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Αναβάθµιση του θεσµού της Εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό 

στην Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση. 
Μέτρο 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα Ατόµων Ειδικών Κατηγοριών 
 Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες, κατηγορία 

πράξεων α. 
 

http://autismanadomisi.uoa.gr 
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Θεατρικό παιγνίδι 
 

«Μ` ένα τεράστιο χαµόγελο, ντυµένοι την υπερβολή, γεµάτοι 

χιούµορ, αυτοπεποίθηση, δυνατή ρυθµική  φωνή µε έντονες 

αστείες κινήσεις, και ανάλογη µουσική, πετώντας απ το 

παράθυρο ύφος µας το αυστηρό κατεβαίνουµε απ την έδρα και 

µε ιδιαίτερη στοργή, ανοίγουµε την πόρτα: Περάστε, περάστε 

στο θαυµαστό κόσµο του θεατρικού παιχνιδιού!» 

 
Το θέατρο, ως συνισταµένη όλων των τεχνών, µπορούµε να το 
θεωρήσουµε ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία  στην εκπαίδευση 
των παιδιών.  Στον τοµέα της Ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα στα παιδιά 
που  παρουσιάζουν ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) οι 
τεχνικές του θεάτρου που οργανώνονται σε θεατρικό παιχνίδι 
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές διότι αφενός δρουν ως καταλύτες 
για την κινητοποίηση των παιδιών και αφετέρου τα ενθαρρύνουν να 
οργανώσουν το εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Ουσιαστικά  το 
θεατρικό παιχνίδι είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου 
που τον βοηθά να πλαισιώνει ολόκληρο το πρόγραµµά του. 
Με το θεατρικό παιχνίδι γίνεται δυνατή: 

 Η διέγερση των αισθήσεων 
 Η επίδειξη 
 Η µίµηση 
 Το παίξιµο ρόλου 
 Ο σχολιασµός 
 Η επιβράβευση 

 
Η συνεχής βίωση του δοµηµένου θεατρικού παιχνιδιού βοηθά στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν τις ικανότητες για µάθηση. Πιο 
συγκεκριµένα: 

 Προκαλεί την προσοχή. 
 Αναπτύσσει τη µίµηση 
 ∆ραστηριοποιεί την αντίληψη  και αναγνώριση των 
ερεθισµάτων. 

 Ενισχύει την µνήµη. 
 Χτίζει την επαφή µε τον γύρο κόσµο.  
 Οργανώνει τον  «εαυτό» µε το χώρο 
 Αναπτύσσει τη συµβολική κατανόηση 
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 ∆οµεί τον εσωτερικό λόγο. 
 Βοηθά στην αναγνώριση και ονοµασία αντικειµένων, χώρου, 
ενεργειών, αισθήσεων, αισθηµάτων και καταστάσεων. 

 Καλλιεργεί την κατανόηση του εαυτού, στο περιβάλλον και το 
διαχωρισµό του από τους άλλους. 

 
Μέσα από διαβαθµισµένες δραστηριότητες / δραµατοποιηµένα 
παιχνίδια που ξεκινούν από το πολύ συγκεκριµένο «εδώ και τώρα» 
και συνεχίζουν µε το πιο αφηρηµένο µέχρι το τελείως φανταστικό, ο 
δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές του να αναπτύξουν µε 
ένα ενεργητικό και δυναµικό τρόπο  την ικανότητά τους για 
επικοινωνία και να κατακτήσουν γνώσεις για τον εαυτό τους και το 
περιβάλλον τους, µέσα σε µια απόλυτη ελευθερία έκφρασης και 
αντίδρασης, µε απώτερο στόχο την καλύτερη κοινωνική τους ένταξη. 
 
Το θεατρικό παιχνίδι, που από µόνο του αποτελεί ανεξάντλητη πηγή 
ιδεών, παρέχει ένα νέο τρόπο να διδαχθούν τα παιδιά µε ∆ΦA την 
δηµιουργία και την ευρηµατικότητα  που τους λείπει και που είναι 
απαραίτητες προκειµένου να είναι πιο δεκτικά στη µάθηση. 
 
Η προσέγγιση του θεατρικού παιχνιδιού απαιτεί την προσωπική 
προετοιµασία  του δασκάλου και την προσεκτική οργάνωση του 
χώρου και των διαβαθµισµένων δραστηριοτήτων 
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Θεατρικό παιγνίδι 

Ενότητα: Μίµηση των αισθήσεων 
Βασικός στόχος: Συναλλαγή µε την οµάδα 

Επιµέρους στόχοι; Αντίληψη  των αισθήσεων 
Ανοχή απτικής επαφής 
Ενεργητική συµµετοχή 

∆εξιότητες: Εστίαση προσοχής 
Αναγνώριση των αισθητηρίων οργάνων     
Οπτικοκινητικός συντονισµός           
Προσανατολισµός χώρου 
Σωστή ακολουθία 

Περιγραφή δραστηριότητας:                                           
 Μπαίνει σε ευθεία µαζί µε τους άλλους (ο ένας δίπλα στον 
άλλον) απέναντι από τον εκπαιδευτή. 

