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 1 

Παραγωγή δικού σας 
παγωτού με απλά υλικά ή 

με συνταγή που θα βρείτε 

στο διαδίκτυο. 

2 

Φυτέψτε το δικό σας 
λουλούδι και φροντίστε το. 
 

3 

Παιχνίδια τύπου επιβίωσης 

(survivor) στην αυλή του 

σπιτιού σας ή σε κοντινό 

πάρκο που είναι ασφαλές. 

4 

Πικ νικ στην θάλασσα και 
παιχνίδια στην άμμο. 

5 

Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού 
μέσα  στο σπίτι ή στην αυλή 

του σπιτιού σας. 

6 

Φτιάξτε την αγαπημένη σας 

λεμονάδα και “πουλήστε” 

την στους γονείς σας. 

7 

Πλύνετε τα παιχνίδια σας και 
ταξινομήστε τα όπως θέλετε. 

8 

Φτιάξτε την δική σας μαγική 
άμμο.  Τι θα χρειαστείς:  

8 φλυντζάνια αλεύρι 
1 φλυντζάνι λάδι 
τηγανίσματος/baby oil 
 

9 

Καλοκαιρινά παιχνίδια 

μόνο με νερό. (υπάρχει 
άρθρο στο blog για να 
διαλέξετε). 

10 

Παίξτε μπακάλικο στο σπίτι 
με πραγματικά τρόφιμα και 
χρήματα. 

11 

Επισκεφτείτε ένα 

αρχαιολογικό χώρο ή 
μουσείο και μάθετε την 
ιστορία του. 

12 

Πηγαίνετε μια μέρα στην 
δουλειά του μπαμπά ή της 

μαμάς (αν επιτρέπεται) και 
μάθετε τον τρόπο που 

δουλεύουν. Έτσι θα εκτιμήστε 
την αξία της δουλειάς τους! 

13 

Παιχνίδια στην φουσκωτή 
πισίνα σας μαζί με τα 
κουβαδάκια σας κλπ. 

14 

Επισκεφθείτε την 

δανειστική βιβλιοθήκη 
της πόλης σας και 
διαβάστε βιβλία στο 
εξωτερικό της χώρο. 

15 

Μαζέψτε όσα παιχνίδια δεν 

παίζετε και ρούχα που δεν 

φοράτε και δωρίστε τα σε έναν 
φιλανθρωπικό οργανισμό. 

16 

Κάντε την καθαριότητα του 
σπιτιού σας παιχνίδι! Ο 

καθένας είναι υπεύθυνος 

για ένα μέρος του σπιτιού 

και νικητής είναι αυτός που 

θα τελειώσει πρώτος! 

17 

Δείτε βίντεο ή φωτογραφίες 
όταν ήσασταν μικροί ή την 
βάφτισή σας. 

18 

Παίξτε κρυφτό στο σπίτι ή 

στην αυλή του σπιτιού σας. 

19 

Επισκεφθείτε ένα χωριό , 

δρομάκια της φύσης ή 
καταρράκτες. 

20 

Φτιάξτε ποπ κορν και δείτε μια 

αγαπημένη ταινία στην 

τηλεόραση οικογενειακώς. 

21 

Κάντε πειράματα χημείας 

και φυσικής (π.χ. βύθιση-

πλεύση) “ποιο παιχνίδι μου 

βυθίζεται και ποιο 

επιπλέει;" 

22 

Πηγαίνετε οικογενειακώς 
βόλτα με το ποδήλατο ή το 

σκούτερ σας στη γειτονιά σας ή 
σε ποδηλατόδρομο. 

23 

Φτιάξτε ζωγραφιές και 
διακοσμήστε το δωμάτιό σας 
ή ένα μέρος του σπιτιού σας. 

24 

Πηγαίνετε για πικ νικ σε 

εκδρομικό χώρο στα 
ορεινά χωριά. 
 

