
Tips για 

Παιχνίδια και Ασκήσεις

Ιδανικά παιχνίδια για νεοσύστατες ομάδες ή για τις πρώτες μέρες της
σχολικής χρονιάς. 
Βοηθούν στην ενίσχυση των σχέσεων σε ομάδες παιδιών που
γνωρίζονται μεταξύ τους. 
Επιλέξτε να πραγματοποιούνται ως αρχικές δραστηριότητες σε ένα
πρόγραμμα.
Ξεκινήστε με την εμπλοκή σε αυτά όλης της ομάδας και μετέπειτα
χωρίστε τα μέλη της ομάδας (πχ σε ζευγάρια) για τυχόν επιμέρους
δραστηριότητες γνωριμίας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Τα παιχνίδια γνωριμίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς βοηθούν στη
μείωση του άγχους που μπορεί να νιώθουν τα νέα μέλη μιας ομάδας.
Ταυτόχρονα βοηθούν τα παιδιά να δομήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Παιδαγωγική θεάτρου. Παπαδόπουλος Σ. (2010)
Το κουτί της ομάδας
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-
PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf

45 λεπτά Θέατρο.
https://45leptatheatro.weebly.com/iotadelta941epsilonsigmaf/3646555
Ασκήσεις για ομάδες (Προνήπια – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο –
Ενήλικοι). Λουτριανάκη, Β (2019). 

Θεατροπαιχνίδια 
Παπαθανασίου, Α. (2001). Εκδόσεις: Κέδρος ISBN139789600419092

Παιδαγωγικά Παιχνίδιά. Ά' μέρος. Καμπέρη -Τζουριάδου Ε. (2004) Ιωάννινα.
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1409/256.pdf

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf
https://45leptatheatro.weebly.com/iotadelta941epsilonsigmaf/3646555
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1409/256.pdf
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Ιδανικά για ζέσταμα.
Συνδυάστε τα με οπτικοαουστικά ερεθίσματα (μουσική, εικόνες).
Βοηθούν ιδιαίτερα τα συνεσταλμένα παιδιά να εκφράσουν ευκολότερα
τα συναισθήματά τους.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Πρόκειται για παιχνίδια μη λεκτικής επικοινωνίας, όπου οι συμμετέχοντες
εκφράζονται μέσα από την κίνηση.

Παιδαγωγική θεάτρου. Παπαδόπουλος (2010)
Κάνε ότι κάνω
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-
PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf

Παιχνίδια – Ασκήσεις ΙΙ
Για ένα δημιουργικό νεανικό θέατρο: παιχνίδια, ασκήσεις, τεχνικές. 
Γκόβας Ν. (2003). Εκδόσεις: Μεταίχμιο 
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-
PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf

Θεατροπαιχνίδια 
Παπαθανασίου, Α. (2001). Εκδόσεις: Κέδρος ISBN139789600419092

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_THEATRO/Papadopoulos-PaidagogikiTheatrou-Apospasmata.pdf


Tips για 

Παιχνίδια και Ασκήσεις

Ιδανικά για ομάδες μελών που γνωρίζονται μεταξύ τους (σχολικές
ομάδες). 
Προσοχή στην επιλογή των παιχνιδιών!

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

 Είναι σημαντικό ο εμψυχωτής να γνωρίζει όσο καλύτερα γίνεται την 
 ομάδα του και να είναι ενήμερος για τις σχέσεις των μελών που έχουν ήδη
δημιουργηθεί. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα να έρθει
κάποιο μέλος της ομάδας σε δύσκολη θέση.

Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να βασίζονται το ένα στο άλλο. 
Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν έχοντας ένα κοινό στόχο, γεγονός που
ενισχύει τη συνεργατική μάθηση. Ανακαλύπτουν νέες πτυχές του εαυτού,
τους αλλά και των υπολοίπων συμμετεχόντων μελών. Καλλιεργούν νέες
δεξιότητες και συμπεριφορές.

Θεατροπαιχνίδια 
Παπαθανασίου, Α. (2001). Εκδόσεις: Κέδρος ISBN139789600419092

Παιδαγωγικά Παιχνίδιά. Ά' μέρος. Καμπέρη -Τζουριάδου Ε. (2004) Ιωάννινα.
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1409/256.pdf

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

45 λεπτά Θέατρο.
https://45leptatheatro.weebly.com/iotadelta941epsilonsigmaf/3646555
Ασκήσεις για ομάδες (Προνήπια – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο –
Ενήλικοι). Λουτριανάκη, Β (2019). 

22 Fun Team Building Games & Activities for Kids. Unicef kid power.
https://www.unicefkidpower.org/fun-team-building-activities-for-kids/

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1409/256.pdf
https://45leptatheatro.weebly.com/iotadelta941epsilonsigmaf/3646555
https://www.unicefkidpower.org/fun-team-building-activities-for-kids/

