Παιχνίδια Γνωριµίας!
Σχέδιο ανοικτού µαθήµατος σε Ολοήµερο ∆ηµ. Σχολείο
Σπύρος Πετρίτης
Εκπ/κός Θεατρ. Αγωγής
! Χαιρετισµοί. Ο καθένας παίρνει ένα χαρτάκι µε την περιγραφή ενός χαιρετισµού.
Χαιρετάει µε αυτό τον χαιρετισµό όλους τους υπολοίπους, αλλά και τον καθένα
ξεχωριστά µε τον χαιρετισµό του δικού του χαρτιού.
1. Μαορί στη Ν. Ζηλανδία: Τρίψτε τις µύτες σας.
2. Μαλαισίνιοι: Απλώστε το χέρι σας και ακουµπήστε τα δάκτυλα του άλλου. Φέρτε
τα χέρια σας επάνω στην καρδιά. Αυτό σηµαίνει: «Σε χαιρετώ από την καρδιά
µου». Χαιρετισµός µόνο ανάµεσα σε ανθρώπους του ίδιου φύλου.
3. Μέση Ανατολή: Το «σαλάαµ». Περνάτε σιγά σιγά το χέρι σας προς τα επάνω,
πρώτα ακουµπώντας την καρδιά σας, µετά το µέτωπό σας και τελικά κάνοντας
µία κίνηση προς τα έξω. Συνοδεύστε αυτή την κίνηση µε τη φράση «σαλάαµ
µαλέκουµ», που θα πει «η ειρήνη µαζί σου».
4. Ταϊλάνδη: Το «γουάι». Βάζετε τα χέρια σας σε στάση προσευχής και υποκλίνεστε
ελαφρά. Όσο πιο ψηλά είναι τα χέρια σας στο στήθος, τόσο περισσότερο
σεβασµό δείχνετε. Μη βάζετε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι σας. Αυτό είναι
προσβολή.
5. Μερικές οµάδες στο Θιβέτ: Βγάλτε τη γλώσσα σας στον άλλο.
6. Νότια Ευρώπη, Κεντρική και Νότια Αµερική: Χειραψία. Συνοδέψτε την,
ακουµπώντας µε την παλάµη σας τον αγκώνα του άλλου.
7. Βέλγιο: Τρία φιλιά στα µάγουλα εναλλάξ.
8. Μερικές οµάδες στην Κένυα: Χτυπήστε ο ένας την παλάµη του άλλου και
κρατήστε τα δάκτυλά του.
9. Ινδία: Το “νταµαστέ». Βάζετε τα χέρια σας σε στάση προσευχής και υποκλίνεστε
ελαφρά.
10. Τουρκία: Χειραψία και µε τα δύο χέρια ή αγκαλιά ή φιλιά και στα δύο µάγουλα.
11. ΗΠΑ: ∆ίνετε τα χέρια σφιχτά. Κοιτάτε µέσα στα µάτια του άλλου.
12. Λατινική Αµερική: Αγκαλιά και µερικά απαλά χτυπήµατα στην πλάτη.
13. Ελλάδα: Χειραψία και/ή δύο φιλιά στα µάγουλα εναλλάξ.
14. Ισραήλ: Χειραψία ή αγκαλιά, λέγοντας «σαλόµ».
15. Πολυνησία: Αγκαλιαστείτε και τρίψτε τις πλάτες σας.
! Τα ονόµατα. Όλοι οι συµµετέχοντες σχηµατίζουν ένα µεγάλο κύκλο, µεταξύ των
οποίων και ο δάσκαλος. Εκείνος κρατάει στα χέρια του µια µπάλα και τη ρίχνει σε
ένα οποιοδήποτε παιδί τυχαία. Το παιδί αυτό πρέπει να πει το όνοµά του και να
απαντήσει στις εξής ερωτήσεις:
1. Γιατί πήρες αυτό το όνοµα;
2. Ποια είναι η σηµασία του; (απάντηση προαιρετική)
3. Αν είχες άλλο όνοµα ποιο θα ήθελες να είναι; (απάντηση προαιρετική)
Στη συνέχεια το παιδί ρίχνει τη µπάλα σε ένα φίλο του. Το παιδί που θα παίρνει
κάθε φορά τη µπάλα θα λέει το όνοµά του και θα απαντάει στις παραπάνω
ερωτήσεις µέχρι όλοι να έχουν πει το όνοµά τους και να έχουν απαντήσει στις
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ερωτήσεις από µία φορά. ∆εν επιτρέπεται κάποιος να πάρει δύο φορές τη
µπάλα.