25 

Παίξτε παιχνίδια ρόλων ή 

παντομίμας. 

26 

Φτιάξτε bowling με 

μπουκάλες νερού και ρίξτε 

με μια μπάλα. 

27 

Φτιάξτε το μενού της ημέρας 
και βοηθήστε στην ετοιμασία 
του με τους γονείς σας. 

28 

Παίξτε νεροπόλεμο με τις 

νερόφουσκες.   

29 

Προσκαλέστε στο σπίτι 
φίλους για φαγητό και 
παιχνίδι. 

30 

Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια. 
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31 

Πηγαίνετε στην φρουταρία, 

ονομάστε και διαλέξετε τα 
φρούτα του καλοκαιριού και 
μετά στο σπίτι φτιάξτε την 

δική σας φρουτοσαλάτα! 

32 

Φτιάξτε χάρτινες ρακέτες 
με χάρτινα πιάτα και 
παίξτε με το μπαλόνι!  Τι 
θα χρειαστείς:  
2 πιάτα χάρτινα ή 

πλαστικά,  
2 γλωσσοπίεστρα,  
1 φουσκωμένο μπαλόνι 

33 

Περπατήστε, χοροπηδήστε με 

διάφορους τρόπους και 
διαφορετική συχνότητα ή 
ταχύτητα (π.χ.αργά,γρήγορα ή 

κουτσό και παίξτε παιχνίδι 
μίμησης ζώων πως περπατούν 
ή τρέχουν. 

34 

Διαβάστε ή προσποιηθείτε 

ότι διαβάζετε (ανάλογα με 

την ηλικία) βιβλία στους 

γονείς σας και αυτοί αν 
θέλουν να σας τραβήξουν 
βίντεο να το δείτε μετά! 

35 

Βάλτε βίντεο στο youtube τα 

τραγούδια που σας αρέσουν 

και χορέψτε στους ρυθμούς 
τους. Μετέπειτα, μπορείτε να 

παίξετε αγάλματα, να γίνετε 

αυτοκινητάκια και οι γονείς 
σας θα λένε τα σήματα 
τροχαίας. 

36 

Πηγαίνετε για 
αστροπαρατήρηση με τους 

γονείς σας και μάθετε για 
τους πλανήτες και το ηλιακό 

μας σύστημα. 

37 

Δείτε φωτογραφίες των 
γονιών σας όταν ήταν σε 
μικρή ηλικία και να σας 
διηγηθούν τις δικές τους 
παιδικές ιστορίες! 

38 

Περάστε ένα πρωινό στον 

ζωολογικό κήπο και μάθετε για 

τα ζώα και την ιστορία τους. 
 

39 

Κάντε γυμναστική στο 
σπίτι ή στην αυλή σας. 

40 

Πηγαίνετε λούνα πάρκ 
προτιμότερο σε εξωτερικό 
χώρο (κρατώντας πάντα 
αποστάσεις). 

41 

Φτιάξτε το δικό σας 
ζυμαράκι και παίξτε με αυτό! 

42 

Φυτέψτε όσπρια σε ένα 

κουτάκι και δείτε τα να 
μεγαλώνουν! 

43 

Φυτέψτε λαχανικά σε 
γλάστρες και φροντίστε τα 
ώστε να μεγαλώσουν. 

44 
Πηγαίνετε να δείτε μια 
παιδική παράσταση. 

45 
Παίξτε παιχνίδια με την μπάλα 
στο σπίτι ή σε κοντινό σας 
πάρκο ή γήπεδο. 

46 
Πηγαίνετε να περπατήσετε 

στην θάλασσα το απόγευμα 

και να δείτε το ηλιοβασίλεμα 
και φωτογραφήστε το. 

47 

Φτιάξτε το δικό σας 
άλπουμ με φωτογραφίες 

από τη γέννησή σας μέχρι 
το φετινό καλοκαίρι με τη 
βοήθεια των γονιών σας! 

