
1

Παιχνίδια Κλάδου Αστεριών

στ

2022



2

Αγαπητά μας Στελέχη,
Ετοιμάσαμε για εσάς, στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων, ένα ένθετο 
παιχνιδιών με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για τη 
δουλειά στους Γαλαξίες σας. 
Προκειμένου να είναι εύχρηστο χωρίσαμε το ένθετο αυτό σε θεματικές 
ενότητες, ώστε μέσα από αυτές να μπορείτε κάθε φορά να επιλέξετε, όποιο 
παιχνίδι ταιριάζει περισσότερο στο είδος της συγκέντρωσης που ετοιμάσατε, 
στην εποχή του χρόνου που θα υλοποιηθεί, στις συνθήκες του τόπου που θα 
εφαρμοστεί, αλλά και στους ανθρώπους που θα το χαρούν, τα Στελέχη και τα 
ίδια τα Αστέρια!
Το ίδιο το παιχνίδι, ότι κι αν είναι, αποτελεί παιδαγωγικό μέσο και εργαλείο 
μαζί, μας βοηθά για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον, τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία των Αστεριών μας, ενώ συγχρόνως εκπληρώνει πολλούς στόχους, 
όπως την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, το ÇδέσιμοÈ των μελών του 
Γαλαξία, προσφέροντας χαρά, ενθουσιασμό, εμπειρίες, δεξιότητες και γνώση. 
Ανάλογα με την περίσταση λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε κάτι απλό ή πιο σύνθετο, 
κάτι που θα χρειαστεί περισσότερη προετοιμασία ή υλικά, κάτι σύγχρονο ή 
παραδοσιακό, κινητικό ή εγκεφαλικό, κάτι που να πραγματοποιείται εντός ή 
εκτός εστίας, για μικρό ή μεγαλύτερο αριθμό Αστεριών.
Σας ευχόμαστε να ευχαριστιέστε το παιχνίδι όπως και τα παιδιά!

Καλή επιτυχία στις συγκεντρώσεις σας!
Ο Κλάδος Αστεριών
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Ο ρόλος του παιχνιδιού
στην ανάπτυξη του παιδιού

Στόχοι και οφέλη

Το παιχνίδι βάσει των χαρακτηριστικών της ηλικία των παιδιών, θεωρείται το κέντρο της παιδικής ηλικίας.
Συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη του παιδιού και την προσαρμογή του στη ζωή. Ικανοποιεί τις βιολογικές 
και ψυχολογικές ανάγκες του και βοηθά το παιδί να εκφραστεί μέσα από αυτό.
Με το παιχνίδι το παιδί έχει την ευκαιρία να βιώσει συναισθήματα, να έχει την εμπειρία του απροσδόκητου, 
να ανταποκριθεί σε νέες καταστάσεις, να δομήσει την αυτοεκτίμησή του, να διαμορφώσει φιλίες, να 
αναπτύξει την ενσυναίσθησή του. Να αναπτυχθεί σωματικά, κινητικά,
γνωστικά και κοινωνικά. Το παιδί παίζοντας αναπτύσσει την φαντασία, την μνήμη, τη σκέψηκαι τον λόγο 
του. Το παιχνίδι είχε ανακαλυφθεί από την πρωτόγονη κοινωνία. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη 
σημασία στον ρόλο του παιχνιδιού και το είχαν σαν μέσο αυτό-αγωγής. Πρώτα, αυτοί κατάλαβαν την 
αξία των ομαδικών παιχνιδιών και τα εντάξανε στο πρόγραμμα αγωγής των παιδιών.
Στην εποχή μας, ένας από τους μεγαλύτερους παιδαγωγούς σπουδαιότερους, ο Ελβετός ψυχολόγος 
Jean Piaget, μελέτησε σε βάθος το παιχνίδι και τις μορφές του. Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά 
πρέπει να παίζουν χωρίς φυλετικές, εθνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διακρίσεις.
Σήμερα έχεις διαφοροποιηθεί η έννοια του παιχνιδιού. Οι ραγδαίες εξελίξεις και μεταβολές της 
σύγχρονης κοινωνίας δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον κόσμο του παιχνιδιού, όπου το παιχνίδι είναι 
περιορισμένο σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
Το ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι έχει αντικατασταθεί από το μοναχικό και ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η 
έλλειψη επαφής με το φυσικό περιβάλλον και η έλλειψη χρόνου για παιχνίδι, ειδικά την περίοδο 
που τα παιδιά εισέρχονται στην εκπαίδευση, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Ένα παιχνίδι 
για να είναι πετυχημένο, πρέπει να εμπλέκει το παιδί ενεργά και αβίαστα, να παρέχει ευχαρίστηση 
και ικανοποίηση, να αναπτύσσει την ικανότητα την γνώσης, αλλά και να φέρνει την ικανοποίηση στο 
γνωστικό τους επίπεδο.
Η επιλογή των παιχνιδιών πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι μέρος 
της γνωστικής διαδικασίας. Η αλληλεπίδραση βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν λογική σκέψη και να 
δημιουργήσουν νοηματικές έννοιες από τις εμπειρίες μέσα σε ένα πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο.
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ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ.
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Τα παιχνίδια στην κατηγορία αυτή, αποτελούν βασικό πυλώνα 
των διαπροσωπικών σχέσεων και της αλληλοκατανόησης των 
Αστεριών. Είναι απαραίτητα, ώστε τα Αστέρια να γνωρίσουν 
και να εμπιστευτούν τον διπλανότους. Κύριος στόχος είναι η 
αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε 
ένα χαλαρό και υποστηρικτικό περιβάλλον.
Πολλά από αυτά, όπως και τα παιχνίδια γνωριμίας, παίζονται 
σε κύκλο που από μόνος του βοηθάει στη δημιουργία ισότιμων 
σχέσεων, καθώς όλοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον 
άλλον και να προσέχουν αυτόν που μιλάει.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παιχνίδια που βοηθούν 
Αστέρια και Στελέχη, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να 
γνωριστούν με τα υπόλοιπα μέλη του Γαλαξία.
Τα παιχνίδια γνωριμίας κατά τις πρώτες συγκεντρώσεις του 
Γαλαξία δένουν ευχάριστα την Ομάδα και εμμέσως εισάγουν 
τις βασικές αξίες της ευγενικής συμπεριφοράς, της αμοιβαίας 
αποδοχής και συνεργασίας.

Στόχοι και οφέλη

9
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Το αερόστατο
Είμαστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στη χώρα των Αστεριών. Πώς θα γίνει όμως αυτό το ταξίδι; 
Μα φυσικά με αερόστατο. Για να επιβιβαστούμεόμως στο αερόστατο, πρέπει να συστηθούμε.
Μπαίνουμε σε κύκλο. Η παλέτα με τα χρώματα περνά από Αστέρι σε Αστέρι τραγουδώντας ρυθμικά:
ÇΠοιός είμαι εγώ, πού στα σύννεφα πετώ; Το όνομα μου θα το πω, χρώμα θα βάλω στο λεπτόÈ.
Το μεγάλο ταξίδι ξεκινά. Σε όποιον σταματήσει η παλέτα, λέει το όνομά του,βουτάει το δάχτυλο του 
σε όποιο χρώμα θέλει και βάζει το αποτύπωμά του στο αερόστατο.
Στο τέλος και αφού έχουν στεγνώσει τα αποτυπώματα, μπορεί ο καθέναςνα βρει το δικό του 
αποτύπωμα και να ζωγραφίσει τον εαυτό του.

Υλικά: ζωγραφιά ή κατασκευή αερόστατου, παλέτα με δαχτυλομπογιές, μαρκαδόροι.

Ο τροχός της γνωριμίας
Καθόμαστε σε κύκλο. Το Στέλεχος περιγράφοντας ένα Αστέρι, το καλεί να έρθει και να γυρίσει τον 
τροχό (π.χ.: να έρθει το Αστέρι που έχει μαύρα μαλλιάκαι φοράει πράσινα παπούτσια)
Το Αστέρι που ταιριάζει στην περιγραφή, έρχεται στο κέντρο, λέει το όνομά του, γυρίζει τον τροχό 
και απαντά σε αυτό που θα του τύχει. Με τον ίδιο τρόπομπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ζάρι.

Υλικά: τροχός, ζάρι.
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Πώς σε λένε, Πώς με λένε;
Ένα από τα κλασικά παιχνίδια γνωριμίας. Ξεκινάμε σε κύκλο και το Στέλεχος λέει ρυθμικά τη φράση:
ÇΠώς σε λένε, πώς σε λένε...;È. Τα Αστέρια επαναλαμβάνουν δύο (2) φορές την φράση και αφού σταματήσουν, το Στέλεχος διαλέγει 
ένα Αστέρι για να πει το όνομά του. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει ο κύκλος των Αστεριών. Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν 
αρκετές παραλλαγές π.χ.: λέγοντας την φράση αργά, γρήγορα, με βαριά φωνή, ψιθυριστά κ.λπ.

Η μουσική μπάλα
Μια παραλλαγή από το κλασικό παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Μια μπάλα γυρίζει από χέρι σε χέρι με τα Αστέρια να είναι σε 
κύκλο και με το ÇΣΤΟΠÈ του Στελέχους η μπάλα σταματά και όποιος την κρατά πρέπει να πει τοόνομά του. Σε μια παραλλαγή και αν 
η μπάλα έχει κάνει αρκετούς κύκλους, μπορούμε να πούμε στα Αστέρια να κάνουν διάφορες αστείες γκριμάτσες λέγοντας το όνομά 
τους ή να μιμηθούν τη φωνή κάποιου ζώου.

Υλικά: μπάλα.

Το όνομά μου θα σου πω, με παλαμάκια που θα κτυπώ
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μπορούμε να είμαστε όρθιοι ή καθιστοί. Ένα-ένα κάθε Αστέρι λέει το όνομά του και στη συνέχεια, όλος ο 
Γαλαξίας λέει δυνατάτο όνομα, που μόλις άκουσε χτυπώντας παλαμάκια.

Για παράδειγμα: Κατερίνα!
Όλος ο Γαλαξίας λέει: ÇΚΑ - ΤΕ - ΡΙ - ΝΑÈ. Ταυτόχρονα με τις συλλαβές χτυπούν τέσσερα (4) παλαμάκια.

Το αρχικό μου γράμμα, και κάτι θα μιμηθώ
Ο Γαλαξίας βρίσκεται σε κύκλο. Ζητάμε από κάθε Αστέρι να πει το όνομά του και στη συνέχεια από το αρχικό γράμμα ζητάμε μια 
αναπαράσταση.

Για παράδειγμα: Δημήτρης!
Ο Δημήτρης π.χ.: θα πάρει το αρχικό γράμμα και θα μιμηθεί έναν δεινόσαυρο.

Παράξενο-γνωρίσματα
Είμαστε σε κύκλο. Ξεκινάει το Στέλεχος στο πρώτο Αστέρι που βρίσκεται δεξιά του. Το Στέλεχος συστήνεται χρησιμοποιώντας έναν 
παράξενο χαιρετισμό, π.χ.: χτυπώντας γόνατα, αγκώνες, ενώνοντας μύτες, αυτιά κ.λπ.
Αφού, συστηθεί σε όλα τα Αστέρια και γυρίσει στη θέση του, συνεχίζει το πρώτο Αστέρι δεξιά του αρχίζοντας τον δικό του χαιρετισμό.
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Πες το όνομά σου, μέσα στο ρυθμό, φτιάξε ένα τραγούδι, 
όπως κάνω εγώ
Η δομή αυτών των παιχνιδιών είναι συνήθως κυκλική και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις 
ηλικίες. Στις μικρότερες ακολουθούμε πιο αργό τέμπο και βοηθάμε στα πρώτα στάδια τα πιο 
ντροπαλά Αστέρια λέγοντας όλοι μαζί τα ονόματα. Λέμε τραγουδιστά ÇΠες το όνομά σου, μέσα στο 
ρυθμό, φτιάξε ένα τραγούδι όπως κάνω εγώÈ και έπειτα ρυθμικά ή και μελωδικά το όνομα του 
κάθε Αστεριού.

ΣΟΛ - ΜΙ
Τραγουδάμε όλοι μαζί την ερώτηση ÇΠώς σε λένε;È και την απάντηση ÇΜε λένε...È, στο μελωδικό 
μοτίβο του ÇκούκουÈ, (ΣΟΛ - ΜΙ), ενώ ταυτόχρονα συνοδεύουμε με ρυθμικές κινήσεις (παλαμάκια, 
χτυπήματα στα γόνατα κ.τ.λ.). Με αυτόν τον τρόπο τα Αστέρια αναπτύσσουν τη ρυθμική τους 
αίσθηση, ενώ δοκιμάζουν να τραγουδήσουν σόλο, αλλά και χορωδία μαζί με όλο τον Γαλαξία.

ΣΟΛ - ΜΙ (Παραλλαγή)
Τρίβουμε έντονα τις παλάμες μας και καλούμε τα Αστέρια να κάνουν το ίδιο. Τα χέρια έγιναν τώρα 
Çμαγνήτες!È Δείχνουν όλοι τις παλάμες τους και κολλά η παλάμη του ενός Αστεριού με την παλάμη του 
διπλανού του. Με ενωμένες όλες τις παλάμες τα Αστέρια σχηματίζουν κύκλο και κάθονται στο πάτωμα.
Ρωτάμε στη συνέχεια τραγουδιστά, στο μελωδικό μοτίβο του ÇκούκουÈ (ΣΟΛ - ΜΙ), το όνομα κάθε 
Αστεριού. Ένα-ένα τα Αστέρια απαντούν τραγουδιστά, χρησιμοποιώντας το ίδιο μελωδικό μοτίβο, 
ανάλογα με το πως ταιριάζει στο όνομά τους. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα Αστέρια επαναλαμβάνουν 
όλα μαζί τραγουδιστά το όνομα του Αστεριού μια φορά δυνατά και μια φορά σιγά.

Τραγουδάμε ρυθμικά
Κάνουμε κύκλο. Το Στέλεχος αφήνει στα δεξιά του μια θέση άδεια. Ζητά απότο κάθε Αστέρι να πει 
μια φορά το όνομά του. Στη συνέχεια τραγουδάμε ρυθμικά ή μελωδικά αυτοσχεδιάζοντας: ÇΗ θέση 
δεξιά μου είναι αδειανή!  Έλα..., να είμαστε μαζί!È (καλούμε συγκεκριμένο Αστέρι προσφωνώντας 
το με το όνομά του). Το Αστέρι σηκώνεται και κάθεται στην κενή θέση. Μ‹ αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται μια νέα κενή θέση στον κύκλο. Το Αστέρι που έχει στα δεξιά του την κενή θέση 
επαναλαμβάνει τα λόγια της ρυθμικής πρόσκλησης και έτσι όλα τα Αστέρια αλλάζουν θέσεις και 
γνωρίζονται μεταξύ τους.
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Μπουμ-μπουμ
Ακολουθώντας τη φορά του κύκλου, κάθε Αστέρι απαγγέλλει ρυθμικά, το όνομά του δύο φορές, ενώ όλοι συνοδεύουμε με ρυθμικές 
κινήσεις. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο σύνθημα.

Παράδειγμα: Μπουμ-μπουμ (δύο (2) χτυπήματα στα γόνατα) + ρυθμική απαγγελία ονόματος Αστεριού (x2) με αυτοσχεδιασμό 
χτυπημάτων στο σώμα.

Παρουσιαστείτε
Τα Αστέρια σχηματίζουν ένα πέταλο. Το Στέλεχος βάζει στο κέντρο του πετάλου ένα εμπόδιο. Κάθε Αστέρι πρέπει να τρέξει από 
την μία άκρη του πετάλου στην άλλη, να πάει στο κέντρο, να πηδήξει πάνω από το εμπόδιο και μόλις προσγειωθεί να κρατήσει μια 
στιγμή Çδυναμικής ακινησίαςÈ (στη στάση δηλαδή που βρέθηκε) και απευθυνόμενος προς το κοινό να παρουσιάσει τον εαυτό του. 
Π.χ.: ÇΚυρίες και κύριοι ο Γιώργος Παπαδάτος!È Κατόπιν το κοινό χειροκροτεί. Το Αστέρι που βρίσκεται στο κέντρο παραμένει όσο 
χρειάζεται και θα πρέπει να αποχωρήσει λίγο πριν τελειώσει το χειροκρότημα.

Το μουσικό όργανο που φωνάζει το όνομά μου
Τοποθετούμε σε κύκλο στο πάτωμα, τόσα μουσικά όργανα όσα είναι και τα Αστέρια. Χτυπάμε ρυθμικά παλαμάκια και καλούμε 
τα Αστέρια να περπατήσουν γύρω από τα μουσικά όργανα, συντονίζοντας παράλληλα τον βηματισμό τους στα ρυθμικά χτυπήματα. 
Μόλις σταματήσουμε, σταματούν και τα Αστέρια, πιάνουν, όποιο όργανο βρίσκεται μπροστά τους και το ένα μετά το άλλο, σαν αλυσίδα, 
βρίσκουν έναν τρόπο για να παίξουν το μουσικό όργανο και στη συνέχεια κάθονται στο πάτωμα. Κάθε Αστέρι με τη σειρά λέει το 
όνομά του, παίζοντας ταυτόχρονα το μουσικό όργανο που κρατάει, όπως θέλει. Τα υπόλοιπα Αστέρια επαναλαμβάνουν το όνομα του 
Αστεριού και τον τρόπο παιξίματος που έχει επιλέξει.

Υλικά: διάφορα μουσικά όργανα.

Ο βαρκάρης
Τα Αστέρια σχηματίζουν ένα μεγάλο ημικύκλιο και τους μοιράζουμε από ένα μουσικό όργανο. Διαλέγουμε ένα Αστέρι και το ρωτάμε αν ξέρει, ποιο 
είναι το όνομα του οργάνου που κρατά (αν δεν γνωρίζει του το λέμε στο αυτί). Στη συνέχεια μπαίνουμε μέσα σε ένα μεγάλο σχοινί δεμένο σε κύκλο 
και τους εξηγούμε ότι: ÇΕίμαι ο βαρκάρης και αυτή είναι η βάρκα μου, που πάει βόλτα τους μικρούς μουσικούςÈ.
Η βάρκα ξεκινά και περνά από το πρώτο Αστέρι. Ο βαρκάρης ρωτά τραγουδιστά: ÇΠοιός είναι ο μουσικός που μπαίνει μες τη βάρκα 
μου;È Το Αστέρι απαντά τραγουδιστά το όνομά του και μπαίνει μέσα στη βάρκα. Ο βαρκάρης ξαναρωτά: ÇΠοιό όργανο κρατάς;È. 
Το Αστέρι λέει τραγουδιστά το όνομα του οργάνου. Η βάρκα προχωρά στο δεύτερο Αστέρι και ο βαρκάρης ρωτά τις ίδιες ερωτήσεις. 
Αυτό συνεχίζεται μέχρι να μπουν όλα τα Αστέρια στη βάρκα. Όταν όλα τα Αστέρια είναι μέσα στη βάρκα, ο βαρκάρης τραγουδά: Çστη 
βάρκα μας ανέβηκε η Άννα με το ντέφιÈ κ.τ.λ. Παρακινούμε τα Αστέρια, όταν ακούν το όνομά τους να παίξουν το όργανο που κρατούν. 
Η συναυλία πάνω στη βάρκα μπορεί να τελειώσει με όλη την ορχήστρα των οργάνων, να παίζει ρυθμικά, πότε γρήγορα, πότε αργά, 
με παύσεις, δυνατά, σιγά κ.τ.λ.

Υλικά: μουσικά όργανα, σχοινί.
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Ο στόχος των παιχνιδιών εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης είναι να 
βοηθήσουν τα Αστέρια να κερδίσουν όλα τα οφέλη τους.
Τα οφέλη από τα παιχνίδια εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης, 
είναι πολλά: Καλλιεργούν τη γνωριμία μεταξύ τους, διασκεδάζουν, 
ενισχύουν την προσωπική τους ανάπτυξη, αποκτούν αυτοεκτίμηση 
στην έκφραση, στην συνεργασία, στο σφίξιμο των σχέσεων, στην 
αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τον συντονισμό, στην 
ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, λόγου.

Στόχοι και οφέλη

15
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Με κλειστά τα μάτια
Σε αυτό το παιχνίδι τα Αστέρια γυρίζουν ελεύθερα στον χώρο προσεκτικά, με κλειστά τα μάτια. 
Περπατάνε ή πηγαίνουν αργά και σταματούν μόλις το Στέλεχος πει ÇΣΤΟΠ!È. Όταν τα Αστέρια 
ακούσουν το στοπ πιάνουν το πιο κοντινό Αστέρι και το ρωτάει: Çξέρεις ποιός είμαι;È Το Αστέρι 
προσπαθήσει να το αναγνωρίσει από τον ήχο της φωνής του. Το Αστέρι που δέχεται την
ερώτηση πρέπει να θυμηθεί το όνομα. Αν δεν το θυμάται, το άλλο Αστέρι του λέει: ÇΜε λένε.., να με 
θυμάσαι!È. Το παιχνίδι συνεχίζεται με άλλα ζευγάρια Αστεριών.

Αστέρια έκοψαν
Τα Αστέρια είναι σε κύκλο. Το Στέλεχος εμφανίζεται κρατώντας ένα ρολό χαρτί υγείας και ζητά από 
τα Αστέρια να κόψουν όσο νομίζουν ότι χρειάζονται για την επόμενη δραστηριότητα, χωρίς να όμως 
πει ποια θα είναι αυτή. Άλλα Αστέρια θα κόψουν λίγο και άλλα περισσότερο. Όταν όλα τα Αστέρια θα 
έχουνστα χέρια το χαρτί θα πρέπει να μοιραστούν κάτι για τον εαυτό τους (τόσα στοιχεία όσα και τα 
τετράγωνα που έκοψαν). Όσα Αστέρια έκοψαν πολύ, ίσως δυσκολευτούν, όμως με τη βοήθεια των 
Στελεχών θα τα καταφέρουν.

Υλικά: 1 ρολό χαρτί υγείας

Ανεβαίνει... κατεβαίνει
Τα Αστέρια χωρίζονται σε ομάδες τριών-τεσσάρων (3-4) ατόμων με την τεχνική Çμου αρέσει το 
ίδιοÈ, π.χ.: σε όσους αρέσουν οι φράουλες, σε όσους αρέσει το πεπόνι κ.λπ. Δίνουμε σε κάθε 
ομάδα ένα στεφάνι, το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν χρησιμοποιώντας κάθε Αστέρι ένα μόνο 
δάχτυλο. Με την συνοδεία μουσικής ανεβοκατεβάζουν το στεφάνι (γρήγορα ή αργά σε εναλλαγές).

