
Toy Story 
«Τμ ηαλίδη ηςκ παηπκηδηώκ από ηεκ αιάκα ζημκ Ε/Υ» 

Ερευνητικό Ερώτημα: 

Παιηά λεπαζμέκα παηπκίδηα 
ηεξ αοιήξ 



Πνηκ μενηθά πνόκηα, δεκ οπήνπακ 
ηειεμνάζεηξ, ζηενεμθςκηθά, ειεθηνμκηθά 
παηπκίδηα ή ιεθηά γηα αθνηβά  παηπκίδηα. 

Τμ γεγμκόξ, όμςξ, όηη δεκ οπήνπε μεγάιε 
θίκεζε ζημοξ δνόμμοξ, ημοξ θαζηζημύζε 

ηεκ παηδηθή πανά  ηςκ ηόηε παηδηώκ. 
Παίδακε από ημ πνςί μέπνη ημ βνάδο, 
αζηαμάηεηα, αμέηνεηα παηπκίδηα πμο 

πενάζακε από γεκηά ζε γεκηά θαη 
παίδμκηαη από μενηθά παηδηά αθόμα θαη 

ζήμενα. 



1. Tα βανειάθηα 

    Κάζμκηακ όιμη ζε απόζηαζε 
θαη ζθομμέκμη μ έκαξ πημ 
ρειά από ημκ άιιμ. 

    Έκα παηδί άνπηδε κα πεδά 
από ημκ έκακ ζημκ άιιμ. 

    Έβαδε ηα πένηα ημο ζηεκ 
πιάηε ημο παηδημύ θαη ακ 
ημκ αθμομπμύζε ιίγμ, 
έπακε. 

     Άμα δεκ έπακε, έμπαηκε 
πνώημξ ζηε ζεηνά θαη 
ζοκέπηδε μ ηειεοηαίμξ. 



2. Βαζηιηά-Βαζηιηά με ηα δώδεθα 
ζπαζηά 

     Έκα παηδί γίκεηαη βαζηιηάξ. Τα 
οπόιμηπα ημο θςκάδμοκε όια 
μαδί:  

     - Βαζηιηά, βαζηιηά με ηα 
δώδεθα ζπαζηά! Τη δμοιεηά; 

     Απακηάεη μ βαζηιηάξ 
     - Τεμπειηά. 
     Καη ηα παηδηά ιέκε 
     - Αξ ανπίζμομε δμοιεηά! 
     Τα παηδηά πνμζπαζμύκ κα 

δείλμοκ με κμήμαηα θαη 
θηκήζεηξ ζημκ βαζηιηά, μηα 
δμοιεηά πμο απμθάζηζακ από 
πνηκ, κα θάκμοκ. Ο βαζηιηάξ 
πνέπεη κα μακηέρεη ηε 
δμοιεηά. 



3. H αμπάνηδα 

     Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δύμ 
ηζάνηζμεξ μμάδεξ. Ε θάζε 
μμάδα έπεη ηεκ έδνα ηεξ πμο 
μκμμάδεηαη Μάκα. Σθμπόξ ημο 
παηπκηδημύ είκαη μ έκαξ κα 
αθμομπήζεη ημκ άιιμ. Θα 
πνέπεη όμςξ πνηκ από ημκ 
άιιμ κα έπεη ήδε αθμομπήζεη 
ηε μάκα, κα θςκάλεη "παίνκς 
αμπάνηδα θαη βγαίκς" θαη 
μεηά κα πνμζπαζήζεη κα 
αθμομπήζεη ημκ άιιμ. Ακ ημ 
θαηαθένεη ηόηε μ άιιμξ 
γίκεηαη αηπμάιςημξ ηεξ 
μμάδαξ. Σθμπόξ ημο 
παηπκηδημύ είκαη κα 
αηπμαιςηίζεη ε μηα μμάδα ηα 
παηδηά ηεξ άιιεξ. 



