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Ιςτορικι εξζλιξθ του παιχνιδιοφ
Προϊςτορικι εποχι
Ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ μζςα από το παιχνίδι τθσ ηωισ του με τθ φφςθ, τθν προςπάκειά του για
αυτοςυντιρθςθ, διαμόρφωςε διάφορα παιχνίδια, ειςχωρϊντασ δειλά και ςτακερά ςτθ ςφαίρα τθσ γνϊςθσ
και τθσ εμπειρίασ.
Αρχαίουσ Ανατολικοφσ λαοφσ
Είχε κζντρο τθν πολεμικι ηωι, πολεμικι τζχνθ και τθν αρετι, χωρίσ να ψάχνουν τθν αξία του παιχνιδιοφ.
Αρχαία Ελλάδα
Η Κλαςςικι Εποχι ανοίγει δρόμουσ ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ του παιδιοφ με το παιχνίδι από όπου αντλοφν
γνϊςεισ οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι.
Ρωμαϊκι Εποχι
Λόγω τθσ κατακτθτικισ τάςθσ των ωμαίων, οι γυμναςτικζσ δραςτθριότθτεσ περιορίηονται ςτο κολφμπι,
ςτθν ιππαςία και κυρίωσ ςτισ μονομαχίεσ.
Βυηαντινι Εποχι
Η Αγωγι αποβλζπει ςτθν διάπλαςθ καλϊν πολιτϊν με θκικι. Τα παιδιά αςχολοφνται κυρίωσ με μιμθτικά
παιχνίδια και ςε δεφτερθ μοίρα ζρχονται τα δρομικά , αλτικά, ριπτικά και παλαιςτικά.
Μεςαιωνικι Εποχι
Ο Μεςαίωνασ είχε αρνθτικι επίδραςθ ςτον ακλθτιςμό και το παιχνίδι. Γεννιοφνται πολεμοχαρι παιχνίδια
όπωσ τθν αμπάριηα ι ςκλαβάκια.
Εποχι τθσ Αναγζννθςθσ και τθν Νεότερθ Εποχι
Στθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι ξαναηεί το παιχνίδι και θ κίνθςθ. Στθν Ελλάδα τα παιδιά μετά τθν
απελευκζρωςθ παίηουν μιμθτικά παιχνίδια με ιρωεσ τθσ Επανάςταςθσ και παίηουν παιχνίδια τθσ
αρχαιότθτασ. Οι Νεότεροι Ζλλθνεσ δθμιουργοφν νζα παιχνίδια τα οποία γίνονται επίςθμα μζςα αγωγισ ςτθν
εκπαίδευςθ.
φγχρονθ Εποχι
Ραίηει τον πρϊτο ρόλο ςτθν ςωςτι διαπαιδαγϊγθςθ του παιδικοφ κόςμου. Κερδίηουν ζδαφοσ τα
αγωνιςτικά ακλθτικά παιχνίδια.
1989
Τα Ηνωµζνα Ζκνθ αναγνϊριςαν το παιχνίδι ωσ δικαίωµα όλων των παιδιϊν, υπογραμμίηοντασ τον
κεµελιϊδθ του ρόλο ςτθν παιδικι θλικία.
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Ατυχιματα ςτθν αυλι
 Μείωςθ ατυχθμάτων ςτισ ΗΡΑ με τθν εφαρμογι παιχνιδιϊν ςε χϊρουσ με
ιπιουσ - ελεγχόμενουσ ρυκμοφσ παιχνιδιοφ (ζρευνα ςε 8000 ςχολείαςτα οποία τρζχει το πρόγραμμα)
 Στόχοι για ςωςτι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ:
1. Επίλυςθ προβλθμάτων ( πζτρα-ψαλίδι-χαρτί)
2. Κανόνεσ ( πλαςτικοποιθμζνοι ςτο εςωτερικι πλευρά των τηαμιϊν)
3. Εξοπλιςμόσ – Υλικά (χρϊματα,χαρτοταινίεσ, πινζλα,πιόνια, ηάρια,
ςακουλάκια)
4. Ρροςδοκίεσ (βιωματικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του παιχνιδιοφ)
5. Σχεδιαςμόσ (κατανομι ρόλων)
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τάδια υλοποίθςθσ
•
•
•
•

