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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύμφωνα με τον Gray:

Τα παιδιά είναι "προγραμματισμένα" να εκπαιδεύονται μέσα από την αυτοκατευ-
θυνόμενη εξερεύνηση και το παιχνίδι τους. Αλλά για να τα πάνε τόσο καλά χρει-
άζονται ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Χρειάζονται άφθονο ελεύθερο 
χρόνο για να παίξουν και να εξερευνήσουν. Χρειάζονται πρόσβαση στα εργαλεία 
της κουλτούρας τους και να μπορούν να παίξουν με αυτά τα εργαλεία, με τους 
δικούς τους τρόπους που έχουν επιλέξει. Πρέπει να μπορούν να συναναστρέφο-
νται με όποιον θέλουν, σε ένα περιβάλλον μεικτών ηλικιών, έτσι ώστε τα μικρό-
τερα παιδιά να μαθαίνουν δεξιότητες από τους μεγαλύτερους και τα μεγαλύτερα 
παιδιά να μάθουν να νοιάζονται και να φροντίζουν τα μικρότερα. Χρειάζονται 
επίσης πρόσβαση σε διάφορους ενήλικες ειδικούς, στους οποίους να μπορούν 
να αναζητήσουν βοήθεια και καθοδήγηση όταν το θέλουν. Και, ίσως το πιο ση-
μαντικό από όλα, να εμπλέκονται ενεργά σε μια ηθική κοινότητα, όπου να έχουν 
φωνή στους κανόνες και στον τρόπο επιβολής τους, έτσι ώστε να μεγαλώνουν 
νιώθοντας υπεύθυνοι για τους άλλους καθώς και για τον εαυτό τους (2012: 281). 

4.1   Παιχνίδι και διαδικασίες εκπαίδευσης,  
μάθησης και ανάπτυξης

Η χρήση του παιχνιδιού στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης των παι-
διών βασίζεται στις ιδέες πολλών ερευνητών όπως ενδεικτικά στις ιδέες των M. Brėdikytė, 
P. Hakkarainen, K. Jakkula και H. Muntter (2013), J. Bruner (1986, 1996· Bruner & Lucariello, 
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1989), M. Cole (1996), J. Dewey (1998/1933), M. Donald (1991, 2002), M. Donaldson (1991, 
1992), K. Egan (1986, 1988, 1991, 1997, 2005), D.B. El’konin (2005a, 2005b), P. Hakkarainen 
(2006, 2008, 2010), E. Engel (1999), P. Hakkarainen και M. Brėdikytė (2010, 2011, 2014, 2015), 
P. Hakkarainen και B. Ferholt (2014), P. Hakkarainen και M.L. Vuorinen (2014), G. Lindqvist 
(1995, 2001), L.S. Vygotsky (1997, 2004), G. Zuckerman (1994), και πολλών άλλων. 

Το παιχνίδι είναι μια μορφή δραστηριότητας, στην οποία ένα παιδί εμπλέκεται πολύ 
νωρίτερα από την προσχολική και σχολική του ηλικία (βλ. Brėdikytė, 2011· Gray, 2012, 
2013). Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του διαδραματίζει το δραματικό παι-
χνίδι, που επιτρέπει σε ένα παιδί να εκπληρώσει επιθυμίες που δεν είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει διαφορετικά. Είναι επίσης ένας χώρος ενίσχυσης και καλλιέργειας της κοι-
νωνικής, συναισθηματικής, ηθικής, αισθητικής και γενικότερα ψυχικής του ανάπτυξης. 
Είναι ένας ιδιαίτερος οικο-σωματικο-βιωματικός τόπος για μια πιο ολιστική εμπειρία του 
παιδιού καθώς πειραματίζεται, διερευνά και ανακαλύπτει τον κόσμο. Επιπλέον, το παι-
χνίδι, σχετικά με τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης που δημιουργεί για το παιδί, όπως πολύ 
εύστοχα είχε διαπιστωθεί από τον Lev Vygotsky, το κάνει «πάντα να ξεπερνάει τον μέσο 
όρο της ηλικίας του και να πηγαίνει πέρα από την καθημερινή του συμπεριφορά· στο 
παιχνίδι θαρρείς και γίνεται ένα κεφάλι ψηλότερο απ’ ό,τι είναι» (Vygotsky, 1997: 172). Το 
παιχνίδι είναι για το παιδί μια σημαντική πηγή ικανοποίησης και από τα πιο ουσιαστικά 
παρωθητικά πλαίσια για τη μέγιστη ανάπτυξή του, ένα «κέντρο ενός μεγεθυντικού φα-
κού» που «περιέχει όλες τις αναπτυξιακές τάσεις συμπυκνωμένες» (Vygotsky, 1997: 172). 

