
 

  Παίζω δημιουργικά με ….καλαμάκια !!! 

 

Μεγάλα ή μικρά, κοντά ή  μακριά, στριφογυριστά ή ίσια, πλαστικά ή χάρτινα…. τα καλαμάκια είναι ένα υπέροχο υλικό 

για δημιουργική απασχόληση. Βελτιώνουμε τη λεπτή κινητικότητα, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, αναπτύσσουμε 

γνωστικές δεξιότητες καθώς και τη φαντασία. Δώστε στα παιδιά χρωματιστά καλαμάκια και ενθαρρύνετέ τα να παίξουν 

με αυτά. Οι τρόποι είναι πολλοί. Παρακάτω θα βρείτε κάποιους από αυτούς! 

 

! Δώστε στο παιδί όλο το πακέτο με τα χρωματιστά καλαμάκια και ζητήστε του να τα χωρίσει σε ομάδες ανάλογα με 

το χρώμα τους. 

! Αν έχετε διαφορετικού μήκους καλαμάκια τα δίνετε όλα στο παιδί και ζητάτε να τα χωρίσει σε ομάδες ανάλογα με 

το μήκος τους. Αν δεν έχετε μπορείτε να κόψετε εσείς τα καλαμάκια σε διαφορετικά μήκη. Σημ.: Με τον ίδιο τρόπο 

μπορούμε να ζητήσουμε να τα μοιράσει και σύμφωνα με άλλα χαρακτηριστικά τους. Π.χ. λεπτά- χοντρά, 

στριφογυριστά- ίσια, με σχέδια ή μονόχρωμα.    

!  Δώστε του ένα σχοινάκι για να το περάσει μέσα από τα καλαμάκια. Σημ.: Να προσέξετε το πάχος από το σχοινάκι. 

Να είναι τόσο ώστε να χωράει μέσα στα καλαμάκια και συγχρόνως να μην είναι πολύ λεπτό, για να μπορεί να το 

πιάνει άνετα.  



! Ζητήστε να φτιάξει διάφορα μοτίβα βάζοντας το ένα καλαμάκι δίπλα στο άλλο και από πάνω. Μπορείτε επίσης να 

του δώσετε μια κόλλα και να τα κολλήσει μεταξύ τους.   

!  Σε ένα χάρτινο καπάκι από κουτί ανοίγουμε τρύπες και ζητάμε από το παιδί να περάσει μέσα τα καλαμάκια. Εάν 

θέλουμε μπορούμε να χρωματίσουμε αυτές τις τρύπες, έτσι ώστε να βάζει και το αντίστοιχο χρώμα. Μπορούμε 

επίσης να χρησιμοποιήσουμε πλαστικά μπουκάλια που θα έχουμε τρυπήσει το καπάκι τους. 

! Ζητήστε να ενώσει μεταξύ τους τα καλαμάκια και να φτιάξει διάφορα σχήματα ή αντικείμενα ή μουσικά όργανα. 

 

 

 

! Με διάφορα τουβλάκια φτιάχνουμε στο πάτωμα ή σε ένα τραπέζι ένα λαβύρινθο. Δίνουμε στο παιδί ένα ελαφρύ 

μπαλάκι (του πινγκ-πονγκ είναι το καταλληλότερο) ή ένα μπαλάκι από βαμβάκι και ένα καλαμάκι και 

 του ζητάμε να οδηγήσει το μπαλάκι στη διαδρομή, φυσώντας μέσα στο καλαμάκι!   

! Σε ένα χάρτινο καπάκι (από την ανάποδη πλευρά) ή σε ένα χάρτινο πιάτο κολλάμε καλαμάκια, σε όποιον 

συνδυασμό θέλουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν τρισδιάστατο δρόμο (με αρχή και τέλος).  

Δίνοντας μία χρωματιστή μπίλια, ζητάμε από το παιδί να κάνει την διαδρομή.  

Σημ.: Για να γίνει πιο διασκεδαστικό μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια «αδιέξοδα» στη διαδρομή μας, 

έτσι ώστε να χρειάζεται να επιλέξει μόνο του τη σωστή διαδρομή!    

Καλή Διασκέδαση !!                                 


