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Το παιχνίδι είναι μία ιδέα και δημιουργία του εκπαιδευτικού 
πληροφορικής Αλέξανδρου Παρουσίνα.  





ΠΑΙΧΝΙΔΙ
“Ντετέκτιβ Ασφαλούς Διαδικτύου”

Στοχευμένο κοινό
Μαθητές Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 

Σκοπός
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ως πηγή αναφοράς και βοήθειας χρησιμοποιεί το 
παραμύθι Γιαγιά, πρόσεχε στο διαδίκτυο , από το saferinternet4kids.gr.
Σκοπός των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού Ντετέκτιβ Ασφαλούς Διαδικτύου είναι 
οι μαθητές/μαθήτριες να αναζητήσουν κριτικά και να εκφραστούν δημιουργικά σε 
ζητήματα που έχουν σχέση με:
• προβληματικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο
• αναγνώρισης της σημασίας και της χρησιμοποίησης βασικών κανόνων του    

#Netiquette
• ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακής πολιτότητας
• ενίσχυσης της κουλτούρας συνεργασίας και ενσυναίσθησης

Μέθοδος υλοποίησης
Οι δραστηριότητες μπορεί να γίνουν είτε ομαδικά (προτείνεται), όπου οι μαθητές /
μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες των 2 ή 3 αλλά είτε και ατομικά. Ως χώρος 
υλοποίησης προτείνεται το εργαστήριο Πληροφορικής, για πρόσβαση και 
χρησιμοποίηση του υλικού αναφοράς από τους μαθητές.
Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί σύντομα στους μαθητές τον σκοπό του παιχνιδιού.
Αναφέρει τα στάδια του παιχνιδιού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα εξελιχθεί.
Δίνει χρόνο στους μαθητές/μαθήτριες να διαβάσουν αρχικά τις περιπτώσεις του
οδηγού δραστηριοτήτων.
Δημιουργεί τις ομάδες των μαθητών / μαθητριών, εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο
εργασίας.
Ξεκινάει το παιχνίδι. Στην περίπτωση ομάδων μαθητών / μαθητριών η αναζήτηση 
των απαντήσεων γίνεται από κοινού και οι μαθητές συζητούν εντός της ομάδας 
τους. Στην περίπτωση που οι μαθητές / μαθήτριες παίζουν ατομικά, θα χρειαστεί να 
καταγράψουν τις απαντήσεις τους σε μια κόλλα χαρτί.
Ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, ενθαρρύνει 
τους μαθητές/μαθήτριες να αναζητήσουν τις απαντήσεις ψάχνοντας ως ντετέκτιβ, 
στα σχετικά αποσπάσματα του παραμυθιού “Γιαγιά πρόσεχε στο διαδίκτυο”.

Χρόνος παιχνιδιού: προτείνεται 1 διδακτική ώρα.



Πρώτο Στάδιο Παιχνιδιού 

Χρησιμοποίησε ένα ζάρι που έχεις ήδη. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ζάρι, δημιούργησε το δικό σου! 

Βήματα για να φτιάξεις το δικό σου ζάρι

1. Το πρώτο βήμα είναι να εκτυπώσεις το μοτίβο. 

2. Έπειτα κόψε προσεκτικά το παρακάτω σχήμα ζαριού. Να ξέρεις ότι το ζάρι θα είναι πιο εύκολο 
να γίνει και θα κυλήσει καλύτερα αν οι γραμμές κόβονται ίσιες.

3. Σχημάτισε τον κύβο ζαριού κολλώντας τις πλευρές στα σημεία που δείχνει η εικόνα.

4. Τέλος, αρίθμησε τις πλευρές του ζαριού από το 1 ως το 6.



Δεύτερο Στάδιο Παιχνιδιού 

Ρίξε το ζάρι – Δες τον αριθμό

Δες τον αντίστοιχο αριθμό από τον παρακάτω πίνακα: κάνε τη δραστηριότητα, ψάξε για πληροφορίες 

που θα σε βοηθήσουν στις απαντήσεις σου, μέσα στο παραμύθι “Γιαγιά, πρόσεχε στο διαδίκτυο”.

Ρίξε ξανά το ζάρι και συνέχισε για την επόμενη δραστηριότητα.

