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ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ NATURE-PLAY:   

To παιχνίδι στη φύση είναι ελεύθερο 
όταν λέμε ελεύθερο εννοούμε το αυθόρμητο, οδηγούμενο από 
τα παιδιά παιχνίδι. 

To Nature Play έχει μεγαλώσει και μετρά 8 ομάδες παιχνιδιού που 
φέρουν το όνομα καθώς και δύο ομάδες δημιουργικής προσχολικής 
απασχόλησης που χρησιμοποιουν το συγκεκριμμένο μοντέλο 
προσέγγισης και υποστήριξης ελεύθερου παιχνιδιού. Τα τελευταία 
τρία χρόνια, η βασική μας προτεραιότητα ήταν να ωθήσουμε γονείς 
και παιδιά να βγουν έξω στη φύση τακτικά, παρέχοντας σε 
εβδομαδιαία βάση, 'χώρο' για ελεύθερο παιχνίδι, δηλάδή χρόνο 
χωρίς δομημένες δραστηριότητες ή παιχνίδι κατευθυνομενο από 
ενήλικες. Τώρα πλέον που γονείς και παιδιά ενστερνίστικαν το 
παιχνίδι στη φύση σε τακτική βάση, είναι καιρός να εμβαθύνουμε 
στην πρακτική του ελεύθερου παιχνιδιού. 

Παιδιά όλων των ηλικιών, από την φύση τους ακολουθούν τις 
γενετικά κωδικοποιημένες ορμές τους για να παίξουν. Το μόνο που 
χρειάζοντα είναι ενήλικες που να καταλαβαίνουν αυτά τα 
προδιαγεγραμμένα από τη φύση πρότυπα και να δίνουν έμφαση στο 
να γίνουν Σύμμαχοι Παιχνιδιού.Οι παρακάτω οδηγίες του Nature Play 
θα βοηθήσουν τους ενήλικες να γίνουν σύμμαχοι στο παιχνίδι των 
παιδιών τους. 

Πως είναι το ελεύθερο παιχνίδι;  Eπιβράδυνε και κάνε ένα βήμα 
πίσω Ένα μεγάλο κομμάτι της υποστήριξης του ελεύθερου παιχνιδιού 
αφορά στο να κατεβάσεις ταχύτητες, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να 
παρατηρεις, αλλά για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να πηγαίνεις αργά. 

Το ελεύθερο παιχνίδι σημαίνει να περιμένεις να δεις τι ʻξετυλίγεταιʼ-
δεν χρειάζεται βιασύνη. 

Όλοι μαθαίνουμε  Ως γονείς, ένα από τα σημαντικά πράγματα που 
πρέπει να θυμόμαστε είναι οτι δεν είναι απαραίτητο να 
καταλαβαίνουμε τα πάντα συνέχεια. Είτε αφορά στα στάδια 
ανάπτυξης του παιδιού, είτε έχει κάνει με βοτανολογία, ορνιθολογία 

κτλ δεν χρειάζεται να βλέπουμε την κάθε στιγμή σαν μια στιγμή 
μάθησης. Δεν πειράζει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αφήσουμε 
τη μάθηση να ʻξετυλιχτείʼ αντί να την κατευθύνουμε κάθε στιγμή. 
Στην πραγματικότητα δεν έχουμε να διδάξουμε κάτι γιατί τα παιδιά 
συνεχώς μαθαίνουνε. Επίσης είναι καλό να μην επεμβαίνουμε στις 
διάφορες καταστάσεις που βρίσκονται τα παιδιά μας ʻδιορθώνονταςʼ, 
αλλα να τα αφήνουμε να λύνουν τα προβλήμματα μόνα τους. 
Κερδίζουμε πολλά περιμένοντας, παρατηρώντας , βλέποντας τι 
ξετυλίγεται μπρόστά στο άτομο που μαθαίνει. Με αυτό τον τρόπο 
μαθαίνουμε κι εμείς με τα παιδιά και από τα παιδιά. 

