
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤAΞΕΙΣ

Α, Β, Γ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ



«Σωστό ή Λάθος» παιχνίδι γνώσεων

Περιγραφή ∆ράσης
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα έχει τις 
µισές κάρτες µε τις ερωτήσεις και, εναλλάξ, τα παιδιά της 
εκάστοτε οµάδας καλούνται να απαντήσουν αν η πρόταση που 
ακολουθεί είναι σωστή ή λανθασµένη. Όποια οµάδα βρει τις 
περισσότερες σωστές απαντήσεις, νικά.

Οι ίδιες ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά βούληση και 
στις µεγάλες και στις µικρές τάξεις.
Τα παιδιά πρέπει να απαντήσουν εάν είναι σωστές ή λανθασµένες 
οι προτάσεις.

Στόχοι
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους µικροοργανισµούς, 
όπως µικρόβια, βακτήρια.
• Να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες 
υγιεινής και καθαριότητας.

Υλικά
• Κάρτες µε ερωτήσεις

Χρόνος διεξαγωγής:
30 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη
Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη

1.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
Α, Β, Γ

∆ηµοτικού

A



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια είναι µικρά
και δεν µπορούµε να τα δούµε
µε γυµνό µάτι. 

Τα µικρόβια είναι πολύ µικρά/αόρατα και δεν µπορούµε να τα 
διακρίνουµε µε γυµνό µάτι. Γι’ αυτό χρησιµοποιούµε το µικροσκόπιο.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια βρίσκονται
παντού γύρω µας. 

Τα µικρόβια βρίσκονται σχεδόν παντού στη γη, στον αέρα, στο φαγητό, 
στο νερό, ακόµα και στο σώµα µας.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια µεταδίδονται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο
µε το σάλιο - βήχα, φτέρνισµα.

Τα µικρόβια µεταδίδονται από το στόµα, τα χέρια, τον ιδρώτα και από 
επιφάνειες µε τις οποίες ερχόµαστε συχνά σε επαφή, όπως πόµολα, 
τάµπλετ, κινητά κ.λπ.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

∆εν υπάρχουν «καλά» µικρόβια. 
Αν και τα µικρόβια προκαλούν ασθένειες, υπάρχουν και χρήσιµα µικρόβια. Πχ 
ένας από τους κύριους τρόπους µε τον οποίο τα µικρόβια είναι ωφέλιµα, είναι 
στη βιοµηχανία τροφίµων. Το τυρί, το γιαούρτι, το κρασί και το ξύδι παράγονται 
όλα µε τη βοήθεια µικροβίων. Τα «καλά» αυτά µικρόβια προκαλούν ζύµωση και 
έτσι το γάλα µετατρέπεται σε γιαούρτι και ο µούστος των σταφυλιών σε κρασί.

Τα µικρόβια µεταδίδονται από το στόµα, τα χέρια, τον ιδρώτα και από 
επιφάνειες µε τις οποίες ερχόµαστε συχνά σε επαφή, όπως πόµολα, 
τάµπλετ, κινητά κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια βρίσκονται
µόνο πάνω σε βρώµικες
επιφάνειες.

Τα µικρόβια βρίσκονται σχεδόν παντού στη γη, στον αέρα, στο φαγητό, 
στο νερό, ακόµα και στο σώµα µας.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να πλένουµε
τα χέρια µας µόνο
πριν το φαγητό.

Τα µικρόβια βρίσκονται σχεδόν παντού στη γη, στον αέρα, στο φαγητό, 
στο νερό, ακόµα και στο σώµα µας.

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Μόνο πριν την τουαλέτα
πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Όταν πάµε στην τουαλέτα, 
πετάµε τα χαρτιά µέσα στη λεκάνη.

Τα χαρτιά τα πετάµε µέσα στον κάδο.

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Μετά την τουαλέτα, 
πρέπει να πλένουµε 
τα χέρια µας. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πλένοντας τα χέρια µας
µόνο µε νερό, αποµακρύνονται
τα µικρόβια.

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

Θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας µε σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα, ώστε να αποµακρυνθούν τα µικρόβια.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει πάντα να πλένουµε
τα χέρια µας όταν έχουµε
αγγίξει κάποιο ζώο. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Ιοί, όπως αυτός της γρίπης,
µπορούν να επιβιώσουν 
σε επιφάνειες για πολλές ώρες. 

Ιοί, όπως αυτός της γρίπης, µπορούν να επιβιώσουν µέχρι και 48 ώρες 
σε σκληρές επιφάνειες, όπως πόµολα πόρτας, θρανία, ακόµη και στην 
οδοντόβουρτσά µας.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Με την υγρασία αναπτύσσονται
τα µικρόβια, γι’ αυτό σκουπίζουµε
σχολαστικά τα χέρια µας.