Υλικά: στεφάνια χούλα-χούπ.
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Ο Γκούφη
Όλα τα Αστέρια κλείνουν τα μάτια και με προτεταμένα χέρια αναζητούν τον Γκούφη. Όταν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, φωνάζουν 
το όνομα του (Γκούφη). Ο πραγματικός Γκούφη, επιλεγμένος κρυφά από τα Στελέχη, είναι ο μόνος που δεν μιλάει καθόλου. Όποιο 
Αστέρι τον εντοπίσει, πηγαίνει από πίσω του σχηματίζοντας τρενάκι και σταματά να μιλάει, αφού είναι πλέον η ουρά του. Το παιχνίδι 
ολοκληρώνεται όταν όλα τα Αστέρια έχουν σχηματίσει τρενάκι.

Η θάλασσα
Με ένα σεντόνι ή μια πετσέτα κάνουμε τα κύματα της θάλασσας. Μιμούμαστε ότι βουτάμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή 
μπαίνουμε από πάνω και κάνουμε τους ναυτικούς ή ότι κολυμπάμε στην φουρτουνιασμένη θάλασσα κ.λπ. Το παιχνίδι εστιάζει στον 
συντονισμό κινήσεων.

Παντομίμα
Η παντομίμα είναι μια σιωπηλή τέχνη, με την οποία μπορείς να εκφράσεις συναισθήματα και ιδέες με κινήσεις και γκριμάτσες. 
Βασίζεται στο σώμα, την αίσθηση και την φαντασία. Το παιχνίδι της μίμησης είναι κάτι παραπάνω από διασκέδαση. Βοηθάει στην 
ανάπτυξη της σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ενισχύει την ικανότητα της επικοινωνίας. Η παντομίμα δίνει την 
δυνατότητα σε όλο το σώμα να εκφράσει με άμεσο και σαφή τρόπο την αντίδραση του σε ένα ερέθισμα, μια οδηγία, ένα συναίσθημα, 
μια σκέψη.

Ο ξυλοκόπος
Τα Αστέρια μπαίνουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο και το Στέλεχος στο τέλος. Το Στέλεχος αρχίζει να διηγείται την ιστορία του 
ξυλοκόπου, κάνοντας ταυτόχρονα με τα χέρια του μασάζ με τον τρόπο που φαντάζεται, ότι ταιριάζειστις λέξεις. Την ίδια κίνηση πρέπει 
να κάνει και το μπροστινό του Αστέρι, στην πλάτη του Αστεριού που βρίσκεται μπροστά του και η κίνηση σαν κύμα μεταδίδεται από το 
ένα Αστέρι στο άλλο.



18

Παιχνίδια εμπιστοσύνης 
και αλληλεπίδρασης

18

Η ιστορία του ξυλοκόπου
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ξυλοκόπος που ξεκίνησε να πάει στο δάσος για να κόψει ξύλα.
Περπατούσε, περπατούσε (πατάμε όλη την παλάμη στην πλάτη του μπροστινού σα να ήταν πατούσα), 
μέχρι που έφτασε. Και εκεί που έκοβε ξύλα, (γυρίζουμε τις παλάμες σα να παίζουμε καράτε και 
χτυπάμε την πλάτη του μπροστινού κάθετα), τα δέντρα έπεσαν και τα φύλλα σκόρπισαν (κάνουμε 
με τα δάχτυλα κίνηση σα να τρέχουν τα φύλλα). Και ξαφνικά ήρθε ένας ελέφαντας και τα πάτησε 
(πατάμε με δύναμη την παλάμη σαν πατούσα). Το γεγονός μαθεύτηκε και επειδή είναι παράνομο 
να κόβεις ξύλα ήρθε η αστυνομία και τον έπιασε (πιάνουμε τον μπροστινό από τους ώμους και 
τραβάμε χαλαρά προς τα πίσω). Από τη φυλακή που ήταν, δακτυλογραφούσε (χτυπάμε με τις άκρες 
των δακτύλων), ένα γράμμα στην μητέρα του και της έλεγε: ÇΑγαπημένη μου μαμά, εκεί που είχα 
πάει στο δάσος να...È και η ιστορία συνεχίζεται...

Ο Σάιμον λέει
Το Στέλεχος ή ένα Αστέρι παίρνει τον ρόλο του Σάιμον και δίνει οδηγίες, όμως για να κάνουν τα 
υπόλοιπα Αστέρια τις κινήσεις, πρέπει να έχει μπροστά τηςφράση: ÇΟ Σάιμον λέειÈ.
Το Αστέρι Σάιμον λέει: ÇΟ Σάιμον λέει να λύσετε τα κορδόνια σαςÈ. Τα υπόλοιπα Αστέρια με 
παντομίμα κάνουν πως λύνουν τα κορδόνια τους.

Μέρα-νύχτα
Τα Αστέρια αναπαριστούν με το σώμα τους το ταξίδι του ήλιου.
ÇΕίναι πρωίÈ, είναι κουλουριασμένα και σιγά-σιγά σηκώνονται ανοίγοντας τα χέρια. 
ÇΕίναι μεσημέριÈ, είναι πια όρθια με ανοιχτά χέρια.
ÇΕίναι απόγευμαÈ, γονατίζουν καικατεβάζουν τα χέρια.
ÇΕίναι βράδυÈ, παίρνουν την αρχική τους θέση, δηλαδή κουλουριάζονται.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν μουσική υπόκρουσητο τραγούδι ÇΧρυσό πουλί μουÈ, του 
Μάνου Λοΐζου από το cd ÇΚάτω από το κουνουπίδιÈ https://youtu.be/Fhape4VZm6w.

Τα Αστέρια συνεχίζουν τον χορό αυτοσχεδιάζοντας και λέγοντας με αργό ρυθμό είναι πρωί, είναι 
μεσημέρι κ.λπ. Σε δεύτερη φάση, καθώς κινούνται μπαίνουν σε κύκλο, το ένα Αστέρι πίσω από το 
άλλο, επαναλαμβάνουν τις κινήσεις, πάντα συνοδεύοντάς τες με τις φράσεις και δημιουργούν τον 
χορό του ήλιου.
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Διέσχισε τον κύκλο
Το συγκεκριμένο παιχνίδι χρειάζεται έξι (6) Αστέρια και πάνω. Δημιουργούμε έναν κύκλο και κάθε Αστέρι έχει έναν αριθμό από το 
ένα (1) μέχρι το τρία (3). Στον κύκλο δηλαδή οι αριθμοί θα δοθούν σε πάνω από ένα Αστέρι. Το Στέλεχος στη συνέχεια δίνει οδηγίες 
σε έναν από τους τρεις (3) αριθμούς. Για παράδειγμα το Στέλεχος μπορεί να πει: ÇΟ αριθμός τρία (3) να κάνει το αεροπλάνο.È 
Όσα Αστέρια έχουν τον αριθμό τρία (3) θα πρέπει να κάνουν το αεροπλάνο.

Πού βρίσκομαι;
Τα Αστέρια κλείνουν όλα τα μάτια τους, το Στέλεχος διαλέγει ένα Αστέρι και τοποθετώντας το σε ένα σημείο του χώρου, του δίνει 
τις οδηγίες. Το Αστέρι μιμείται ζώα και τα άλλα Αστέρια με κλειστά τα μάτια προσπαθούν να το βρουν ποιο Αστέρι είναι και ποιο ζώο 
μιμείται. Έχουν τρεις (3) προσπάθειες να απαντήσουν σωστά!

Βόλτα γνωριμίας
Τα Αστέρια κινούνται ελεύθερα στον χώρο και στο άκουσμα του ήχου από το τύμπανο σταματούν και κοιτούν στα μάτια όποιον είναι 
απέναντί τους. Η βόλτα συνεχίζεται και στο δεύτερο διπλό χτύπημα, σταματούν και πάλι, κοιτούν τον απέναντί τους στα μάτια και του 
χαμογελούν. Στην τρίτη στάση, προσθέτουμε χειραψία, στην τέταρτη όνομα. Σε κάθε στάση επαναλαμβάνονται όλα τα προηγούμενα, 
δηλαδή στην τέταρτη στάση κοιτάμε στα μάτια, χαμογελάμε, κάνουμε χειραψία, λέμε όνομα. Μπορούμε να συνεχίσουμε όσες φορές 
θέλουμε, προσθέτοντας πληροφορίες (χόμπι, αγαπημένο χρώμα, αδέλφια κ.λπ.).
Καθορίζουμε από την αρχή ότι στο ένα (1) χτύπημα περπατάμε, στα δύο (2) χτυπήματα σταματάμε, κ.λπ.

Υλικά: τύμπανο.

Ισορροπία μουσικής
Σχηματίζουμε κύκλους στο έδαφος με σχοινιά ή βάζουμε τόσα στεφάνια όσα και τα Αστέρια. Τα Αστέρια κινούνται ελεύθερα στον 
χώρο με μουσική. Στο σταμάτημα της μουσικής πατάνε πάνω σε ένα σχοινί ή σε ένα στεφάνι χωρίς να ακουμπήσουν στο έδαφος. 
Σταδιακά το Στέλεχος αφαιρεί σχοινιά ή στεφάνια και έτσι σε κάθε σκοινί ή στεφάνι πατούν περισσότερα από ένα Αστέρια. 
Στο τέλος, ανάλογα με τον αριθμό των Αστεριών παραμένουν σχοινιά ή στεφάνια και πατούν όσα περισσότερα γίνεται κρατώντας την 
ισορροπία τους.

Υλικά: στεφάνια ή σκοινιά όσα και τα Αστέρια.
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Παίζω με το χρώμα
Τα Αστέρια κάθονται σε κύκλο. Το Στέλεχος καλεί ένα-ένα τα Αστέρια και συνεννοούνται για το ποιο 
χρώμα θα περιγράψει. 
Η περιγραφή γίνεται με παντομίμα (χωρίς χρήση λόγου). Για παράδειγμα, για το κόκκινο, το Αστέρι 
που καλείται να το περιγράψει, μπορεί να δείξει με κινήσεις τη φωτιά, ή να σχηματίσει με τα χέρια 
του μια καρδιά ή ακόμη και τους χτύπους της καρδιάς.
Τα υπόλοιπα Αστέρια καλούνται να μαντέψουν το χρώμα. Ο πρώτος που θα το βρει σηκώνεται για να 
περιγράψει το επόμενο.
Αν δύο (2) Αστέρια θελήσουν να περιγράψουν το ίδιο χρώμα ακόμα καλύτερα.
Άλλωστε η περιγραφή δεν θα είναι ποτέ η ίδια.
Το Στέλεχος μπορεί να βοηθήσει αν του ζητηθεί αλλά καλό είναι να μην παρεμβαίνει διορθώνοντας 
ή εξηγώντας. Τους δίνει ιδέες και συζητά με τα Αστέρια για τα χρώματα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. 
Τι φαντάζομαι όταν μιλάω για το κάθε χρώμα; Π.χ.: το μπλε χρώμα μας φέρνει στο μυαλό τη 
θάλασσα ή τον ουρανό, το κίτρινο μια μπανάνα ή τον ήλιο.

Δυναμικές εικόνες
-Απλώνεις ρούχα. Ξαφνικά το σχοινί κόβεται και όλα τα ρούχα πέφτουν κάτω.
-Τρως ψάρι με πολύ όρεξη, όμως σου στέκεται στο λαιμό ένα κόκκαλο.
-Ετοιμάζεσαι να ντυθείς, αλλά δεν ξέρεις τι να βάλεις. Στο τέλος αποφασίζεις,όμως το πρόβλημα 
είναι πως δεν ξέρεις να δέσεις τα κορδόνια των παπουτσιών που διάλεξες.
-Κοιμάσαι, αλλά ένα κουνούπι σε ενοχλεί. Προσπαθείς να το διώξεις, αλλά αυτό επιμένει.
-Μεταφέρεις μια τούρτα αλλά σκοντάφτεις και πέφτεις.
-Μεταφέρεις ένα ποτήρι γεμάτο νερό.
-Περπατάς στην βροχή ή το χιόνι.

Οι επιλογές σταματούν εκεί που σταματά η φαντασία.

Άκουσέ με
Τα Αστέρια χωρίζονται σε ζευγάρια ή μεγαλύτερες ομάδες. Το Στέλεχος δίνει χρόνο, ώστε να 
συμφωνήσουν στον ήχο που θα κάνουν (διαφορετικό ήχο το κάθε ζευγάρι). Στη συνέχεια τα 
Αστέρια απλώνονται στον χώρο. Όταν δοθεί τοσήμα της έναρξης από το Στέλεχος, τα Αστέρια, με 
κλειστά μάτια και ανοιχτά χέρια, κάνουν τον ήχο που έχουν συμφωνήσει και προσπαθούν να βρουν 
το ταίρι τους ή τα άλλα μέλη της ομάδας τους.
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Ο τυφλός ψαράς
Τα Αστέρια στέκονται σε κύκλο. Αφού πουν όλα με τη σειρά το όνομά τους και το χόμπι τους, το Στέλεχος δένει με το μαντήλι τα μάτια 
ενός Αστεριού και του λέει, ότι είναι ο τυφλός ψαράς. Τα υπόλοιπα Αστέρια είναι τα ψάρια. Τα Αστέρια προσπαθούν να αγγίξουν 
τον ψαρά χωρίς αυτός να τα πιάσει. Όταν οψαράς πιάσει ένα ψάρι-Αστέρι, προσπαθεί να μαντέψει ποιος είναι ενώ τα υπόλοιπα 
ψάρια-Αστέρια φωνάζουν δυνατά το χόμπι τους. Αν ο ψαράς δεν καταφέρει να μαντέψει σωστά, έχει άλλη μία ευκαιρία. Σε αυτή 
την περίπτωση, τα ψάρια-Αστέρια φωνάζουν ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους, π.χ.: έχω καστανά μαλλιά. Αν μαντέψει σωστά, αλλάζει 
ρόλους με το ψάρι-Αστέρι. Αν όχι, τότε του αποκαλύπτεται και το ψάρι-Αστέρι μένει ελεύθερο.

Ο γάιδαρος
Σχεδιάζουμε έναν γάιδαρο και κόβουμε κορδέλες ή γκοφρέ χαρτί για ουρές, τόσες όσες και τα Αστέρια. Τα Αστέρια χωρίζονται σε 
ζευγάρια. Το ένα Αστέρι είναιμε κλειστά μάτια και με τις οδηγίες από το ταίρι του, προσπαθεί να κολλήσει την ουρά στον γάιδαρο. 
Αφού κολλήσει την ουρά ανοίγει τα μάτια του, να δει αν μπήκε στη σωστή θέση.

Υλικά: κορδέλες ή γκοφρέ χαρτί.

Το αλεξίπτωτο
Τα Αστέρια σε κύκλο, κρατούν ένα κομμάτι πανί, το οποίο είναι το αλεξίπτωτοκαι έχουν τοποθετήσει πάνω την μπάλα.
Στη πρώτη περίπτωση, τα Αστέρια τινάζουν το αλεξίπτωτο και η μπάλα σηκώνεται ψηλά. Η μπάλα δεν πρέπει να πέσει στο έδαφος.
Στη δεύτερη περίπτωση, το αλεξίπτωτο είναι χωρισμένο με χρώματα και τα Αστέρια προσπαθούν να κατευθύνουν την μπάλα σε ένα 
συγκεκριμένο χρώμα και να τη σταθεροποιήσουν εκεί.
Στην τρίτη περίπτωση, το αλεξίπτωτο έχει μια τρύπα. Τα Αστέριαπροσπαθούν να περάσουν την μπάλα μέσα από τη τρύπα τεντώνοντας 
το αλεξίπτωτο.

Υλικά: πανί, μπάλα.
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Στόχος είναι, οι δραστηριότητες να μην τελειώνουνε ποτέ!
Όσο περιορισμένο χώρο και να έχουμε με όρεξη και κέφι μπορούμε να 
κάνουμε πολλά!
Τα οφέλη που υπάρχουν από τα αμέτρητα παιχνίδια που μπορούμε να 
παίξουμε είναι πολλά. Τα παιχνίδια όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, 
περιλαμβάνουν: επικοινωνία με τους άλλους, κίνηση, χορό, τραγούδι, 
αδρή και λεπτή κινητικότητα.

Στόχοι και οφέλη
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Παιχνίδια
εσωτερικού χώρου

Όλοι στην πλατεία
Τα Αστέρια μαζεύονται γύρω από το τραπέζι, έτσι ώστε να φτάνουν στο κέντρο του τραπεζιού με το δείκτη 
του χεριού τους. Το Στέλεχος, πρέπει να πει, αργά ή πολύ γρήγορα: Çόλοι στην
πλατεία!È, το κάθε Αστέρι πρέπει να φέρει το δείκτη του χεριού του, στην μέση του τραπεζιού.
Όταν το Στέλεχος πει Çόλοι σπίτιÈ, τότε πρέπει να φέρουν τον δείκτη πίσω στην άκρη του τραπεζιού.
Το Στέλεχος μπορεί να κινήσει το δάχτυλό του κατά βούληση και να επαναλάβει τις φράσεις 
εναλλάσσοντας τες για να κάνει το παιχνίδι πιο δύσκολο. Εάν κάποιος κάνει λάθος, βγαίνει.

Επίδειξη μόδας
Ζητάμε από τα Αστέρια να φέρουν ένα ή περισσότερα ρούχα που δεν φορούν, είτε δικά τους, είτε 
των γονιών τους. Τα βάζουμε όλα σε μια βαλίτσα.
Βρισκόμαστε σε κύκλο και ενώ ακούμε ένα τραγούδι, η βαλίτσα περνά από χέρι σε χέρι. Όταν το 
Στέλεχος σταματά την μουσική, όποιο Αστέρι έχει την βαλίτσα βγάζει ένα ρούχο και το φοράει.
Αυτό συνεχίζεται, μέχρι όλοι να ντυθούν καλά. Μετά θα κάνουν μια πασαρέλα παρουσιάζοντας τα 
τελευταία μοντέλα μιας εξαιρετικής μόδας.

Υλικά: βαλίτσα ή τσάντα, τα ρούχα των Αστεριών, μουσική
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Ο χορός των μπαλονιών
Τα Αστέρια χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα Αστέρι από το κάθε ζευγάρι έχει δύο (2) φουσκωμένα μπαλόνια δεμένα στους 
αστραγάλους του. Όταν ξεκινά η μουσική, ξεκινά και ο χορός.
Χορεύοντας ακόμα, το Αστέρι που δεν έχει μπαλόνια στα πόδια προσπαθεί, με τα πόδια του, να σπάσει τα μπαλόνια από ένα άλλο 
ζευγάρι. Όταν ένα ζευγάρι δεν έχει πια μπαλόνια βγαίνει από το παιχνίδι. Το τελευταίο ζευγάρι που μείνει κερδίζει.

Υλικά: φουσκωμένα μπαλόνια, μουσική

Το παιχνίδι της σιωπής
Τα Αστέρια είναι σε έναν κύκλο και τοποθετούμε μια δέσμη κλειδιών στο κέντρο. Ένα Αστέρι πηγαίνει να πάρει το σετ των κλειδιών 
και να γυρίσει ξανά στη θέση του, χωρίς να κάνει θόρυβο. Τα υπόλοιπα Αστέρια θα πρέπει να δεσμευτούν, με την απόλυτη σιωπή, να 
ακούσουν ακόμη και το μικρότερο κουδούνισμα των κλειδιών. Όποιος κάνει θόρυβο χάνει.

Υλικά: 1 μάτσο με τουλάχιστον 5 ή 6 κλειδιά



2626

Παιχνίδια
εσωτερικού χώρου

Μουσικοκινητικά παιχνίδια με χαρτοπετσέτες
Μέρος πρώτο:
Χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τη χαρτοπετσέτα το σώμα μας με διαφορετικούς τρόπους, για να 
ανακαλύψουμε μέρη και στάσεις του σώματος.
Χορεύουμε-κινούμαστε στο χώρο τοποθετώντας τη χαρτοπετσέτα σε διαφορετικά μέρη του 
σώματος προσέχοντας να μην πέσει:
- Πάνω στο κεφάλι μας (κρατώντας ίσια στάση).
- Στο αυτί (γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι).
- Στην κοιλιά (γέρνοντας πίσω το σώμα).
- Στο σβέρκο (σκύβοντας μπροστά).
- Στον αγκώνα (έχοντας το χέρι λυγισμένο).
- Στην παλάμη (έχοντας το χέρι τεντωμένο).
- Στην μασχάλη (κρατώντας το ένα χέρι κολλημένο στο σώμα).
- Στο γόνατο (κάνοντας κουτσό).
- Στον αστράγαλο (γυρίζοντας το πόδι στο πλάι), κ.α.

Μέρος Δεύτερο:

Μίμηση και φαντασία. Η χαρτοπετσέτα μας γίνεται:
- Μια ποδιά που τη φοράμε στη μέση.
- Ένα καπέλο.
- Πετσέτα για να βουρτσίσουμε τα δόντια, να πλυθούμε και να σκουπίσουμε το πρόσωπο μας.
- Σκουλαρίκι.
- Γραβάτα ή φουλάρι.
- Φτερό για να πετάξουμε.
- Σκούπα.
- Ένας σκύλος που τον βγάζουμε βόλτα.
- Ουρά για να μεταμορφωθούμε σε ό,τι ζώο θέλουμε.
- Μια εφημερίδα, που την ανοίγουμε και διαβάζουμε κάτι ενδιαφέρον, αστείο, λυπητερό, κ.λπ.
   κι αν πιάσει βροχή τη βάζουμε στο κεφάλι και τρέχουμε σε ένα υπόστεγο.
- Κουβέρτα για να σκεπαστούμε και να κοιμηθούμε, (όμως περισσεύουν τα πόδια μας 
   και κρυώνουν).
- Το χαρτί που έχουμε τυλίξει ένα σάντουιτς που το ανοίγουμε και το τρώμε.
- Μια ψάθα για να την απλώσουμε στην παραλία και να κάνουμε ηλιοθεραπεία.
- Ένα ρούχο που πλένουμε και απλώνουμε.
- Ένα λουλούδι που κόβουμε και μυρίζουμε και βάζουμε στο βάζο.
- Χαρτομάντιλο, γιατί μας έπιασε τρομερό φτέρνισμα, κ.λπ.