1ο Στάδιο: Δθμιουργία μίασ επιτροπισ αυλισ
2ο Στάδιο: Αγορά εξοπλιςμοφ
3ο Στάδιο: Βάψιμο αυλισ
4ο Στάδιο: Οριςμόσ προςωπικοφ με χριςθ
video αςκιςεων – παιχνιδιϊν και
οδθγό δράςεων
• 5ο Στάδιο: Εκμάκθςθ παιχνιδιϊν και δράςεων
ςτουσ μακθτζσ
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Αλφάβθτο
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 4 ζωσ 16
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: μικρι πζτρα,
ςακουλάκι, πϊμα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: Διακεματικότθτα, αντιλθπτικι
ικανότθτα, οπτικι αντίλθψθ, ικανότθτα
ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςία,
ανατροφοδότθςθ, πλευρικι κίνθςθ

Ζνα διαςκεδαςτικό παιχνίδι εκμάκθςθσ τθσ
ορκογραφίασ. Ο παίκτθσ ρίχνει ζνα πετραδάκι
χωρίσ να βλζπει μζςα ςτο πλαίςιο.Είναι
υποχρεωμζνοσ κάνοντασ μικρά αλματάκια να
ςχθματίςει μία λζξθ ςφνκετθ ι απλι ανάλογα
με τισ οδθγίεσ που κα πάρει από ζναν άλλο
παίκτθ.
Η λζξθ πρζπει ν' αρχίηει από το γράμμα ςτο
οποίο ζπεςε το πετραδάκι. Ανάλογα με το
επίπεδο τθσ τάξθσ που βρίςκονται οι παίκτεσ
το παιχνίδι μπορεί να τροποποιθκεί .Μπορεί
ςτθ ςυνζχεια να του ηθτθκεί, αν περάςει τθν
πρϊτθ δυςκολία, να ςκεφτεί και να ςχθματίςει
ςυνϊνυμθ ι αντϊνυμθ (αντίκετθ) τθσ αρχικισ
λζξθσ.
Παρραλαγζσ
* ανά τζςςερισ μακθτζσ ςχθματίηουν λζξεισ
* Ανά δφο μακθτζσ ςυνεργάηονται (λζξθ). Ο ζνασ
μακθτισ εργάηεται µε το βοθκό του, δίνει ο
ζνασ ςτον άλλο ανατροφοδότθςθ µε τα
κριτιρια που ζχει δϊςει ο εκπαιδευτικόσ. Στιλ
αμοιβαίασ διδαςκαλίασ.
* Χρθςιμοποιείται ςαν ςκάλα , κινοφνται δεξιά
αριςτερά, διαγϊνια, εμπρόσ πίςω.
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Φιδάκι
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 2-6 παίκτεσ.
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: πϊματα για πιόνια
ςφουγκάρι για ηάρι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: χαμθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: να διαςκεδάςουν , να χαροφν,
πλευρικι κίνθςθ

Στόχοσ παιχνιδιοφ: Ο ςτόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να
φτάςεισ ςτο 36 και να αποφφγεισ τα εμπόδια , δθλαδι
τα φιδάκια , ζτςι ϊςτε να τερματίςεισ πρϊτοσ από
τουσ άλλουσ παίκτεσ και να νικιςεισ
Αρχι παιχνιδιοφ Πλοι οι παίκτεσ ξεκινάνε από το 1 και
προςπακοφν να καταλιξουν ςτο 36. ίχνουν το ηάρι
και όποιοσ ρίξει το μεγαλφτερο αρικμό παίηει πρϊτοσ.
Ο παίκτθσ ρίχνει ξανά το ηάρι και προχωράει όςα
βιματα του δείχνει αυτό. Εάν φτάςει ςε κάποιο από
τα κουτάκια που του δείχνει ότι ξεκινάει θ ςκάλα , τθν
ανεβαίνει με το πιόνι του μζχρι να τελειϊςει αυτι. Αν
όμωσ φτάςει ςε κάποιο ςθμείο του ταμπλό ςτο οποίο
βρίςκετε ζνα φιδάκι κατεβαίνει ςτο κουτάκι που
τελειϊνει θ ουρά του. Πταν τελειϊςει ο πρϊτοσ
παίκτθσ τθ ςειρά του ,ςυνεχίηει ο δεφτεροσ, ςτθ
ςυνζχεια ο τρίτοσ κ.ο.κ. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν
ζνασ από τουσ παίκτεσ φτάςει ςτο τελευταίο κουτάκι
του ταμπλοφ. (που είναι το 36) Αυτόσ ο παίκτθσ είναι ο
νικθτισ.
Παραλλαγι
* Χρθςιμοποιείται ςαν ςκάλα , κινοφνται δεξιά
αριςτερά, διαγϊνια, εμπρόσ πίςω.
* Μετακινοφνται ανά δεκάδεσ 10-20-30
* Μετακινοφνται ςε μονοφσ αρικμοφσ 1-3-5…..