 Αντιγράφει τις κινήσεις, τα επιφωνήµατα και τις λέξεις του 
εκπαιδευτή (αν υπάρχει προφορικός  λόγος). 

 Φέρνει την παλάµη του στο µέτωπό του και µιµείται πως 
ψάχνει να δει κάτι µακριά.  

 Κουνάει το κεφάλι του δεξιά κι αριστερά -Α! τι βλέπω! Πω- 
πω! Τι βλέπω! …κ.λ.π 

 Φέρνει την παλάµη του στο αυτί του και µιµείται ότι  
προσπαθεί να ακούσει κάτι.  

 Επαναλαµβάνει µε το άλλο του χέρι στο άλλο αυτί –Νάτο! Α! 
Πω-πω! Τι ακούω! …κ.λ.π 

 Πιάνει τα χέρια των διπλανών του και µαζί µε τον εκπαιδευτή 
σχηµατίζουν κύκλο. 

 Αφήνει ο ένας το χέρι του άλλου µε τη σειρά, λέγοντας 
τραβώντας το –Άσε µε! 

 Αγγίζει φευγαλέα  κι ελαφρά ο ένας τον άλλον µε τη σειρά, 
φωνάζοντας -Α!  (Σαν να φοβάται –σαν να καίει –σαν να 
θαυµάζει κ.λ.π ) 

 Χαϊδεύει µαλακά ο ένας τον άλλον µε τη σειρά λέγοντας –Ωώ-
Ωώ! 

 Αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον  µε τη σειρά, ρωτώντας –Φίλοι; 
 Καθόµαστε όλοι στον κύκλο κάτω, λέγοντας –Ώ πα! (Στο χαλί 
ή ο εκπαιδευτής φέρει στον καθένα από ένα µαξιλάρι. ) 

 Κόβει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά, ένα υποτιθέµενο 
λουλούδι , το µυρίζει –Μµµµ! 
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 Μυρίζει ο ένας τον άλλον µε τη σειρά , αναστενάζοντας –Αχ! 
 ∆ίνει ο ένας στον άλλον µε τη σειρά ένα υποτιθέµενο βάζο µε 
γλυκό να το µυρίσει, λέγοντας –Καλό! 

 Παίρνει ο ένας από τον άλλον µε τη σειρά το ίδιο υποτιθέµενο 
βάζο και δοκιµάζει –Ωραίο! 

 ∆οκιµάζει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά,ένα υποτιθέµενο 
χυµό-Χµµµ! Έτσι κι έτσι…. 

 ∆οκιµάζει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά, ένα κοµµάτι τυρί 
και το φτύνει – Γλιάτς.. Αηδία!  
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Φύλο αξιολόγησης 

 
Όνοµα µαθητή: 
  

 
 
Περιγραφή επίδοσης Α
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01 Μπαίνει σε ευθεία µαζί µε τους 
άλλους 

    

02 Αντιγράφει τις κινήσεις του 
εκπαιδευτή 

    

03 Φέρνει την παλάµη του στο 
µέτωπο του και µιµείται πως 
ψάχνει να δει κάτι 

    

04 Κουνάει το κεφάλι του δεξιά κι 
αριστερά 

    

05 Φέρνει την παλάµη του στο αυτί 
του και  µιµείται  ότι προσπαθεί 
ν`ακούσει κάτι 

    

06 Πιάνει τα χέρια των διπλανών      
07 Μένει στον κύκλο και αφήνει τα 

χέρι των διπλανών 
    

08 Αγγίζει τον επόµενο στην σειρά 
του 

    

09 Χαϊδεύει τον επόµενο στην σειρά 
του 

    

10 ∆έχεται το αγκάλιασµα του 
προηγούµενου 

    

11 Αγκαλιάζει τον επόµενο στην 
σειρά του 

    

 
Παρατηρήσεις 
 
Παρών στόχος 
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Φύλο αξιολόγησης 

 
Όνοµα µαθητή: 
  

 
 
Περιγραφή επίδοσης Α
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01 Κάθεται κάτω     
02 Μιµείται ότι κόβει και µυρίζει  ένα 

λουλούδι 
    

03 Μυρίζει, στη σειρά του, τον 
επόµενο µαθητή 

    

04 Μιµείται ότι παίρνει, µυρίζει και 
δίνει ,στη σειρά του ,ένα βάζο µε 
γλυκό 

    

