παιδική
ψυχαγωγία

Ένα χαμόγελο = 1000 λέξεις

βιβλίο
παιχνίδι
χαρά
πάνε μαζί!

Α. Ψυχαγωγία για παιδιά 8-11
Η αγωγή της ψυχής καθήκον μας!
Όλο το χρόνο σε πνευματικά κέντρα, πολιτιστικούς συλλόγους, σε σχολεία, σπίτια, κατασκηνώσεις
και όπου αλλού υπάρχουν παιδιά αλλά και κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα, η Ελληνική Λέσχη του
βιβλίου οργανώνει επιτυχημένες ψυχαγωγίες για παιδιά. Αγωγή με ανθρώπινο πρόσωπο .
Η σταθερή της αξία στο χρηματιστήριο των ανθρώπινων αξιών, δεν πέφτει ποτέ. Είναι αυτή που
πλάθει άρτιες -ελεύθερες, υπεύθυνες, συνειδητές- προσωπικότητες.
Το πρόγραμμα των ψυχαγωγιών για παιδιά, δημιουργήθηκε για να καλύπτει θεμελιώδεις ανάγκες
τους όπως κινητικότητα, έκφραση, εξατομίκευση, επικοινωνία, πρωτοβουλία, συμμετοχή, χαρά,
παιχνίδια. Παιχνίδια γνωριμίας, εγρήγορσης, ομαδικότητας, συναγωνισμού, τραγούδια, σκετς,
διηγήματα ή παραμύθια και πολλή φαντασία! Ό, τι χρειάζεται ένα παιδί, χωρίς να το ξέρει, μαζί
με όλη μας την αγάπη! Κι αυτό που θέλει ένα παιδί, όταν το μάθει, με όλη του την καρδιά!

Τα έχουν όλα δικά τους.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, κάθε μια με δικό της ομαδάρχη, δική της φλοκάτη, δικό της
όνομα, δική της κραυγή, όλα δικά τους! Από την αρχή γνωρίζονται μεταξύ τους, εξοικειώνονται
και παίζουν, τραγουδούν, γελούν, σκέφτονται, συνεργάζονται, αυτοσχεδιάζουν, υποδύονται
ρόλους, χαίρονται με την καρδιά τους. Κάθε ομάδα αποκτά κοινή ταυτότητα κάτω από την οποία
κρύβονται 10 διαφορετικές προσωπικότητες, ταγμένες σ’ ένα κοινό σκοπό. Τη χαρά!
Μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της Λέσχης, που με κέντρο το καλό βιβλίο και περιφέρεια όλο τον
πολιτισμό, οξύνει το πνεύμα των παιδιών για να γίνουν ενήλικες με αισθητική και περιεχόμενο.
Γιατί τα όμορφα χρόνια της αθωότητας κανείς ποτέ δεν τα ξεχνά. Έχουν ανεξίτηλα χρώματα,
σκούρα ή χαρωπά και γίνονται καταφύγιο για όλη μας τη ζωή.

Απαραίτητα: ενθουσιασμός και 60 παιδιά 8-11
Ομαδάρχες: 6 μαθητές γ΄γυμνασίου, λυκείου ή φοιτητές
Βοηθοί: 6 μαθητές α΄ή β΄γυμνασίου
Διάρκεια: 1 1/2 - 2 ώρες

Τρέλα κι αγάπη πάνε στη… φλοκάτη!
Κάθε ομάδα έχει το δικό της σημείο αναφοράς. Μια φλοκάτη διαφορετικού χρώματος!
Μέσα στη ζεστασιά της φλοκάτης παίζονται όλα. Παιχνίδια που ξεπερνούν κάθε όριο φαντασίας
και… πολιτισμού! Που δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που “καρφώνουν” τα παιδιά μπροστά
σε μια οθόνη και τα αποχαυνώνουν. Αυτά που τους κλέβουν την πολύτιμη παιδικότητα και τον
αυθορμητισμό.
Ζήστε την αξέχαστη εμπειρία της φλοκάτης, χαρίστε στα παιδιά πνευματικά κι όχι μόνο
καταναλωτικά δώρα και θα μας θυμηθείτε: «Η πίστη χωρίς την αγάπη δε δημιουργεί,
καταστρέφει. Η αγάπη χωρίς την πίστη κουράζεται. Με 2 κουπιά προχωράει πάντα η βάρκα!»
Α. Ν. Τσιριντάνης