Μέρος Τρίτο:
Παιχνίδι με τη μουσική.
Ξεκίνημα και σταμάτημα της κίνησης. Ανταπόκριση στο ακουστικό ερέθισμα.
Απλώνουμε όλοι τη χαρτοπετσέτα μας στο πάτωμα. Με το άκουσμα της μουσικής κινούμαστε 
ελεύθερα, γύρω από τις χαρτοπετσέτες. Μόλις η μουσική σταματάει πατάμε πάνω σε μια 
χαρτοπετσέτα και στεκόμαστε ακίνητοι.
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Ενεργοποιήστε το ράδιο
Τα Αστέρια είναι ραδιόφωνα που λειτουργούν μόνο εάν είναι ÇενεργοποιημέναÈ με σωστό τρόπο. Κάθε Αστέρι σκέφτεται πως θα 
ήθελε να ενεργοποιηθεί, π.χ.: σηκώνοντας το χέρι του, αγγίζοντας το αυτί του κ.λπ.
Μετά, το Στέλεχος διαλέγει ένα Αστέρι, το οποίο μπαίνει στο κέντρο του κύκλου και αυτό με την σειρά του διαλέγει ποιο Αστέρι θα το 
ενεργοποιήσει. Μπορεί να δοκιμάσει τρείς (3) φορές, εάν δεν τα καταφέρει διαλέγει ένα άλλο Αστέρι. Εάν τα καταφέρει παίρνει την 
θέση του. Για να δείξει το κάθε Αστέρι-ραδιόφωνο, ότι ενεργοποιήθηκε μόλις βρεθεί το σωστό ÇκουμπίÈ, πρέπει να
τραγουδήσει κάτι.

Χειροκίνητες οικιακές συσκευές
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες. Κάθε ομάδα έχει μερικά λεπτά να οργανώσει μια ρύθμιση για τα σώματά τους, για να 
ÇσχεδιάσειÈ μια συσκευή που θα μας δείξει πως δουλεύει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωνητικοί ήχοι και η παράσταση πρέπει 
να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή όλων των μερών.

Παραδείγματα οικιακών συσκευών: - Πλυντήριο ρούχων - Σίδερο ατμού - Ηλεκτρική σκούπα - Μπλέντερ.
Η πιο πρωτότυπη, πιο δημιουργική, πιο διασκεδαστική οικιακή συσκευή κερδίζει.
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Στόχοι και οφέλη

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο, την 
περιέργεια να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους ανακαλύπτοντας 
Çνέα στοιχείαÈ που στη συνέχεια αποθηκεύουν στον δικό τους 
ÇμικρόκοσμοÈ. Συνεπώς, το ÇγιατίÈ χρησιμοποιείται πολύ συχνά 
στο λεξιλόγιό τους, καθώς πληθώρα ÇάγνωστωνÈ ερεθισμάτων 
εμφανίζονται μπροστά στα μάτια τους. Το παιχνίδι σε εξωτερικό 
χώρο είναι ένας θετικός παράγοντας που συμβάλλει στην ενίσχυση 
ερεθισμάτων, αλλά και στην εξέλιξη του παιδιού. Ιδιαίτερα στην 
προσχολική ηλικία, τα βοηθά να αναπτύξουν φιλική στάση απέναντι 
στο περιβάλλον με σκοπό την προστασία του. Παράλληλα, τα οφέλη 
που έχει το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο για την ψυχοκοινωνική 
και σωματική τους ανάπτυξη είναι πολλά και πολύπλευρα, στην 
ανάπτυξη της αδρής και λεπτής κινητικότητας. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα αυτήν ειδικά 
όταν ζουν σε αστικά κέντρα με όσο πιο ελεύθερες συνθήκες για 
πειραματισμό και εξερεύνηση γίνεται.
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Το φανάρι
Όλα τα Αστέρια βρίσκονται σε μια ευθεία γραμμή. Το Στέλεχος φωνάζει τα χρώματα ÇπράσινοÈ, 
ÇκόκκινοÈ και ÇκίτρινοÈ. Όταν φωνάξει ÇπράσινοÈ, τα Αστέρια θα πρέπει να προχωρήσουν τρία
(3) βήματα. Όταν φωνάξει ÇκόκκινοÈ, θα πρέπει να παγώσουν στην θέση τους. Στη συνέχεια, το 
Στέλεχος φωνάζει ÇκίτρινοÈ και το όνομα ενός ζώου, τα Αστέρια πρέπει να προχωρήσουν τρία
(3) βήματα και να μιμηθούν τις κινήσεις και τον ήχο του συγκεκριμένου ζώου. Η σειρά των 
χρωμάτων μεταβάλλεται με τον τρόπο που ορίζει το Στέλεχος.

Η κάμπια
Τα Αστέρια σχηματίζουν δύο (2) σειρές. Κάθε μία από αυτές αντιπροσωπεύει μια κάμπια. Τα 
Αστέρια μπαίνουν στην σειρά σε κοντινή απόσταση, αλλά χωρίς να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Το 
πρώτο Αστέρι στην σειρά είναι το κεφάλι της κάμπιας και καθοδηγεί με τις κινήσεις του όλη την 
σειρά. Μπορεί να περπατήσει, να τρέξει, να υποχωρήσει και να εφεύρει τον ρυθμό που προτιμά. 
Ο σκοπός κάθε κάμπιας είναι να κόψει την αντίπαλη κάμπια σε ένα μέρος του σώματος, συνήθως 
σε εκείνο στο οποίο τα Αστέρια απομακρύνονται πάρα πολύ, και στη συνέχεια το τμήμα που 
κόπηκε ενσωματώνεται σε αυτήν, αυξάνοντας έτσι το μήκος της. Κερδίζει η κάμπια, η οποία είναι 
μεγαλύτερη στο τέλος του χρόνου που έχουμε ορίσει. Εάν υπάρχουν πολλά Αστέρια, είναι καλύτερο 
να σχηματίσετε αρκετές κάμπιες από την αρχή.

Ο κροκόδειλος
Δύο (2) χαρακτήρες στο παιχνίδι: ο κροκόδειλος και ο κυνηγός
Αποφασίζουμε τον κυνηγό και τον κροκόδειλο. Τον κροκόδειλο όμως, τον ξέρει μόνο το Στέλεχος. 
Ο κροκόδειλος έχει πιάσει όλους τους φίλους του κυνηγού και τους έκλεισε μέσα σε ένα δωμάτιο 
(κύκλος με κιμωλία στο έδαφος). Ο κύκλος θα πρέπει να χωρέσει όλα τα υπόλοιπα Αστέρια.
Ο κυνηγός θέλει να πάει και να ελευθερώσει τους φίλους του, αλλά ανάμεσά τους έχει επίσης 
γλιστρήσει και ο κροκόδειλος, ο οποίος θα ήθελε να πιάσει και τον τελευταίο κυνηγό.
Με την εκκίνηση του παιχνιδιού ο κυνηγός πρέπει να αγγίξει μια φορά ένα Αστέρι με την ευχή 
να μην είναι ο κροκόδειλος. Όταν ο κυνηγός αγγίξει ένα Αστέρι που δεν είναι ο κροκόδειλος, 
φωνάζει: ÇΕυχαριστώ κυνηγέÈ και βγαίνει από τον κύκλο.
Αν ο κυνηγός αγγίξει τον κροκόδειλο, εκείνος λέει: ÇΕίσαι δικός μουÈ και αρχίζει να τον 
κυνηγάει για να τον πιάσει. Εάν ο κυνηγός καταφέρει να μπει στο κύκλο χωρίς να τον έχει πιάσει 
ο κροκόδειλος, ελευθερώνει όλους τους φίλους του και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Εάν τον 
πιάσει γίνεται αυτός κυνηγός και το Στέλεχος τοποθετεί έναν άλλο κροκόδειλο.

Υλικά: κιμωλίες.
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Αγώνας με μπαλόνια
Σε κάθε Αστέρι δίνεται ένα (1) μπαλόνι. Δημιουργούμε μια γραμμή εκκίνησης και μια τερματισμού. Όλα τα Αστέρια πηγαίνουν πίσω 
από τη γραμμή εκκίνησης και κάθονται στα τέσσερα. Όταν το Στέλεχος σφυρίξει, πρέπει να αρχίσουν να σπρώχνουν τα μπαλόνια με τη 
μύτη τους και όποιος φτάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού κερδίζει.

Υλικά: μπαλόνια όσα και τα Αστέρια.

Ο ψαράς
Δυο (2) Αστέρια είναι τα ÇψάριαÈ ενώ, όλα τα υπόλοιπα Αστέρια θα είναι οι ÇψαράδεςÈ. Σε ένα ραβδί στο τέλος του οποίου δένουμε 
ένα μαντήλι, είναι το δόλωμα. Χρειαζόμαστε τόσα ραβδιά όσα και τα Αστέρια μας. Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, σχεδιάζουμε 
έναν κύκλο στο έδαφος, ο οποίος θα είναι η ÇλίμνηÈ στην οποία θα κολυμπήσουν τα ψάρια. Οι ψαράδες στέκονται στη περίμετρο του 
κύκλου, με τα καλάμια να προσανατολίζονται προς το κέντρο της λίμνης. Τα Αστέρια που είναι ψάρια κολυμπούν στη λίμνη: πρέπει να 
προσπαθήσουν να πάρουν ένα από τα δολώματα-μαντήλια που οι ψαράδες θα γυρίζουν γύρω τους. Ποιό Αστέρι θα μαζέψει τα
περισσότερα μαντήλια-δολώματα;

Υλικά: μαντήλια, καλάμια, κιμωλίες. 

O ταχυδρόμος
Όλα τα Αστέρια κάθονται στο έδαφος σε έναν κύκλο, εκτός από ένα, που είναι ο ταχυδρόμος, και κρατά το μαντήλι. Ο ταχυδρόμος 
κινείται γύρω από τον κύκλο και όλα τα Αστέρια λένε: Çο ταχυδρόμος δεν έχει περάσει, δεν θα περάσει ποτέ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κλείστε όλοι τα μάτια σας!È.
Ο ταχυδρόμος έπειτα, ρίχνει διακριτικά το μαντήλι πίσω από το Αστέρι της επιλογής του και τρέχει μακριά φωνάζοντας: 
Çο ταχυδρόμος έχει περάσει!È. Στη συνέχεια τα Αστέρια ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν αν το μαντήλι είναι πίσω από την πλάτη 
τους. Το Αστέρι που το βρίσκει πίσω του, σηκώνεται και τρέχει γύρω από τον κύκλο προσπαθώντας να πιάσει τον ταχυδρόμο. 
Ο ταχυδρόμος μπορεί να επιλέξει να καθίσει στη θέση του Αστεριού που σηκώθηκε, όταν περνάει ή μπορεί να κάνει όσες στροφές 
θέλει. Όταν ο ταχυδρόμος κάθεται στην κενή θέση, το Αστέρι που σηκώθηκε γίνεται ο νέος ταχυδρόμος. 
Αν από την άλλη πλευρά, πιάσει τον ταχυδρόμο, διατηρεί τον ρόλο του.

Υλικά: 1 μαντήλι

Στη μέση στο ποτάμι
Σχεδιάζουμε στο έδαφος δύο (2) παράλληλες γραμμές, οι οποίες θα σχηματίσουν το ποτάμι. Όλα τα Αστέρια στέκονται στις όχθες του 
ποταμού. Όταν το Στέλεχος ξεκινά τη μουσική, όλα τα Αστέρια περνούν μέσα από το ποτάμι, μπρος-πίσω. Το Στέλεχος σταματά ξαφνικά 
τη μουσική, όποιο Αστέρι βρίσκεται στη μέση του ποταμού εκείνη τη στιγμή βγαίνει από το παιχνίδι. Ποιό Αστέρι θα καταφέρει να 
μείνει μέχρι το τέλος;

Υλικά: μουσική
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Ιστός της αράχνης
Σχεδιάζουμε μια ευθεία γραμμή στην περιοχή του παιχνιδιού, στην οποία βρίσκεται το πρώτο 
Αστέρι που καλείται να παίξει την αράχνη. Τα υπόλοιπα Αστέρια βρίσκονται στη απέναντι πλευρά. 
Όταν η αράχνη λέει ÇΠεράστε!È, τα Αστέρια πρέπει να προσπαθήσουν να πάνε στην άλλη πλευρά 
προσπαθώντας να μην τα πιάσει. Καθώς τα Αστέρια περνούν, η αράχνη πρέπει να προσπαθήσει να 
αγγίξει όσο το δυνατόν περισσότερα. Τα Αστέρια που πιάνονται γίνονται αράχνες και σχηματίζουν 
ένα πλέγμα κρατώντας τα χέρια τους, έτσι γίνετε όλο και πιο δύσκολο για τα υπόλοιπα Αστέρια να 
περάσουν από τη γραμμή.

Υλικά: κιμωλία.

Ο Κοντορεβιθούλης
Ένα Αστέρι είναι ο Κοντορεβιθούλης. Όπως και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, το Αστέρι θα αρχίσει 
να περπατά, με την συνοδεία του Στελέχους αφήνοντας πίσω του, ως ίχνος του μονοπατιού του, μια 
σειρά από αντικείμενα π.χ.: κουμπιά, κομμάτια χαρτιού, αυτοκόλλητα κ.α. 
Ο Κοντορεβιθούλης θα πρέπει να διαδώσει μια σειρά ψευδών δυνητικών μονοπατιών και τελικά να 
βρει ένα κρυφό μέρος.
Δέκα (10‹) λεπτά μετά την αποχώρηση του Κοντορεβιθούλη τα άλλα Αστέρια ξεκινούν να τον αναζητήσουν 
ακολουθώντας τα ίχνη που άφησε πίσω του με την συνοδεία του Στελέχους.
Σημείωση: ο χώρος διεξαγωγής του παιχνιδιού θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος και οι αποστάσεις των 
μονοπατιών δεν πρέπει να είναι μεγάλες. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα Αστέρια σε μικρές ομάδες.
Κερδίζει η ομάδα των Αστεριών που θα βρει πρώτη τον Κοντορεβιθούλη.

Υλικά: κουμπιά, χαρτάκια, μπίλιες κ.τ.λ.

Η αλεπού και το κοτέτσι
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο μικρότερες ομάδες. Με κιμωλία σχεδιάζουμε δύο (2) ορθογώνια, 
αρκετά μεγάλα για να μπορούν να σταθούν όλα τα Αστέρια (αυτά είναι τα κοτέτσια των 
κοτόπουλων). Έξω από αυτές τις δύο (2) περιοχές βρίσκεται η ύπαιθρος και το Αστέρι που παίζει 
την αλεπού. Με το σύνθημα από το Στέλεχος, τα κοτόπουλα βγαίνουν από το κοτέτσι τους και
τρέχουν το ένα προς το άλλο, αλλάζοντας κοτέτσια, ενώ η αλεπού προσπαθεί να τα πιάσει. 
Η αλεπού δεν μπορεί να μπει στο κοτέτσι, αλλά τα κοτόπουλα δεν μπορούν να παραμείνουν ακίνητα 
σε αυτά για πολύ χρόνο (αν είναι επιθυμητό, μπορεί να καθοριστεί ένας μέγιστος χρόνος). Για να 
πιάσει ένα κοτόπουλο, το Αστέρι που παίζει την αλεπού πρέπει να το κρατήσει και να μετρήσει έως 
το πέντε (5). Τότε το κοτόπουλο γίνεται μια αλεπού. Καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται, οι αλεπούδες θα 
γίνονται όλο και περισσότερες.
Κερδίζουν τα δυο (2) Αστέρια που θα μείνουν τελευταία στο κάθε κοτέτσι.

Υλικά: κιμωλία
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Το παιχνίδι των σκιών
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε ζευγάρια. Το ένα Αστέρι τρέχει και το άλλο προσπαθεί να πατήσει στη σκιά του.

Φρούτα και λαχανικά
Τα Αστέρια κάθονται σε κύκλο και διαλέγουν ένα φρούτο ή λαχανικό. Ένα Αστέρι κάθεται στο κέντρο του κύκλου. Αφού όλοι πουν το 
φρούτο ή το λαχανικό που διάλεξαν, το Αστέρι που βρίσκεται στο κέντρο φωνάζει δύο (2) φρούτα ή λαχανικά. Τα Αστέρια που έχουν 
διαλέξει αυτά τα φρούτα ή τα λαχανικά, θα πρέπει να αλλάξουν θέση μεταξύ τους, αλλά και το Αστέρι που είναι στο κέντρο θα πρέπει 
να τρέξει να πιάσει τη θέση κάποιου από τα Αστέρια που αλλάζουν θέση. Όταν το Αστέρι που είναι στο κέντρο πει: Çφρούτα και 
λαχανικάÈ, τότε όλα τα Αστέρια αλλάζουν θέση. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Αστέρι που μένει χωρίς θέση, να βρίσκεται στο κέντρο.

Αθόρυβοι σαν γάτες
Ένα Αστέρι απέχει είκοσι (20) μέτρα από τα υπόλοιπα Αστέρια και γυρίζει την πλάτη του προς αυτά. Καθώς είναι γυρισμένο αρχίζει να 
αφηγείται μια φανταστική ιστορία, ενώ τα υπόλοιπα Αστέρια προσπαθούν να πλησιάσουν χωρίς να κάνουν θόρυβο, όπως πλησιάζει 
αθόρυβα μια γάτα. Ξαφνικά σταματά να διηγείται και γυρίζει γρήγορα προς τα υπόλοιπα Αστέρια, που πρέπει να μείνουν ακούνητα. 
Όποια Αστέρια κινούνται βγαίνουν από το παιχνίδι.

Ποιό Αστέρι θα καταφέρει να αγγίξει τον αφηγητή και να πάρει τη θέση του;

Αριστερά-Δεξιά
Τα Αστέρια ευθυγραμμίζονται δίπλα-δίπλα στην αφετηρία, σε δύο (2) παράλληλες σειρές. Με το σφύριγμα από το Στέλεχος το πρώτο 
Αστέρι, κάθε ομάδας ξεκινά και διασχίζει την απόσταση που εμείς έχουμε ορίσει από πριν, φέρνοντας το δεξί του χέρι προς τα 
εμπρός καθώς κινεί το αριστερό του πόδι και το δεξί χέρι όταν μετακινεί το αριστερό πόδι. Φτάνει στο τέλος και πρέπει να γυρίσει 
πίσω με τον ίδιο τρόπο. Η ομάδα της οποίας ο τελευταίος παίκτης ολοκληρώνει την διαδρομή κερδίζει.

Συνθέτης Puzzle
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες, κάθονται σε ευθεία δίπλα-δίπλα στην αφετηρία. Πριν όμως, έχουν διαλέξει από έναν 
ÇσυνθέτηÈ, ο οποίος θα συναρμολογήσει το puzzle. Ο ÇσυνθέτηςÈ παίρνει το πρώτο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι διάσπαρτα 
στην διαδρομή κάθε ομάδας. Ο συνθέτης κάθε ομάδας κάθεται στο έδαφος στο τέλος της διαδρομής. Με το σύνθημα από το 
Στέλεχος, το πρώτο Αστέρι κάθε ομάδας τρέχει για να πάρει ένα κομμάτι του puzzle και να το δώσει στον ÇσυνθέτηÈ. Γυρίζει πίσω 
και ξεκινά το επόμενο Αστέρι. Η ομάδα που θα συναρμολογήσει πρώτη το puzzle κερδίζει.

Υλικά: κομμάτια από εκτυπωμένα puzzle.
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Τα ξυλάκια
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες, και διαλέγουν πιο χρώμα θέλουν. Στέκονται σε δύο 
(2) παράλληλες γραμμές και μπροστά τους βρίσκονται τα άδεια κουτιά με το χρώμα που έχουν 
διαλέξει. Σε κάποια απόσταση μπροστά τους βρίσκονται ανακατεμένα χρωματιστά ξυλάκια. Με το 
σύνθημα, ξεκινά το πρώτο Αστέρι από κάθε ομάδα και τρέχει να πιάσει το ξυλάκι με το χρώμα της 
ομάδας του και γυρίζει να το βάλει στο κουτί. Πάει στο τέλος της σειράς και φεύγει το επόμενο 
Αστέρι. Η ομάδα που θα μαζέψει πρώτη όλα τα ξυλάκια κερδίζει.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διπλά ξυλάκια από όσα είναι τα Αστέρια, ώστε το κάθε Αστέρι 
να κάνει δύο διαδρομές.

Υλικά: χρωματιστά ξυλάκια, κουτιά στα χρώματα που έχουν τα ξυλάκια.

Το μοντέλο
Τα Αστέρια χωρισμένα σε δύο (2) ομάδες, στέκονται σε δύο (2) ευθείες σειρές, δίπλα-δίπλα στην 
αφετηρία. Πριν όμως, έχουν ορίσει ένα Αστέρι από κάθε ομάδα, το οποίο θα κάνει το μοντέλο. 
Τα μοντέλα στέκονται απέναντι από κάθε ομάδα σε απόσταση.
Ανάμεσα στα μοντέλα και τις ομάδες, περίπου στο κέντρο της απόστασης, υπάρχουν δύο (2) κουτιά 
με τα ρούχα και τα αξεσουάρ (ένα για κάθε ομάδα). Με το σύνθημα από το Στέλεχος, ξεκινά το 
πρώτο Αστέρι από κάθε ομάδα.
Πρέπει να τρέξει γρήγορα να πάρει ένα ρούχο ή αξεσουάρ από το κουτί, να το φορέσει στο 
μοντέλο και να γυρίσει πίσω, ώστε να ξεκινήσει το επόμενο Αστέρι. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα 
καταφέρει και ντύσει το μοντέλο της πρώτη.

Υλικά: ρούχα και αξεσουάρ για κάθε ομάδα, 2 κουτιά.