Το παιδί δεν χάνει την ικανότητα του παιχνιδιού όταν πάει στο σχολείο (βλ. Gray, 
2013: 259). Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι θα μπορούσε στα χέρια ενός παιδαγωγού να 
είναι ένας θαυμάσιος τρόπος σχεδιασμού του εκπαιδευτικού–μαθησιακού περιβάλλο-
ντος του παιδιού. Το είδος παιχνιδιού που είναι πιο κατάλληλο για το παιδί εξαρτάται 
από τις ατομικές του διαφορές (ιδιοσυγκρασία, ανάγκες, βιώματα, κ.ά.) και κυρίως από 
τις αναπτυξιακές του δυνατότητες και ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, το αυθόρμητο ή/
και δομημένο αφηγηματικό και δραματικό παιχνίδι είναι πιο κατάλληλο για τα μεγαλύ-
τερα παιδιά από ό,τι το φανταστικό παιχνίδι που προτιμούν περισσότερο τα μικρότερα 
παιδιά. Το παιχνίδι, ως στρατηγική εργασίας με τους μαθητές, αποτελεί μια ενδιαφέ-
ρουσα ψυχοπαιδαγωγική γέφυρα. Στα χέρια ενός κατάλληλου παιδαγωγού που γνω-
ρίζει πώς να δημιουργήσει ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας, οι 
αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών μπορούν να γίνουν πλήρως σεβαστές (βλ. Grey, 
2013). Το αυθόρμητο παιχνίδι λαμβάνει υπόψη την αναδυόμενη «στάση εργασίας» που 
σχετίζεται με την επιμονή στην επιδίωξη ενός στόχου και το ενδιαφέρον και τη φροντί-
δα για το αποτέλεσμα της δράσης που αναλαμβάνεται. Επιπλέον, επιτρέπει στα παιδιά 
να βιώσουν ορισμένες ιδιότητες του παιχνιδιού στις περιπτώσεις που ο/η δάσκαλος/α 
εμπλέκεται σε αυτό πιο ενεργητικά, επιτυγχάνοντας να γίνει «φίλος» και «συμπαίκτης» 
τους. Τα παιδιά, με άλλα λόγια, μπορούν από κοινού μαζί με τον/τη δάσκαλο/α τους να 
αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που αναδύονται. Δημιουργείται έτσι 
ένας ιδιαίτερος πολιτισμικός τόπος συλλογικής ρύθμισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και 
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λήψης αποφάσεων όπου όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται στο παιχνίδι τους, ο καθέ-
νας με τον δικό του τρόπο, τον ιδιαίτερο ρόλο και την ευθύνη του.

Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα «καλό», «λειτουργικό» παιχνίδι είναι 
οι ακόλουθες: 

1. η φανταστική κατάσταση (Brėdikytė 2011· Vygotski, 1997), 

2. το παιχνίδι ρόλων,

3. η εμπλοκή στη δράση (El’konin, 2005a, 2005b),

4. η ικανότητα διατήρησης απόστασης από τους ρόλους που παίζονται και τις 
πράξεις που επιτελούνται, 

5. η ικανότητα να διακρίνει και να ξεχωρίζει κανείς τη μυθοπλασία από την 
πραγματικότητα και να παίζει συνεχώς μαζί τους, και 

6. η ετοιμότητα να λειτουργήσει κανείς ανεξάρτητα από τους φυσικούς περιο-
ρισμούς του περιβάλλοντος παιχνιδιού, δηλαδή τους χώρους όπου αυτό λαμ-
βάνει χώρα, τα αντικείμενά του, τα σκηνικά του, κτλ. 

Οι αναπτυξιακές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 
χάρη στο παιχνίδι βοηθούν, στο στάδιο της προσχολικής εκπαίδευσης, να είναι έτοιμο 
να σεβαστεί τις προαναφερθείσες συνθήκες, δημιουργώντας επίσης έξεις και προδι-
αθέσεις που το βοηθούν να σεβαστεί τους κανόνες της τάξης. Αυτό σημαίνει ότι το 
παιχνίδι που προσφέρεται σε έναν μαθητή στο σχολείο —εάν πρόκειται να προωθήσει 
την ανάπτυξή του— θα πρέπει να θέτει ορισμένες προκλήσεις (γνωστικές, συναισθη-
ματικές, κοινωνικές ή ηθικές), δηλαδή στόχους που βρίσκονται στη ζώνη της εγγύτερής 
του ανάπτυξης.