Από πού κρατά η σκούφια τους;
Οι ψυχαγωγίες για παιδιά κατάγονται από τους “Φάρους”
και παιδικούς συνεταιρισμούς του «Ελληνικού Φωτός» (1955-1960).
Η ψυχοπαιδαγωγική που εφάρμοζαν, κατά τα σεμινάρια του Ελληνικού Κέντρου Αγωγής - Ε.Κ.Α
δρ. Αρ. Ασπιώτης και Χρήστος Κακούρης- καλλιεργούσε νου και καρδιά σε μια ατμόσφαιρα
ενθουσιαστικής αγάπης και αγωγής με αξιώσεις. Το 1961, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης
του Βιβλίου κ. Παναγιώτης Ροζάκης, πρότεινε την εξέλιξη στη μορφή κυρίως, των ψυχαγωγιών
που έγινε δεκτή και εφαρμόστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό την ίδια χρονιά στην αίθουσα του
«Ελληνικού Φωτός».
Μια σύγχρονη εφαρμογή του «άφετε τα παιδία ελθείν προς με», με σύνθημα από το 1978,
«βιβλίο, παιχνίδι, χαρά…πάνε μαζί». Αυτή ήταν η σπίθα για ν’ ανάψει στη συνέχεια ένα από τα
πιο ανθρώπινα, χαρούμενα και δημιουργικά προγράμματα της Λέσχης, η Ψυχαγωγία για παιδιά.
Από τότε οργανώθηκαν πάνω από 300 τέτοιες ψυχαγωγίες με αμείωτο ενθουσιασμό κι αγάπη
που τρέφει μικρούς και μεγάλους. Παρά τις κοινωνικές αλλαγές που έφερε το πέρασμα των
χρόνων, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά ότι η αγωγή με ανθρώπινο πρόσωπο έχει πέραση στη
σύγχρονη εποχή όπως και τότε που ήταν αυτονόητη.

Κ Α Ν Ε Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι! Κ Α Ν Ε Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι! Κ Α Ν Ε Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι!
Η ψυχαγωγία ξεκινά, καθώς κάθε ομαδάρχης συγκεντρώνει τα 10 παιδιά της ομάδας του στην
αντίστοιχη φλοκάτη. Σε αυτό το ημίωρο δένει η ομάδα, αποκτά υπόσταση, δική της ζωή
και όνομα. Η γκάμα των παιχνιδιών μας είναι χρόνια δοκιμασμένη, αποτελεσματική, ευέλικτη,
προσαρμόσιμη σε διαφορετικές συνθήκες καθώς και συναισθηματικές -πρακτικές, ανάγκες.

©Το ημίωρο του ομαδάρχη.
Κουμ-σκου-ρου-μου-γκουμ.
Ό, τι πρέπει για αρχή. Ξεκουμπώνει, ξεσηκώνει, ενθουσιάζει.

©Παιχνίδι γνωριμίας. 2 πλατς, 2 πλιτς, φλικ-όνομα, φλοκ-όνομα!
Αέρας-γη-θάλασσα-φωτιά! Πέταξε το μαντήλι και… να πουλιά, να ελέφαντες, να μπαρμπούνια!
Ποιός είναι ο μαέστρος; Και όλα τα όργανα επί σκηνής… Avanti!
Τα ’μαθες κουμπάρα; Ήταν ένα τρελό καράβι… που φέρνει τι; Ένα συριτίρι!

©Γενικό πρόγραμμα-ομαδικά παιχνίδια.
Ιππόδρομος. Ξεκινάμε με το μπαμ του αφέτη και τρέχουμε σαν άλογα ράτσας!
“Ο Γιάννης λέει...” κι αλήθεια κάθε ομαδάρχης γίνεται… ψείρας!
Μπισκοτοσκυταλοδρομία.* Δάγκωσε και… σφύρα μου!
Καραμελο-φαγία με… καρεκλο-ακροβασία! Τα δύο «κάπα» που σε κάνουν… γλύκα!
Δεν μπορείς, δεν μπορείς να τ‘ ανάψεις δεν μπορείς! Η εφημερίδα φταίει που βάζει… φιτιλιές!
Τραγούδι: Οι νότες μας παρασύρουν, από… το μπάνιο του γαϊδάρου μέχρι το αστεράκι κι από
τον ψύλο στο βουνό μέχρι τις χρυσαφένιες ηλιαχτίδες στους γαλάζιους μας ουρανούς. Γιατί χωρίς
τραγούδια η ψυχή τρέφεται, μα δεν πετάει…

Ο μπάρμπα Μπρίλιος, που ’χει ένα γάλο… 40 τρόποι έκφρασης φωνής, προσώπου, χεριών,
σώματος που όλοι μαζί μιμούμαστε.