48 

Συμπληρώστε φύλλα εργασίας 

ελληνικών και μαθηματικών 
ανάλογα με την ηλικία σας. 

49 

Φτιάξτε σπιτική γρανίτα ή 

milkshake. Βρείτε συνταγές 

στο διαδίκτυο ή γίνετε οι 
ίδιοι σεφ! (με προσοχή!) 

50 

Επισκεφθείτε φίλους ή 

συγγενείς που βρίσκονται σε 

άλλη πόλη και περάστε την 

ημέρα σας πηγαίνοντας στα 

αξιοθέατα της πόλης τους. 
51 
Οργανώστε βραδιά καραόκε 
με τους φίλους σας ή με την 
οικογένειά σας. 

52 
Μαζέψτε κοχύλια από την 

άμμο και φτιάξτε 
κατασκευές με αυτά στο 
σπίτι. 

53 
Περάστε μία ημέρα στον 
παππού και στη γιαγιά! 

54 
Παίξτε παιχνίδια 

γλωσσικών 
δραστηριοτήτων (υπάρχει 
το άρθρο στο blog). 

55 
Περάστε μίαν ημέρα 
οικογενειακώς στο υδροπάρκο. 

56 

Πηγαίνετε για ψώνια!  
Επίσης, ψωνίστε μαζί με τους 

γονείς σας τα σχολικά σας! 

57 

Παίξτε κρεμάλα, ονόματα-

ζώα-φυτά ή “μάντεψε τι 
ζωγράφισα”,θάρρος ή 

αλήθεια κλπ. 

58  
Φτιάξτε κρέπες, τηγανίτες ή 
κέικ και καλέστε τους φίλους 
σας να τα δοκιμάσουν! 

59 

Ξεκουραστείτε όσο 
μπορείτε μένοντας όλη την 

ημέρα στο σπίτι! Πάντα 

κάτι θα σκεφτείτε να 
κάνετε! 

60 

Συζητήστε με τους γονείς σας 
τι σας άρεσε το καλοκαίρι και 
φτιάξτε το σε ζωγραφιά για 
ενθύμιο! 



mamaoftwostories.wordpress.com 
 

 

 

 1 

Παραγωγή δικού σας 
παγωτού με απλά υλικά ή 

με συνταγή που θα βρείτε 

στο διαδίκτυο. 

2 

Φυτέψτε το δικό σας 
λουλούδι και φροντίστε το. 
 

3 

Παιχνίδια τύπου επιβίωσης 

(survivor) στην αυλή του 

σπιτιού σας ή σε κοντινό 

πάρκο που είναι ασφαλές. 

4 

Πικ νικ στην θάλασσα και 
παιχνίδια στην άμμο. 

5 

Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού 
μέσα  στο σπίτι ή στην αυλή 

του σπιτιού σας. 

6 

Φτιάξτε την αγαπημένη σας 

λεμονάδα και “πουλήστε” 

την στους γονείς σας. 

7 

Πλύνετε τα παιχνίδια σας και 
ταξινομήστε τα όπως θέλετε. 

8 

Φτιάξτε την δική σας μαγική 
άμμο.  Τι θα χρειαστείς:  

8 φλυντζάνια αλεύρι 
1 φλυντζάνι λάδι 
τηγανίσματος/baby oil 
 

9 

Καλοκαιρινά παιχνίδια 

μόνο με νερό. (υπάρχει 
άρθρο στο blog για να 
διαλέξετε). 

10 

Παίξτε μπακάλικο στο σπίτι 
με πραγματικά τρόφιμα και 
χρήματα. 

11 

Επισκεφτείτε ένα 

αρχαιολογικό χώρο ή 
μουσείο και μάθετε την 
ιστορία του. 

12 

Πηγαίνετε μια μέρα στην 
δουλειά του μπαμπά ή της 

μαμάς (αν επιτρέπεται) και 
μάθετε τον τρόπο που 

δουλεύουν. Έτσι θα εκτιμήστε 
την αξία της δουλειάς τους! 

