
 

1. Επιτραπζηιο παιχνίδι 

Φτιάξε εφκολα και με απλά υλικά το δικό ςου επιτραπζηιο παιχνίδι. 

Υλικά που κα χρειαςτείσ:  

1) Ζνα χάρτινο κουτί 
δθμθτριακϊν 
2) Μαρκαδόροι  
3) Μερικζσ κόλλεσ Α4 
4)Οτιδιποτε μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςαν πιόνια 
για το παιχνίδι π.χ. 
κουμπιά, μινιατοφρεσ, κ.α. 
5) Ζνα ηάρι 
 
 Πρϊτο βιμα : Ανοίγουμε και απλϊνουμε το άδειο κουτί και ςτθν 

ςυνζχεια κόβουμε ό,τι εξζχει. Ζτςι, ζχουμε ζτοιμθ τθ βάςθ του 

παιχνιδιοφ μασ. 

Δεφτερο βιμα: Σχεδιάηουμε τθ διαδρομι μασ, κάτι ςαν δρομάκι, και ςτθ 

ςυνζχεια το χωρίηουμε ςε 25 βιματα ι και παραπάνω. 

Τρίτο βιμα: Ηωγραφίηουμε με διαφορετικό χρϊμα το κάκε βιμα. 

Τζταρτο βιμα: Στθ διαδρομι  που ςχεδιάςαμε ανά τακτά διαςτιματα 

μποροφμε να βάλουμε κάποια εμπόδια όπωσ π.χ. ‘‘γφρνα ςτθν 

αφετθρία’’ ι ‘‘κάντε  δφο βιματα πίςω’’, κτλ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί 

ςχεδιάηοντασ κάποια ‘‘ςυνκθματικά’’, όπωσ κάποιο ηϊο το οποίο κα 

ςυμβολίηει μια κάρτα. Ζτςι, πζφτοντασ πάνω ςτθ γάτα, ςθκϊνουμε τθν 

κάρτα που ζχει από τθν μία πλευρά τθ γάτα και από τθν άλλθ γράφει 

τθν εντολι όπωσ ‘‘πιγαινε τρία βιματα πίςω’’. 

Πζμπτο βιμα : Είμαςτε ζτοιμοι για το παιχνίδι μασ !! 

Το παιχνίδι μπορεί να τροποποιθκεί. Μποροφμε, δθλαδι, να 

αυξιςουμε ι να αφαιρζςουμε βιματα, να κάνουμε διπλι και τριπλι 

τθν  διαδρομι πάνω-κάτω και να προςκζςουμε ςκάλεσ που άλλεσ 

φορζσ ςε ανεβάηουν και άλλεσ ςε κατεβάηουν επίπεδο. Γενικότερα 

βάηουμε τθν φανταςία μασ να δουλζψει !! 

 



2. Κουκλοκζατρο με κάλτςεσ 

Φτιάξτε εφκολα και με απλά υλικά τισ δικζσ ςασ κοφκλεσ για να παίξετε 

κουκλοκζατρο. 

 

Τα υλικά που κα χρειαςτείτε είναι: 

1.Παλιζσ κάλτςεσ 

2. Βαμβάκι (για να γεμίςετε τισ κάλτςεσ)  

3. Χαρτόνια για να φτιάξετε τα μάτια, το ςτόμα και γενικά το 

πρόςωπο – εναλλακτικά χρθςιμοποιιςτε κουμπιά για τα μάτια ι 

ράψτε το ςτόμα με κλωςτι 

4. Μαλλί πλεξίματοσ (για τθν κόμμωςθ) 

 Γενικότερα μποροφμε να φτιάξουμε εκτόσ από ανκρωπάκια  και 

διάφορα ηωάκια αρκεί να χρθςιμοποιιςουμε τθν φανταςία μασ! 

Βάλτε τα τζςςερα δάχτυλα μζςα ςτθν κάλτςα, χρθςιμοποιιςτε τον 

αντίχειρα για να ανοιγοκλείνετε το ςτόμα και είςτε…. ΕΤΟΙΜΟΙ να 

πλάςετε τισ ιςτορίεσ ςασ! 

