικές προτάσεις, όπως: 
Όποιος/α ήπιε γάλα σήμερα. 
Όποιος κάθεται τώρα μπροστά από έναν υπολογιστή. 
Όποιος αγαπάει τα ζώα κ.λπ. 
Οι συμμετέχοντες/ουσες σηκώνουν το εικονικό τους χέρι ή πληκτρολογούν τα ονόματά τους στην περιοχή 
συνομιλίας. Ο/η τελευταίος/α που θα αντιδράσει συνεχίζει με την επόμενη πρόταση. 

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Φτιάξτε έναν κατάλογο με προτάσεις που σας περιγράφουν. 

Κι εγώ!
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YOUR BOOK 
COVER   

Το εξώφυλλο του βιβλίου σου 

O  Μαθησιακοί στόχοι:

•  Εκφράζοντας μια προσωπική άποψη

• Έκφραση ιδεών με τη δημιουργία εικονογραφήσεων και τίτλων

O  Υλικά: 

• Paper and colored pencils

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα 

Ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα εξώφυλλο βιβλίου για τη φανταστική τους ιστορία. 
Το εξώφυλλο θα πρέπει να περιέχει: το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα, έναν τίτλο, μια 
εικονογράφηση και το λογοτεχνικό είδος του βιβλίου.

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Δημιουργήστε ένα εξώφυλλο βιβλίου για το δικό σας παραμύθι.
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ZOO 
Ζωολογικός κήπος  

O  Μαθησιακοί στόχοι:
• Εξερευνώντας την κίνηση των ζώων
• Ανάπτυξη της γλώσσας του σώματος

O  Αριθμός παικτών: 

• Μεγάλη ομαδική δραστηριότητα

Ζητήστε από τα παιδιά να σηκωθούν και να γυρίσουν την πλάτη τους προς την κάμερα. 
Πείτε τους ότι μπήκαν σε μια μαγική μηχανή που θα τους μετατρέψει σε ζώα (μαϊμούδες, ελέφαντες, τίγρεις, 
φίδια). Όταν ακούσουν τη λέξη, πρέπει να γυρίσουν και να μιμηθούν την κίνηση του ζώου. 
Επαναλάβετε τη δραστηριότητα αρκετές φορές. 

Δραστηριότητα για τον/την παιδαγωγό: Αν ήσασταν ζώο, τι θα ήσασταν και γιατί; 
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Z
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1 2 3 4  5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

BINGO
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