13 

Παιχνίδια στην φουσκωτή 
πισίνα σας μαζί με τα 
κουβαδάκια σας κλπ. 

14 

Επισκεφθείτε την 

δανειστική βιβλιοθήκη 
της πόλης σας και 
διαβάστε βιβλία στο 
εξωτερικό της χώρο. 

15 

Μαζέψτε όσα παιχνίδια δεν 

παίζετε και ρούχα που δεν 

φοράτε και δωρίστε τα σε έναν 
φιλανθρωπικό οργανισμό. 

16 

Κάντε την καθαριότητα του 
σπιτιού σας παιχνίδι! Ο 

καθένας είναι υπεύθυνος 

για ένα μέρος του σπιτιού 

και νικητής είναι αυτός που 

θα τελειώσει πρώτος! 

17 

Δείτε βίντεο ή φωτογραφίες 
όταν ήσασταν μικροί ή την 
βάφτισή σας. 

18 

Παίξτε κρυφτό στο σπίτι ή 

στην αυλή του σπιτιού σας. 

19 

Επισκεφθείτε ένα χωριό , 

δρομάκια της φύσης ή 
καταρράκτες. 

20 

Φτιάξτε ποπ κορν και δείτε μια 

αγαπημένη ταινία στην 

τηλεόραση οικογενειακώς. 

21 

Κάντε πειράματα χημείας 

και φυσικής (π.χ. βύθιση-

πλεύση) “ποιο παιχνίδι μου 

βυθίζεται και ποιο 

επιπλέει;" 

22 

Πηγαίνετε οικογενειακώς 
βόλτα με το ποδήλατο ή το 

σκούτερ σας στη γειτονιά σας ή 
σε ποδηλατόδρομο. 

23 

Φτιάξτε ζωγραφιές και 
διακοσμήστε το δωμάτιό σας 
ή ένα μέρος του σπιτιού σας. 

24 

Πηγαίνετε για πικ νικ σε 

εκδρομικό χώρο στα 
ορεινά χωριά. 
 

25 

Παίξτε παιχνίδια ρόλων ή 

παντομίμας. 

26 

Φτιάξτε bowling με 

μπουκάλες νερού και ρίξτε 

με μια μπάλα. 

27 

Φτιάξτε το μενού της ημέρας 
και βοηθήστε στην ετοιμασία 
του με τους γονείς σας. 

28 

Παίξτε νεροπόλεμο με τις 

νερόφουσκες.   

29 

Προσκαλέστε στο σπίτι 
φίλους για φαγητό και 
παιχνίδι. 

30 

Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια. 



mamaoftwostories.wordpress.com 
 

 

 

31 

Πηγαίνετε στην φρουταρία, 

ονομάστε και διαλέξετε τα 
φρούτα του καλοκαιριού και 
μετά στο σπίτι φτιάξτε την 

δική σας φρουτοσαλάτα! 

32 

Φτιάξτε χάρτινες ρακέτες 
με χάρτινα πιάτα και 
παίξτε με το μπαλόνι!  Τι 
θα χρειαστείς:  
2 πιάτα χάρτινα ή 

πλαστικά,  
2 γλωσσοπίεστρα,  
1 φουσκωμένο μπαλόνι 

33 

Περπατήστε, χοροπηδήστε με 

διάφορους τρόπους και 
διαφορετική συχνότητα ή 
ταχύτητα (π.χ.αργά,γρήγορα ή 

κουτσό και παίξτε παιχνίδι 
μίμησης ζώων πως περπατούν 
ή τρέχουν. 

34 

Διαβάστε ή προσποιηθείτε 

ότι διαβάζετε (ανάλογα με 

την ηλικία) βιβλία στους 

γονείς σας και αυτοί αν 
θέλουν να σας τραβήξουν 
βίντεο να το δείτε μετά! 