ι ηυγοφσ 2-4-6……
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αλίγκαροσ
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ουγγαρία
Αρικμόσ μακθτών: 2-6
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: πλαςτικό μπουκάλι ι
τενεκεδάκι, μικρι πζτρα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: χαμθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: ζλεγχοσ ςϊματοσ, ιςορροπία
ςϊματοσ ςε ςυνεργαςία με αντικείμενα,
ςυγχρονιςμόσ

Η διαδρομι είναι όπωσ δείχνει το ςχιμα.
Ξεκινά ο παίχτθσ από το πρϊτο τετράγωνο
πθγαίνοντασ ςτα επόμενα μζχρι να φτάςει το
κζντρο. Στο κζντρο του ςαλίγκαρου ο παίχτθσ
δικαιοφται να ξεκουραςτεί πατϊντασ και με τα
2 πόδια. Μετά επιςτρζφει πάλι κουτςό. Ζνασ
παίχτθσ χάνει αν πατιςει ι αυτόσ ι θ πζτρα
του κάποια γραμμι του ςαλίγκαρου. Για κάκε
επιτυχθμζνθ διαδρομι κερδίηει 1 βακμό.
Παρραλαγζσ:
* Το παιχνίδι αυτό μπορεί να παιχτεί και ωσ
ςκάλα.
* Μποροφμε να μετακινθκοφμε και με τα χζρια
* Ιςορροποφμε τθν πζτρα πάνω ςτθν παλάμθφτζρνα-μθρό-κεφάλι- μζτωπο
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Twister (Ανεμοςτρόβιλοσ)
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: ΗΡΑ (1966)
Αρικμόσ μακθτών: 2-6
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: χωρίσ εξοπλιςμό
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: ιςορροπία, ςυγκεντρωςθ ,
επιδεξιότθτα, εκμάκθςθ δεξιοφ
αριςτεροφ χεριοφ-ποδιοφ

Είναι ζνα παιχνίδι φυςικισ ικανότθτασ.Στο
πάτωμα ζχουν ηωγραφιςτεί χρωματιςτοί
κφκλοι(κόκκινοι,κίτρινοι,μπλε,πράςινοι,άςπροι)
Ο κάκε παίκτθσ ανάλογα με τισ εντολζσ που
παίρνει πρζπει να κινείται και να ταιριάηει χζρι ι
πόδι ςε ζναν κφκλο του ςωςτοφ χρϊματοσ. Δεν
μπορεί να υπάρχουν δφο παίκτεσ που μποροφν
να ζχουν το χζρι ι το πόδι τουσ ςτον ίδιο κφκλο.
Ρολλζσ φορζσ οι παίκτεσ κα πρζπει να βάλουν
τον εαυτό τουσ ςε απίκανθ ι επιςφαλι κζςθ με
αποτζλεςμα να πζςουν. Ο παίκτθσ αποβάλλεται
όταν πζςει ι όταν ο αγκϊνασ ι το γόνατο αγγίξει
το πάτωμα.
Παρραλαγζσ
* Χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων
και κινοφνται ταυτόχρονα με παρουςία
διαιτθτι
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Hopscotch ( κουτςό )
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Στερεά Ελλάδα 1918
Αρικμόσ μακθτών: 1-6
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: μικρό κεραμίδι ι
πϊμα, μαντιλι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: ζλεγχοσ ςϊματοσ, ιςορροπία
ςϊματοσ ςε ςυνεργαςία με αντικείμενα,
ςυγχρονιςμόσ