! Παραλλαγή. Οι συµµετέχοντες παραµένουν στον κύκλο. Το παιδί που πήρε
τελευταίο τη µπάλα στο προηγούµενο παιχνίδι, αφού έχει απαντήσει στις
σχετικές ερωτήσεις, ρίχνει κι εκείνο τη µπάλα σε ένα φίλο του -απαγορεύεται
όµως στους άλλους να τη ρίχνουν σε κάποιον όπου την έχουν ήδη ρίξει- και
ούτω καθ’ εξής. Το κάθε παιδί θα πρέπει να πει το όνοµα του πατέρα ή της
µητέρας του. Κανείς δεν επιτρέπεται να πάρει τη µπάλα δύο φορές, µέχρι να
συµπληρωθεί ο κύκλος, Ακολουθεί και δεύτερος κύκλος -µε ονόµατα
παππούδων και γιαγιάδων- και τρίτος -µε ονόµατα προπαππούδων και
προγιαγιάδων.
! Συνάντηση στο αεροδρόµιο. Η οµάδα χωρίζεται σε δύο ισάριθµες υπο-οµάδες.
Στη µία οµάδα ο καθένας υποτίθεται ότι πρόκειται να συναντήσει στο αεροδρόµιο
κάποιο άλλο παιδί, το οποίο έρχεται από µία ξένη χώρα, για να το οδηγήσει στο σπίτι
του, όπου θα το φιλοξενήσει για το καλοκαίρι. Όµως αυτό το παιδί του είναι άγνωστο
µέχρι τώρα, η συνάντηση στο αεροδρόµιο θα είναι η πρώτη ανάµεσά τους. Ζητείται
λοιπόν από τον καθένα να γράψει ένα γράµµα στο οποίο να µιλάει για την εµφάνιση
και για το χαρακτήρα του και να ζωγραφίσει, στο ίδιο χαρτί µε το γράµµα, µία
«φωτογραφία» του, µε σκοπό αυτά να τα στείλει στο παιδί µε το οποίο πρόκειται να
συναντηθεί, προκειµένου να το διευκολύνουν στην αναγνώρισή του κατά τη
συνάντηση.
Όλα αυτά τα γράµµατα θα συγκεντρωθούν σε ένα «γραµµατοκιβώτιο» από το
δάσκαλο και θα µοιραστούν τυχαία στα µέλη της δεύτερης υπο-οµάδας, τα οποία θα
παίξουν το ρόλο των παιδιών που υποτίθεται ότι έρχονται από µια ξένη χώρα στην
Ελλάδα. Έτσι, το καθένα από τα παιδιά αυτά θα µελετήσει το γράµµα που θα λάβει,
αλλά και τη «φωτογραφία» του παιδιού που θα το έχει γράψει, προκειµένου να
µπορέσει να το αναγνωρίσει κατά τη µεταξύ τους συνάντηση.
Το παιχνίδι θα καταλήξει σε µία δραµατοποίηση της Συνάντησης (οµαδικός
αυτοσχεδιασµός).

! Ο ψυχολόγος. Τα παιδιά είναι ήδη χωρισµένα σε ζευγάρια από το προηγούµενο
παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό χωρίζεται σε τρεις φάσεις:
1. Ο καθένας µιλάει για τον εαυτό του µε το ζευγάρι του, θέτοντας ερωτήσεις στον
άλλο, αλλά και δίνοντας τις δικές του απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις.
2. Ο καθένας παριστάνει ενώπιον όλων πως είναι το ζευγάρι του. Απαντάει στις
ίδιες ερωτήσεις σαν να µην ήταν ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά το ζευγάρι του.
3. Έτσι, απαντάει όπως ακριβώς απάντησε το ζευγάρι του, πριν από λίγο, σε όλες
τις ερωτήσεις, εκτός από µία (για την οποία έχει συµφωνήσει µε το ζευγάρι του
από πριν).
Όποιο από τα υπόλοιπα ζευγάρια, που παρακολουθούν, βρει και τις δύο λάθος (ή
ψευδείς) απαντήσεις του ζευγαριού που µόλις έχει, κάθε φορά, παρουσιαστεί, αυτό
θα είναι το επόµενο που θα παρουσιαστεί, ενώ σε περίπτωση αδυναµίας όλων των
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ζευγαριών να βρουν τα λάθη θα γίνεται κλήρωση (µε όλα τα γράµµατα των
ζευγαριών που κάθε φορά θα έχουν µείνει για παρουσίαση στο «γραµµατοκιβώτιο»
και τυχαία επιλογή από το δάσκαλο ενός γράµµατος-ζευγαριού για παρουσίαση).
Στο τέλος του παιχνιδιού, όλα τα παιδιά θα προσπαθήσουν οµαδικά να
ανακαλύψουν τις λάθος απαντήσεις που δεν θα έχουν ως τότε ανακαλυφθεί, ενώ
ταυτόχρονα το κάθε παιδί ξεχωριστά θα έχει την υποχρέωση να αποκαλύψει µόνο
του τη σωστή/αληθινή του απάντηση, εφόσον ο δάσκαλος αποφασίσει να του το
ζητήσει.
Προτεινόµενες ερωτήσεις για το παιχνίδι:
1.
