
  Κςνηγηηό με γευμεηπικά ζσήμαηα Α΄- Β΄ Τάξη 

Σηόρνη Φπζηθήο αγσγήο : Αλάπηπμε αληηιεπηηθώλ ηθαλνηήησλ, θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 

θαη θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο 

Υιηθό: Κηκσιία ή πηαηάθηα πιαζηηθά( κηθξνί θώλνη). Γηαθξηηηθά θαλειάθηα γηα θάζε 

νκάδα. 

Αξηζκόο παηδηώλ : Παίδνπλε ην ιηγόηεξν από  κέρξη 25 παηδηά 

Πσο παίδεηαη:  

  Γεκηνπξγνύκε ζηελ απιή είηε κε θώλνπο είηε κε θηκσιία 4-5 ζεκεία (θσιηέο) κε 

δηαθνξεηηθό γεσκεηξηθό ζρήκα ην θαζέλα (θύθινο, ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, 

παξαιιειόγξακκν, ξόκβνο). Παίδνπκε ην θιαζηθό θπλεγεηό όπνπ θάζε νκάδα έρεη 

ηελ δηθηά ηεο θσιηά ε νπνία είλαη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα. Κάζε νκάδα έρεη έλαλ 

θπλεγό πνπ όπνηνλ πηάζεη από ηηο αληίπαιεο νκάδεο πξέπεη λα πάεη γξήγνξα ζηελ  

θσιηά ηνπ (γεσκεηξηθό ζρήκα). Γηα λα ειεπζεξσζεί θάπνηνο από ηελ θσιηά ηνπ ζα 

πξέπεη ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δελ έρνπλ πηαζηεί λα ζρεκαηίζνπλ κε ηα πηαηάθηα κία 

ίδηα θσιηά δειαδή ην ίδην γεσκεηξηθό ζρήκα. Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ζα έρεη 

ηα ιηγόηεξα άηνκα ζην γεσκεηξηθό ηεο ζρήκα όηαλ ζθπξίζεη ν θαζεγεηήο θπζηθήο 

αγσγήο. 

Μαθημαηική ηποποποίηζη :Ο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο θάζε θνξά αιιάδεη ηελ  

θσιηά (ην γεσκεηξηθό ζρήκα) έηζη ώζηε όια ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα. 

 

Το παισνίδι “Το ηζαμί” 

Σηόσοι Φςζικήρ αγυγήρ  

 Ανάπηςξη κινηηικών δεξιοηήηυν –ανηιληπηικών ικανοηήηυν και οπηικήρ 

ανηίλητηρ 

Υιηθά : 1 Μπάια θαη 1 θεξακίδη ζπαζκέλν ζε 7 θνκκάηηα. Τελ ζέζε ηνπ θεξακηδηνύ 

παίξλνπλ 10 μύιηλα ηεηξαγσλάθηα κε αξηζκνύο από ην 1 κέρξη ην 10. Γηαθξηηηθά 

θαλειάθηα γηα θάζε νκάδα. 

Αξηζκόο παηδηώλ : Παίδνπλ ην ιηγόηεξν κε 10 παίθηεο νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δύν 

νκάδεο 



 

Πσο παίδεηαη : 

Βάδνπκε ηα θεξακίδηα κέζα ζε έλα κηθξό θύθιν ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη από ην 

ζεκείν εθείλν κεηξάκε 7 βήκαηα θαη θάλνπκε κία γξακκή ζε εθείλν ην ζεκείν. Η κία 

νκάδα ζηέθεηε πίζσ από ηε γξακκή θαη ε άιιε πίζσ από ηα θεξακίδηα. Η νκάδα πνπ 

είλαη πίζσ από ηελ γξακκή παίξλεη ηε κπάια θαη πξνζπαζεί λα ζεκαδέςεη θαη λα 

ξίμεη ηα θεξακίδηα. Κάζε παίθηεο έρεη 3 επθαηξίεο λα ξίμεη ηε κπάια, ζε πεξίπησζε 

πνπ θαλείο δελ πεηύρεη λα ξίμεη θάησ ηα θεξακίδηα αιιάδνπλ ξόινπο. 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ξίμεη ηα θεξακίδηα ε νκάδα ηνπ ηξέρεη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο θαη πξνζπαζεί λα βάιεη ηα θεξακίδηα ην έλα πάλσ ζην άιιν από ην 1 

κέρξη ην δέθα κε ηελ ζσζηή αξηζκεηηθή ζεηξά.  Η άιιε νκάδα πξνζπαζεί λα 

ρηππήζεη κε ηε κπάια ηνπο αληηπάινπο ηεο έηζη ώζηε λα ηνπο βγάιεη από ην παηρλίδη. 

