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…στη γλώσσα 

• Ο Μύθος της Γέννησης του Σκακιού  

 

• Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι… 

• Το Βυζαντινό ζατρίκιον. 

•  Ντίρλης Νικόλαος, Μια καλά παιγμένη 
παρτίδα, ανέκδοτο μονόπρακτο                            

Για περισσότερα στοιχεία για τον μύθο αυτό μπορείτε να επισκεφτείτε το blog «Το 
Αλογάκι» στη διεύθυνση: http://toalogaki.blogspot.gr/2011/05/blog-post_15.html  



 
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα 

από το σκάκι 
  Σκακιστική Νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ  

 Η Βαριάντα του Λίνεμπουργκ του Πάολο Μαουρένσιγκ 

 Μια Παρτίδα Σκάκι του Αννίβα Αρνέλλου 

 Η Άμυνα του Λούζιν του Ναμπόκοβ 

 Η Αληθινή Ζωή του Σεμπάστιαν Νάιτ 

 Μες στον Καθρέφτη και τι Βρήκε η Αλίκη Εκεί του Λιούις Κάρολ 

 Ο Πίνακας της Φλάνδρας του Ισπανού Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε 

 Το Φεγγάρι Παίζει Σκάκι της Αγγελικής Βαρελά 

 Μια Φορά κι Έναν Καιρό Ήταν το Σκάκι (1999) των Κώστα Γιουβαντσιούδη 

 Ο Κήπος του Σκακιού του Μπρουκς Χάνσεν 

 Μάστερ Πριμ του Τζέιμς Έλισον 

 Η Βαριάντα του Δράκου του Άντονι Γκλιν 

 Γκαμπί της Βασίλισσας του Γουόλτερ Τέβις 

 . Οι Σκακιστές του Φράνσις Κέγιες 

 Η Αγωνία του Αλιέχιν του Τσαρλς Γιαφέ 

 Η Αγάπη του Καρλ Χάφνερ για την Ισοπαλία του Τόμας Γκλάβινιτς, 

 Αναζητώντας τον Μπόμπι Φίσερ του Φρεντ Γουέιτζκιν 

 Ο Πύργος που Κτυπήθηκε από την Αστραπή του Φερνάντο Αραμπάλ 

 Οχτώ της Κάθριν Νέβιλ 

 



Ιστορία Σκακιστικών Λέξεων  

Το Πιόνι  
Τα Πιόνια στο Σκάκι είναι οι απλοί στρατιώτες. Η παλιά περσική 
ονομασία του Πιονιού ήταν piyadah που σήμαινε τον πεζό 
στρατιώτη και αργότερα στα αραβικά έγινε baidaq. Στην 
Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία το γαλλικό pion, όπως 
και τα ομόρριζα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, ανάγονται στο 
λατινικό pedo (αιτιατική pedonem) που σήμαινε τον πεζικάριο. 
Από εκεί το πήραμε κι εμείς, μαζί με τη μεταφορική σημασία 
του άβουλου οργάνου, του ανθρώπου που είναι υποχείριο 
κάποιου άλλου. Οι Γερμανοί ονομάζουν το Πιόνι διαφορετικά, 
το λένε Bauer, δηλαδή χωριάτη, μια ονομασία που δεν 
υιοθετήθηκε από άλλες χώρες.  



Σκακιστική γραφή & σύμβολα / Σκακιστική Ορολογία 
  

• Β Βασίλισσα 
• Π Πύργος 
• Α Αξιωματικός 
• Ι Ίππος (Άλογο) 
• Ρ Βασιλιάς 
• X αιχμαλωτίζω 
• + σαχ 
• + + διπλό σαχ 
• Ο-Ο μικρό ροκέ 
• Ο-Ο-Ο μεγάλο ροκέ 
• !  καλή κίνηση 
• ? κακή κίνηση 
• = ισότητα 

 

• Αδύνατα στρατιωτάκια: αυτά που δεν μπορούν να 
υποστηριχτούν από άλλα στρατιωτάκια. 

• Ανταλλαγή : όταν χάνουμε και κερδίζουμε 
κομμάτια ίσης αξίας 

• Αποκάλυψη: όταν μετακινώντας ένα κομμάτι 
αποκαλύπτεται μια απειλή στο Βασιλιά ή σε κάποιο 
άλλο κομμάτι. 

• Διαρκές σαχ: όταν ο Βασιλιάς δέχεται συνεχώς σαχ 
και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. 

• Θυσία: όταν δίνουμε ένα κομμάτι μας για να 
πετύχουμε το σχέδιό μας. 