Το αφηγηματικό παιχνίδι είναι μια στρατηγική παιδείας και συνεργασίας με τους 
μαθητές, η οποία επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο 
πολιτισμικό χώρο παρατήρησης και προβληματισμού όπου επίσης επιτυγχάνονται δια-
φόρων ειδών διδακτικοί, μαθησιακοί και αναπτυξιακοί στόχοι. Παράλληλα, αναπτύσσο-
νται επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την αναστοχαστικότητα και την επίγνωση του 
εαυτού των παιδιών και των εκπαιδευτικών και επίσης μια συγκεκριμένη κουλτούρα της 
καθημερινής τους σχολικής ζωής. Χάρη στο παιχνίδι, αναπτύσσονται όχι μόνο οι μαθη-
τές, αλλά και οι ενήλικοι (γονείς και εκπαιδευτικοί) που αυθεντικά και ενεργητικά συμ-
μετέχουν στα παιγνιώδη δρώμενα και στις διαδικασίες διαμόρφωσής τους. Έτσι, όλα τα 
πρόσωπα που τυγχάνει να συμμετέχουν σε αυτό έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν 
και να καλλιεργήσουν την αυτονομία τους σε ένα πλαίσιο συλλογικής συνεύρεσης και 
δημιουργίας, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ποικίλες μετακινή-
σεις του εαυτού τους: συναισθηματικές, βουλητικές, γλωσσικές, γνωστικές, κ.ά. 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι η μετακίνηση ενός παιδιού σε ένα νέο επί-
πεδο παιγνιώδους συμπεριφοράς σηματοδοτεί πιο ανεπτυγμένο επίπεδο της νοητικής 
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του λειτουργίας, που βοηθά επίσης στην ανάπτυξη πιο περίπλοκου ιεραρχικού συστή-
ματος κινήτρων και στοχαστικής σκέψης. Το παιδί μαθαίνει να αναβάλλει τις άμεσες πα-
ρορμητικές του αντιδράσεις υπέρ πιο συνειδητών μακροπρόθεσμων στόχων. Το παι-
χνίδι διευκολύνει την ικανότητα λήψης της προοπτικής του άλλου ατόμου, αναπτύσσει 
δηλαδή τη γνωστική «αποκέντρωση» των παιδιών μειώνοντας τα φαινόμενα του εγω-
κεντρισμού τους. Αυτό συμβαίνει όταν τα παιδιά διαχωρίζουν το νόημα των αντικει-
μένων από τη φυσική τους μορφή: στην αρχή, τα παιδιά χρησιμοποιούν πραγματικά 
αντικείμενα, μετά υποκατάστατα αυτών, αργότερα λέξεις και χειρονομίες μαζί και στο 
τέλος απλώς αφαιρετικές λέξεις και προτάσεις. Οι προηγμένες μορφές παιχνιδιού μέσα 
στην τάξη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη βουλητικών συμπεριφορών στα παιδιά. 
Αναλαμβάνοντας ρόλους και επιτελώντας τους σύμφωνα με τους κανόνες ενός παι-
χνιδιού, τα παιδιά εξασκούν τόσο την αυτορρύθμισή τους όσο και την άλλο-ρύθμιση. 
Αυτό συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξη της μεταγνώσης και τη δυνατότητα 
ετεροπαρατήρησης, αυτοπαρατήρησης και παρακολούθησης της συμπεριφοράς και 
των νοητικών διαδικασιών.

4.2  Παιχνίδι στο διάλειμμα 
Παρ’ όλη την πλούσια βιβλιογραφία και τις φωνές των παιδιών σχετικά με τα χαρακτη-
ριστικά του παιχνιδιού και τα οφέλη που αυτό έχει, συχνά οι ενήλικες και ιδιαίτερα οι 
εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από μια εμμονή για έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων 
των παιδιών. Η φράση «χωρίς στόχευση η οποιαδήποτε μαθησιακή εμπειρία, όσο εύ-
ηχη και αν είναι, περιστασιακά και μόνον ενισχύει την ανάπτυξη» αποτελεί τη φιλοσο-
φία πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων. Παράλληλα, οι πλείστοι μαθητές όλων των 
ηλικιών, στην κλασσική ερώτηση «Τι σου αρέσει πιο πολύ στο σχολείο» απαντούν: «το 
διάλειμμα». Η στιγμή, δηλαδή, όπου τα παιδιά νιώθουν εντελώς ελευθέρα, χωρίς τους 
περιορισμούς των προσδοκιών των ενηλίκων. Μια απάντηση που συνήθως ερμηνεύε-
ται ως επιπόλαια ή δεν γίνεται καν αποδεκτή, και την ακολουθεί η κλασσική επεξηγη-
ματική ερώτηση: «Όχι, εννοώ τι σου αρέσει από τα μαθήματα».

