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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ!!! 

Πεντόβολα 

Μαζεύουµε πέντε πέτρες (κατά προτίµηση στρογγυλές 
λείες και άσπρες) και ξεκινάµε το παιχνίδι: παίρνουµε µία 
από τις πέντε και την πετάµε στον αέρα προσπαθώντας µε 
γρήγορη κίνηση να πιάσουµε άλλη µία (όσο η άλλη είναι 
στον αέρα) από κάτω και να µείνουµε µε δύο πέτρες στο 
ένα χέρι στο πρώτο στάδιο. Αν καταφέρουµε αυτό 
συνεχίζουµε πετώντας µία πέτρα στον αέρα προσπα-
θώντας να πιάσουµε άλλες δύο από κάτω και εν τέλει να 
έχουµε τρεις στο χέρι. Αν καταφέρουµε και αυτό 
επαναλαµβάνουµε την ίδια κίνηση προσπαθώντας να 
πιάσουµε τρεις και στη συνέχεια και τις τέσσερις πέτρες 
µαζί µε αυτή που πετάµε στον αέρα. Αν δεν καταφέρουµε 
να το κάνουµε αυτό συνεχίζει ο επόµενος παίχτης. Στο 
επόµενο στάδιο του παιχνιδιού εργαζόµαστε ως εξής: 
σχηµατίζουµε µία γέφυρα µε το αριστερό µας χέρι ώστε ο 
αντίχειρας να βρίσκεται απέναντι των άλλων δακτύλων και 
συνεχίζουµε να πετάµε µία πέτρα στον αέρα 
προσπαθώντας (µε το δεξί πάντα) να περάσουµε κάτω 
από τη γέφυρα µία πέτρα από τις υπόλοιπες. Αυτό 
συνεχίζεται µέχρι να περάσουµε και τις τέσσερις πέτρες 
κάτω από τη γέφυρα και να µείνουµε µε τη µια (αυτή που 
πετάµε στον αέρα) στο χέρι. Νικητής είναι αυτός που θα 
τελειώσει τα παραπάνω πρώτος! 

Τριότα  

Σχεδιάζονταν πάνω σε µια πλακουδερή πέτρα και 
παίζονταν σαν τη σηµερινή τρίλιζα (χρησιµοποιούσες τρία 
αντικείµενα ώστε να τα τοποθετήσεις σε ευθεία γραµµή) 
Παρόµοια και η εννιάρα 

Τσελίκα - Τσουµάκα - Τσιλίκι - Λιγκρίν 

 Αποτελείται από δυο ξύλα, την τσελικά και την 
τσιουµάκα (στα τουρκ. Celik=µικρή ράβδος, σκληρός, 
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ατσάλι και 
comak=ρόπαλο). Το 
µικρό ξύλο ήταν 
µυτερό στις άκρες και 
είχε µήκος περίπου 10 
εκ. Το µεγάλο ξύλο το 
ονόµαζαν τσιλικόξυλο. 
Έβαζαν στο έδαφος το 
µικρό ξύλο και 

προσπαθούσαν να το σηκώσουν όρθιο και να το χτυπούν 
και να το έχουν στον αέρα συνέχεια. Μετά το χτυπούσαν 
να πάει όσο πιο µακριά µπορούσαν. Μετρούσαν την 
απόσταση µε βήµατα και τα πολλαπλασιάζανε µε τα 
χτυπήµατα που έκαναν στον αέρα. 

Εφτάπετρο 

Μία µπάλα, µια στοίβα από εφτά πέτρες 
τοποθετηµένες η µία πάνω στην άλλη και δυο οµάδες 
παιχτών (3-6 άτοµα ανα οµάδα)  

Η µια οµάδα έριχνε την µπάλα προς την πλευρά που 
ήταν στηµένες οι εφτά πέτρες µε σκοπό να τις ρίξει. Αν τις 
έριχνε, προσπαθούσε να τις ξαναστήσει χωρίς οι παίκτες 
της άλλης οµάδας να µπορέσουν να τους κάψουν (δηλ. να 
τους πετύχουν µε την µπάλα). Αν το κατάφερναν, 
έπαιρναν ένα πόντο και ξαναπαίζανε. Αν όχι, οι οµάδες 
άλλαζαν ρόλους. 

Κρυφτοτενεκές 

Παιζόταν σαν το κρυφτό. Στη θέση του παιδιού που 
φυλάει, ένα παιδί κλωτσά έναν τενεκέ δυνατά και ύστερα 
τρέχει να τον πιάσει. Μέχρι να γίνει αυτό οι άλλοι 
κρύβονται και µετά ψάχνει να τους βρει! 

Τουφεκόξυλο 

Ήταν κάποιο ξύλο που έµοιαζε µε τουφέκι 
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Ξυλοπόδαρα 

Είναι τα γνωστά ξύλα που προσθέτουν ύψος στον 
παίχτη 

Τόπα πάνινη - κλωτσοσκούφι 

Σαν αντικείµενο ήταν κάτι µεταξύ σκούφιας 
κλοτσοσκουφιού και µπάλας ποδοσφαίρου. Το 
κλοτσοσκούφι παιζόταν ως εξης: Οι παίχτες σχηµάτιζαν 
κύκλο. Στο κέντρο υπήρχε ένας παλιός σκούφος και ένας 
παίχτης τιµωρηµένος ο οποίος προσπαθούσε, κλωτσώντας 
το σκούφο ή να τον βγάλει έξω από τον κύκλο ή να 
χτυπήσει µε αυτόν κάποιον στο κεφάλι ή στο κορµί.Οι 
άλλοι παίχτες, µόνο µε τα χέρια και τα πόδια, εµπόδιζαν το 
σκούφο να βγει έξω από τον κύκλο. Όταν άρχισε να 
διαδίδεται το ποδόσφαιρο, το κλοτσοσκούφι υποχώρησε 
και τέλος εξαφανίστηκε. Οι µαθητές της δεκαετίας του 60, 
µη έχοντας κανονική µπάλα, έφτιαχναν µια µε διάφορα 
κουρέλια και έπαιζαν ποδόσφαιρο, µε κανόνες 
περισσότερο ποδοσφαιρικούς και λιγότερο… 
κλωτσοσκουφικούς 

Τυφλόµυγα - τυφλοπάνι 

Με το κεφαλοµάντηλο, συνήθως της µάνας, παιζόταν 
το τυφλοπάνι. Ένας παίκτης έδενε τα µάτια του µε το πανί 
αυτό και προσπαθούσε να πιάσει κάποιον από τους άλλους 
παίκτες. Όταν τον πιάσει πρέπει να βρει πως τον λένε. 
Μετά αυτός κάνει την τυφλόµυγα κτλ 
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Μπίλιες 

(ιταλ. biglia). Γενικά ήταν ένα παιχνίδι, που απαιτούσε 
ευστοχία, η οποία επιβραβευόταν κερδίζοντας τις µπίλιες 
του αντιπάλου. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια µε µπίλιες όπως: 
κυνηγητό, µπιλιάρδο, τρίγωνο και µπαζ. Εκτός από τις 
ακριβές φαντασµαγορικές µπίλιες του εµπορίου, τα ίδια 
παιχνίδια παίζονταν µε κουκουµπέλες (τα κακατσίδια του 
δέντρου). 