• Κάρφωμα: όταν ένα κομμάτι δεν μπορεί να 
κουνηθεί διότι αιχμαλωτίζεται κάποιο άλλο κομμάτι 
ή ο Βασιλιάς 

• Ματ : η αιχμαλωσία του  Βασιλιά 
• Οποζισιόν: όταν ο ένας Βασιλιάς έρχεται απέναντι 

ή διαγώνια από τον άλλο Βασιλιά με απόσταση 
ενός τετραγώνου. 

• Πιρούνιασμα: όταν ένα κομμάτι απειλεί 
ταυτόχρονα δυο ή περισσότερα κομμάτια του 
αντιπάλου. 

• Προαγωγή : όταν το στρατιωτάκι φτάσει στην 
τελευταία γραμμή του αντιπάλου μεταμορφώνεται 
σε Βασίλισσα ή Πύργο ή Αξιωματικό ή Ίππο. 

• Φινάλε :το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού όπου 
έχουν μείνει οι Βασιλιάδες με λίγα κομμάτια. 

• Φορσέ κίνηση :όταν η κίνηση είναι μοναδική , 
υποχρεωτική 



Σκακιστικά Αινίγματα 
 

•  Γνωρίστε τα κομμάτια που έχω πάνω μου ένα προς ένα, έλα να παίξεις αλλά πάρε μαζί 
σου και εμένα! Τι είναι;  
 

•  Κινείται ευθεία αλλά όχι με μανία, τρώει στο πλάι όποιον τον τυραννάει! Τι είναι;  
 

•  Κινείται πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά, είναι έξυπνος πολύ, κάνει πράγματα πολλά. 
Ποιος είναι;  
 

•  Διαγώνια κινείται τον εχθρό να πλησιάσει, στο ίδιο χρώμα όμως κοιμάται, αλλιώς 
εύκολα θα χάσει. Ποιος είναι;  
 

•  Δυνατότερο από όλα τα κομμάτια είναι, μα σαν χαθεί απ΄ τη σκακιέρα δύσκολη θα είναι 
η ζωή του βασιλιά από δω και πέρα. Καταλάβατε για ποιο κομμάτι μιλάμε;  
 

•  Ο αρχηγός των πάντων είναι, μα μόνο του αν μείνει τίποτα δεν θα μπορεί να γίνει. Ποιος 
είναι;  
 

•  Του αρέσει να χοροπηδάει, έχει κίνηση όλο χάρη και όλα τα εμπόδια μπορεί και 
ξεπερνάει. Ποιο κομμάτι Είναι;  
 



 
Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσα 

από το σκάκι 
 • Παιδιά: το σκάκι ωφελεί περισσότερο από την αριθμητική, 

όπως έδειξε πείραμα 
•  Ασκήσεις πρόσθεσης 
• Γράψε το σύνολο των αξιών των παρακάτω κομματιών, 

όπως το παράδειγμα: 
•  +   = 5 + 3 = 8 
•  +   = 
•  +   = 
•  +   = 
•  +   +   = 
•  +   +   = 
•  +   +   = 

 



 
 
 

 Σύμβολα < μικρότερο, > μεγαλύτερο, = ίσο 
Δίνουμε στους μαθητές τις αξίες των κομματιών και ζητάμε να κάνουν συγκρίσεις: 

= 1 βαθμός 
= 3 βαθμούς 
= 3 βαθμούς 
= 5 βαθμούς 
= 9 βαθμούς 

 
• Α. Βάλε τα σύμβολα ( > , <, = ) που πρέπει : 

•    ………  

•   ……….  

•     ..…….   

•      ………  

•       ………  

•       ………  

 

• Ασκήσεις αφαίρεσης 

• Γράψε πόσους βαθμούς χάνεις αν δώσεις τη Βασίλισσά σου και πάρεις τα παρακάτω αντίπαλα κομμάτια , όπως 
το παράδειγμα: 

•  -          = 9-5= 4 

•  -          = 

•  -          = 

•  -          = 



Ενώστε τις τελείες  
Ενώστε τις τελείες και γράψτε το κομμάτι που θα εμφανιστεί!  





Αντιστοίχιση  
Αντιστοιχίστε τα σύμβολα των κομματιών με την αντίστοιχη φιγούρα 
του κάθε κομματιού  



Απαρίθμηση Συνόλου Αντικειμένων 

Έννοια Συνόλου – Υποσυνόλου 

Σύνολο είναι μια συλλογή, μια ομάδα από αντικείμενα, διαφορετικά μεταξύ των,  
που τα θεωρούμε σαν ένα πράγμα, σαν μια ολότητα. 
Σκακιστικά παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 
•Το σύνολο των κομματιών μιας σκακιέρας. 
•Το σύνολο των σκακιστών μιας ομάδας (Ν.Ε.Π., Σ.Ο.Π.).  

