
 

Κορωνοϊός και Παιδιά στο 

Σπίτι 
Χρήσιμες Εισηγήσεις για Γονείς  
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ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ  
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ  

2. ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΡΙΑ  

3. ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  

4. ΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

5. ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΟΥΣ 

6. ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΝΟΪΟ ΚΑΙ ΛΥΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥΣ 

7. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΡΑΔΥ  

8. ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ   



Γιατί ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ είναι  

αναστατωμένο  ΔΕΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ συνεχώς 

ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 

 

 

 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΙΛΟΥΣ, 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ 

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΒΙΩΝΟΥΜΕ  

 

ΚΟΥΡΑΣΗ – ΠΟΛΛΕΣ 

ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλληλοεπιδρώντας και Παίζοντας με τα Βρέφη 

 Διαβάστε παραμύθια με μεγάλες εικόνες και ήχους  

 Τραγουδήστε τα αγαπημένα του τραγούδια και χορέψτε  

 Παίξτε μαζί με μπάλες διαφορετικών υφών, χρωμάτων και μεγεθών  

 Τακτοποιείστε με τέτοιο τρόπο την επίπλωση του σπιτιού σας, έτσι ώστε να μπορεί το μωρό 

σας, βαδίζοντας μέσα από τα περάσματα μεταξύ των επίπλων, να ξεπερνάει τα εμπόδια  

 Παίξτε μαζί με το μωρό σας το παιχνίδι των ονομάτων. Ονομάστε τα διάφορα μέρη του 

σώματος, συνηθισμένα αντικείμενα και άτομα.  

 Φτιάξτε μια “σακούλα έκπληξης’” για το μωρό σας να τη βρει το πρωί που θα ξυπνήσει. Γεμίστε 

μια χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα με ένα μαλακό παιχνίδι, με κάποιο αντικείμενο  που να 

παράγει ήχο, ένα μικρό πλαστικό βάζο με βιδωτό καπάκι, ή με ένα βιβλίο με χοντρές σελίδες 

από χαρτόνι. 

 Κολλήστε ένα μεγάλο χαρτί σχεδίασης επάνω σε ένα τραπέζι. Δείξτε στο μωρό σας πώς να το 

μουτζουρώνει, χρησιμοποιώντας μεγάλα – μη τοξικά – παστέλ. Να εναλλάσσεστε κάνοντας 

σημάδια επάνω στο χαρτί.  

  Αφήστε το μωρό σας να χτυπά ελαφρά και να πιέζει με το δάχτυλό του τον εαυτό του στο 

καθρέπτη. Να χαμογελάτε μαζί και να κάνετε γκριμάτσες κοιτάζοντας μέσα στον καθρέπτη. 

 Κάντε ένα απλό πάζλ για το μωρό σας, τοποθετώντας κύβους και μπάλες του πινγκ-πονγκ 

μέσα σε φόρμα για τα κεκάκια, ή σε μια θήκη αβγών. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια για τα Νήπια  

 Κάντε πειράματα φυσικών επιστημών 

 Δημιουργήστε χειροτεχνίες και κατασκευές 

 Φροντίστε τα δέντρα και τα λουλούδια σας 

 Διαβάστε παραμύθια και συζητήστε για το θέμα τους 

 Μαγειρέψτε φαγητά και γλυκά εκτελώντας μια συνταγή βήμα – βήμα  

 Φτιάξτε παζλ  

 Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια όλη η οικογένεια  

 Δημιουργήστε πίνακες ζωγραφικής τους οποίους αργότερα τα παιδιά θα 

παρουσιάσουν και θα εκθέσουν  

 Φτιάξτε χώρους κοινωνικού–δραματικού παιχνιδιού, φορέστε στολές, επιλέξτε 

αξεσουάρ, έπιπλα και δημιουργήστε μια οικογενειακή θεατρική παράσταση  

 Γυμναστείτε και παίξετε στην αυλή  

 Παίξετε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στο σπίτι  

 Παίξτε σκυταλοδρομίες με μπάλες βαμβάκι. Στόχος είναι όλες οι μπάλες βαμβάκι να 

μεταφερθούν από το ένα δωμάτιο στο άλλο.  

 Παίξτε “Να μην αφήσω το μπαλόνι να ακουμπήσει το πάτωμα”. Τα μεγαλύτερα παιδιά 

μπορούν να παίξουν με 2 ή περισσότερα μπαλόνια ταυτόχρονα. 
 



 

 Μεριμνούμε για την παροχή κατάλληλων και επαρκών ερεθισμάτων και ιδιαίτερα 

ενθαρρύνουμε συνεχώς και ενεργητικά το παιχνίδι. Διευκολύνουμε τα παιδιά να 

αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους και να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο τους.  

 Βοηθούμε τα παιδιά να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, όπως πιθανό άγχος ή φόβο. 

 Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινής ρουτίνας για τα παιδιά, ιδιαίτερα 

για όσο διάστημα διαρκεί η αποχή από την οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία του 

σχολείου. 

 Εξασφαλίζουμε για τα παιδιά μια ισορροπημένη διατροφή, καλή υγιεινή ύπνου και 

τουλάχιστον την ελάχιστη απαραίτητη φυσική δραστηριότητα, ανάλογα με την ηλικία 

τους. 

 Αναζητούμε ευκαιρίες να διηγηθούμε στα παιδιά θετικές και αισιόδοξες παραστάσεις 

από την κοινότητα, για παράδειγμα ατόμων που ανάρρωσαν ή βοήθησαν κάποιον που 

νόσησε.  

 Εμφυσούμε στα παιδιά αισθήματα σεβασμού, ευγνωμοσύνης και εμπιστοσύνης στους 

επαγγελματίες υγείας, που φροντίζουν τους ασθενείς με COVID-19. 



Ενδεικτικές Χρήσιμες Ιστοσελίδες με Εκπαιδευτικό Υλικό και 

Ενημερωτικά Άρθρα για Γονείς και Παιδιά 

www.ucy.ac.cy/nursery  

https://www.paidika-paramythia.gr/ 

https://www.thrania.com/ 

https://www.zerotothree.org/ 

https://www.paidorama.com/menoume-spiti 

https://katheti.gr/menoume-sto-spiti/ 

http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-

YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE 

https://www.paidikatragoudia.gr/ 
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