Aς ξεκινήσουμε  Στο Νature Play μπορούμε να βιώσουμε ποικίλες 
εμπειρίες παιχνιδιού-και δεν έχουν να κάνουν όλες με το να 
τρέξουμε για να εξερευνήσουμε και να παίξουμε. Μερικά παιδιά είναι 
έτοιμα να ξεκινήσουν πριν καν το πάρουμε χαμπάρι-σε αυτή την 
περίπτωση μπορούμε να μείνουμε εκέι που είμαστε ή να 
ακολουθήσουμε από κάποια απόσταση βρίσκοντας μια θέση για να 
κάτσουμε και να παρατηρήσουμε. Άλλα παιδάκια μπορεί να θέλουν 
να κάτσουν λίγο μαζί μας-εδώ μπορούμε να χαλαρώσουμε μαζί, 
περιτριγυρισμένοι από φύση. Επισης μπορεί να νιώσουμε οτι θέλουμε 
να εξερευνήσουμε εμείς οι ίδιοι και οι μικρότεροι φίλοι μας να 
θελήσουν να μας ακολουθήσουν. Παρόλο που σʼαυτή τη περίπτωση 
την πρωτοβουλία έχουμε πάρει εμείς, μπορεί στην πορεία να 
βρεθούμε σʼενα παράλληλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη και να 
μοιραστούμε το θάυμα της ανακάλυψης δίπλα-διπλα. Ανακαλύψαμε 
με τον καιρό οτι οι καιρικές συνθήκες είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει το παιχνίδι. Στον ζεστό καιρό τα παιδιά 
φεύγουν και απομακρύνονται μόνα τους πιο εύκολα, ενώ στο κρύο ή 
όταν βρέχει έχει κάνει πιο πολύ με το παιχνίδι και την εξερεύνηση 
όλων μαζί σε κίνηση. Άλλοτε καθόμαστε και άλλοτε στεκόμαστε-αν 
και να σημειώσουμε εδώ οτι καλύτερο είναι να καθόμαστε και να 
παρατηρούμε, με το βλέμμα μας μας να είναι στο ιδιο ύψος των 
παιδιών, ωστόσο με κρύο ή υγρό καιρό το να στεκόμαστε όρθιοι είναι 
το πιο βολικό. 

Κίνηση και ισορροπία  Το παιχνίδι ξεκινά με την κίνηση και το να 
αφήνουμε στα παιδιά μας την ελευθερία να κινηθούν και να βρουν 
μόνα τους την ισορροπία τους είναι σημαντικό κομμάτι του 
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ελεύθερου παιχνιδιού. Όταν υποστηρίζουμε τη φυσική εξέλιξη της 
κινητικής ανάπτυξης των παιδιών, τα παιδιά πλέον προχωρούν με τον 
δικό τους ρυθμό, κάνοντας βήματα και αναλαμβάνοντας ρίσκα μόνο 
όταν νιώσουν πραγματικά έτοιμα και ικανά. Και ακριβώς επειδή τους 
δόθηκε αρκετός χρόνος, περιμένουν μέχρι να νιώσουν πραγματικά 
έτοιμα πριν προχωρήσουν στο να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. 
Ως συνέπεια αυτά τα παιδιά έχουν πολύ λιγότερα ατυχήματα από 
αυτά που τα βοηθούν. 

Το ελεύθερο παιχνίδι έχει να κάνει με το να περιμένεις να δεις τι 
διαδραματίζεται-και όχι να βάζεις το παιδί σου σε οποιαδήποτε θέση 
από την οποία δεν μπορεί να μπεί( ή να βγεί) από μόνο του. Το παιδί 
σου δεν χρειάζεται ʻχέρι βοήθειαςʼ ειδικά όταν μπορεί να βοηθηθεί 
από μόνο του. 

Μπουσούλημα  Τα παιδιά που αναπτύσσονται με βάση τον γενετικό 
κώδικα του οργανισμού τους, πάντα μπουσουλάνε πρώτα και μετά 
κάθονται, στέκονται ή περπατάνε μόνα τους. Το μπουσουλημα είναι 
ένα σημαντικό στάδιο της ανάπτυξης κάθε παιδιού, προετοιμάζει το 
σώμα τους και ρυθμίζει την ισορροπία τους έτσι ώστε να μπορέσουν 
αργότερα να κάτσουν, να σταθούν και να περπατήσουν χωρίς να 
πέσουν. Επίσης το μπουσούλημα είναι η περίοδος που η 
περιφερειακή όραση αναπτύσσεται και ο συγχρονισμός κίνησης 
ματιού-χεριού τελειοποιέιται. 

Το ελεύθερο παιχνιδι έχει να κάνει με την αναμονή του να δούμε τι 
ξετυλίγεται- όχι να υποβοηθούμε να σταθεί, να περπατήσει ή να 
σηκώνουμε για να σκαρφαλώσει ένα παιδί που ακόμα τελειοποιεί την 
ικανότητα του μπουσουλήματος. 

