
 

Δραζηερηόηεηες ποσ κπορούλ λα τρεζηκοποηεζούλ γηα  

γλωρηκία - ταιάρωζε - δέζηκο ηες οκάδας 

 

Πόζοσς ζσκάκαη; 

Tα άηνκα είλαη ζε θύθιν. 

Ο πξώηνο ιέεη ην όλνκά ηνπ.  Ο δεύηεξνο ιέεη ην δηθό ηνπ θαζώο θαη απηό ηνπ 

πξώηνπ θ.ν.θ.  Καιύηεξν γηα νκάδεο πνπ δε γλσξίδνληαη. 

 

Γλωρηκία κε ηο κπαιάθη 

Όινη ζηέθνληαη ζε θύθιν. Η εθπαηδεύηξηα αξρίδεη ξίρλνληαο ην κπαιάθη ζε θάπνηνλ ν 

νπνίνο πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζύληνκα ηνλ εαπηό ηνπ. Απηόο ζηε ζπλέρεηα ξίρλεη ην 

κπαιάθη ζε άιινλ γηα λα παξνπζηαζηεί θη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη νύησ θαζεμήο. 

 

Γλωρηκία κε έλα θοσβάρη καιιί 

Όινη ζηέθνληαη ζε θύθιν. Η εθπαηδεύηξηα θξαηά έλα θνπβάξη καιιί. Λέεη ην όλνκά ηεο 

θαη πεηά ην θνπβάξη ζε έλα άιιν πξόζσπν θξαηώληαο όκσο ηελ άθξε ηνπ καιιηνύ. 

Τν επόκελν πξόζσπν ιέεη ην όλνκά ηνπ θαη ξίρλεη ην θνπβάξη ζε άιινλ θξαηώληαο 

όκσο ηε ζπλέρεηα ηνπ καιιηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν κέρξη ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ 

δεκηνπξγείηαη έλαο κπεξδεκέλνο ηζηόο από καιιί. Γηα λα μεκπεξδεπηεί ν θαζέλαο – 

μεθηλώληαο από ηνλ ηειεπηαίν πνπ παξνπζηάζηεθε- ιέεη ην όλνκά ηνπ ακέζσο 

πξνεγνύκελνπ θαη ηνπ πεηά ην θνπβάξη κε ην καιιί. 

 

Γλωρηκία ζε δεσγάρηα 

Ο θάζε παξεπξηζθόκελνο γίλεηαη δεπγάξη κε έλα άηνκν πνπ δε γλσξίδεη. Σε θάζε 

δεπγάξη ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ λα κάζνπλ όζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα κπνξνύλ 

γηα ηνλ λέν ηνπο ζύληξνθν. Σην ηέινο θάζε άηνκν παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ην λέν 

πξόζσπν πνπ γλώξηζε κε αλαθνξά ζε όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ ζπκάηαη. 

 

Παροσζηάδω ηολ «εγθέθαιό» κοσ 

Ζεηνύκε από ηα άηνκα λα ζρεδηάζνπλ ηνλ εγθέθαιό ηνπο (ή ηνπο δίλνπκε έηνηκν 

ζρεδηάγξακκα) θαη λα ηνλ ρσξίζνπλ ζε κέξε αλάινγα κε ην ηη ηνπο απαζρνιεί 

θαζεκεξηλά θαη ζε πνην βαζκό (π.ρ. θαγεηό, θηιίεο, πνδόζθαηξν, ζεμ). Καζέλαο 

παξνπζηάδεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εαπηό ηνπ κέζα από ζρνιηαζκό ηνπ «εγθεθάινπ» ηνπ.  

 

Έλα ζεηηθό γηα ηολ εασηό κοσ 

Τα άηνκα είλαη ζε θύθιν. Ο θαζέλαο ζπζηήλεηαη ιέγνληαο ην όλνκα θαη έλα ζεηηθό ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. 

