
Το παιχνίδι έχει ως θέμα την ανακύκλωση, συγκεκριμένα την αναγκαιότητα 
επανάχρησης υλικών, και απευθύνεται σε παιδιά 4-8 ετών, ενώ στο σχεδιασμό 
του λήφθηκε πρόνοια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά με 
προβλήματα όρασης.  

Μια κούκλα κουκουβάγια αφηγείται τις οδηγίες στα παιδιά. Εικόνες με υλικά 
τοποθετούνται στο ταμπλό του παιχνιδιού και οι παίκτες καλούνται να 
αποφασίσουν σε ποιον κάδο θα τα τοποθετήσουν ανάλογα με το αν 
ανακυκλώνονται, αν κομποστοποιούνται ή εάν αποτελούν απόβλητα χωρίς 
επανάχρηση. Κάθε ορθή επιλογή η οποία επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα παιδιά 
από τις αντίστοιχες λίστες των υλικών, προσθέτει ένα λουλούδι στο ομαδικό 
δέντρο της ζωής, ομορφαίνοντας έτσι τη φύση… 
 
Για τη δημιουργία του παιχνιδιού στηρίχθηκα στις παιδαγωγικές αρχές του 
εποικοδομητισμού, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, 
επιδιώκοντας την ενεργητική εμπλοκή τους και αυτενέργεια και προάγοντας την 
ομαδικότητα  μέσα από τις σκαλωσιές μάθησης (Wood & Wood, 1996). Ακόμη, 
βασίστηκα στις αρχές της διαφορετικότητας, επιδιώκοντας και τα παιδιά με 
προβλήματα όρασης να μπορούν να εμπλακούν ενεργά στο παιχνίδι, με τη 
βοήθεια των ανάγλυφων υλικών που περιέχονται σε αυτό, να συνεργαστούν και να 
παίξουν, δημιουργώντας μεταξύ τους σχέσεις σεβασμού και αλληλοβοήθειας. 
 
Ως προς τις εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι ρεαλιστικές  με χαμηλή 
περιχάραξη, άρα ελκυστικές και απαιτούν μικρότερο βαθμό εξειδίκευσης. Η 
λειτουργία τους είναι αναλυτική αφού αποσκοπούν στην παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών των υλικών (χαρτί, πλαστικό κ.α). Η λήψη της φωτογραφίας είναι 
μετωπική, η απόσταση είναι κοντινή και η γωνία λήψης είναι μπροστινή. Με αυτόν 
τον τρόπο τα παιδιά νιώθουν οικειότητα με τα απεικονιζόμενα υλικά και 
προθυμοποιούνται ευκολότερα για την επεξεργασία τους (Dimopoulos et al., 2003. 
Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2003). 
 
Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 3, ώστε η 
τυπικότητα/εξειδίκευση να είναι χαμηλή και κατάλληλη για αυτήν την ηλικία. 
 
Για την επίτευξη τυπογραφικής αναγνωσιμότητας, όπου υπάρχει γραπτός λόγος, τα 
γράμματα είναι μεγάλα, κεφαλαία, χωρίς ακρέμονες και υπάρχει αντίθεση στο 
φόντο και στο χρώμα των λέξεων (Μαστορίδης & Σιώκη, 2009). 
 
Τέλος, πρόκειται για ένα ασφαλές παιχνίδι που προσφέρει βιώματα επιτυχίας, 
σημαντικό για τη συναισθηματική ενίσχυση των παιδιών (Πανταζής, 1999).  

Πάμε πάμε πάλι από την Αρχή… 
Σαϊπά Τρισεύγενη 

Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το παιχνίδι 
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Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης 
Το παιχνίδι αρχικά σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως τελική αξιολόγηση του 
μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος, ωστόσο, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και στην αρχική αξιολόγηση των παιδιών, πριν από το 
πρόγραμμα για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανιχνεύσει τυχόν αλλαγές στις 
ιδέες των παιδιών. Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως αξιολόγηση 
μετά από την ολοκλήρωση ενός σχεδίου εργασίας που θα αφορά την 
ανακύκλωση. 
 
Το υλικό του παιχνιδιού ενδείκνυται για χρήση στο χώρο του Νηπιαγωγείου και 
για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού προσφέροντας ποικίλες διδακτικές ευκαιρίες 
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που απαντούν στις παρακάτω μαθησιακές 
περιοχές:  
•Παιδί και Γλώσσα (πολυτροπικότητα: συνδυάζοντας τις λέξεις και τις εικόνες) 
•Παιδί και Μαθηματικά (ταξινόμηση υλικών, μέτρηση, σύγκριση ποσοτήτων) 
•Παιδί και Φυσικό Περιβάλλον (ανακύκλωση) 
•Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον (ομαδικότητα, συνεργασία) 

 
Τέλος, λόγω των ανάγλυφων χαρακτηριστικών που υπάρχουν στα υλικά του, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε Ειδικά Νηπιαγωγεία για παιδιά με 
προβλήματα όρασης.  
 
 
Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε στα πλαίσια του μαθήματος Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης 
παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού, με διδάσκουσα την κα. Μαρία Παπαδοπούλου κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012 και με αφορμή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 
«Χρήση, ξανά-χρήση, ανακύκλωση» δημιουργήθηκε το επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο Πάμε πάλι από την 
Αρχή… 

Υλικά που περιλαμβάνονται Παίκτες  Διάρκεια  

Οδηγίες, ταμπλό, ζάρι, 4 πιόνια 
(γυαλί, πλαστικό, χαρτί, 
αλουμίνιο), 3 κάδοι 
ανακύκλωσης, εντολές, 
φωτογραφίες υλικών 
(ανακυκλώσιμα, οργανικά και 
μη αξιοποιήσιμα απόβλητα),  

1-4 παίκτες ή  20-40 λεπτά 

3 λίστες με τα υλικά των 
φωτογραφιών, πουγκί με 
χάρτινα χρωματιστά λουλούδια 
και μια κούκλα κουκουβάγια 

1-4 ομάδες 
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Στόχοι του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια μορφή αξιολόγησης του 
μουσειακού προγράμματος «Χρήση, ξανά-χρήση, ανακύκλωση», μέσα από την 
αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση των παιδιών, συνδέοντας τη 
μουσειακή μάθηση με την ψυχαγωγία. Το παιχνίδι στοχεύει να βοηθήσει τους 
μαθητές να συνδέσουν τα όσα ήδη γνωρίζουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
πειραματιστούν με το υλικό και να πάρουν αποφάσεις.  
 
Ακόμη, μέσα από το παιχνίδι στοχεύουμε να εξοικειώσουμε και να 
ενθαρρύνουμε τα παιδιά στην ιδέα της ανακύκλωσης, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να ταξινομήσουν τα υλικά σε ανακυκλώσιμα, οργανικά και μη 
αξιοποιήσιμα απόβλητα. Επίσης, επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών για την υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων, μέσα από την διαμόρφωση 
στάσεων και αξιών με σεβασμό στο περιβάλλον (Δεληκανάκη κ.ά., 2000). 
 
Τέλος, δύο από τους κυριότερους στόχους του παιχνιδιού είναι να 
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την επίδραση των ανθρωπίνων πράξεων στο 
περιβάλλον, προάγοντας έτσι το πνεύμα της ομαδικότητας και της 
συλλογικότητας και να διασκεδάσουν παίζοντας με αυτό (Σκουμπουρδή & 
Καλαβάσης, 2010).  

Πίνακας 1: Περιεχόμενα παιχνιδιού 

      Φωτογραφία 1: Ολοκληρωμένη εικόνα παιχνιδιού  