Το σύνολο των σκακιστών μιας περιοχής (Ν. Αχαΐας). 
•Το σύνολο των τετραγώνων μιας σκακιέρας. 
Ένα σύνολο Α θα λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου Β, αν κάθε στοιχείο του 
συνόλου Α είναι και στοιχείο του Β. 

Σκακιστικά παραδείγματα: 
•Αν Α = Παυλίδης Δ., Κόκκαλης Β. Δεληγιάννης Π. Καραμαλής Γ.       & Β = σκακιστές 
Ν.Ε.Π. , τότε το Α είναι υποσύνολο του Β. 
•Αν Α= Ν.Ε.Π., Σ.Ο.Π., Ρίο, Ένωση Κυπρίων, &  
•Β = ομάδες Αχαΐας, τότε το Α είναι υποσύνολο του Β. 
•Αν Α = Βασίλισσα, Πύργος, Άλογο & Β= κομμάτια σκακιέρας , τότε το Α είναι 
υποσύνολο του Β. 

Ίππος                                                                                                          
Πύργος 

Στρατιώτης  
Βασίλισσα          
  Αξιωματικός 

Ίππος                                                                                                          
Πύργος 

Στρατιώτης  
Βασίλισσα          
  Αξιωματικός 

Βασίλισσα           

        Αξιωματικός 

Υποσύνολο Β 

Σύνολο Α = κομμάτια σκακιέρας. Άρα, το Β είναι υποσύνολο του συνόλου Α. 



 
Η διδασκαλία της γεωμετρίας μέσα 

από το σκάκι 
 • Υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου. 

• ( Όταν μιλάμε για εμβαδόν, μιλάμε για επιφάνεια και συγκεκριμένα μετράμε πόση 
έκταση έχει μια επιφάνεια. Αυτό γίνεται με αριθμούς και πράξεις αλλά και με μέτρημα 
τετραγώνων.) 

• Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο σχήμα; 
• Οι μαθητές μετρούν και απαντούν « 64 τετράγωνα» 
• Τους ζητούμε να μας πουν πώς το βρήκαν και παίρνουμε τις παρακάτω απαντήσεις : 
• 64 ( διότι τα μέτρησα ένα-ένα) 
• 64(διότι η μια οριζόντια γραμμή έχει 8 τετράγωνα οπότε έχουμε (8+8+8+8+8+8+8+8= 

64) 
• 64 (διότι η μια κάθετη γραμμή έχει 8  τετράγωνα οπότε έχουμε 8+8+8+8+8+8+8+8= 64) 
• 64 (διότι 8x8 = 64) Ο πολλαπλασιασμός είναι πιο γρήγορος από την πρόσθεση. 
• Με αυτό τον τρόπο βγάζουμε το συμπέρασμα πως για να βρω την επιφάνεια της 

σκακιέρας – τετράγωνο- πολλαπλασιάζω τη μια πλευρά με την άλλη ( πλευρά x 
πλευρά) και με μορφή δυνάμεων αυτό ορίζεται ως α2  

•   
• ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΤΡΑΓΏΝΟΥ = πλευρά x πλευρά  ή   α2    

 



ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.  Η Αννούλα και ο Ορέστης παίζουν  σκάκι.. Με μια απότομη κίνηση η Αννούλα πετά τη σκακιέρα 
κάτω και αυτή σπάει σε κομμάτια . Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να ξαναφτιάξουν τη σκακιέρα 
τους συνεχίζοντας το κομμάτι που τους έμεινε; 
 

 

 
                                      

 ( Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για κάθετες & παράλληλες γραμμές για ορθογώνιες γωνίες , μοτίβα 
& άξονες συμμετρίας) 

 

 
                                      

 



 
Η διδασκαλία της ποίησης μέσα από το σκάκι 

 Στο ποίημα του 1894 «Το Πιόνι», ο Κ.Π. Καβάφης θεωρεί την 
πορεία του Πιονιού στο τετράγωνο προαγωγής ως 
πρότυπο της αυτοθυσίας για ένα καθορισμένο σκοπό.             