Διήγημα: «άνθρωπος προς ανθρώπους» της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη. Δυνατός λόγος,
αξέχαστα μηνύματα, που γεφυρώνουν τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, για την ψυχή,
το πνεύμα, την τεχνολογία - όχι τεχνοκρατία.
Το διαβολάκι…* τρέχα βρες το! Διαβόλου κάλτσα που λέμε… κι ακόμα χειρότερα!
Οι τρομοκράτες.* Έσκασε βόμβα! Φυλαχτείτε!

©Σκετς-σκερτς!
Οι ευγενείς γιαουρτοφάγοι. Αυτό θα πει… πέφτεις με τα μούτρα στο γιαούρτωμα!
Οι βιαστικοί ταξιδιώτες. Στο πολυτελές ξενοδοχείο της Βιέννης, όποιος βιάζεται… Σαρλώ γίνεται!
* Συναγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ των ομάδων.

Γίνε Ομαδάρχης κι η ομάδα σου πετάει!
Είναι τόση η χαρά που ξεχειλίζει από τις παιδικές καρδούλες όταν δέχονται γνήσια αγάπη που
πραγματικά αξίζει τον κόπο να εμπνεύσεις, να ενθαρρύνεις, να ξεσηκώσεις, να χειροκροτήσεις
τους πιο ευαίσθητους δέκτες του κόσμου. Τα παιδιά!
Αυτός είναι ο ρόλος σου. Να είσαι ομαδάρχης και μαζί με τα παιδιά
να φέρεις τη νίκη! Την πνευματική, ανιδιοτελή, εσωτερική νίκη. Αυτή που
σε κάνει πραγματικά πλούσιο. Η επιτυχία της ομάδας σου εξαρτάται
και από σένα. Έχε λοιπόν μαζί τον καλύτερό σου εαυτό, επικοινώνησε
με τα παιδιά αυθόρμητα, με ενθουσιασμό κι αγάπη. Κέρδισέ τα.
Μοίρασε ρόλους. Μίλα στη γλώσσα και στην καρδιά τους. Ξεσήκωσε τα. Παίξε, γέλασε, πείραξε,
φώναξε μαζί τους. Γίνε μέσο αγωγής, επικοινωνίας, πολιτισμού. Σκοπός να περάσουμε όλοι
αξέχαστα!

Ομαδάρχης δε γεννιέσαι

γίνεσαι!

Ακόμα κι αν δεν έχεις ξαναγίνει ναγίνει

ομαδάρχης, δοκίμασε το. Είναι συναρπαστική εμπειρία.

Διαδραστική, ενθουσιώδης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είσαι εμψυχωτής της ομάδας και στο
ημίωρο και σε όλη τη διάρκεια της ψυχαγωγίας. Εμπνέεις με τη συνεχή και ολόψυχη συμμετοχή σου
σε κάθε φάση και καθοδηγείς διακριτικά όπου χρειάζεται.

Γιατί να συνεργαστείς με την Λέσχη μας;
·

Εμπνέει και οργανώνει αξέχαστες ψυχαγωγίες. Έχει οργανώσει πάνω από 300.

·

Είναι Πολιτιστικός Οργανισμός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός. Η φιλοσοφία της στηρίζεται
αποκλειστικά στην ποιότητα, τον άρτιο άνθρωπο, τον νέο -ανθρωποκεντρικό- πολιτισμό.

·

Αγαπά τα παιδιά και τους το δείχνει. Στις ψυχαγωγίες νιώθουν την έμπρακτη αγάπη του
παιχνιδιού και της χαράς που “τρέφει”, γι’ αυτό και συνήθως τη θυμούνται όταν
μεγαλώσουν. Επίσης 600 δανειστικές βιβλιοθήκες της Λέσχης, 95% αναγνωσιμότητας,
έχουν προικίσει με βιβλία, αμέτρητα παιδιά σε ακριτικά και απομονωμένα χωριά της χώρας
μας αλλά και στο εξωτερικό.