4. Σηναηηςηάθηα αθμύκεηα, αμίιεηα 
θαη αγέιαζηα 

      Ε μμάδα ηςκ παηδηώκ ηα βγάδεη γηα 
κα δμύκε πμημξ ηα θοιάεη θαη αοηό 
ζηέθεηαη ζε απόζηαζε με ημ πνόζςπμ 
ζημκ ημίπμ ιέγμκηαξ: "Σηναηηςηάθηα 
αθμύκεηα, αμίιεηα θαη αγέιαζηα, μένα 
ή κύπηα". Μόιηξ ημο απακηήζμοκ  
μένα αοηόξ γονκάεη πνμξ ηα παηδηά 
πμο βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε πίζς 
από ηεκ πιάηε ημο θαη πνέπεη κα 
μείκμοκ αθίκεηα. 

      Γθείκμξ ηόηε ζα πενηδηαβεί ακάμεζά 
ημοξ με ζθμπό κα ηα θάκεη κα 
θμοκεζμύκ ή κα γειάζμοκ, πςνίξ 
όμςξ κα η' αθμομπήζεη. Ακ θάπμημξ 
θμοκεζεί ημκ βγάδεη από ημ παηγκίδη. 
Τμ ίδημ επακαιαμβάκεηαη μέπνη κα 
μείκεη μ ηειεοηαίμξ, μ μπμίμξ θαη 
θαιείηαη κα ηα θοιάλεη  



5. Άννςζημξ 

     Αοηό ημ παηπκίδη παίδεηαη με 2-
8 παίθηεξ θαη με μπάια. Ο 
παίθηεξ, πμο έπεη ηε μπάια ηε 
δίκεη ζημκ άιιμκ. 'Όηακ πέζεη ε 
μπάια από θάπμημκ παίθηε 
πνώηε θμνά ιέμε όηη είκαη 
άννςζημξ. Τεκ επόμεκε ιέμε 
είκαη ιίγμ άννςζημξ, πμιύ 
άννςζημξ, πάεη ζημ κμζμθμμείμ, 
θάκεη εγπείνεζε, ζημκ ηάθμ, θαη 
μεηά βνηθόιαθαξ. 'Όηακ γίκεη 
βνηθόιαθαξ παίνκεη ηεκ μπάια 
θαη θοκεγάεη ημοξ άιιμοξ. 
Όπμημκ πηάζεη βγαίκεη απ' ημ 
παηπκίδη. 



6. Τοθιόμογα Θνάθεξ 

     Παίνκμοκ έκα μαθνύ ζπμηκί θαη 
εκώκμοκ ηηξ δομ άθνεξ. Ύζηενα 
ηα παηδηά πηάκμκηαη γύνς-γύνς 
από ημ ζπμηκί θαη με ηα δομ 
πένηα ζπεμαηίδμκηαξ θύθιμ. 
Έπμοκ μνίζεη από πνηκ με θιήνμ 
πμημ παηδί ζα θάκεη ηεκ 
ηοθιόμογα θαη ημ βάδμοκ ζηε 
μέζε, αθμύ ημο δέζμοκ ηα μάηηα. 
Γθείκμ γονίδεη μέζα ζημκ θύθιμ 
θαη πνμζπαζεί κα πηάζεη θακέκα 
από ηα παηδηά, πμο θναηώκηαξ 
πάκηα ημ ζπμηκί γονίδμοκ γύνς-
γύνς ιέγμκηαξ δηάθμνα 
πεηνάγμαηα.  



7. Τοθιόμογα Δςδεθακήζμο 

       Έκα παηδί βγαίκεη με θιήνμ 
ηοθιόμογα θαη έκα άιιμ παηδί θάκεη 
ηε μάκα. Δέκμοκ ηα μάηηα ηεξ 
ηοθιόμογαξ μ' έκα μακηήιη θη εκώ ηα 
άιια παηδηά ζηέθμκηαη γύνς, ε μάκα 
ηεκ θναηάεη από ημ νμύπμ ηεξ θαη 
ηεξ θάκεη μηα βόιηα, δηαιαιώκηαξ: 

       - Πμοιώ, πμοιώ, ηοθιόμογα 
πμοιώ! 