Το κουτςό (Hopscotch) είναι ζνα παιχνίδι που παίηεται ςχεδόν
ςε όλο τον κόςμο και κάκε χϊρα ζχει τθ δικι τθσ ονομαςία .
Στθν Ινδία λζγεται Stapu, ςτθν Ιςπανία Rayuela. Στθν Λατινικι
Αμερρικι golοsa, ςτθν Ρολωνία Klasy,ςτθν Ιταλία Campana ι
Mondo. Στισ Κάτω Χϊρεσ και τθ Φλάνδρα Hinkelen. Στθ
Μαλαιςία θ πιο δθμοφιλισ παραλλαγι ονομάηεται Tengteng.
Στθ Βραηιλία τα παιδιά το λζνε Amarelinha. Στθν Αλβανία
ονομάηεται Rrasavi.
ΚΑΝΟΝΕ:
Το παιδί που ξεκινά το παιχνίδι πρζπει να πετάξει ζνα μικρό
αντικείμενο (μικρό κεραμίδι ι πϊμα ) ςτο πρϊτο (1) από το
αρικμθμζνα τετράγωνα που είναι ηωγραφιςμζνα ςτο ζδαφοσ
και ςτθ ςυνζχεια να πθδά μζςα από τα τετράγωνα για να
ξαναπάρει το αντικείμενο και να επιςτρζψει ςτθ βάςθ του.
Στθ ςυνζχεια το ίδιο κάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά που
ςυμμετζχουν ςτο παιχνίδι. Μόλισ τελειϊςουν όλα το παιδιά
ξεκινά ο δεφτεροσ γφροσ .Το παιδί που ξεκινά πρζπει να
πετάξει το αντικείμενο ςτο δεφτερο τετράγωνο (2) και να
ξεκινιςει πάλι θ ίδια διαδικαςία.
Στο κουτςό δεν πρζπει το αντικείμενο που πετοφν τα παιδιά
να βγει ζξω από τα τετράγωνα ι να ακουμπιςει κάποια από
τισ γραμμζσ του τετραγϊνου. Πταν ςυμβεί αυτό το παιδί
χάνει τθ ςειρά του και παίηει ο επόμενοσ. Νικθτισ
ανακθρφςςεται όποιοσ τελειϊςει πρϊτοσ όλα τα τετράγωνα.

Παραλλαγι
* κινοφνται 2άδεσ ταυτόχρονα
* κινοφνται 2άδεσ ταυτόχρονα, ο ζνασ κλείνει μάτια και
ο άλλοσ τουσ οδθγεί .
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Foursquare (τετραςφαίριςθ)
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: ϋΑγνωςτθ χϊρα
Αρικμόσ μακθτών: 4-20
Ηλικία: 6-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ελαφριά μπάλα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: αίςκθςθ χϊρου, οπτικοκινθτικόσ
ςυγχρονιςμόσ, ςυντονιςμόσ,
προςανατολιςμό χϊρου, εκτίμθςθ
αποςτάςεων