35 

Βάλτε βίντεο στο youtube τα 

τραγούδια που σας αρέσουν 

και χορέψτε στους ρυθμούς 
τους. Μετέπειτα, μπορείτε να 

παίξετε αγάλματα, να γίνετε 

αυτοκινητάκια και οι γονείς 
σας θα λένε τα σήματα 
τροχαίας. 

36 

Πηγαίνετε για 
αστροπαρατήρηση με τους 

γονείς σας και μάθετε για 
τους πλανήτες και το ηλιακό 

μας σύστημα. 

37 

Δείτε φωτογραφίες των 
γονιών σας όταν ήταν σε 
μικρή ηλικία και να σας 
διηγηθούν τις δικές τους 
παιδικές ιστορίες! 

38 

Περάστε ένα πρωινό στον 

ζωολογικό κήπο και μάθετε για 

τα ζώα και την ιστορία τους. 
 

39 

Κάντε γυμναστική στο 
σπίτι ή στην αυλή σας. 

40 

Πηγαίνετε λούνα πάρκ 
προτιμότερο σε εξωτερικό 
χώρο (κρατώντας πάντα 
αποστάσεις). 

41 

Φτιάξτε το δικό σας 
ζυμαράκι και παίξτε με αυτό! 

42 

Φυτέψτε όσπρια σε ένα 

κουτάκι και δείτε τα να 
μεγαλώνουν! 

43 

Φυτέψτε λαχανικά σε 
γλάστρες και φροντίστε τα 
ώστε να μεγαλώσουν. 

44 
Πηγαίνετε να δείτε μια 
παιδική παράσταση. 

45 
Παίξτε παιχνίδια με την μπάλα 
στο σπίτι ή σε κοντινό σας 
πάρκο ή γήπεδο. 

46 
Πηγαίνετε να περπατήσετε 

στην θάλασσα το απόγευμα 

και να δείτε το ηλιοβασίλεμα 
και φωτογραφήστε το. 

47 

Φτιάξτε το δικό σας 
άλπουμ με φωτογραφίες 

από τη γέννησή σας μέχρι 
το φετινό καλοκαίρι με τη 
βοήθεια των γονιών σας! 

48 

Συμπληρώστε φύλλα εργασίας 

ελληνικών και μαθηματικών 
ανάλογα με την ηλικία σας. 

49 

Φτιάξτε σπιτική γρανίτα ή 

milkshake. Βρείτε συνταγές 

στο διαδίκτυο ή γίνετε οι 
ίδιοι σεφ! (με προσοχή!) 

50 

Επισκεφθείτε φίλους ή 

συγγενείς που βρίσκονται σε 

άλλη πόλη και περάστε την 

ημέρα σας πηγαίνοντας στα 

αξιοθέατα της πόλης τους. 
51 
Οργανώστε βραδιά καραόκε 
με τους φίλους σας ή με την 
οικογένειά σας. 

52 
Μαζέψτε κοχύλια από την 

άμμο και φτιάξτε 
κατασκευές με αυτά στο 
σπίτι. 

53 
Περάστε μία ημέρα στον 
παππού και στη γιαγιά! 

54 
Παίξτε παιχνίδια 

γλωσσικών 
δραστηριοτήτων (υπάρχει 
το άρθρο στο blog). 

55 
Περάστε μίαν ημέρα 
οικογενειακώς στο υδροπάρκο. 

56 

Πηγαίνετε για ψώνια!  
Επίσης, ψωνίστε μαζί με τους 

γονείς σας τα σχολικά σας! 

57 

Παίξτε κρεμάλα, ονόματα-

ζώα-φυτά ή “μάντεψε τι 
ζωγράφισα”,θάρρος ή 

αλήθεια κλπ. 

58  
Φτιάξτε κρέπες, τηγανίτες ή 
κέικ και καλέστε τους φίλους 
σας να τα δοκιμάσουν! 
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