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Πεπίλητη 

ε κηα πξνζέγγηζε ηεο ελέξγεηαο «αιιαγή – κεηαθνξά (απνζεθεπκέλε δπλακηθή - θηλεηηθή) – 

ππνβάζκηζε» γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηαηππψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη παηρλίδηα κε 

ιαζηηράθηα πνπ πεγαηλνέξρνληαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε αξρηθψλ πηπρψλ 

ηεο έλλνηαο. Μέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα παηρλίδηα ηνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη «ε 

ελέξγεηα είλαη πνπ ηα θάλεη λα πεγαίλνπλ», αιιά επίζεο φηη «ε ελέξγεηα είλαη πνπ ηα θάλεη θαη λα 

ζηακαηνχλ». Ο απμεκέλνο βαζκφο νηθεηνπνίεζεο θαίλεηαη λα νδεγεί ζε ηδηνπνίεζε θαη δέζκεπζε 

πάλσ θαη κέζα ζηελ θαηαζθεπή ησλ παηρληδηψλ, λα εληείλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζε έλα 

επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 

Abstract 

Approaching energy through a framework of “change – transfer (stored potential-kinetic) – 

degradation” for primary science education, it is claimed that rubber band toys, which wind up and 

come and go as they move, may significantly facilitate the understanding of initial aspects of the 

concept. Children playing with their toys find out that “energy makes them go”, but also “energy 

makes them stop”. It appears that through an increased degree of ownership and commitment on the 

construction toys, children‟s interest appears to be triggered, within a constructive and fruitful 

teaching and learning environment. 

 

 

1. Διζαγυγή  

 

Έρεη αλαθεξζεί εθηελψο ζε κειέηεο, φηη ε έλλνηα «ελέξγεηα» είλαη απφ ηε θχζε ηεο κηα 

αθεξεκέλε έλλνηα, δχζθνιε ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή ηεο πξνζέγγηζε (Chen et al. 2014, 

Leggett 2003, Williams & Reeves 2003, Κνιηφπνπινο 1997 & 2014). H εχξεζε 

δεκηνπξγηθψλ ηξφπσλ λνεκαηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη θαζνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο έλλνηαο «ελέξγεηα», θαίλεηαη λα είλαη κηα δηαξθήο πξφθιεζε ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(πξβι. Κνιηφπνπινο 2000 & 2014). Έρεη δηαηππσζεί ε ηδέα φηη ε ελέξγεηα κπνξεί λα εηδσζεί 

σο έλα «νηνλεί πιηθφ» (quasi-material), θάηη ζαλ κηα νπζία πνπ ξέεη λνεηά, κεηαθέξεηαη απφ 

ηφπν ζε ηφπν, παξά σο έλαο αξηζκεηηθφο ππνινγηζκφο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε ηίπνηε ην 

«πξαγκαηηθφ» (Duit 1987, Duit & Haeussler 1994, Millar 2005). Ώλ θαληαζηνχκε δχν 

αληηθείκελα Ώ θαη ΐ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε κηα δηαδηθαζία κε θάπνην ηξφπν θαη ε 

ελέξγεηα ηνπ Ώ κεηψλεηαη ελψ ε ελέξγεηα ηνπ ΐ απμάλεηαη, ηφηε κπνξνχκε λα απνδψζνπκε 

έλα λφεκα ζε «θάηη» (ελέξγεηα) πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην Ώ ζην ΐ. Έηζη, αλαπηχζζνπκε έλα 

κνληέιν ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα «νηνλεί νπζία» πνπ ξέεη απφ ηφπν ζε ηφπν, 

απνδίδνληαο ζηαδηαθά έλα λφεκα θαη ζηε ζπλνιηθή δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο (Millar, 2005). 

