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ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 
1. Άσκηση αυτοσυγκέντρωσης. (Διάρκεια: 3΄) (Για όλες τις ηλικίες) 
Η άσκηση αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, αλλά καλύτερο είναι να γίνει στην αρχή και ιδιαίτερα σε 
ανοιχτό μέρος, σε κάποιο μικρό λιβαδάκι.  
Λέμε στα παιδιά να καθίσουμε κάτω σε κύκλο. Βρίσκουμε μία αναπαυτική 
θέση και κλείνουμε τα μάτια. Παίρνουμε μερικές βαθιές αναπνοές και 
χαλαρώνουμε. Δεν μιλάμε και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στους ήχους 
που ακούμε από το περιβάλλον γύρω μας. Η άσκηση είναι ακόμα καλύτερη 
εάν ξαπλώσουμε. Κάποια παιδιά ίσως να μη θέλουν να κάτσουν στο έδαφος, 
οπότε πρέπει να τα ενθαρρύνουμε και να τα πείσουμε να μη φοβούνται ότι θα 
λερωθούν ή ότι θα «γεμίσουν ζωύφια». 
 
2. Παιχνίδι αναγνώρισης φυτών με κάρτες. (Διάρκεια: 30΄) (Για παιδιά 
ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου) 
Μελετάμε την περιοχή που θα διεξαχθεί το πρόγραμμα και εντοπίζουμε 
μερικά χαρακτηριστικά φυτά (θάμνους και δέντρα). π.χ.: 
• Άγρια τριανταφυλλιά (Rosa canina). 
• Βερβερίδα ή οξυάκανθος (Berberis cretica). 
• Οξύκεδρη άρκευθος (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus). 
• Κράταιγος (Crataegus heldreichii). 
• Γκορτσιά ή άγρια αχλαδιά (Pyrus spinosa). 
• Άγρια κορομηλιά (Prunus webbii). 
• Πουρνάρι (Quercus coccifera). 
Στα παιδιά μοιράζονται κάρτες που περιέχουν φωτογραφίες με γενική 
άποψη, φύλλα, άνθη και καρπούς από τα παραπάνω φυτά. Κάθε κάρτα 
περιλαμβάνει ένα φυτό. Επίσης, μοιράζονται φυλλάδια παρατήρησης και τα 
παιδιά χωρίζονται σε ομάδες (ανάλογα με το πόσες κάρτες έχουμε). Τα παιδιά 
πρέπει να ψάξουν στο χώρο αναψυχής για να βρουν το φυτό τους και στη 
συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φυλλαδίου. Στο τέλος, μαζεύουμε 
τις ομάδες και η κάθε μια παρουσιάζει το φυτό της και λέει πώς το 
αναγνώρισε. Τα περισσότερα φυτά έχουν αγκάθια ή αγκαθωτά φύλλα. 
Ενδεικτική ερώτηση στους μαθητές: Γιατί τα περισσότερα φυτά έχουν 
αγκάθια ή αγκαθωτά φύλλα; - Για να αποφεύγουν τη βόσκηση από τα ζώα. 