       - Πόζμ, πόζμ ηεκ πμοιάξ, 
       πμο κα με ηεκε πανείξ; 
       - Έκα μόδη ηναπακά 
       θη έκα θόζθηκμ αογά 
       θη ςξ ηα βνεηξ θη ςξ εμπμνείξ 
       κα ηα πηάζεηξ θαη κα „νζεηξ! 
       Με ηα ιόγηα αοηά ε μάκα ζπνώπκεη 

ηεκ ηοθιόμογα πνμξ η' άιια παηδηά 
θη εθείκα ηεκ ηνηγονίδμοκ θαη 
ανπίδμοκ κα ηεκ πεηνάδμοκ. Ακ ε 
ηοθιόμογα θαηαθένεη κα πηάζεη 
θακέκα, ηόηε γίκεηαη εθείκμ με ηε 
ζεηνά ημο ηοθιόμογα. 



8. Έκα δύμ ηνία, θόθθηκμ θςξ 

      Τμ παηδί πμο θάκεη ηε «μάκα» ζηέθεηαη 
γονηζμέκμ ζημκ ημίπμ, εκώ ηα οπόιμηπα 
παηδηά ζπεμαηίδμοκ μηα γναμμή ανθεηά 
μέηνα μαθνηά ημο. Σημ δηάζηεμα πμο ημ 
παηδί ιέεη: «Έκα, δύμ, ηνία θόθθηκμ 
θςξ», ηα παηδηά παίνκμοκ δηάθμνεξ 
ζηάζεηξ. Όηακ ε «μάκα» ζηαμαηήζεη, 
γονίδεη πνμξ ημ μένμξ ηςκ παηδηώκ, πμο 
έπμοκ ζημ μεηαλύ αθηκεημπμηεζεί. Ακ 
θάπμημ από ηα παηδηά ημ δεη ε μάκα κα 
θμοκηέηαη, «θαίγεηαη» θαη δεκ παίδεη 
άιιμ. 

     Τμ παηπκίδη επακαιαμβάκεηαη μέπνη ηε 
ζηηγμή πμο θάπμημ παηδί ζα πιεζηάζεη 
ηε «μάκα» πμιύ θμκηά θαη ζα ηε 
πηοπήζεη ζημκ ώμμ. Τόηε όια ηα παηδηά 
ανπίδμοκ κα ηνέπμοκ, γηα κα πενάζμοκ 
ηε γναμμή ηεξ αθεηενίαξ. Ακ ε μάκα 
πηάζεη θάπμημ παηδί πνηκ πενάζεη ηε 
γναμμή, ηόηε ηα «θοιάεη» εθείκμ. 
Αιιηώξ, ηα θοιάεη όπμημ παηδί πενάζεη 
ηειεοηαίμ ηε γναμμή ηεξ αθεηενίαξ. 



9. Ση Μάνημ 

      Τα παηδηά θάκμοκ έκακ θύθιμ θαη 
εκώκμοκ ηα πένηα έηζη ώζηε μη 
παιάμεξ ημοξ κα βιέπμοκ πνμξ ημ 
μέζμκ ημο θύθιμο. Μπμνμύκ κα 
παίλμοκ όζα παηδηά ζέιμοκ. Τα 
παηδηά ανπίδμοκ κα ηναγμοδμύκ ημ 
ηναγμύδη πηοπώκηαξ ημ θάζε έκα 
με ημ δελί ημο πένη, ηεκ παιάμε ημο 
παηδημύ πμο βνίζθεηαη ζημ ανηζηενό 
ημο πένη. 