Όπνηνο έρεη ηε κπάια πξέπεη λα είλαη αθίλεηνο. Τελ ώξα εθείλε κπνξεί λα 

αθηλεηνπνηήζεη έλαλ αληίπαιν ή λα δώζεη πάζα ζ’ έλα ζπκπαίθηε ηνπ. Τν παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη ε κία νκάδα λα ζηήζεη ηα θεξακίδηα θαη λα 

πεη “ΤΖΑΜΘ” ή ε άιιε νκάδα λα αθηλεηνπνηήζεη όινπο ηνπο αληηπάινπο ηεο. 

Μαθημαηικέρ ηποποποιήζειρ ηος παισνιδιού: Όπσο είδακε κία πεξίπησζε είλαη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ηα μύιηλα ηεηξαγσλάθηα από ην 1 κέρξη ην 10  αθόκα αιιάδνπκε ηελ 

καζεκαηηθή πξάμε πνπ έρνπκε νξίζεη (π.ρ. από ην κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν ή θαη 

αληίζηξνθα, κόλν ηα κνλά ή κόλν ηα δπγά, απηά πνπ δίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

άζξνηζκα πνπ έρνπκε πεη γηα λα αλεβάζνπκε ην επίπεδν δπζθνιίαο). 

 

Βιβλιογραφία Χρυςάνθη Καραΐςκου 100 παραδοςιακά παιχνίδια  

Εκδόςεισ Διάπλαςη 2005  

 

Σοςη ζηο μπάζκεη 

 

Σηόσοι Φςζικήρ αγυγήρ Ανάπηςξη τςσοκινηηικών, γνυζηικών και 

ζςναιζθημαηικών δεξιοηήηυν 

Υιηθό : Μπάιεο κπάζθεη θαη θώλνπο 



Αξηζκόο παηδηώλ: Από 8 κέρξη 24 καζεηέο 

Πσο Παίδεηαη: 

    Φσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ηελ κία νκάδα δίπια 

ζηελ άιιε κε θάπνηεο απνζηάζεηο θαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ γεπέδνπ ηνπνζεηνύκε 

θώλνπο δηαθόξνπ ρξώκαηνο όπνπ θάζε ρξώκα έρεη θαη ηνπο πόληνπο.  Π.ρ. Γηα όπνην 

ζνπη γίλεηαη κέζα ζηελ ξαθέηα κεηξάεη έλαο πόληνο, γηα όπνην ζνπη από ην εκηθύθιην 

ηεο ειεύζεξεο βνιήο κεηξάεη δύν πόληνπο θαη γηα όπνην εύζηνρν ζνπη από ην 

ηξίπνλην 3 πόληνη. Οη νκάδεο πξαγκαηνπνηνύλ ζνπη από όπνπ ζέινπλε πξνζζέηνληαο 

θάζε θνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν πόλην κέρξη λα θηάζνπκε ζην ηειηθό άζξνηζκα πνπ έρεη 

δνζεί. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη δίλνληαο έλα αξρηθό λνύκεξα ζηα παηδηά θαη ηνπο 

δεηάκε λα θηάζνπλε ζην κεδέλ, πξαγκαηνπνηώληαο έηζη αθαηξέζεηο από ηα εύζηνρα 

ζνπη. 

Μαθημαηική ηποποποίηζη:  Οξίδνπκε ηα ζνπη ζύκθσλα κε ην γεσκεηξηθό ζρήκα 

ηνπ γεπέδνπ. Παξαιιειόγξακκν κέζα από ηελ ξαθέηα εκηθύθιην από ηελ πξνζσπηθή 

θύθινο από ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ.  