Το φόρςκουαίρ είναι άκλθμα που παίηεται ςε 4
τετράγωνα ίςα μεταξφ τουσ.(Α,Β,Γ,Δ)(κατά τθ φορά
των δεικτϊν του ρολογιοφ)Σε κάκε τετράγωνο
αντιςτοιχεί ζνασ παίκτθσ.Το παιχνίδι παίηεται με τα δφο
χζρια και ςκοπόσ του είναι ο κάκε παίκτθσ να χτυπιςει
τθν μπάλα και να τθν μεταφζρει ςε κάποιο από τα
τετράγωνα των αντιπάλων.
Το παιχνίδι ξεκινά με ςερβίσ πάντα από τθ κζςθ
Α(πάνω τετράγωνο αριςτερά)Ο παίκτθσ που κα
υποδεχτεί τθν μπάλα από το ςερβίσ πρζπει να τθν
αφιςει να αναπθδιςει ςτο δικό του τετράγωνο και
κατόπιν να τθν μεταφζρει (χωρίσ να τθν πιάςει)ςε
κάποιο άλλο τετράγωνο.Αν θ μπάλα ακουμπιςει ςε
κάποια από τισ εξωτερικζσ γραμμζσ το
παιχνίδι ςυνεχίηεται κανονικά.Αν όμωσ ακουμπιςει ςε
κάποια από τισ εςωτερικζσ γραμμζσ τότε ο παίκτθσ
που τθν ζςτειλε πάνω ατθ γραμμι βγαίνει από το
παιχνίδι.
Πταν ζνασ παίκτθσ βγει από το παιχνίδι τθ κζςθ του
παίρνει ο πρϊτοσ που περιμζνει ςτθ ςειρά.Οπαίκτθσ
που μπαίνει ,καταλαμβάνει πάντα το τετράγωνο
Δ(κάτω τετράγωνο αριςτερά)
Αν χάςει και βγει ο Α τότε ο Β παίρνει τθ κζςθ του Α, ο
Γ παίρνει τθ κζςθ του Β, ο Δ παίρνει τθ κζςθ του Γ και
ςτθ κζςθ του Δ μπαίνει ο καινοφριοσ παίκτθσ.
Μετά από απόφαςθ του διαιτθτι και εφϋ όςον το
επικυμοφν και οι 4 παίκτεσ το παιχνίδι μπορεί να
διεξαχκεί χρθςιμοποιϊντασ και το ζνα χζρι ι το πόδι ι
το κεφάλι.
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Αρικμοί
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 4 ζωσ 6
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: χωρίσ εξοπλιςμό
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: Διακεματικότθτα, αντιλθπτικι
ικανότθτα, οπτικι αντίλθψθ, ικανότθτα
ςυντονιςμοφ, πλευρικι κίνθςθ

•

•
•

Παιχνίδια με ςθμαντικοφσ αρικμοφσ τθλεφώνου
Ρυροςβεςτικι 199, ΕΚΑΒ 166, Αςτυνομία 100,
Σχολείου, Σπιτιοφ
Ιδζεσ για παιχνίδια (διακεματικά με τα
μακθματικά):
Ρζραςμα των αρικμϊν με τθ ςειρά με πθδθματάκια
ι κουτςό, άλμα από το ζνα ςτα δφο.
Μοτίβο κίνθςθσ και πζραςμα αρικμϊν (2- 4 - 6...1-35, με πίνακεσ πολλαπλαςιαςμοφ όπωσ 4-8-12 κλπ,
τρίγωνοι-τετράγωνοι αρικμοί 1-3-6-10-15... και 1-416-25...). Διαλζγουν το τρόπο που κα πθγαίνουν
από τον ζνα αρικμό ςτον άλλο.
Φτιάχνουν αρικμοφσ με ςυγκεκριμζνο αρικμό
αλμάτων. Ραράδειγμα: Φτιάξε τον αρικμό 8 με δφο
άλματα (ηευγάρια αρικμϊν 1-7, 2-6...),. Φτιάξε τον
αρικμό 35 με τρία άλματα (δείχνουν διάφορεσ
λφςεισ που βρικαν).
Ρερνοφν μοτίβα-πίνακεσ πολλαπλαςιαςμοφ 2-4-812...
υνεργαςία 2 παιδιών :
Στακείτε ςε δφο αρικμοφσ που το άκροιςμα,
διαφορά, γινόμενο, πθλίκο είναι...
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Διαςτθμόπλοιο
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 1-6
Ηλικία: 9 ζωσ 12 ετϊν (Τάξεισ Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ςακουλάκι, μικρό κεραμίδι
ι πϊμα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: υψθλό
τόχοι: διακεματικότθτα, αλλθλοβοικεια,
εμπιςτοςφνθ, ςυνεργαςία

