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Εισαγωγικό Σημείωμα

Τι είναι… παιχνίδι;

Πώς μαθαίνει το παιδί τον εαυτό του μέσα από το παιχνίδι;

Πώς επικοινωνεί και συνδέεται το παιδί μαζί μας μέσω του 
παιχνιδιού

Πώς διαχειρίζεται δύσκολα συναισθήματα & πώς μπορεί να 
θεραπεύεται το παιδί μέσα από το παιχνίδι

Η Παιγνιοθεραπεία

Ποιες αξίες παίρνει το παιδί μέσα από το παιχνίδι;

Ιδέες για υλικά & παιχνίδια ανάλογα με το είδος και την 
ηλικία του παιδιού

Επίλογος

Βιβλιογραφία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αγαπητέ γονέα,

Για να ξεφυλλίζεις αυτές τις σελίδες, μάλλον αγαπάς το παιχνίδι ή κάποιο πλασματάκι, που θες να βλέ-
πεις χαρούμενο και δημιουργικό. Για να το πετύχεις αυτό, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκύψεις 
με ενδιαφέρον στις ανάγκες του, να αγκαλιάσεις τις ιδιαιτερότητές του και να αφουγκραστείς τα συναι-
σθήματά του. Kάτσε λοιπόν κάπου αναπαυτικά και διάβασε όσα με αγάπη ετοιμάσαμε για εσένα, εμείς 
η ομάδα της Ανέμη σε συνεργασία με το Project Parenting και τη Βίκυ Βάββα, Παιγνιοθεραπεύτρια. 

Αυτό που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι απλά ένα βιβλίο με συμβουλές, θεωρίες κ.λ.π. αυτά άλλωστε 
εύκολα μπορείς να τα βρεις στο διαδίκτυο. Είναι όμως ένα βιβλίο που επιδιώκει να σου προσφέρει το 
απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε να είσαι σε θέση να συναισθανθείς τη σημασία του παιχνιδιού σε όλες τις 
εκφάνσεις της ανάπτυξης του παιδιού. Έτσι θα μπορείς πάντα να του προσφέρεις ό,τι αυτό χρειάζεται. 
Και πάνω απ’ όλα, με τον απαραίτητο σεβασμό για τις πραγματικές του ανάγκες για παιχνίδι και τη 
μεταξύ σας σύνδεση.

Στις σελίδες που ακολουθούν ευχόμαστε να βρεις στοιχεία που θα αγγίξουν το δικό σου εσωτερικό 
παιδί, θα σου θυμίσουν ίσως κάτι από τα παλιά και θα δώσουν απαντήσεις σε τυχόν απορίες και προ-
βληματισμούς σου.

Αλήθεια τι λάτρευες να παίζεις ως παιδί; Τι λατρεύεις να παίζεις σήμερα με το παιδί σου; Κάποιο συγκε-
κριμένο επιτραπέζιο; Σας αρέσει να φτιάχνετε παρέα παζλ; Προτιμάτε το κουκλοθέατρο; Εμείς στην 
Ανέμη αγαπάμε όλα τα παραπάνω συν ό,τι αγαπάει το κάθε μοναδικό ανθρωπάκι στον πλανήτη – γη.
Αυτός είναι και ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια επιλέγουμε με προσοχή παιχνίδια –«τα δικά μας παιδά-
κια» - που πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν υπόδειγμα στη 
βιομηχανία παιχνιδιού, ενώ η εκπαιδευτική τους αξία έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί από τους πιο 
αξιόλογους διεθνείς οργανισμούς. Πίσω από κάθε εταιρεία και παιχνίδι που θα βρεις στα ράφια ενός 
καταστήματος «Ανέμη», κρύβεται πάντα μία μικρή ιστορία σχετικά με την αξία, τη μοναδικότητα και την 
καλαισθησία του. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε για κάθε ένα από αυτά να εγγυηθούμε για την 
υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία του. Με την ασφάλεια πάντα να προηγείται, επιλέγουμε παιχνίδια, 
τα οποία έχουν τον δικό τους χαρακτήρα. 

Και κάπου εδώ τα λόγια τελειώνουν για να δώσουν τη θέση τους στην ουσία αυτής εδώ της προσπάθει-
ας. Ελπίζουμε να απολαύσεις αυτό το ταξίδι στον κόσμο του παιχνιδιού όσο και εμείς!

Καλή ανάγνωση!

για την Ανέμη,

Θάνος Τσιρώνης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

https://www.anemishop.gr/
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Αν υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύω βαθιά, αυτό είναι το παιχνίδι! Είναι στη φύση μας να το αναζητά-
με, καθώς λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προλαμβάνει, διδάσκει, 
ανακουφίζει, θεραπεύει, μας ταξιδεύει, μεγαλώνει… γερά παιδιά και εξασφαλίζει… ωρίμανση χωρίς 
κατάπτωση σε παιγνιώδεις ενήλικες! Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή την ξενάγηση στον αγαπημένο 
μου τόπο: τον τόπο του παιχνιδιού!

PLAY
IS THE HIGHEST

FORM OF
RESEARCH

Al. Einstein

https://www.anemishop.gr/
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ… ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

Play is the work of the child.
M. Montessori

Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί για το παιχνίδι είναι πολλές. 

1.  Ο Huizinga (1989) δίνει τον δικό του ορισμό στο βιβλίο του Άνθρωπος και Παιχνίδι (Homo Ludens): 
«Το παιχνίδι είναι ελεύθερη δραστηριότητα που γίνεται µε τρόπο συνειδητό, έξω από την “κανο-
νική” ζωή, καθώς είναι κάτι “µη σοβαρό” αλλά ταυτόχρονα απορροφά εντελώς το παιδί που παίζει. 
∆εν σχετίζεται µε κάποια υλική ανταμοιβή και έχει τους δικούς του κανόνες και τα δικά του όρια».

2.  Στο βιβλίο του με τίτλο Play, o ψυχίατρος S. Brown, συγκρίνει το παιχνίδι με το οξυγόνο. Γράφει: 
«είναι παντού γύρω μας και συχνά δεν το προσέχουμε μέχρι να λείψει. Το παιχνίδι είναι η τέχνη, 
οι ταινίες, η μουσική, το φλερτ και η ονειροπόληση. 

3.  Κατά τον Piaget το παιχνίδι θεωρείται ως πράξη αφομοίωσης. Το παιδί στο παιχνίδι χειρίζεται τα 
πράγματα ελεύθερα και αλλοιώνει την πραγματικότητα με σκοπό να ικανοποιήσει τις προσωπικές 
του ανάγκες (Plocha, 2007)

4.  Η Meckley (2002), συνοψίζοντας διάφορες θεωρίες, όρισε το παιχνίδι δίνοντάς του τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

α) Να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών.
β) Να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα.
γ) Να προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
δ) Να εμπλέκονται ενεργά οι παίκτες.
ε) Να είναι αυτό-κατευθυνόµενο.
στ) Να έχει νόημα για το παιδί.