Στεφάνι και Αγκλιδέρα - Κύλα 

Παιχνίδι µε 2 παίκτες και άνω. Ο κάθε παίκτης είχε ένα 
στεφάνι µεταλλικό (στεφάνι βαρελιού ή κάτι παρόµοιο) και 
ένα ραβδί. Το ένα άκρο του ραβδιού ήταν κατάλληλα 
διαµορφωµένο ώστε να µπορεί να στηρίζεται εκεί το 
στεφάνι. Στόχος των παικτών ήταν να µεταφέρουν το 
στεφάνι κυλώντας το µε την βοήθεια του ραβδιού. Ποιο 
δύσκολος γινόταν ο χειρισµός όταν ο δρόµος ήταν 
ανώµαλος. 

Σαραρίµ 

Είναι ένα οµαδικό παιχνίδι, αποτελούµενο από δύο 
οµάδες µε ίσο αριθµό µελών. Η κάθε οµάδα έχει έναν 
αρχηγό, ο οποίος σε συνεργασία µε τους συµπαίκτες του 
βρίσκει ένα ψευδώνυµο για τον καθένα, το οποίο συνήθως 
είναι κωµικό και αρκετές φορές σχετίζεται µε νεράιδες, 
ξωτικά ή ζώα (π.χ. η ξυπόλητη νεράιδα, το 
ποντικοφαγωµένο παντελόνι κ.ά.). Οι παίκτες της κάθε 
οµάδας στέκονται στη γραµµή, αντικριστά, µε απόσταση 
µεταξύ τους. Ορίζουν ποια οµάδα θα ξεκινήσει πρώτη και 
ο αρχηγός της περπατά ανάµεσα από τους αντιπάλους 
τραγουδώντας σαραριµ, σαραριµ, βουτου βουτου, 
σαραριµ. Κλείνει τα µάτια κάποιου από αυτούς και φωνάζει 
το ψευδώνυµο ενός από τους συµπαίκτες του. Αυτός 
πλησιάζει και µε διάφορες κινήσεις πειράζει το πρόσωπο 
του παίκτη µε τα κλεισµένα µάτια. Αυτός µε τη σειρά του, 
πρέπει να µαντέψει ποιος από τους αντιπάλους του τον 
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πείραξε. Αν η απάντηση του είναι σωστή η οµάδα, του 
κερδίζει έναν πόντο και ο αρχηγός της κάνει την ίδια 
διαδικασία στην αντίπαλη οµάδα, ενώ αν είναι 
λανθασµένη, το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου δοθεί 
σωστή απάντηση. 

Πατώ 

Είναι ένα ατοµικό παιχνίδι. Τα παιδιά σχηµατίζουν το 
παρακάτω σχήµα στο έδαφος: 

6 

4 5 

3 

1 2 

Ο παίκτης πηδά µε κλειστά µάτια, µε ένα ή δύο πόδια, 
ανάλογα µε το τετράγωνο στο οποίο πρέπει να πατήσει. 
Τελειώνοντας κάθε προσπάθεια ρωτά: Πατώ; Εάν η 
απάντηση είναι θετική, δηλαδή αν πατα διαχωριστικές 
γραµµές χάνει και βγαίνει από το παιχνίδι. Αν είναι 
αρνητική, συνεχίζει έως ότου χάσει. Για κάθε επιτυχηµένη 
προσπάθεια σηµειώνεται υπέρ του παίχτη ένας πόντος. 

Τσουβαλοδροµίες 

Ήταν αγώνας δρόµου µε τους παίκτες να βρίσκονται 
µέσα σε τσουβάλια (από την µέση και κάτω). Στόχος του 
παιχνιδιού ήταν να φτάσει κανείς πρώτος στο τέρµα, 
ουσιαστικά χοροπηδώντας. 

Τραµπάλα 

Η τραµπάλα παιζόταν µε ένα στρογγυλό ξύλο. Μετά 
βάζουµε σε ένα σηµείο που έχουµε ορίσει ως κέντρο ένα 
µακρύ ξύλο και δεξιά και αριστερά υπήρχαν δυο θέσεις να 
κάτσουν οι παίκτες. Οι παίκτες µε τη δύναµη που έβαζαν 
στα πόδια τους, το ένα παιδί ήταν ψηλά και το άλλο 
χαµηλά. Αυτή η εναλλαγή γινόταν µε γρήγορο ρυθµό. 
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Γουρούνα 

 Παιχνίδι που εκτός από ευστοχία απαιτούσε και 
αντανακλαστικά. Παιζόταν µε µατσούκια, που κρατούσαν 
οι παίχτες και ένα τενεκάκι, που βαρούσε ο τιµωρηµένος 
(γρουνάς). Οι παίκτες 
βρίσκονταν στην περίµετρο 
ενός κύκλου και ο καθένας 
ακουµπούσε το µατσούκι 
του σε µια γούρνα 
(µπουρσί). Ο τιµωρηµένος 
προσπαθούσε να φέρει το 
τενεκάκι κοντά στους 
παίκτες και να τους 
πετύχει. Όποιον πετύχαινε, 
έπαιρνε τη θέση του. Οι παίχτες µε τη σειρά τους 
προσπαθούσαν να αποφύγουν το χτύπηµα του 
τιµωρηµένου και να διώξουν το τενεκάκι µακριά χωρίς να 
προλάβει ο τιµωρηµένος να βάλει το µατσούκι του στη 
γούρνα του παίκτη. 

Σκατόλια  

Παιχνίδι από 3 άτοµα και πάνω. Κάθε παίκτης είχε την 
δικιά του σκατόλα, µια πέτρα τετράγωνη και 
πλακουτσωτή. Ο σκατολάς βρισκόταν µέσα σε ένα 
τετράγωνο περίπου 20 m2 και στο µπροστινό σηµείο 
"φύλαγε" το τενεκάκι. Οι άλλοι παίκτες βρίσκονταν σε 
απόσταση 7-8 m από το τενακάκι και πατούσαν σε µια 
µεγάλη πέτρα-αγκωνάρι (µάνα). Με τη σειρά έριχναν τη 
σκατόλα τους για να ρίξουν το τενεκάκι. Αν το πετύχαιναν 
έπρεπε ο σκατολάς να το ξαναστήσει, ενώ ο παίκτης 
ταυτόχρονα προσπαθούσε να πατήσει την σκατόλα του. 
Αυτό συνεχιζόταν µέχρι ο σκατολάς να κάψει έναν άλλο 
παίκτη και να πάρει τη θέση του. Για να γίνει αυτό έπρεπε 
το τενεκάκι να είναι στηµένο και ο παίκτης να µην πατά 
την σκατόλα του ή τη µάνα. 
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ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
 

Μπερλίνα 

Παιχνίδι από 4 παίκτες και πάνω 

Ένα παιδί κάνει την Μπερλίνα. Σ' ένα άλλο παιδί λένε 
µυστικά (στ' αυτί) τα υπόλοιπα παιδιά κάτι καλό ή κακό για 
το παιδί που κάνει την Μπερλίνα. Η Μπερλίνα κάθεται 
στην µέση και τα άλλα παιδιά γύρω. Αυτό το παιδί ακούει 
τα µυστικά των άλλων παιδιών τα λέει δυνατά στην 
Μπερλίνα χωρίς να αποκαλύπτει ποιος του το είπε. Η 
Μπερλίνα πρέπει να βρει ποιος έκανε το κάθε 
χαρακτηρισµό για αυτήν για να κερδίσει. Μετά Μπερλίνα 
θα γίνει ο πρώτος που θα βρει. Άµα δεν βρει κανένα 
συνεχίζει την Μπερλίνα. Αυτό το παιχνίδι είναι ενδιαφέρον 
γιατί µπορείς να πεις την γνώµη σου χωρίς να πειράξεις 
τον άλλον. 