Πραγματευτής
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες. Κάθε ομάδα σχηματίζει ζευγάρια. Το ένα Αστέρι κάνει το 
ÇκαρότσιÈ και το άλλο τον ÇοδηγόÈ, δηλαδή, το Αστέρι που κάνει τον οδηγό κρατά από τα πόδια το 
Αστέρι που κάνει το καρότσι, εκείνο περπατά με τα χέρια. Έχουμε ορίσει αφετηρία και
τερματισμό. Στον τερματισμό βρίσκονται τα βιβλία ή τα ελαφριά αντικείμενα, καθώς και ένα Αστέρι, 
για κάθε Ομάδα που είναι ο ÇπραγματευτήςÈ.
Με το σύνθημα από το Στέλεχος ξεκινούν τα καρότσια με τον οδηγό. Φτάνοντας στο τέρμα, ο 
ÇπραγματευτήςÈ πρέπει να φορτώσει το ÇκαρότσιÈ, το οποίο θα γυρίσει πίσω στην αφετηρία με
την πραμάτεια. Εάν στην πορεία πέσει η πραμάτεια, δεν σταματούν να την μαζέψουν, συνεχίζουν 
για να φτάσουν στην αφετηρία και χάνουν πόντους.
Κερδίζουν ένα (1) πόντο για κάθε αντικείμενο που καταφέρνουν να φέρουν στην ομάδα. Στο τέλος 
κερδίζει η ομάδα που μάζεψε τους περισσότερους πόντους.

Υλικά: βιβλία ή ελαφριά αντικείμενα.
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Οι πυροσβέστες
Τα Αστέρια σχηματίζουν δύο (2) ομάδες, είναι οι πυροσβέστες. Απέναντι, σε απόσταση που έχουμε ορίσει, υπάρχουν μια λεκάνη με 
νερό, ένα κουταλάκι και ένα μπουκάλι, για κάθε ομάδα.
Με το σύνθημα, το πρώτο Αστέρι από κάθε σειρά πρέπει να φύγει με κουτσό, να φτάσει στην λεκάνη και με το κουταλάκι να γεμίσει 
το μπουκάλι, ένα κουταλάκι την φορά. Γυρίζει πίσω πάλι με κουτσό και φεύγει το επόμενο Αστέρι. Κερδίζει η ομάδα που όλα της τα 
Αστέρια έχουν κάνει την διαδρομή και φυσικά το νερό στο μπουκάλι της είναι πιο πολύ.
Δηλαδή, εάν τα όλα Αστέρια μίας ομάδας κάνουν την διαδρομή, άλλα το νερό στο μπουκάλι τους είναι λιγότερο από της αντίπαλης, 
τότε κερδίζει η αντίπαλη ομάδα.

Υλικά: λεκάνη, νερό, σφουγγάρι, μπουκάλι, τόσα όσα και οι ομάδες.

Τα στεφάνια
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες το ένα πίσω από το άλλο. Απέναντί τους είναι τοποθετημένα στεφάνια με μικρή απόσταση 
μεταξύ τους. Με το σύνθημα από το Στέλεχος, το πρώτο Αστέρι από κάθε ομάδα μπαίνει και βγαίνει σε κάθε στεφάνι με αναπήδηση. 
Στο τελευταίο στεφάνι παίρνουν μία πέτρα. Αφού γυρίσουν πίσω με τον ίδιο τρόπο, χτυπούν το χέρι του επόμενου Αστεριού και του 
δίνουν την πέτρα να ξεκινήσει. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.

Υλικά: 5 στεφάνια για κάθε ομάδα, 1 πέτρα για κάθε ομάδα.

Σπέρνω και θερίζω
Τα Αστέρι χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες και στοιχίζονται το ένα πίσω από το άλλο. Μπροστά από κάθε ομάδα υπάρχει ένα σακουλάκι 
με φασόλια και απέναντι, έχουμε σχηματίσει έναν κύκλο, το χωράφι.
Με το σύνθημα, το πρώτο Αστέρι από κάθε σειρά παίρνει ένα φασόλι και τρέχοντας το τοποθετεί,-σπέρνει, στο χωράφι , γυρίζει 
πίσω παίρνει άλλο φασόλι και το ξανά σπέρνει στο χωράφι. Το κάνει αυτό μέχρι να σπείρει όλα τα φασόλια. Μετά ξεκινά το επόμενο 
Αστέρι, το οποίο πρέπει να θερίσει, δηλαδή να μαζέψει όλα τα φασόλια, ένα την φορά. Το παιχνίδι συνεχίζεται, σπέρνω-θερίζω μέχρι 
να περάσουν όλα τα Αστέρια της ομάδας. Νικήτρια είναι η ομάδα που τελειώνει πρώτη το θερισμό, αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί 
να θερίζει το πρώτο Αστέρι που έσπειρε.

Υλικά: φασόλια, κιμωλία ή χούλα χουπ.



3636

Παιχνίδια
εξωτερικού χώρου

Τα μαντήλια
Τα Αστέρια χωρίζονται με δύο (2) ομάδες, η κάθε ομάδα χωρίζεται στα δύο (2). Στην αφετηρία 
στέκονται τα μισά Αστέρια και στον τερματισμό τα υπόλοιπα.
Με το σύνθημα ξεκινά το πρώτο Αστέρι, το οποίο κρατά το μαντήλι, τρέχει προς τον τερματισμό, 
κάνει μια χορευτική φιγούρα με το πρώτο Αστέρι της σειράς, του δίνει το μαντήλι και αυτό τρέχει 
πίσω στην αφετηρία. Εκεί επαναλαμβάνει την χορευτική φιγούρα που έκανε με το προηγούμενο 
Αστέρι και του δίνει το μαντήλι για να συνεχίσει.
Κερδίζει η ομάδα που όλα τα Αστέρια θα έχουν πάρει στο χέρι τους το μαντήλι.

Υλικά: μαντήλια ή κομμάτια υφάσματος σε 2 διαφορετικά χρώματα.

Τα μπουκάλια
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες. Κάθε ομάδα έχει μπροστά της μια σειρά από πέντε (5) 
μπουκάλια. Το κάθε Αστέρι έχει δεμένο με το σχοινί από την μέση του ένα μπαλάκι του πινγκ-
πονγκ. Με το σύνθημα ξεκινά το πρώτο Αστέρι και προσπαθεί να ρίξει τα μπουκάλια με το
μπαλάκι που είναι δεμένο στην μέση του. Όταν τα καταφέρει ξαναστήνει τα μπουκάλι και γυρίζει 
στην ομάδα του έτσι, ώστε να ξεκινήσει το επόμενο Αστέρι.
Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.

Υλικά: 10 μπουκάλια του λίτρου γεμισμένα με χρωματιστό νερό, σχοινιά, μπαλάκια πινγκ- πονγκ.
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Φρουτοσαλάτα
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες, στοιχίζονται σε σειρά πίσω από την γραμμή αφετηρίας. Απέναντι από κάθε ομάδα υπάρχει 
ένα τραπεζάκι, λεκάνη και φρούτα. Με το σύνθημα, το πρώτο Αστέρι ξεκίνα τρέχοντας, φτάνει στο τραπεζάκι, όπου θα πρέπει να 
κόψει το φρούτο και να το βάλει μέσα στη λεκάνη. Γυρίζει πίσω και ξεκινά το επόμενο Αστέρι.
Κερδίζει η ομάδα θα τελειώσει πρώτη την φρουτοσαλάτα της.
Μετά απολαμβάνουν όλα τα Αστέρια την φρουτοσαλάτα που έφτιαξαν.

Υλικά: μαλακά φρούτα, π.χ. μπανάνα, μανταρίνι κ.λπ., λεκάνη , πιατάκια, πιρούνια ή κουταλάκια.

Το μάζεμα των καρπών
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες και μπαίνουν σε δύο (2) παράλληλες σειρές. Τα πρώτα Αστέρια από κάθε ομάδα πηγαίνουν 
και στέκονται σε απόσταση απέναντι από την ομάδα τους.
Το Στέλεχος κρεμάει τα διπλά μανταλάκια από όσα είναι τα Αστέρια στην στολή των δυο αυτών Αστεριών. Με το σύνθημα από το 
Στέλεχος, το πρώτο Αστέρι από κάθε ομάδα τρέχει και βγάζει ένα μανταλάκι από το Αστέρι, που στέκεται απέναντί του. Επιστρέφει 
στην ομάδα του βάζοντας το μανταλάκι στο καλάθι και πάει στο τέλος της σειράς. Τότε ξεκινά το δεύτερο Αστέρι. Όποια ομάδα 
μαζέψει πρώτη τα μανταλάκια (καρπούς) κερδίζει.

Υλικά: μανταλάκια, καλαθάκια.
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Αισθητηριακά Παιχνίδια 
(παιχνίδια αισθήσεων)
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Στόχοι και οφέλη

Τα Αισθητηριακά παιχνίδια έχουν σχέση με τις πέντε (5) αισθήσεις 
(όραση, αφή, ακοή, όσφρηση, γεύση) και στόχος είναι να τις 
χρησιμοποιούν τα παιδιά.
Τα αισθητηριακά παιχνίδια θέλουν μία σταδιακή προσέγγιση. Πρώτα 
κάνουμε ξεκάθαρες τις αισθήσεις και σιγά-σιγά προχωράμε στους 
συνδυασμούς αυτών.
Το όφελος από τα αισθητηριακά παιχνίδια είναι ότι τα παιδιά 
ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους με εμπειρικό τρόπο, γνωρίζοντας 
καλύτερα τις λειτουργίες του σώματός τους, αποκτώντας ερεθίσματα και 
βελτιώνοντας τη λεπτή κινητικότητά τους. Το παιχνίδι με τις αισθήσεις 
συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, προσπαθώντας να 
βρουν λέξεις για να εκφράσουν την εμπειρία τους, αναπτύσσουν 
τον εγκέφαλο των παιδιών μαθαίνοντάς τους να επεξεργάζονται τα 
ερεθίσματα και μηνύματα που δέχονται και να διεγείρει περισσότερα 
νεύρα, βοηθώντας το παιδιά να ολοκληρώσουν, ακόμη και τις πιο 
σύνθετες εργασίες.
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Αισθητηριακά παιχνίδια 
(παιχνίδια αισθήσεων)

Παραμύθι
Ο τυφλός νάνος
Ήταν κάποτε τέσσερις (4) φίλοι που έψαχναν ένα σπάνιο λουλούδι. Είχαν ακούσει πολλές ιστορίες 
και θρύλους για το λουλούδι αυτό. Πως η μυρωδιά του σε ταξιδεύει στα σύννεφα, πως όποιος 
το ακουμπά αποκτά ιδιαίτερες ικανότητες, πως όποιος το βλέπει είναι για πάντα χαρούμενος και 
πολλά άλλα. Περπατούσαν μέρες και νύχτες ψάχνοντας για το λουλούδι.
Μια μέρα, καθώς έψαχναν ανάμεσα στις φυλλωσιές του δάσους, πίσω από έναν θάμνο, τσουπ! πετάγεται 
ένας νάνος. Οι τέσσερις (4) φίλοι τον κοιτούσαν με γουρλωμένα μάτια, καθώς πρώτη φορά έβλεπαν νάνο. 
Παρατήρησαν πως τα μάτια του ήταν κλειστά. Αμέσως κατάλαβαν ότι ο νάνος ήταν τυφλός.
ÇΣας περίμεναÈ, είπε ο νάνος, μόλις τους αντίκρισε.
ÇΕίμαι σίγουρος, ότι ψάχνετε το μαγικό λουλούδι του δάσους. Θα με κάνατε πολύ ευτυχισμένο, αν 
με αφήνατε να έρθω μαζί σας και να σας βοηθήσω. Χρόνια και χρόνια έχουν να φανούν από δω 
Αστέρια και έχω βαρεθεί μόνος μου μέσα σε αυτό το απέραντο δάσοςÈ.
Οι τέσσερις (4) φίλοι δεν πίστευαν, ότι ο νάνος μπορούσε να τους βοηθήσει, αλλά τον πήραν μαζί τους.
Κάποια στιγμή, καθώς περπατούσαν μέσα στο δάσος ψάχνοντας για το μαγικό λουλούδι, άκουσαν 
τον νάνο να λέει: ÇΠρέπει να είμαστε πολύ κοντά στο λουλού....È, μα μέχρι να τελειώσει την φράση 
του, ξεφώνισε: ÇΤο βρήκααα!È
ÇΜα πώς γίνεται να το βρήκε, αφού δεν βλέπειÈ ρώτησε γεμάτος περιέργεια ο ένας από τους φίλους.
ÇΊσως να τον βοήθησαν οι υπόλοιπες αισθήσεις τουÈ, είπε ο μεγαλύτερος της παρέας.
ÇΈχω ακούσει, πως οι τυφλοί άνθρωποι ακούν, αισθάνονται, γεύονται και μυρίζουν καλύτερα απ’ 
ότι εμείς που έχουμε όλες τις αισθήσεις μαςÈ.
ÇΜου έδωσες μια ιδέαÈ, πετάχτηκε ο τρίτος της παρέας. ÇΛέω να δοκιμάσουμε, αυτή τη μέρα να 
τη ζήσουμε σαν τυφλοίÈ.
ÇΓρήγορα, γρήγορα. Να δέσουμε τα μάτια μας με μαντήλια μαςÈ, πετάχτηκε ο τέταρτος και πιο 
ζωηρός φίλος.

Το παιχνίδι των πεταλούδων
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες. Το κάθε ένα Αστέρι από τη μία ομάδα αρωματίζεται με 
διαφορετικό άρωμα και κρύβεται. Τα Αστέρια από την άλλη ομάδα διαλέγουν ένα μπουκάλι με 
άρωμα και προσπαθούν να βρουν το Αστέρι που έχει το αντίστοιχο άρωμα.

Υλικά: διάφορα αρώματα
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Βρες το ρόφημα
Ας γίνουμε σεφ! Ώρα για ρόφημα!
Σε μια κατσαρόλα ή βραστήρα ζεσταίνουμε νερό. Μοιράζουμε το νερό σε πέντε (5) ποτήρια. Στο πρώτο ποτήρι βάζουμε το χαμομήλι, αφήνουμε 
για τρία (3‹) λεπτά και σουρώνουμε. Στα άλλα τέσσερα (4) ποτήρια προσθέτουμε δύο (2) κουταλιές κακάο στο καθένα. Ρίχνουμε διαδοχικά από 
τρεις, δύο, μία, καμία (3, 2, 1, 0) κουταλιές ζάχαρη και ανακατεύουμε. Το Στέλεχος δένει τα μάτια στο πρώτο Αστέρι.
α) Με ποιόν τρόπο μπορείς να βρεις ποιό ποτήρι περιέχει το χαμομήλι, χωρίς να το ακουμπήσεις (όσφρηση, γεύση);
Το Αστέρι αποφασίζει ποια αίσθηση θα χρησιμοποιήσει.
β) Με ποιόν τρόπο θα βρεις το πιο γλυκό και το πιο πικρό κακάο; Το παιχνίδι συνεχίζεται με τα επόμενα Αστέρια, αλλάζοντας τη σειρά 
των ποτηριών.
Χρησιμοποιούμε κουταλάκια μιας χρήσης για κάθε δοκιμή.

Υλικά: κατσαρόλα ή βραστήρας, μαντήλι, κακάο, ζάχαρη, χαμομήλι, σουρωτήρι, κουτάλι, νερό, 5 ποτήρια, κουταλάκια μιας χρήσης, 
κ.λπ.

Ο μαέστρος
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες. Ανοίγουμε το χαρτοκιβώτιο, έτσι ώστε να κρύβει τα μουσικά μας αντικείμενα. Αρχίζουμε 
να χτυπάμε τα αντικείμενα με ρυθμό και κάθε φορά ρωτάμε τα Αστέρια εάν αναγνώρισαν το αντικείμενο, το οποίο χτυπήσαμε. Η 
ομάδα που θα αναγνωρίσει πρώτη το αντικείμενο που παράγει τον ήχο παίρνει ένα πόντο. Κερδίζει η ομάδα που θα αναγνωρίσει τα 
περισσότερα αντικείμενα.

Υλικά: 1 ξύλινο ραβδί ή 1 κουτάλα, 1 χαρτοκιβώτιο μεγάλο, ό,τι αντικείμενο μπορεί να παράγει ήχο π.χ. μια κατσαρόλα, 1 ποτήρι, 
1 μεταλλικό κουτί.
 

Ο Μίτος της Αριάδνης
Βάζουμε στον χώρο διάφορα εμπόδια, π.χ.: καρέκλες. Αν το παιχνίδι λάβει θέση στη φύση, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
σωρό από κουκουνάρια, βότσαλα, φύλλα, κλαριά, θάμνους, κ.λπ.
Το Στέλεχος κλείνει τα μάτια ενός Αστεριού με ένα μαντήλι. Το Αστέρι με το μαντήλι είναι ο Θησέας και προσπαθεί να βγει από τον 
λαβύρινθο, με τη βοήθεια του κουβαριού που κρατά απ’ έξω η Αριάδνη. Το Αστέρι Θησέας, καθώς ακολουθεί τη κλωστή, τυλίγει το 
κουβάρι. Το Αστέρι Αριάδνη, κρατάει την άκρη του κουβαριού. Σε όλη τη διαδρομή, ένα Αστέρι βοηθάει το Αστέρι Θησέα.

Υλικά: καρέκλες, τραπέζια κλπ., υλικά της φύσης.
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Αισθητηριακά παιχνίδια 
(παιχνίδια αισθήσεων)

Τυφλός γλύπτης
Κάθε Αστέρι, ζωγραφίζει, ένα αντικείμενο ή ένα ζώο και το βάζει διπλωμένο σε ένα κουτί.
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες. Ένα Αστέρι ανά ομάδα τραβάει ένα χαρτί και λέει τι είναι 
γραμμένο και μετά κλείνει τα μάτια. Τώρα, με τη διαθέσιμη πλαστελίνη, πρέπει να φτιάξει ένα 
γλυπτό που να απεικονίζει αυτό που είδε στην κάρτα. Εάν τα Αστέρια της ομάδας του μπορούν να 
καταλάβουν τι είναι, η ομάδα του σημειώνει έναν βαθμό.

Υλικά: ζύμη ή πλαστελίνη, κουτί, χαρτάκια, στυλό.

Κλέφτες και αστυνόμοι με κλειστά μάτια
Δύο (2) Αστέρια είναι οι αστυνομικοί και τα υπόλοιπα οι κλέφτες. Ο ένας από τους αστυνόμους 
στέκεται στη μέση με δεμένα μάτια. Τα υπόλοιπα Αστέρια μαζί με τον δεύτερο αστυνόμο, 
διασκορπίζονται στον χώρο και στέκονται σε μια συγκεκριμένη θέση από την οποία δεν μπορούν να 
μετακινηθούν.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο αστυνόμος με τα κλειστά μάτια να εντοπίσει τον άλλο αστυνόμο, να 
τον κρατήσει από το χέρι και μαζί να πιάσουν τους κλέφτες. Όλοι καλούμε τον αστυνόμο που
βρίσκεται στο κέντρο να έρθει προς το μέρος μας, αλλά εκείνος θα πρέπει να καταλάβει που 
βρίσκεται ο συνάδελφός του.
Πώς θα τα καταφέρει; Ποια αίσθηση θα τον βοηθήσει (αφή, όσφρηση, ακοή);

Υλικά: μαντήλι.

Ξυπόλυτα μονοπάτια
Δημιουργούμε ένα μονοπάτι κολλώντας διαφορετικά υλικά σε πλάκες από μακετόχαρτο και 
ανάμεσα σε αυτές τοποθετούμε τελάρα με άμμο, χαλίκι, νερό. Καλό θα είναι το νερό να είναι 
τελευταίο. Βάζουμε τα Αστέρια σε μια σειρά με κλειστά μάτια να διασχίσουν το μονοπάτι 
μαντεύοντας τα υλικά.

Υλικά: κάθε είδους χαρτί, μάλλινα νήματα, υφάσματα, τσόχα, ζελατίνες αλουμινόχαρτο, κ.λπ., μικρά 

τελάρα με άμμο, χαλίκι, νερό.
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Παραγεμισμένα μπαλόνια
Γεμίζουμε τα μπαλόνια με διάφορα υλικά. Το κάθε Αστέρι, προσπαθεί να μαντέψει το περιεχόμενο από όσα περισσότερα μπαλόνια 
μπορεί με κλειστά μάτια. Μπορούμε να παροτρύνουμε τα Αστέρια να εκφράζουν ταυτόχρονα τις σκέψεις τους, π.χ.: είναι μαλακό, 
σκληρό, υγρό, κ.λπ.

Υλικά: μπαλόνια, νερό, φακές, ρύζι, άμμος, ζάχαρη κ.λπ.

Οι μέλισσες και το μέλι
ÇΑς ανακαλύψουμε το μέλιÈ
Σε κάθε Αστέρι δίνουμε μια δόση διαφορετικού μελιού και αφού τα αφήσουμε λίγο να το επεξεργαστούν τους ζητάμε να μας πουν 
το κάθε ένα με την σειρά του, πώς είναι το χρώμα του; Πώς είναι η γεύση του; Πώς είναι η μυρωδιά-το άρωμά του; Αυτό το μέλι μου 
θυμίζει... Εάν ήσασταν μέλι, τι είδους μέλι θα ήσασταν;

Υλικά: διαφορετικά είδη μελιού π.χ.: ανθών, ελάτου , πεύκου, κουταλάκια και πιατάκια όσα και τα Αστέρια μας.
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Θεατρικά παιχνίδια
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Στόχοι και οφέλη

Το θεατρικό παιχνίδι έχει στόχο, την αγάπη, την έκφραση και τη 
θεατρικότητα. Το θεατρικό παιχνίδι περιλαμβάνει παιχνίδια γνωριμίας, 
εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης, παιχνίδια σωματικής έκφρασης 
(παντομίμα), παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, ανάλυση μύθων, παραμυθιών 
και ιστοριών, με χρήση αντικειμένων για την δημιουργία ρόλων και 
σκηνικών.
Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα “δημιουργικό συμβάν”, που δεν ξέρεις 
από ποια κατεύθυνση θα έρθει. Μπορεί να είναι ένα ερέθισμα, που θα 
έρθει από την παρατήρηση ενός λουλουδιού, ένα τυχαίο γεγονός.
Πόσο όμορφο είναι να παίζεις με αυτό που δεν ξέρεις! Και πόσους 
περιορισμούς σου βάζει αυτό πουξέρεις...
Το θεατρικό παιχνίδι δε σημαίνει απαραίτητα σκηνικό επίτευγμα, 
δηλαδή θεατρικό παιχνίδι δε σημαίνει να φέρουμε εις πέρας μια 
θεατρική παράσταση. Στο θεατρικό παιχνίδι έχουμε τη δυνατότητα να 
διαφοροποιήσουμε τη συμπεριφορά μας. Δίνει στα παιδιά άμεσες 
ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, καλλιεργεί τη φαντασία, οξύνει 
την κριτική σκέψη, καλλιεργεί την λεκτική και μη λεκτική αυτό-
έκφραση, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, προσφέρει αυτογνωσία, 
χτίζει σχέσεις συνεργασίας και σεβασμού.
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Θεατρικά παιχνίδια

Αυτοσχεδιασμός
Βασικό στοιχείο του θεατρικού παιχνιδιού είναι ο αυτοσχεδιασμός, ο οποίος δημιουργεί αντί να 
ερμηνεύει. Μερικά από τα βασικά θετικά στοιχεία του αυτοσχεδιασμού είναι:
- Ο καθένας μπορεί να είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας.
- Επιτρέπει τη δοκιμή και την αποτυχία.
- Ενισχύει τον αυθορμητισμό.
- Παράγει ιδέες, φτιάχνει σκηνές και χαρακτήρες.
- Μπορεί να περιλαμβάνει κάθε θεματολογία.
- Ξεκινάει από το άτομο και όχι από τον ρόλο.
- Διαχειρίζεται συμπεριφορές.
- Αναπτύσσει την ικανότητα της γρήγορης σκέψης.

