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Με τις διακοπές να βρίσκονται προ των πυλών, σύντοµα θα έχουµε ελεύθερο χρόνο να παίξουµε µε τα παιδιά µας. 
Πολλά παιχνίδια µπορούµε να επιλέξουµε και όλα βοηθούν στη χαλάρωση και τη διασκέδαση. 
Υπάρχει όµως και ένα είδος παιχνιδιού που ονοµάζουµε special παιχνίδι και ενισχύει τη σχέση µε το παιδί µας, 
προάγοντας την ψυχική του υγεία.

Το special παιχνίδι είναι κατά βάση ελεύθερο παιχνίδι και δίνει την πρωτοβουλία στο παιδί. 
Το παιδί µπορεί να διαλέξει τι θα παίξουµε και εµείς το ακολουθούµε.

Τι χρειάζεται να κάνουµε στο special παιχνίδι;
Το πιο σηµαντικό είναι να ακούµε και να παρατηρούµε το παιδί µας, 
δίνοντάς του την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Παρακολουθώντας το, µπορούµε να παρατηρήσουµε 
κάποια από τα συναισθήµατα που εκφράζει και να καταλάβουµε λίγο τι µπορεί να το απασχολεί.

Αυτό δεν σηµαίνει πως καθόµαστε ακούνητοι,αµίλητοι και απλά βλέπουµε το παιδί µας.
Τα δύο πιο σηµαντικά πράγµατα που κάνουµε είναι: α) να περιγράφουµε δυνατά αυτό που βλέπουµε να κάνει το παιδί 
και β) να αναγνωρίζουµε και να αναφέρουµε τα συναισθήµατα που εκφράζει το παιδί µας είτε το ίδιο
είτε µέσα από τα παιχνίδια που παίζει.

Ας τα πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή... 



Γιατί παιχνίδι;

Γιατί εγώ;

Το παιχνίδι είναι η φυσική γλώσσα των παιδιών.

Γιατί είσαι
ο πιο σηµαντικός άνθρωπος

στη ζωή του παιδιού σου!

Μέσω του παιχνιδιού 
τα παιδιά καταλαβαίνουν τον κόσµο 
και µας “µιλούν” για τον δικό τους.

@playfortherapygr



Σε τι µπορεί να βοηθήσει 
το ξεχωριστό παιχνίδι 

το παιδί µας;

Να µειώσει το άγχος του παιδιού 

Να ενδυναµώσει το δεσµό γονέα - παιδιού 

Να ενισχύσει την αυτοεκτίµηση του παιδιού

Να περιορίσει τα tantrums

Να νιώσει ότι το αποδεχόµαστε



Σε τι διαφέρει το ξεχωριστό παιχνίδι 
από τα άλλα παιχνίδια; 

Το παιδί οδηγεί το παιχνίδι.

Ο γονιός και το παιδί παίζουν µαζί.

∆εν “παίζουν” κινητά ή ανοιχτή τηλεόραση ή 
οτιδήποτε µπορεί να αποσπάσει την προσοχή µας.
Είναι προγραµµατισµένο µε το παιδί  
καθηµερινά (ή κάποιες µέρες) για 10 µέχρι 30 λεπτά.

Ο γονιός χρησιµοποιεί ειδικές τεχνικές.



Τι χρειαζόµαστε;

Τι αποφεύγουµε;

Κούκλες, τουβλάκια, lego, αυτοκινητάκια, φιγούρες ζώων, 
είδη ζωγραφικής, πηλό, πλαστελίνες κτλ

Παιχνίδια µε κανόνες, επιτραπέζια και γενικότερα
ανταγωνιστικά παιχνίδια που µπορεί 
να αγχώσουν το παιδί.  
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Γινόµαστε “καθρέφτης” του. Επαναλαµβάνουµε τα λόγια του παιδιού 
είτε αυτούσια είτε παραφράζοντάς τα. Λέµε αυτό που βλέπουµε,
αποφεύγοντας τις ερµηνείες. 

Τι χρειάζεται
             να κάνουµε;
Αφήνουµε το παιδί να οδηγήσει το παιχνίδι. Είναι ο “αρχηγός” µας!
Επιλέγει τι θα παίξουµε και “µένουµε” στο παιχνίδι του. 

Συνδεόµαστε συναισθηµατικά µαζί του, καθρεφτίζοντας 
το συναίσθηµα που βλέπουµε. 

Είµαστε αυθεντικοί και ζούµε µαζί µε το παιδί το “εδώ και τώρα”.
Έχουµε καλή διάθεση. 

Γινόµαστε “καθρέφτης” του. Επαναλαµβάνουµε τα λόγια του παιδιού 
είτε αυτούσια είτε παραφράζοντάς τα. Λέµε αυτό που βλέπουµε,
αποφεύγοντας τις ερµηνείες.  

@playfortherapygr



Τι αποφεύγουµε;
Να δίνουµε “εντολές”. 
Να θυµάστε ότι τις επιλογές τις κάνει το παιδί

Να κάνουµε ερωτήσεις. 
Οι πολλές ερωτήσεις µπορεί να κάνουν το παιδί 
να νιώσει ότι ο ενήλικας δεν το ακούει

Να επικρίνουµε ή να διορθώνουµε. 

Μένουµε στο παιχνίδι. Αυτή η ώρα δεν είναι ώρα 
για εκµάθηση ή διδασκαλία 
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Τι κάνουµε αν το παιδί 
µας προκαλεί 

µε προβληµατικές 
συµπεριφορές;

Αγνοούµε: 
το “κλαψούρισµα” 
και άλλες ενοχλητικές συµπεριφορές. 
Αν το παιδί της συνεχίζει, µπορούµε να πούµε κάτι του στιλ:
“Βλέπω αγάπη µου ότι κάτι σε δυσκολεύει. 
Θέλεις να µου πεις τι συµβαίνει; Είµαι εδώ για εσένα!”

Επαινούµε: 
Όταν το παιδί σταµατήσει την ενοχλητική συµπεριφορά, 
επαινούµε τη θετική συµπεριφορά.“Μου αρέσει έτσι όπως κάθεσαι δίπλα µαζί µου”, 
“Μου αρέσει που χρησιµοποιείς πιο χαµηλή φωνή”. 
“Χαίροµαι που µοιράστηκες µαζί µου, τη δυσκολία σου”.  
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I tried to teach my child with books:
he gave me only puzzled looks.

I tried to teach my child with words:

Despairingly, I turned aside;
“How shall I teach my child?”

I cried.

Into my hand
he put the key;

“Come”, he said,
“PLAY WITH ME!”

-Anonymous

@playfortherapygr



Κείµενα: Χαρά Σφέτσα, Ψυχολόγος, Παιγνιοθεραπεύτρια (εκ), 
Ειδικός Θεραπευτικού Παιχνιδιού

@playfortherapygr

Για περισσότερες πληροφορίες

www.playfortherapy.gr
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