 Το πιόνι  
Πολλές φορές βλέποντας να παίζουν σκάκι  
Ακολουθεί το μάτι μου ένα Πιόνι  
Πού σιγά, σιγά τον δρόμο βρίσκει  
Και στην στερνή γραμμή πηγαίνει  
Με τέτοια προθυμία πάει στην άκρη  
Πού θαρρείς πως βέβαια εδώ θ αρχίσουν  
Οι απολαύσεις του κι’ οι αμοιβές του.  
Πολλές στον δρόμο κακουχίες βρίσκει.  
Λόγχες λοξά του ρίχνουν πεζοδρόμοι,  
Τα κάστρα το χτυπούν με τις πλατιές τους  
Γραμμές .μέσα στα δύο τετράγωνά των  
Γρήγοροι καβαλάρηδες γυρεύουν  
Με δόλο να το κάμουν να σκαλώσει.  
Κι’ εδώ κι’ εκεί με γωνιακή φοβέρα  
Μπαίνει στον δρόμο του κανένα πιόνι  
Απ’ το στρατόπεδο του εχθρού σταλμένο.  
Αλλά γλιτώνει απ’ τους κινδύνους όλους  
Και στην στερνή γραμμή πηγαίνει.  
Τι θριαμβευτικά που εδώ φτάνει,  
Στην φοβερή γραμμή την τελευταία,  
Τι πρόθυμα τον θάνατό του αγγίζει !  
Γιατί εδώ το Πιόνι θα πεθάνει  
Κι’ ήσαν οι κόποι του προς τούτο μόνο.  
Για την βασίλισσα, που θα μας σώσει,  
Για να την αναστήσει από τον τάφο  
Ήλθε να πέσει στου σκακιού τον Άδη.  

 

Το σκάκι 
Έλα να παίξουμε 
Θα σου χαρίσω τη βασίλισσά  μου 
Ήταν για μένα μια φορά η  αγαπημένη 
Τώρα δεν έχω πια αγαπημένη 
Θα σου χαρίσω τους πύργους μου 
Τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου 
Έχουν πεθάνει πια από καιρό 
Πριν από μένα 
Όλα, όλα και τ’ άλογά μου θα στα δώσω 
Όλα, όλα και τ’ άλογά μου θα στα δώσω 
Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω 
που ξέρει μόνο σ’ ένα χρώμα να πηγαίνει 
δρασκελώντας τη μιαν άκρη ως την άλλη 
γελώντας μπρος στις τόσες πανοπλίες σου 
μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά 
αναστατώνοντας τις στέρεες παρατάξεις 
Έλα να παίξουμε.. 
Ο βασιλιάς αυτός δεν ήτανε ποτέ δικός μου 
Κι ύστερα τόσους στρατιώτες τι τους θέλω! 
Τραβάνε μπρος σκυφτοί δίχως καν όνειρα 
Όλα, όλα και τ’ άλογά μου θα στα δώσω 
Όλα, όλα και τ’ άλογά μου θα στα δώσω 
Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω 
που ξέρει μόνο σ’ ένα χρώμα να πηγαίνει 
δρασκελώντας την μιαν άκρη ως την άλλη 
γελώντας μπρος στις τόσες πανοπλίες σου 
μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά 
αναστατώνοντας τις στέρεες παρατάξεις 
Έλα να παίξουμε…. 
Κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα… 



Οι Δραπέτες της Σκακιέρας του Ευγένιου Τριβιζά  
Πρόκειται για το πρώτο έργο ελληνικής όπερας που ανέβηκε  
στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 1999! Διαβάζοντάς το, ο συνθέτης 
 Γιώργος Κουρουπός γοητευμένος αποφάσισε να το προσαρμόσει 
 σε όπερα αποσκοπώντας να απευθυνθεί το ίδιο αποτελεσματικά σε κάθε 
 ηλικία και απαίτηση, περνώντας από το άμεσο γέλιο και το δάκρυ, στον βαθύτερο 
γόνιμο στοχασμό.  
Διαβάστε την περίληψη του παραμυθιού στα παιδιά στην τάξη και επιλέξτε 1-2 σκηνές 
του για να ακούσουν τι είναι η όπερα (πχ από εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=QnZi7PBE5Ak&list=PL60CBAF48DA410B80)  
Προτείνετε στα παιδιά να παίξετε το έργο ή μερικές σκηνές του στο τέλος της χρονιάς. 
Μπορείτε μήπως με τη βοήθεια της δασκάλας της Μουσικής να φτιάξετε το δικό σας 
μελόδραμα;  
Περίληψη  
Ένα βράδυ στην άκρη της παλιάς σκακιέρας συναντιούνται κρυφά η Λευκή Βασίλισσα 
και ένας Μαύρος Αξιωματικός και αποφασίζουν να δραπετεύσουν από τη σκακιέρα. 
Χωρίς τον Μαύρο Αξιωματικό και την Λευκή Βασίλισσα το παιχνίδι δεν μπορεί να 
συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι αποφασισμένα να βρουν και να τιμωρήσουν 
σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.  
Έτσι ξεκινάει μια συναρπαστική περιπέτεια σε κόσμους μαγικούς. Και αν υποχρεωθούν 
να γυρίσουν στη σκακιέρα, τώρα ξέρουν πια πως η ζωή μακριά από αυτή είναι εξίσου 
όμορφη και γλυκιά..  



