
10 παιχνίδια εσωτερικού χώρου 

με ελάχιστο εξοπλισμό 

 

Πριν αρχίζετε να παίζεται θα χρειαστεί να έχετε κατά νου τα παρακάτω :  

Α) Ανάλογα το χώρο που έχετε, προσαρμόστε μια νεκρή περιοχή. Μια περιοχή δηλαδή που είναι μόνο για 

παιχνίδι και δεν υπάρχουν έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Αν θέλετε μπορείτε να τον χωρίσετε με χαρτοταινία. 

Β) Προσαρμόστε τα παιχνίδια ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Χαρείτε με τον αυθορμητισμό. 

Γ) Πολλά από τα αντικείμενα που δίνονται παρακάτω δεν είναι δεσμευτικά. Αντί για μπάλα μπορείτε να έχετε 

ένα μπαλόνι, αντί για σεντόνι μια πετσέτα κ.ο.κ. Καλό θα είναι να αυτοσχεδιάσετε ανάλογα την όρεξη και τον 

χώρο που έχετε.  

1. Σκυταλοδρομία 

Είναι το παιχνίδι που αγαπούν όλα τα παιδιά. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δυο σημεία. Στο ένα θα είναι μια 

καρέκλα με ένα αντικείμενο και στο άλλο σημείο οι διαγωνιζόμενοι. Αφήνουμε πάνω στην καρέκλα ότι 

αντικείμενο θέλουμε. Τρέχουμε, παίρνουμε το αντικείμενο και το δίνουμε στον παίχτη που μας περιμένει. Αυτός 

συνεχίζει την ίδια διαδικασία. Για να σταματήσει το παιχνίδι βάζουμε ένα τραγούδι και στο τέλος του 

σταματάμε. Όποιος έχει αφήσει το αντικείμενο από τα χέρια του την ώρα που τελειώνει το τραγούδι, κερδίζει! 

Παραλλαγές για μικρό χώρο μπορεί να είναι: πηγαίνουμε κουτσό, μπουσουλώντας, περπατώντας ανάποδα, 

περπατώντας στις μύτες των ποδιών κλπ.  

2. Κρατάω την μπάλα στον αέρα 

Πετάμε μια μπάλα ή ένα μπαλόνι στον αέρα και στην συνέχεια μαζί με τα παιδιά προσπαθούμε να το 

κρατήσουμε στον αέρα με διάφορα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλουμε το κεφάλι σαν 

πρώτο και μετά ο ενήλικας να φωνάξει: «με την μύτη», στη συνέχεια «με το πόδι», «με την πλάτη» κλπ. Όσο 

πιο ελαφρύ και μεγάλο θα είναι το αντικείμενο που θα επιλέξετε, τόσο πιο εύκολη είναι η δραστηριότητα. 

Προσοχή! Χρειάζεται να μετακινήσετε έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κάποιον 

τραυματισμό.  



3. Τι κρύβεται στην τσάντα; 

Σε μια σακούλα ή τσάντα θα βάλουμε διάφορα αντικείμενα του σπιτιού. Π.χ. ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα φακό, ένα 

πλαστικό ποτήρι, ένα κουτάλι, μία βούρτσα, ένα σελοτέϊπ κλπ. Δείχνουμε τα αντικείμενα στα παιδιά, ένα- ένα 

και ζητάμε να τα πιάσουν με τα χέρια τους, σε όλες τις πλευρές (μπορούμε να τους ζητήσουμε να κλείσουν τα 

μάτια τους για λίγο ενώ «ψαχουλεύουν» τα αντικείμενα). Στη συνέχεια τα τοποθετούμε πάλι στην τσάντα. 

Κλείνουμε τα μάτια ή ζητάμε να κοιτάξουν από την αντίθετη πλευρά και να βάλουν το χέρι τους στην τσάντα. 

Πιάνουν ένα αντικείμενο και χρειάζεται να μαντέψουν ποιο απ’ όλα είναι. Μόλις το μαντέψουν, βγάζουν το 

αντικείμενο από την τσάντα, επιβεβαιώνουν την απάντησή τους και συνεχίζουμε.  

4. Βιβλίο στο κεφάλι! 

Είναι υπέροχο να διαβάζουμε παραμύθια! Τι θα λέγατε όμως να κάνουμε κάτι διαφορετικό με αυτά; Βάζουμε 

ένα βιβλίο στο κεφάλι μας, μικροί και μεγάλοι και προσπαθούμε να μην το ρίξουμε ενώ κάνουμε βήματα 

ανάμεσα στα έπιπλα. Αποφασίζουμε μαζί με τα παιδιά από πριν την διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. 