Εάν, όμως, παρατηρήσουμε και αναλύσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών στο δι-
άλειμμα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι η απάντησή τους κάθε άλλο παρά επιπόλαια εί-
ναι. Τα διαλείμματα είναι η στιγμή όπου το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών μπορεί να 
εκδηλωθεί στην απόλυτή του μορφή. Χωρίς τους περιορισμούς που έχει το ελεύθερο 
παιχνίδι τους σε έναν κλειστό χώρο με καθορισμένα πλαίσια έκφρασης και κανόνες. Χω-
ρίς, όμως, αυτό να σημαίνει πως το ελεύθερο παιχνίδι δεν μπορεί να εξελιχθεί και σε 
ένα οργανωμένο πλαίσιο όπως μια τάξη, το σπίτι ή σε έναν παιχνιδότοπο. Οι Kerman 
και Devine (2010) αναφέρουν ότι η δράση και η αλληλεπίδραση των παιδιών στο διά-
λειμμα διαφέρει από τη συμπεριφορά τους και τη διαδικασία μάθησης σε έναν δομημέ-
νο χώρο όπως την τάξη, με σημαντικά θετικά οφέλη στην ανάπτυξή τους και ιδιαίτερα 
όσον αφορά την αυτοεικόνα τους. Στο διάλειμμα μπορείς να πάρεις ρίσκα, να τρέξεις, 
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να πηδήσεις, να φωνάξεις, να έρθεις σε επαφή με τη φύση και να εκφραστείς με όποιο 
τρόπο επιθυμείς. Είναι η στιγμή που σου δίνεται η ευκαιρία να νιώσεις πραγματικά ελεύ-
θερος/η, να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινω-
νικό. «Το διάλειμμα είναι η μόνη στιγμή που ακούνε το γέλιο και τις φωνές της κόρης μου 
στο σχολείο», μας είχε πει μητέρα τρίχρονου κοριτσιού που πήγε πρώτη φορά σχολείο. 

Τα διαλείμματα είναι η στιγμή που τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις κινητικές 
τους δεξιότητες, την αντίληψη για το σώμα τους και τη σχέση τους με τον περιβάλλο-
ντα χώρο. Δεξιότητες, φυσικά, που αναπτύσσονται και σε οργανωμένα παιχνίδια από 
ενήλικες ή σε μαθήματα φυσικής αγωγής. Η μεγάλη διαφορά, όμως, είναι ότι από τις 
δραστηριότητες που οργανώνουν οι ενήλικες απουσιάζουν οι αυθόρμητες εναλλαγές 
στις κινήσεις των παιδιών, η αυτοοργάνωση του παιχνιδιού τους και η εσωτερική ανά-
γκη για έκφραση του παιχνιδιού, που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μοναδικών 
και συντονισμένων κινήσεων που δεν θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αλλιώς (Lindon, 
2007). Το National institute for health and care excellence της Αγγλίας (NICE, 2008) ανα-
φέρει πως δεξιότητες όπως το τρέξιμο, το σκαρφάλωμα, τα πηδήματα είναι πιο πιθα-
νόν να προκύψουν μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι στη φύση παρά από οποιαδήποτε 
διδασκαλία. Αυτή η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και ανάπτυξης σε εξωτερικούς 
χώρους ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών επιτρέποντάς τους να γίνουν αυτό-
νομα και ανεξάρτητα (Zigler & Bishop-Josef, 2009).

Όταν συναντούμε μαθητές μας μετά από χρόνια, μας κάνει τρομερή εντύπωση που 
θυμούνται με εκπληκτικές λεπτομέρειες το ελεύθερο παιχνίδι που παίζαμε μαζί στο 
διάλειμμα παρά οτιδήποτε άλλο. 

