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Παιχνίδια με τα άγρια ζώα 

1. Ζωγραφίστε με τα παιδιά ζώα στον ζωολογικό κήπο ή στη ζούγκλα. 

Συζητείστε με τα παιδιά για κάθε ζώο ξεχωριστά (πώς είναι εξωτερικά, τι 

ιδιαίτερο έχει, τι τρώει κ.λ.π.) και τι μπορεί να κάνει στη δική σας εικόνα. 

2. Ζητείστε από τα παιδιά να αναφέρουν όσο περισσότερα άγρια ζώα μπορούν 

(προσοχή: μόνο άγρια ζώα)! Ποιος μπορεί να σκεφτεί τα περισσότερα; 

3. Αφού έχετε σκεφτεί αρκετά ζωάκια, συλλαβίστε μαζί τα ονόματά τους.  

4. Σκεφτείτε όλοι μαζί μια ιστορία που θα μιλάει για μια μαϊμού που το έσκασε 

από τον ζωολογικό κήπο! 

5. Υποδυθείτε τον φύλακα του ζωολογικού κήπου και βάλτε μπαλάκια/ 

μαξιλαράκια σε μία μαξιλαροθήκηγια να ταΐσετε τα ζώα! Συζητείστε με το 

παιδί τι μπορεί να τρώει το κάθε ζώο! 

6. Σχεδιάστε ή εκτυπώστε μία καμηλοπάρδαλη χωρίς βούλες. Ζητείστε από το 

παιδί να βάλει βούλες στην καμηλοπάρδαλη, είτε ζωγραφίζοντάς τες (με 

μπογιές ή και δακτυλομπογιές) είτε βάζοντας πλαστελίνη. Μπορείτε να 

ρίχνετε ζάρι για να δείτε πόσες βούλες θα βάλετε και έτσι κάνετε εξάσκηση 

και στο μέτρημα. Επίσης μπορεί να εξασκηθεί το παιδί στην ακολουθία 

οδηγιών (π.χ. βάλε 3 βούλες στο λαιμό της καμηλοπάρδαλης). 

7. Κατασκευάστε μία διαδρομή με εμπόδια. Αρχικά αποφασίστε μαζί με το 

παιδί τι υλικά θα χρειαστείτε για τα εμπόδια (καρέκλα, κολλητική τανία, 

μαξιλάρια κ.λ.π.) και στη συνέχεια ζητείστε από το παιδί οδηγίες για την 

κατασκευή της διαδρομής. Όταν πρόκειται για μικρά παιδιά ή παιδιά με 

λιγότερο ανεπτυγμένο λόγο, περιγράψτε εσείς  απλά τι κάνετε (π.χ. φτιάχνω 

ένα ζικ-ζακ με την τανία, βάζω ένα μαξιλάρι μετά από την τανία). Όταν η 

διαδρομή είναι έτοιμη, ο κάθε παίκτης ρίχνει ένα ζάρι και προχωράει τη 

διαδρομή σαν να είναι άγριο ζώο (μιμείται κίνηση και ήχο): 

1. Προχώρα όπως ο ελέφαντας 

2. Πήδα σαν το βάτραχο 

3. Προχώρα σαν μαϊμού 

4. Σύρσου σαν το φίδι 

5. Προχώρα σαν αρκούδα 
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6. Προχώρα σαν λιοντάρι 

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν εύκολα να τροποιηθούν και να παίξετε με 

τα ζώα της φάρμας ή και με τα μεταφορικά μέσα. 

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκειά τους τα παιδιά να έχουν καλή διάθεση και 

θετικό συναίσθημα και οι απαιτήσεις να είναι ανάλογες των δυνατοτήτων τους. 

 

 