5.  Κατά τον Winnicott (1976) είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να εκφράσουν την επιθετι-
κότητά τους σε ένα περιβάλλον που τους είναι φιλικό και δεν φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν γι’ αυτό. 

Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω…

Είναι εύκολο να διακρίνουμε καταρχάς τι ΔΕΝ είναι παιχνίδι αλλά και να συμπεράνουμε ότι τελικά, 
το παιχνίδι είναι ένας από τους βασικούς τρόπους που τα παιδιά μαθαίνουν τον εαυτό τους και τους 
ανθρώπους γύρω τους και εξερευνούν το περιβάλλον τους.

Τέλος, ας θυμηθούμε ότι το παιχνίδι θεωρείται τόσο σημαντικό για την ανάπτυξη των παιδιών που 
έχει αναγνωριστεί από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
ως δικαίωμα κάθε παιδιού.

https://www.anemishop.gr/


7

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

“Μονάχα τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν”, είπε ο Μικρός Πρίγκιπας. 
“Σπαταλάνε τον καιρό τους µε µια κούκλα από κουρέλια κι αυτή τους 

γίνεται πολύ σηµαντική, κι αν κάποιος τους την πάρει, κλαίνε…” 
“Τα παιδιά είναι τυχερά”, είπε ο κλειδούχος. 

Saint-Exupéry

ΕΡΕΥΝΑ

Το 1964, η Dr. Marion Diamond & συνεργάτες δημοσίευσαν μια πρωτοποριακή μελέτη, όπου ποντίκια 
ανατράφηκαν σε δύο ειδών συνθήκες: 

1. η 1η ομάδα μέσα σε βαρετές, συμβατικές συνθήκες και 
2. η 2η μέσα σε συναρπαστικές συνθήκες, γεμάτες παιγνιώδη ερεθίσματα, αφορμές εξερεύνησης και 

επαφή με άλλα ποντίκια. 

Haba, Πάνινη Κούκλα 'Ida'

https://www.anemishop.gr/product/381912/haba-zpaninh-zkoukla-zida-z36ek&keywords=305651
https://www.anemishop.gr/
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα ποντίκια της 2ης ομάδας ανέπτυξαν μεγαλύτερους εγκεφάλους και ήταν εξυπνότερα, αποτελεσμα-
τικότερα, γρηγορότερα. Τα ευρήματα αυτά έκτοτε επιβεβαιώθηκαν σε πλήθος ερευνών. (Kestly, 2014) 
Αργότερα ο Panksepp (1998) ανακάλυψε ότι η τάση/ανάγκη για παιχνίδι εδράζει στο παλιότερο τμήμα 
του εγκεφάλου των ποντικιών! (https://www.youtube.com/watch?v=4Z_hMYGAQ6k)

Η θεμελιώδης ανάγκη για παιχνίδι χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω. Παρατηρώντας κανείς το ζωικό 
βασίλειο θα διαπιστώσει ότι και τα ζώα παίζουν, αντλώντας ευχαρίστηση από τη διαδικασία αυτή! 
(Heurre, 2008). Όλα τα θηλαστικά μοιραζόμαστε τουλάχιστον 7 συστήματα πρωταρχικών συναισθημα-
τικών διεργασιών που μας βοηθούν να είμαστε προετοιμασμένοι και να μπορούμε να ανταποκριθούμε 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις που προάγουν ή απειλούν την επιβίωσή μας (Panksepp & Biven, 
2012):

1. PLAY

2. PANIC/GRIEF

3. FEAR

4. RAGE

5. SEEKING

6. LUST

7. CARE

Αυτά τα συστήματα μας ωθούν στην εξερεύνηση, στο να φοβόμαστε επικίνδυνες καταστάσεις και στο να 
νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας. Επίσης, μας ωθούν στο παιχνίδι! Έχοντας λοιπόν κατανοήσει τη βαθιά 
ανάγκη του ανθρώπου και ειδικότερα του παιδιού για παιχνίδι, μπορούμε να συμπεράνουμε τη σημασία 
αυτής της διεργασίας για την αυτογνωσία του παιδιού και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. 

Great Pretenders, Στολή με στέκα μαλλιών 'Αλεπού'

https://www.anemishop.gr/products/keywords=31675%2C+31677/comp=great-zpretenders
https://www.anemishop.gr/
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Το παιδί µέσα από το παιχνίδι…

πειραματίζεται, μαθαίνει, γελάει, ευχαριστιέται, νιώθει ότι είναι σημαντικό και άξιο παρατήρησης, 
εξασκεί δεξιότητες (σωματικές και ψυχοσυναισθηματικές), δοκιμάζει τα όριά του, λύνει προβλήματα, 
αντιμετωπίζει ματαιώσεις, αναπτύσσει τη φαντασία του, επαναλαμβάνει, επικοινωνεί, σχετίζεται, 
εντάσσεται σε ομάδες και σε πλαίσια με κανόνες, συνεργάζεται, δημιουργεί, εκτονώνεται, συγκεντρώ-
νεται, καθιστά οικείο το μακρινό και άγνωστο, ελέγχει, επεξεργάζεται καταστάσεις και συναισθήματα, 
συνδέεται, συναντιέται, επινοεί, αυτοσχεδιάζει, εκφράζεται, ακούει, βλέπει και παρατηρεί τον εαυτό 
του και τους άλλους, συνθέτει, βιώνει μοναδικές εμπειρίες, αναπτύσσεται! 

Η Alice Miller (1995) μας υπενθυμίζει εξάλλου ότι η δημιουργική δραστηριότητα είναι ένας τρόπος να 
δίνουμε μορφή στο χάος! Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με τα παιδιά που παίζουν: 

Αποδίδουν νόημα στα ποικίλα ερεθίσματα και βιώματα της καθημερινής ζωής, τακτοποιούν σκέψεις 
και συναισθήματα, απαντούν ερωτήματα και έτσι μπορούν να προχωρούν, μαθαίνοντας κάθε μέρα 
λίγο καλύτερα, λίγο βαθύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο. 

Τι θα συνέβαινε άραγε στον εγκέφαλο ενός παιδιού που δεν παίζει κάθε μέρα;

Από όσα δείχνουν οι έρευνες για το παιχνίδι των ζώων… Είναι καλύτερο να είμαστε αρκετά σοφοί ώστε 
να μην θελήσουμε να το μάθουμε.

