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Στην αρχή του σχολικού έτους 2015-2016 ξεκινήσαμε ένα 
σχέδιο δράσης σχετικά με τη φύση και την άσκηση. 
Επιλέξαμε σαν θέμα μας τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. 
Παιχνίδια παραδοσιακά, που παίζονται σε φυσικούς χώρους, 
από πολλά παιδιά και μαθαίνονται από γενιά σε γενιά. Το 
συγκεκριμένο θέμα μας εκφράζει σαν παιδιά γιατί είναι κάτι 
που το κάνουμε κάθε μέρα και μας ψυχαγωγεί. Θέλαμε να 
γνωρίσουμε κι άλλα παιχνίδια που δεν τα ξέραμε, καθώς και 
τον τρόπο που τα έπαιζαν παλιότερα.



Για να πετύχουμε το στόχο μας, που ήταν να καταγράψουμε όσα 
περισσότερα παιχνίδια μπορούσαμε, σκεφτήκαμε να συντάξουμε 
έναν κατάλογο παιχνιδιών,  ξεκινώντας από αυτά που ήδη ξέραμε 
και αναζητώντας νέα. Ρωτήσαμε παππούδες, γιαγιάδες και φίλους 
μας. Στη συνέχεια, επειδή θέλαμε να δούμε αν παίζουν αυτά τα 
παιχνίδια και άλλα παιδιά ή αν τα έπαιζαν οι μεγάλοι στην παιδική 
τους ηλικία, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και φτιάξαμε δύο 
ερωτηματολόγια που αναφερόταν το πρώτο στα παιδιά και το 
δεύτερο στους μεγάλους και τα μοιράσαμε. Στο τέλος 
συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις και βγάλαμε τα συμπεράσματα.



Συγκεντρώσαμε πάνω από 30 παιχνίδια και από αυτά, επιλέξαμε όσα μας 
άρεσαν και αρχίσαμε να τα παίζουμε, αρχικά στο προαύλιο του σχολείου 
και κατόπιν σε φυσικούς χώρους, δίνοντας έτσι βιωματικό χαρακτήρα στο 
project μας.



Ερωτηματολόγιο για παιδιά
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Πού ζείτε;                  Σε πόλη  _          Σε χωριό  _
 Παίζετε παιχνίδια με τους φίλους σας;         Ναι _      Όχι  _
 Τι παιχνίδια παίζετε; ……………………………………………………
 …………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………...
 Έχετε ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζετε;
 Που παίζετε;   Γειτονιά  _     δρόμος  _     αυλή  _       πλατεία  _    αλάνα  _   σχολείο  _         σπίτι   _           

άλλο  _
 Ποιος σας μαθαίνει παιχνίδια;       Γονείς  _    παππούς-γιαγιά  _     φίλοι   _
 μεγαλύτερα παιδιά  _    δάσκαλοι  _       μόνοι σας  _
 Αυτοσχεδιάζετε παιχνίδια με τους φίλους σας;
 Ακολουθείτε τους κανόνες των παιχνιδιών;
 Συμμετέχουν όλα τα παιδιά της γειτονιά σας; 
 Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι; Περιγράψτε το: ....................................
 ………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………
 Σήμερα τα παιδιά προτιμούν τα παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους ή προτιμούν τα video games – τηλεόραση 

– κινητό;
 Τι ενδιαφέρον βρίσκετε στα παιχνίδια που προτιμάτε; .......................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 Σχόλια – παρατηρήσεις: ………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………