Ελάχιστος αριθμός δραστηριοτήτων: 3

Οι δραστηριότητες βασίζονται στο παραμύθι 

“Γιαγιά πρόσεχε στο διαδίκτυο” που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: 

https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet/.

https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet/


Αριθμός Ζαριού Ποιος/ ποια; Τι συμβαίνει... Τι αισθάνεσαι; 

Αθηνά:
«Λοιπόν γιαγιά, στο
διαδίκτυο υπάρχουν 
πολλά κοινωνικά δίκτυα 
όπου μπορείς να ανοίγεις 
προφίλ, να ανεβάζεις 
φωτογραφίες σου ή 
βίντεο, να συνομιλείς
με τους φίλους σου και 
να κάνεις ακόμα και
καινούριους φίλους. Εγώ
όμως επειδή δεν είμαι
ακόμα 13 χρονών, δεν
πρέπει να χρησιμοποιώ 
τα κοινωνικά δίκτυα»

• Συμφωνείς ή όχι με την 
άποψη της Αθηνάς;

• Τι συμβουλές θα έδινες 
σε έναν φίλο / φίλη σου 
που θέλει να ανοίξει 
προφίλ σε κάποιο από 
τα γνωστά κοινωνικά 
δίκτυα;

Σημείωση:
Εντόπισε στο παραμύθι
«Γιαγιά πρόσεχε στο 
διαδίκτυο» βοηθητικές 
πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Γιαγιά:
«...Έχω δει στο διαδίκτυο
και υπάρχουν κάποιοι
διαγωνισμοί που μπορείς 
να κερδίσεις τέτοια κινητά 
ή ακόμα και ταξίδια. Δε θα
ήταν καλή ιδέα να πάρω
μέρος σε κάποιον από
αυτούς του 
διαγωνισμούς;»

• Αν ήσουν στη θέση της 
Αθηνάς, τι θα έλεγες 
στην γιαγιά; 

• Τι μπορεί να συμβεί;

Σημείωση:
Εντόπισε στο παραμύθι
«Γιαγιά πρόσεχε στο 
διαδίκτυο» βοηθητικές 
πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Αθηνά:
«Γιαγιά, στο διαδίκτυο
κυκλοφορούν πολλά 
ψέματα γι’ αυτό δεν 
πρέπει να πιστεύεις ό,τι 
διαβάζεις.»

• Πιστεύουμε όλα 
όσα βλέπουμε στο 
Διαδίκτυο;

• Ελέγχουμε την 
εγκυρότητα μιας 
πληροφορίας; Αν ναι 
πως; 

• Τι προσέχουμε προτού 
αναδημοσιεύσουμε κάτι;

Απάντησε στις παραπάνω 
ερωτήσεις.

Σημείωση:
Εντόπισε στο παραμύθι
«Γιαγιά πρόσεχε στο 
διαδίκτυο» βοηθητικές 
πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Οδηγός αναζήτησης απαντήσεων



Αριθμός Ζαριού Ποιος/ ποια; Τι συμβαίνει... Τι αισθάνεσαι; 

Άρτεμης:
«Και να μην αποδέχεσαι
αιτήματα φιλίας από
αγνώστους».

• Πως εξηγεί η Αθηνά 
στη γιαγιά της αυτή την 
απάντηση της Άρτεμη; 

Απάντησε την παραπάνω 
ερώτηση.

Σημείωση:
Εντόπισε στο παραμύθι
«Γιαγιά πρόσεχε στο 
διαδίκτυο» βοηθητικές 
πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Ερμής:
«Τα μικρά παιδιά δεν
πρέπει να χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο μόνα τους 
χωρίς την επίβλεψη 
κάποιου ενήλικα» γαύγισε 
ο Ερμής.

• Τι πρέπει να κάνει 
ένα παιδί αν δει κάτι 
στο διαδίκτυο και το 
αναστατώσει;

Γράψε την άποψη σου!

Σημείωση:
Εντόπισε στο παραμύθι
«Γιαγιά πρόσεχε στο 
διαδίκτυο» βοηθητικές 
πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Αθηνά:
«Αχ γιαγιά μου πόσο δίκιο
έχεις!» αναφώνησε η
Αθηνά. «Την ίδια 
συζήτηση είχαμε σήμερα 
στο σχολείο και η 
δασκάλα μας είπε
αυτό ακριβώς. Ότι δεν
πρέπει να ξοδεύουμε 
πολλές ώρες στο 
διαδίκτυο γιατί...»

• Ψάξε στο παραμύθι 
και βρες τι απάντησε 
η δασκάλα στα παιδιά 
για το πόσο πρέπει να 
χρησιμοποιούμε το 
διαδίκτυο. 

• Τι άλλο τους είπε πως 
πρέπει να προσέχουν; 

Σημείωσε τι ανακάλυψες!

• Νομίζεις πως η Αθηνά είναι ενημερωμένη για θέματα ορθής και ασφαλής χρήσης του 
διαδικτύου; Ναι ή όχι;

• Από ποιες από τις δραστηριότητες του οδηγού αναζήτησης και έκφρασης απαντήσεων μπορείς 
να το αιτιολογήσεις;

• Γατί νομίζεις ότι είναι σημαντικό και για σένα να είσαι ενημερωμένος για το διαδίκτυο, όπως η 
Αθηνά;

Συζήτηση στην τάξη



«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»