Haba, Παιδικό Επιτραπέζιο 'Karuba Junior'

https://www.anemishop.gr/product/327369/haba-zpaidiko-zepitrapezio-zkaruba-zjunior&keywords=303613
https://www.anemishop.gr/


10

Οι λέξεις είναι η πηγή των παρεξηγήσεων.
Saint-Exupéry

Πολύ πριν αρχίσει ένα παιδάκι να μιλάει με λέξεις, επικοινωνεί χωρίς αυτές. Ξεκινάει κάνοντας παιχνιδιά-
ρικες "συνομιλίες" με τους φροντιστές, η οποίες είναι αλληλεπιδράσεις που συμβάλλουν στη γνωριμία, 
την εξοικείωση και τη σύνδεση, άρα στην ασφάλεια. 

Πριν ακόμη μπορέσει το βρέφος να κρατήσει ή να χειριστεί αντικείμενα, παίζει: Μέσα από την 
κοινωνική αλληλεπίδραση, ήχους, κινήσεις, εκφράσεις προσώπου (βλ. Still face experiment - 
https://www.youtube.com/watch?v=vmE3NfB_HhE), κοιτώντας προς ή μακριά από κάποιον/κάτι, με 
χειρονομίες, μέσα από τη βλεμματική και απτική επαφή.

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Από την 6η περίπου 
εβδοµάδα µέχρι την 8η 

Τα πρώτα σήματα του PLAY συστή-
ματος που συναντήσαμε παραπάνω, 
εμφανίζονται (χαμόγελο, κ.τ.λ), δείχνο-
ντας την ετοιμότητα του βρέφους για 
αλληλεπίδραση. 

Η ανταπόκριση της μητέρας, του 
πατέρα, των βασικών φροντιστών, 
η σταθερότητα και η συνέπεια, η προ-
βλεψιμότητα των αντιδράσεών τους, 
η ανοχή τους σε δυσφορικές εκδηλώ-
σεις του βρέφους (window of tolerance 
– παράθυρο ανοχής – Siegel, 2020) 
και η ικανότητά τους να συντονίζονται 
με τις ανάγκες και να μεταφράζουν τα 
σήματα του βρέφους, θα καθορίσουν 
τον σχεσιακό «χορό» που θα χορέψει 
αυτή η δυάδα. 

Ludi, Δακτυλόκουκλες 'Ζωάκια Ζούγκλας' 

https://www.anemishop.gr/product/376681/ludi-zdaktulokoukles-zzwakia-zzougklas-z5tem&keywords=%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://www.anemishop.gr/
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Στις πρώιµες εµπειρίες παιχνιδιού κατά το ελεύθερο, αδόµητο παιχνίδι…

Το βρέφος μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκκινεί, να διατηρεί, να τερματίζει ή και να αποφεύγει 
αλληλεπιδράσεις με τους συντρόφους του (μητέρα, πατέρας, φροντιστής). Το ελεύθερο παιχνίδι ευνοεί 
την ανάπτυξη νευρωνικών συνδέσεων στον προμετωπιαίο φλοιό, το εκτελεστικό κέντρο ελέγχου που δι-
αδραματίζει κομβικό ρόλο στη συναισθηματική ρύθμιση, την κατάστρωση σχεδίων και θέσπιση στόχων, 
την επίλυση προβλημάτων. Όσο τα παιδιά παίζουν, στον εγκέφαλο δημιουργούνται νέα κυκλώματα που 
θα επηρεάσουν καθοριστικά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. (Kestly, 2014)

Το παιδί ρυθµίζει και ρυθµίζεται µέσα από την παιγνιώδη διαδικασία. 

Πρώιμες παιγνιώδεις εμπειρίες μέσα σε ένα χαρούμενο, θετικό κλίμα αποδοχής, δημιουργούν μια 
«φωλιά» θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στα ανώτερα στρώματα του εγκεφάλου, εγκαθιστώ-
ντας μία συναισθηματική συνήθεια ευχάριστης, αμοιβαίας σύνδεσης. (Stern, 2002)

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό το να μπορέσουμε να συνταξιδέψουμε με τα παιδιά σε αυτόν τον 
κόσμο της φαντασίας, του παιχνιδιού, του αυτοσχεδιασμού. 

 Svoora, Παιδικά Μουσικά Όργανα

https://www.anemishop.gr/products/keywords=13015%2C14032%2C14301%2C250002/comp=svoora
https://www.anemishop.gr/
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Αυτό, όπως παρατηρούµε συχνά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ίσως ακούγεται.

Προϋποθέτει χρόνο, διαθεσιμότητα, ανοιχτότητα και εμπιστοσύνη στη διεργασία, στο παιδί και τη σχέση 
μας. Οι δυσκολίες σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πολλές φορές αυτή η 
διεργασία μοιάζει στους ενήλικες άχαρη, άγνωστη, αμήχανη ή και ακατανόητη. Άλλες δυσκολίες σχετίζο-
νται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τη διαρκή διάσπαση μέσα στην οποία ζούμε, το άγχος, το κυνήγι 
του χρόνου αλλά και προσωπικά χαρακτηριστικά που καλούμαστε να διαχειριστούμε (π.χ. δεν έχουμε 
ζήσει την εμπειρία αυτή ως παιδιά, στερηθήκαμε ενός σταθερού και πρόθυμου συμπαίχτη). Είναι όμως 
αυτή ακριβώς η παιγνιώδης διεργασία που θα λειτουργήσει συνδετικά ως προς τη σχέση και βοηθητικά 
ως προς την ανάπτυξη του παιδιού, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία 
και να αντιμετωπίσουμε τυχόν εμπόδια.

Για αυτό και προτείνουμε ένθερμα την ύπαρξη της σπέσιαλ παιχνιδο-ώρας γονιού-παιδιού, με παιχνίδι 
που κατευθύνεται από το ίδιο το παιδί. Η ώρα αυτή μπορεί να διαρκεί όσο είναι εφικτό για εσάς - 20 
λεπτά με μισή ώρα θα ήταν μια ικανοποιητική διάρκεια. Χρειάζεται να είναι σταθερή και συστηματική 
και να διέπεται από συγκεκριμένες ποιότητες: 

•  αφοσίωση του ενήλικα χωρίς περισπασμούς, τεχνολογικούς ή άλλους
•  διάθεση να ακολουθήσουμε το παιδί και όχι να ηγηθούμε του παιχνιδιού, να διορθώσουμε ή να 

διδάξουμε
•  γνήσιο και αυθεντικό ενδιαφέρον να ξεναγηθούμε σε αυτό το σύμπαν 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγχειρίδιο «Κοίτα με να παίζω» (Wakelyn,J.&Katz,A., 2020) 
Το παιχνίδι που κατευθύνεται από το βρέφος και το παιδί βοηθά τους γονείς να συντονιστούν με το παιδί 
τους σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Βοηθώντας το παιδί σας να παίζει ελεύθερα, δίνετε χώρο για 
να αναπτυχθούν η φαντασία και οι δεξιότητες για μάθηση. Η επιτρεπτικότητα, η ζεστασιά, η αποδοχή 
και η προθυμία μας να «μάθουμε», στοιχεία που συναντάμε και στον πυρήνα της θεραπευτικής σχέσης 
κατά την παιγνιοθεραπευτική παρέμβαση (Axline, 1993) είναι τα συστατικά που θα καταστήσουν αυτή 
τη σπέσιαλ παιχνιδοσυνάντηση μοναδική και αναντικατάστατη, ένα πολύτιμο δώρο για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού!