Tο ςακουλάκι ι πϊμα ι όποιο ακίνδυνο αντικείμενο
ςυμφωνιςετε με τα παιδιά , ρίχνεται από τον πρϊτο
παίχτθ ςτο μικρότερο αρικμό. Αφοφ το ςακουλάκι
ριχτεί εντόσ του τετραγϊνου με κουτςό πθδά το παιδί
που το ζριξε πάνω από το τετράγωνο και ςυνεχίηει
κουτςό ςτα επόμενα τετράγωνα και όταν τελειϊςει,
επιςτρζφει κουτςό, μαηεφει το ςακουλάκι του και
ςυνεχίηει για να βγει ζξω. Μετά να ρίχνει ςτον επόμενο
αρικμό. Ζνασ παίχτθσ χάνει όταν πατιςει γραμμι, όταν
πατιςει ςτο τετράγωνο που είναι μζςα το ςακουλάκι
του ι όταν αποτφχει να ρίξει το ςακουλάκι του ςτο
ςωςτό τετράγωνο. Πταν ξαναζρκει θ ςειρά του
ςυνεχίηει από τον αρικμό που ζχαςε. Πταν ζνασ
παίχτθσ ρίξει το ςακουλάκι του ςε όλα τα τετράγωνα με
επιτυχία επιλζγει ζνα τετράγωνο που είναι δικό του (το
ςπίτι του) και δεν δικαιοφνται οι άλλοι παίχτεσ να
πατοφν μζςα. Κερδίηει το παιχνίδι ο παίχτθσ που ζχει
τα περιςςότερα ςπίτια.
Μετά τον αρικμό 4, ο παίχτθσ ςτοχεφει με τθ ςειρά
από αριςτερά προσ δεξιά τουσ πλανιτεσ. Το ςακουλάκι
μπαίνοντασ και ςτον πλανιτθ εξαςφαλίηει ςτον
παίχτθ 5 βακμοφσ αν είναι μικρόσ πλανιτθσ και 10 αν
είναι μεγάλοσ. Κερδίηει ο παίχτθσ με τουσ
περιςςότερουσ βακμοφσ.
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TargetBall
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Το παιχνίδι παίηεται πετϊντασ μια μπάλα ςε
ςτόχο από ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ.
Μποροφν να παίηουν πολλά παιδιά
περιμζνοντασ τθ ςειρά τουσ .
Το targetball μπορεί να διεξαχκεί υπό μορφι
ςυναγωνιςμοφ (ποιοσ κα ςυγκεντρϊςει
πρϊτοσ ζναν αρικμό πόντων) ι μπορεί απλά
να είναι ζνα παιχνίδι εξάςκθςθσ ςτθ ρίψθ.

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ινδία
Αρικμόσ μακθτών: 4-20
Ηλικία: 6-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: μπαλάκια τζνισ,
ελαφριζσ μπάλεσ
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: ςυγκζντρωςθ προςοχισ, ζλεγχοσ
ςϊματοσ, ιςορροπία ςϊματοσ ςε
ςυνεργαςία με αντικείμενα,
ςυγχρονιςμόσ
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Επιδαπζδιο ςκάκι
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα-Αίγυπτοσ-Κίνα
Αρικμόσ μακθτών: 1-4
Ηλικία: 6-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: πιόνια
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: δθμιουργικι χαλάρωςθ, ιςορροπία
ςυναιςκθμάτων, απόκτθςθ ςυνθκειϊν για
εραςυτεχνικι εναςχόλθςθ (hobbies)