Το Μπιζζζ! 

Μαζεύονται τα παιδιά και αποφασίζουν ποιος θα τα 
"φυλάει". Αυτός λοιπόν κάθεται σ' ένα σκαµνί ή στέκει 
σκυφτός και βάζει το δεξί του χέρι κάτω από την αριστερή 
του µασχάλη, κρατώντας την παλάµη ανοιχτή προς τα 
επάνω, ενώ µε το αριστερό του χέρι κρατάει κλειστά τα 
µάτια του.  

Οι άλλοι παίκτες στέκονται προς τ' αριστερά του και 
ένας απ' αυτούς τον πλησιάζει, του χτυπάει την ανοιχτή 
παλάµη και ύστερα αποµακρύνεται µαζί µε τους άλλους. 
Όλοι χοροπηδούν γύρω του και στριφογυρίζουν το 
δάχτυλο τους φωνάζοντας "Μπιζζ!" όπως κάνει η µέλισσα. 
Αυτός που τα φυλάει πρέπει να µαντέψει ποιος τον 
χτύπησε. Αν τον ανακαλύψει, τότε αυτός παίρνει τη θέση 
του αλλιώς το παιχνίδι συνεχίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. 
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Όπλα 

Χρειάζεται: Ξύλα που είναι βολικά να τα κρατήσεις και 
να µπορείς να τρέξεις. Ένα µέρος, ας πούµε δάσος ή ένα 
µεγάλο σπίτι µε πολλές γωνίες. Παίζεται µε 4 ή και 
περισσότερα παιδιά  

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο έως τέσσερις οµάδες (µε 
διαφορετικά χρώµατα µπλούζας για κάθε οµάδα).  

Στην αρχή µια οµάδα µετράει µέχρι το 10 και οι άλλες 
φεύγουν στο στρατόπεδό τους. Το στρατόπεδο η κάθε 
οµάδα το έχει ορίσει κρυφά από τις άλλες οµάδες.  

Σκοπός είναι να σκοτώσεις κάποιον από την αντίπαλη 
οµάδα ή να πάρεις κάποιον όµηρο.  

Πώς γίνεται αυτό: Για να σκοτώσεις κάποιον στοχεύεις 
µε το ξύλο και κάνεις τον ήχο του πυροβόλου. Κανονικά ο 
άλλος πρέπει να πέσει κάτω και να κλείσει τα µάτια του για 
10 δευτερόλεπτα. Βέβαια, αν ο άλλος δεν το ακούσει 
πρέπει να του πεις ότι τον "σκότωσες". Για να πιάσεις 
όµηρο πρέπει να πας από πίσω του και να του πεις 
"ακίνητος". Αυτός δεν έχει το δικαίωµα να φύγει εκτός εάν 
κάποιος από την δικιά του οµάδα σκοτώσει αυτόν που τον 
πήρε όµηρο. Το παιχνίδι αυτό µπορεί να µην τελειώσει 
ποτέ!!! 

Η ουρά του Γαϊδάρου 

Παίζουν παιδιά από 6 χρονών και πάνω. Χρειάζονται 
τουλάχιστον 2 παίκτες, ένα χαρτί, ένα µαντήλι και ένα 
µολύβι.  

Σχεδιάζω πρώτα σε ένα χαρτί έναν γάιδαρο χωρίς 
ουρά. Ένα παιδί κλείνει τα µάτια του µε ένα µαντίλι. 
Παίρνει το µολύβι και προσπαθεί να φτιάξει την ουρά. 
Ανοίγει τα µάτια και βλέπει πού έφτιαξε την ουρά. Μετά 
ένα άλλο παιδί αρχίζει την ίδια διαδικασία. Το παιχνίδι 
τελειώνει όταν προσπαθήσουν όλα τα παιδιά και νικητής 
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είναι αυτός που έχει φτιάξει την ουρά στον κοντινότερο 
σηµείο. 

Κουτσό Καλόγερος Βασιλέας 

Παίζουν ένας, ένας µε τη σειρά, εφόσον ο 
προηγούµενος χάσει. Τοποθετούν στο πρώτο ηµικύκλιο 
µία πέτρα, που συνήθως είναι πεπιεσµένη, τη «σµάδα». 
Κάνοντας κουτσό, ο παίκτης προσπαθεί να τη µετακινήσει 
µε το πόδι στο επόµενο ηµικύκλιο, χωρίς αυτή ή ο ίδιος να 
ακουµπήσουν στις γραµµές που ορίζουν το σχήµα. Όταν ο 
παίκτης φτάσει στο τέλος του σχήµατος, πρέπει να 
ξαναγυρίσει στην αφετηρία µε τον ίδιο τρόπο και να 
βγάλει τη σµάδα από το πρώτο ηµικύκλιο από όπου είχε 
ξεκινήσει. 

 

 

Περνά, περνά η µέλισσα 

Αυτό το παιχνίδι είναι ένα παλιό και παραδοσιακό 
παιχνίδι. Συγκεντρώνονται τουλάχιστον έξι παιδιά και δύο 
χτυπούν παλαµάκια και τραγουδούν. Τα υπόλοιπα περνούν 
κάτω απ' τα χέρια τους και όποιον πιάσουν το βάζουν και 
επιλέγει µε ποιανού το µέρος θα πάει. Τελικά όταν 
µαζευτούν όλα τα παιδιά τραβάνε τους άλλους και όποιοι 
δεν πέσουν κάτω είναι οι νικητές. Αυτό το παιχνίδι το 
παίζουν πολλά παιδιά (6-7 χρονών), από όλο τον κόσµο. 
Εµένα αυτό το παιχνίδι µου άρεσε και το θεωρούσα 



14 

 

διασκεδαστικό όταν ήµουν µικρή. Τώρα έχω µαθήµατα και 
δεν έχω χρόνο να παίζω παραδοσιακά παιχνίδια. Όµως 
αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ωραία!!! 