Το να στέκεσαι  Mετά το μπουσούλημα, έρχεται η ικανότητα του να 
στέκεσαι όρθιος καθώς κρατιέσαι από πράγματα, και τα καλύτερα 
πράγματα για να κρατηθείς είναι αυτά που δεν κινούνται. Τελικά το 
παιδί καταφέρνει να σταθεί χωρίς βοήθεια στα δυο πόδια. Αυτό το 
σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της ισορροπίας θα πάρει μήνες να 
τελειοποιηθεί με φυσικό τρόπο. Όταν το παιδί είναι πια σίγουρο για 
την ισορροπία του πέρνει το ρίσκο να ισορρποπήσει στο ένα πόδι και 
να κινήσει το άλλο μπροστά, να κάνει δηλαδή το πρώτο του βήμα. 

Το ελεύθερο παιχνίδι έχει να κάνει με την αναμονή του να δεις τι 
ξετυλίγεται - όχι να ʻπερπατάςʼ το παιδί πριν μπορέσει να το κάνει 
μόνο του χωρίς βοήθεια ή να το σηκώνεις για να σκαρφαλώσει. 

Δεν μπορείς να διδάξεις ισορροπία στο παιδί σου και είναι αδύνατο 
για το παιδί σου να τελειοποιήσει τις ισορροπιστικές ικανότητες ενώ 
του κρατάς τα χέρια για να σταθεί, να περπατήσει ή να σκαρφαλώσει. 

Βοηθώντας τον ʻβοηθούμενοʼ  Tα παιδιά μαθαίνουν τι είναι ικανά να 
καταφέρουν με το σώμα τους κάνοντας τα πράγματα χωρίς βοήθεια. 
Όταν τα παιδιά συνηθίζουν να δέχονται βοήθεια προκειμένου να 
καταφέρουν συγκεκριμμένες θέσεις με το σώμα τους πριν ακόμα να 
είναι έτοιμα, μεγαλώνουν περιμένοντας πάντα βοήθεια. 
Παραδέιγματα αδικαιολόγητης βοήθειας περιλαμβάνουν το να σε 
σηκώνουν για να σκαρφαλώσεις, να σε σταθεροποιούν όταν 
προσπαθείς να ισορροπήσεις, να σε σώζουν επειδή υπάρχει ʻη 
πιθανότηταʼ να πέσεις ή να κολήσεις-και όλα αυτά χωρίς να 
περιμένουμε να δούμε αν μπορούν μόνα τους να τα διαχειριστούν. 
Επίσης δεν έχουν ιδέα όσον αφορά τον κίνδυνο. Ίσως πάρει λίγο 
χρόνο μέχρι το παιδί να προσαρμοστεί στη νέα προσεγγιση 
ʻυποστήριξης. Στην αρχή θα στρέφεται προς εσένα για βοήθεια και 
καθοδήγηση-αλλά δεν θα κάνεις τίποτε. Με τρόπο θα του δώσεις να 
καταλάβει οτι μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες μόνο του και μʼαυτό 
τον τρόπο θα επαναπρογραμματίσει την εκτίμηση που έχει για τον 
κίνδυνο. Αυτή η διαδιακασία μπορέι να πάρει χρόνο, προετοιμασου 
σιγά-σιγά ʻνα αφήσεις το χέριʼ (κυριολεκτικά και μεταφορικά). 

Παρακάτω προτείνονται τρεις βοηθητικοί τρόποι για να βοηθήσεις 
τον ʻβοηθούμενοʼ να μάθει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

1. 1 .Πρώτα περίμενε και μετά ρώτα, αφήνοντας χρόνο για να 
δεις αντιδράσεις πριν το σηκώσεις από μια τούμπα/πτώση. 

2. Ποτέ μην τοποθετείς το παιδί σου μια θέση απο την ποία δεν 
μπορούν να μπούν ή να βγούν μόνα τους. 

3. Πρότεινε εναλλακτικούς τρόπους για να κάνουν πράγματα 
που να είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Χωρίς τη βοήθειά 
σου θα νακαλύψουν τι είναι ικανά να καταφέρουν μόνα Πνα 
βρουν τρόπους να καταφέρουν πράγματα. 
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Εξερεύνηση 

Aντικείμενα ενδιαφέροντος  Τι να περιμένεις – τα μικρά μωρά θα 
εξερευνούν με τα χέρια και το στόμα τους. Όλα είναι άγνωστα και 
καινούργια γιʼ αυτά και ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξουν 
πληροφορίες είναι μεσω του στόματος. 