     Όηακ θηάζμομε ζημ one, two, 
three, ηόηε ημ πνμηειεοηαίμ παηδί 
πνέπεη κα πηοπήζεη ηεκ παιάμε ημο 
παηδημύ πμο είκαη ηειεοηαίμ. Ακ ηεκ 
θηοπήζεη, ηόηε ημ βγάδεη από ημ 
παηπκίδη θαη μ θύθιμξ μηθναίκεη. Ακ 
δεκ ηεκ πηοπήζεη, ηόηε βγαίκεη αοηό 
από ημ παηπκίδη. 



10. Το παιτνίδι «Οι Αμάδες» 

      Παίδεηε από δύμ ή πενηζζόηενα άημμα. Τμ θάζε 
παηδί δηαιέγεη μηα πέηνα θαη ηα “βγάδμοκε” έηζη 
ώζηε κα δμύκε πμημξ είκαη πνώημξ, Δεύηενμξ 
θηι.. 

     Τμ παηδί πμο παίδεη πνώημ νίπκεη ηεκ πέηνα ημο 
πνμζπαζώκηαξ κα μεκ βγεη ε πέηνα έλς από ηα 
όνηα. Ο δεύηενμξ παίθηεξ νίπκεη ηε δηθή ημο 
πέηνα ζεμαδεύμκηαξ ηεκ πέηνα ημο πνώημο 
παίθηε. Ακ ηεκ πεηύπεη ή ακ ε απόζηαζε είκαη 
ιηγόηενμ από μία παιάμε παίνκεη έκακ πόκημ.  

      Σηε ζοκέπεηα παίδεη μ ηνίημξ, μ ηέηανημξ θμθ. 
Με ζθμπό κα ζεμαδέρμοκ μηα πέηνα πμο έπεη 
πεηαπηεί. Όηακ ηειεηώζεη ε ζεηνά ηςκ παηπηώκ 
ανπίδεη πάιη από ηεκ ανπή. Ο πνώημξ από ημ 
ζεμείμ πμο είκαη ε πέηνα ημο θαη πνμζπαζεί κα 
πηοπήζεη μηα μπμηαδήπμηε πέηνα. Τμ παηπκίδη 
ζοκεπίδεηαη με ημκ ίδημ ηνόπμ έςξ όημο έκαξ 
παίθηεξ θηάζεη ζημκ πνμθαζμνηζμέκμ ανηζμό 
πόκηςκ. (Παναιιαγή : Αοηόξ πμο πεηοπαίκεη με 
ηεκ πνώηε νηληά παίνκεη ηνείξ (3) πόκημοξ. Γηα 
θάζε άιιε πεηοπεμέκε νηληά παίνκεη έκακ 
πόκημ) 



11. Δηπαιμ- Σθεκηόκα 

     Ξύιηκμ, με πεηζάθηα θαη 
ιάζηηπμ θιώκμ ή ζαμπνέια. 
Γπηθίκδοκμ θαη 
απαγμνεομέκμ παηπκίδη πμο 
έθηηαπκακ μη μεγαιύηενμη, 
αθμύ εύθμια θάπμημξ 
μπμνμύζε κα ηναομαηηζηεί 
πμιύ ζμβανά εάκ πηοπμύζε 
ζημ πνόζςπμ ή ζημ θεθάιη 
με ηηξ πέηνεξ πμο 
εθημλεύακε. Τμ 
πνεζημμπμημύζακ γηα κα 
θοκεγήζμοκ πμοιηά, αιιά 
θαη γηα κα ζοκαγςκηζημύκ 
ζηεκ ζθμπμβμιή. Γκίμηε 
ζπάγακε θακέκα ηδάμη. 



12. To Γασηακάθη 

     Τμ γασηακάθη απμηειείηαη από 
έκα λύιηκμ θμκηάνη. Σηεκ 
θμνοθή ημο είκαη πηαζμέκεξ 
ανθεηέξ πμιύπνςμεξ 
θμνδέιεξ, πμο είκαη μαθνηέξ. 
Κάζε θμνδέια ηεκ θναηάεη έκα 
παηδί θαη ηναγμοδώκηαξ 
θάπμημ ηναγμύδη γονκάεη γύνς 
γύνς. 