Πετάει-Πετάει  

Το πετάει-πετάει είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν σε 
όλη την Ελλάδα  

Παίζουν δύο παίχτες. Ο ένας λέει κουνώντας τα 
δάκτυλά του πάνω κάτω: πετάει - πετάει και προσθέτει 
µετά από αυτό το όνοµα ενός πράγµατος. Αν αυτό το 
πράγµα πετάει τότε πρέπει να έχουν και οι δύο το δάκτυλό 
τους πάνω. Αν αυτός που κούναγε απλώς το δάκτυλό του 
το έχει κάτω τότε χάνει και λέει αυτός το πετάει πετάει. 

Πήδηµα προς τα πίσω  

Τα παιδιά στήνονται πίσω από ένα ρυάκι ή ένα ποτάµι. 
Μετά πηδάνε προς τα πίσω και όποιος δεν πέσει στο νερό 
είναι ο νικητής και οι άλλοι έχουν χάσει. 

Πουν' το το δαχτυλίδι 

Στήνονται τα παιδιά σε σειρά. Κάποιο από τα παιδιά 
κρύβει στα χέρια του ένα δαχτυλίδι, ψεύτικο ή αληθινό. 
Έπειτα προσπαθεί να αφήσει στα χέρια κάποιου από τα 
παιδιά που είναι στη σειρά το δαχτυλίδι, λέγοντας το 
τραγουδάκι:  

 

Πουν' το, πουν' το  

το δαχτυλίδι,  

ψάξε, ψάξε  

δεν θα το βρεις!  

δεν θα το βρεις,  

δεν θα το βρεις,  

το δαχτυλίδι που ζητείς.  
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Το καθένα από τα παιδιά έχει µια ευκαιρία να µαντέψει 
ποιος έχει το δαχτυλίδι. Όποιος µαντέψει σωστά παίρνει το 
δαχτυλίδι και το ρίχνει στο επόµενο παιδί. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο. 

Σβούρα 

Παιχνίδι για 2-3 άτοµα. 

 Κανόνες: Σχεδιάζουµε έναν µεγάλο κύκλο και γύρω 
απ' το κέντρο του, βάζουµε όσες σβούρες χωράει. Ύστερα 
καθόµαστε έξω απ' τον κύκλο και κρατώντας µια σβούρα 
στο χέρι µας, προσπαθούµε να την χτυπήσουµε στο 
κέντρο του κύκλου και να διώξουµε όλες τις υπόλοιπες 
µακριά. Απ' έξω απ' 
τον κύκλο. Προσοχή! 
Η σβούρα που θα 
κρατάµε στο χέρι µας 
πρέπει να είναι δεµένη 
µ' ένα σκοινί απ’ την 
µύτη (κάτω - κάτω) 
έως την λαβή (πάνω-
πάνω), ώστε να 
γυρνάει γύρω - γύρω πιο εύκολα. Οι σβούρες που 
βγάζουµε έξω απ' τον κύκλο γίνονται δικές µας. Για 
διευκόλυνση του παιχνιδιού, οι παίχτες πρέπει να παίζουν 
µε σειρά ένας - ένας ξεχωριστά ώστε να φαίνονται οι 
σβούρες που το κάθε παιδί βγάζει έξω απ' τον κύκλο. 

Στραβός καλόγερος  

Το παιχνίδι αυτό παίζεται µε πολλά παιδιά. Βγάζουνε 
µε έναν κλήρο ποιό παιδί θα κάνει το στραβό καλόγερο. 
Του κρύβουν τα µάτια µε ένα σκούρο µαντήλι και του 
δίνουν ένα καλάµι. Αυτός γυρνάει γύρω γύρω και 
σχηµατίζει ένα κύκλο µε το καλάµι και λέει: 

Στραβός καλόγερος  

στέκει ολοµόναχος  
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και όποιον βαρέσει  

κρίµα δεν έχει 

Τότε τα παιδιά τρέχουν κοντά του και τον πειράζουν. 
Αν πετύχει κανέναν µε το µπαστούνι γίνεται αυτός ο 
στραβός καλόγερος. 

Το τσιλίκι 

Το τσιλίκι παίζεται µε δύο ή περισσότερα παιδιά. Για 
να παιχτεί το παιχνίδι χρειάζονται δύο ξύλινες βέργες, µια 
µακριά 60-70 εκ. περίπου (τσιλίκα) και µια µικρή 10-20 εκ. 
περίπου (τσιλίκι), που είναι ξυσµένο όπως το µολύβι µας 
στις δυο άκρες του.  

Τα παιδιά βάζουν σηµάδι ρίχνοντας πέτρες και όποιος 
το πλησιάσει περισσότερο αρχίζει πρώτος. Αυτός λοιπόν 
βάζει πάνω από µια µικρή σκαµµένη εσοχή στο έδαφος το 
τσιλίκι, παράλληλα προς το έδαφος, κι έχοντας τα άλλα 
παιδιά απέναντί του, ρίχνει µε την τσιλίκα το τσιλίκι, όσο 
πιο µακριά µπορεί, προσέχοντας όµως να µην το πιάσουν 
τα άλλα παιδιά.  

Αν το πιάσει ένα απ' τα παιδιά, τότε πηγαίνει αυτό το 
παιδί να ρίξει το τσιλίκι και εκείνος που το έριξε πριν, 
αλλάζει θέση και πηγαίνει απέναντι µε τα άλλα παιδιά. Αν 
δεν το πιάσει κανείς, τότε κάποιος απ' τους απέναντι ρίχνει 
το τσιλίκι για να χτυπήσει την τσιλίκα, που την τοποθετεί 
εκείνος που έριξε το τσιλίκι οριζόντια στο έδαφος και αν τη 
χτυπήσει αυτός παίρνει τη θέση αυτού που έριχνε και 
αλλάζουν θέσεις.  

Αν δε χτυπήσουν τη τσιλίκα, τότε ο κύριος παίχτης 
βάζοντας το τσιλίκι σε ένα σηµείο κοντά στην εσοχή, 
χτυπάει το τσιλίκι µε τη τσιλίκα του σε µία άκρη του και 
αυτό ανασηκώνεται ψηλά. Κατόπιν ο παίχτης αν το 
χτυπήσει µία φορά δυνατά τότε µετράει την απόσταση 
από το µέρος που το 'ριξε µέχρι το σηµείο που έπεσε µε 
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τη τσιλίκα του και όποιο νούµερο βρει, αυτό είναι οι 
πόντοι που κέρδισε. 

Επίσης αν πριν χτυπήσει το τσιλίκι του για να το 
στείλει µακριά, το χτυπήσει άλλη µια φορά (συνολικά 2) 
τότε τους πόντους, τους µετράει µε το τσιλίκι και όχι µε 
την τσιλίκα. Και αν το χτυπήσει 2 φορές (συνολικά 3), 
τότε οι πόντοι µετράνε µε το διπλάσιο νούµερο που 
βρίσκεται µετρώντας την απόσταση µε το τσιλίκι κ.ο.κ. 