Πως να υποστηρίξεις την εξερεύνηση – παρατήρησε, τα περισσότερα 
αντικείμενα πρώτα τα γεύονται και μετά τα αφήνουν. Αν θές το 
αντικείμενο έξω από το στόμα τους και στο χέρι σου, καλύτερα μην 
το αρπάξεις αλλάζήτα το με την παλάμη σου ανοιχτή. Δηλητηριώδη 
και επικίνδυνα αντικείμενα πρέπει να αποφεύγονται τελείως. 

Το ελεύθερο παιχνίδι έχει να κάνει με την συλλογή πληροφοριών 
μέσω της αφής, γεύσης και όσφρησης- δεν χρειάζεται να τα 
διακόπτεις από το να εξερευνούν. 

Μπουσούλημα και σκαρφάλωμα  Τι να περιμένεις – μεγαλύτερα μωρά 
που ομως δεν περπατάνε ακόμη μόνα τους χρειάζονται χρόνο για να 
εξερευνήσουν στα τέσσερα, και στα τέσσερα σημαίνει οτι θα 
λερώνουν τα χέρια τους, τα γόνατά τους, τα πόδια και τον πωπό 
τους, γιαυτό φορέστε τους κατάλληλα ρούχα. 

Πώς να υποστηρίξεις την εξερεύνηση ενώ ακόμη μπουσουλάνε και 
σκαρφαλώνουν – παρατήρησε, βρες ένα μέρος από το οποίο 
μπορούν να σε βλέπουν και να τα βλέπεις. Έχοντας οπτική επαφή 
μαζί τους, τους δίνεις όλη την υποστήριξη που χρειάζονται. Αν 
δείχνουν οτι έχουν ʻκολήσειʼ κάπου καθώς σκαρφαλώνουν (σʼένα 
κορμό ή πλαγιά) ή οτι χάνουν την ισορροπία τους και πάνε να 
πέσουν-περίμενε και παρατήρησε. Δώστους αρκετό χρόνο να 
βελτιώσουν τη θέση του σώματός τους. Μπορεί να νιώσουν καλά και 
να συνεχίσουν ή να σε καλέσουν. 

Το ελέυθερο παιχνίδι σημαίνει να μπουσουλάνε και να 
σκαρφαλώνουν έτσι ώστε να βρουν την ισορροπία τους-δεν 
χρειάζεται να τα κρατάς ή να τα βοηθάς. 

Περπατώντας στην χαμηλή βλάστηση  Τι να περιμένεις-τα νήπια (από 

1 και πάνω) και τα μεγαλύτερα παιδιά θα απομακρυνθούν για να 
εξερευνήσουν στα δυο πόδια πλέων. Το παιδί σου χρειάζεται να ξέρει 
οτι είσαι εκεί και τα πιο πολλά παιδιά θα απομακρυνθούν τόσο όσο 
αισθάνονται ασφάλεια (ως την αόρατη γραμμή ασφαλείας τους). Αν 
μετακινηθείς μαζί τους, θα προχωρήσουν κι άλλο, αν παραμείνεις 
στη θέση σου θα πάνε ως την ʻάκρηʼ της γραμμής ασφαλεία τους. 

Πως να υποστηρίξεις τα παιδιά ενώ εξερευνούν μέσα στη 
βλάστηση Καθόρισε ένα σημείο από το οποίο θα έχεις οπτική επαφή, 
προκειμένου να μπορείς να τα υποστηρίξεις και από κοντα και από 
μακριά, ακολούθησέτα απο πολύ κοντα μόνο αν είναι απαραίτητο.  Αν 
έχεις αρχίσει ήδη το ʻκυνηγητόʼ με το νήπιό σου (αυτό που λένε οτι 
μόλις αρχίσει να περπατάει: ʻτο κυνηγάω τρέχω από πίσω τουʼ), θα 
συμβεί ακριβώς αυτό: το νήπιό σου θα απομακρυνθεί τόσο όσο θα 
νιώθει άνετα πριν γυρήσει πίσω να κοιτάξει την ʻάγκυράʼ του δηλαδή 
εσένα αν ακολουθείς. Μπορείςνα σταματήσεις το κυνηγητό 
κάνοντας ομάδα με έναν ακόμη γονιό. Ενώ εσύ θα παραμείνεις στη 
θέση σου, ο άλλος/η θα το παρατηρεί από πιο κοντινή απόσταση σε 
σχέση με την δική σου. Ίσως χρειαστεί κάποιες φορές δοκιμής μέχρι 
να σταματήσει ʻτο κυνηγητόʼ. 