Το ςκάκι παίηεται πάνω ςε τετράγωνθ ςκακιζρα που ζχει οκτϊ
ςειρζσ (που ςθμειϊνονται με τουσ αρικμοφσ 1 ωσ 8 και
ονομάηονται "οριηόντιεσ") και οκτϊ ςτιλεσ (που ςθμειϊνονται
με τα γράμματα α ωσ κ και ονομάηονται "κάκετεσ") από
τετράγωνα. Το χρϊμα αυτϊν των 64 τετραγϊνων
εναλλάςςεται μεταξφ λευκοφ και μαφρου, και αναφζρονται ωσ
"λευκά τετράγωνα" και "μαφρα τετράγωνα". Η ςκακιζρα
τοποκετείται ζτςι ϊςτε ο κάκε παίκτθσ να ζχει ζνα λευκό
τετράγωνο ςτθν δεξιά γωνία που είναι πλθςιζςτερα ςε αυτόν,
και τα κομμάτια τοποκετοφνται πάνω τθσ όπωσ φαίνεται ςτο
διάγραμμα, με τθ βαςίλιςςα να ςτζκεται ςε ζνα τετράγωνο
ιδίου χρϊματοσ με αυτιν.
Κάκε παίκτθσ ξεκινά το παιχνίδι με δεκαζξι κομμάτια: ζναν
βαςιλιά, μία βαςίλιςςα, δφο πφργουσ, δφο αξιωματικοφσ, δφο
ίππουσ και οκτϊ πιόνια. Ο ζνασ παίκτθσ, που ονομάηεται
Λευκόσ, ελζγχει τα λευκά κομμάτια και ο άλλοσ, ο Μαφροσ,
ελζγχει τα μαφρα κομμάτια. Ο Λευκόσ κάνει πάντα τθν πρϊτθ
κίνθςθ. Τα χρϊματα των παικτϊν επιλζγονται με φιλικι
ςυμφωνία, με βάςθ το αποτζλεςμα ενόσ τυχαίου παιγνίου, ι
ορίηονται από τον διευκυντι των αγϊνων. Οι παίκτεσ εναλλάξ
κινοφν ζνα κομμάτι τθ φορά (εκτόσ από τθν κίνθςθ ροκζ, ςτθν
οποία ο βαςιλιάσ και ο πφργοσ κινοφνται ταυτόχρονα). Τα
κομμάτια κινοφνται είτε ςε ζνα κενό τετράγωνο ι ςε άλλο που
καταλαμβάνεται από κομμάτι του αντιπάλου, αιχμαλωτίηοντάσ
το και απομακρφνοντάσ το από τθ ςκακιζρα. Εκτόσ από μία
περίπτωςθ (en passant), όλα τα κομμάτια αιχμαλωτίηουν
κομμάτια του αντιπάλου κινοφμενα ςτο τετράγωνο που
καταλαμβάνει το κομμάτι του αντιπάλου.
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Από νθςί ςε νθςί
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Σε κάκε νθςί ςτζκονται 6-7 μακθτζσ.
Η μετακίνθςθ τελειϊνει όταν ο τελευταίοσ τθσ
ομάδασ πατιςει πάνω ςτο επόμενο νθςί και
ςθκϊνοντασ το χζρι του.
Η 1θ ομάδα παίρνει 4 βακμοφσ, θ 2θ παίρνει 3
βακμοφσ, θ 3θ παίρνει 2 βακμοφσ και θ 4θ
παίρνει 1 βακμό.
Κινοφνται διαγϊνια, προσ τα δεξιά, προσ τα
αριςτερά και προσ όλα τα νθςιά.

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 24-30
Ηλικία: 9 ζωσ 12 ετϊν (Τάξεισ Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: χωρίσ εξοπλιςμό
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: χαμθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςςαίο
τόχοι: , αντιλθπτικι ικανότθτα, οπτικι
αντίλθψθ, ικανότθτα ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςία,
αίςκθςθ χϊρου χϊρου ςτθν διάρκεια τθσ
κίνθςθσ, προςανατολιςμόσ ςτο χϊρο
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Σαξιδεφω ςτον Ζβρο
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Το παιχνίδι παίηεται όπωσ το κουτςό με
αρκετοφσ παίκτεσ ι μόνο με ζναν.
- Μετακίνθςθ μζςα ςτον Καλλικρατικό Διμο
- Μετακίνθςθ από Διμο ςε Διμο
- Μετακίνθςθ από πόλθ ςε πόλθ.........

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ζβροσ
Αρικμόσ μακθτών: 1-10
Ηλικία: 7 ζωσ 12 (Τάξθ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: μικρό κεραμίδι ι πϊμα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςςαίο
τόχοι: διακεματικότθτα, πευρικι κίνθςθ,
ζλεγχοσ ςϊματοσ, ιςορροπία ςϊματοσ ςε
ςυνεργαςία με αντικείμενα, ςυγχρονιςμόσ
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Ιςορροπία
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Άγνωςτθ χϊρα
Αρικμόσ μακθτών: 2-20
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ελαφριζσ μπάλεσ
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: Άιςκθςθ ςυντονιςμοφ,
ιςορροπία ςτατικι ι δυναμικι

