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∆ραστηριότητες για προθέρµανση… 
 
 

� Η Ζωή των Φυτών – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ 
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τα παιδιά να σκεφτούν πόσο µας 
επηρεάζουν το κλίµα και το περιβάλλον µας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αφορµή για να 
ξεκινήσει συζήτηση για το πώς παίρνουµε χαρά από το περιβάλλον µας και τι µπορούµε να 
κάνουµε για να γίνουµε πιο ευτυχισµένοι. Είναι µια καλή εισαγωγή για δραστηριότητες 
αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης. Ζητάµε από όλους τους παίκτες να φανταστούν ότι είναι 
φυτά ή δέντρα. ∆ίνουµε τους χαρακτηρισµούς (είδος φυτού ή δένδρου) και ζητάµε από τα 
παιδιά να µιµηθούν τα φυτά αυτά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ήχους και φωνές.  
 
1. Ξεκινάµε σαν µικρός σπόρος στο έδαφος: Κουλουριαζόµαστε σαν σπόρος 
2. Ο ήλιος λάµπει και ζεσταίνει το χώµα: Αρχίζουµε να ξεδιπλωνόµαστε 
3. Βρέχει: Αρχίζουµε να µεγαλώνουµε 
4. Ο ήλιος λάµπει ξανά: Συνεχίζουµε να µεγαλώνουµε µέχρι να σταθούµε όρθιοι 
5. Ώρα συγκοµιδής: Έρχεται ο αγρότης (Αρχηγός) να µαζέψει τα φρούτα 
6. Ξαφνικά έρχεται µια µεγάλη καταιγίδα: Κουνιόµαστε πέρα δώθε, µερικά δέντρα πέφτουν. 
7. Έρχεται ο χειµώνας: Τρέµουµε και ανατριχιάζουµε. Μερικά από τα φύλλα πέφτουν 
 
� Τα Λεµόνια – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

 
Αυτή η δραστηριότητα δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές, ακόµη και σε πράγµατα που νοµίζουµε 
ότι είναι τα ίδια. Είναι αφορµή για συζήτηση σχετικά µε το τι µας κάνει διαφορετικούς και τι 
κοινά έχουµε µεταξύ µας.  
 

� Θα χρειαστείτε: Ένα λεµόνι για κάθε παίκτη και ένα στυλό µόνιµης γραφής 

 
1. ∆ίνουµε σε κάθε παίκτη ένα λεµόνι. Τους ζητάµε να γράψουν επάνω το όνοµά τους. 

∆ίνουµε στους παίκτες 2’ να επεξεργαστούν το λεµόνι όσο καλύτερα µπορούν (σχήµα, 
υφή, σηµάδια). 

2. Ζητάµε από τους παίκτες να καθίσουν κοντά κοντά, οι ώµοι να ακουµπούν σε ένα κλειστό 
κύκλο µε τα χέρια πίσω από την πλάτη τους. Οι παίκτες κοιτάζουν προς το κέντρο του 
κύκλου και δεν βλέπουν τα χέρια των υπολοίπων.  

3. Μοιράζουµε σε κάθε παίκτη από ένα λεµόνι µε τυχαία σειρά. Τους ζητάµε να 
επεξεργαστούν το λεµόνι και να το δώσουν προς τα αριστερά. Αν νοµίζουν πως το λεµόνι 
που κρατούν είναι το δικό τους το κρατούν και συνεχίζουν να δίνουν τα υπόλοιπα προς 
τα αριστερά. 

4. Αυτό γίνεται για 5’ ακόµα ή µέχρι όλοι να βρει ο καθένας το λεµόνι του. 
5. Ζητάµε από τους παίκτες να κοιτάξουν τα λεµόνια που έχουν στα χέρια τους και τους 

ρωτάµε τι είναι αυτό που τους κάνει διαφορετικούς και πως αυτό επηρεάζει τη ζωή µας.  
 

� Κόλλησε Το! - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 

Ο σκοπός είναι να καταλάβουµε την σηµασία της εκπαίδευσης – µόρφωσης, σαν ένα από τα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Χρησιµοποιήστε τη δραστηριότητα αυτή για να συζητήσετε το 
δικαίωµα στην εκπαίδευση.  

� Θα χρειαστείτε: 9 αυτοκόλλητα µε τις παρακάτω λέξεις γραµµένες πάνω στο καθένα: 

ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΦΑΓΗΤΟ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ, ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
 
1. ∆ίνουµε σε κάθε παίκτη από ένα αυτοκόλλητο, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν. 
2. Κάθε παίκτης παίρνει µια καρέκλα και την τοποθετεί στη µέση του δωµατίου. 
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3. Βάζουµε µουσική και αρχίζουµε να παίζουµε µουσικές καρέκλες. Μόλις σταµατήσει η 
µουσική όλοι πρέπει να καθίσουν. 

