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Κινητικά και θεατρικά παιχνίδια 
στη φυσική αγωγή

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μουρατίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΤΕΦΑΑ Σερρών

Το παιχνίδι από τη σκοπιά 
της Παιδαγωγικής της 

φυσικής αγωγής

� Μία από τις γενεσιουργές αιτίες για τη γυµναστική 
και τον αθλητισµό

� Συχνά ταυτίζεται µε τον αθλητισµό

� Είναι σηµαντικότατο κοµµάτι της ανάπτυξης των 
παιδιών από παιδαγωγική και ψυχολογική σκοπιά

� Αποτελεί έναν αυτόνοµο χώρο ζωής και εµπειρίας

� Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος της 
Φ.Α.

Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού

�∆εν έχει κάποιο συγκεκριµένο σκοπό

�∆εν έχει σοβαρότητα

�∆εν είναι απαραίτητο για την 
διασφάλιση της ύπαρξης

�Επιλέγεται ελεύθερα

�Έχει υπαρξιακό χαρακτήρα

�Είναι διασκεδαστικό

Σκοπός του παιχνιδιού

Το παιχνίδι επηρεάζει όλο το 
φάσµα της ψυχολογικής ζωής 
του παιδιού (γνωστική και 
κοινωνική ανάπτυξη)

Για το παιδί σκοπός του 
παιχνιδιού: διασκέδαση 
(ηδονιστική λειτουργία). Αυτό 
συµβαίνει ακόµα και στο 
δοµηµένο παιχνίδι

Σκοπός του 
παιχνιδιού � Για τις δυτικές κοινωνίες που 

είναι «εργασιο-κεντρικές» 
αναζητείται ένα ωφελιµιστικό 
κάλυµµα για το παιχνίδι

�Ωστόσο η εµπειρία της 
ευτυχίας είναι άκρως 
σηµαντική για την υγεία και 
ισορροπία του παιδιού

�Βάσει του Allport, ψυχικά υγιής 
είναι εκείνος που µπορεί να 
δουλέψει, να παίξει και να 
αγαπήσει αποτελεσµατικά

Φύση του παιχνιδιού

∆ιαφορά παιχνιδιού στα µικρά ζώα και στον 
άνθρωπο:

� Η βαθµιαία µεγαλύτερη χρήση υλικών 
αντικειµένων ως αποτέλεσµα της χειριστικής 
δεξιότητας και της φαντασίας

� Η βαθµιαία µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στο 
παιχνίδι λόγω της ανάπτυξης γνωστικών 
δεξιοτήτων και λόγω της αυξανόµενης χρήσης 
της γλώσσας για επικοινωνία και σκέψη
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Το παιχνίδι από κοινωνική 
σκοπιά

Μοναχική απασχόληση

Παράλληλο παιχνίδι

Κοινωνικό παιχνίδι

Από εδώ προκύπτει 

αργότερα το

συνεργατικό παιχνίδι

και µε τον ενήλικο

Κατηγορίες παιχνιδιών
(σύµφωνα µε το περιεχόµενο και µε βάση 

τον Buhler)

● Λειτουργικό (άσκηση µιας συγκεκριµένης 
λειτουργίας ή δεξιότητας)

● Φαντασιακό/2ο έτος (µε φαντασιακές ή 
συµβολικές διεργασίες)

● ∆εκτικό (το παιδί ακούει µια ιστορία ή 
παρακολουθεί την εξέλιξη σε φωτογραφίες)

● Κατασκευαστικό/τέλος 2ου έτους (µε 
ζωγράφισµα, παίξιµο µε κύβους κλπ.)

● Παιχνίδι µε κανόνες / νηπιαγωγείο (παιδιές)

Οµαδικό παιχνίδι και σχολείο
Εισαγωγή ενός νέου 
στοιχείου: 
Ανταγωνισµός,
οπότε έχουµε και 
αλλοίωση του 
χαρακτήρα του 
παιχνιδιού

Κριτική ασκήθηκε 
ήδη από το 1949 
από τον Huizinga

Παιχνίδι και µάθηση
�Το παιχνίδι είναι συνυφασµένο µε την µάθηση 

(ωστόσο για το παιδί το παιχνίδι και η εργασία 
δεν διακρίνονται)

�Το παιχνίδι στις αρχές της ζωής = έµφυτη 
δραστηριότητα, βασισµένη στην ορµή του 
παιχνιδιού

�Όσο περισσότερες ευκαιρίες προσφέρονται 
στο παιδί στη διάρκεια του παιχνιδιού, τόσο 
πιο πιθανό είναι να αποκτηθεί µια νέα µάθηση

Παιχνίδι και αναλυτικό πρόγραµµα

�Νηπιαγωγείο : το παιχνίδι είναι βασικό συστατικό του 
προγράµµατος

�∆ηµοτικό: ο βαθµός τυποποίησης του ωρολογίου 
προγράµµατος γίνεται πιο φανερός και η σηµασία 
του παιχνιδιού µικραίνει (το παιχνίδι εδώ λειτουργεί 
και ως ένδειξη από το µαθητή για το δάσκαλο)

�Μεγαλύτερες τάξεις: τα οµαδικά παιχνίδια δεν 
περιλαµβάνουν µόνον όσα συµβαίνουν στο 
γυµναστήριο ή στο γήπεδο (προάγουν τη µάθηση σε 
σχολικά µαθήµατα και τις διοικητικές δεξιότητες και 
τεχνικές στις επιχειρήσεις)

Κινητικά παιχνίδια
(µε ανακυκλώσιµα υλικά)

�Κράτα το γήπεδό σου καθαρό

� Μάζεψε όσο γίνεται περισσότερους 
θησαυρούς

�Συνεργάσου µε το ζευγάρι σου για να 
µαζέψεις θησαυρούς (σκυταλοδροµία σε 
οµάδες και ζευγάρια)
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Θεατρικά παιχνίδια
(θέµα: περπάτηµα)

�Σε τριάδες= ο ένας φέρνει πρόσωπο µε 
πρόσωπο τους άλλους δύο

�Απλό περπάτηµα µε µουσική στο 
σταµάτηµα = ακινητοποίηση και 
«φωτογραφία»

�Απλό περπάτηµα µε µουσική στο 
σταµάτηµα = ολόκληρη στροφή (και 
από-στροφή)

…συνέχεια
(θέµα: περπάτηµα)

�2 οµάδες: Η µία περπατάει σε «ψηλό» επίπεδο 
η άλλη σε «χαµηλό». Με το σύνθηµα 
αντιστροφή των ρόλων

�Περπάτηµα σε 4 χρόνους-συνθήκες 
καθηµερινής(;) ζωής 

�Αυτοσχεδιασµός: Κινούµενα ροµπότ που 
τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους αλλά 
κάποια στιγµή η λειτουργία τους αρχίζει να 
επιβραδύνεται

Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!!