·

Ξέρει πώς να προσελκύει επισκέπτες σε κάθε της εκδήλωση.
Από στόμα σε στόμα, με ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, με προσεγμένο και
αξιόπιστο επικοινωνιακό υλικό, κυρίως όμως με το πάθος της για το ποιοτικό βιβλίο.
Ο ενθουσιασμός και ο γιορταστικός χαρακτήρας των ψυχαγωγιών για παιδιά, κερδίζουν
κάθε χρόνο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

·

Η αγάπη σε όποια μορφή της ποτέ δεν εκπίπτει!

Β. Ψυχαγωγία Χριστουγέννων για παιδιά 8-11

Το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει στις καρδιές τους!
Το ’χουμε έθιμο.
Μια ονειρεμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή οργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου μαζί
με πολλά παιδιά, πολλή χαρά, πολλή αγάπη. Σκοπός, να δώσουμε στους μικρούς μας φίλους την
αίσθηση της πνευματικής ανάτασης, μέσω της χαράς,
όταν η σημερινή καταναλωτική κοινωνία αδυνατεί.

Οι μάγοι με τα δώρα.
Σήμερα που τα αληθινά δώρα απουσιάζουν, είναι
πολυτιμότερο από ποτέ να προσφέρεις αμεσότητα,
επικοινωνία, ανθρώπινη ζεστασιά, αγάπη, ποιότητα.
Αγαθά που μας κάνουν πλουσιότερους. Αυτό
προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και… σαν μικροί
μάγοι, δώρα φέροντες, ανοίγουμε την αγκαλιά μας
στα παιδιά, με μια λαχτάρα:
Αυτά τα Χριστούγεννα να τα θυμούνται για πάντα!

Παιχνίδια να δουν τα μάτια σου και να παίξει η καρδιά σου.
Πάντα με τον ομαδάρχη τους, τα παιδιά παίρνουν μέρος σε ομαδικά,
δημιουργικά παιχνίδια, ακολουθώντας το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα
της Λέσχης και ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις ανάγκες τους: κινητικότητα,
έκφραση, εξατομίκευση, επικοινωνία, πρωτοβουλία, συμμετοχή, χαρά.

Λέσχη χωρίς βιβλία-δώρα είναι σαν… Χριστούγεννα χωρίς παιδιά.
Ο Αη Βασίλης της Λέσχης, χρόνια τώρα σε κάθε χριστουγεννιάτικη γιορτή, χαρίζει
σε όλα τα παιδιά υπέροχα βιβλία επιλογής από τον πλούτο της ελληνικής και παγκόσμιας
πνευματικής κατάθεσης. Κάθε βιβλίο απευθύνεται στην ηλικία του παιδιού κι έχει χειρόγραφη
αποκλειστική αφιέρωση. Υπήρξαν παιδιά που ενθουσιάστηκαν από ένα τέτοιο βιβλίο κι αγάπησαν
για πάντα το διάβασμα. Αν αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, αν μπορούμε να σπείρουμε
σπόρους γνώσης και αγωγής στα παιδιά μας σ’αυτή την τόσο καθοριστική ηλικία, είμαστε
περήφανοι για το έργο που επιτελούμε. Εξάλλου όχι μόνο το συναισθηματικό μέλλον των παιδιών
μας, αλλά και το μέλλον της απασχόλησης, της οικονομίας, περνά αναγκαστικά από το χώρο της
γνώσης, της παιδείας, του πολιτισμού. Kαι άρα από το χώρο του βιβλίου.

Λαχνούλη τον λαχνούλη γεμίζει το σακούλι! Προαιρετική, συμβολική συμμετοχή στο πνεύμα
αγάπης των ημερών.

Απαραίτητα: ενθουσιασμός και 60 παιδιά 8-11
Ομαδάρχες: 6 μαθητές γ΄γυμνασίου, λυκείου ή φοιτητές
Βοηθοί: 6 μαθητές α΄ή β΄γυμνασίου
Διάρκεια: 21/2 ώρες

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Όλα τα μάτια πάνω στο καλό βιβλίο!

Θέλετε να οργανώσουμε
ψυχαγωγία

όπως και όπου την ονειρεύεστε;

Θέλετε να
οργανώσουμε
ψυχαγωγία για παιδιά
όπως και όπου
την ονειρεύεστε;
Είμαστε πάντα δίπλα σας
με μια λαχτάρα:
να κάνουμε τα παιδιά
ευτυχισμένα!