Viga, ξύλινο φορτηγό αυτοκινήτων

https://www.anemishop.gr/product/371824/viga-zksulino-zforthgo-zautokinhtwn&keywords=44014
https://www.anemishop.gr/
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ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
& ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μπες στο παιχνίδι των παιδιών και θα βρεις το µέρος όπου 
συναντιούνται τα µυαλά, οι καρδιές και οι ψυχές τους.

V. Axline

Η Axline υποστήριξε στο έργο της (1993) ότι: 

«Το παιχνίδι είναι το φυσικό μέσο αυτοέκφρασης του παιδιού. Είναι η ευκαιρία του παιδιού να εξωτερικεύ-
σει τα συναισθήματά του και να αναδομήσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα της ζωής του». 

Μέσα από το παιχνίδι, κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να εκφράζει επιθυμίες και συναισθήματα. Στον μετα-
βατικό χώρο του παιχνιδιού όλα είναι πιθανά! Μπορεί κανείς να τα δοκιμάσει και να τα προσεγγίσει με 
ασφάλεια, να συνδεθεί με όλη την γκάμα των συναισθημάτων μέσα σε ένα πλαίσιο όπου δεν υπάρχει 
σωστό και λάθος, να γνωρίσει το σώμα του, τον εαυτό του και τις αντιδράσεις του. Για τα παιδιά, τα 
παιχνίδια (σύμβολα & υλικά) είναι οι λέξεις τους και το παιχνίδι (ως διεργασία) είναι η συζήτησή τους! 
(Schaefer et al., 2002)

Djeco, Παιδικά Ρολόγια Χειρός

https://www.anemishop.gr/products/keywords=00420%2C00422%2C00426/comp=djeco
https://www.anemishop.gr/
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∆ΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μέσα στο παιχνίδι ένα παιδί θα εκφράσει δύσκολα και άβολα συναισθήματα, θα τα ψηλαφήσει μέσα 
από την ασφαλή απόσταση κάποιου ρόλου (η κούκλα με το όνομα Έλλη φοβάται, όχι εγώ), θα τα προ-
βάλει σε μια κούκλα, σε έναν ήρωα, σε ένα σύμβολο και θα τα παρατηρήσει (ο δράκος έχει θυμώσει 
και θέλει να τα κάψει όλα), θα τα επεξεργαστεί δοκιμάζοντας λύσεις που προσφέρουν ανακούφιση (και 
αν το χαμένο κουνελάκι συναντούσε έναν βοηθό, ποιος θα ήταν αυτός;).

Όπως αναφέρει ο Κουρετζής (2010) ειδικά για το θεατρικό παιχνίδι: τα παιδιά αποθέτουν στην ομάδα 
«μεγάλο ή μικρό μέρος του ψυχικού τους φόρτου». Πραγματικά, πόσες φορές έχουμε βιώσει μέσα 
σε ομάδες θεατρικού παιχνιδιού συγκλονιστικές «αποθέσεις», μοιράσματα χαράς, θλίψης, απώλειας, 
απορίας για τις σχέσεις και την κακοποίηση, σύνδεση με τα δυνατά στοιχεία και τις εσωτερικές υπερ-
δυνάμεις, επανορθώσεις μέσα από τη σκηνοθεσία και την εκδραμάτιση μιας άλλης ιστορίας, με ένα 
αλλιώτικο τέλος…

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άλλοτε, τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι θα επεξεργαστούν στον δικό τους χρόνο ρόλους και καταστά-
σεις της καθημερινής ζωής, αναζητώντας το νόημα και οικοδομώντας την προσωπική τους συσχέτιση 
και κατανόηση με αυτά τα ερεθίσματα, όπως παιχνίδι οικογένειας, σχολείου, τελετές, φυσικά φαινόμε-
να ή και καταστροφές, κτλ. Όλες αυτές οι πλούσιες εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα ανεμπόδιστα υπό 
φυσιολογικές συνθήκες ζωής, λειτουργούν προληπτικά και προστατευτικά, συνιστούν την ασπίδα 
του μυαλού και τη βιταμίνη της ψυχής, θωρακίζουν την υγεία και εξασφαλίζουν την ομαλή ανάπτυξη 
ενός παιδιού, σε μεγάλο βαθμό. (Πολλές αναφορές: Jennings, 2017; Norris & Rodwell, 2017; Schaefer 
& DiGeronimo 2016; Cattanach, 2003; Siegel & Payne – Bryson, 2018)

Djeco, Ζωγραφίζω με ακουαρέλα 'Ζωάκια'

https://www.anemishop.gr/product/369260/djeco-zzwgrafizw-zme-zakouarela-zzwakia&keywords=09658
https://www.anemishop.gr/
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Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ ΡΟΛΟΣ

Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην παρεμβαίνουμε άγαρμπα και ισοπεδωτικά στο παιχνίδι ενός 
παιδιού, με φράσεις όπως «μην το κάνεις έτσι αυτό» ή «σταμάτα να παίζεις αυτό το θέμα» ή «σιγά μην 
γινόταν ποτέ αυτό» ή «δεν βαριέσαι το ίδιο και το ίδιο;». Ας σκεφτούμε ότι ίσως, όλα όσα γίνονται στην 
ιερή ώρα του παιχνιδιού, είναι αυτά ακριβώς που χρειάζεται να γίνουν – εφόσον φυσικά το παιδί είναι 
ασφαλές. 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

•  βοηθά στην απελευθέρωση οξυτοκίνης (ωκυτοκίνη: η ορμόνη της «αγάπης» και της γαλουχίας)
•  είναι φυσικό αγχολυτικό
•  ενισχύει την ασφάλεια και την ευεξία
•  συμβάλλει σε καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού
•  βοηθά και στη διαδικασία της μάθησης! (Brown, 2010; Winnicott, 2000)

Ας μην πάμε μακριά λοιπόν, το καλύτερο φαρμακείο στον κόσμο είναι ο εγκέφαλός μας!