Ελεύθερο παιχνίδι είναι το να παρατηρείς άλλοτε απο κοντά κι 
άλλοτε από πιο μακρινή απόσταση-δεν είναι απαραίτητο να το 
ακολουθείς ʻστενάʼ (να τρέχεις από πίσω του όπου κι αν πηγαινει). 

Μοιράζομαι  Το να μοιράζομαι είναι μια ενήλικη έννοια που τα παιδιά 
δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν εώς αρκετά αργότερα.  Τι να 
περιμένεις – μερικά μωρά ανταλλάσουν πράγματα το ένα με το άλλο 
με χαρά αλλά κάποια στιγμή το αντικείμενο γίνεται προέκταση του 
εαυτού τους και θα υπάρξει φορά που τα παιδιά θα στεναχωρηθούν 
εξαιτίας αυτού του ΕΝΟΣ αντικειμένου καθώς μαθαίνουν να 
διαπραγματεύονται και να διαχειρίζονται τα αισθήματά τους όσον 
αφορά την ιδιοκτησία. Εαν τα αφήσουμε χωρίς ενήλικη παρέμβαση, 
δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το πρόβλημα συνήθως προκύπτει με τον 
ενήλικα που νιώθει την ανάγκη για «μάθημα πώς να μοιράζομαι». Το 
παιδί που «αναγκάζεται να μοιραστεί» δεν μοιράζεται, υπακούει. 

Πως υποστηρίζουμε την παιδική δραστηριότητα με αντικείμενα. Κάνε 
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ένα βήμα πίσω και παρατήρησε. Εάν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση 
περιμένουμε να δούμε αν μπορεί το παιδί να το επιλύσει μόνο του. 
Εαν δεν μπορεί, τότε το άτομο που κρατάει το αντικείμενο είναι ο 
ιδιοκτήτης, και όταν τελειώσει η σειρά τους με το αντικείμενο 
μπορούν να το προσφέρουν στο άλλο παιδί. 

Στο ελεύθερο παιχνίδι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει – δεν 
αναγκάζουμε τα παιδιά να μοιράζονται. 

Σύγκρουση  Η σύγκρουση είναι απαραίτητη για να μάθουμε να 
διαπραγματευόμαστε, να διεκδικούμε τα διακαιώματά μας, να 
μπαίνουμε στη θέση του άλλου και πολλά ακόμα. Η σύγκρουση 
μπορεί επίσης να μας κάνει να νιώσουμε πολύ άβολα. Το πως θα 
εξομαλύνουμε καταστάσεις σύγκρουσης θα καθορίσει εάν το παιδί 
μάθει κάτι από μόνο του από την εμπειρία της σύγκρουσης ή εάν θα 
αποτελέσει ευκαιρία για τον ενήλικα για μάθημα. Ο τρόπος με τον 
οποίο διαχειριζόμαστε συγκρούσεις ανάμεσα σε μας και το παιδί 
μπορεί να είναι αυταρχικός «Κάνε αυτό που σου είπα (Ντρέπομαι 
τόσο πολύ), από το παιδί και αυταρχικός «Ας κάνουμε μια συμφωνία», 
ή παθητική «Οτιδήποτε αρκεί να μην ουρλιάζεις (Ντρέπομαι τόσο 
πολύ). Κανένας δεν νιώθει ντροπή όταν μια κατάσταση σύγκρουσης 
αντιμετωπίζεται δίκαια. 

Στο ελεύθερο παιχνίδι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει – 
παρεμβαίνουμε μόνο όταν υπάρχει επιθετική συμπεριφορά, βία ή 
όταν η διαπραγμάτευση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. 

Φαγητό  Στο ελεύθερο παιχνίδι μοιραζόμαστε υγιεινό κολατσιό μαζί 
σε κάθε συνάντηση. Πιστεύουμε ότι το φαγητό πρέπει να είναι πάντα 
απόλαυση. Για πολλά παιδιά είναι πολύτιμη εμπειρία το να παίρνουν 
από το «μοιρασμένο» φαγητό και να «εξερευνούν» νέες γεύσεις. 
Τώρα είναι η ώρα για τους ενήλικες να δώσουν το καλό παράδειγμα 
και να μοιραστούμε όμορφα. Όταν το παιδί κάνει δικές του 
διατροφικές επιλογές περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει – πολλοί 
γονείς έχουν διαπιστώσει πως όταν μοιράζονται φαγητό στο Nature 
Play τα παιδιά τους απολαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών 
απ΄ότι συνήθως. 

Γραμμένο από την Clare Caro  www.nature-play.co.uk	  