Κυρία, θυμάσαι που ήμασταν πειρατές και κάτω βλέπαμε τους καρχαρίες; Και 
όταν έφευγαν τους φτιάχναμε παγίδες και περιμέναμε να έρθουν;

Κυρία, θυμάσαι που παίζαμε τον κύριο γαργαλίτσα και μας γαργαλούσες και σε 
γαργαλούσαμε; Θέλεις να ξαναπαίξουμε; 

Κυρία, θυμάσαι που παίζαμε τον Τζέικ τον πειρατή; 

Οι ενδεικτικές προαναφερθείσες εμπειρίες είχαν χαραχτεί βαθιά μέσα στους μαθητές 
μας, εμπειρίες συνδεδεμένες με το αίσθημα της χαράς, της εξερεύνησης και της αυτο-
πεποίθησης. 

Την ίδια στιγμή, η επαφή των παιδιών με τη φύση φαίνεται πως βοηθά στη συγκέ-
ντρωση και στην αυτοπειθαρχία, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία μάθησής τους (Taylor, 
Kuo & Sullivan, 2002· Wells, 2000). Είναι επίσης η στιγμή όπου τίθεται σε εφαρμογή ό,τι 
διδάχτηκαν τα παιδιά–μαθητές από τους ενήλικες. Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτι-
κά το παιχνίδι των παιδιών στη φύση θα δει τα παιδιά να μπαίνουν συχνά σε διαδικα-
σίες παρατήρησης, συλλογής δεδομένων, να ομαδοποιούν και να καταμετρούν, χρη-
σιμοποιώντας πέτρες, φύλλα, σποράκια. Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει συνεχείς 
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προκλήσεις στα παιδιά, αναγκάζοντάς τα να ενεργοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς 
μάθησης και να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που διδάχτηκαν. Χαρακτηριστικά 
είναι τα ακόλουθα τέσσερα παραδείγματα σχετικά με τα οποία δίνονται επεξηγήσεις 
κάτω από τις αντίστοιχες φωτογραφίες: 

Εικόνα 4.1. Μοντελοποίηση δάσους. Μετά από σχετική διδασκαλία για τα οφέλη των δασών στην τάξη, 
 τα παιδιά στο διάλειμμα έφτιαξαν από μόνα τους μοντελοποίηση ενός δάσους με υλικά που βρήκαν στη φύση.

Εικόνα 4.2. Ομαδοποίηση σπόρων. Τα παιδιά ομαδοποιούν σποράκια που βρήκαν στην αυλή με βάση το χρώμα τους.
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Εικόνα 4.3. Έργο τέχνης με σποράκια. Τα παιδιά φτιάχνουν πρόσωπο με τα σποράκια που βρήκαν στην αυλή.

Εικόνα 4.4. Όχημα από φοινικιά. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας φύλλα φοινικιάς και πετρούλες,  
φτιάχνουν το όχημα του πιτσοεξωγήινου ο οποίος είναι ο ήρωας μιας ιστορίας που έφτιαξαν στην τάξη.
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Επίσης, τα διαλείμματα έχουν σημαντικά οφέλη και στην κοινωνική ανάπτυξη των παι-
διών. Στο διάλειμμα είναι η στιγμή όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
τη δική τους προσωπικότητα και κουλτούρα. Μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες, να 
θέσουν δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, να επιλύσουν προβλήματα και να διαπραγ-
ματευτούν. Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος διάλογος: 

Παιδί 1 – Κορίτσια, εγώ θα είμαι η δασκάλα κι εσείς τα παιδάκια.
Παιδί 2 – Όχι, θέλω να είμαι εγώ δασκάλα.
Παιδί 1 – Εντάξει, μπορείς να γίνεις κι εσύ δασκάλα, να είμαστε δύο.
Παιδί 3 – Εγώ θέλω να είμαι μάμα. 
Παιδί 1 – Ε, ποιοι θα είναι τα παιδάκια;
Παιδί 2 – Πάμε να ρωτήσουμε τη Μ. Θέλεις να γίνεις παιδάκι; Εγώ και η Α. θα είμαστε 
δασκάλες και η Κ. μάμα. Θέλεις να γίνεις το παιδάκι;
Παιδί 4 – Ναι. 
Παιδί 1 – Ωραία. Πάρε τη μάμα σου από το χέρι και πάμε στο σχολείο να κάνουμε μάθημα.
Παιδί 2 – Το σχολείο μας μπορεί να είναι εκεί. Πάμε. Το μάθημα αρχίζει.
Παιδί 1 – Κόρη, εγώ θα ξεκινήσω πρώτη. 
Παιδί 2 – Όχι, εγώ θέλω.
Παιδί 1 – Εντάξει, να κάνουμε «δύο μπαλόνια στον αέρα», όποια μείνει ξεκινά.
Παιδί 2 – Εντάξει.