Τα µικρόβια αναπτύσσονται στην υγρασία.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Όταν βήξουµε ή φτερνιστούµε
πρέπει να βάλουµε µπροστά 
στο στόµα την παλάµη µας. 

Τα µικρόβια αναπτύσσονται στην υγρασία.

Για να εµποδίσουµε τη διασπορά µικροβίων, βάζουµε χαρτοµάντιλο στο 
στόµα µας ή καλύπτουµε τη µύτη και το στόµα µας µε το εσωτερικό του 
αγκώνα µας για να βήξουµε ή να φτερνιστούµε.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Στα σηµεία που ακουµπούν
πολλά χέρια, τα µικρόβια
είναι περισσότερα.  

Πόµολα, χρήµατα, θρανία, η έδρα της δασκάλας, τηλέφωνα, τάµπλετ 
κ.λπ. έρχονται σε επαφή µε πολλά διαφορετικά χέρια. Καθώς τα χέρια 
µας µεταφέρουν πολλά µικρόβια, αυτές οι επιφάνειες, που τις ακουµπούν 
πολλά χέρια, έχουν και µεγαλύτερο αριθµό µικροβίων.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια προκαλούν
κάποιες από τις αρρώστιες. 

Μερικά µικρόβια µπορεί να είναι βλαβερά για τους ανθρώπους και µπορεί 
να προκαλέσουν ασθένειες: ο ιός της γρίπης µπορεί να προκαλέσει τη 
γρίπη, ενώ άλλα µικρόβια µπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.

ΣΩΣ
ΤΟ



2.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
Α, Β, Γ

∆ηµοτικού

Παιχνίδι κατανόησης: «Το ταξίδι των µικροβίων»

Περιγραφή ∆ράσης
Παίρνουµε 5 διαφορετικά χρώµατα χρυσόσκονης και ορίζουµε το καθένα από 
αυτά να είναι ένα συγκεκριµένο µικρόβιο/ιός. 5 παιδιά γεµίζουν τα χέρια τους µε 
τα πέντε διαφορετικά µικρόβια (ένα ο καθένας) και ονοµάζονται φορείς. Τους 
καθοδηγούµε να αγγίξουν µε τα χέρια τους διάφορες επιφάνειες της τάξης και 
αντικείµενα, καθώς και να χαιρετήσουν µε χειραψία (hi5) όποιο παιδί επιθυµούν 
από την τάξη. Όσα παιδιά δεν χαιρετήθηκαν, καλούνται να αγγίξουν τις επιφάνειες 
και τα αντικείµενα που ακούµπησαν νωρίτερα οι συµµαθητές τους, που ήταν 
«φορείς µικροβίων». 
 
Μέσα από τη µεταφορά της χρυσόσκονης από χέρι-σε επιφάνεια/σε χέρι, 
εξηγούµε στα παιδιά τον τρόπο µε τον οποίο µεταδίδονται τα µικρόβια, µέσω 
δηλαδή της αφής και της επαφής. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως ακόµη και 
κάποιος που είναι "υγιής", δηλαδή που δεν είχε χρυσόσκονη-µικρόβιο στα χέρια, 
εάν ακουµπήσει κάποια επιφάνεια που είχε αγγίξει νωρίτερα ένας «φορέας 
µικροβίων»,  µπορεί εύκολα να προσβληθεί και ο ίδιος.
 
Στη συνέχεια, τα παιδιά που «µολύνθηκαν» προσπαθούν να καθαρίσουν τα χέρια 
τους µε νερό και σαπούνι. Χρονοµετρούµε πόσο χρόνο χρειάζονται για να τα 
πλύνουν τέλεια και να φύγει κάθε ίχνος βρωµιάς. Έτσι, ανακαλύπτουµε ότι ο καλός 
καθαρισµός παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από τον συνηθισµένο που 
ξοδεύουµε για να πλένουµε τα χέρια µας. Χρησιµοποιούµε κάποια τραγούδια 
ή ποιηµατάκια (π.χ. την αλφαβήτα) ώστε να χρονοµετρούµε µόνοι µας το πλύσιµο 
των χεριών µας µέχρι να εξαφανιστούν τα µικρόβια.

Στόχοι
• Να µάθουν τα παιδιά βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας (πλύσιµο 
χεριών – µικρόβια).
• Να µάθουν µέσω του παιχνιδιού ότι τα µικρόβια µεταδίδονται µε ένα 
απλό άγγιγµα και να είναι πιο προσεκτικά από εδώ και στο εξής.