     Τμ έκα παηδί πενκάεη ηε μηα 
θμνά μέζα θαη ηεκ άιιε από 
έλς από ημ άιιμ παηδί θαη 
έηζη μη θμνδέιεξ πιέθμκηαη 
πμιύπνςμεξ πάκς ζημ 
θμκηάνη δεμημονγώκηαξ 
δηάθμνα πνςμαηηζηά ζπέδηα.  



13. Οη Κμοσκάδεξ 

     Τμ θάζε παηδί θναηά θαη από έκα 
θμοηκά (πέηνα). Όια ηα παηδία 
ζηέθμκηαη πίζς από μηα γναμμή. Τμ 
πνώημ παηδί πεηά ημκ θμοηκά ημο 
θαη ημ αμέζςξ επόμεκμ παηδί 
ζεμαδεύεη ημκ θμοηκά ημο πνώημο 
παηδημύ. Κάζε παηδί νίπκεη ημκ 
θμοηκά ημο πνμζπαζώκηαξ κα 
πεηύπεη ημκ θμοηκά ημο 
πνμεγμύμεκμο παηδημύ. Όηακ 
θάπμημ παηδί πεηύπεη ημ ζηόπμ ημο 
ημ παηδί ημο μπμίμο μ θμοηκάξ 
πηοπήζεθε είκαη οπμπνεςμέκμ κα 
πάνεη ημκ άιιμ ζηεκ πιάηε ημο από 
ημ ζεμείμ πμο βνέζεθε μ θμοηκάξ 
ημο μέπνη ηε γναμμή από ηεκ μπμία 
πεημύζακ ηηξ πέηνεξ.  



14. Γπίδεηλε Δύκαμεξ 

    Τα παηδηά πςνίδμκηαη 
ζε δύμ μμάδεξ. Κναηάκ 
όιμη έκα μεγάιμ 
ζπμηκί, ε μηα μμάδα 
από ηε μηα μενηά θαη ε 
άιιε από ηεκ άιιε. 
Κάζε μηα μμάδα 
ανπίδεη κα ηναβά ημ 
ζπμηκί πνμ ηε μενηά 
ηεξ πνμζπαζώκηαξ κα 
παναζύνεη μαδί ηα 
παηδηά ηεξ άιιεξ 
μμάδαξ. Όπμηα μμάδα 
ημ θαηαθένεη είκαη θαη 
ε κηθήηνηα.  



15. Τμ Τνηόιη 

     Σακ ηε ζεμενηκή ηνίιηδα. 
Παηδόηακ από δύμ άημμα. Ο 
έκαξ είπε ηνεηξ θόθθηκεξ θαη μ 
άιιμξ ηνεηξ άζπνεξ μηθνέξ 
πέηνεξ. Έβαδακ εκαιιάλ μία μία 
πάκς ζημ ζπήμα θαη 
πνμζπαζμύζακ κα ζπεμαηίζεη μ 
θαζέκαξ με ηηξ πέηνεξ ημο 
ηνηάδα (μνηδόκηηα, θάζεηα θαη 
δηαγώκηα) ζηα ζεμεία πμο 
ηέμκμκηαη μη γναμμέξ ημο 
ζπήμαημξ.  

     Ακ ηηξ ημπμζεημύζακ όιεξ 
πςνίξ κα θαηαθένεη θακείξ κα 
θάκεη ηνηάδα ηόηε άνπηδακ κα 
ηηξ μεηαθηκμύκ μέπνη κα 
θαηαθένεη θάπμημξ κα πεηύπεη 
ηνηάδα. Κάζε πέηνα μπμνμύζε 
κα μεηαθηκεζεί ζε γεηημκηθό 
ειεύζενμ ζεμείμ.  