Υδρόγειος Σφαίρα Ανάγλυφη

https://www.anemishop.gr/product/355907/ts-zcollection-zydrogeios-zsfaira-z16632-zmple-zanaglufh-zellhnikh-zme-zfwtismo-zled-zpatenta-zxwris-zkalwdio-z32-zcm-zfusikh-zpolitikh&keywords=16632
https://www.anemishop.gr/


16

Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για τους ταξιδιώτες τα αστέρια είναι οδηγοί. Για οποιονδήποτε 
άλλο δεν είναι τίποτα, παρά µικροσκοπικά φώτα. 

Saint-Exupéry

Στην παιγνιοθεραπεία που είναι μια θεραπευτική παρέμβαση κυρίως για παιδιά, αξιοποιούμε πολλά 
από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για να βοηθήσουμε το παιδί να ενεργοποιήσει το δυναμικό του και 
να βοηθήσει τον εαυτό του. Μια τέτοια παρέμβαση δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να «παίξουν» με τα 
συναισθήματά τους και τα προβλήματά τους μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, με θεραπευτικό στόχο 
χρησιμοποιώντας τον φυσικό τους τρόπο έκφρασης – το παιχνίδι. Στο πλευρό τους, βρίσκεται ένας κα-
τάλληλα εκπαιδευμένος θεραπευτής που συμβάλλει καταλυτικά και βοηθητικά σε αυτή τη γεφύρωση…

Έχω έτσι την τιμή και την τύχη να έχω συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι παιδιά με: άγχος φόβο, θυμό, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, συστολή, επιθετικότητα, δυσκολία στη διαχείριση του διαζυγίου, σχολική άρνη-
ση/φοβία, αναπτυξιακά ελλείμματα, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην ένταξη και την κοινωνικο-
ποίηση, φοβία μετά από συγκεκριμένο ερέθισμα (σεισμός), απώλεια/πένθος, δύσκολη συμπεριφορά 
στο σχολικό περιβάλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για παιδιά που, για ποικίλους λόγους, έχουν υποστεί 
πλήγμα στο δυναμικό τους, βιώνουν συρρίκνωση δυνάμεων, σθένους και ελπίδας…

Μέσα από εργαλεία… 

όπως ο δίσκος με την άμμο, ο πηλός, τα χρώματα, οι κούκλες, οι ιστορίες, αλλά κυρίως μέσα από τη 
θεραπευτική σχέση, έχω υπάρξει μάρτυρας παιδιών που ανακάλυψαν την εσωτερική τους δύναμη 
και πίστεψαν σε αυτήν, παιδιών που φρόντισαν τον εαυτό τους με συγκινητικό τρόπο, παιδιών που 
επανέλαβαν ξανά και ξανά το ίδιο θέμα μέχρι να το τακτοποιήσουν μέσα τους, παιδιών που βρήκαν 
έναν χώρο για να είναι ο εαυτός τους…

Djeco, Επιτραπέζια '12 Κλασικά Παιχνίδια'  

https://www.anemishop.gr/product/313040/djeco-zepitrapezia-z12-zklasika-zpaixnidia&keywords=05218
https://www.anemishop.gr/
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ΠΟΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

“Δεν µαθαίνεις παρά τα πράγµατα που εξηµερώνεις» είπε η αλεπού. «Οι 
άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Όλα τα παίρνουν έτοιµα 
από τα µαγαζιά. Αφού όµως δεν υπάρχουν µαγαζιά που να πουλάνε φίλους, 

οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους. Αν θέλεις έναν φίλο, εξηµέρωσέ µε!”
Saint-Exupéry

Μέσο σύνδεσης, επικοινωνίας, έκφρασης, συναισθηματικής μάθησης, πρόληψης, θεραπείας. Μα όχι 
μόνο. Μια εξίσου σημαντική συμβολή του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού είναι η μύηση στις αξίες, η 
υιοθέτησή τους με φυσικό και οικειοθελή τρόπο. Φυσικά εδώ, το ομαδικό παιχνίδι με κανόνες, πλαίσιο 
και αλληλεπίδραση, μάλλον έχει να συνεισφέρει τα μέγιστα. 

Ας αναλογιστούµε πόσες αξίες µπορούν να κατακτηθούν µέσα από το παιχνίδι: 

∆ικαιοσύνη: Όσο παίζουμε δίκαια, κερδίζουμε όλες και όλοι!
Σεβασµός: Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Όταν πλήττεται, είναι μια ευκαιρία 
για επίλυση συγκρούσεων και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση!
Συνεργασία: Βασικό συστατικό πολλών παιχνιδιών που έχουν επιβιώσει ανά τους αιώνες. Μια εμπει-
ρία ζωής, που μας θυμίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στην ένωση!
Υποµονή: Περίμενε τη σειρά σου και θα έχεις την ευκαιρία σου! Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο περίπλο-
κα, το να παίζεις ομαδικά σε βοηθάει να διευρύνεις την υπομονή σου και να αξιολογήσεις τα οφέλη της. 
Ειλικρίνεια - Ενσυναίσθηση - Εµπιστοσύνη: Τρεις αξίες και ποιότητες που χρωματίζουν τις σχέσεις 
μας για μια ζωή και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση μας στον κόσμο, τις επιλογές μας, τον τρόπο 
που θα πορευτούμε. 
Ανεκτικότητα - Συµβιβασµός: Τα παιδιά μαθαίνουν να ανοίγουν τα όρια της ανοχής τους και να ενδι-
αφέρονται να συναντηθούν με το διαφορετικό, όταν το παιχνίδι αναπτύσσεται και επαναλαμβάνεται. 
Καμιά φορά ένας συμβιβασμός είναι μια σοφή λύση... 
∆ηµιουργικότητα: Από το τίποτα ζωντανεύουν κόσμοι ολόκληροι, μια λέξη γεννάει ιστορίες και ένα 
φθαρμένο ρούχο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ιπποτική στολή. Εκεί που όλα μοιάζουν αδιέξοδα, μια 
νέα ιδέα ξεπηδάει και το παιχνίδι συνεχίζεται…
Φιλία: Παίζοντας μαζί, μαθαίνοντας μαζί, εκφράζοντας και δημιουργώντας από κοινού. Ισχυροί δεσμοί 
οικοδομούνται στον τόπο αυτόν τον μαγικό και κυρίως, κατακτάται η δεξιότητα του πώς να φτιάχνουμε 
δεσμούς. 

