
«ΞΥΠΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» 

 

 

      

               Τι μπορεί να κάνει κανείς άραγε με  

              άδεια κουτιά από γάλα, γιαούρτι, χυμό  

                         και παλιά υφάσματα 

                       στο βρεφικό τμήμα; 

 

 

 

 

 

 

                                           Με υλικά γνώριμα στα μικρά παιδιά μας,  

                       φτιάξαμε νέα παιχνίδια για να ξυπνήσουμε              

                 τις αισθήσεις και να εξασκήσουμε τη λεπτή  

                                         κινητικότητα τους…  

                              Θέλετε να πάρετε μερικές ιδέες; 

 

 

 

Πίνακας ανάμειξης χρωμάτων και διαφόρων υλικών στο παράθυρο… 



Μέσα σε σακουλάκια που κλείνουν καλά βάλαμε χρώματα και διάφορα 

αντικείμενα εύκολα στην ψηλάφηση… 

 

 
 

 

 



Μπουκάλια παρατήρησης και αυτοσχέδιες μαράκες… 

Μέσα σε πλαστικά μπουκάλια βάλαμε νερό, χρώμα, χρυσόσκονη, διάφορα μικρά 

αντικείμενα, πομ πον μακαρονάκια ρύζι και διάφορα όσπρια για να τα 

παρατηρήσουμε και φτιάξουμε διαφορετικούς ήχους.. 

 

 

 



   

Ζωγραφική με γιαούρτι και χρώμα ζαχαροπλαστικής… 

       

  



Και αφού δοκιμάσαμε τα νέα μας χρώματα, στο κεσεδάκι περάστηκαν 

κορδέλες και δημιουργήθηκε ένα νέο παιχνίδι… 

 

Τα παιδιά τραβάνε τις κορδέλες είτε κρύβουμε μέσα τους διάφορα αντικείμενα 

να τα ανακαλύψουν και να προσπαθήσουν να τα βγάλουν… 

   

 

Σε καπάκια από γιαούρτι βάλαμε κρίκους για να μπορούν να τους 

τραβούν τα παιδιά… αργότερα βάλαμε τους κρίκους και σε άλλα 

αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών…  



 

 

 

 

Με κουτιά από γάλα και κουτιά από φελιζόλ, φτιάξαμε και άλλα 

παιχνίδια για την τάξη μας… 

     



 

 

Παιχνίδια που ήδη είχαμε τα χρησιμοποιήσαμε με διαφορετικό 

τρόπο… 

  

 

Δημιουργήσαμε μικρές φωλιές για ατελείωτο παιχνίδι μέσα και έξω 

από αυτές!  

Ράψαμε ένα χαλάκι αφής με διάφορες υφές από διαφορετικά υφάσματα (τζιν, 

κοτλέ, τούλι, βελουτέ, γούνα, παγιέτες, λινάτσα κλπ)  



 

 

Αφού το επεξεργάστηκαν το στρώσαμε μέσα σε μία κουτα για να φτιάξουμε μια ζεστή 

φωλίτσα παιχνιδιού με πολλές υφές…  Στο εσωτερικό κομμάτι της κούτας 

κολλήσαμε διάφορα υλικά όπως σφουγγάρι μαλακό και πιο σκληρό, σύρμα πίπας κ.α 

  

Εξωτερικά βάλαμε χάρτινες συσκευασίες από γάλα όπου τα παιδιά μπορούν να 

βιδώνουν και να ξεβιδώνουν καπάκια, να ρίχνουν μέσα γλωσσοπιεστρα και τα 

βγαίνουν από κάτω ( σε κάποια ο πάτος είναι ανοιχτός), να βάζουν μπουκάλια 



ίδιου χρώματος στο αντίστοιχο χρωματιστό κουτί, να ρίχνουν μέσα μπάλες (είτε 

σε οποιαδήποτε κουτί). 
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