Βέβαια υπάρχει και ο κατευθυνόμενος αυτοσχεδιασμός, ο οποίος βάζει τους συμμετέχοντες στην 
κατάσταση ÇπλήθουςÈ, καθώς αυτός που κατευθύνει τον αυτοσχεδιασμό αφηγείται μια ιστορία, 
κάνει παύσεις αφήνοντας χώρο για αυτοσχεδιασμό και παρεμβαίνει προσπαθώντας να περάσει το 
ÇπλήθοςÈ από διάφορες καταστάσεις.

Κάρτες αφήγησης
Οι κάρτες αφήγησης αποτελούν βασικό εργαλείο για την αγωγή της φαντασίας. Μπορούμε να 
εκτυπώσουμε κάρτες με ήρωες παραμυθιών, και όχι μόνο, και να δημιουργήσουμε νέες ιστορίες.
Για παράδειγμα, εκτυπώνουμε κάρτες με θέμα ÇπειρατέςÈ και φτιάχνουμε το δικό μας πειρατικό 
παραμύθι. Ακόμη, εκτυπώνουμε κάρτες με θέμα τον κήπο, το δάσος κ.λπ. Και κάθε φορά το
παραμύθι μας είναι διαφορετικό!
Στην αρχή ρωτάμε τα Αστέρια για τις κάρτες:
- Σαν τι σας μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες;
- Γνωρίζετε κάποιον;
- Ποιός σας αρέσει περισσότερο;
- Πώς μπορεί να είναι ο χαρακτήρας αυτός; Δειλός; Θλιμμένος; Θαρραλέος;
Εφόσον τα Αστέρια γνωρίσουν τους ήρωες και έχουν καταλάβει τι ρόλο μπορεί να παίζουν σε 
κάποια ιστορία, ξεκινάμε με απλούς τρόπους να δημιουργούμε αυτοσχέδιες ιστορίες. Δεν είναι 
ανάγκη να φτιάξουμε την τέλεια ιστορία αλλά να οξύνουμε τη φαντασία των Αστεριών.
Στο τέλος, μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία, μπορούμε να ζωγραφίσουμε τις σκηνές
δράσεις ή το τέλος της ιστορίας. Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες, είναι να τις 
εμπλέξουμε γνωστά παραμύθια και στο τέλος να αλλάξουμε τους ήρωες του παραμυθιού,
κρατώντας την πλοκή ή μέρη της πλοκής.

Υλικά: κάρτες με διάφορους ήρωες
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Φτιάχνουμε δαχτυλόκουκλες και τους δίνουμε ζωή
Φτιάχνουμε τόσες δαχτυλόκουκλες όσα και τα Αστέρια. Το κάθε Αστέρι μπορεί να χρωματίσει την δική του δαχτυλόκουκλα, όπως 
θέλει. Στην συνέχεια φτιάχνουμε τη δική μας ιστορία.

Υλικά: λωρίδες από χαρτόνι, κόλλα, αυτοκόλλητα ματάκια.

Μια λέξη τη φορά
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Γαλαξίας θα πρέπει να φτιάξει μια ιστορία. Το πρώτο Αστέρι ξεκινάει λέγοντας μια μόνο λέξη. 
Το επόμενο την ίδια και ακόμη μιαÈ. Ο βασικός κανόνας είναι, πως το κάθε Αστέρι έχει το δικαίωμα να πει μόνο μια λέξη τη φορά. 
Ο πρώτος λέει ÇμιαÈ, το επόμενο Αστέρι συνεχίζει με την λέξη ÇφοράÈ, το επόμενο λέει ÇκαιÈ κ.λπ.
Αφήνουμε τα Αστέρια να δημιουργήσουν ιστορίες με αυτόν τον τρόπο και καθώς θα είναι δύσκολο να κρατηθούν και να πουν μόνο 
μία λέξη, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Μια μικρή κίνηση
Στον κύκλο ένα Αστέρι ξεκινά μια απλή κίνηση π.χ. χαϊδεύει το χέρι του. Ο διπλανός αντιγράφει την κίνηση του πρώτου και προσθέτει 
άλλη μία. πχ. Το πρώτο Αστέρι χαϊδεύει το χέρι του, το δεύτερο Αστέρι χαϊδεύει το χέρι του και πιάνει το κεφάλι του, το τρίτο Αστέρι 
χαϊδεύει το χέρι του, πιάνει το κεφάλι του και κλείνει τα μάτια του ή κάνει μια έκφραση πόνου. Δημιουργείται μια μικρή διαδοχή, 
όπου το κάθε Αστέρι παίρνει μια κίνηση, την μετατρέπει σε κάτι δικό του και το δίνει στον διπλανό του.

Η τσάντα με τα περίεργα αντικείμενα
Το Στέλεχος φέρνει μια τσάντα με διάφορα αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά δεν χρειάζεται να είναι παρόμοια ή να συνδέονται μεταξύ τους. 
Θα πρέπει όμως να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τα Αστέρια διαφορετικά από ότι χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα. Για 
παράδειγμα μια τσάντα μπορεί να περιέχει γυαλιά, μολύβια, ρούχα, παπούτσι, καπέλο, πιάτο κ.λπ. Τα Αστέρια θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν 
αλλιώς, π.χ.: το παπούτσι θα γίνει τηλέφωνο, τα γυαλιά κιάλια, το καπέλο λεκάνη, το πιάτο καπέλο...Με αυτόν τον τρόπο τα Αστέρια 
χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να εξασκήσουν την δημιουργικότητα τους και το αποτέλεσμα σίγουρα φέρνει γέλια.

Υλικά: διάφορα αντικείμενα
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Στόχοι και οφέλη

Στόχος είναι, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παίζουν στη φύση και να 
προτιμούν τους περιπάτους σε αυτήν.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό περιβάλλον είναι ένα κομμάτι 
που συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Η σωματική 
δραστηριότητα και τα παιχνίδια στη φύση έχουν πολλαπλά οφέλη, 
όπως την εξασφάλιση υγιούς συμπεριφοράς, κοινωνικότητας, 
ανάπτυξης αλλά και χαρούμενης διάθεσης.
Στη φύση, η επαφή με το φυσικό περιβάλλον είναι ανεκτίμητη, αναρίθμητη 
και αναντικατάστατη, γιατί η ποικιλία των ερεθισμάτων που υπάρχει στη φύση 
δε μπορεί να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί σε κατασκευή. Ό,τι μπορείτε να 
φανταστείτε μπορεί να παιχτεί στη φύση. Το παιδί θα έχει την ευκαιρία να 
πλουτίσει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του, ενώ τα παιχνίδια στα οποία 
μπορεί να επιδοθεί ωφελούν την υγεία και τη σωματική ευεξία.
Ο J.Roussean-κύριος εκπρόσωπος της αγωγής που εναρμονίζεται με 
τους νόμους της φύσης θεωρούσε ύψιστη την προσφορά της φύσης στη 
διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και υποστήριζε, ότι πρέπει να φέρουμε τα 
παιδιά πίσω στη φύση και να τα αφήσουμε εκεί, ελεύθερα να διαβάσουν 
απόμόνα τους το ανοιχτό της βιβλίο.
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Παραμύθι
Το πουπουλένιο σύννεφο
Μια φορά και πολλές φορές από τότε, πάνω σε μια βουνοκορφή, γεννήθηκε ένα μικρό 
πουπουλένιο σύννεφο. Χέρι-χέρι μια παρέα από κεφάτες νεροσταγόνες χτίσανε το σπίτι τους. 
Το μικρό πουπουλένιο σύννεφο ησυχία δεν είχε. Γύριζε, τριγύριζε... Στο φως του ήλιου έλαμπε σαν 
φρεσκολουσμένο προβατάκι, χανόταν σαν λαγός στο φως του φεγγαριού και στο πρώτο φύσημα 
του ανέμου χόρευε σαν πεταλούδα. 
ÇΩραία τα περνάνε εκεί πάνω οι νεροσταγόνεςÈ ζήλεψαν οι φίλες τους, οι άλλες σταγόνες του νερού. 
Και χωρίς να χάσουν καιρό, άφησαν τις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια και άρχισαν να ανεβαίνουν, να 
ανεβαίνουν όλο και ψηλότερα μέχρι που έφτιαξαν κι άλλα πολλά πουπουλένια σύννεφα. Κι όλο άλλαζαν 
μορφές. Πόσο διασκέδαζαν οι νεροσταγόνες πάνω στα πουπουλένια σύννεφα.
(πηγή: Çτο σύννεφο που έβαλε τα κλάματαÈ της Σοφίας Μαντούβαλου)

Συννεφάκια
Αν τα σύννεφα μας κάνουν την χάρη να παίξουν το παιχνίδι μας, αφήνουμε την φαντασία μας να γεμίσει 
πουπουλένιες εικόνες. Αν είναι εφικτό ξαπλώνουμε. Αλλιώς καθόμαστε σε κύκλο και παρατηρούμε 
τα σύννεφα. Βέβαια αυτά προσπαθούν να μας μπερδέψουν αλλάζοντας συνεχώς μορφές αλλά εμάς η 
φαντασία μας πάει ÇσύννεφοÈ. Ξαφνικά βλέπουμε σύννεφα-γάτες, σύννεφα- περίεργα πλάσματα....

Το μπαστούνι που λέει ιστορίες
Ένα απλό ραβδί, μπορεί να γίνει ένας χάρτης και να λειτουργήσει, ως σημείο συναισθημάτων και 
φανταστικών ιστοριών.
Σε μια εξόρμηση του Γαλαξία μας στο κοντινό δάσος, δίνουμε σε κάθε Αστέρι ένα ραβδί ή ένα καλάμι. Τους 
λέμε να παρατηρήσουν καλά τον χώρο γύρω τους. Έντομα, λουλούδια και φυτά, μια φωλιά μυρμηγκιών, μια 
περίεργη τρύπα σε ένα δέντρο, μια γέφυρα, ένα ποτάμι ή οτιδήποτε άλλο προσελκύει την προσοχή τους. Μετά 
δίνουμε στο κάθε Αστέρι ένα σακουλάκι με τα υλικά.
Ζητάμε να κρεμάσουν στο ραβδί τους κορδέλες, σπάγκο, λαστιχάκια, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν όλα αυτά 
που παρατήρησαν γύρω τους, π.χ.: μια βρύση με τρεχούμενο νερό ή ένα μικρό ρυάκι το συμβολίζουμε με μια 
κορδέλα μπλε. Μόλις ετοιμαστεί, το ραβδί αντιπροσωπεύει τον χάρτη του ταξιδιού, αλλά και ένα ημερολόγιο 
της ημέρας αυτής που αποτελείται από αναμνήσεις, σημεία, συναισθήματα, που πρέπει να ειπωθούν και να 
αφηγηθούν, σύροντας αργά το χέρι τους πάνω από το ξύλο.
Άραγε πόσες ιστορίες θα μπορούσε να μας αφηγηθεί ένα απλό ραβδί;

Υλικά: ραβδί, χρωματιστές κλωστές και κορδέλες στα χρώματα της φύσης, λαστιχάκια, σπάγκο, ψαλίδια.

Τα χρώματα του δάσους
Στο πάρκο ή στο δασάκι τοποθετούμε στο έδαφος, σε κύκλο ή σε σειρά, φύλλα Α4 το καθένα με 
διαφορετικό χρώμα: κόκκινο, κίτρινο, καφέ, πράσινο κ.λπ.
Τα Αστέρια πρέπει να αναζητήσουν αντικείμενα διαφόρων χρωμάτων στο δάσος και να τα 
τοποθετήσουν στο φύλλο χαρτιού του αντίστοιχου χρώματος. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τον 
πλούτο των χρωμάτων του δάσους, ειδικά το φθινόπωρο!

Υλικά: χρωματιστά φύλλα Α4.
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Ασύρματο τηλέφωνο
Ένα δέντρο που έχει πέσει στο έδαφος προσφέρεται να γίνει ασύρματο τηλέφωνο. Στο ένα άκρο του δέντρου, ένα Αστέρι γρατζουνάει 
ή χτυπά τον κορμό με ένα ραβδί, ενώ στο άλλο άκρο, τα άλλα Αστέρια βάζουν τα αυτιά τους στον κορμό του δέντρου. Θα μπορούσε να 
παίζει ρυθμικά τον ήχο από αγαπημένα τραγούδια του Γαλαξία και τα υπόλοιπα Αστέρια να προσπαθούν να βρουν το τραγούδι. 
Το δέντρο μπορεί να έχει μήκος έως και είκοσι (20) μέτρα και παρ’ όλα αυτά οι θόρυβοι μπορούν να ακουστούν τέλεια.

Το φυσικό γλυπτό
Χωρίζουμε τον Γαλαξία σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να φτιάξει το δικό της γλυπτό μέσα σε δέκα λεπτά (10‹) με υλικά 
που θα βρει στον χώρο. Ποιά ομάδα είναι πιο γρήγορη;

Υλικά: υλικά της φύσης.

Η μάχη της φύσης
Ο Γαλαξίας χωρίζεται σε δύο (2) ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει μέσα σε δεκαπέντε λεπτά (15’) να μαζέψει στην σακούλα της, όσο 
περισσότερα αντικείμενα στη φύση μπορεί. Όσο πιο διαφορετικά και πρωτότυπα είναι, τόσες και οι πιθανότητες να κερδίσει η ομάδα. 
Όταν η αναζήτηση τελειώσει τότε οι ομάδες συναντιούνται στο πεδίο της μάχης. Κάθε ομάδα βγάζει και τοποθετεί πάνω στο σεντόνι 
ένα-ένα τα αντικείμενα εναλλάξ. Και εάν η αντίθετη ομάδα βάλει πάνω στο σεντόνι το ίδιο αντικείμενο; Τότε γίνεται η μάχη. Η ομάδα 
κερδίζει ένα βαθμό εάν βγάλει ένα αντικείμενο που η άλλη ομάδα δεν έχει. Μετά ξεκινά νέος γύρος.

Υλικά: 1 σεντόνι, φυσικά αντικείμενα, σακουλάκια.

Πιάσε τον ήχο
Βρισκόμαστε με τον Γαλαξία μας σε χώρο δασώδες ή σε πάρκο με δέντρα. Κάθε Αστέρι παίρνει ένα φύλλο χαρτί και ένα μολύβι. Στο 
κέντρο κάθε φύλλου έχουμε σχεδιάσει έναν σταυρό.
Ο σταυρός συμβολίζει την τοποθεσία του Αστεριού. Κάθε Αστέρι διαλέγει μια γωνία μέσα στο δάσος. Η οδηγία είναι ίδια για όλους. 
Θα πρέπει να σχεδιάσει τους ήχους γύρω του σε σχέση με την τοποθεσία του (σταυρός), δηλαδή που ακούει ένα πουλί να κελαηδά, 
αριστερά ή δεξιά του;
Θα μπορούσαν να κλείσουν τα μάτια για να τεντώσουν τα αυτιά τους. Στο τέλος ο Γαλαξίας βρίσκεται όλος μαζί, συγκρίνουν τους 
χάρτες τους και σχεδιάζουν τον χάρτη του Ήχου του Δάσους.

Υλικά: χαρτί Α4, μολύβια, χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι.

Το κυνήγι των φυσικών υλικών
Παραλλαγή του παιχνιδιού Çτο μαντιλάκιÈ
Ο Γαλαξίας χωρίζεται σε δύο (2) ομάδες που στέκονται αντικριστά με το ένα χέρι πίσω στην πλάτη. Ανάμεσά τους είναι το σεντόνι με 
τα υλικά της φύσης.
Κάθε Αστέρι παίρνει το όνομα από ένα υλικό της φύσης.
Το παιχνίδι αρχίζει. Το Στέλεχος φωνάζει ένα υλικό της φύσης π.χ.: κουκουνάρι. Τότε ένα Αστέρι από την κάθε σειρά που έχει αυτό το 
όνομα τρέχει προς το σεντόνι.
Ποιός θα καταφέρει να αγγίξει το αντικείμενο και να το φέρει στην ομάδα του; Κερδίζει η ομάδα που θα πάρει τα περισσότερα υλικά.

Υλικά: 1 σεντόνι, υλικά από την φύση τόσα όσα και τα Αστέρια.
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Βρες το δέντρο σου
Ένα παιχνίδι φύσης με βάση την αφή και την όσφρηση.
Τα Αστέρια χωρίζονται σε ζευγάρια, το ένα κλείνει τα μάτια του και το άλλο καθοδηγεί το ζευγάρι 
του μέσα στο δάσος σε μια διαδρομή ζικ-ζακ ανάμεσα στα δέντρα. Το φέρνει δίπλα σε ένα δέντρο, 
που αυτό επιλέγει και του λέει: ÇΑυτό είναι το δέντρο σου, γνώρισέ τοÈ.
Το Αστέρι με τα κλειστά μάτια αρχίζει να εξερευνά το δέντρο: τον φλοιό του, την μυρωδιά του, 
τα κλαδιά του (όσα φτάνει) και προσπαθεί να το αποτυπώσει στην μνήμη του. Έπειτα επιστρέφουν 
πίσω στην αφετηρία. Εκεί το Αστέρι περιγράφει το δέντρο του και προσπαθεί να το αναγνωρίσει 
μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε τον βοηθά το Αστέρι που είχε επιλέξει το 
δέντρο να το αναγνωρίσει ή ακόμα και να τον πάει στο δέντρο τους. Αλλάζουμε ρόλους. 
Δεν επιτρέπεται να κόψουν κλαδάκια ή φλοιό.

Υλικά: μαντήλια.

Η δύναμη των στοιχείων
Τα Στελέχη πλάθουν μια ιστορία μυστηρίου και τη διηγούνται στα Αστέρια.
Έπειτα, τα Στελέχη ζητούν από τα Αστέρια να φέρουν υλικά από τη φύση (μπορεί να είναι κοχύλια, 
κουκουνάρια, φύλλα, πέτρες, χώμα, νερό) και να τους περιγράψουν τη δύναμη που κρύβει το κάθε 
υλικό. Στη συνέχεια, ένα Στέλεχος ανακατεύει όλα τα υλικά σε ένα γυάλινο βάζο ή ένα κουβαδάκι 
και εξηγεί στα Αστέρια, πως έχουν δημιουργήσει ένα μαγικό φίλτρο.
Μπορούν να ρίξουν το μαγικό φίλτρο σε σημεία της φύσης που η φύση ÇπονάειÈ από τις δυνάμεις 
του κακού. Είναι ένα περιβαλλοντικό παιχνίδι, όπου τα Αστέρια μαθαίνουν παίζοντας, πως η φύση 
χρειάζεται τη βοήθειά μας.

Υλικά: γυάλινο βάζο ή κουβαδάκι.

Τρέξτε! Νερό, φωτιά, δάσος
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες, όπου η κάθε ομάδα έχει αποφασίσει το σπίτι της και 
το τι θα είναι κάθε στιγμή νερό, φωτιά, δάσος. Με την έναρξη του παιχνιδιού θα πρέπει να έχουν 
αποφασίσει να κάνουν την αντίστοιχη κίνηση του κάθε στοιχείου και να αρχίσει το κυνηγητό μεταξύ 
των δύο (2) ομάδων.
Ανάλογα με την αλυσίδα (το νερό σβήνει τη φωτιά, η φωτιά καίει το δάσος, το δάσος σταματά το 
νερό-πλημμύρα). Θα κερδίσει η αντίστοιχη ομάδα που έχει το πιο δυνατό στοιχείο. Αν οι ομάδες 
επιλέξουν το ίδιο στοιχείο, τότε γίνεται επανάληψη.
Η κάθε ομάδα έχει το σπίτι της. Αν κάποιος πιαστεί από την άλλη ομάδα, τότε πηγαίνει με την 
αντίπαλη ομάδα.



Μαγική μνήμη φύσης
Το Στέλεχος ζητάει από τα Αστέρια να φέρουν υλικά από τη φύση. Μπορεί να είναι κοχύλια, κουκουνάρια, φύλλα, πέτρες, χώμα αλλά 
δύο (2) από το καθένα, δηλαδή δύο (2) πέτρες, δυο (2) κοχύλια...
Το Στέλεχος ανακατεύει τα υλικά και τα βάζει σε ευθεία γραμμή μπροστά από τα Αστέρια. Έπειτα σκεπάζει τα υλικά, το κάθε ένα με ένα 
κουτάκι. Στη συνέχεια ζητά από τα Αστέρια να βρουν τα ζευγάρια.

Υλικά: κουτάκια, υλικά φύσης.

Συλλέκτες θησαυρών
Ένα Στέλεχος δίνει στα Αστέρια άδεια σπιρτόκουτα και τους ζητάει να συλλέξουν και να βάλει το κάθε Αστέρι στο κουτί του από έναν 
θησαυρό φύσης. (φύλα, χώμα, μικρές πέτρες κ.α.).
Έπειτα, το Στέλεχος ζητά από το κάθε Αστέρι ξεχωριστά να παρουσιάσει το μικρό του θησαυρό.

Υλικά: σπιρτόκουτα.