Φαίνεται πως όλοι οι άγραφοι νόμοι και τα αόρατα νήματα που διέπουν τη ζωή μας και της δίνουν νόημα 
και ουσία, μπορούν να μαθευτούν και να βιωθούν μέσα από το παιχνίδι…

https://www.anemishop.gr/


Είναι ο χρόνος που ξόδεψες για το τριαντάφυλλό σου 
που το κάνει τόσο σηµαντικό

Saint-Exupéry

Μια ανεκτίμητη και αναντικατάστατη προσφορά προς τα παιδιά με τα οποία συμπορευόμαστε, είναι 
σίγουρα ο χρόνος μας και η προσοχή μας! Σίγουρα όμως, υπάρχουν και πολλά παιχνίδια και υλικά που 
μπορούμε να τους προσφέρουμε, για να ενθαρρύνουμε τις παιγνιώδεις εξερευνήσεις τους! Καταρχάς 
ας ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι το καλό παιγνίδι δεν είναι ούτε φανταχτερό, ούτε ακριβό και δεν 
εξαντλείται γρήγορα. 

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ DIY ΠΑΙΧΝΙ∆Ι:

•  Αντικείμενα καθημερινής χρήσης: Μπουκάλια, μανταλάκια, ποτήρια, πλαστικά πιάτα, μπατονέτες 
κ.ά., μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση και καμβά δημιουργικών αναζητήσεων, μεταμορφώσεων, 
πολλαπλών χρήσεων (Ανωγιαννάκη, 2021)

•  Υλικά που ξυπνούν τις αισθήσεις είναι σίγουρα επιθυμητά και αναγκαία για τις πρώιμες, αλλά και με-
ταγενέστερες εμπειρίες: ήχοι, μυρωδιές, οπτικά ερεθίσματα, υφές και επιφάνειες, γεύσεις. Ενδεικτικά, 
θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε: ζυμάρι, πηλό και πλαστελίνες – γιατί όχι και σπιτικής παρασκευής 
– χώμα, όσπρια, χαλίκια, κοχύλια, άμμο, μπουρμπουλήθρες, χιόνι, βαμβάκι, αλάτι ή ζάχαρη, αφρό 
ξυρίσματος, χαρτοπόλεμο, φρούτα, γιαούρτι, αλεύρι, φύλλα, χρώματα και πολλά πολλά άλλα…

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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Haba, Ξύλινα τουβλάκια 'Χρώματα'

https://www.anemishop.gr/product/247819/haba-zksulina-ztoublakia-zxrwmata&keywords=302157
https://www.anemishop.gr/


ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ;

Ας δούμε κάποιες βασικές αρχές για να κάνουμε ποιοτικές επιλογές κατά την αγορά παιχνιδιών για τα 
παιδιά μας. Τα παιχνίδια που προωθούν τη μάθηση του παιδιού, καλλιεργούν τη σκέψη, την κρίση, τη 
μνήμη και τη δημιουργικότητά του, συντελούν στην άσκηση των δεξιοτήτων του και στη διαμόρφωση 
του κοινωνικού του εγώ, είναι ψηλά στη λίστα των επιλογών μας! Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε 
τα επιτραπέζια, τα παζλ, παιχνίδια κατασκευών, τα καλλιτεχνικά και τα παιχνίδια αισθήσεων καθώς και 
τα παιχνίδια ανάπτυξης των κοινωνικών ικανοτήτων και της φαντασίας, όπως κούκλες, κουκλόσπιτα, 
ζωάκια, κ.τ.λ. Τα παιχνίδια που με έναν τρόπο μεγαλώνουν μαζί με το παιδί, ακολουθώντας την ανάπτυ-
ξη και τη φαντασία και είναι ανοιχτά σε νέους πειραματισμούς και τρόπους προσέγγισης, είναι σίγουρα 
προτιμότερα από όσα έχουν έναν περιορισμένο και μονοδιάστατο τρόπο αξιοποίησης. 
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Svoora, Παιδικά Μουσικά Όργανα

https://www.anemishop.gr/products/keywords=13015%2C14032%2C14301%2C250002/comp=svoora
https://www.anemishop.gr/


ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ:

0 – 12 ΜΗΝΩΝ

Παιχνίδια που ξυπνούν τις αισθήσεις:
Πολύχρωμα, εύκολα στο κράτημα, ποικιλία υφών. 
Π.χ. χαλάκι δραστηριοτήτων και επιδαπέδια γυμναστήρια, άθραυστοι καθρέφτες, mobiles κούνιας ή 
ρηλάξ, μαλακά κουκλάκια και υφασμάτινα βιβλία, πίνακες με ήχους και οπτικά ερεθίσματα, μασητικά, 
κ.τ.λ

1 - 2 ΕΤΩΝ 

Παιχνίδια με ήχους, αιτίας – αποτελέσματος, εξωτερικού χώρου, για το μπάνιο, τούβλα και δακτύλιοι, 
παζλ, παιχνίδια διάκρισης σχημάτων, έλξης και ώθησης, αυτοκίνητα μεγάλου μεγέθους, κρουστά 
μουσικά όργανα.

2 - 3 ΕΤΩΝ

Κούκλες, παιχνίδια και αντικείμενα που προάγουν το συμβολικό παιχνίδι Π.χ. ένα ακουστικό τηλεφώνου, 
ένα σετ για τσάι, κουζίνα και τρόφιμα, καροτσάκι, εργαλεία, παιχνίδια κατασκευών και πολλά ακόμα.

3 - 5 ΕΤΩΝ

Εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια που ενθαρρύνουν το παιχνίδι προσποίησης, ζώα, παζλ, κατασκευές, 
υλικά για καλλιτεχνικές δημιουργίες, φιγούρες δράσης και σούπερ ήρωες, τουβλάκια, ρούχα και στοιχεία 
μεταμφίεσης, μπάλες, ποδήλατα και άλλα παιχνίδια ανάπτυξης της κινητικότητας

5 – 8 ΕΤΩΝ

Τηλεκατευθυνόμενα, σετ  επιστημονικών πειραμάτων, εξοπλισμός για σπορ, επιτραπέζια και παιχνίδια 
γνώσεων

Παιχνίδια παρατήρησης της φύσης: Π.χ. τηλεσκόπιο ή μικροσκόπιο, Παιχνίδια κατασκευών και τέχνης 
Π.χ. κεραμικά

9 – 12 ΕΤΩΝ

Παιχνίδια STEM και αξιοποίησης της τεχνολογίας με δημιουργικό τρόπο, γνώσεων και κριτικής σκέψης, 
όπως trivial pursuit ή επιτραπέζια στρατηγικής, περίπλοκες και ευφάνταστες κατασκευές, τρισδιάστατα 
παζλ, kit εφεύρεσης και επιστημονικού ενδιαφέροντος
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Συγκεντρώνοντας λοιπόν τις κατηγορίες παιχνιδιών και τα οφέλη τους, μπορούμε να συνοψίσουμε στον 
παρακάτω πίνακα τον αναντικατάστατο ρόλο του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών:

