
• Μεγεθυντικός φακός, ένας για κάθε παιδί
• Καθρέφτης
• Αντικείμενα ως θησαυροί 
• Μολύβι, χαρτιά, μαρκαδόρος…
• Κουτιά
• Φακές, ρεβίθια, βαμβάκι, μακαρόνια…

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ 0-3

2 και άνω

15-20 ανά 
δραστηριότητ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η περιέργεια μπορεί να οριστεί ως η επιθυμία να δούμε, να μάθουμε και να κατανοήσουμε. 
Η περιέργεια είναι αναγκαία για την επιστημονική σκέψη και πάντα η βάση όλων των 
ερωτημάτων που γίνονται από ακαδημαϊκούς ή ταλαντούχους ανθρώπους είναι η μεγάλη 
περιέργεια για την εύρεση των απαντήσεων για τον κόσμο γύρω μας. 

Ο γενικός στόχος -για αυτές τις 4 δραστηριότητες- είναι η εξερεύνηση/ανακάλυψη του 
κόσμου. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:  
• Η ανάπτυξη της αίσθησης της περιέργειας στα παιδιά. 
• Η αφύπνιση του πάθους για γνώση και για κατανόηση στα παιδιά.
• Η ενίσχυση της χρησιμότητας της θετικής περιέργειας. 
• Η εκμάθηση ενός άλλου είδους περιέργειας στα παιδιά. 
• Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης στα παιδιά. 



Για την παρακίνηση των παιδιών, κατά τη διάρκεια 
αυτών των δραστηριοτήτων, θα τους δώσουμε 
έναν μεγεθυντικό φακό. Θα τους εξηγήσουμε 
ότι ο μεγεθυντικός φακός βοηθάει να 
παρατηρήσουμε τα πράγματα με λεπτομέρεια και 
ότι η παρατήρηση είναι η βάση της εξερεύνησης. 

1) ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ.
Το παιχνίδι συνιστάται κυρίως για τις μικρές 
ηλικίες, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους σε εικόνες ή 
καθρέφτες. - “Που είναι η μύτη σου;” Σε αυτό το 
παιχνίδι, τα μικρά παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τα μέρη τους σώματός τους, ενώ 
παράλληλα αποκτούν συντονισμό. 

2) ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΡΥΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ.
Κρύψτε μερικά παιχνίδια και φτιάξτε έναν χάρτη χαμένου θησαυρού, στον οποίο θα 
δίνονται κάποια στοιχεία: παραδείγματα στοιχείων μπορεί να είναι:
- Πίσω από κάτι στρογγυλό και μεγάλο (πίσω από μια μπάλα)
- Σε ένα τετράγωνο αντικείμενο με γράμματα και ζωγραφιές (μέσα σε ένα βιβλίο)
- Με αγκαλιάζει και με ζεσταίνει (δίπλα στα παλτά και τα μπουφάν)
- Ένα μέρος βρίσκω ρούχα για να παίξω τις ιστορίες (στο κουτί με τα κοστούμια)
- Πίσω από ένα ζώο με πολύ μακριά μύτη (πίσω από τη ζωγραφιά ενός ελέφαντα)
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει όσα στοιχεία θέλει, ανάλογα με 
την ηλικία των παιδιών. 

3) ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
Θα βάλουμε διαφορετικά αντικείμενα μέσα σε χαρτόκουτα, όπως βαμβάκι, φακές, 
ρεβίθια, μακαρόνια, φύλλα, χρώματα, αντικείμενα από το δάσος, όπως κουκουνάρια ή 
κομμάτια ξύλου, αντικείμενα από τη θάλασσα, όπως διαφορετικά είδη κοχυλιών ή άμμο 
από την παραλία κ.τ.λ. Τα παιδιά θα αγγίξουν αυτό που υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί και 
θα εξηγήσουν, ανάλογα με την ωριμότητά τους, τι υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί και που 
το χρησιμοποιούμε. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε σε πλαστικά δοχεία διαφορετικούς 
τύπους υγρών, όπως νερό, λάδι, δαχτυλομπογιές. 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με κλειστά μάτια. Επίσης, μπορούμε να 
εξερευνήσουμε μερικές μυρωδιές, χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους αποσμητικών 
χώρου και/ή κολόνιες. 
Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει επίσης με τρόφιμα. 
Για αυτές τις δραστηριότητες, σας συνιστούμε τη χρήση ποδιών για την αποφυγή λεκέδων. 
Η ζωή είναι πιο διασκεδαστική όταν λερώνονται!
Η εύνοια της περιέργειας είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να εξερευνά και να γνωρίζει το 
παιδί τον φυσικό κόσμο γύρω του, αλλά επίσης για να μάθει πως να δημιουργεί κοινωνικές 
σχέσεις. 

4) ΜΩΡΟ-ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της οπτικής παρακολούθησης των μικρών παιδιών, 
μπορούμε:
• Να δείξουμε ερεθίσματα και να τα μετακινούμε αργά εντός του οπτικού πεδίου του 
μωρού. Κατά τους πρώτους μήνες, η απόσταση μεταξύ των ματιών του μωρού και του 
αντικειμένου μπορεί να είναι 20 με 30 εκατοστά και να αυξάνεται σταδιακά. 
• Τοποθετήστε αντικείμενα για κούνιες με κίνηση και φως που προβάλουν κινούμενες 
εικόνες στον τοίχο και το ταβάνι. 
• Πετάξτε μπάλες με έντονα χρώματα μπροστά από το συγκεντρωμένο βλέμμα του 
παιδιού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπάλες δεμένες σε ένα σχοινί, με το κούνημα 
του σχοινιού έχουμε μικρές κινήσεις και δείχνουμε στο παιδί πως να μετακινήσει τη 
μπάλα από μόνο του. 



• Για να αναπτύξουμε επίσης τη μονιμότητα του αντικειμένου, μπορούμε να μετακινήσουμε 
τα αντικείμενα αργά μέχρι να εξαφανιστεί από το οπτικό τους πεδίο και να τα εμφανίσουμε 
ξανά. Καλύψτε αντικείμενα εν κινήσει με ένα μαντήλι και δείξτε τους με ποιον τρόπο θα 
τα ανακαλύψουν. 
• Παίξτε με αυτοκίνητα που κινούνται σε ράγες και μπαινοβγαίνουν σε ένα τούνελ. 