Έρνπκε βέβαηα πάληνηε ππφςε καο, φηη απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ 

1050



 

κνληέιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο, ην νπνίν δελ ζπλάδεη αθξηβψο κε ηηο επηζηεκνληθέο 

ηδέεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηε ρξήζε ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Χζηφζν, θαίλεηαη κάιινλ αδχλαην λα πξαγκαηεπηνχκε κε απιφ ηξφπν ηελ έλλνηα 

ελέξγεηα ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ηέηνηα ηδέα, ελψ κάιηζηα έρεη δηαηππσζεί ν 

ηζρπξηζκφο φηη δελ απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα κηα κεηέπεηηα εμέιημε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο κε κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή αθξίβεηα (Chen et al. 2014, Kaper & Goedhart 2002). 

Βθφζνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο ελέξγεηαο, σο θάηη πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεχεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο (κε δηάθνξνπο ηξφπνπο) θαη λα «ξέεη» (κεηαθέξεηαη) 

απφ ηφπν ζε ηφπν, ηφηε θαίλεηαη πνιχ ειθπζηηθφ λα απνδψζνπκε ραξαθηεξηζκνχο ζηηο 

δηάθνξεο «κνξθέο» πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ελέξγεηα. Ώπηή ε πξνζέγγηζε ησλ «κνξθψλ 

ελέξγεηαο» έρεη γίλεη αληηθείκελν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη έρεη δηαηππσζεί ε θξηηηθή φηη νη 

καζεηέο κέλνπλ ζε έλα πιαίζην «ςεπην-πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο» θαη καζαίλνπλ λα απνδίδνπλ 

κε εηηθέηεο δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηελ ελέξγεηα, θάηη πνπ πξνζζέηεη ειάρηζηα ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο (Duit & Haeussler, 1994). Ώθφκα, ππάξρεη θξηηηθή ζην φηη 

εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα δηάθνξα ζεκεία πνπ αιιάδεη «κνξθή» ε ελέξγεηα, 

παξά ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ έλα αληηθείκελν ή ζχζηεκα 

ζε έλα άιιν (Chen et al. 2014, Millar 2005). κσο, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε «γιψζζα 

ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο» ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα «ελδηάκεζε γιψζζα» ζην 

δξφκν πξνο ηε ζεξκνδπλακηθή, εθφζνλ ηεξεζνχλ θάπνηνη θαλφλεο ζπλέπεηαο θαη δνζεί 

έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο απφ ηε κία «κνξθή» ζηελ άιιε (Kaper & Goedhart 2002). 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή πηπρή ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο είλαη ε έλλνηα «ππνβάζκηζε» ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία ζπρλά πξνζεγγίδεηαη δηδαθηηθά 

πξηλ απφ ηελ έλλνηα «δηαηήξεζε» (Duit 1994, Pintó et.al. 2000). Άιισζηε, ε έλλνηα 

«δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο» θαίλεηαη λα γίλεηαη πην θαηαλνεηή ζηνπο καζεηεπφκελνπο φηαλ 

πξαγκαηεχεηαη παξάιιεια κε ηελ έλλνηα ηεο ππνβάζκηζεο θαη ελδερνκέλσο αθφκα θαιχηεξα 

φηαλ ε ηειεπηαία πξνεγείηαη (Duit 1986 & 1994, Solomon 1992, Pintó et.al. 2000). Καηά ηε 

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέγνληαη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πεηξακαηηζκνί πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε πηπρψλ ηεο έλλνηαο 

«ελέξγεηα», φπσο έρνπλ επηζεκαλζεί παξαπάλσ, ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Ώπηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κηα πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζεο απιψλ 

θαηαζθεπψλ θαη παηρληδηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο έλλνηαο 

«ελέξγεηα», κέζα ζε έλα νηθείν θαη πξνζθηιέο πεξηβάιινλ, πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ (Fatonby 2005, Taylor 1998). 