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
(π.χ. πηλός, τέµπερες, νερό, άµµος, κ.τ.λ)

•  Εξερεύνηση
•  Αίσθηση σώματος
•  Διερεύνηση ρεπερτορίου κίνησης
•  Αυτενέργεια
•  Αυτοπεποίθηση
•  Σωματική ανάπτυξη
•  Εμπιστοσύνη
•  Κινητική ανάπτυξη 
•  Ψυχική ανθεκτικότητα
•  Αισθητηριακή ολοκλήρωση
•  Ανεξαρτησία
•  Μαθαίνει από τα λάθη του
•  Χαλάρωση 
•  Πρώτη επαφή με τον κόσμο των επιστημών
•  Πειραματισμός
•  Ολοκλήρωση ενός έργου
•  Έλεγχος

Haba, Βρεφικό Βιβλιαράκι Μπάνιου με μαγικό εφέ νερού 

https://www.anemishop.gr/product/381921/haba-zbrefiko-zbibliaraki-zmpaniou-zme-zmagiko-zefe-znerou-zta-zpaidakia-zkanoun-zmpanio&keywords=304708
https://www.anemishop.gr/
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

•  Ανάπτυξη Φαντασίας και δημιουργικότητας
•  Ενίσχυση Κοινωνικών δεξιοτήτων (μοίρασμα, αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλίες)
•  Δημιουργία κριτικής σκέψης, μέσα από επιλογές ρόλων και λύσεων
•  Οργάνωση χρόνου με βάση το σενάριο που έχει αρχή-μέση και τέλος
•  Εξέλιξη προφορικού λόγου, καθώς το παιδί δίνει ένα νόημα στον λόγο του
•  Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αφού το παιδί μπαίνει “στα παπούτσια” των άλλων
•  Έκφραση συναισθημάτων

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΙΜΗΣΗΣ

•  Κοινωνικές δεξιότητες, κινητικές και αντίληψης χώρου
•  Συντονισμός
•  Κοινωνική αντίληψη
•  Μάθηση και νοηματοδότηση

Djeco, Σκηνή Πύραυλος

https://www.anemishop.gr/product/381475/djeco-zskhnh-zpuraulos&keywords=04494
https://www.anemishop.gr/
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
(π.χ. επιτραπέζια, παζλ, παιχνίδια κατασκευών, καλλιτεχνικά)

•  Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων
•  Αντίληψη
•  Γλωσσική ανάπτυξη
•  Παρατήρηση
•  Συγκέντρωση
•  Μνήμη
•  Λεπτή κινητικότητα
•  Συντονισμός κίνησης
•  Επίλυση προβλημάτων
•  Λογική σκέψη
•  Επαγωγική σκέψη
•  Αυτοεκτίμηση
•  Έκφραση και δημιουργικότητα

Haba, Παιχνίδι Σύνθεσης Εικόνας με κορδόνι 'Η Φάρμα'

https://www.anemishop.gr/product/381869/haba-zpaixnidi-zsuntheshs-zeikonas-zme-zkordoni-zh-zfarma&keywords=305289
https://www.anemishop.gr/
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ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
(π.χ. κούκλες, κουκλόσπιτα, ζωάκια, τρένα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα)

•  Συναισθηματική νοημοσύνη και ανάπτυξη
•  Ενσυναίσθηση
•  Κοινωνική αλληλεπίδραση
•  Δεξιότητες επικοινωνίας
•  Δημιουργικότητα
•  Επινοητικότητα
•  Επίλυση προβλημάτων

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΪΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΛΞΗ Η ΩΘΗΣΗ 
(π.χ. ποδήλατα, πατίνια, σκέιτµπορντ, µπάλες)

•  Έλεγχος σώματος
•  Αυτοπεποίθηση
•  Αδρή και λεπτή κινητικότητα
•  Ενδυνάμωση
•  Συνεργασία
•  Εκτόνωση
•  Ρύθμιση

Haba, Γαντόκουκλα με δακτυλόκουκλα 'Κροκόδειλος με μωρό'

https://www.anemishop.gr/product/383076/haba-zgantokoukla-zme-zdaktulokoukla-zkrokodeilos-zme-zmwro&keywords=305754
https://www.anemishop.gr/
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Ένα άλλο μεγάλο θέμα αφορά στον έμφυλο διαχωρισμό των παιχνιδιών. (Περισσότερα: Κογκίδου, 2015) 
Παιχνίδια για κορίτσια, παιχνίδια για αγόρια, παιχνίδια που συνεχίζουν να αναπαράγουν στερεότυπα και 
περιορισμούς. Ας προσπαθήσουμε να προσφέρουμε παιχνίδια ουδέτερα ως προς το φύλο, (ίσως εδώ 
πούμε ότι όχι μόνο ουδέτερα, αλλά και σε κοριτσάκι να δώσουμε “αγορίστικα” παιχνίδια και το ανάποδο, 
για να απενοχοποιήσουμε το φύλο) στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλες οι δυνατότητες για παιχνίδι είναι 
ανοικτές και διαθέσιμες. Η ευρεία ποικιλία παιχνιδιών καλλιεργεί διαφορετικές δεξιότητες, ενώ παράλλη-
λα η άρση των περιορισμών μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των παιδιών για μάθηση και τις επαγγελματικές 
επιλογές τους αργότερα. 

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και θα αρχίσει να αναπτύσσει τις δικές του προτιμήσεις και επιλογές. Είναι 
στη δική μας ευχέρεια να παράσχουμε από νωρίς ερεθίσματα τέτοια ώστε να υπάρχει ποικιλία, διάθεση 
πειραματισμού, υψηλή αισθητική και κριτήρια ποιότητας, μέτρο και επιλεκτικότητα. Ο σεβασμός στις 
προτιμήσεις του παιδιού θεωρείται αυτονόητος: Όπως παίζουμε μαζί του με διάθεση να μάθουμε και 
να ακολουθήσουμε τις ιδέες του, έτσι και στην αγορά παιχνιδιών είναι σημαντικό να μπορούμε να αφου-
γκραστούμε τα ενδιαφέροντά του και να συντονιστούμε με τις επιλογές του. Παράλληλα, η κοινή μας 
επίσκεψη μαζί με το παιδί στο μαγικό κατάστημα με τα παιχνίδια, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε 
τις αγορές μας, είναι μια καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε και να επικοινωνήσουμε έμπρακτα τις αξίες 
μας. 