Τυφλόµυγα 

Η τυφλόµυγα παίζεται από δύο παιδιά και πάνω. Στην 
αρχή όλοι τραβάνε έναν κλήρο για να δούνε ποιος θα τα 
φυλάει. Αυτός κλείνει τα µάτια του µε ένα µαντήλι. Την 
ώρα που τα έχει κλειστά τα παιδιά ανακατεύονται. Όποιο 
παιδί πιάσει πρέπει να βρει πως το λένε δηλαδή ποιο είναι. 
Αν το αναγνωρίσει τότε αυτό το παιδί κάνει τη 
τυφλόµυγα. Και έτσι αυτό συνεχίζεται. 

Χαλασµένο τηλέφωνο 

Το χαλασµένο τηλέφωνο αποτελείται από µια οµάδα 
παιδιών που πρέπει να είναι πάνω από δύο.  

Τότε ο πρώτος από τη σειρά λέει γρήγορα µια 
δύσκολη λέξη στον διπλανό του. Μετά αυτός τη λέει στο 
αυτί του άλλου παιδιού κ.λ.π. Ο τελευταίος θα πει τη λέξη 
δυνατά και αν τη πει σωστά το πρώτο παιδί έχει κερδίσει. 
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Αλάτι χονδρό-Αλάτι ψιλό 

Το παιχνίδι αυτό παίζεται από πολλά παιδιά που 
συγκεντρώνονται και βγάζουν µε κλήρο τη "µάνα". 
Ύστερα κάνουν όλα µαζί ένα κύκλο και κάθονται κάτω 
σταυροπόδι µε τα χέρια πίσω, µε τις παλάµες ανοιχτές.  

Η µάνα στέκεται έξω από τον κύκλο και βαστάει ένα 
µαντήλι. Κάνει µια βόλτα γύρω από τον κύκλο 
τραγουδώντας: 

 

Αλάτι ψιλό, αλάτι χονδρό,  

έχασα τη µάνα µου και πάω να τη βρω  

παπούτσια δεν µου πήρε να πάω στο χορό 

Την ώρα που τραγουδάει γύρω από τον κύκλο, πετάει 
το µαντίλι πίσω από ένα παιδί και συνεχίζει µέχρι να 
καταλάβουν ότι δεν κρατάει πια το µαντήλι. Το παιδί που 
πήρε το µαντήλι σηκώνεται και αρχίζει να κυνηγάει τη 
µάνα. Όταν την πιάσει η µάνα κάθεται στη θέση του µαζί 
µε τα άλλα παιδιά.  

Το παιδί που πήρε το µαντήλι γίνεται µάνα και αρχίζει 
να κυνηγάει. Το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι µέχρι να το 
βαρεθούν. 

Αµπάριζα - Abariza 

Σ' αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο 
οµάδες. Κάθε οµάδα έχει ένα σηµείο εκκίνησης, συνήθως 
κολόνα ή δέντρο. Στην αρχή ένα παιδί από τη µια οµάδα 
(δεν έχει σηµασία ποια), "παίρνει αµπάριζα και βγαίνει" για 
να προκαλέσει τους παίχτες της άλλης οµάδας να τον 
κυνηγήσουν. Τότε κάποιος απ' την αντίπαλη οµάδα 
"παίρνει αµπάριζα και βγαίνει" και τον κυνηγάει. 'Ετσι 
βγαίνουν και τ' άλλα παιδιά κυνηγούν. Κάθε παιδί έχει το 
δικαίωµα να κυνηγήσει τα παιδιά που έχουν βγει πριν απ' 
αυτόν, αλλά όχι τα παιδιά που έχουν βγει µετά. Επίσης 
κάθε παίχτης µπορεί να γυρίσει στην κολόνα του και να 
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βγει όσες φορές θέλει. 'Οταν κάποιο παιδί πιάσει ένα 
παίχτη της αντίπαλης οµάδας, τον πάει στη φυλακή, που 
είναι συνήθως κοντά στην κολόνα του. Οι παίχτες της 
οµάδας του παιδιού που είναι φυλακισµένο, πρέπει να το 
ακουµπήσουν για να ελευθερωθεί. Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι ν' ακουµπήσει ένας παίχτης την κολόνα της 
αντίπαλης οµάδας. 

Βαρελάκια 

Το παιχνίδι είναι απλό. Χρειάζεται όµως το πολύ 5 
παίχτες. Οι 4 παίχτες σκύβουν στη σειρά αλλά ο ένας 
αραιά από τον άλλον. Ο 5ος πηδάει από πάνω τους 
βάζοντας τα χέρια του στην πλάτη του µπροστινού του, 
µετά ανοίγει τα πόδια του και περνάει από πάνω. Όταν 
πηδήξει πάνω από όλους τον έναν µετά τον άλλον, ο 
τελευταίος πηδάει πάνω απ' τους άλλους. Χάνει αυτός που 
θα χάσει την ισορροπία του. 

Ο Βασιλιάς 

Τα παιδιά "τα βγάζουν" κι ένας τους γίνεται βασιλιάς. 
Ο βασιλιάς κάθεται κάπου, ενώ οι άλλοι αποµακρύνονται 
για να διαλέξουν ποιο επάγγελµα θα παραστήσουν και µε 
ποιες κινήσεις. Όταν τελειώσουν επισκέπτονται τον 
βασιλιά και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος: 

- Βασιλιά, βασιλιά µε τα 12 σπαθιά, τι δουλειά; 

- Τεµπελιά! 

- Και τα ρέστα; 

- Παγωτά. 

- Είπε η γιαγιά να µας κάνεις µια δουλειά. 

- Τι δουλειά; 

Τότε τα παιδιά κάνουν τις κινήσεις του επαγγέλµατος 
που διαλέξανε. Αν ο βασιλιάς το καταλάβει, το φωνάζει και 
κυνηγάει να πιάσει ένα παιδί που γίνεται βασιλιάς. Αν δεν 
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το καταλάβει, ξανακάθεται και τα παιδιά µιµούνται κάτι 
άλλο. 

Βόλοι - Marbles - Glass Marbles 

Ένα παιχνίδι που χάθηκε, είναι και οι βόλοι. Ήταν 
φτιαγµένοι από πηλό και βαµµένοι σε ζωηρά χρώµατα. Ας 
δούµε δυο πολύ δηµοφιλή παιχνίδια µε βόλους: 

ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ: Χαράζουµε στο χώµα ένα τρίγωνο και 
µέσα σ' αυτό ο κάθε παίχτης βάζει δυο-τρεις από τους 
βόλους του. Σε µια απόσταση 4-5 µέτρων στήνεται µια 
πέτρα, ο µπάστακας. Τα παιδιά ρίχνουν τους βόλους τους 
προς τον µπάστακα και όποιος φτάσει πιο κοντά παίζει 
πρώτος. Ο παίχτης ρίχνει µε τον αντίχειρα το βόλο του 
στο τριγωνάκι µε σκοπό να χτυπήσει έναν από αυτούς που 
ήταν µέσα και να τον βγάλει έξω, οπότε και τον κερδίζει. 
Εάν κάποια στιγµή χάσει και ο βόλος του µείνει µέσα στο 
τρίγωνο, ο αµέσως επόµενος παίχτης χτυπώντας το βόλο 
κερδίζει όλους όσους είχε µαζέψει ο προηγούµενος ως 
τώρα. 

