
  

 

Δραστηριότητα 

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά 
 

 

 

 

 

 

Κατασκευή: Παίρνουμε τα μπουκάλια τα γεμίζουμε νερό , τα βάζουμε στην σειρά ή σε όποια άλλη 

διάταξη μας αρέσει και ξεκινάμε το παιχνίδι. 

Αν θέλετε μπορείτε να διακοσμήσετε τα μπουκάλια ή μέσα στο νερό να βάλετε λίγο χρώμα 

ζαχαροπλαστικής.  

 

 

 

Της εκπαιδευτικού Γεωργίας Μποτίνη 

17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 

 

 

 1. Είστε έτοιμοι για μπόουλινγκ;  

 Χρειαζόμαστε: 

✓ Παλιά μπουκάλια νερού 

✓ Ένα μικρό μπαλάκι 

 

 

 

Μπορούμε να παίξουμε παρόμοιο παιχνίδι με κονσέρβες ή κουτάκια αναψυκτικών 

που μπορούμε και να τα ζωγραφίσουμε. 

 

 

2. Πυραμίδα από πλαστικά ποτήρια  

Φτιάξε μια πυραμίδα από όσα περισσότερα 

ποτήρια μπορείς. Νικητής είναι αυτός που θα 

έχει φτιάξει την πυραμίδα με τα περισσότερα 

ποτήρια. 

 

 



  

 

Δραστηριότητα 

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά 
 

 

Κατασκευή: 

Πάνω στο χαρτόνι σχεδιάζουμε τις γραμμές της τρίλιζας. Στα  τρία καπάκια σχεδιάζουμε το γράμμα Χ 

και στα άλλα τρία το γράμμα Ο. 

Παίζεται με δύο παίχτες. Ο ένας παίρνει τρία καπάκια με το Χ και ο άλλος τρία καπάκια με το Ο. 

Παίζοντας ένας -  ένας θα πρέπει να βάλεις πρώτος τα γράμματα σου σε σειρά ή διαγώνια. 

 

 

 

Κατασκευή: Σχεδιάζουμε το χαρτόκουτο  και το κόβουμε όπως στην παραπάνω εικόνα. 

Χρωματίζουμε το κάθε τετράγωνο άνοιγμα με διαφορετικό χρώμα. Στην 

συνέχεια διαλέγουμε ένα χρώμα από τα τετράγωνα ανοίγματα και προσπαθούμε κυλώντας το 

μπαλάκι μας να μπει πρώτο στο δικό μας τετράγωνο. 

 

 

 

3. Φτιάχνουμε τη δική μας τρίλιζα 

   Χρειαζόμαστε: 

✓ 6 καπάκια από πλαστικά μπουκάλια 

✓ Σκληρό χαρτόνι κατά προτίμηση 

✓ Μαρκαδόρο 

 

4. Ποιος θα παίξει γκολφ; 

Χρειαζόμαστε: 

✓ 6 καπάκια από πλαστικά μπουκάλια 

✓ Σκληρό χαρτόνι κατά προτίμηση 

✓ Μαρκαδόρο 

 



  

 

Δραστηριότητα 

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή:  Αφού κόψουμε τη βάση των πιάτων και αφήσουμε το γύρω-γύρω, αν θέλουμε τα  

ζωγραφίζουμε. Στη συνέχεια, κολλάμε το ρολό πάνω σε ένα αναποδογυρισμένο πιάτο, όπως στη  

φωτογραφία, και προτρέπουμε το παιδί να σταθεί σε προκαθορισμένη απόσταση και να πετάξει ένα –  

ένα τα χάρτινα πιάτα με στόχο να τα περάσει μέσα από το ρολό. 

Μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιώντας παλιούς κρίκους από τις κουρτίνες και 
μπουκάλια με λεπτό στόμιο. 

 

5. Χόκεϊ με κούτα και μπαλόνια 

Χρειαζόμαστε: 

✓ Μεγάλο χαρτόκουτο 

✓ Μπαλόνια 

✓ Ψαλίδι 

Κατασκευή : Κόβουμε το χαρτόκουτο από την μια πλευρά για  
να σχηματίσουμε ένα μεγάλο μεγάλο άνοιγμα.  

Το χαρτόνι που περίσσεψε το κόβουμε στο τέσσερα και το χρησιμοποιούμε  

ως μπαστούνι του χόκεϊ. 

Με το κομμάτι χαρτόνι σπρώχνουμε το μπαλόνι και προσπαθούμε να το 
βάλουμε στο άνοιγμα του μεγάλου χαρτόκουτου. Αυτός που έχει βάλει 
τα περισσότερα μπαλόνια είναι νικητής.  

 

 6.  Παίζω με τους κρίκους 

Χρειαζόμαστε: 

✓ Χάρτινα πιάτα 

✓ Κολλητική ταινία 

✓ Ρολό κουζίνας (χωρίς το χαρτί) 

✓ Μαρκαδόρους 

 

https://paixnidaki.com/wp-content/uploads/2016/11/6cda940996f4b5522254d20415d695aa.jpg


  

 

Δραστηριότητα 

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά 
 

 

7.  Φτιάχνω το δικό μου ποδοσφαιράκι 

Χρειαζόμαστε: 

➢ Ένα κουτί (π.χ. από παπούτσια) 

➢ Μανταλάκια 

➢ Ξυλάκια από σουβλάκι 

Κατασκευή: Σχεδιάζουμε και κόβουμε το κουτί όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

Περνάμε τα ξυλάκια στις  πλαϊνές πλευρές του κουτιού. 

Τέλος παίρνουμε τα μανταλάκια και τα τοποθετούμε στα 

ξυλάκια όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 

 

8.   Παιχνίδι λαβύρινθος  

Χρειαζόμαστε: 

➢ Το καπάκι από ένα κουτί παπουτσιών 

➢ Καλαμάκια πολύχρωμα 

➢ Ζεστή κόλλα σιλικόνης 

➢ Ψαλίδι 

 

 

 



  

 

Δραστηριότητα 

Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά 

 

Κατασκευή : Κολλάμε προσεκτικά μέσα στο κουτί με τη ζεστή κόλλα σιλικόνης. Τοποθετούμε τα 
καλαμάκια με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιαχτεί ένας λαβύρινθος Τα κολλάμε αφού είμαστε σίγουροι ότι 
ο λαβύρινθος είναι όπως  θέλουμε. Προαιρετικά μπορείτε να κολλήσετε από πάνω διάφανο πλαστικό 
έτσι ώστε να μη βγαίνει το μπαλάκι έξω. 
 
 

 

Καλή διασκέδαση! 
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