Great Pretenders, Ζωγραφίζω Κάπα 'Ο Γύρος του Κόσμου & Μνημεία'

https://www.anemishop.gr/product/377632/great-zpretenders-zzwgrafizw-zkapa-zo-zguros-ztou-zkosmou-zmnhmeia-z4-z7-zperilambanei-z6-zmarkadorous&keywords=83020
https://www.anemishop.gr/


ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο µέσα 
σε µια ώρα παιχνιδιού από ότι µέσα σε έναν χρόνο συζητήσεων.

R. Lingard

Το παιχνίδι είναι ένα πεδίο υψίστης σημασίας για την ομαλή σωματική και ψυχοσυναισθηματική ανά-
πτυξη κάθε παιδιού. Ο ρόλος ημών των ενηλίκων είναι καθοριστικός. Η στάση μας για το παιχνίδι του 
παιδιού και ο τρόπος που θα πλαισιώσουμε χωροταξικά, χρονικά, συναισθηματικά και από άποψη 
υποδομής και ερεθισμάτων τις εξερευνήσεις του, θα απογειώσουν ή θα φρενάρουν αυτές τις προσπά-
θειες. Η δική μας διάθεση να αναστοχαστούμε πάνω στον τρόπο που εμείς έχουμε μεγαλώσει και 
να επιλέξουμε συνειδητά και υπεύθυνα το πώς θα λειτουργήσουμε ως γονείς (λεκτικά, έμπρακτα, 
με τις επιλογές των παιχνιδιών που θα προσφέρουμε ή με τα παιχνίδια που θα περιορίσουμε) είναι 
βασική προϋπόθεση για μια ισορροπημένη σχέση με το παιδί και τις διεργασίες που το ωφελούν και 
το αναπτύσσουν. Εξίσου χρήσιμη ίσως είναι και η αναδρομή στη δική μας σχέση με το παιχνίδι: πώς 
και πόσο και τι παίξαμε; Με ποιους; Μέσα σε ποιου τύπου παιχνίδια χανόμασταν ως παιδιά, χάναμε 
την αίσθηση του χρόνου;

Επί του πρακτέου, πιστεύω ότι μια εσωτερική στάση που χαρακτηρίζεται από γνήσια περιέργεια να 
μάθουμε τι κρύβεται και τι συμβαίνει σε αυτόν τον μαγικό κόσμο είναι μια καλή αφετηρία για να γίνουμε 
άξιοι συνοδοιπόροι των παιδιών και μάχιμες/οι συμπαίκτριες και συμπαίκτες! Η επέλαση της τεχνολογί-
ας στην καθημερινή ζωή νομίζω ότι είναι μια επιπρόσθετη πρόκληση, της οποίας η διαχείριση απαιτεί 
μεγάλη προσοχή και επαρκή ενημέρωση από πλευράς μας.

Μα όπως είδαμε, η ανάγκη για παιχνίδι και σύνδεση είναι μέσα μας, μας οδηγεί και μας καθορίζει. Ας 
εμπιστευτούμε λοιπόν τα παιδιά, τη σχέση μας και αυτή τη διεργασία που λέγεται παιχνίδι και δίνει 
νόημα στη ζωή! Ας αξιοποιήσουμε τα «φάρμακα» που ο ίδιος μας ο οργανισμός είναι σε θέση να μας 
προσφέρει, φροντίζοντας για την ισορροπία και την ευεξία μας! Απλά, ας παίξουμε!
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ΒΙΚΥ ΒΑΒΒΑ

Γεια σου είμαι η Βίκυ! Είμαι δραματοθεραπεύτρια, παιγνιοθεραπεύτρια, σύμβουλος ψυχικής 
υγείας και παιδαγωγός θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού. Είμαι επίσης πιστοποιημένη 
συντονίστρια ομάδων σχολών γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων και 
εκπαιδευμένη συντονίστρια Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Γονέα ( PET - T. Gordon). Από 
το 2018 εκπαιδεύομαι στη Συστημική Θεραπεία (ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ.)

Από τον Ιούλιο του 2013 ζω και εργάζομαι στα Ιωάννινα, ως ψυχοθεραπεύτρια και παιγνιοθε-
ραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων και ως συντονίστρια θεραπευτικών, συμβουλευτικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων στο εργαστήρι δραματοθεραπείας και συμβουλευτικής «Ανοιχτό Πα-
ράθυρο». Μία από τις βασικές δράσεις του εργαστηρίου είναι το ετήσιο βιωματικό σεμινάριο 
θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος για ενήλικες. 

Παιγνιοθεραπεύτρια, Σύμβουλος γονέων, Ψυχοθεραπεύτρια
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Βίκυ Βάββα
Παιγνιοθεραπεύτρια, Σύμβουλος γονέων, 
Ψυχοθεραπεύτρια

Ιστοσελίδα:
www.anoixtoparathiro.gr

Γράφει η συνεργάτης του Project Parenting

Μάθε περισσότερα

https://www.projectparenting.gr/expert/viky-vavva/
https://anoixtoparathiro.gr/
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Η γνώμη σου για εμάς μετράει!
 Μην ξεχάσεις να μας πεις πώς σου φάνηκε το ebook!

Γράψε τη γνώμη σου

https://www.projectparenting.gr/ebook/o-kosmos-tou-paidiou-mesa-apo-to-paihnidi/
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Το Project Parenting είναι...
Η 1η Ολιστική Πλατφόρμα Γονεϊκότητας

Αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο, στηρίζοντας με 
έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό τους γονείς που προσφέρουν στο 
παρόν και διαμορφώνουν το μέλλον, μέσα από τη γονεϊκότητα 
που επιλέγουν. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, 
αγάπη και αποδοχή τόσο για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας και 
για το περιβάλλον. Μέσα από τη γονεϊκότητά σου έχεις τη δύναμη 
να αλλάξεις τον κόσμο και είμαστε μαζί σε αυτό. Βρισκόμαστε 
εδώ για να σε στηρίξουμε να ανακαλύψεις εσύ πώς θέλεις να 
μεγαλώσεις τα παιδιά σου και πώς θέλεις να εξελιχθείς ως άνθρω-
πος. Στηρίζουμε τη γενιά του τώρα, τους γονείς, εσένα, ώστε να 
μπορέσεις να αναπτυχθείς ολιστικά και να μεγαλώσεις τη γενιά 
του αύριο, τα παιδιά που θα γίνουν οι ενήλικες του μέλλοντος. Για 
αυτό, η δική σου αυτοφροντίδα και αγάπη είναι εξίσου σημαντική. 
Γιατί εσύ είσαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο τώρα και το 
αύριο, αυτός που θα κάνει την αλλαγή. Η αποστολή μας είναι να 
βρισκόμαστε στο πλάι σου.
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