ΜΠΑΖ: Η διαδικασία µε τον µπάστακα είναι η ίδια, 
αυτή τη φορά όµως οι βόλοι στήνονται σε ευθεία γραµµή 
ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο πρώτος στη σειρά λέγεται µάνα 
και ο δεύτερος παραµάνα. Αν χτυπήσεις κάποιον από τους 
δύο αυτούς βόλους, παίρνεις όλους όσους είναι στη σειρά 
µετά από αυτούς. 

Κάθοµαι δεν κάθοµαι  

Αυτό το παιχνίδι παίζεται από κορίτσια που είναι από 8 
έως 10 ετών. Με λαχνό βρίσκεται το κορίτσι που θα τα 
φυλάει. Τα υπόλοιπα κορίτσια γυρίζουν από γύρω της και 
λένε τους παρακάτω στίχους: 

Κάθοµαι δεν κάθοµαι  

στη φωλιά µου κάθοµαι 

Όταν τα παιδιά δούνε το κορίτσι που φύλαγε να 
πλησιάζει, κάνουν ότι κάθονται. Αν το κορίτσι που τα 
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φυλάει καταφέρει να πιάσει ένα από τα υπόλοιπα παιδιά 
πριν καθίσει τα φυλάει εκείνο το κορίτσι που έπιασε. 
Κανένα όµως κορίτσι δεν πρέπει να καθίσει τόσο βαθιά 
ώστε να ακουµπήσει το έδαφος γιατί βγαίνει από το 
παιχνίδι και τα κορίτσια τα υπόλοιπα της λένε: 

Έσπασες τα αβγά σου 

 

Κλέφτες και αστυνόµοι  

Είναι ένα πολύ συναρπαστικό παραδοσιακό παιχνίδι. 
Παίζεται µε πολλούς παίχτες σε ένα πλάτωµα. Τα παιδιά 
χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η µία, η µικρότερη, είναι οι 
αστυνόµοι. Τα υπόλοιπα παιδιά αποτελούν τους κλέφτες. 
Το παιχνίδι εξελίσσεται σαν ένα κοινό κυνηγητό ανάµεσα 
στις δύο οµάδες. οι κλέφτες, όταν θέλουν να 
ξεκουραστούν, πάνε σ' ένα συγκεκριµένο σηµείο το οποίο 
ονοµάζεται σπίτι ή ληµέρι. Εκεί οι αστυνόµοι δεν µπορούν 
να τους πιάσουν. Όταν όµως ο αστυνόµος πιάσει τον 
κλέφτη τον οδηγεί στη φυλακή, η οποία βρίσκεται 
συνήθως όσο πιο µακριά γίνεται από το σπίτι. 'Ενας 
φυλακισµένος παίχτης ελευθερώνεται όταν ένας 
σύντροφός του τού ακουµπήσει το χέρι και φωνάξει 
"ξελέ". Σε περίπτωση που οι φυλακισµένοι κλέφτες είναι 
πολλοί, κάνουν το εξής κόλπο: πιάνουν τα χέρια τους στη 
σειρά και απλώνονται όσο πιο έξω µπορούν (ένας 
βρίσκεται "µέσα" στη φυλακή και οι άλλοι, κρατώντας χέρι 
χέρι, προχωρούν προς το σπίτι). Ο ελεύθερος παίχτης, 
αγγίζοντας το χέρι ενός φυλακισµένου, ελευθερώνει όλους 
όσους συµµετέχουν στην αλυσίδα. Φυσικά, απαγορεύεται 
αυστηρά στους αστυνοµικούς να φρουρούν τους 
φυλακισµένους παίχτες, κανόνας που όποιος παραβεί 
αποβάλλεται αυτοµάτως από το παιχνίδι. Το παιχνίδι 
τελειώνει όταν όλοι οι κλέφτες φυλακιστούν, και πολλές 
φορές αυτό δε συµβαίνει ποτέ! 
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Η κολοκυθιά 

Η κολοκυθιά είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι. Παίζεται 
και σήµερα µε τρεις, αλλά και περισσότερους παίχτες. Το 
κάθε παιδί παίρνει ένα νούµερο. Μετά το παιδί που έχει το 
νούµερο (ένα), αρχίζει λέγοντας: " Στου παππού το 
περιβόλι, που το αγαπούµε όλοι, είναι µια κολοκυθιά, πλάι-
πλάι στη ροδιά. Κάνει πέντε κολοκύθια στρογγυλά, µα την 
αλήθεια θα τα δώσει ο παππούς µποναµά της αλεπούς. 
∆υο θα δέσει στην ουρά της κι όλα τα άλλα στα παιδιά 
της". Έπειτα ρωτάει : " Ποιος θα πάει στην αλεπού ; " " 
Ποιός θα της πάει τα κολοκύθια ; " Αργότερα το ίδιο παιδί 
λέει " να πάει το..." και το παιδί που έχει αυτό το νούµερο 
λέει " γιατί να πάει το...; Να πάει το..." κ.λ.π. Όποιο παιδί 
απαντήσει χωρίς να είναι το νούµερό του, χάνει και παίρνει 
παρατσούκλι ή κάνει κάτι που του έχει ορίσει η παρέα.  

Συχνά ακούµε τη φράση : Μα καλά, την κολοκυθιά θα 
παίξουµε ; Αυτό το λέµε όταν κάποιοι διαφωνούν και 
ρίχνει ο ένας στον άλλο την ευθύνη. 

Η κρεµάλα  

Παίζεται µε 2 ή 4 παίχτες. Παρακολουθείται όµως 
ευχάριστα από πολλούς.  

Παίρνετε µια κόλλα χαρτί και στη µέση γράφεται την 
άλφα βήτα. Στο πάνω διάστηµα ζωγραφίζουµε µια 
κρεµάλα. Στο κάτω µέρος γράφουµε την λέξη που θα 
κρύψουµε από τον αντίπαλό µας. Την λέξη την γράφουµε 
στον αντίπαλο µε παύλες δηλαδή µετράµε τα γράµµατά 
της και το νούµερο που θα βρούµε τόσες παύλες θα 
βάλουµε. Όταν αρχίσει το παιχνίδι ο αντίπαλός µας λέει 
ένα γράµµα από την άλφα βήτα. Αν το γράµµα που είπε 
ανήκει στην κρυµµένη λέξη τότε το σηµειώνουµε πάνω 
στις παύλες. Αν το γράµµα που είπε ο αντίπαλος είναι 
λάθος τότε κρεµάµε το κεφάλι του και διαγράφουµε το 
γράµµα από την άλφα βήτα. Έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι 
και γίνεται το ίδιο ώσπου να βρει ο αντίπαλος τη λέξη. Αν 
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όµως ο αντίπαλος δεν βρει τη λέξη µέχρι να τελειώσουν τα 
σηµεία του σώµατος, χάνει. 