05 Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και 
δίνει,  στη σειρά του, ένα βάζο µε  
γλυκό 

    

06 Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και 
δίνει, στη  σειρά του ένα χυµό 

    

07 Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και 
δίνει, στη σειρά του ένα κοµµάτι  
τυρί 

    

 
Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
Παρών στόχος 
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Θεατρικό παιγνίδι 

Ενότητα: Συνειδητοποίηση αφής   
Βασικός στόχος: ∆ιάκριση απτικών ερεθισµάτων 

Επιµέρους στόχοι;
∆ιάκριση απτικής υφής των µελών του 
σώµατος 

Ανοχή απτικής επαφής 
Αναγνώριση της υφής διαφορετικών υλικών 
Σύνδεση  υφής µε εκφράσεις προσώπου και 
σώµατος 
Αναγνώριση της υφής από την έκφραση 
προσώπου & σώµατος              

Υλικά: Πραγµατικά αντικείµενα:  
• Βούρτσα πατώµατος 
• Ύφασµα σατέν 
• Ένα µεγάλο ξύλινο κύβο 
• Ένα µαλακό πάνινο παιχνίδι 
• Ένα µεγάλο µαντήλι ( για την 

τυφλόµυγα)  

 
Μουσική: Κοµµάτια από κινηµατογραφικές 

«Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ»  
«ΤΟΜ & ΤΖΕΡΥ» «ΦΑΝΤΑΣΙΑ»      
«ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑ ∆ΕΙΣΟΣ»   
«ΜΑΛΕΝΑ» «ΣΤΑΧΟΠΟΥΤΑ» 

 

Περιγραφή δραστηριότητας:                                           
 
1. ∆ιάκριση απτικής υφής των µελών του σώµατος 
Ο εκπαιδευτής υποδέχεται τα παιδιά (µετά από ένα διάλειµµα π.χ ) 
µε µια ζωηρή χαρούµενη  µουσική , επιδεικνύοντας έντονα µια µάσκα 
ή µια εικόνα που να συµβολίζει  το «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι». Κατόπιν  
µε πολύ αστείες και κωµικές κινήσεις, τα προτρέπει να µπουν σε µία 
ευθεία, το ένα δίπλα  στο άλλο, χαµηλώνει τον ήχο και στέκεται  
απέναντι τους. Χτυπά πολύ έντονα παλαµάκια, επιβραβεύει τα παιδιά 
για αυτή την καταπληκτική ευθεία που έφτιαξαν και σταµατά 
απότοµα. Με µια τεράστια  έκπληξη ζωγραφισµένη στα µάτια, ανοίγει 
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το στόµα, κοιτά τα χέρια του  και  ξαναχτυπά παλαµάκια. 
Ξανασταµατά  απότοµα και κοιτάζει το χέρι του. 

- Α! τι είναι αυτό; Σηκώνει το χέρι του  ψηλά και το κουνάει δεξιά κι 
αριστερά. -Έχω ένα  χέρι! Ύστερα σηκώνει και το άλλο του χέρι.  

Α! καλέ έχω κι άλλο χέρι! 

 

Ο εκπαιδευτής φέρνει τις παλάµες του µπροστά στα µάτια του  και τις 
κοιτάζει πάνω -κάτω. 

 -Έχω δυο χεράκια! Κουνώντας έντονα τα δάχτυλα.  

-Που έχουν  δαχτυλάκια.                

-∆αχτυλάκια για να πιάσω! Πιάνει τον αγκώνα του  

-Να χαϊδέψω. Χαϊδεύει την κοιλιά του  

-Και να αγγίξω! Αγγίζει το µάγουλό  του.  

-Α! χα. χα. χα ! - Καλέ, έχετε και εσείς! 

Να τα ! Να τα! Για σηκώστε τα να τα δω.     

 

Ο εκπαιδευτής πλησιάζει ένα - ένα παιδί και το παροτρύνει να δείξει 
και να σηκώσει τα χέρια του. Πω..πω 

Τι ωραία χέρια! Πω..πω τι πολλά δάχτυλα! Για να δω... 

Για να δω.. Καλέ, για να χτυπήσουµε όλοι µαζί παλαµάκια! 
Κοίτα, κοίτα τι ωραία που τα χτυπάνε! 

Λοιπόν, πάµε όλοι µαζί! Ο εκπαιδευτής επαναλαµβάνει το παιγνίδι   
από το «Έχω ένα χέρι….» φροντίζοντας µε πολύ αστείο και γλυκό 
τρόπο να τον µιµούνται, όσο µπορούν, όλα τα παιδιά .Πολύ ωραία! 

Πάµε ξανά ! -∆αχτυλάκια για να πιάσω! Πιάνει τον 

αγκώνα του  .Πω..πω .. ΣΚΛΗΡΟ !   