Όποιος «κρατήσει» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το βιβλίο στο κεφάλι του, χωρίς να του πέσει, κερδίζει! 

Προσοχή στα έπιπλα με έντονες γωνίες και τα αντικείμενα που μπορεί να σπάσουν!  

5. Μπαλόνι δεμένο στο πόδι 

 Δένουμε ένα μπαλόνι στο πόδι μας είτε με λάστιχο είτε με σπάγκο και ο άλλος παίχτης προσπαθεί να το 

σπάσει με το πόδι του! Προσοχή στα μέρη των επίπλων και στις επιφάνειες που μπορεί να χτυπήσουμε!  

6. Μαζεύω μπάλες! 

Στο παιχνίδι αυτό παίζει ένας παίχτης τη φορά. Πετάμε μέσα στο δωμάτιο διάφορες μπάλες ή μπαλόνια. 

Ζητάμε από το παιδί να κοιτάξει τον χώρο και στη συνέχεια κλείνουμε τα μάτια του. Προσπαθεί να βρει τις 

μπάλες με τη δική μας καθοδήγηση! Μπορούμε να δίνουμε εντολές με βήματα και κατευθύνσεις («πέντε βήματα 

μπροστά», «δύο βήματα δεξιά») ή με τις λέξεις «κρύο» «ζέστη» όταν απομακρύνεται ή όταν πλησιάζει τον 

στόχο. Μεγάλη προσοχή στα έπιπλα και στα σημεία που μπορεί να χτυπήσουμε!!!  

7. Η θάλασσα 

Με ένα σεντόνι κάνουμε τα κύματα της θάλασσας. Κάποια στιγμή βουτάμε στη θάλασσα (μπαίνουμε κάτω από 

το σεντόνι) και κάποιες άλλες ανεβαίνουμε στα κύματα (βγαίνουμε από το σεντόνι) και γινόμαστε ναυτικοί. Με 

εντολές όπως «γινόμαστε ψάρια» ή «τώρα τραβάμε γερά τα κουπιά της βάρκας» ανεβοκατεβαίνουμε στο 

σεντόνι-θάλασσα και η διασκέδαση κρατάει όσο αντέχουμε!  



8. H καυτή πατάτα! 

Στεκόμαστε σε κύκλο ή ο ένας απέναντι από τον άλλο. Κρατάμε μια μπάλα στα χέρια και την παρομοιάζουμε 

με μια «καυτή πατάτα»! Με το που δοθεί το σύνθημα την δίνουμε στον διπλανό μας όσο πιο γρήγορα 

μπορούμε χωρίς να μας πέσει κάτω. Σκοπός είναι να κρατηθεί η μπάλα στα χέρια μας όσο το δυνατόν 

λιγότερο! Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα σηματοδοτεί την αρχή και το τέλος του 

παιχνιδιού.   

9. Το σπίτι «λαβύρινθος» 

Μετακινούμε καναπέδες, φέρνουμε μαξιλάρια στη μέση, και γενικά αλλάζουμε το σπίτι μας και φτιάχνουμε έναν 

«λαβύρινθο»!! Φτιάχνουμε μια διαδρομή που τα παιδιά θα πρέπει να περάσουν με διάφορους τρόπους 

(κουτσό, μπουσουλώντας, πηδώντας, πατώντας στις μύτες των ποδιών κ.α.) μέχρι να φτάσει στο τέρμα! Το 

επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε. Αλλάζοντας κάποια «εμπόδια» η διαδρομή αλλάζει μορφή και είναι 

μια «καινούργια διαδρομή»!!  

10. Μουσικά τετράγωνα 

Χρησιμοποιούμε τετράγωνα χαρτόνια ή μεγάλα μαξιλάρια. Τα τοποθετούμε στο πάτωμα σε όποια διάταξη 

θέλουμε. Ζητάμε από τα παιδιά να μετακινηθούν από το ένα τετράγωνο στο άλλο με διαφορετικούς κάθε φορά 

τρόπους ( με κουτσό, με τις φτέρνες, με τα γόνατα, πηδώντας με τα δύο πόδια κλπ), χωρίς να ακουμπήσουν 

στο πάτωμα. Τον τρόπο τον αποφασίζουμε στην αρχή του παιχιδιού. Όλα αυτά θα γίνουν όσο διαρκεί η 

μουσική. Για να το κάνουμε πιο διασκεδαστικό μπορούμε να κλείνουμε τη μουσική ανά διαστήματα     

Καλή Διασκέδαση !!    

 

 

 

(ιδέα: www.oneirovates.com) 