 

2. Μεθοδολογία 
 

Σέηνηα παηρλίδηα πνπ πεγαηλνέξρνληαη κε ιαζηηράθηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην ελλνηνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο, εθηείλνληαη απφ 

παξαδνζηαθά κέρξη πην ζχγρξνλα (Rigsby 2006, Seimears 2010). Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηαζθεπήο ηνπο, αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, κε 

ηέρλε θαη θαληαζία. Κάζε παηδί δχλαηαη λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηνπ παηρλίδη, δηφηη ηα πιηθά 

είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο, αλ θαη νη θαηαζθεπέο ζε νκάδεο 

δηαηεξνχλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Σα παηδηά 

παίξλνπλ ηα παηρλίδηα ζην ζπίηη, παίδνπλ καδί ηνπο θαη εμνηθεηψλνληαη, ηα αλαζθεπάδνπλ 

βειηηψλνληάο ηα θαη επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν κε ηηο δηθέο ηνπο εθδνρέο θαηαζθεπήο, 

πξνζεγγίδνληαο βησκαηηθά θαη ηδηνζπγθξαζηαθά ηηο έλλνηεο θαη ηηο εξκελείεο πίζσ απφ ηα 

παηρλίδηα, κε έλα απμεκέλν βαζκφ νηθεηνπνίεζεο θαη εηνηκφηεηαο γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε. Ώθφκα, ηνπο δίλνπλ δηθά ηνπο επθάληαζηα θαη πνιπζχλζεηα νλφκαηα, κε κηα 
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ιεηηνπξγηθή επξεκαηηθφηεηα δειψζεσλ φπσο: «πεγαηλνελεξγεηάθηαο», «πεγαηλνεξράθηαο», 

«ιαζηηρνθαηακαξάλ» «ραξηνιαζηηρναπηνθίλεην» «ειηθνιαζηηρνθαηακαξάλ» θ.ά. 

Σα πξνηεηλφκελα παηρλίδηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνιιέο θνξέο κε παηδηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ, ελψ παξάιιεια έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν επηκφξθσζεο θαη ζπδήηεζεο κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο (Σζαγιηψηεο 2015). Σα παηρλίδηα έρνπλ ζπρλά ηε δηθή ηνπο καθξφρξνλε ηζηνξία, 

ηφζν σο θιαζηθά, φζν θαη κέζα ζηελ πνιπεηή ζπλερή ηνπο θαηαζθεπή κέζα ζηηο ηάμεηο κε ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ηεο βειηίσζήο ηνπο, πνπ αλαδχεηαη 

απφ ηηο ηδέεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, κέζα ζηελ πξάμε θαη πάλσ ζηελ πξάμε. Άιισζηε, ε 

δηαδξνκή απφ ηελ απιή ζηελ απινχζηεξε θαη ζπρλά πην ιεηηνπξγηθή θαηαζθεπή, 

πξνυπνζέηεη λνεηηθή αθαίξεζε θαη δεκηνπξγηθή ζχλζεζε θαηαζηάζεσλ θαη ελλνηψλ. 

 

 
Δικόνα 1: Βμέιημε ηνπ παηρληδηνχ «πεγαηλάθηαο», 

απφ ηα μχιηλα θαξνχιηα κε ην θεξί θαη ην μπιάθη 

ζηα πνηήξηα θαη ζηνπο δηάθαλνπο θπιίλδξνπο κε 

θαπάθηα, ιαζηηράθη, ράληξα θαη θαιακάθη. 

Δικόνα 2: Παηρλίδη «πεγαηλνεξράθηαο», απφ ηα 

κεηαιιηθά θπιηλδξηθά θνπηηά, ζηα κπνπθάιηα, 

ζηα πιαζηηθά βάδα, ζηα θεζεδάθηα θαη ζηνπο 

δηάθαλνπο θπιίλδξνπο κε θαπάθηα. 