Το βραχιόλι που έλεγε μια ιστορία
Ένα Στέλεχος κατασκευάζει βραχιόλια με ταινία διπλής όψεως. Μπορεί να κολλήσει την ταινία σε λωρίδες υφάσματος, αφήνοντας 
περιθώριο στις άκρες, ώστε να μπορεί να δεθεί. Έπειτα, ζητάει από τα Αστέρια να μαζέψουν υλικά από τη φύση και να τα κολλήσουν στο 
βραχιόλι με τη σειρά που θέλουν. Δηλαδή, τα υλικά θα πρέπει να είναι κολλημένα με τέτοια σειρά, ώστε το κάθε Αστέρι να κατασκευάσει 
μια ιστορία και να την περιγράψει στα υπόλοιπα Αστέρια.

Υλικά: ταινία διπλής όψεως, λωρίδες υφάσματος.

Το τεντωμένο σχοινί
Το τεντωμένο σχοινί είναι ένα παιχνίδι που τα Αστέρια πρέπει με κλειστά μάτια να ισορροπήσουν πάνω σε σχοινί, να λύσουν κόμπους, να περάσουν 
μέσα από στεφάνι και να βρουν τα αντίστοιχα σχήματα (τετράγωνο, κύκλο, τρίγωνο, παραλληλόγραμμο) και να τα ταιριάξουν με τα ζεύγη τους.
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες. Υπάρχουν δυο (2) τεντωμένα σχοινιά στο έδαφος. Τα Αστέρια με δεμένα μάτια θα πρέπει να 
ισορροπήσουν πάνω στα σχοινιά και να φτάσουν μέχρι το πρώτο σταθμό χωρίς να πατήσουν στο έδαφος (δεξιά ή αριστερά του σχοινιού, 
δηλαδή, θα πρέπει να πατάνε πάνω στο σχοινί). Εκεί θα συναντήσουν έναν κορμό δέντρου, όπου θα υπάρχει ένα σχοινί δεμένο με 
κόμπο. Το Αστέρι αφού λύσει το σχοινί και προχωρήσει με τις οδηγίες των Αστεριών της ομάδας του, θα βρει το στεφάνι και θα περάσει 
από μέσα. Εκεί θα υπάρχει μια κούτα με αντικείμενα, που θα πρέπει να τα περάσει μέσα από τα αντίστοιχα κενά στην διπλανή κούτα που 
θα βρει με τη βοήθεια των συμπαικτών του.
Π.χ.: ένα κουτί από κυλινδρικό τοματοπολτό, θα πρέπει να το περάσει μέσα από τον κύκλο. Κερδίζει η ομάδα που θα έχει καλύτερο χρόνο.

Υλικά: σχοινί, στεφάνι, κούτα με αντικείμενα.
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Το ταξίδι των νάνων
Στο πάρκο ή στο δάσος που ο Γαλαξίας κάνει τον περίπατό του εμφανίστηκαν νάνοι. 
Για να καταφέρουν, όμως, να μείνουν πρέπει μα ανακαλύψουν τους θησαυρούς της περιοχής.
Οι νάνοι δεν είναι ψηλοί, οπότε για αυτούς τα ψηλά χόρτα είναι κάτι σαν ζούγκλα. 
Για να τους βοηθήσουν τα Αστέρια πρέπει να ÇμπουνÈ στα παπούτσια τους.
Χαράζουμε μια διαδρομή μικρή, σχετικά καθαρή και ελικοειδή. Ζητάμε από τα Αστέρια να πέσουν 
στα τέσσερα και να προχωρήσουν σιγά-σιγά περιγράφοντας όλα όσα βλέπουν κάτω, π.χ.: μια 
φωλιά από μυρμήγκι, μια ρίζα από δέντρο, ένα φυσικό εμπόδιο. Θα ανακαλύψουν απίστευτες 
λεπτομέρειες. Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί σε πολλά διαφορετικά σημεία.

Ο κόσμος μας ανάποδα
Απλό αλλά εντυπωσιακό. Βάζουμε τα Αστέρια να διαλέξουν ένα σημείο του πάρκου ή του
δάσους. Μετά τους λέμε να γυρίσουν πλάτη στο σημείο που διάλεξαν, να σκύψουν μπροστά και να 
κοιτάξουν ανάμεσα από τα πόδια τους. Ο κόσμος τώρα είναι ανάποδα.
Αφήνουμε τα Αστέρια να παρατηρήσουν τον ανάποδο κόσμο για λίγο και μετά, αφού γυρίσουν 
σε κανονική θέση, να μας περιγράψουν πως είναι ο κόσμος ανάποδα και τι συναισθήματα τους 
δημιούργησε.

Ένα δέντρο μέσα στη πόλη
Στην πόλη υπάρχουν δέντρα, συχνά όμως τα ξεχνάμε ή δεν τους δίνουμε την απαραίτητη σημασία. 
Κάνουμε έναν περίπατο με τον Γαλαξία μας μέσα στην πόλη. Παρατηρούμε τα δέντρα που 
συναντάμε στην διαδρομή.
Κάνουμε μια μικρή έρευνα: έχουν τσιμέντο; Έχουν κάγκελα; Σας φαίνονται υγιή; Έχουν σωλήνες για 
πότισμα;

Ηχολήπτες
Καθόμαστε στον ίσκιο ενός δέντρου και κλείνουμε τα μάτια μας για πέντε (5') λεπτά. Όταν
ανοίξουμε τα μάτια μας, το κάθε Αστέρι περιγράφει τους ήχους που άκουσε. Στο δεύτερο στάδιο, 
φτιάχνουμε όλοι μαζί μια ιστορία, χρησιμοποιώντας τους ήχους που περιέγραψαν τα Αστέρια.
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Κατασκευή μακέτας Çτο Αγρόκτημα των ΑστεριώνÈ
Η κατασκευή μακέτας θα διαρκέσει αρκετό διάστημα, για αυτό το Αστέρι υπεύθυνος συντήρησης μακέτας το επιβλέπει και κάνει τα 
απαραίτητα.
Ο σκοπός κατασκευής μακέτας είναι πολυδιάστατος. Ο βασικός σκοπός είναι, ότι πολλά Αστέρια δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν ένα 
αγρόκτημα, επομένως με την κατασκευή μακέτας, ένα Αστέρι μπορεί να δει έστω σε μικρή μορφή τι περιέχει ένα αγρόκτημα. Επίσης, σκοπός 
είναι ότι τα χαρακτηριστικά ηλικίας των Αστεριών έχουν προσαρμοστεί στη νέα επιστημονική πραγματικότητα με αποτέλεσμα, η κατασκευή 
μακέτας ή αλλιώς ο μοντελισμός να εξάπτει την περιέργεια των Αστεριών και να τα καθιστά στη νέα ροή της επιστημονικής κοινότητας. 
Θα χρησιμοποιηθούν υλικά από τη φύση με σκοπό να δείξουν στα Αστέρια, πως η μητέρα φύση μας προσφέρει απλόχερα πλούσια υλικά.
Η συλλογή των υλικών θα μπορούσε να γίνει με μορφή συγκέντρωσης ή μιας μικρής εξόρμησης στη φύση.
Αρχικά, τα Αστέρια ορίζουν ποιος από τα Αστέρια θα είναι:
- Ο υπεύθυνος εργολάβος.
- Ο αρχιτέκτονας.
- Οι χτίστες.
- Οι προμηθευτές υλικών.
- Οι επιστήμονες.
- Οι ηλεκτρονικοί.
- Οι γεωργοί.
- Ο υπεύθυνος συντήρησης μακέτας.
Το Αστέρι (μπορεί να είναι και δυο Αστέρια) αρχιτέκτονας, βγάζει το σχέδιο του οικοδομήματος με τα Στελέχη πάνω σε χαρτί. Στη συνέχεια 
της εργασίας επιβλέπει αν οι χτίστες και ο εργολάβος τηρούν το σχέδιο. Έπειτα το Αστέρι εργολάβος βλέπει το σχέδιο και σε συνεργασία με 
τους προμηθευτές υλικών αναζητούν υλικά στη φύση που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, καθώς και ένα μεγάλο μακετόχαρτο για τη 
βάση. Χαλίκια, πέτρες μικρές και χώμα για την κατασκευή των κτιρίων και εδάφους μακέτας (ίσως χρειαστεί κόλλα ή πηλός). Φύλλα, κλαδιά, 
πευκοβελόνες και κομμάτια από κουκουνάρια για την κατασκευή σκεπής των κτιρίων. Ξύλα και κλαδιά κομμένα σε μικρά κομμάτια για την 
κατασκευή παραθύρων, πόρτας και φράχτη του αγροκτήματος. Οτιδήποτε άλλο φυσικό υλικό.
Αφού λοιπόν, τα Αστέρια προμηθευτές υλικών δώσουν τα υλικά στα Αστέρια χτίστες και αφού οικοδομήσουν τα κτίρια, σειρά έχουν τα 
Αστέρια ηλεκτρονικοί και τα Αστέρια επιστήμονες.
Τα Αστέρια επιστήμονες σε συνεργασία με τα Αστέρια ηλεκτρονικούς θα κατασκευάσουν μικρές πηγές ανέμου ή ηλίου όπου η 
μακέτα θα έχει ενέργεια από τη φύση. Η Μακέτα είναι έτοιμη να παραδοθεί στα χέρια των Αστεριών γεωργών. Το Αστέρι εργολάβος, 
που επιβλέπει την κατασκευή μακέτας από τους χτίστες σε συνεργασία με το Αστέρι αρχιτέκτονα παραδίδει τη μακέτα στα Αστέρια 
γεωργούς. Όσον αφορά την διακόσμηση του αγροκτήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπόροι φακής και φασολιών με κομμάτια 
βαμβάκι πάνω σε κομμένες βάσεις ποτηριών μιας χρήσεως.

Τα Αστέρια Γεωργοί μπορούν να αρχίσουν την κατασκευή θερμοκηπίου και μέσα σε αυτό την καλλιέργεια γκαζόν, νεροκάρδαμου, φακών, 
φασολιών ή βασιλικού. Χρησιμοποιούν βαμβάκι ή χώμα από τη φύση κόκκινο ή μαύρο και μικρές ποσότητες φυτοχώματος. Χρησιμοποιούν 
μικρά κομμάτια κλαδιών και μικρά κομμάτια νάιλον για την κατασκευή του θερμοκηπίου, ποτίζουν τα φυτά με νερό.
Στο τέλος, τα Αστέρια, θα έχουν φτιάξει το δικό τους αγρόκτημα με υλικά της φύσης και θα έχουν ανακαλύψει τον κόσμο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υλικά: από τη φύση, κόλλα ή πηλός, βαμβάκι, κομμάτια νάιλον
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Περιβαλλοντικά 
παιχνίδια



Στόχοι και οφέλη

Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικά παιχνίδια έχει ως 
στόχο να τα ευαισθητοποιήσει σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να 
αποκτήσουν σεβασμό, προς τη φύση και προς το περιβάλλον. Τα παιδιά, 
συλλέγοντας το κατάλληλο υλικό για τα παιχνίδια θα αποκτήσουν 
γνώσεις για το μέλλον τους.
Τα οφέλη από περιβαλλοντικά παιχνίδια είναι πολλά, δημιουργούν 
στα παιδιά όραμα και τους δίνει τη δυνατότητα, να μαθαίνουν, να 
νοιάζονται, να συμμετέχουν, να δραστηριοποιούνται, να επικοινωνούν 
και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη για την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος.
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Περιβαλλοντικά παιχνίδια

Οικολογική μνήμη
Όλοι γνωρίζουμε το διάσημο παιχνίδι καρτών, αλλά γιατί να μην προσπαθήσουμε να το 
αναπαράγουμε με φυσικά υλικά;
Συλλέγουμε πέτρες, φύλλα, ξύλα, ρίζες και τα τακτοποιούμε στο έδαφος. Αφήνουμε τα Αστέρια να 
τα παρατηρήσουν προσεκτικά για λίγα λεπτά και στη συνέχεια καλύπτουμε τα στοιχεία με ένα πανί. 
Σε αυτό το σημείο, ζητάμε από τα Αστέρια να θυμηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούν.

Υλικά: πανί, υλικά της φύσης.

Μικροί εξερευνητές
Δίνουμε στα Αστέρια μεγεθυντικούς φακούς και τα αφήνουμε να περιεργαστούν μια 
μυρμηγκοφωλιά μια πασχαλίτσα, ένα φύλλο ή ό,τι τους κινήσει την περιέργεια. Τους δίνουμε μια 
φωτογραφική μηχανή και τον ρόλο του δημοσιογράφου, για να κάνουν ένα ρεπορτάζ εικόνων από 
την φύση. Φωτογραφίζουν ό,τι τους κάνει εντύπωση, ζώα, πουλιά, λουλούδια, περίεργους κορμούς, 
ακόμη και κάτι που δεν τους άρεσε ή ανθρώπινες παρεμβάσεις που κάνουν κακό στο περιβάλλον 
(σκουπίδια, απομεινάρια φωτιάς, κομμένα δέντρα). Όταν γυρίσουμε στην εστία κάνουμε μία έκθεση 
φωτογραφιών.

Υλικά: μεγεθυντικοί φακοί, φωτογραφική μηχανή.

Φυσικοί καλλιτέχνες
Στα Αστέρια αρέσει να ζωγραφίζουν και να θαυμάζουν τις ζωγραφιές τους. Μπορούμε να τους 
ζητήσουμε να σχεδιάσουν τα φυτά, τα λουλούδια και τα ζώα που παρατηρούν γύρω τους.
Όπως και κάθε καλλιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του, πρώτα μαθαίνουμε πως να φτιάχνουμε 
τα χρώματα και τα υλικά για τις δημιουργίες μας στην εστία μας. Θα είναι μια ευκαιρία να 
εκπαιδεύσουμε τα Αστέρια σχετικά με την ανακύκλωση, εκμεταλλευόμενοι μια δραστηριότητα που 
λατρεύουν ιδιαίτερα: γιατί η ανακύκλωση είναι μια τέχνη για μάθηση!

Ας δούμε πως.
Δημιουργούμε φυσικά χρώματα.
Γνωρίζουμε ότι όλα τα Αστέρια αγαπούν να χρωματίζουν και πολλά από αυτά αγαπούν να
χρωματίζουν με τα δάχτυλά τους, με τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή με τοξικά υλικά. Μπορούμε 
να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο δημιουργώντας χρώματα στην εστία με φυσικά υλικά, μια
ωραία εξοικονόμηση και μια καλή δραστηριότητα να κάνουμε με τα Αστέρια.
Η προετοιμασία είναι πολύ απλή: απλώς ανακατεύουμε όλα τα συστατικά. Μόλις έχουμε ένα 
ομοιογενές μείγμα, ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά σε μια κατσαρόλα, έως ότου έχει την υφή των 
χρωμάτων τέμπερα. Ρίχνουμε σε γυάλινα δοχεία και αφήνουμε να κρυώσει. Μόλις κρυώσει,
μπορούμε να προσθέσουμε τις φυσικές βαφές για να πάρουμε τα χρώματα μας!
Μερικά παραδείγματα: για το κόκκινο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό ντομάτας ή φράουλες, 
για κίτρινο σαφράν ή σκόνη κουρκουμά, πράσινο με μαϊντανό, καφέ με σκόνη καφέ. Εν ολίγοις, 
έχουμε επιλογή: τα χρώματα υπάρχουν ήδη στη φύση, απλά πρέπει να ξέρουμε, πως να βρούμε τον 
σωστό συνδυασμό για να τα δημιουργήσουμε.

Υλικά: για τη βάση: 1 φλιτζάνι κορν Φλάουερ, 1 φλιτζάνι αλεύρι, 2 κουταλιές αλάτι, 3 φλιτζάνια 

νερό, φράουλες, σαφράν, κουρκουμά, μαϊντανό, καφέ, κ.λπ.



Γάτες και ποντίκια
Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο (2) ισάριθμες ομάδες και στέκονται η μία απέναντι από την άλλη, σε σειρά. Η απόσταση μεταξύ τους 
είναι περίπου ένα μέτρο. Πίσω από κάθε σειρά και σε αρκετή απόσταση είναι η βάση της ομάδας που μπορούμε να την δηλώσουμε με 
μια κορδέλα, π.χ.: κόκκινη κορδέλα για τις γάτες και πράσινη για τα ποντίκια.
Το Στέλεχος διαβάζει αργά και καθαρά τις προτάσεις, οι οποίες φροντίζουμε να έχουν σχέση με το θέμα μας, στην προκειμένη 
περίπτωση το περιβάλλον. Αν η πρόταση που ακούγεται είναι σωστή οι γάτες κυνηγούν τα ποντίκια, προσπαθώντας να τα πιάσουν πριν 
φτάσουν στη βάση τους, ενώ, αν η πρόταση είναι λάθος κυνηγούν τα ποντίκια τις γάτες. Όποιος πιάνεται γίνεται μέλος της άλλης 
ομάδας. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν όλοι αμέσως τη σωστή απάντηση και γίνεται πανδαιμόνιο. Αν τα περισσότερα Αστέρια κάνουν 
λάθος, αφού σταματήσουν τους αποκαλύπτει το Στέλεχος την αλήθεια.

Παράδειγμα:

Σωστές προτάσεις
α) Το γυαλί ανακυκλώνεται.
β) Η καταστροφή των δασών επηρεάζει το κλίμα. 
γ) Οι κάμπιες γίνονται πεταλούδες.
δ) Τα σπρέι μολύνουν την ατμόσφαιρα.

Λανθασμένες προτάσεις
α) Τα σκουπίδια στην θάλασσα είναι λιχουδιές για τα ψάρια. 
β) Ένα σωστό Αστέρι πετάει το σκουπίδι του στον δρόμο.
γ) Όταν πλένουμε τα δόντια μας, αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή. 
δ) Το περιβάλλον μας ανήκει και το κάνουμε ό,τι θέλουμε.

Υλικά: κορδέλες.

Τροφική αλυσίδα
Χωρίζουμε τα Αστέρια σε ομάδες φυτών, φυτοφάγων, σαρκοφάγων και ανθρώπων (μπορεί να είναι και ένα Αστέρι σε κάθε ομάδα). 
Μπροστά κάθονται ξαπλωμένα τα φυτά. Πιο πίσω τα φυτοφάγα καθιστά, τρίτα τα σαρκοφάγα γονατιστά. Τελευταίος στέκεται όρθιος ο 
άνθρωπος, ο οποίος τρέφεται με είδη από όλες τις προηγούμενες ομάδες.
Το Στέλεχος κάνει τον γεωργό. Καθώς ραντίζει το χωράφι του, έχει κομμένα χαρτάκια και τα αφήνει στα κεφάλια των φυτών. Όταν 
τελειώσει το ράντισμα, τα φυτοφάγα τρώνε τα φυτά και έτσι παίρνουν στον οργανισμό τους το ράντισμα (τα χαρτάκια που είχαν 
πάνω τους τα φυτά). Όταν τα σαρκοφάγα τρώνε τα φυτοφάγα το ράντισμα περνάει σε αυτά. Τέλος έρχεται ο άνθρωπος και παίρνει το 
ράντισμα στον οργανισμό του.
Με αυτόν τον τρόπο τα Αστέρια αντιλαμβάνονται, ότι η χρήση φυτοφαρμάκων εκτός από τις βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον έχει 
και άμεση επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου. Υλικά: χρωματιστά χαρτάκια, χαρτοπόλεμος.
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Περιβαλλοντικά παιχνίδια

Θέατρο σκιών
Μπορεί να παιχτεί στην εστία με τον παραδοσιακό τρόπο ή στη φύση χρησιμοποιώντας ένα (1) τεντωμένο 
σεντόνι ανάμεσα σε δύο (2) δέντρα.
Μπορούμε να το μετατρέψουμε σε θεατρικό παιχνίδι, δίνοντας ρόλους-αρμοδιότητες στα Αστέρια.

Ο Καραγκιόζης δασοφύλακας
Μουσική 
Σκηνή πρώτη
Εμφανίζεται ο Καραγκιόζης με τα Κολλητήρια στη σκηνή.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ε ρε μανούλα μου! Όπα, όπα όπα! Ε ρε γλέντια σήμερα! Κυρίες και κύριοι και 
αγαπητά μου Αστέρια! Καθίστε σήμερα να παρακολουθήσετε την αφεντομουτσουνάρα μου
Δασοφύλακα! Ώ ρε γλέντια! Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε!
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ: Όπα, όπα, όπα! Γεια σου μπαμπάκο! 

Μουσική
Σκηνή δεύτερη
Εμφανίζονται ο Πασάς και η Βεζυροπούλα.
ΠΑΣΣΑΣ: Βάι βάι βάι βάι! Είμαι πολύ σεκλετισμένος κόρη μου! Βάι βάι βάι!!!
ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑ: Γιατί πατέρα μου; Τι είναι αυτό που σε βασανίζει;
ΠΑΣΣΑΣ: Ω ρε κόρη μου! Βλέπεις αυτό το ωραίο δασάκι, εκεί στο βάθος, πίσω από την καλύβα του 
Καραγκιόζη; Αυτό είναι το μεγάλο μου βάσανο κόρη μου. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί. 
Ο πολυχρονεμένος μας Σουλτάνος έχει αναστατωθεί από τις πυρκαγιές που καίνε τη χώρα και 
φοβάται για όλα τα δάση σε όλο του το βιλαέτι. Ετούτο εδώ είναι το μεγαλύτερο και ομορφότερο, 
αλλά ακόμα και αυτό, κάποιοι ασυνείδητοι άρχισαν να το καταστρέφουν.
ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑ: Για αυτό στεναχωριέσαι πατέρα μου; Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα προσλάβεις 
δασοφύλακες και αγροφύλακες.
ΠΑΣΣΑΣ: Καλά λες κόρη μου. Πάω αμέσως μέσα να πω στο Βεληγκέκα να φωνάξει τον Χατζηαβάτη 
για να διαλαλήσει το μαντάτο.