 

Έλα επίζεηο γηα κέλα 

Τα άηνκα είλαη ζε θύθιν. Ο θαζέλαο ζπζηήλεηαη ιέγνληαο ην όλνκά ηνπ θαη έλα 

επίζεην πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. 

 

 



Η ηζηορία ηοσ ολόκαηός κοσ 

Κάζε άηνκν παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ εμεγώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηόο ηνπ (αλ 

ην πήξε από ηνλ παππνύ/γηαγηά ή από θάπνπ αιινύ). 

 

Τη θαιό κοσ ζσλέβεθε ηελ ηειεσηαία βδοκάδα 

Ο θαζέλαο ιέεη ην όλνκά ηνπ θαη θάηη θαιό πνπ ηνπ ζπλέβεθε ηελ πξνεγνύκελε 

βδνκάδα. 

 

Γηαηί βρίζθοκαη εδώ 

Κάζε άηνκν ζηνλ θύθιν παξνπζηάδεη ζύληνκα ηνλ εαπηό ηνπ. Μεηά ν θαζέλαο γξάθεη 

ζε έλα ραξηάθη έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν ήξζε ζην εξγαζηήξην. Η εθπαηδεύηξηα καδεύεη 

ηα ραξηάθη, ηα θνιιά ζηνλ πίλαθα θαη ηα δηαβάδεη γηα λα ζπγθεληξώζεη έηζη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 

Με έλα θοκκάηη από ροιό ηοσαιέηας 

Η εθπαηδεύηξηα γπξίδεη κε έλα ξνιό ηνπαιέηαο (ρσξίο λα ιέεη γηα πνην ιόγν ην θάλεη ή 

ηη ζα αθνινπζήζεη)  θαη θάζε άηνκν θόβεη όζν ξνιό επηζπκεί. Όηαλ όινη πάξνπλ 

ραξηί, ν θαζέλαο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ, ιέγνληαο έλα ζηνηρείν γη’απηόλ θαη ηε 

δσή ηνπ θάζε θνξά πνπ θόβεη έλα ηκήκα ηνπ ραξηηνύ πνπ πήξε. Σην ηέινο ηα ραξηηά 

από ράκσ καδεύνπλ όζνη επέιεμαλ ηα καθξύηεξα θαη πην θνληά θνκκάηηα ξνινύ.  

 

Μαληέκαηα 1 

Γηα άγλσζηεο νκάδεο. Τν θάζε άηνκν γξάθεη ζε έλα ραξηάθη ην όλνκά ηνπ θαη κηα 

αγαπεκέλε ηνπ ζπλήζεηα (ή όηη άιιν κπνξείηε λα θαληαζηείηε, όπσο π.ρ. αλ ήηαλ 

δών ηη ζα ήηαλ). Τα ραξηάθηα καδεύνληαη ζε έλα θνπηί ζην θέληξν ηνπ θύθινπ. Η 

εθπαηδεύηξηα ηξαβά έλα ραξηάθη θάζε θνξά θαη νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ζε 

πνηνλ πηζηεύνπλ όηη αλήθεη. Η εθπαηδεύηξηα ζεκεηώλεη πνηνο καληεύεη ζσζηά θάζε 

θνξά θαη ζην ηέινο αλαθεξύζζεη ην ληθεηή πνπ κάληεςε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ζσζηά.  

 

Μαληέκαηα 2 

Γηα νκάδεο ζηηο νπνίεο ηα άηνκα γλσξίδνληαη κπνξεί λα γίλεη ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα 

ρσξίο όκσο λα γξάθνπλ ην όλνκά ηνπο ζην ραξηάθη. Μπνξεί ην θάζε άηνκν λα 

γξάςεη ζην ραξηάθη έλα κπζηηθό γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Σηε ζπλέρεηα θαζέλαο ηξαβά κε ηε 

ζεηξά έλα ραξηάθη από ην θνπηί θαη πξνζπαζεί λα καληέςεη ζε πνηνλ αλήθεη. 