Κρυφτό - Hide-and-seek 

Σε αυτό το παιχνίδι µπορούν να παίξουν από 3 άτοµα 
και πάνω. Ένα παιδί φυλάει (µετράει έως το 200- 5, 10, 
15, 20...). Μόλις τελειώσει αρχίζει να ψάχνει για τα παιδιά. 
Όταν βρει ένα παιδί λέει "φτου" και το όνοµα του παιδιού. 
Το παιδί µπορεί, όταν αυτός που φυλάει είναι µακριά να 
πει "φτου" και το όνοµα του παιδιού που φυλάει. Το 
τελευταίο παιδί πρέπει να πει "φτου ξελευθερία" για να 
ξαναφυλάξει το ίδιο παιδί. Άµα αυτό δεν γίνει, τότε φυλάει 
το παιδί που "έφτυσε" πρώτο. 

 

Ο µαέστρος  

Ένα παιδί κρύβεται όσο τα υπόλοιπα παιδιά ορίζουν 
ποιος από την οµάδα θα είναι ο "µαέστρος" και ποιο 
"όργανο" θα παίζουν. Αφού σχηµατίσουν ένα κύκλο, 
έρχεται το παιδί που είχε κρυφτεί και τους παρατηρεί για 
να βρει το µαέστρο. Όλα τα παιδιά παίζουν το ίδιο όργανο 
µε τον µαέστρο και τραγουδούν:  

- Ποιος είναι ο µαέστρος να το µάθεις δεν µπορείς.  

- Ποιος είναι ο µαέστρος δεν µπορείς να βρεις!  

- Τι κουτός που είσαι, τι κουτός που είσαι.  

- Να ’τος ο µαέστρος, να ‘τος ο µαέστρος!  

Το παιδί καταλαβαίνει ποιος είναι ο µαέστρος όταν 
αυτός αλλάξει όργανο. Τότε κρύβεται εκείνος και το 
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παιχνίδι συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο. Αν κάνει λάθος και 
δε βρει το µαέστρο το παιχνίδι επαναλαµβάνεται 
αλλάζοντας το µαέστρο και το όργανο. 

Το µαντιλάκι 

Το µαντιλάκι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται µε έξι ή 
παραπάνω παιδιά. Για να παίξεις αυτό το παιχνίδι 
χρειάζεσαι ένα µαντίλι και µία κιµωλία.  

Με την κιµωλία σχεδιάζεις έναν κύκλο στη µέση και 
δύο γραµµές, µία δεξιά και µία αριστερά. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να καταφέρεις να πάρεις το µαντίλι από το 
κέντρο. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε παιδί 
από την κάθε οµάδα έχει έναν αριθµό. Ο κάθε παίκτης 
προσπαθεί να πάρει το µαντίλι από το κέντρο χωρίς να τον 
πιάσει ο αντίπαλός του. Αν τον πιάσει, ο πόντος είναι του 
αντιπάλου. Αν όµως ο αντίπαλος περάσει τη γραµµή του ο 
πόντος είναι δικός του. Το παιχνίδι κερδίζει η οµάδα που 
έχει τους περισσότερους πόντους. 

Μάχη µε στρατιωτάκια 

Κάθε αντίπαλος συγκεντρώνει µια στρατιά από µικρά 
στρατιωτάκια. Κάθε παίκτης ρίχνει ένα βόλο στην αντίπαλη 
στρατιά. Όσοι στρατιώτες δεν στηρίζονται σε άλλον είναι 
νεκροί και βγαίνουν έξω. Όσοι έχουν πέσει πάνω σε άλλον 
είναι απλώς πληγωµένοι και ξανασηκώνονται. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να εξαντληθεί η αντίπαλη στρατιά. 

Τα µήλα - Apples 

Παίζεται σε εξωτερικό χώρο. ∆ύο παιδιά χωρίζονται και 
αποτελούν τα "τέρµατα". Χαράζονται δύο γραµµές σε 
απόσταση δέκα περίπου βήµατα η µια από την άλλη. Οι 
δυο αυτές γραµµές είναι τα τέρµατα και πίσω από αυτές 
τις γραµµές στέκονται οι δυο παίκτες. Αριστερά από τις 
γραµµές χαράζεται µια άλλη που από πίσω της πηγαίνουν 
και στέκονται τα υπόλοιπα παιδιά. Με κλήρο ορίζουν ποιός 
από τα τέρµατα θα ρίξει πρώτος την µπάλα για να 
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χτυπήσει ένα από τα παιδιά που βρίσκονται στο κέντρο. 
Αυτά τα παιδιά πρέπει όλη την ώρα να τρέχουν από την 
µια άκρη στην άλλη για να µην χτυπηθούν. Αν αυτός που 
θα ρίξει την µπάλα δεν πετύχει κανένα, τότε βγαίνει και 
στέκεται πίσω από την αριστερή γραµµή.Με τη σειρά του 
ρίχνει την µπάλα ο άλλος.  

Όταν µείνει µονάχα ένα παιδί στο κέντρο τότε 
παίζονται τα µήλα, δηλαδή θα χτυπηθούν δώδεκα µπαλιές, 
έξι από κάθε τέρµα. Πρώτα ρίχνει ο ένας λέγοντας "Ένα 
µήλο", έπειτα ο άλλος "∆ύο µήλα!" κ.λ.π. Το παιδί που 
είναι στη µέση τρέχει και κάνει κάθε είδους κινήσεις ώστε 
να αποφύγει την µπάλα. Αν χτυπηθεί τότε χάνει και το 
παιχνίδι ξαναρχίζει µε νέα τέρµατα, αν τα καταφέρει να 
µην χτυπηθεί έχει το δικαίωµα να ξανακαλέσει όλους του 
παίκτες και να αρχίσει το παιχνίδι µε τα ίδια τέρµατα. 
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ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
 

Θετικές επιδράσεις της φύσης στον άνθρωπο 

Βιολογικές: επιδρά στη σωµατική διάπλαση του 
ανθρώπου, του παρέχει τα φυσικά αγαθά, όπως είναι ο 
ατµοσφαιρικός αέρας, το νερό, η ακτινοβολία του ήλιου, 
που επηρεάζουν τις οργανικές του λειτουργίες. 

Πρακτικές: τροφοδοτεί το άτοµο µε υλικά αγαθά, 
καλύπτει τις βασικές ανάγκες του σε πρώτες ύλες, τροφή, 
ενδυµασία, κατοικία. Παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη 
της οικονοµίας, αποτελεί την υποδοµή και κάθε οικονοµική 
δραστηριότητα (αγροτική, βιοµηχανική). 

Κοινωνικές: ο εκτοπισµός της νοµοτέλειας που διέπει 
τη φύση οδηγεί και σε ανάλογα συµπεράσµατα για τη 
συγκρότηση ορθά δοµηµένων κοινωνιών. Με την 
κοινωνική οργάνωση ο άνθρωπος καθιερώνει την ευταξία 
την ευταξία και την ισορροπία που κυριαρχούν στη φύση. 
Η ανάγκη για οµαλή συµβίωση µε το συνάνθρωπο ξεκινά 
από τη θεώρηση την αρµονίας που επικρατεί στο 
περιβάλλον. 