2.
3.
4.
5.

Που γεννήθηκες;
Πόσο καιρό µένεις στην Αθήνα;
Ποια είναι η πιο ευχάριστη, µέχρι τώρα, ανάµνησή σου από το σχολείο;
Που θα περάσεις το καλοκαίρι;
Ελεύθερη επιλογή: Το κάθε ζευγάρι µπορεί να προσθέσει µία ερώτηση (κοινή και
για τους δύο), µπορεί και να περιοριστεί στις προηγούµενες. Όµως προσοχή: σε
περίπτωση που τεθούν σε κάποιο ζευγάρι τέσσερις, µόνο, ερωτήσεις, οι λάθος
απαντήσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν ως απαντήσεις σε µία (ή δύο) από
αυτές τις ερωτήσεις. Η απουσία απάντησης δεν µπορεί να εκληφθεί ως λάθος
απάντηση (ή έστω ψευδής) όταν δεν υπάρχει καν ερώτηση ώστε να απαντηθεί.

! Φρουτοσαλάτα. Όλα τα παιδιά κάθονται σε καρέκλες που σχηµατίζουν κύκλο.
Στη µέση ο δάσκαλος όρθιος δίνει διαδοχικά σε κάθε µέλος της οµάδας το όνοµα
ροδάκινο, βερίκοκο, πεπόνι. Κατόπιν φωνάζει κάποιο από τα φρούτα. Όσοι
ακούν το όνοµά τους οφείλουν να σηκωθούν και να αναζητήσουν µια άλλη
καρέκλα. Με την ευκαιρία αυτή ο δάσκαλος βρίσκει και κάθεται σε µία καρέκλα,
την οποία και αποµακρύνει, ενώ όποιος µείνει στη µέση συνεχίζει καλώντας ένα
άλλο φρούτο. Όταν φωνάξει «φρουτοσαλάτα», όλοι αλλάζουν.
! Όλοι όσοι… Προχωρώντας το προηγούµενο παιχνίδι, αυτός που είναι στη µέση
µπορεί να λέει «Όλοι όσοι…» προσθέτοντας την απάντησή του σε µια από τις
ερωτήσεις του παιχνιδιού «ο ψυχολόγος». Στη συνέχεια µπορεί και να προσθέτει
χαρακτηριστικά που αφ’ ενός έχουν σχέση µε τον ίδιο, πχ «Όλοι όσοι έρχονται
στο σχολείο µε το λεωφορείο», «Όλοι όσοι λατρεύουν το δείνα τραγουδιστή».
! Οι δικοί µας χαιρετισµοί. Η οµάδα χωρίζεται σε υπο-οµάδες των 4-5 ατόµων. Η
καθεµιά παίρνει ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί όπου γράφει ή ζωγραφίζει τον δικό της
χαιρετισµό, µε τον οποίο αποχαιρετίζονται τα µέλη της υπο-οµάδας µεταξύ τους.
Στη συνέχεια, όλες οι υπο-οµάδες ανταλλάζουν τους χαιρετισµούς τους µεταξύ
τους, και έτσι «αποχαιρετίζονται».
! Η σιωπή. Όλοι συµµετέχοντες σχηµατίζουν τον ίδιο µεγάλο κύκλο µε το παιχνίδι
των ονοµάτων (όπως τον θυµούνται). Έχουν 10’ για να πουν όλοι µαζί ό,τι τους
έχει µείνει (για τον ίδιο ή για κάποιο άλλο παιδί κλπ) από όλα τα παραπάνω
παιχνίδια. Μέσα σε αυτό το διάστηµα θα πρέπει να αποφασίσουν τι είναι πιο
σηµαντικό, ώστε να το πουν, να προλάβουν να το πουν και να φωνάξουν έτσι
ώστε να ακουστούν. Ακουλουθεί ξαφνικά η σιωπή, η οποία θα διαρκέσει µέχρι
κάποιος (µπορεί και ο δάσκαλος, αν κρίνει ότι πρέπει εκείνος να διακόψει τη
σιωπή) να µιλήσει ή να κάνει φασαρία (στόχος είναι να διαρκέσει πολύ).
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Τέλος:
Όλα τα παιδιά (και ο δάσκαλος) σηκώνονται από την καρέκλα τους και αποχαιρετίζονται
µεταξύ τους όπως νοµίζουν (µε λόγο, κίνηση κλπ), µένοντας όµως ο καθένας στη θέση
του, µπροστά στην καρέκλα από την οποία έχει σηκωθεί. Ο δάσκαλος αποχαιρετά την
οµάδα και ο ίδιος και στη συνέχεια ανακοινώνει το τέλος του µαθήµατος. Ζητά από τους
µαθητές τα χειροκροτήµατα και τις επευφηµίες τους για την επιτυχηµένη συµµετοχή τους
και τους αφήνει ελεύθερους.
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