  
3. Το παιχνίδι του τυφλού-μουγκού. (Διάρκεια: 15΄) (Για όλες τις ηλικίες) 
Στην αρχή της εξέλιξής του ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και τροφοσυλλέκτης. 
Έπρεπε λοιπόν να έχει ενεργοποιημένες όλες του τις αισθήσεις. Όταν άρχισε 
να εγκαθίσταται σε χωριά και πόλεις, κάποιες αισθήσεις του άρχισαν να 
υπολειτουργούν, με αποκορύφωμα την σημερινή εποχή που είναι η εποχή της 
εικόνας. Το μεγαλύτερο βάρος των ανθρώπινων αισθήσεων έχει πλέον η 
όραση, ενώ η αφή παίζει πολύ μικρό ρόλο. Το παιχνίδι αυτό έχει ως στόχο την 
ενεργοποίηση όλων των άλλων αισθήσεων, πλην της όρασης.   
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Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και παρατάσσονται η μία απέναντι από 
την άλλη. Η μία ομάδα είναι οι μουγκοί και η άλλη ομάδα είναι οι τυφλοί. Οι 
τυφλοί κάνουν μεταβολή, γυρίζουν την πλάτη στην άλλη ομάδα και κλείνουν 
τα μάτια. Οι μουγκοί παίρνουν μαντήλια, επιλέγουν τυχαία ένα τυφλό και 
δένουν τα μάτια του. Οι μουγκοί δεν επιτρέπεται να μιλάνε, οι τυφλοί 
μπορούν να μιλάνε.  
Οι μουγκοί θα πρέπει να οδηγήσουν τους τυφλούς σε μια σύντομη βόλτα στο 
δάσος και να τους παρέχουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ύστερα, τους 
οδηγούν σε ένα δέντρο και τους βάζουν να το αγγίξουν και να το νιώσουν. 
Όταν επιστρέψουν στη θέση τους, πρέπει οι τυφλοί (χωρίς να βγάλουν τα 
μαντήλια) να πουν ποιος ήταν ο συνοδός τους, πού τους πήγε και ποιο ήταν 
το δέντρο τους. Στη συνέχεια τα παιδιά αλλάζουν ρόλους και το παιχνίδι 
ξεκινά ξανά. 
Πολύ σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνεται: για να οδηγήσουμε ένα 
τυφλό, τον ακουμπάμε στον ώμο ή του κρατάμε το χέρι και τον αφήνουμε να 
προπορεύεται ελαφρά. Σε καμία περίπτωση δεν τον αγκαλιάζουμε, γιατί τον 
περιορίζουμε. 

  
4. Μυστικές μυρωδιές. (Διάρκεια: 15΄) (Για όλες τις ηλικίες) 
Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι η αντίληψη της όσφρησης και να 
μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν διαφορετικές οσμές. Φτιάχνουμε 6 έως 15 
διαφορετικά αρωματικά σακουλάκια: μέσα σε τούλια βάζουμε διάφορα υλικά 
από το δάσος (βελόνες, άνθη, καρπούς, βρύα, λειχήνες, ρετσίνι κτλ.) και τα 
κλείνουμε με κορδέλες. Τα τοποθετούμε σε σειρά το ένα δίπλα στο άλλο και 
κάθε παιδί με μαντίλι προσπαθεί να αναγνωρίσει τι ουσία βρίσκεται σε κάθε 
σακουλάκι, μόνο μυρίζοντάς το. Δεν επιτρέπεται να τα αγγίξουν. Στο τέλος, 
μετράμε ποιος αναγνώρισε σωστά τις περισσότερες μυρωδιές. 
 

 
5. Ελάφια-λύκοι. (Διάρκεια: 10΄) (Για παιδιά Δημοτικού)  
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και παρατάσσονται η μία απέναντι από 
την άλλη σε απόσταση 3μ. περίπου. Η μία ομάδα είναι τα ελάφια και η άλλη 
ομάδα είναι οι λύκοι. Σε απόσταση περίπου 5μ. πίσω από κάθε ομάδα 
βρίσκεται η φωλιά τους. Ο εμψυχωτής λέει κάποιες προτάσεις που έχουν 
σχέση με τη ξενάγηση. Εάν η πρόταση είναι σωστή, οι λύκοι κυνηγάνε τα 
ελάφια που τρέχουν να μπουν στη φωλιά τους. Εάν η πρόταση είναι λάθος, τα 
ελάφια κυνηγάνε τους λύκους που τρέχουν για τη φωλιά τους, κάτι που δε 
συμβαίνει φυσικά. Οι αιχμάλωτοι που πιάνει κάθε ομάδα πηγαίνουν μαζί 
της. Στο τέλος του παιχνιδιού (maximum 10 ερωτήσεις), κερδίζει όποια ομάδα 
έχει τα περισσότερα άτομα. 

 
 

 