Πνευµατικές: τα φυσικά φαινόµενα ερεθίζουν την 
ορµή του ανθρώπου για έρευνα, αποτελούν πηγή 
γνώσεων, χώρο µελέτης, πηγή έµπνευσης και 
προβληµατισµού. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται δηµιουργός 
των φυσικών επιστηµών, της αστρονοµίας, της γεωλογίας, 
της γεωγραφίας. 

Ηθικές: η ενατένιση των φαινοµένων της φύσης, η 
οµορφιά της, η αρµονία, η τάξη οδηγούν στην πίστη προς 
το θεό. Το άτοµο συνειδητοποιώντας την ασηµαντότητά 
του µέσα στο µεγαλείο της φύσης διαµορφώνει υψηλή 
ηθική συµπεριφορά. Καλλιεργεί την ανθρωπιά και 
καταγίνεται µε την αυτοκριτική µε σκοπό να ανακαλύψει 
τον εαυτό του. 
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Ψυχικές: συµβάλλει στην ψυχική ισορροπία του 
ατόµου. Η επαφή µαζί της απαλλάσσει από το άγχος, 
γαληνεύει την ψυχή, ηρεµεί. Η φύση δεν προσποιείται και 
παρουσιάζεται στον καθένα όπως πραγµατικά είναι, 
αποτελώντας λαµπρό παράδειγµα για µίµηση. 

Καλλιτεχνικές: καλλιεργεί την αίσθηση του ωραίου. Απ’ 
αυτήν ξεκινούν όλες οι τέχνες οι οποίες όµως δεν την 
ξεπερνούν σύµφωνα µε το Μάρκο Αυρήλιο. Εκλεπτύνει 
την ψυχή του ανθρώπου. Με τη φυσική οµορφιά, την 
τάξη της, την αρµονία της, τη νοµοτέλειά της και δίνει 
έναυσµα για καλλιτεχνική δηµιουργία. 

Οδηγεί τον άνθρωπο στη δηµιουργία, αφού τον 
εµπνέει µε τη δηµιουργικότητά της. Συντελεί στην 
απόκτηση ποιότητας ζωής και της συνακόλουθης ευτυχίας. 

Οφέλη των παιχνιδιών στην ψυχολογική ανάπτυξη 

των παιδιών  

Η ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται από 
τα παιδικά παιχνίδια προσφέροντάς τους σηµαντικά 
οφέλη. 

Το παιδί γίνεται κοινωνικό, δηµιουργικό, έξυπνο, 
αποκτά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση ρισκάρει και 
τέλος µαθαίνει να χάνει. Το τελευταίο το κάνει δυνατό 
γιατί µαθαίνει από παιδί ότι η ζωή έχει και ήττες. 

Το βαθύτερο νόηµα των παιχνιδιών  

Το παιχνίδι αποτελεί µια βασική δραστηριότητα στη 
ζωή του παιδιού και παίζε καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξή του. Με το παιχνίδι το παιδί έχει τη δυνατότητα 
να δρά ελεύθερα, να αναπτύσσει τις σωµατικές του 
ικανότητες (ισορροπία, συντονισµός κινήσεων), να 
αναπτύσσει την κρίση του, να εξερευνά, να εκφράζει τα 
συναισθήµατά του, να αποκτά εµπιστοσύνη στις 
ικανότητές του και να µαθαίνει τη συνεργασία και την 
κοινωνικοποίηση.  
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Επίδραση στα αισθήµατα και τις απόψεις  

Το παιδί µέσα από τα οµαδικά παιχνίδια µαθαίνει να 
συνεργάζεται, να µοιράζεται, να αυτοπειθαρχεί, να εκτιµά 
τον εαυτό του και τους άλλους. Μαθαίνει να λύνει τις 
διαφορές του µε σωστό τρόπο, µαθαίνει να αποδέχεται και 
να τηρεί τους όρους του παιχνιδιού, µαθαίνει να εκφράζει 
τις απόψεις του και να ελέγχει τα συναισθήµατά του. 

Ανάπτυξη ψυχοσωµατικών και σωµατικών 

δεξιοτήτων  

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να 
εκτιµήσουν τους κινδύνους να πάρουν ρίσκο και να 
δοκιµάσουν τις δυνατότητές τους ( από πόσο ψηλά µπορώ 
να βουτήξω, πόσο µπορώ αποµακρυνθώ από τους 
µεγάλους χωρίς να φοβάµαι, τολµάω να ακουµπήσω τηµ 
ακρίδα;)  

Τα παιδιά αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, αυτονοµία 
αλλά και δεξιότητες για σωστή διαχείριση του ρίσκου. 

Το παιδί επίσης µέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει και 
σωµατικές δεξιότητες για σωστή διαχείριση του ρίσκου. Το 
παιδί επίσης µέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει και 
σωµατικές δεξιότητες. Παίζοντας το παιδί, ασκείται 
εφευρίσκει τους ''κανόνες'' κίνησης και ισορροπίας και 
αναπτύσσει κινητικές του δεξιότητες όπως ισορροπία, 
ευκινησία καθώς και στη δύναµη χεριών και κορµού. 

Επιρροή στη συναισθηµατική και ψυχική σφαίρα 

των παιδιών  

Τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα από τα ερεθίσµατα 
που λαµβάνουν, πόσο µάλλον από τα παιχνίδια που είναι 
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους. Η 
φαντασία και η δηµιουργικότητα που προσφέρουν τα 
παιχνίδια, οδηγούν στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης.Στο 
παιχνίδι µπορούν να δηµιουργήσουν δικές τους θεωρίες, 
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να τις στηρίζουν και να τις καταρρίψουν στο επόµενο 
λεπτό µε καινούριες, γεµάτες πηγαία δηµιουργικότητα! 

Αύξηση της αυτοπεποίθησης  

Τα παιδιά αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση 
και αυτονοµία ειδικά µε τα παιχνίδια στη φύση. Τα παιδιά 
ρισκάρουν, τολµούν, να µαθαίνουν να παίρνουν 
αποφάσεις, να δοκιµάζουν τις δυνατότητες τους και να 
εκτιµούν τους κινδύνους. 

Απόκτηση βιωµάτων και εµπειριών στη φύση  

Τα φύλλα όταν πέφτουν αλλάζουν χρώµα! ∆ύο 
πέτρες, όταν τις χτυπήσεις, κάνουν µουσική. 'Ενα ξυλάκι 
επιπλέει στο νερό, ενώ το βότσαλο βουλιάζει. Παίζοντας 
στη φύση, τα παιδιά στη φύση είναι ελεύθερα να 
µεταφράσουν το χώρο σε ό,τι τους αρέσει. Έτσι το δάσος 
γεµίζει νεράιδες, το πάρκο γίνεται γήπεδο ποδοσφαίρου ο 
θάµνος γίνεται κρησφύγετο πειρατών κ.ο.κ. 

Μέσα σε αυτούς τους φανταστικούς τόπους κάθε παιδί 
έχει την ευκαιρία να δυναµώσει σωµατικά και ψυχικά, να 
δοκιµάσει µε ασφάλεια τις δυνατότητές του, να ψάξει να 
συνδυάσει και να συµπεράνει.  
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