Ερωτηματολόγιο για μεγάλους
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Πού μεγαλώσατε;                  Σε πόλη  _          Σε χωριό  _
 Παίζατε παιχνίδια όταν ήσασταν παιδιά;         Ναι _      Όχι  _
 Τι παιχνίδια παίζατε; ……………………………………………………
 …………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………...
 Σε τι ηλικία ξεκινήσατε να παίζετε αυτά τα παιχνίδια;
 Είχατε ελεύθερο χρόνο και χώρο για να τα παίζετε;
 Που παίζατε;   Γειτονιά  _     δρόμος  _     αυλή  _        πλατεία  _    αλάνα  _   άλλο  _
 Ποιος σας έμαθε αυτά τα παιχνίδια; Γονείς  _    παππούς-γιαγιά  _     φίλοι   _
 μεγαλύτερα παιδιά  _    δάσκαλοι  _
 Αυτοσχεδιάζατε παιχνίδια;
 Ακολουθούσατε τους κανόνες των παιχνιδιών;
 Συμμετείχαν όλα τα παιδιά της γειτονιά σας; 
 Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι; Περιγράψτε το: ....................................
 ………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………
 Μαθαίνεται αυτά τα παιχνίδια στα παιδιά σας;
 Σήμερα τα παιδιά σας παίζουν αυτά τα παιχνίδια ή παίζουν με άλλα παιχνίδια και αν ναι με ποια; 

……………………………………………………………...
 …………………………………………………………………………………..
 Σας βοήθησαν αυτά τα παιχνίδια στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς σας;
 Αν θέλετε, αναφέρετε πως: ……………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 Σχόλια – παρατηρήσεις: ………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 ………………………… 



Συμπληρώθηκαν περίπου 50 ερωτηματολόγια από μεγάλους και 50 από παιδιά. 
Τα ερωτηματολόγια δεν απαιτούσαν πάντα μονολεκτικές απαντήσεις, έτσι ώστε 
αυτοί που τα συμπλήρωναν να μπορούν να εκφράσουν και τις δικές τους 
απόψεις. 
Μέσα από αυτά, βρήκαμε και άλλα παιχνίδια και συμπληρώσαμε τον κατάλογό 
μας.
Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν τα παιχνίδια από τους φίλους τους 
κυρίως και τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παίζουν σε όλους τους φυσικούς χώρους 
(αυλές, γειτονιές, πλατείες, εξοχή) και απαιτούν ελάχιστα μέσα για να παιχτούν. 
Τα παραδοσιακά παιχνίδια περνούν από γενιά σε γενιά και παραμένουν τα ίδια 
με ελάχιστες παραλλαγές. Τα ερωτηματολόγια όμως έδειξαν και την εξάρτηση 
των σημερινών παιδιών από το διαδίκτυο και τα video games.



Παιχνίδια της γειτονιάς



1. Μαντηλάκι (κόκαλο)
2. Αλάτι χοντρό αλάτι ψιλό 

(μαντηλάκι)
3. Αλυσίδα (μέλισσα 

μέλισσα)
4. Κόκκινοι πειρατές
5. Γίγαντας
6. Ρολόι
7. Στραβός καλόγερος
8. Περνά περνά η μέλισσα
9. Τυφλόμυγα
10. Μπόκολο
11. Δασκάλες

12. Αγαλματάκια ακούνητα
13. Γάτα γατούλα
14. Χρώματα
15. Σκαμνάκια
16. Μπεζύρης και βασιλιάς
17. Τρεις και το λουρί της  
μάνας
18. Πυραμίδα
19. Πεντόβολα
20. Κλίτσικας
21. Άρρωστος 

βαριάρρωστος
22.  Ένα δύο τρία κόκκινο 

φως 



23. Εφτάπετρο
24.Μπιζ
25. Χαλασμένο τηλέφωνο
26. Πούν’ το το δαχτυλίδι
27. Κρυφοκούτι
28. Κεραμιδάκια
29. Μουσικές καρέκλες
30. Ο λύκος και τ’ αρνάκι
31. Κολοκυθιά
32. Που είν’ η Μαργαρίτα
33. Κουτσό (κουτσονήλιος

34. Μακριά γαϊδούρα
35. Διελκυστίνδα
36. Ντοροντόσκα
37. Τσουβαλοδρομίες
38. Κορόιδο
39. Μακριά γαϊδούρα
40. Τα μήλα
41. Κρυφτό
42. Κυνηγητό
43. Αμπάριζα ή αμπάρα
44. Μπανάνα ξεμπανάνα