4. Αποµακρύνετε µια καρέκλα και παίζετε ξανά. Όποιος µείνει όρθιος φεύγει από το παιχνίδι. 
Παρόλα αυτά όµως έχετε 60’’ για να αποφασίσετε αν µπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό που 
αντιπροσωπεύει το αυτοκόλλητο που κρατά ο παίκτης που πρέπει να φύγει. Αν δεν 
θέλουν να φύγει, µπορούν να ανταλλάξουν τον παίκτη µε κάποιον άλλον.   

5. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µέχρι να φύγουν όλοι. Ποιος είναι ο νικητής? Γιατί είναι 
αυτό το πιο σηµαντικό ανθρώπινο δικαίωµα; 

 
� ∆εν είναι ∆ίκαιο - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

 Η δραστηριότητα αυτή ενισχύει την συνειδητοποίηση ότι όλοι έχουν δικαίωµα στη µόρφωση, 
ανεξάρτητα από το φύλο τους ή την οικονοµική τους κατάσταση. Από την ιστοσελίδα της 
UNESCO (www.unesco.org) µπορείτε να ενηµερωθείτε για όλα τα στοιχεία που αφορούν τα 
ποσοστά των γυναικών που έχουν πρόσβαση στη µόρφωση στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Συζητείστε για τι µπορεί όλα αυτά να συµβαίνουν 
και τι µπορεί να γίνει για να αυξηθεί ο αριθµός 
των κοριτσιών που πάνε στο σχολείο.  
 

� Θα χρειαστείτε: Ένα κοµµάτι χαρτί και ένα 

µολύβι για κάθε παίκτη. Κάποια αντικείµενα για το 
παιχνίδι µνήµης 
 
1. Μοιράστε τους παίκτες σε 2 οµάδες. Η µία 

οµάδα έχει το 10% των παικτών και η άλλη, 
η µεγαλύτερη, το 90% των παικτών. 

2. ∆ώστε στην µικρότερη οµάδα το 90% των 
µολυβιών και του χαρτιού. Στην µεγαλύτερη 
οµάδα δίνετε το 10% των µολυβιών και του 
χαρτιού. 

3. ∆ώστε στην µικρότερη οµάδα τραπέζι και 
καρέκλες για κάθε παίκτη και στην 
µεγαλύτερη οµάδα δίνετε µόνο ένα τραπέζι 
και µια καρέκλα ανάµεσά τους.  

4. Παίξτε το παιγνίδι του ΚΙΜ µε όλα τα παιδιά. 
(βάζοντας 10 αντικείµενα σε ένα δίσκο. Τα 
δείχνετε για 10’’ και µετά τα σκεπάζετε και 
ζητάτε από κάθε παιδί να γράψει τα 10 
αντικείµενα µέσα σε ένα λεπτό). 
Ξεκαθαρίστε σε όλους πριν ξεκινήσει το 
παιχνίδι ότι δεν έχουν δικαίωµα να µιλήσουν 
µεταξύ τους, να κουνηθούν από εκεί που 
βρίσκονται  και να χρησιµοποιήσουν 
οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα µολύβια και το 
χαρτί που τους δόθηκε. 

5. Για να περάσουν τη δοκιµασία πρέπει τα 
παιδιά να γράψουν ή να ζωγραφίσουν τα 
αντικείµενα στο δικό τους χαρτί. 

6. Μετά από ένα λεπτό µαζεύουµε τα χαρτιά και 
βλέπουµε ποιος πέτυχε. Το πιο πιθανό είναι 
ότι πέρασαν περισσότεροι από τη µικρότερη 

οµάδα, παρά από την µεγαλύτερη οµάδα, που λίγοι θα τα κατάφεραν. Ανακοινώστε τους 
νικητές επιβραβεύοντας τη νίκη τους.  

7. Συζητείστε τι σκοπό νοµίζουν είχε αυτή η δραστηριότητα. Ρωτήστε παίκτες και από τις 2 
οµάδες πως αισθάνθηκαν. 

8. Συζητήστε τι µπορεί να λειτούργησε ως µειονέκτηµα και γιατί; Τι προεκτάσεις έχει αυτό 
στην πρόσβαση της εκπαίδευση 
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Ατοµικές ∆ραστηριότητες για να κερδίσεις το Σήµα της Παγκόσµιας 
Ηµέρας Σκέψης… 
 
� Αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση & την αυτοεκτίµηση 

 
� Πρότυπα - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 

∆ιαλέξτε 2 πρότυπα ατόµων. Ένα δηµόσιο πρόσωπο που εκτιµάτε και 
κάποιον που γνωρίζετε. Μάθετε για τη ζωή τους και βρείτε πράγµατα από 
τη ζωή τους τα οποία θα µπορούσαν να σας διδάξουν κάτι. Ανταλλάξτε και 
µοιραστείτε αυτά που µάθατε µε άλλους.  
 