Μουσική
Σκηνή τρίτη
Βγαίνει ο Χατζηαβάτης
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ακούσατε, ακούσατε Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες, Κινέζοι. 
Ο πολυχρονεμένος μας Πασάς ζητά δασοφύλακα για το δάσος της πόλης μας. Ακούσατε, ακούσατε! 
(βλέπει την παράγκα του Καραγκιόζη). Βρε αυτή δεν είναι η παράγκα του Καραγκιόζη; Λες ο 
γρουσούζης να κάνει για δασοφύλακας, να μη χάσω κι εγώ το μπαξίσι του Πασά; Για να δοκιμάσω;
(Φωνάζει) Κα-ρα-γκιό-ζη; Καραγκιοζάκη μου; Καραγκιόζηηη! Ξύπνα βρε γρουσούζη! Ξύπνα 
πουλάκι μου και σε θέλω για δουλειά!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (βγαίνει από την καλύβα) Πάλι φωνάζεις βρε γρουσούζη, έξω από την καλύβα μου 
σαν σκύλος που του πάτησαν την ουρά; Τι θες;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Έλα βρε Καραγκιόζη μου, πολύ φαΐ μας περιμένει. Ο Πασάς ζητάει δασοφύλακα για 
το δασάκι που βρίσκεται πίσω από την καλύβα σου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άμα είναι για φαΐ εντάξει.... Αλλά, Τι λες βρε γρουσούζη Χατζηαβάτη; Και τι ξέρω εγώ από αυτά;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μα υπάρχει πιο κατάλληλος από σένα Καραγκιόζη μου, που όλη την ημέρα κοιμάσαι 



στο δάσος κάτω από τα δέντρα, αφού η καλύβα σου μπάζει από παντού;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχεις δίκιο Χατζηαβάτη. Και τι θα κάνω μωρέ;
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τίποτα Καραγκιόζη μου. Θα κάθεσαι στη σκιά, κάτω από τα δέντρα και θα προσέχεις μην έρθει κανένας και πειράξει το δάσος.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Α!!! Δεν είναι έτσι Χατζηαβάτη μου. Το δάσος και η προστασία του είναι πολύ σοβαρή δουλειά (προς τα Αστέρια). 
Έτσι δεν είναι Αστέρια μου; Τί λέτε; Εντάξει, δέχομαι. Θα γίνω κανονικός, επαγγελματίας δασοφύλακας και μάλιστα από τους 
πρώτους. Τρέμετε εμπρηστές! Τρέμετε καταπατητές! Τρέμετε οικοπεδοφάγοι και λοιποί ασυνείδητοι! Έρχεται ο Καραγκιόζης! 
Άντε Χατζηαβάτη! Τρέξε να πεις στον Πασά πως ο νέος δασοφύλακας έπιασε κιόλας δουλειά.

Μουσική
Σκηνή Τέταρτη
Εμφανίζεται ο Καραγκιόζης δασοφύλακας.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μωρέ τα πήρα κιόλας τα γαλόνια του δραγάτη. Για να δούμε όμως και πότε θα φάμε. Ας αρχίσω τώρα τη δουλειά μου. 
Θα κάτσω εδώ, έξω από την καλύβα μου που έχει και ρομάντζα.
Όμως πώς θα τα καταφέρω μόνος μου; Πώς θα φυλάω όλες τις πλευρές του δάσους; Πώς θα το καθαρίσω μόνος μου;
Ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο έξω από την καλύβα του, ξύνει και ξανά ξύνει το κεφάλι του μπας και του έρθει κάποια ιδέα.
Η νύχτα είναι ξαστεριά και τα αστέρια λάμπουν. Το βρήκα! Θα καλέσω τους φίλους μου τα Αστέρια να βοηθήσουν.
Και άμα πάει να μπει κανένας στο δάσος, αλλοίμονο του. Αχ! Τί είναι αυτό που έρχεται;

Μουσική.
Μπαίνει ο Μορφονιός.
Βρε, ο μετροπόντικας δεν είναι αυτός;
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Καλημέρα κύριε Καραγκιόζη. Τί κάνετε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι είσαι εσύ παιδάκι μου;
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Άνθρωπος. Δεν βλέπετε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άνθρωπος; Κι αυτό εδώ το κανόνι τί είναι;
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Α! Αυτή είναι η μυτούλα μου. Το μυτάκι μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μυτάκι είναι αυτό ή κομπρεσεράκι; Τέλος πάντων. Άντε λέγε τι θέλεις και ήρθες εδώ;
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Με έστειλε η μάνα μου να πετάξω τα σκουπίδια μας, εδώ στο δάσος. Σε λίγο θα έρθει η μουλαρονταλίκα να 
φορτώσουμε..
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες μωρέ γρουσούζη που θα πετάξεις τα σκουπίδια στο δάσος; Έπεσες και πάνω στον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν 
έμαθες, ότι ο Πασάς με διόρισε δασοφύλακα; Δεν
ντρέπεσαι να πετάς τα σκουπίδια σου στο δάσος; Τόσοι κάδοι σκουπιδιών υπάρχουν! Τόσοι κάδοι ανακύκλωσης! Ε, Αστέρια; τι λέτε; 
Δεν έχω δίκιο; Φύγε αμέσως κακομοίρη μου, γιατί θα πιάσω την μελιτζάνα που έχεις για μύτη και θα την κάνω ομελέτα (του τραβάει 
την μύτη).
ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Αααα! Αχ,αχ,αχ! Μη μου τραβάς τη μυτούλα μου! Αχ, μανούλα μου, πονάω, αχ,αχ! 
Καλά καλά, φεύγω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εντάξει, τον τακτοποίησα αυτόν. Άντε να δούμε τώρα ποιο άλλο σαΐνι θα φανεί.

Μουσική 
Σκηνή πέμπτη

Μπαίνει ο Μπάρμπα-Γιώργος.
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ: Πού είσαι ανιψούδι μ; Πού είσαι βρε χαντακωμένου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εδώ είμαι θείε μου, θειούλη μου, μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου! Για πες μου, με πιθύμησες κι ήρθες να με δεις; 
(απευθύνεται στα Αστέρια) Τι να θέλει ο βλάχος; Κάτι άσχημο μυρίζει εδώ.
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ: Έφερα του κουπάδ μου να βοσκήσ ιδού κάτου στου δασάκ! Του χόρτ στου χουριό είναι λίγου, γιατί δεν έβρεξε 
καθόλ, και δεν χουρταίνουν τα ζωντανά μ.
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και θέλεις βρε μπάρμπα να χορτάσουν τα πρόβατα με τα αθώα, τα μικρά δεντράκια 
και τα ολοτρύφερα βλασταράκια; Ε, Αστέρια; Δεν είναι άδικο αυτό; Δεν πρέπει να μεγαλώσουν, να 
ψηλώσουν και να φτιάξουν το δάσος μας ωραίο, να το χαιρόμαστε και να είμαστε υγιείς με τον 
αέρα του και το οξυγόνο που μας δίνει; Δεν συμφωνείτε; Όχι θείε μου, θειούλη μου, μπάρμπα μου, 
μπαρμπούλη μου! Αυτό δεν γίνεται. Άιντε στο χωριό σου και θα πω εγώ στον Πασά να σου στείλει 
τροφές. Άιντε μπαρμπούλη μου! Τράβα στο κονάκι σου.
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΣ: Καλά ανιψούδι μ, ούτι πεις, αλλά πρόσεχε, να κρατήσει του λόγο σ, γιατί θα σι 
σβιρκώσου και θα σ ταράξ στις σφαλιάρες. Άιντι, πάω τώρα. Γεια σ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Στο καλό μπάρμπα, στο καλό. Άντε, τον έστειλα κι αυτόν. Ελπίζω να μην έρθει κανείς άλλος.

Μουσική 
Σκηνή έκτη
Μπαίνει ο Σιορ-Διονύσης.
Σιορ-Διονύσης: Καλημέρα Καραγκιόζη. Τι κάνεις τζάνε μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ωχ, άντε πάλι. Μα όλοι σήμερα θα έρθουν; Εγώ καλά είμαι. Εσύ πες μου, τι γυρεύεις 
εδώ τέτοια ώρα;
ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Βρε τζάνε μ, τι λες να θέλω; Ολόκληρο οικόπεδο αγόρασα. Να, εκεί δίπλα στη 
λίμνη, να την θωρώ και να θυμάμαι το νησάκι μου. Ήρθα να δω σε ποια μεριά της λίμνης θα χτίσω 
το σπιτάκι μου και να έρχομαι το καλοκαίρι να κάνω διακοπές. Τούτο το δάσος είναι ότι πρέπει. 
Δροσερό και με ωραία θέα.
Να κάθομαι στη λίμνη και να βλέπω το ηλιοβασίλεμα. Να ακούω τα πουλιά να κελαηδούν. Όπως στο 
νησάκι μου σου λέω.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μα τι λέει ο άνθρωπος τώρα; Ήρθες εδώ να χτίσεις σπίτι; Για να χτίσεις σπίτι, πρέπει 
να κόψεις δέντρα, να χαλάσεις 
τη φύση. Και τότε, πάει η θέα, πάει, το κελάηδημα, πάνε όλα. Ακούσατε Αστέρια, τι τρομερές ιδέες 
έχει; Άντε πήγαινε στο νησί σου.
ΣΙΟΡ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Καραγκιόζο, σα να έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να κόβουμε τα δέντρα για να χτίζουμε 
σπίτια. Μετά πάει, χάθηκαν όλα. 
Θα γυρίσω στο νησί μου.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ουφ! Πάει κι αυτός. Τι δουλειά έπεσε σήμερα; Ας πάρω έναν υπνάκο κάτω από τούτο 
το δέντρο.

Μουσική 
Σκηνή έβδομη

Εμφανίζεται λαχανιασμένο ένα Αστέρι.
ΑΣΤΕΡΙ: Ξύπνα, Καραγκιόζη. Γρήγορα, γρήγορα! Πήρε φωτιά η γούνα μας!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι συμβαίνει;
ΑΣΤΕΡΙ: Τρομερά και φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Ήρθε ο Σταύρακας. Και επειδή κάποιος του 
είπε, ότι φυλάς το δάσος και δεν αφήνεις κανέναν, σκέφτηκε ο μάγκας να έρθει από την πίσω 
μεριά. Και που να σου πω τι ήθελε...
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι ήθελε, Αστέρι; Λέγε γρήγορα. Περίεργο μου φαίνεται να άφησε το καφενείο και 
να ήρθε στο δάσος.
ΑΣΤΕΡΙ: Το πιο τρομερό πράγμα ήθελε. Άκουσον-άκουσον. Έφερε κοψίδια και μπριζόλες. Να 
ανάψει, λέει φωτιά και να τις ψήσει. 
Να έρθουν και οι φίλοι του να φάνε, να πιούν, να γλεντήσουν στον καθαρό αέρα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες τώρα; Σοβαρά; Να πάρει φωτιά το δάσος ,να καούν τα δέντρα, να καούν τα 
λουλουδάκια, να φύγουν οι μελισσούλες, τα πουλάκια, τα λαγουδάκια και μαζί με αυτά και ο 
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καθαρός αέρας; Μα τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος.
ΑΣΤΕΡΙ: Μην ανησυχείς Καραγκιόζη. Άλλωστε γι' αυτό δεν μας φώναξες; Μια χαρά του τα είπαμε και τον στείλαμε πίσω στο καφενείο.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπράβο Αστέρια. Ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ σε σας. Εμφανίζεται ο Χατζηαβάτης.
ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μπράβο Καραγκιόζη. Ο Πασάς είναι κατενθουσιασμένος με την δουλειά σου.
Έμαθε, ότι έδιωξες όλους αυτούς που θέλουν να το καταστρέψουν. Λίρες. Πολλές λίρες σε περιμένουν. Και φαΐ. Πολύ φαΐ...
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μιαμ, μιαμ, μιαμ... Θα φάω με δέκα μασέλες. Ο καθαρός αέρας μου άνοιξε την όρεξη. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε τη 
κοιλιά μας. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Όμως, θα πάρω και τους βοηθούς μου, τα Αστέρια, μαζί. Χωρίς αυτούς 
δεν θα τα κατάφερνα.
Αλλά τις λίρες δεν τις θέλω. Άλλωστε πληρώθηκα και μάλιστα με το πιο μεγάλο και σπάνιο νόμισμα από τις λίρες. 
Με τον καθαρό αέρα, την φρεσκάδα και την ομορφιά του δάσους.
Λοιπόν Αστέρια, τι λέτε; Θέλετε όλοι μαζί να προστατεύουμε για πάντα το δάσος; Να μάθουμε σε όλους πώς να το προστατεύουν; 
Ότι είναι ευθύνη όλων μας; Θα τους φωνάξουμε όλους και θα φτιάξουμε ομάδες, όπως μας έδειξαν τα Αστέρια, για να οργανώσουμε 
την φύλαξη του δάσους. Μετά θα πούμε στον Πασά να στείλει φαγητά και μπόλικο κρασί στην πλατεία του χωριού και θα στήσουμε 
ένα τρικούβερτο γλέντι.
Βρε γλέντια που έχουν να γίνουν! Αβάντι μαέστρο ένα καλαματιανό. 

ΤΕΛΟΣ

Οι μέλισσες
Γνωρίζουμε ότι οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση από την οποία προκύπτει η τροφή.. Σκεφτείτε ότι υπάρχει 
συγκεκριμένο είδος μελισσών που επικονιάζουν το κακαόδεντρο και τον καφέ. Τα τελευταία χρόνια η μείωση του πληθυσμού των 
μελισσών είναι μεγάλη. Ξέρουμε επίσης, τις μέλισσες σαν το ενοχλητικό έντομο που ζει σε κυψέλες και επίσης τσιμπάει. 
Όταν μιλάμε για μέλισσες, μιλάμε για το περιβάλλον και την επάρκεια τροφής για τον άνθρωπο.
Τι χρειάζονται οι μέλισσες για να ζήσουν; Μα φυσικά λουλούδια. Μπορούμε εύκολα να φυτέψουμε λουλούδια σε μέρη που δεν 
υπάρχουν και έτσι να αυξηθεί ο πληθυσμός των μελισσών.

Σποροβόμβες
Φτιάχνουμε σποροβόμβες και τις πετάμε στο κοντινό δάσος, πάρκο ή την αυλή μας. Μπορούμε τις βάλουμε σε γλάστρες, έτσι ώστε τα Αστέρια να 
παρακολουθούν την εξέλιξη τους.
Χρησιμοποιούμε διάφορους σπόρους, κυρίως ανθοφόρους, για να προσελκύσουν περισσότερες μέλισσες.

Α‹ τρόπος 
Ανακατεύουμε σπόρους στο χώμα και πλάθουμε μικρά μπαλάκια. Τυλίγουμε τα χωμάτινα μπαλάκια σε πηλό και στεγνώνουμε σε κρύο 
αέρα ή στον ήλιο. Πετάμε τις σποροβόμβες και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Με τις πρώτες βροχές οι σποροβόμβες θα 
ανοίξουν, οι σπόροι θα ελευθερωθούν και θα αρχίσουν να φυτρώνουν.

Υλικά: χώμα, πηλό, σπόρους.

Β‹ τρόπος
Βάζουμε στο μπλέντερ χαρτιά (χρησιμοποιούμε άχρηστα χαρτιά, ώστε να τονίσουμε και την σημασία της ανακύκλωσης) και νερό και 
πολτοποιούμε.
Σουρώνουμε τον πολτό και τον στύβουμε. Ανακατεύουμε τους σπόρους ζυμώνοντας ελαφρά. Πλάθουμε μπαλίτσες και στεγνώνουμε. 
Μπορούμε να απλώσουμε τον πολτό και να κόψουμε με κουπατ.

Υλικά: κομμάτια χαρτιού, νερό, σουρωτήρι, σπόρους, μπλέντερ.
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ!



Παραδοσιακά παιχνίδια

Τα Παραδοσιακά παιχνίδια μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με 
προφορική περιγραφή ή επίδειξη των μεγαλύτερων προς τους 
μικρότερους. Στην αρχαιότητα έπαιζαν τυφλόμυγα, κρυφτό και 
πεντόλιθα.
Τα παραδοσιακά παιχνίδια είναι ομαδικά και παίζονται στις αλάνες, 
στις γειτονιές... Εκτός από τη διασκέδαση, παρέχουν μια σειρά από 
διάφορα οφέλη τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.
Κάθε παραδοσιακό παιχνίδι εκφράζει την εποχή και την κοινωνία. Από 
τα αρχαία χρόνια το παιχνίδι ήταν τρόπος ζωής, τρόπος εκμάθησης. 
Ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης τόνιζαν, ότι η διδασκαλία πρέπει να 
γίνεται με παιχνίδια, μουσική και χορό. «Νους υγιής εν σώματι υγιείΜ 
όπως έλεγαν. Η ευρηματικότητα, η κίνηση, η φαντασία, το γέλιο ήταν 
οι βασικοί κανόνες των παραδοσιακών παιχνιδιών.
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Παραδοσιακά παιχνίδια της Σύμης
Πινακωτή-πινακωτή
Τα Αστέρια μαζεύονται σε μια μεριά και σχηματίζουν μια ομάδα, τη ÇμάναÈ και Çτ‹ αρνάκιαÈ της. Απέναντί τους, 
σε κάποια απόσταση, στέκεται ο ÇαπεσταλμένοςÈ του βασιλιά. Η μάνα κάθεται σ‹ ένα σκαλοπάτι ή σκαμνί, και 
πάνω της κάθεται το ÇχαϊδεμένοÈ αρνάκι της. Δίπλα του κάθονται τα υπόλοιπα Αστέρια, το ένα πλάι άλλο. Τα 
Αστέρια βάζουν το χέρι στο αυτί τους, για ν‹ ακούνε καλά. Έρχεται από απέναντι ο απεσταλμένος του βασιλιά 
και με δυνατή φωνή κάνει τον παρακάτω διάλογο με καθένα από τα Αστέρια της σειράς, διαδοχικά, ώσπου να 
φτάσει στη μάνα: 
Απεσταλμένος: Πινακωτή πινακωτή!
Αστέρι: Από τ‹ άλλο μου τ‹ αυτί, γιατί είν‹ η μάνα μου κουφή!
Απεσταλμένος: Πινακωτή πινακωτή!
Αστέρι: Από τ‹ άλλο μου τ‹ αυτί, γιατί είν‹ η μάνα μου κουφή!
Απεσταλμένος: Πινακωτή πινακωτή! 
Μάνα: Ορίστε!
Απεσταλμένος: Είπε ο βασιλιάς να μου δώσεις ένα αρνί.
Μάνα: Διάλεξε και πάρε!
Ο απεσταλμένος του βασιλιά απλώνει το χέρι του κι ακουμπώντας ένα-ένα τα κεφάλια των Αστεριών τα 
αξιολογεί λέγοντας:
ÇΑυτό μυρίζει..., αυτό μυρίζει κανέλα ! Το παίρνω!È
Ο απεσταλμένος παίρνει αυτό το Αστέρι και φεύγει. Το αφήνει, ξανάρχεται και επαναλαμβάνεται ο ίδιος 
διάλογος μέχρι ο απεσταλμένος να πάρει όλα τ‹ αρνιά της μάνας. Της μένει τελικά μόνο το μανάρι της. 
Ο απεσταλμένος το ζητά κι ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:
Μάνα: Δεν έχω άλλο. 
Απεσταλμένος: Έχεις.
Μάνα: Ένα το έχω, δεν το δίνω, μα τον Άγιο Κωνσταντίνο! 
Απεσταλμένος: Θα μου το δώσεις!
Μάνα: Αυτό το θέλω για να με πλένει, να με χτενίζει, να με ψειρίζει.
Απεσταλμένος: Θα το πάρω! 
Μάνα: Έλα να το βρεις!
Στα λόγια αυτά, όλα τα Αστέρια έρχονται και τριγυρίζουν τη μάνα με το μανάρι της και προσπαθούν να το 
κρύψουν από τα μάτια του απεσταλμένου.
Απεσταλμένος: Θα το βρω. Για δείξτε μου όλοι το δαχτυλάκι σας!
Τα Αστέρια του προτείνουν το μικρό δαχτυλάκι τους. Μαζί τους βέβαια απλώνει το δαχτυλάκι του και το μανάρι. Ο 
απεσταλμένος αγγίζει ένα-ένα τα δάχτυλα των Αστεριών και λέει:
Απεσταλμένος: Αυτό δεν είναι... Αυτό δεν είναι...
Αν ο απεσταλμένος αναγνωρίσει το δαχτυλάκι του μαναριού, λέει: Απεσταλμένος: Αυτό είναι, και το παίρνω.
Το παίρνει και φεύγει, και το παιχνίδι τελειώνει. Αν όχι, ξεκινάει απ‹ την αρχή.

Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό
Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν αρκετά Αστέρια, ενώ χρειάζεται και ένα μαντήλι. 
Τα Αστέρια βγάζουν με κλήρο τη ÇμάναÈ και, έπειτα, κάθονται κάτω σταυροπόδι σε κύκλο. 
Έχουν τα χέρια πίσω, με τις παλάμες ανοικτές. Το Αστέρι που κάνει τη ÇμάναÈ στέκεται αρχικά έξω από τον 
κύκλο και κρατά το μαντήλι. Αρχίζει κατόπιν να κινείται γύρω από τον κύκλο τραγουδώντας:
ÇΑλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό, έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω, παπούτσια δε μου πήρε να πάω στον χορόÈ.
Όσο τραγουδά και κινείται γύρω από τον κύκλο, πετά το μαντήλι πίσω από ένα Αστέρι και συνεχίζει να γυρίζει 
τραγουδώντας, μέχρι να αντιληφθούν τα Αστέρια, ότι δεν το κρατά πια. Τότε, το Αστέρι που κάθεται και 
αντιλαμβάνεται ότι έχει κοντά του το μαντήλι σηκώνεται και κυνηγά τη ÇμάναÈ. Όταν η ÇμάναÈ πιαστεί, κάθεται 
στη θέση του Αστεριού που το έπιασε και εκείνο πλέον κάνει τη ÇμάναÈ.
Υλικά: μαντήλια



Δεν περνάς κυρά-Μαρία
Τα Αστέρια είναι σε κύκλο. Έξω από τον κύκλο είναι η κυρά-Μαρία. Τα Αστέρια του κύκλου τραγουδούν:
ÇΠού θα πας κυρά-Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάςÈ (δις). Το Αστέρι έξω απο τον κύκλο τραγουδά:
ÇΘε να πάω εις τους κήπους δεν περνώ, δεν περνώÈ (δις)
ÇΤι να κάνεις εις τους κήπους δεν περνάς, δεν περνάςÈ (δις)
ÇΓια να κόψω δυο βιολέτεςÈ
ÇΤι τις θέλεις τις βιολέτες;È
ÇΝα τις δώσω στην καλή μουÈ
ÇΚαι ποια είναι η καλή σουÈ
ÇΗ καλή μου είναι η... È

Τσιγκολελέτα ή ένα φράγκο η Βιολέτα
Δυο (2) Αστέρια στέκονται πλάι-πλάι με σταυρωτά τα χέρια τους και χοροπηδώντας προχωρούν στο ρυθμό του τραγουδιού.
ÇΈνα φράγκο η βιολέτα τσιγκολελέτα τσιγκολελέτα, ένα φράγκο η βιολέτα τσιγκολελέτα πράσινα κουφέταÈ
Όταν τελειώσει το τραγούδι, κάνουν διπλή στροφή και συνεχίζουν:
ÇΔυο δεκάρες η βιολέτα, τσιγκολελέτα, τσιγκολελέτα, δυο δεκάρες η βιολέτα και πράσινα κουφέταÈ
Το Αστέρι που ακούει το όνομά του βγαίνει από τον κύκλο κι ακολουθεί την κυρά-Μαρία.