 

http://vaptism.blogspot.com/p/blog-page_10.html 

https://praktikesidees.gr/v2/paidi/koukles-apo-kaltses/ 

 

http://vaptism.blogspot.com/p/blog-page_10.html
https://praktikesidees.gr/v2/paidi/koukles-apo-kaltses/


3. Καταςκευι πλαςτελίνθσ 

Είχεσ ποτζ ςκεφτεί ότι μπορείσ να φτιάξεισ πλαςτελίνθ ςτο ςπίτι; 

Παρακάτω κα βρεισ δφο εφκολουσ τρόπουσ για να δθμιουργιςεισ τθ 

δικι ςου πλαςτελίνθ, με απλά υλικά που ζχεισ ςτο ςπίτι. Βζβαια, κα 

χρειαςτείσ τθ βοικεια ενόσ ενιλικα! 

 

 Πλαςτελίνθ από αλάτι 

 

Υλικά 

1 κοφπα αλάτι 

1 κοφπα νερό 

1/2 κοφπα αλεφρι και λίγο ζξτρα αλεφρι 

 

Εκτζλεςθ 

Ανακατζψτε το αλάτι, το νερό και το αλεφρι ςτθν κατςαρόλα 

και αφιςτε το ςε μεςαία κερμοκραςία. Αφαιρζςτε από τθ 

φωτιά, όταν το μίγμα είναι παχφ και ελαςτικό. Κακϊσ το 

μείγμα κρυϊνει, ηυμϊςτε με αρκετό αλεφρι για να φτιάξετε 

τθν πλαςτελίνθ. 

 



 

 Πλαςτελίνθ από βρώμθ 

 

Υλικά 

1 μζροσ αλεφρι 

1 μζροσ νερό 

2 μζρθ βρϊμθ 

 

Εκτζλεςθ 

Ανακατζψτε όλα τα ςυςτατικά ςε ζνα μπολ και ηυμϊςτε καλά. 

Καλφψτε τθ ηφμθ και τοποκετιςτε τθν ςτο ψυγείο. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ςυνταγι δεν κα διαρκζςει για πολφ μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα, είναι όμωσ θ πιο εφκολθ. 

 

Όποια ςυνταγι κι αν διαλζξεισ,  μπορείσ αν κζλεισ να είναι χρωματιςτι 

θ πλαςτελίνθ ςου, να ρίξεισ μερικζσ ςταγόνεσ από ζνα ι παραπάνω  

χρϊματα ηαχαροπλαςτικισ.  Ζτςι, κα δθμιουργιςεισ τθν αγαπθμζνθ 

ςου απόχρωςθ.  Καλι διαςκζδαςθ! 

 



4. Ετοιμαςτείτε για δαχτυλομπογιζσ! 

 

Φτιάξε εφκολα ςτο ςπίτι τισ δικζσ 

ςου νερομπογιζσ. Το  μόνο που 

χρειάηεςαι είναι κάποια απλά υλικά 

και πολλι φανταςία για να 

ηωγραφίςεισ!  

Υλικά: 

Αλεφρι, νερό, χρϊματα ηαχαροπλαςτικισ ι νερό το οποίο 

χρωματίςαμε με χαρτί γκοφρζ (το γκοφρζ ξεβάφει αμζςωσ και 

χρωματίηει το νερό – προςκζςτε ζνα μικρό κομμάτι, όχι όλο το 

χαρτί). 

Τρόποσ παραςκευισ: 

Φτιάξτε μια λεπτόρρευςτθ «ςάλτςα» από αλεφρι και νερό και 

χρωματίςτε τθν με χρϊμα ηαχαροπλαςτικισ ι χρθςιμοποιιςτε νερό 

χρωματιςμζνο από κομμάτια χαρτί γκοφρζ. Θα προκφψει μια μπογιά 

ςχεδόν όςο παχφρρευςτθ είναι μία κρζμα γάλακτοσ. Επειδι είναι 

λίγο ρευςτι αφιςτε τα ζργα των παιδιϊν ςτθν κζςθ αυτι (οριηόντια 

και όχι όρκια) μζχρι να ςτεγνϊςουν. Το αποτζλεςμα είναι αρκετά 

ικανοποιθτικό και το υλικό οικολογικό και αςφαλζσ για τα παιδιά. 

 

TIP: Προςκζςτε διάφορα χρϊματα γκλίτερ ι χρυςόςκονθ κακϊσ και 

άλλεσ ιριδίηουςεσ ςκόνεσ για λαμπερό αποτζλεςμα. 


