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ΠΑΗΥΝΗΓΗ  (ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ) 

         Παισνίδι, παιγνίδιο ή παίγνιο απνθαιείηαη ε δνκεκέλε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ δηεμάγεηαη κε ζθνπό ηελ ςπραγσγία ή αζθείηαη 

ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Γεληθά, ζα ιέγαµε όηη είλαη µηα θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά, απζόξκεηε, εζσηεξηθά ππνθηλνύκελε, πνπ πξνθαιεί 

επραξίζηεζε θαη πνιιέο θνξέο απαηηεί θαληαζία 

     Κύξηνη παξάγνληεο ηνπ παηρληδηνύ είλαη νη θαλόλεο, ηα επηηεύγκαηα, 

ε πξόθιεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε. 



  ΗΣΟΡΗΚΖ  ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΖ  ΔΠΟΥΖ : Έρνπλ αλαζθαθεί παηρλίδηα ζηελ πεξηνρή 
ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο θνηιάδαο ηνπ Ιλδνύ ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη ζηελ πεξίνδν 3000 
κε 1500 π.ρ. 

 ΑΡΥΑΗΑ  ΔΛΛΑΓΑ :Τα παηρλίδηα θηηάρλνληαλ από ηα ίδηα ηα παηδηά κε ύθαζκα, 
μύιν, θαξπνύο θαη πειό. 

 ΒΤΕΑΝΣΗΟ: Τα αγόξηα ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο απιέο θαη ζηηο αιάλεο ηεο γεηηνλίαο 
παηγλίδηα όπσο ε 16άξα , θξπθηό,  θπλεγεηό,  ηζηιίθη, γνπξνύλα, 

ηπθιόκπγα    αιώλη,  κήιν θαη άιια, θαη ηα θνξίηζηα κε ηηο θνύθιεο ζην ζπίηη. 

 ΜΔΑΗΩΝΑ/ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ : Τν πξώην επηηξαπέδην πάδι δεκηνπξγήζεθε ην 
1767 ώζηε λα πξνσζήζεη ηελ εθκάζεζε ηεο γεσγξαθίαο θαη ησλ δηάθνξσλ ρσξώλ 
ηνπ θόζκνπ από ηα παηδηά. Τν θνπληζηό αινγάθη δεκηνπξγήζεθε επίζεο θαηά ηελ ίδηα 
πεξίνδν ζηελ Αγγιία. 

 ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ : Τα παηγλίδηα πνπ έπαηδαλ ήηαλ ην θιέθηηθν (ην θξπθηό ), ν 
πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Τα θνξίηζηα  ε κέιηζζα, ην θνπηζό  ην 
κήιν, ε πηλαθσηή ε ηπθιόκπγα ην ηζηιίθη. 

 ΠΔΡΗΟΓΟ  ΚΑΣΟΥΖ : Τν παηγλίδη ηα έθαλε λα δνπλ θαη λα ληώζνπλ,  ειεύζεξα 
θαη αλέκεια από ηα πξνβιήκαηα, ηα γέκηδε κε ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, θαη ραξά. 

 ΖΜΔΡΗΝΖ ΔΠΟΥΖ  : Σηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
εκθαλίζηεθαλ ηα ςεθηαθά βηληενπαηρλίδηα. 
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ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 

 

        

          κοπόρ ηος παισνιδιού είλαη λα αλαθνπθίδεη, λα πξνεηνηκάδεη, λα βνεζά 

ην παηδί λα νινθιεξσζεί θαη λα αλαπηπρζεί ζε απηόλνκε πξνζσπηθόηεηα, 

ζέηεη ζε θίλεζε ην ζύλνιν ησλ ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 

παηδηνύ. 

          

   Οι  ζηόσοι  είλαη: 

 Καιιηέξγεηα  ησλ  θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 

 Καιιηέξγεηα  ησλ  θπζηθώλ ηθαλνηήησλ 

 Καιιηέξγεηα  ηνπ  ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνκέα 

 Καιιηέξγεηα  ηνπ   γλσζηηθνύ ηνκέα  ησλ  καζεηώλ 

 



ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

 
 Καηεςθςνόμενο παισνίδι 

 Αηομικό  παισνίδι  

 Ομαδικό  παισνίδι  

 Αςθόπμηηο παισνίδι 

 Παπάλληλο παισνίδι 

 

ΔΗΓΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

 

 Mοςζικά παισνίδια  

 Πνεςμαηικά παισνίδια 

 Παισνίδια θανηαζίαρ  

 Φςζικά παισνίδια  

 Γπαμαηικά παισνίδια 

 Παισνίδια μνήμηρ 

 Παισνίδια ηασύηηηαρ  

 Παισνίδια επιδεξιόηηηαρ  

 Παισνίδια ιζοπποπίαρ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΩΦΔΛΔΗΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΣΖ ΕΩΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 
 Σο παισνίδι καλλιεπγεί ηη θανηαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σο παισνίδι επηπεάζει ηη γλωζζική ανάπηςξη ηων παιδιών 

 



 

 

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ 

 

 Γιεςκολύνει ηην επικοινωνία 

 Πποάγει ηην ζςναιζθημαηική εςεξία  

 Δνιζσύει ηιρ κοινωνικέρ ζσέζειρ 

 Αςξάνει ηιρ «πποζωπικέρ δςνάμειρ 

 



ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΖΝ ΔΝΖΛΗΚΖ ΕΩΖ 

 
 

 
1. ΑΝΑΠΣΤΔΗ ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ  ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

2. ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΜΑΘΖΖ 

3. ΜΑ ΚΑΝΔΗ ΔΠΗΜΟΝΟΤ 

4. ΔΝΓΤΝΑΜΩΝΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΔΗ ΣΗ ΥΔΔΗ 

5. ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΑ ΜΑΘΑΗΝΔΗ ΝΑ …ΚΔΡΓΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ ΝΑ ΥΑΝΟΤΜΔ 

 

 



 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

        Τν παηρλίδη κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθό, 
πξνθιεηηθό θαη επράξηζην γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 
ηα παηδηά. Εκθαλίδεηαη ζηε δσή ελόο παηδηνύ 
έρνληαο πνηθίιεο κνξθέο θαη θαηαιακβάλνληαο 
ην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο. 
Οη εθπαηδεπηηθνί, παξέρνληαο ην θαηάιιειν 
εθείλν πεξηβάιινλ, κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ην 
έξγν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ νθειώλ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηα παηρλίδηα κε ηα παηδηά. Τα 
παηδηά απνηεινύλ ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο 
θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο 
ζηελ θνηλσλία, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζα από 
ηελ εμεξεύλεζε ηεο. 



 

 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ 