Γνωρίζω τα Κάστρα , στη μελέτη… 
 

• Το Ροκέ στα Αγγλικά ονομάζεται «Castle», δηλαδή «Κάστρο». Στην 
πραγματικότητα δημιουργούμε μια ασφαλή τοποθεσία για τον Βασιλιά μας, όπως 
ασφαλείς τοποθεσίες για τους άρχοντες του κάθε τόπου ήταν τα κάστρα στην 
αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Στο Σκάκι, υπάρχει ολόκληρη θεωρία επίθεσης στο 
Ροκέ του Βασιλιά με τεχνικές που αναλύονται σε τόμους ολόκληρους. Τεχνικές 
επίθεσης στα πραγματικά Κάστρα υπήρχαν επίσης, όπως οι πολιορκητικοί κριοί, 
οι καταπέλτες, οι σκάλες, ο δούρειος Ίππος κτλ.  
Συζητήστε με τα παιδιά στην τάξη για το τι γνωρίζουν για τα Κάστρα και μιλήστε 
για την ιστορία κάποιου γνωστού ή κοντινού σας. Μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες για όλα τα Κάστρα της Ελλάδας (είναι περίπου 800!) στον ιστότοπο 
http://www.kastra.eu/ . Σαν ένα παράδειγμα, παρουσιάζουμε συνοπτικά την 
ιστορία του Κάστρου της Ωριάς στο Σουλμενίκο Αχαΐας (με πληροφορίες από την 
παραπάνω πηγή) που ήταν το τελευταίο Κάστρο που έπεσε στην Πελοπόννησο 
μετά την εισβολή των Οθωμανών στην Ελλάδα.  
 



Εκμάθηση Αγγλικής Αλφαβήτας  

• Στις μέρες μας, ο σκακιστής που θα αποφασίσει να 
ασχοληθεί αγωνιστικά και να μελετήσει πιο εξειδικευμένα 
βιβλία, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη λατινική 
γραφή των στηλών και των κομματιών. Θα δούμε ποια 
είναι η λατινική γραφή των κομματιών σε πιο 
προχωρημένο κεφάλαιο του βιβλίου και σε αυτό το 
κεφάλαιο ήδη αναφέραμε την λατινική ονομασία των 8 
στηλών της Σκακιέρας.  

• Ακόμα και αν τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο 
να μάθουν την ελληνική αλφαβήτα, η εμπειρία μας έχει 
δείξει πως δεν είναι δύσκολο καθόλου να μάθουν τα 8 
πρώτα γράμματα και της αγγλικής αλφαβήτας:  

  



Μετά από αυτό, ας προσπαθήσει ο «αγγλομαθής» μαθητής να κάνει την επόμενη 
άσκηση:  
Άσκηση 4  
Αντιστοιχίστε τα ελληνικά ονόματα των στηλών με τα αντίστοιχα αγγλικά:  
                                 β                                                                           f  
                                 γ                                                                            g  
                                 ζ                                                                            b  
                                 η                                                                           h  
                                 θ                                                                           c  



 
«Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ»  

 • Χρειάζεται να προμηθευτούμε μια γιγαντιαία σκακιέρα (μπορούμε να τη βρούμε 
στο εμπόριο, σε μαγαζιά που πουλούν μουσαμάδες) ή να τη φτιάξουμε μόνοι μας 
(με μαύρο αυτοκόλλητο του μέτρου το οποίο το κόβουμε σε τετράγωνα και το 
κολλούμε σε μια κατάλληλη ανοιχτόχρωμη επιφάνεια, ώστε να σχηματίσουμε τη 
σκακιέρα). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πλάκες πεζοδρομίου.  

•   
• Τα παιδιά, χωρισμένα σε δύο πολιτείες, στέκονται στις  δυο μεριές της  σκακιέρας 

και ένα-ένα  επισκέπτονται τη γειτονική τους πολιτεία. Για να φτάσουν πρέπει να 
ακολουθήσουν μια από τις διαδρομές (κάθετη, οριζόντια, διαγώνιο). Κρατούν ένα 
αντικείμενο, που είναι το δώρο για τους γείτονες, π.χ. ένα μεγάλο χαρτόνι ή ένα 
ποτήρι νερό.  

• Μπορούν να διασχίσουν τους «δρόµους» όπως θέλουν, π.χ. στο ένα πόδι, με 
σύρσιμο, στα τέσσερα, χοροπηδώντας... Όταν φτάσουν, δίνουν το δώρο και 
επιστρέφουν από άλλη διαδρομή. Πρέπει να διασχίσουν σωστά τη διαδρομή που 
επέλεξαν και να μην τους πέσει το δώρο από τα χέρια, αλλιώς,  ακυρώνεται η 
επίσκεψη και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται.  