 

Μαληεύω ηο ηαίρη κοσ 

Γηα άγλσζηεο νκάδεο. Κάζε άηνκν γξάθεη ζε έλα ραξηάθη ην όλνκα, ην αγαπεκέλν 

ηνπ ρξώκα, θαγεηό, ρόκπη, ην επάγγεικά ηνπ ή θάηη άιιν παξάμελν γη’ απηόλ. Τα 

ραξηάθηα κπαίλνπλ ζε έλα θνπηί. Καζέλαο ηξαβά έλα ραξηάθη από ην θνπηί θαη 

πξνζπαζεί λα βξεη ην άηνκν ζην νπνίν αλήθεη (ηα άηνκα θηλνύληαη ζην ρώξν γηα λα 

βξνπλ ην ηαίξη ηνπο) .Σηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο παξνπζηάδεη ζηελ νκάδα ην ηαίξη πνπ 

απέθηεζε.  

 



Σε αιθαβεηηθή ζεηρά 

Μπαίλνπλ ζε ζεηξά ηόζεο θαξέθιεο όζνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο. Τα άηνκα ζηέθνληαη 

πάλσ ζε όπνηα θαξέθια ζέινπλ. Η εθπαηδεύηξηα δίλεη ην ζύλζεκα γηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά ζύκθσλα κε ην κηθξό ηνπο όλνκα, 

ρσξίο όκσο λα παηήζνπλ θαζόινπ ζην έδαθνο. Σην ηέινο όπσο ζηέθνληαη ζηηο 

θαξέθιεο ν θαζέλαο θσλάδεη ην όλνκά ηνπ. 

 

Κάηη ποσ έθαλα κόλο εγώ 

Τα άηνκα είλαη ζε θύθιν. Κάζε άηνκν ιέεη ην όλνκά ηνπ θαη θάηη πνπ έθαλε ζηε δσή 

ηνπ θαη πηζηεύεη όηη δελ ην έθαλε θαλείο άιινο ζηελ νκάδα. Αλ θάπνηνο άιινο έρεη 

θάλεη ην ίδην ηόηε ην άηνκν παξακέλεη ζηνλ θύθιν. Αλ πεη θάηη κνλαδηθό ηόηε θάζεηαη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θύθινπ. Σηόρνο είλαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα βξνπλ θάηη 

κνλαδηθό ζηνπο εαπηνύο ηνπο πνπ ζα ηνπο μερσξίζεη από ηνπο ππόινηπνπο θαη λα 

θαζίζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θύθινπ. 

 

Τη κοσ αρέζεη ζηολ άιιο 

Γηα νκάδεο πνπ γλσξίδνληαη θαιά. Κάζε άηνκν γξάθεη ην όλνκά ηνπ ζε έλα ραξηάθη 

θαη ην ξίρλεη ζην θνπηί ζην θέληξν ηνπ θύθινπ. Καζέλαο ζεθώλεηαη κε ηε ζεηξά 

παίξλεη έλα ραξηάθη θαη ζηέθεηαη πίζσ από εθείλνλ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηό. Λέεη 

έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αηόκνπ ζην ραξηάθη πνπ ηνπ αξέζεη (εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό) 

 

Δεκηοσργία ηεηραγώλοσ 

Άζθεζε θαιή γηα ραιάξσζε θαη μεθνύξαζε. Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη 

λα δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην 4. Τα άηνκα βξίζθνληαη ζε θύθιν όξζηα. Η εθπαηδεύηξηα 

δίλεη ζύλζεκα λα θιείζνπλ ηα κάηηα θαη κέζα από θνηλή πξνζπάζεηα λα ζρεκαηίζνπλ 

έλα αλζξώπηλν ηεηξάγσλν. Η εθπαηδεύηξηα δίλεη πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπληεινύληαη ζηελ νκάδα γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο θαη ζην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο επηζεκαίλεη ηελ αλεπίζεκε αλάιεςε από θάπνηνλ ηνπ ξόινπ ηνπ 

ζπληνληζηή θαζώο θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο νκάδαο γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπόο. 