Κολοκυθιά
Τα Αστέρια είναι σημαντικό να θυμούνται ποιο νούμερο έχουν, για να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Ο πρώτος ξεκινά λέγοντας: 
ÇΈχω μια κολοκυθιά που έχει τέσσερα (4) κολοκύθια!È. Τότε το Αστέρι που έχει τον αριθμό τέσσερα (4), πρέπει να πει: ÇΚαι γιατί να 
έχει τέσσερα (4);È Τα άλλα Αστέρια τον ρωτούν: ÇΚαι πόσα να έχει;È και εκείνος τους λέει: ÇΝα έχει τρία (3) κολοκύθια!È. Οπότε το 
Αστέρι με τον αριθμό τρία (3) πρέπει να απαντήσει και οι ίδιες ερωτήσεις γίνονται ξανά και ξανά, μέχρι κάποιο Αστέρι να μπερδευτεί 
και να πει το δικό του αριθμό ή κάποιον που δεν υπάρχει.

Πετάει-πετάει
Η ÇμάναÈ ορίζεται με κλήρο, βάζει το δείκτη του δεξιού χεριού της πάνω σε ένα πέτρινο πεζούλι ή σε μια μεγάλη ίσια πλάκα ή σε 
τραπέζι και με τη σειρά τους, όλα τα Αστέρια μαζεύονται γύρω της σε κύκλο και κάνουν το ίδιο. Η μάνα αρχίζει το παιχνίδι λέγοντας: 
ÇΠετάει, πετάει ο αετός;È και συγχρόνως σηκώνει ψηλά το δεξί της χέρι σε ένδειξη πως πραγματικά πετάει. Τα Αστέρια κάνουν 
ακριβώς το ίδιο. Η μάνα για να παραπλανήσει τα Αστέρια αναφέρει, εκτός από τα πουλιά που πετούν και ζώα ή πράγματα που φυσικά 
δεν πετούν. Λέει π.χ.: Çπετάει, πετάει το γεράκι;È κι αμέσως μετά Çπετάει, πετάει το κεράκι;È. Τα Αστέρια παρασύρονται από το 
ομοιοκατάληκτο των λέξεων και το σήκωμα του χεριού της ÇμάναςÈ και σηκώνουν το χέρι τους όχι μονάχα στην λέξη γεράκι που 
πετάει αλλά και στην λέξη κεράκι που δεν πετάει. Η ÇμάναÈ φυσικά έχει το δικαίωμα από τους κανόνες ενός παιχνιδιού να σηκώσει 
το χέρι της και για όσα δεν πετούν. Τα Αστέρια που σηκώνουν το δεξί τους χέρι στην λέξη ÇκεράκιÈ, π.χ.: χάνουν και συγχρόνως 
δέχονται να κάνουν τον ήχο του ζώου π.χ.: γαϊδάρου.

Η μικρή Ελένη
Τα Αστέρια πιάνονται σε κύκλο. Στο κέντρο του κύκλου κάθεται γονατιστό ένα Αστέρι, η Çμικρή ΕλένηÈ, που προσποιείται, ότι κλαίει. 
Τα Αστέρια γυρίζουν γύρω-γύρω και τραγουδούν:
ÇΗ μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Σήκω Ελένη με κλειστά τα μάτια. τον ήλιο κοίτα και 
χαιρέτησεÈ.Μόλις τελειώσει το τραγούδι, η μικρή Ελένη σηκώνεται όρθια με κλειστά μάτια, υψώνει το κεφάλι κατά τον ήλιο κι έπειτα, 
ψηλαφιστά, πλησιάζει ένα από τα Αστέρια του κύκλου και διαλέγει ένα στην τύχη. Το Αστέρι που διάλεξε η μικρή Ελένη παίρνει τη θέση της 
στο κέντρο του κύκλου και το παιχνίδι ξαναρχίζει.
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Παραδοσιακά παιχνίδια

Λύκε - λύκε είσαι εδώ;
Τα Αστέρια στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο και ένα Αστέρι (ο λύκος) βρίσκεται σε απόσταση δέκα-
δεκαπέντε μέτρα μακριά τους. Προχωρούν προς το λύκο και τραγουδούν:
Çπερπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε-λύκε είσαι εδώ;È Αυτός τους 
απαντά: ÇΝαι, φοράω το πουλόβερ μουÈ.
Ο διάλογος επαναλαμβάνεται, ωσότου ο λύκος αποφασίσει ότι έβαλε αρκετά ρούχα και απαντά:
ÇΝαι, παίρνω το μπαστούνι μου και σας κυνηγώÈ.
Αρχίζει το κυνηγητό και όποιο Αστέρι πιαστεί γίνεται ÇλύκοςÈ.

Η γάτα και το ποντίκι
Τα Αστέρια πιασμένα σχηματίζουν κύκλο. Ένα (1) Αστέρι μπαίνει στο κέντρο του κύκλου (το ποντίκι) 
και ένα άλλο μένει έξω από τον κύκλο (η γάτα).
Η γάτα προσπαθεί να μπει στον κύκλο περνώντας ή κόβοντας τη λαβή των Αστεριών. Αν η γάτα τα 
καταφέρει, το ποντίκι προσπαθεί να βγει έξω από τον κύκλο, με τη βοήθεια των Αστεριών που σηκώνουν 
τις λαβές τους. Όταν η γάτα πιάσει το ποντίκι μέσα ή έξω από τον κύκλο, επιλέγονται δύο (2) άλλα Αστέρια.

Οι φωλιές
Τα Αστέρια πιασμένα χέρι-χέρι σε μικρές ομάδες, σχηματίζουν φωλιές. Σε κάθε φωλιά μπαίνει 
ένα Αστέρι,(το πουλάκι), εκτός από ένα, που μένει χωρίς φωλιά. Τα Αστέρια σηκώνουν τις λαβές 
τους, τα πουλιά βγαίνουν έξω από τη φωλιά τους και μαζί με το πουλί χωρίς φωλιά προσπαθούν να 
μπουν σε άλλες φωλιές. Το παιχνίδι συνεχίζεται με αλλαγή ρόλων.

Μέλισσα - μέλισσα
Τα Αστέρια σε δύο (2) ομάδες στέκονται αντικριστά, πιασμένα χέρι-χέρι, σε μεγάλη απόσταση. 
Η πρώτη ομάδα φωνάζει Çμέλισσα-μέλισσα!È
Η δεύτερη ομάδα απαντά Çμέλι γλυκύτατο!È Η πρώτη συνεχίζει ÇΣε ποιόν παραγγείλατε;È
Τότε, ένα Αστέρι της πρώτης ομάδας φωνάζει το όνομα ενός Αστεριού της πρώτης ομάδας.
Το Αστέρι αυτό τρέχει προς τη δεύτερη ομάδα, με σκοπό να κόψει ένα σημείο της. Αν τα καταφέρει, 
επιστρέφει στην ομάδα του παίρνοντας και ένα από τα Αστέρια της αντίπαλης ομάδας. Αν δεν τα 
καταφέρει, μένει στην άλλη ομάδα. Η στιχομυθία επαναλαμβάνεται με το Αστέρι που έτρεξε. 
Κερδίζει η ομάδα που έχει τα περισσότερα Αστέρια.

Η αλλαγή
Όλα τα Αστέρια, εκτός από αυτό που θα φυλάει διαλέγουν από ένα δέντρο, πιάνονται σε κύκλο και 
χορεύοντας γύρω-γύρω φωνάζουν:
ÇΠίτουρο ένα (1), πίτουρο δύο (2), πίτουρο τρία (3)!È
Αμέσως τρέχουν στο δέντρο τους. Σε λίγο δύο-δύο (2-2) αρχίζουν τις συνεννοήσεις. Κι όταν 
κρίνουν τη στιγμή κατάλληλη φωνάζουν ÇΑλλαγήÈ κι αλλάζουν μεταξύ τους δέντρα. Το Αστέρι που 
τα φυλάει, μόλις το ακούσει, τρέχει να πιάσει κάποιο δέντρο που έμεινε άδειο. Αν προλάβει, τότε, 
τα φυλάει το Αστέρι που έμεινε χωρίς δέντρο.



Τα κεραμίδια
Τα Αστέρια χαράζουν έναν κύκλο και στο κέντρο στήνουν το ένα πάνω στο άλλο πέντε (5) κεραμιδάκια. Ύστερα, σε απόσταση πέντε-
έξι (5-6) μέτρων χαράζουν μια γραμμή και χωρίζονται σε δύο ομάδες.
Τα Αστέρια της πρώτης ομάδας, ένα-ένα, πατώντας στη γραμμή, σημαδεύουν με ένα μικρό τοπάκι τα κεραμιδάκια για να τα 
γκρεμίσουν. Αν αποτύχουν, έρχεται η σειρά της δεύτερης ομάδας. Όταν κάποιο Αστέρι τα γκρεμίσει, η ομάδα του τα διασκορπίζει 
μέσα στον κύκλο για να δυσκολέψει την άλλη ομάδα που, για να κερδίσει, πρέπει να τα ξαναστήσει. Κι ενώ οι παίκτες της δεύτερης 
ομάδας αγωνίζονται να ξαναστήσουν τα κεραμιδάκια, τα Αστέρια της πρώτης ομάδας τους χτυπούν με το τοπάκι για να τους 
ÇκάψουνÈ δηλαδή να τους βγάλουν έξω από το παιχνίδι. Τότε, συχνά, κάποια Αστέρια στέκονται επίτηδες να χτυπηθούν για να 
παρασύρουν το τόπι μακριά και να δώσουν στους δικούς τους καιρό να τελειώσουν το στήσιμο.

Υλικά: κεραμίδια, κιμωλίες, πέτρες.

Πάνω χέρι - Κάτω χέρι
Τα Αστέρια κάθονται γύρω-γύρω οκλαδόν και ορίζεται ένα Αστέρι που θα σκύβει το κεφάλι του κάτω για να μην βλέπει τα υπόλοιπα 
Αστέρια. Κάθεται στο κέντρο του κύκλου για να μπορούν τα Αστέρια να χτυπούν ρυθμικά την πλάτη του. Όταν όλα είναι έτοιμα και ο 
σκυμμένος παίκτης φωνάζει ÇμπρόςÈ τότε τα Αστέρια αρχίζουν τα χτυπήματα τραγουδώντας:
ÇΠάνω χέρι, κάτω χέρι τίνος είν‹ το παραπάνω το δεξί ή τ‹ αριστερό;È.
Στην τελευταία λέξη κάποιο απ‹ όλα τα Αστέρια σηκώνει ψηλότερα το χέρι του και ο σκυμμένος παίκτης οφείλει να το βρει. Αν το βρει 
αλλάζει θέση με κάποιο άλλο Αστέρι που έχει σειρά, αν δεν το βρει ξανακάθεται ο ίδιος.

Οι Ψείρες
Ένας κρατάει τη μπάλα, την πετάει ψηλά και λέει:
ÇΝα την πιάσει ο... È, λέγοντας το όνομα κάποιου Αστεριού που παίζει. Το Αστέρι αυτό πρέπει να πιάσει τη μπάλα και να πει αμέσως: 
ÇΈνα, δύο, τρία, στοπ!È
Αμέσως πρέπει να σταματήσουν όλοι. Αυτός που έχει τη μπάλα κάνει τρία (3) βήματα για να πλησιάσει αυτόν που θέλει να πετύχει. 
Αν δεν τον πετύχει, τότε παίρνει μια ψείρα (πόντο).
Αν τον πετύχει όμως παίρνει την ψείρα ο άλλος. Όποιος συμπληρώσει πέντε (5) ψείρες, τα υπόλοιπα Αστέρια του βγάζουν ψευδώνυμο 
και τον φωνάζουν με αυτό σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού.

Υλικά: μπάλα.

Παραδοσιακά παιχνίδια της Ηπείρου
Τα καρύδια
ÇΤα ΚαρύδιαÈ είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζουν τα Αστέρια στην  Ήπειρο την ημέρα των Χριστουγέννων. Είναι ένα ομαδικό 
και ευχάριστο παιχνίδι και παίζεται στο χώμα με καρύδια. Κάποιο Αστέρι χαράζει στο χώμα μια ευθεία γραμμή. Πάνω σ‹ αυτή, κάθε 
Αστέρι βάζει κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, το κάθε Αστέρι με τη σειρά του και από κάθετη απόσταση ενός με δύο μέτρα από τη 
γραμμή των καρυδιών, σημαδεύει σκυφτό, και με το μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του, κάποιο άλλο καρύδι. Όποιο καρύδι 
πετύχει και το βγάλει έξω από τη γραμμή το κερδίζει και δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει 
το επόμενο Αστέρι. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να βγουν από τη γραμμή όλα τα καρύδια.

Υλικά: καρύδια
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Παραδοσιακά παιχνίδια

Tσίουμπου-τσιούμπου τάρα
Το παιχνίδι αυτό παίζεται από δύο (2) Αστέρια. Με κλήρο ορίζεται ποιο Αστέρι θα καθίσει πρώτο 
κάτω και ποιο θα μπει ÇκαβάλαÈ. Το Αστέρι πού είναι ÇκαβάλαÈ, κάνει το χέρι γροθιά και χτυπάει 
ελαφρά στο κεφάλι τού άλλου Αστεριού και λέει: Τσίουμπου-τσίουμπου τάρα-τάρα την μαντάρα. (Ο 
Γιωργάκης από κάτω ο Πετράκης από πάνω), βρες αν ξέρεις πόσα έχω. Τελειώνοντας τα λόγια αυτά 
ανοίγει την γροθιά και αφήνει μερικά δάχτυλα ανοιχτά κλείνοντας τα άλλα. Μερικές φορές, για να 
παραπλανήσει τον συμπαίκτη του, φέρνει και το άλλο χέρι πάνω στο κεφάλι του και ανοίγει κι από 
αυτό δάχτυλα ή δεν ανοίγει. Το κάνει μόνο και μόνο για παραπλάνηση. Όταν βρει το Αστέρι, πόσα 
δάχτυλα έχει ανοιχτά, κατεβαίνει αυτός πού ήταν ÇκαβάλαÈ και γίνεται αλλαγή ρόλων.

Το δαχτυλίδι
Τα Αστέρια σχηματίζουν έναν κύκλο. Παίρνουν ένα δαχτυλίδι και το κρατούν μέσα στις χούφτες τους, 
κρατώντας τα χέρια πίσω στα νώτα.  Ένα άλλο Αστέρι βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου. 
Τα Αστέρια μετακινούν όσο μπορούν πιο κρυφά το δαχτυλίδι από χέρι σε χέρι και από Αστέρι σε Αστέρι και 
τραγουδούν: 
ÇΠουν‹ το πουν‹ το, το δαχτυλίδι, ψάξε-ψάξε δε θα το βρεις, δε θα το βρεις, δε θα το βρεις, το δαχτυλίδι 
που ζητείςÈ.
Το Αστέρι προσπαθεί να μαντέψει σε ποιανού τα χέρια βρίσκεται το δαχτυλίδι και τρέχει πότε προς τη μία 
και πότε προς την άλλη. Όταν κατορθώσει και βρει το δαχτυλίδι, αλλάζει ρόλο. Το Αστέρι, πού στα χέρια του 
βρέθηκε το δαχτυλίδι, αρχίζει να ψάχνει. ο δαχτυλίδι πέρασε, πάει πέρα, πάει πέρα, πάει πέρα, μώρ-ψάχτο 
ξεχασμένο.

Υλικά: δαχτυλίδι

Παραδοσιακά παιχνίδια των Επτανήσων
Τα μανιταράκια
Τα μανιταράκια παίζονται από τέσσερα (4) άτομα και πάνω. Τα Αστέρια βγάζουν κάποιον να
ÇφυλάειÈ. Αυτός μετράει μέχρι το δέκα (10) και αρχίζει να κυνηγάει. Όταν πάει να πιάσει κάποιο 
Αστέρι, τότε αυτό το Αστέρι κάθεται κάτω. Έτσι εκείνος που κυνηγάει δεν μπορεί να το πιάσει.
Για να ξανασηκωθεί κάποιο Αστέρι πρέπει κάποιο άλλο Αστέρι να περάσει από πάνω του. Όταν 
όλοι έχουν κάτσει κάτω και μείνει μόνο ένας όρθιος, αυτός δεν πρέπει να κάτσει κάτω γιατί 
θα τα ÇφυλάειÈ. Αν καταφέρει να πιάσει αυτόν που έμεινε τον κάνει να φυλάει αυτός. Ενώ αν 
καταφέρει, αυτός που έμεινε όρθιος, να περάσει πάνω από κάποιο Αστέρι, το παιχνίδι συνεχίζεται. 
Το πρώτο Αστέρι που θα καταφέρει να πιάσει, θα είναι ο επόμενος που θα τα φυλάει.



Πίκο-Πίκο
Ένας τα φυλάει και ένα από τα Αστέρια βαράει μια μπάλα που έχουν τοποθετήσει μέσα σε κύκλο. Μόλις χτυπηθεί η μπάλα, αυτός 
που φυλάει τρέχει να την πιάσει ενώ οι άλλοι κρύβονται. Πιάνει τη μπάλα και την στήνει πάλι μέσα στον κύκλο. Αμέσως ξεκινάει να 
ψάχνει τους άλλους. Όταν ανακαλύψει κάποιον πάει στον κύκλο, σηκώνει το πόδι του πάνω από τη μπάλα και λέει:
Çπίκο-πίκοÈ στο όνομα αυτού που είδε. Αν όμως όσο ψάχνει προλάβει κάποιος να βαρέσει τη μπάλα ελευθερώνονται όλοι και τα 
ξαναφυλάει πάλι ο ίδιος.
Τελειώνει το παιχνίδι όταν ανακαλύψει όλους όσους κρύβονται.

Νερό, πυρκαγιά και πυρκαγιά
Είναι ένα πολύ απλό παιχνίδι, χρειάζεστε οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο. Καλύπτουμε τα μάτια ενός Αστεριού, ενώ ένα άλλο Αστέρι 
κρύβει το αντικείμενο, προσέχοντας να μην κάνει θόρυβο. Ανοίγουμε τα μάτια στο Αστέρι και σε αυτό το σημείο η ομάδα των άλλων 
Αστεριών τον βοηθά να τον βρει χρησιμοποιώντας τις λέξεις Çνερό ... νερόÈ εάν ο αναζητητής απομακρυνθεί από το κρυφό σημείο.
ÇΦωτιά...È. Μαν πλησιάζει.
ÇΦωτιά... φωτιάÈ αν είναι πολύ κοντά. Στη συνέχεια, το Αστέρι θα κάνει αναζήτηση μόνο σε αυτήν την περιοχή έως ότου το βρει. Μια 
κραυγή χαράς σηματοδοτεί την ανακάλυψη. Σε αυτό το σημείο θα είναι δυνατό να ξεκινήσουμε ξανά με ένα άλλο Αστέρι.

Παραδοσιακά παιχνίδια της Πρέβεζας
Μότσιος
Δύο (2) ομάδες Αστεριών και στη μέση ο Μότσιος, ένα (1) μεταλλικό κουτί που οι δύο (2) ομάδες προσπαθούν να ρίξουν. Όταν η μια 
ομάδα στοχεύει η άλλη καραδοκεί για να πιάσει την μπάλα και να αποκτήσει το πλεονέκτημα να ρίξει αυτή τον Μότσιο.

Άνοιξε την πόρτα
Όλα τα Αστέρια είναι σε κύκλο, εκτός από ένα που βρίσκεται στην μέση του κύκλου. 
Τα Αστέρια που είναι στον κύκλο φωνάζουν ενώ ταυτόχρονα πιασμένα χέρι-χέρι περπατάνε στον κύκλο:
ÇΆνοιξε τη πόρτα, Άνοιξε τη πόρτα. Άνοιξε τη πόρτα εάν θέλεις να βγειςÈ. Μετά το Αστέρι στο κέντρο λέει:
ÇΧάνω το κλειδί, έχασα το κλειδί, έχασα το κλειδί, δεν γνωρίζω πώς θα βγωÈ.
 Τότε τα Αστέρια στον κύκλο ξαναλένε:
ÇΤότε θα μείνεις μέσα για μια εβδομάδα, εκτός και εάν έχεις τη δύναμη να κόψεις την αλυσίδαÈ.
Ο κύκλος σταματά να γυρίζει, τα Αστέρια σφίγγουν δυνατά τα χέρια και το Αστέρι που είναι στο κέντρο διαλέγει σε ποιο σημείο θα 
προσπαθήσει να τρέξει και να σπάσει την αλυσίδα. Εάν τα καταφέρει μπαίνει στον κύκλο και ένα άλλο Αστέρι παίρνει την θέση του, 
διαφορετικά συνεχίζει μέχρι να τα καταφέρει.
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Για τα παιχνίδια δούλεψαν:

Η  Έφορος του Κλάδου Αστεριών
Κωνσταντίνα Καρυδάκη

Οι Βοηθοί Εφόρου Κλάδου Αστεριών 
Βασιλική Μαλιάτση, Εκπαιδευτικός 

Ελένη Κοντού, Εκπαιδευτικός
Κωστής Βομπίρης, Καθηγητής μουσικής

Υπεύθυνος Ομάδας Συνεργατών παιχνιδιών
Κωστής Βομπίρης

Ομάδα Συνεργατών παιχνιδιών
Βασιλεία Καραΐσκου 

Ειρήνη Θεοδωρλή
Κική Λιόλιου 

Παναγιώτα Αντωνίου

Φιλική συμμετοχή
Αναστασία Παμουκτσόγλου, 

διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρώην Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτο 
με ειδικότητα, Αξιολόγηση και Επιμόρφωση.