•      Το παιχνίδι παίζεται από όλες τις ηλικίες.  
• Στόχος: Το παιχνίδι αυτό αφορά στην εξάσκηση των διαδρομών που έχουμε στη 

σκακιέρα, δηλαδή της κάθετης, της οριζόντιας και της διαγωνίου. Τα παιδιά 
βιώνουν με το ίδιο τους το σώμα τις κατευθύνσεις γεγονός που ενισχύει σε 
μεγάλο βαθμό την εκμάθηση των διαδρομών.  
 



 
« ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ » 

 • Τοποθετούμε λευκά και µαύρα κοµµάτια πάνω σε ένα τραπέζι. 
Στην αρχή βάζουμε 5 έως 7 κοµµάτια διαφορετικά μεταξύ τους  
ενώ σταδιακά αυξάνουμε τον αριθµό.  

• Ο παίκτης, αφού παρατηρήσει τα κοµµάτια, κλείνει τα µάτια του. 
Ορίζουµε ένα παιδί ως "Βασιλική", που κρύβει ένα κοµµάτι στην 
τσέπη του. Ένα άλλο παιδί, που είναι ο βοηθός της, ανακατεύει τα 
υπόλοιπα κοµµάτια.  

• Ο παίκτης ανοίγει τα µάτια του και µέχρι οι άλλοι να μετρήσουν 
από το δέκα µέχρι το µηδέν, πρέπει να έχει βρει "τι κρύβει η 
Βασιλική". Αν δεν τα καταφέρει, τον καλούμε να παραστήσει 
κάποιο ζώο ή κάποιο αντικείμενο, π.χ. το πουλί ή την ηλεκτρική 
σκούπα.  

• Μπορούν να παίξουν παιδιά κάθε ηλικίας.  
• Στόχοι: να εξασκηθεί η παρατηρητικότητα αλλά και η µνήµη του 

παιδιού, γνωρίσµατα που κατά κύριο λόγο είναι απαραίτητα στο 
σκάκι. Να εμπεδώσει την ονομασία των κοµµατιών.  
 



 
«ΠΑΖΛ» 

 •  Το παιχνίδι αυτό απαιτεί προετοιμασία από τον εκπαιδευτή. Παίρνουµε 
τη φωτοτυπία µιας άδειας σκακιέρας και τη μεγεθύνουμε όσο θέλουµε. 
Έπειτα, την κόβουµε µε το ψαλίδι σε κοµµάτια. Ανάλογα µε την ηλικία 
των παιδιών, κόβουµε σε 5 ή 6 ή 7 ή και περισσότερα κοµµάτια και 
ζητούµε από τα παιδιά να κατασκευάσουν µια σκακιέρα. Αν χρειαστεί, 
εστιάζουµε την προσοχή τους: α) ότι τα τετράγωνα πρέπει να είναι 
εναλλάξ µαύρα και λευκά, β) ότι ο αριθµός των τετραγώνων σε κάθετη ή 
οριζόντια, πρέπει να ισούται µε οκτώ. Βοηθούµε τα μικρότερα παιδιά, να 
εντοπίσουν τις γωνίες και τις άκρες από τα κοµµάτια που δίνουµε.  

• Σε παιδιά πολύ µικρής ηλικίας, δίνουµε πάζλ µε 3-4 κοµµάτια και πάντα 
αυξάνουµε τον αριθµό των κοµµατιών σιγά-σιγά.  

• Κάθε πάζλ, ζητούµε να το φτιάξουν δύο φορές από τη μπροστινή του όψη 
και δύο από την πίσω.  

• Μπορούν να παίξουν παιδιά κάθε ηλικίας.  
• Στόχος: το παιδί να οικειοποιηθεί τη διάταξη των τετραγώνων της 

σκακιέρας και την κατασκευή της συνολικά, γεγονός που θα φανεί 
χρήσιµο στη γνωριμία του µε τα κοµµάτια στη συνέχεια.  
 



«ΡΟΛΟΪ»  
• Παίζεται από 3 έως 9 παιδιά, τα οποία στέκονται γύρω από ένα τραπέζι όπου 

έχουµε τοποθετήσει µια σκακιέρα µε στηµένα τα κοµµάτια της. Το παιδί  
που βρίσκεται μπροστά στα λευκά, παίζει µια κίνηση και το παιδί που στέκεται 
μπροστά στα µαύρα, απαντάει. Συνεχίζει το επόµενο παιδί µε τα λευκά κτλ. Έτσι, 
ξεκινάει µια παρτίδα στην οποία τα παιδιά παίζουν το ένα µετά το άλλο, 
γυρνώντας γύρω- γύρω από το τραπέζι, µε τη φορά που γυρίζουν οι δείκτες του 
ρολογιού.  