 

  
 

ηα παηρλίδηα «πεγαηλάθηαο» θαη «πεγαηλνεξράθηαο» (βι. Βηθ. 1 θαη Βηθ. 2 αληίζηνηρα), δχν 

κάιινλ παξαδνζηαθά παηρλίδηα, απνθηνχλ λέα εκθάληζε θαη θαηαζθεπαζηηθή εθδνρή κε 

απινχζηεξα πιηθά θαη θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε. Δ αξρηθή εθδνρή ηνπ «πεγαηλάθηα» κε 

ην (μχιηλν) θαξνχιη, ην ιαζηηράθη, ην μπιάθη (ζπίξην ή κνιχβη) θαη ην θεξί ή ζαπνχλη γηα ηε 

κείσζε ησλ ηξηβψλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο ππνβάζκηζεο ηνπ παηρληδηνχ, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα 

θαηαζθεπή κε ζχγρξνλα πιηθά, κε έλα δηάθαλν πιαζηηθφ θχιηλδξν, ν νπνίνο ζθελψλεη κε 

έλα ηελησκέλν ιαζηηράθη αλάκεζα ζε δχν θαπάθηα απφ θεζεδάθηα θαη έρεη έλα πιαζηηθφ 

θαιακάθη γηα νδεγφ, ελψ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξηβψλ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο 

ράλδξαο (πξβι. http://efepereth.wikidot.com/rubber-band-rollers). Ώληίζηνηρα, ζηνλ 

«πεγαηλνεξράθηα», ε αξρηθή θαη κάιινλ κπζηεξηψδεο εθδνρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, κε ην 

κεηαιιηθφ θπιηλδξηθφ θνπηί πνπ πεξηέξγσο πεγαηλνέξρεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη, δίλεη ηε 

ζέζε ηεο ζε δηάθαλα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή βάδα, θεζεδάθηα δεχηεξεο ρξήζεο κε ηα θαπάθηα 

ηνπο θαη ζε πιαζηηθνχο θπιίλδξνπο κε ην «θξίζηκν βαξίδη» λα είλαη έλα πεξηθφριην δεκέλν 

ζην ηελησκέλν ιαζηηράθη, πνπ ζπγθξαηείηαη κε δχν νδνληνγιπθίδεο ζηα εμσηεξηθά θαπάθηα 

(πξβι. http://efepereth.wikidot.com/rolling-back-toys). Βλδερνκέλσο, γηα δηδαθηηθνχο ιφγνπο, 

κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθδνρέο ησλ παηρληδηψλ απηψλ θαη λα ηα 

ζπδεηήζνπκε ελεξγεηαθά ζηελ ηάμε, εμεηάδνληαο ή/θαη βειηηψλνληαο ηελ απφδνζή ηνπο. 
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Δικόνα 3: Καηαζθεπή ηνπ «ιαζηηρνθαηακαξάλ» 

θαη δνθηκέο πδξνδπλακηθήο πιεχζεο ηνπ 

Δικόνα 4: Παηδηά θαηαζθεπάδνπλ & βειηηψλνπλ 

ελεξγεηαθά ην παηρλίδη ηνπο ζηελ ηάμε. 

 

  
 

κνηα, ην «ιαζηηρνθαηακαξάλ» είλαη κηα εχθνιε θαηαζθεπή ρακεινχ θφζηνπο γηα ηε 

ζπδήηεζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ ηάμε, κε έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν (πξβι. 

http://efepereth.wikidot.com/rubber-band-catamarans). Μηα ισξίδα κπιε θειηδφι DOW 

(60x2x2,5 εθ. πεξίπνπ) κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαηακαξάλ κε δχν πιεπζηήξεο 20 εθ. θαη δχν 

θφληξα ζηεξίγκαηα 10 εθ., ηα νπνία ζπλαξκνινγνχληαη κε θνκκάηηα νδνληνγιπθίδσλ, ελψ 

έλα ιεπηφηεξν θνκκάηη θειηδφι, ή έλα θνκκάηη ιεπηφ μπιάθη (π.ρ. απφ γισζζνπίεζηξν) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θνππί, ην νπνίν ηπιίγεηαη κέζα ζην ηελησκέλν ιαζηηράθη (βι. Βηθ. 3). 