Υλικά
• Χρυσόσκονη σε 5 χρώµατα
• Λεκάνη µε νερό και σαπούνι, 
ή τρεχούµενο νερό και σαπούνι 

Χρόνος διεξαγωγής:
1 διδακτική ώρα
Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη
Αριθµός παιδιών:
5 παιδιά – τα υπόλοιπα παρακολουθούν,
σχολιάζουν και προτείνουν



3.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
Α, Β, Γ

∆ηµοτικού

Παιχνίδι ταχύτητας και συνεργασίας: 
«Σαπουνοµικροβιοµαχία»

Περιγραφή ∆ράσης
Χωρίζουµε την τάξη σε δύο οµάδες, οριοθετηµένες µε µια 
χαρτοταινία στο πάτωµα.
Στη µια µεριά µπαίνουν οι µαθητές – Σαπούνια και στην άλλη 
οι µαθητές – Μικρόβια. Κάθε φορά βγαίνει ένας µαθητής 
από κάθε πλευρά και, µε σύνθηµα το χτύπηµα ενός τυµπάνου ή 
ένα σφύριγµα, το «Σαπούνι» κυνηγάει να πιάσει το «Μικρόβιο» 
µέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Αν το Σαπούνι πιάσει το Μικρόβιο, 
το εξολοθρεύει, αν όχι, το Μικρόβιο επιστρέφει στο αρχηγείο 
του. Σκοπός είναι τα Σαπούνια να εξολοθρεύσουν όλα τα 
Μικρόβια. Κάθε µαθητής – Σαπούνι έχει από δύο ευκαιρίες. 
Αν στο τέλος επιβιώσει έστω και ένα Μικρόβιο κερδίζουν τα 
Μικρόβια, αν όχι κερδίζουν τα Σαπούνια. Η δραστηριότητα 
επαναλαµβάνεται αλλάζοντας ρόλους οι µαθητές. 

Στόχοι
• Να διασκεδάσουν τα παιδιά µε ένα ανταγωνιστικό
 παιχνίδι ταχύτητας.

• Να εξοικειωθούν µε τις έννοιες «µικρόβια-σαπούνια».

Χρόνος διεξαγωγής:
30 λεπτά

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη



«Σωστό ή Λάθος» παιχνίδι γνώσεων

Περιγραφή ∆ράσης
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα έχει τις 
µισές κάρτες µε τις ερωτήσεις και, εναλλάξ, τα παιδιά της 
εκάστοτε οµάδας καλούνται να απαντήσουν αν η πρόταση που 
ακολουθεί είναι σωστή ή λανθασµένη. Όποια οµάδα βρει τις 
περισσότερες σωστές απαντήσεις, νικά.

Οι ίδιες ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά βούληση και 
στις µεγάλες και στις µικρές τάξεις.
Τα παιδιά πρέπει να απαντήσουν εάν είναι σωστές ή λανθασµένες 
οι προτάσεις.

Στόχοι
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους µικροοργανισµούς, 
όπως µικρόβια, βακτήρια.
• Να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες 
υγιεινής και καθαριότητας.

Υλικά
• Κάρτες µε ερωτήσεις

Χρόνος διεξαγωγής:
30 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη
Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη

4.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
Α, Β, Γ

∆ηµοτικού

Παιχνίδι µίµησης: 
«Ο χορός των καθαρών χεριών»

Περιγραφή ∆ράσης
Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι θα τους µάθει έναν µικρό 
«χορό» και ζητά από τα παιδιά να µιµηθούν τις κινήσεις του 
χωρίς να δώσει επιπλέον πληροφορίες. Μπορεί να βάλει ένα 
εύθυµο τραγούδι να παίζει ή να τραγουδάει µε τα παιδιά 
καθώς κάνουν τον χορό.
Χρησιµοποιώντας ως οδηγό τις αναλυτικές οδηγίες πλυσίµατος 
χεριών, αρχίζει να κάνει µε ανακατεµένη σειρά τις κινήσεις που 
φαίνονται στην εικόνα δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις 
κινήσεις 3 έως 8. Τα παιδιά µιµούνται τις κινήσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να διαρκούν για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα. Αφού 
ο εκπαιδευτικός έχει κάνει από µια φορά όλες τις κινήσεις 
ανακατεµένες, τώρα τις επαναλαµβάνει µε τη σωστή σειρά.
Αφού ολοκληρωθούν όλες οι κινήσεις, εξηγεί στα παιδιά ότι 
αυτός είναι ο «χορός των καθαρών χεριών», δηλαδή ο σωστός 
τρόπος να πλένουµε τα χέρια µας. 

Στόχοι
• Να µάθουν τα παιδιά, µε ευχάριστο τρόπο, πώς πρέπει να 
πλένουν τα χέρια τους.

Υλικά
Προαιρετικά, υπολογιστής µε τραγούδια ή cd player

Χρόνος διεξαγωγής:
15 λεπτά

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη

A