Τα παιδιά, για να κάνουν το «μάθημα», χρησιμοποίησαν χώμα, πέτρες, φύλλα και μικρά 
κλαδάκια. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως το ίδιο σενάριο θα μπορούσε κάλλι-
στα να εξελιχτεί και στην τάξη. Η μεγάλη διαφορά, όμως, είναι ότι στην αυλή απαιτείται 
μεγαλύτερη αυτοοργάνωση, καθώς δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο, παιχνίδι ή χώρος 
που να παραπέμπει στο θέμα του παιχνιδιού τους. Στην τάξη, πιθανόν να χρησιμοποι-
ούσαν τον πίνακα, μαρκαδόρους, βιβλία, καρέκλες για να οργανώσουν το περιβάλλον 
μιας τάξης. Στο ίδιο παιχνίδι, όμως, έξω στην αυλή, ενεργοποιείται σε μεγαλύτερο βαθ-
μό η αφαιρετική τους σκέψη, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία της φύσης 
προσδίδοντάς τους συμβολικούς χαρακτηρισμούς, καθώς και να καθορίσουν τον χώρο 
με τη φαντασία τους. 

Το παιχνίδι, επίσης, στην αυλή μπορεί να εξελιχτεί με λιγότερους περιορισμούς από 
ότι στην τάξη επιτρέποντας έτσι στα παιδιά να το προσομοιάσουν περισσότερο στην 
πραγματικότητά τους και να το βιώσουν πιο έντονα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για πα-
ράδειγμα, το παιδάκι θα μπορούσε να κάνει ότι κλαίει, να φωνάξει δυνατά και να τρέξει, 
κάτι που δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί στην τάξη. Ή θα ήταν πιθανόν να δεχτούν μια 
επιδρομή από «κλέφτες» και να πρέπει να αντιδράσουν. Την ίδια στιγμή, στο διάλειμμα 
προσφέρονται σημαντικά ερεθίσματα που δεν υπάρχουν στην τάξη, όπως οι ήχοι στη 
φύση, οι μυρωδιές, η αίσθηση του αέρα, διάφοροι ζωντανοί οργανισμοί, οι εναλλαγές 
στον ουρανό, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ή ακόμα και να καθορίσουν το παι-
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χνίδι τους, όπως επίσης και τις διδασκαλίες στην τάξη. Το ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή 
θέτει τα παιδιά αντιμέτωπα με περισσότερες προκλήσεις, αφού τα πάντα είναι ρευστά 
με συνεχείς εναλλαγές καταστάσεων, ενεργοποιώντας έτσι συνεχώς μηχανισμούς επί-
λυσης προβλημάτων που έχουν να κάνουν με πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους.

Εικόνα 4.5. Εργαλεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η ελευθερία στην έκφραση που προσφέρει το ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή φαίνεται 
να ενισχύει επίσης σημαντικά και τη γλωσσική ανάπτυξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν τα διάφορα παιχνιδοτράγουδα που παίζουν τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις 
παλάμες τους με διάφορες εναλλαγές. Ένα παιχνίδι, το οποίο εκδηλώνεται κυρίως στο 
διάλειμμα και σπάνια στην τάξη αφού προϋποθέτει τη χρήση δυνατής φωνής. Ακολου-
θούν μερικά παραδείγματα παιχνιδοτράγουδων, τα οποία καταγράφηκαν παρατηρώ-
ντας το παιχνίδι των παιδιών. Κάποια από αυτά είναι αυτούσιες κληρονομιές από άλλες 
γενιές, κάποια είναι παραλλαγές και κάποια καινούργιες δημιουργίες. 
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Εικόνα 4.6. Παιχνιδοτράγουδο.

Και θέλω πα πα πα
Και θέλω γω γω γω
Και θέλω πα
Και θέλω γω
Και θέλω πα γω τό
Και θέλω μου μου μου
Και θέλω σι σι σι
Και θέλω μου
Και θέλω σι
Και θέλω μου σι κή

Πίκα τσου
Πίκα πάνω, πίκα κάτω, πι κα τσου.
Chocolate chocolate
Μπουμ μπουμ μπουμ
Baby baby sh sh sh
Σου έχω ένα μυστικό
Κου κα κι
Κου κα κα
Είσαι μαϊμού