Σα παηδηά δνπιεχνπλ νκαδηθά, θαζέλα θαηαζθεπάδεη ην δηθφ ηνπ «ιαζηηρνθαηακαξάλ» θαη 

ζπλεξγάδνληαη αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο θαιχηεξεο ελεξγεηαθήο ηνπ απφδνζεο, 

κέζα απφ ηε δηακφξθσζε πδξνδπλακηθνχ ζρήκαηνο, ιεηαίλνληαο κε γπαιφραξην ηνπο 

πιεπζηήξεο ηνπ θαη δνθηκάδνληαο ζηελ πξάμε ηηο θαηαζθεπέο ηνπο (βι. Βηθ. 4).  

 
Δικόνα 5: Καηαζθεπέο νρεκάησλ κε ξφδεο πνπ 

θηλνχληαη κε ιαζηηράθηα. 

Δικόνα 6: «Βιηθνιαζηηρνθαηακαξάλ» κε 

πιεπζηήξεο απφ θειηδφι ή πιαζηηθνχο ζσιήλεο. 

 

  
 

Οη ηδέεο γηα θαηαζθεπή παηρληδηψλ-νρεκάησλ «κε θηλεηήξα απφ ιάζηηρν» (Βηθ. 5) θαη κε 

ζαζί απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά ρξήζεο (π.ρ. ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο, κπνπθάιηα θιπ.) ή 

ραξηφλη θαη κε θπθιηθνχο ηξνρνχο απφ ζνπβέξ θειινχ θ.ά., είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο γηα ηα 
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παηδηά θαη ζπρλά επηδίδνληαη κε αθνζίσζε θαη δέζκεπζε ζηε δεκηνπξγία ηνπο (πξβι. 

http://efepereth.wikidot.com/rubber-band-toycars). Σν ίδην θαη νη θαηαζθεπέο 

«ειηθνιαζηηρνθαηακαξάλ» κε πιεπζηήξεο απφ θειηδφι ή/θαη πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη έιηθεο 

αεξνκνληειηζκνχ (http://efepereth.wikidot.com/rubber-band-propeller-toys). πρλά επίζεο, 

απνηεινχλ ελδηαθέξνληα ζρέδηα εξγαζίαο (projects), πνπ επεθηείλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ζε εθζέζεηο θαη «παλεγύξηα ηεο επηζηήκεο» (Tsagliotis 2008). 

 

3. Αποηελέζμαηα 

 

Μέζα απφ κηα πξνζέγγηζε δηακφξθσζεο θαη βειηίσζεο ησλ παηρληδηψλ, ψζηε λα γίλνπλ 

ελεξγεηαθά πην απνδνηηθά θαη λα πεγαίλνπλ ή/θαη λα πεγαηλνέξρνληαη πην γξήγνξα, πην 

εχθνια θαη ε θίλεζή ηνπο λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, ηα παηδηά θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα θαη εξσηήκαηα κε απζεληηθφηεηα, πνπ εκπιέθνπλ έλλνηεο θαη 

εξκελείεο πάλσ ζε θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαίλεηαη λα 

εκβαζχλνπλ ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο 

ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ δπλακηθά, ζηελ πνξεία εμέιημεο ησλ παηρληδηψλ ηνπο. 

Έηζη, ε ελέξγεηα απνζεθεχεηαη θάζε θνξά ζην ιαζηηράθη, πνπ είλαη ηελησκέλν, ηπιηγκέλν ή 

«ζηξνπθηγκέλν» (κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη παξακέηξνπο) θαη ζηε ζπλέρεηα ε ελέξγεηα 

αιιάδεη θαη «κεηαηξέπεηαη» ζε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ηα παηρλίδηα κεηαθηλνχληαη θαη 