-Να χαϊδέψω. Χαϊδεύει την κοιλιά του Πω..πω.. ΜΑΛΑΚΟ!  -Και να 
αγγίξω! Αγγίζει µε το δείκτη το µάγουλό  του.  

–Μµµµ! ΑΠΑΛΟ ! Πολύ ωραία ! 

Σ’ αυτό το σηµείο, ο εκπαιδευτής, πρέπει να µένει .Να επαναλάβει 
,κάνοντας πρώτα της κινήσεις, πολλές φορές (Αγκώνας: σκληρό –
Κοιλιά : µαλακό –Μάγουλο: απαλό) πάντα µε διαφορετικούς τόνους, 
έντονη αυξοµείωση φωνής, απότοµα  και ξαφνικά αστεία 
σταµατήµατα. 
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Αυτό το παιγνίδι επαναλαµβάνεται προσθέτοντας σιγά, σιγά τα 
υπόλοιπα µέλη του σώµατος. (Σκληρά, µαλακά, απαλά, άγρια, 
τριχωτά, υγρά, στεγνά, ζεστά, παγωµένα)    

Μετά από κάθε  παιγνίδι λέµε και δείχνουµε αστεία και ρυθµικά  όλα 
όσα  ξέρουµε. 

 

2. Αναγνώριση της υφής διαφορετικών υλικών πραγµατικά 
αντικείµενα 

Εδώ  υπάρχει µεγάλη ποικιλία στο παιγνίδι. Αγγίζοντας ο ένας  τα 
ρούχα του άλλου -Α! τι είναι πάλι αυτό! ή  δίνοντας ο ένας στον 
άλλον, διάφορα αντικείµενα π.χ  (υφάσµατα, παιχνίδια, κούκλες, 
µουσικά όργανα, τρόφιµα καυτά-κρύα, κ.λ.π). Τα οποία σιγά, σιγά και 
σταδιακά τα αφαιρούµε ένα, ένα και στη θέση τους βάζουµε εικόνες 
και µίµηση.  

 

3. Ανοχή απτικής επαφής  

Στη συνέχεια  µπαίνουν τα παιδιά σε κύκλο µαζί µε τον εκπαιδευτή 
και ξεκινώντας απ` τον ίδιο, αγγίζει απαλά ο ένας τον άλλον (χέρια, 
ώµο, µαλλιά, πλάτη, µάγουλο... κ.λ.π) πάντα αστεία, τρυφερά, 
διακριτικά µε πολλά επιφωνήµατα και λόγο αν υπάρχει. Έτσι 
προχωράµε αργά σταθερά και υποµονετικά, περνώντας σταδιακά 
στον επόµενο στόχο. -Πω..πω….τι µαλακά µαλλιά! ή  - Πω..πω! 
άγρια! ή -Πω.. πω..! µούσκεµα είναι!  

 

4. Σύνδεση υφής µε εκφράσεις προσώπου και σώµατος 

Άλλοτε µε πραγµατικά αντικείµενα κι άλλοτε µε εικόνες δουλεύουµε 
την έκφραση προσώπου και σώµατος Πα..πα..πα ! καίει! κάηκα! Ή 
-Αχ! πάγος είναι! πάγωσα! ή -Αααα! άγριο! γδάρθηκα! κ.λ.π. 
Μπορούµε επίσης, άλλες φορές να παίζουµε µε κλειστά τα µάτια  
τυφλόµυγα ή το παιχνίδι «Βρες το και πάρτο». Με πραγµατικά 
αντικείµενα στην αρχή και σιγά, σιγά µε απλά φανταστικά, που 
πρέπει να τα αναγνωρίσουµε από την έκφρασή µας. Όπως ότι  το 
χέρι βουτήχτηκε µέσα σε µαρµελάδα ή µέσα σε κόλλα. 

 

5.Αναγνώριση της υφής από την έκφραση προσώπου και 
σώµατος  



 

 

Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 8844     

 

ΕΠΕΑΕΚ 2 

Ο εκπαιδευτής µιµείται µε απλές αλλά έντονες κινήσεις, εκφράσεις 
και επιφωνήµατα πως αγγίζει διάφορα αντικείµενα. Ένα υποτιθέµενο 
καυτό µάτι κουζίνας π.χ Ή ένα µαλακό µαξιλάρι. Ή µια ελιά που του 
γλιστράει  συνέχεια απ` τα χέρια. Τα παιδιά  προσπαθούν να τα 
βρουν, και τον µιµούνται. Τέλος, ο εκπαιδευτής λέει στο κάθε παιδί, 
µυστικά τι να πιάσει και η υπόλοιπη οµάδα προσπαθεί να βρει τι 
αγγίζει.  

  