� Να είστε θετικοί - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Ένα αναπάντεχο θετικό σχόλιο µπορεί να κάνει χαρούµενη την ηµέρα µας και να µας χαρίσει 
αυτοπεποίθηση. Ζητήστε από όλους να σκεφτούν 5 άτοµα που ξέρουν και των οποίων η 
αυτοπεποίθηση θα µπορούσε να τονωθεί µε ένα απλό θετικό σχόλιο από εµάς και αφού το 
κάνουµε το συζητάµε µαζί µετά από µία εβδοµάδα. 
 

� Στάσου έξω από το πλήθος - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Σκεφτείτε για οµοιότητες και διαφορές. Σχηµατίστε έναν πολύ µεγάλο κύκλο και αρχίστε να 
φωνάζετε θετικά στοιχεία που µπορεί να έχουν οι παίχτες. Οτιδήποτε, από το αν είναι 
κοινωνικός ή ζωγραφίζει ωραία µέχρι το αν έχει αδερφό ή αδερφή. Κάθε φορά που κάποιος 
ακούει κάτι και αισθάνεται ότι τον αφορά, κάνει ένα πηδηµατάκι προς το κέντρο του κύκλου. 
Ενθαρρύνετε τους παίκτες να παροτρύνει ο ένας στον άλλο, αν νοµίζουν ότι κάποιος πρέπει να 
πηδήξει και διστάζει. Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι φτάσουν στριµωγµένοι στο κέντρο του 
κύκλου.   
 
 

� Μαθαίνοντας µαζί µπορούµε ν’ αλλάξουµε τον κόσµο 
 

� Συνέντευξη από µια γυναίκα σύµβολο/πρότυπο - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

Πάρτε συνέντευξη από µια γυναίκα της κοινωνίας σας µε θέµα την επίσηµη και την άτυπη 
µορφή εκπαίδευσης και το πόσο σηµαντικά είναι. ∆ηµοσιεύστε την συνέντευξη σε κάποιο 
έντυπο του τόπου σας (σχολική εφηµερίδα, τοπικό Τύπο κτλ). 

 
� Οργανώστε µια Λέσχη Ανάγνωσης - 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Προγραµµατίστε στην Οµάδα σας την ανάγνωση του 
ίδιου βιβλίου από όλα τα µέλη και µετά συζητήστε το. 
Εναλλακτική λύση είναι να διαβάσει ο καθένας από ένα 
διαφορετικό βιβλίο και µετά να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους. ∆ώστε τους σχετική θεµατολογία.  
 

� Οργάνωση ∆ραστηριότητας Ανάγνωσης 
Παραµυθιού - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥΣ 

 
Τα Στελέχη διαβάζουν το αγαπηµένο τους παραµύθι 
στα Αστέρια και αν θέλουν το παρουσιάζουν µε 
δηµιουργικούς τρόπους. 
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� Γράψε ένα 10’ θεατρικό έργο - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Το θέµα θα αφορά ένα κορίτσι που δεν διαβάζει καλά. ∆είξε πως αυτό επηρεάζει τη ζωή της και 
πως ξεπερνάει τα προβλήµατά που αντιµετωπίζει µε τη δύναµη της θέλησης. Παρουσίασε το 
στην Οµάδα σου. 
 

� Γίνε εθελοντής - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Βοήθησε εθελοντικά νέους ανθρώπους ή ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση. 
 

� Πως µαθαίνω - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Οι άνθρωποι µαθαίνουν µε διαφορετικό τρόπο – άλλοι µε τα µάτια, άλλοι µε τ’ αυτιά, άλλοι 
τριγυρνώντας και αγγίζοντας. 
∆οκίµασε όλους τους τρόπους και πες ποιος σου ταιριάζει. Για παράδειγµα, µάθε ένα ποίηµα. 
Χωριστείτε σε 3 οµάδες. Η µία οµάδα θα προσπαθήσει να το µάθει µε τα µάτια, όπου θα 
µπορούν να ζωγραφίσουν τι λέει το ποίηµα ή να το γράψουν, κτλ. Όσοι προσπαθήσουν να το 
µάθουν µε τα αυτιά τους, θα το πουν ο ένας στον άλλον και εκείνοι στην οµάδα που τριγυρνά 
και αγγίζει. Μπορούν να το µάθουν χρησιµοποιώντας κάρτες, οµοιώµατα, παιχνίδια κλπ. Ποιοι 
νοµίζετε ότι έχουν καλύτερα αποτελέσµατα; Ποιοι θα προτιµούσαν κάποιο άλλο τρόπο να 
µάθουν; 
 

� Ζώντας και ∆ουλεύοντας για έναν πιο δίκαιο κόσµο 
 

� Ιδανικό επάγγελµα -  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Παρουσίασε το ιδανικό για σένα επάγγελµα, στην Οµάδα σου. Συζητήστε τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα. Καλό θα ήταν αν θα µπορούσατε να καλέσετε έναν σύµβουλο 
επαγγελµατικού προσανατολισµού, για να σας µιλήσει σχετικά.  
 