• Όποιος παίξει, ενώ δεν είναι η σειρά του, ή κάνει αντικανονική κίνηση, ή παίξει µε 
αντίθετο χρώµα, βγαίνει από το παιχνίδι. Όταν µείνουν 2 παίκτες, αυτοί θα 
συνεχίσουν την παρτίδα µε τους ίδιους όρους -σταματώντας ο καθένας στα 
χρώµατα που του έτυχαν -µέχρι να µείνει ο νικητής. Νικητής µπορεί να είναι και 
όποιος κάνει ΜΑΤ στη διάρκεια της παρτίδας, αν και αυτό συμβαίνει σπάνια.  

• Παίζεται µε παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις και κυρίως μεγάλων 
τάξεων του δηµοτικού σχολείου.  

• Στόχοι: η ικανότητα συγκέντρωσης. Η προσαρμογή της σκέψης  του παιδιού σε 
περιορισμένα χρονικά πλαίσια, δραστηριότητα που εξασκείται στο παιδί κυρίως 
σε επόµενο στάδιο της γνωριμίας του µε το σκακιστικό παιχνίδι.  
 



 
«ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ» 

 • Ο παίκτης είναι το -ασθενοφόρο-, που ψάχνει να βρει έναν 
τραυματία.  

• Έχει δεµένα τα µάτια και στέκεται μπροστά σε µια άδεια σκακιέρα. 
Ένα παιδί τοποθετεί µε τυχαίο τρόπο πολλά κοµµάτια πάνω στη 
σκακιέρα. Ένα µόνο από αυτά τα κοµµάτια είναι πεσμένο και αυτό 
είναι «ο τραυματίας». Καλούμε τον παίκτη να βρει το πεσμένο 
κοµµάτι, ψαχουλεύοντας τη σκακιέρα. Αν στην προσπάθειά του 
ρίξει κάποιο κοµµάτι, χάνει και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται µε 
τον επόµενο παίκτη.  

• Όσο πιο πολλά κοµµάτια υπάρχουν πάνω στη σκακιέρα, τόσο πιο 
δύσκολο γίνεται το παιχνίδι. Φροντίζουμε, ώστε ο -τραυματίας- να 
βρίσκεται στο πιο µακρινό σηµείο και να είναι καλά κρυµµένος 
ανάµεσα σε άλλα κοµµάτια.  

• Μπορούν να παίξουν παιδιά κάθε ηλικίας.  
Στόχος: να ασκηθεί η αυτοσυγκέντρωση, ιδιότητα που χρειάζεται 
ιδιαίτερα στα παιδιά που θέλουµε να κατακτήσουν ένα γνωστικό 
αντικείμενο.  
 



 
«ΧΑ,ΧΑ»  

 • Παίζει ένας παίκτης που έχει δεµένα τα µάτια. Μπροστά του 
βρίσκεται µια άδεια σκακιέρα και έξω από αυτή δεξιά του τα 
λευκά, ενώ αριστερά του τα µαύρα κοµµάτια, γεγονός που ο 
παίκτης γνωρίζει.  

• Ο παίκτης πρέπει να βάλει τα κοµµάτια στις αρχικές τους θέσεις 
.Τα παιδιά που παρακολουθούν, είναι οι βοηθοί του, που του 
δίνουν οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των κοµµατιών. Κάθε 
βοηθός µιλάει, πχ «λίγο πιο δεξιά», µόνον όταν είναι ανάγκη και 
δίνει τη σειρά στον επόµενο βοηθό, όταν ο παίκτης αλλάζει 
κοµµάτι. Γίνεται πιο διασκεδαστικό όταν ο βοηθός, αντί να µιλάει, 
δίνει ένα συγκεκριμένο σύνθηµα, πχ «χα» όταν ο παίκτης βάλει το 
κοµµάτι στο κέντρο του τετραγώνου και «χα, χα» όταν το 
τοποθετήσει στην άκρη ή και έξω από αυτό.  

• Το παιχνίδι παίζεται από παιδιά κάθε ηλικίας.  
• Στόχοι: το παιδί να µάθει να προσανατολίζεται  στο χώρο της 

σκακιέρας, κατανοώντας έτσι τις διαστάσεις της. Να εξασκηθεί 
στην τοποθέτηση των κοµµατιών.  
 



