
Εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν παύση στην σχολική τους δραστηριότητα, και συχνά αισθάνονται απομονωμένα από τους φίλους και 
τους συμμαθητές τους. Αυτές οι συμβουλές αφορούν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, μια δραστηριότητα που μπορεί να είναι 

διασκεδαστική για όλες τις ηλικίες!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Αφήγηση 
ιστοριών
Πείτε στα παιδιά σας μια ιστορία 
από την παιδική σας ηλικία.

Ζητήστε από τα παιδιά σας να 
σας πουν εκείνα μια ιστορία.

Επινοήστε μαζί μια νέα ιστορία 
ξεκινώντας με το 
«Μια φορά κι έναν καιρό...». Ο 
καθένας προσθέτει μια νέα 
πρόταση στην ιστορία.

Αναπαραστήστε θεατρικά την 
αγαπημένη σας ιστορία ή ταινία. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν 
να σκηνοθετούν τα μικρότερα, 
μαθαίνοντας να αναλαμβάνουν 
ευθύνες.

Παιχνίδι μνήμης
Το πρώτο άτομο λέει, "Όταν 
τελειώσει ο COVID-19, θα ... (π.χ.  
πάω στο πάρκο)"

Το δεύτερο άτομο προσθέτει στο 
πρώτο, "Όταν τελειώσει ο 
COVID-19, θα πάω στο πάρκο 
και ... (π.χ., θα επισκεφθώ τον 
καλύτερό μου φίλο)".

Κάθε άτομο προσθέτει στον 
προηγούμενο, προσπαθώντας να 
σκεφτεί όλα τα διασκεδαστικά 
πράγματα που θα κάνει όταν 
τελειώσει ο COVID-19

Μπορείτε να το αλλάξετε σε 
οποιοδήποτε σενάριο στο μέλλον 
(π.χ. όταν θα δω τους φίλους 
μου).

Άλλαξε το 
αντικείμενο!
Καθημερινά αντικείμενα του 
σπιτιού όπως σκούπες, 
σφουγγαρίστρες ή φουλάρια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
παιχνίδι.

Τοποθετήστε ένα αντικείμενο 
στο κέντρο του δωματίου και, 
κάθε φορά που κάποιος έχει μια 
ιδέα, μπαίνει στο κέντρο και 
δείχνει στους υπόλοιπους πώς 
μπορεί να μεταμορφωθεί το 
αντικείμενο.

Για παράδειγμα, μια σκούπα 
μπορεί να μεταμορφωθεί σε 
άλογο ή μικρόφωνο ή ακόμα και 
κιθάρα!

Παιχνίδια κίνησης
∆ημιουργήστε μια χορογραφία για τα αγαπημένα τραγούδια των παιδιών 
σας. Πρώτα κάνει ο ένας την κίνηση και έπειτα οι άλλοι τον ακολουθούν. 
Όλη η οικογένεια εναλλάσσεται στη θέση του αρχηγού.

''Προκάλεσε'' αυτόν/αυτήν που μπορεί να πιάσει τις περισσότερες φορές 
τα δάχτυλα των ποδιών του, να κάνει άλματα ή γύρους μέσα στο δωμάτιο 
σε ένα λεπτό. "

Παίξτε ο ένας τον «καθρέφτη» του άλλου (εκφράσεις προσώπου, κινήσεις, 
ήχοι). Μπορεί κάποιος να είναι πρώτα ο αρχηγός και μετά να αλλάξετε. 
Προσπαθήστε να μην υπάρχει αρχηγός!

Μουσικά αγαλματάκια: Βάλτε μουσική ή κάποιον να τραγουδάει και τους 
άλλους να χορεύουν. Όταν η μουσική σταματήσει, πρέπει όλοι να 
παγώσουν. Αυτός που θα σταματήσει να χορεύει τελευταίος θα γίνει ο 
κριτής του επόμενου γύρου.

Μουσικά ζωάκια: Όπως το παραπάνω, αλλά όταν η μουσική σταματά 
φωνάζουμε το όνομα ενός ζώου και όλοι πρέπει να γίνουν αυτό το ζώο.

Τραγούδι
Όταν τραγουδάμε στα μωρά, 
τα βοηθάμε να αναπτύξουν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες.

Παίξτε ή τραγουδήστε ένα 
τραγούδι και ο πρώτος που θα 
το μαντέψει σωστά γίνεται ο 
επόμενος αρχηγός.

Επινοήστε ένα τραγούδι για το 
πλύσιμο των χεριών ή τη 
σωματική αποστασιοποίηση. 
Προσθέστε και χορευτικές 
κινήσεις!

Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά είδη παιχνιδιού που 
μπορούν να είναι ταυτόχρονα ΚΑΙ διασκεδαστικά ΚΑΙ 
εκπαιδευτικά.

Τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, τους αριθμούς, 
τα αντικείμενα, το θέατρο και τη μουσική δίνουν στα παιδιά την 
ευκαιρία να εξερευνήσουν και να εκφράσουν τον εαυτό τους με 
ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο.

Είδη παιχνιδιού

Γονείς και πανδημία COVID-19
Μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι
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