16. Φαιαζμέκμ Τειέθςκμ 

    Τμ παιαζμέκμ 
ηειέθςκμ παίδεηαη 
από μηα μμάδα 
παηδηώκ. Τόηε μ 
πνώημξ από ηε ζεηνά 
ιέεη γνήγμνα μηα 
δύζθμιε ιέλε ζημκ 
δηπιακό ημο. Μεηά 
αοηόξ ηεκ ιέεη ζημ 
αοηί ημο άιιμο παηδημύ 
θιπ. Ο ηειεοηαίμξ ζα 
πεη ηεκ ιέλε δοκαηά 
θαη ακ ηεκ πεη ζςζηά 
ημ πνώημ παηδί έπεη 
θενδίζεη.  



17. Μαθνηά Γασδμύνα 
     Οη παίπηεξ πςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. 

Ο ανπεγόξ ηεξ πνώηεξ μμάδαξ 
ζηέθεηαη με ηεκ πιάηε ζημκ ημίπμ θαη 
θναηάεη από ημοξ ώμμοξ έκακ παίθηε 
ηεξ μμάδαξ ημο, μ μπμίμξ είκαη 
ζθομμέκμξ με ημ πνόζςπμ πνμξ ημκ 
ανπεγό. Οη οπόιμηπμη παίθηεξ ηεξ 
μμάδαξ θάζμκηαη ζθομμέκμη μ έκαξ πίζς 
από ημκ άιιμ, πίζς από ημκ πνώημ 
παίπηε, θαη θναημύκηαη γενά από ηε 
μέζε. Ο ανπεγόξ ηεξ άιιεξ μμάδαξ 
παίνκεη θόνα θαη πεδάεη θαβαιηθεοηά 
όιε ηεκ μμάδα, πνμζπαζώκηαξ κα 
θάηζεη όζμ ημ δοκαηόκ πημ θμκηά ζημκ 
ανπεγό, έηζη ώζηε κα οπάνπεη πώνμξ 
γηα όιμοξ ημοξ παίπηεξ ηεξ μμάδαξ ημο. 
Οη οπόιμηπμη παίπηεξ θάκμοκ ημ ίδημ. 
Ακ πςνέζμοκ όιμη θαη θακέκαξ δεκ 
αθμομπήζεη ημ πόδη ημο θάης, όζμ είκαη 
θαζηζμέκμη ζηεκ πιάηε ηεξ άιιεξ 
μμάδαξ, ηόηε θενδίδμοκ. Μεηά ημ 
παηπκίδη επακαιαμβάκεηαη με ηεκ άιιε 
μμάδα κα θάκεη ηε "γασδμύνα".  



18. Πεκηόβμια 

    Τμ παηπκίδη αοηό παίδεηαη με 
πέκηε βόιμοξ ή πέηνεξ 
(πεκηόβμια), ζε δηάθμνα 
μένε. Σηεκ ανπή παίνκεηξ 
έκακ βόιμ ή πέηνα, ημκ πεηάξ 
ζημκ αένα, παίνκεηξ έκακ βόιμ 
από θάης θαη πηάκεηξ θαη ημκ 
βόιμ πμο είπεξ πεηάλεη ζημκ 
αένα πνηκ πέζεη θάης. Μεηά 
αοημύξ ημοξ δύμ πμο θναηάξ, 
ημοξ πεηάξ ζημκ αένα, 
παίνκεηξ έκακ από θάης θαη 
πηάκεηξ θαη ημοξ άιιμοξ δύμ 
πμο είπεξ πεηάλεη ζημκ αένα. 
Έηζη ζοκεπίδεηξ ςξ ημκ 
πέμπημ βόιμ. Σηεκ ζοκέπεηα 
οπάνπμοκ άιιμη πέκηε γύνμη 
με δηαθμνεηηθό όκμμα μ 
θαζέκαξ.  



19. Τα Μήια 
       Τα μήια παίδμκηαη με πμιιά παηδηά. Δομ 

παίπηεξ είκαη έλς, δειαδή ζηηξ δομ άθνεξ, θαη 
ηα οπόιμηπα παηδηά είκαη μέζα. 