� Γίνετε η σκιά κάποιου - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Προγραµµατίστε και γίνετε η σκιά κάποιου (για λίγες ώρες), που κάνει τη δουλειά που θα 
θέλατε. Μάθετε από πρώτο χέρι τα υπέρ και τα κατά και µοιραστείτε τα στην Οµάδα σας.  
 

� Μάντεψε το επάγγελµα - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Γράψε διαφορετικά επαγγέλµατα πάνω σε φύλλα χαρτιού. Χωριστείτε σε 2 Οµάδες. ∆ύο µέλη 
της κάθε Οµάδας παρουσιάζουν εναλλάξ µε µιµική το κάθε επάγγελµα στην οµάδα τους. Η 
οµάδα πρέπει να βρει το επάγγελµα. Συζητήστε ποιο από όλα τα επαγγέλµατα σας ενδιαφέρει 
πιο πολύ και γιατί. 
 

� Μεταµφιεζόµαστε - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ 
 
Μεταµφιεστείτε σε επαγγελµατίες που ασκούν διαφορετικά επαγγέλµατα. Βγάλτε φωτογραφίες 
και κάντε µια έκθεση φωτογραφίας στην Εστία σας ή εκδώστε ένα ηµερολόγιο. 
 

� Φτιάξτε το δικό σας επιτραπέζιο - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ  
 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσετε πρώτοι στην δουλειά των ονείρων σας. Θα χρειαστείτε 
µπογιές, ένα µεγάλο χαρτόνι, ένα µολύβι για να σχεδιάσετε τα τετράγωνα (τύπου φιδάκι) και 
φτιάξτε τα ζάρια. Μέσα στα τετράγωνα γράψτε θετικά και αρνητικά σχόλια που θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν την καριέρα σας π.χ. πέρασες τις εξετάσεις ή χρειάζεται να αφήσεις το σχολείο 
να βοηθήσεις την άρρωστη αδερφή σου κτλ. Στα θετικά ο παίκτης µπορεί να προχωρήσει 1-3 
τετράγωνα, στα αρνητικά χάνει ένα γύρο ή πάει πίσω 2 τετράγωνα κλπ.  
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� Άνθρωποι που επηρεάζουν τα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 
 
 

� Φτιάξτε ένα βιβλίο µε κολλάζ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Φτιάξτε ένα βιβλίο µε κολλάζ από πετυχηµένες προσωπικότητες σε διάφορους τοµείς και 
πρόσθεσε σηµειώσεις για το πώς µπορεί να γίνει κανείς καλός Αρχηγός. Παρουσίασε το στην 
Οµάδα σου. 
 

� Παίρνοντας αποφάσεις - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
 
Πως αποφασίζετε στην Οµάδα σας; ∆οκιµάστε καινούργιους τρόπους… Φτιάξτε µια κάλπη και 
ψηφίστε για το τι θέλετε να κάνετε. Άλλη ιδέα είναι να χτυπάτε τα πόδια και να χειροκροτείτε 
όταν ακούτε µια δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει και να παραµένετε απαθείς όταν η 
δραστηριότητα δεν σας ενδιαφέρει.  
 
 

� «Λέω τη γνώµη µου». Αποκτώ δύναµη µέσα από την Συνηγορία  
 

� Χρησιµοποιώντας τη φωνή σου - 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

 
Παίξτε αυτό το παιχνίδι για να δώσετε στα παιδιά 
να καταλάβουν ότι µε τη φωνή τους επηρεάζουν 
τον κόσµο γύρω τους. Φτιάξτε µια πορεία µε 
εµπόδια στην Εστία σας και χωριστείτε σε οµάδες 
των 3 ατόµων. Ένα παιδί σε κάθε οµάδα έχει 
κλειστά τα µάτια και οι άλλοι δύο πρέπει να το 
καθοδηγούν να διανύσει τη διαδροµή, 
χρησιµοποιώντας µόνο τη φωνή τους και όχι 
αγγίζοντας το. Κερδίζει η οµάδα που έκανε πρώτη 
τη διαδροµή και σε λιγότερο χρόνο.  
 

� Συνέντευξη από µια γυναίκα πολιτικό - 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

 
Προσκαλέστε µια γυναίκα πολιτικό (σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο) να µιλήσει µε την οµάδα σας 
για τη δουλειά της. Προετοιµάστε ερωτήσεις για θέµατα που εσείς θεωρείται σηµαντικά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