 
«ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ»  

 • Ο παίκτης έχει δεµένα τα µάτια. Ένα παιδί κρατάει ένα 
σακούλι, όπου έχει ρίξει κοµµάτια. Ο παίκτης πρέπει να 
βάλει το χέρι του µέσα στο σακούλι και αφού τραβήξει έξω 
ένα κοµµάτι, να το ψηλαφίσει και να πει ποιο είναι. Οι 
θεατές επιβραβεύουν µε χειροκρότηµα ή ζητούν από τον 
παίκτη να παραστήσει κάποιο ζώο ή αντικείμενο.   

• Παραλλαγή: Ο παίκτης κρύβεται και εµείς τοποθετούμε 
ένα κοµµάτι κάτω από ένα μεγάλο πανί, πχ 
τραπεζομάντιλο. Όταν ο παίκτης επιστρέψει, πρέπει, 
ψηλαφώντας και δίχως να σηκώσει το πανί, να καταλάβει 
ποιο είναι το κοµµάτι.  

• Τα δύο αυτά παιχνίδια παίζονται ευχάριστα, ιδιαίτερα στη 
φάση που τα παιδιά γνωρίζουν τα κοµµάτια.  

• Στόχοι: το παιδί να εξασκήσει την αφή. Να ολοκληρώσει 
τη γνωριμία του σχήματος και του όγκου των κοµµατιών.  
 



 
«ΤΙ ΛΕΣ ΝΑ ΕΠΑΙΞΑ;» 

 • Δύο παιδιά ξεκινούν να παίζουν μια παρτίδα σκάκι και οι άλλοι 
παρακολουθούν. Μετά από λίγες κινήσεις τους σταματούμε και 
ζητούμε από τον παίκτη -που είναι κάποιος από τα παιδιά που 
παρακολουθούσαν -να πάει σε άλλη αίθουσα ή να γυρίσει την 
πλάτη του, Το παιδί που ήταν η σειρά του, παίζει µια κίνηση, όσο ο 
παίκτης λείπει, Στη συνέχεια, τον καλεί να έρθει και το ρωτάει: «Τι 
λες να έπαιξα;»  

 
  
• Γίνεται πιο διασκεδαστικό και δύσκολο αν: 1) αντί να γυρίσει την 

πλάτη του, στείλουμε τον παίκτη να κάνει µια αγγαρεία, πχ να 
φέρει µια καρέκλα και 2) αν -για παραπλάνηση -την ερώτηση την 
κάνει όχι αυτός που έπαιξε την κίνηση, αλλά ο αντίπαλός του. Τα 
παιδιά που παρακολουθούν, προσπαθούν να μπερδέψουν τον 
παίκτη, προτείνοντάς του λανθασμένες κινήσεις.  

• Παίζεται από παιδιά κάθε ηλικίας.  
• Στόχοι: η εξάσκηση της µνήµης και της παρατηρητικότητας. 

 



 
«ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» 

 • Αναπαριστούμε μια σκακιστική παρτίδα με ανθρώπινα κομμάτια. 
Τα παιδιά παίρνουν το ρόλο ενός κομματιού και, τοποθετημένα σε 
μια γιγάντια σκακιέρα, παίζουν μια παρτίδα. Τις περισσότερες 
φορές είναι απαραίτητο να ορίσουμε δυο παιδιά που στέκονται 
έξω και δίνουν διαταγή στα κομμάτια τους να παίξουν. Τα παιδιά 
που συμμετέχουν, καλό είναι να είναι ντυμένα ανάλογα, π.χ., 
άσπρες και μαύρες μπλούζες.  

•  Είναι µια παράσταση που απαιτεί πρόβες και συνοδεύεται 
από κατάλληλη μουσική. Ακόµη πιο ολοκληρωμένη θα είναι, αν 
µπορούµε να φτιάξουμε  κατάλληλες φορεσιές. Επίσης, µπορούµε 
να προμηθευτούμε γιγάντια σκακιστικά κοµµάτια (υπάρχουν στο 
εµπόριο) ή να τα φτιάξουμε µόνοι µας (πράγµα που απαιτεί γνώση 
και πολύ χρόνο). 

•  Η παράσταση είναι το επιστέγασµα της προσπάθειας των 
παιδιών και µια αξέχαστη εμπειρία για όλους.  
 



«ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»  
 
Στα περισσότερα παιδιά αρέσει να ζωγραφίζουν. 
 Η ζωγραφική είναι το απαύγασµα της σκέψης τους και κυρίως της φαντασίας τους.  
Για να θεωρηθεί πετυχηµένη αυτή η δραστηριότητα, πρέπει η φαντασία του παιδιού,  
αφού πρώτα της προσφέρουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και την αναπτύξουµε  µε σωστό τρόπο, 
να απεικονιστεί σε µια κόλλα χαρτί.  

 



 Κάισσα (η μούσα του σκακιού) 