      Σηεκ ανπή μη δομ παίπηεξ πεηάκε ηνεηξ θμνέξ 
ηεκ μπάια ρειά θαη μη άιιμη πνμζπαζμύκ κα ηεκ 
πηάζμοκ. Γάκ έκαξ παίπηεξ πηάζεη θαη ηηξ ηνεηξ 
μπαιηέξ παίνκεη ηνία μήια, δειαδή ηνεηξ δςέξ. 
Γάκ πηάζεη ηηξ δομ, ζα πάνεη δομ δςέξ, ακ 
πηάζεη μία μπαιηά ζα πάνεη μία δςή. 

      Μεηά μη δομ παίπηεξ ζηέθμκηαη ζηηξ άθνεξ θαη 
ανπίδμοκ κα πεηάκε ηεκ μπάια, θαθηέξ 
μπαιηέξ, θαη πνμζπαζμύκ κα πεηύπμοκ με ηεκ 
μπάια θάπμημ παηδί πμο είκαη μέζα. Ακ ε μπάια 
αθμομπήζεη θάπμημ παηδί, αοηό θαίγεηαη θαη 
βγαίκεη από ημ παηπκίδη. Γάκ όμςξ έπεη δςή, δε 
ζα βγεη από ημ παηπκίδη. Απιά ζα έπεη πάζεη ηε 
δςή ημο. Γάκ όμςξ θάπμημ παηδί πηάζεη ηεκ 
μπάια, πςνίξ αοηή κα έπεη πηοπήζεη θάης ή ζε 
θάπμημ παηδί, ηόηε θενδίδεη έκα μήιμ, δειαδή 
μηα δςή. 

     Όηακ θαμύκ όια ηα παηδηά θαη μείκεη έκαξ 
παίθηεξ ζημ παηπκίδη, πνμζπαζεί κα απμθύγεη 
ηηξ δέθα μπαιηέξ πμο ζα ημο νίλμοκ. Γάκ ηα 
θαηαθένεη θαη δεκ θαεί, θένδηζε!  



20. Πόιεμμξ-Γηνήκε 

      Παίδεηαη με δομ ηζμδύκαμεξ μμάδεξ, δειαδή 
μμάδεξ με ημκ ίδημ ανηζμό παηδηώκ, με όζμ ημ 
δοκαηόκ πενηζζόηενα παηδηά. 

      Τα παηδηά πηάκμκηαη γενά από ηα πένηα θαη 
παναηάζζμκηαη μη μμάδεξ ε μηα απέκακηη ζηεκ 
άιιε ζε ανθεηή απόζηαζε (πενίπμο 20 
μέηνςκ). Μεηά από θιήνςζε λεθηκάεη ε 
πνώηε μμάδα ημκ ελήξ δηάιμγμ. 

      - Δεημύμε πόιεμμ! 
      - Κη εμείξ εηνήκε! 
      - Καη πμημκ δεηάηε; 
      - Τμκ ή ηεκ.... (θαη θςκάδμοκ ημ όκμμα εκόξ 

παηδημύ από ηεκ ακηίπαιε μμάδα). 
      Τόηε ημ παηδί πμο δεηήζεθε, παίνκεη θόνα 

πνμζπαζώκηαξ κα "θόρεη" ηα πένηα δομ 
παηδηώκ ηεξ ακηίπαιεξ μμάδαξ. Ακ ηα 
θαηαθένεη θενδίδεη έκα παηδί θαη ημ παίνκεη 
ζηεκ μμάδα ημο. Ακ όπη, ηόηε μέκεη ζηεκ 
ακηίπαιε μμάδα. 

      Τμ παηπκίδη ηειεηώκεη, όηακ μηα μμάδα μείκεη 
με έκα παηδί. 



Ομάδα  

Όνομα ομάδας : Οι Daltons ! 

Σσνηονιζηής: Γεράζιμος Λειβαδάς 

Γραμμαηέας: Αμέλνηα Λάζε 

Παροσζιάζηρια: Χριζηίνα Κοσμπάροσ 

Μέλος: Νίκος Κόηζιας 