 

Μπέρδεκα – Ξεκπέρδεκα 

Άζθεζε θαιή γηα ραιάξσζε θαη μεθνύξαζε. Τα άηνκα ζηέθνληαη ζε θύθιν. Η 

εθπαηδεύηξηα δίλεη νδεγίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πηάζνπλ ρέξηα κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη έλαο κπεξδεκέλνο αλζξώπηλνο ηζηόο. Σηε ζπλέρεηα 

ηνπο  δίλεη νδεγία λα πξνζπαζήζνπλ λα μεκπεξδεπηνύλ θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ 

αξρηθό θύθιν ρσξίο όκσο λα αθήζνπλ θαζόινπ ηα ρέξηα. 

 

Ποηος δηάζεκος είκαη; 

Κάζε άηνκν γξάθεη ζε έλα ραξηάθη ην όλνκα ελόο δηάζεκνπ πξνζώπνπ/ή δηάζεκνπ 

ρώξνπ/ή κέξνπο ηνπ ζώκαηνο (ή όηη άιιν κπνξείηε λα ζθεθηείηε) θαη ην θαξθηηζώλεη 

ζηελ πιάηε θάπνηνπ άιινπ (ρσξίο λα ηνπ δείμεη ηη έγξαςε). Τα άηνκα θηλνύληαη ζηνλ 

ρώξν ξσηώληαο ηνπο ππόινηπνπ εξσηήζεηο ηύπνπ λαη/όρη γηα λα αλαθαιύςνπλ ηη 

γξάθεη ζηελ πιάηε ηνπο. Όζνη ην βξίζθνπλ θάζνληαη ζε θύθιν. 



 

Μπαιολοκατίες 

Καιή άζθεζε γηα ηόλσζε ηεο δηάζεζεο. Κάζε άηνκν δέλεη κε θισζηή ζην πίζσ κέξνο 

ηεο πιάηεο ηνπ έλα κπαιόλη. Όινη θξαηνύλ από κηα θαξθίηζα θαη κε ην ζύλζεκα 

θηλνύληαη ζην ρώξν πξνζπαζώληαο λα ζπάζνπλ ηα κπαιόληα ησλ άιισλ θαη λα 

πξνζηαηεύζνπλ παξάιιεια ην δηθό ηνπο. Νηθήηεο όπνηνο κείλεη κε άζηθην ην κπαιόλη 

ηνπ.  

 

Μοσζηθός γύρος 

Καιή άζθεζε γηα δηάιεηκκα θαη ηόλσζε ηεο νκάδαο. Τα άηνκα θάζνληαη ράκσ ζε 

θύθιν. Η εθπαηδεύηξηα βάδεη κνπζηθή θαη αξρίδεη λα θηλείηαη από ρέξη ζε ρέξη ζηνλ 

θύθιν έλα δώξν ηπιηγκέλν κε πνιιά πεξηηπιίγκαηα. Κάζε θνξά πνπ ζηακαηά ε 

κνπζηθή ην άηνκν βγάδεη έλα πεξηηύιηγκα θαη θάλεη έλα πξόζηαγκα, ην νπνίν επηιέγεη 

κέζα από έλα θνπηί ζην νπνίν βξίζθνληαη γξακκέλα ζε ραξηάθηα δηάθνξα 

πξνζηάγκαηα (π.ρ. πεο ην Αιθάβεην αλάπνδα, πεο έλα παηδηθό ηξαγνύδη, ππνδύζνπ 

έλα ζπγθεθξηκέλν ξόιν).  

Πεγή: Κσπρηαθός Σύλδεζκος Οηθογελεηαθού Προγρακκαηηζκού  

 