πξνρσξνχλ. Ώπηή ε αιιαγή κπνξεί λα ζπκβεί θαη πνιιέο θνξέο (5-7), φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ «πεγαηλνεξράθηα», φπνπ παξαηεξνχκε φηη ε δηαδξνκή ηνπ κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη πνπ 

ζηακαηά, φπσο θαη φια ηα άιια παηρλίδηα θάπνηα ζηηγκή ζηακαηνχλ. Δ ελέξγεηα 

ππνβαζκίδεηαη θαη γίλεηαη ζεξκφηεηα (θαηά κία έλλνηα «αρξεζηεχεηαη»), εθεί φπνπ ππάξρνπλ 

ηξηβέο (ζην ιαζηηράθη, ζηα θαπάθηα, ζηηο ράλδξεο, ζηνπο έιηθεο, ζηνπο ηξνρνχο, ζην θνππί θαη 

ζηελ επαθή κε ην λεξφ θιπ.), ε νπνία δηαζθνξπίδεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη «δελ κπνξνχκε 

εχθνια» λα ηελ «θάλνπκε θίλεζε» γηα ηα παηρλίδηα. Δ ελέξγεηα θάλεη ηα παηρλίδηα λα 

πεγαίλνπλ (δπλακηθή-θηλεηηθή ελέξγεηα), αιιά ε ελέξγεηα ηα θάλεη επίζεο λα ζηακαηνχλ 

(φηαλ ππνβαζκίδεηαη ζε ζεξκφηεηα, εθεί φπνπ ππάξρνπλ ηξηβέο). Γηα ηε κείσζε ησλ ηξηβψλ 

θαη ηεο αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ παηρληδηψλ, ηα παηδηά θαινχληαη λα ιχζνπλ 

κηα ζεηξά θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα παηρλίδηα ηνπο, π.ρ. λα εμεηάζνπλ 

θαη λα δηακνξθψζνπλ ηα ζρήκαηα ησλ παηρληδηψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπο 

(θχιηλδξνη, ηξνρνί, πδξνδπλακηθνί πιεπζηήξεο, ζαζί θιπ.) θαζψο θαη «βάξνο» ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν θίλεζήο ηνπο, ή/θαη επηπιένλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνιηθφηεξεο 

δνκήο ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα απμάλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο απψιεηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

κεησζνχλ ζηελ πξάμε, κε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο θαη βειηηψζεηο. 

 

4. Σςμπεπάζμαηα  
 

Δ πξφθιεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγθεηηαη ζηελ (νινέλα) απινχζηεξε θαηαζθεπή 

ησλ παηρληδηψλ κε ζπλήζε πιηθά θαη ζηε ζπδήηεζε ησλ γεθπξσηηθψλ ελλνηνινγηθψλ 

εξκελεηψλ, ψζηε λα απμάλεηαη ν βαζκφο απζεληηθφηεηαο θαη εμνηθείσζεο κε έλλνηεο, 

θαηλφκελα θαη αληηθείκελα, θπξίσο απφ ηε ζθνπηά ησλ παηδηψλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ησλ δηθώλ ηνπο παηρληδηψλ (ηδηνπνίεζε). Βθφζνλ απηφ ζπλδπαζηεί παξάιιεια 

κε δηεξεπλήζεηο ζηελ ηάμε, θαίλεηαη φηη ζπλάκα απμάλεη ηελ πξνζήισζε θαη ηε δέζκεπζε 

ζηελ θαηαζθεπή, κέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ηεο 

έκπλεπζεο. Πξνζδίδεηαη έηζη κία δηαθνξεηηθή, πεξηζζφηεξν ρεηξνπηαζηή θαη νηθεία, 

πξνζέγγηζε ελλνηνιφγεζεο ηεο «ελέξγεηαο», κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

παηρληδηψλ, ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ηελ αλάδεημε ησλ εξσηεκάησλ, ησλ ζπιινγηζκψλ θαη 

ησλ επηρεηξεκάησλ, κέζα απφ ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο ζηελ πξάμε. 
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