Ώρα για ΔΡΑΣΗ



κυνηγητό





Παίζουμε ρολόι





Περνά περνά η μέλισσα



χωριζόμαστε – τα δείχνουμε



Σκοινάκι



Τα μήλα



Μπανάνα ξεμπανάνα



Η Έντα τα φυλάει



τυφλόμυγα



Κόκκινοι πειρατές



Γάτα γατούλα



διελκυστίνδα



δυστυχώς



μαντηλάκι



Παιχνίδια στην Αρχαία Μεσσήνη







ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το παιχνίδι αποτελεί τη φυσική γλώσσα των παιδιών, το πιο ισχυρό 
μέσο έκφρασής τους και τη βάση για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
τους. 
Οι λέξεις που συναντήσαμε στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων για 
τα παραδοσιακά παιχνίδια ήταν ομαδικότητα, σκέψη, φαντασία, 
δημιουργικότητα, συνεργασία, πειθαρχία, ομαλή κοινωνικοποίηση, 
ηγετική ικανότητα, αίσθηση ελευθερίας, πρωτοβουλία, επικοινωνία, 
διαμόρφωση προσωπικότητας, χαρά και αναμνήσεις.
Και πράγματι τα «παιχνίδια της γειτονιάς» σημαίνουν όλα αυτά. 



Τα σημερινά παιδιά όμως δεν παίζουν αυτά τα παιχνίδια.
Έχουν στραφεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα video games και στα 

κινητά τηλέφωνα.
Κλείνονται στα σπίτια, το καθένα μόνο του και έχουν ξεχάσει πώς είναι το 

παιχνίδι στη φύση, έχουν ξεχάσει πως τα παιχνίδια της γειτονιάς ήταν η 
πρώτη επιλογή μετά το σχολείο και το διάβασμα, γιατί διασκέδαζαν 
περισσότερο και αθλούνταν. 

Η χρήση του διαδικτύου και η έλλειψη χώρων λόγω του αστικού περιβάλλοντος, 
ενισχύει τη μοναχικότητα περιορίζοντας τη φυσική επαφή των παιδιών.



Η γνωριμία μας με τα παιχνίδια της γειτονιάς, μας έφερε πιο κοντά 
στο φυσικό μας περιβάλλον και μας βοήθησε να αναπτύξουμε 
καινούριους κώδικες επικοινωνίας με τους συμμαθητές μας. 
Διασκεδάσαμε, τρέξαμε, γελάσαμε, κουραστήκαμε, κερδίσαμε, 
χάσαμε και είμαστε έτοιμοι να τα μοιραστούμε με τους φίλους και 
συμμαθητές μας. 
Ελπίζουμε και οι γονείς μας να μας παροτρύνουν περισσότερο να 
παίζουμε παιχνίδια ομαδικά, δημιουργικά, για την καλύτερη ψυχική 
και σωματική ανάπτυξή μας.



Ελεάνα Χατζιλλάρι



Η ομάδα μας



Β΄ Γυμνασίου Σχ. έτος 2015-16

Project: Τα παιχνίδια της γειτονιάς

Βγενόπουλος Γιώργος Λυκουργιώτης Δημήτρης
Θεοδωροπούλου ΄Αντζυ Λυμπέρη Θεώνη
Καπλάνη Μιλένα Μπράτσια Μάριος
Καράμπαλη Σταυρούλα Παπαδόπουλος Πέτρος
Καραχάλιος Σταύρος Τομαρόπουλος Νάσος
Κωστοπούλου Θεοδώρα Τομαροπούλου Ελένη
Λαλιώτης Θεόδωρος Χατζηλλάρι Ελεάνα
Λίβανου Αναστασία Χύσα Έντα

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σκούτας Δημήτρης
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