Η μετακίνθςθ μπορεί να γίνει :
- περπάτθμα μπροςτά
- μφτεσ
- φτζρνεσ
- πλάγιο βιμα μαηεφω
- με τθν πλάτθ
- χζρια πόδια πάνω ςτο πεηοφλι
- μάτια κλειςτά
Παραλλαγι
Χρθςιμοποιϊ τισ γραμμζσ των ακλοπαιδιϊν
κάνωντασ κουτςό πάνω ςε αυτζσ ι δεξιά
αριςτερά από αυτζσ, δφο πόδια δεξιά
αριςτερά από τθν γραμμι ............
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Midlinejump
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι κινθτικϊν
δεξιοτιτων.Ο κάκε παίκτθσ προςπακεί να
περάςει ςτα κουτάκια με τ' αποτυπϊματα τθσ
πατοφςασ πατϊντασ κάκε φορά με το ςωςτό
πόδι ι πόδια ανάλογα με το αποτφπωμα που
υπάρχει ςτο αντίςτοιχο κουτί.Ο παίκτθσ που
δεν κα κάνει κανζνα λάκοσ είναι ο νικθτισ.Στθν
περίπτωςθ που περιςςότεροι παίκτεσ δεν
ζχουν κανει κανζνα λάκοσ νικθτισ είναι αυτόσ
που κάνει το μικρότερο χρόνο.

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Άγνωςτθ χϊρα
Αρικμόσ μακθτών: 1-6
Ηλικία: 6-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: χρονόμετρο
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: δυναμικι ιςορροπία
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Fitness-fun-zone
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: ΗΡΑ
Αρικμόσ μακθτών: 10-20
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: καςετόφωνο
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: πλευρικι κίνθςθ,
προςανατολιςμό χϊρου, αίςκθςθ χϊρου
χρόνου, ρυκμό ςτθ κίνθςθ

Οι μακθτζσ τρζχουν με ςυνοδία μουςικισ,
όταν αυτι ςταματά αρχίηουν οι ακόλουκεσ
κινιςεισ:
- κάνουν ςχοινάκι δεξιά αριςτερά από τθν
κζςθ τουσ
- ανοίγουν κλείνουν πόδια
- μεταπθδοφν δεξιά αριςτερά
- εκτελοφν άλμα από τον εξωτερικό προσ τον
εςωτερικό κφκλο ( κουτςό ι δφο πόδια)
- ενεργθτικι χαλάρωςθ μζςω των Διατατικϊν
αςκιςεων
Παραλαγι
- αντί μουςικισ τραγουδάνε ςκοποφσ που
διδάχκθκαν από τον Μουςικό του Σχολείου
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Σο ναρκοπζδιο
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Τςεχία
Αρικμόσ μακθτών: 4-10
Ηλικία: 9 ζωσ 12 ετϊν (Τάξεισ Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: μαντιλι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: υψθλό
τόχοι: αλλθλοβοικεια, εμπιςτοςφνθ,
ςυνεργαςία

Τα παιδιά είναι ακίνθτα και διαςκορπιςμζνα
ςτθν αυλι (νάρκεσ). Ζνα παιδί με δεμζνα μάτια
προςπακεί να φτάςει ςε κάποιον από τα
προκακοριςμζνα ςθμεία (τοίχουσ) χωρίσ να
αγγίξει κάποια νάρκθ.
Οι «νάρκεσ» υποχρεοφνται να βγάηουν ζναν
προειδοποιθτικό ιχο
(μπιπ/παλαμάκι/ςφφριγμα) όταν τισ πλθςιάηει
το παιδί-πλοίο, ϊςτε να μπορζςει ςε
κακοριςμζνο χρόνο (2-3 λεπτά) να πετφχει το
ςκοπό του.
Παρραλαγι
4 μακθτζσ μετακινοφνται ακουμπϊντασ τθν
πλάτθ του μπροςτινοφ. Ο οδθγόσ οδθγεί τθν
ομάδα του.
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FourScuare (τετραςφαίριςθ)
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Χρειάηονται μόνο 4 ςχοινάκια
διαφορετικοφ χρϊματοσ για να
ςχεδιάςουμε το φόρςκουαίρ οπουδιποτε
και αν βριςκόμαςτε.

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Άγνωςτθ χϊρα
Αρικμόσ μακθτών: 4-20
Ηλικία: 6-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ελαφριά μπάλα
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: αίςκθςθ χϊρου, οπτικοκινθτικόσ
ςυγχρονιςμόσ, ςυντονιςμόσ, προςανατολιςμό
χϊρου, εκτίμθςθ αποςτάςεων
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Φιδάκι
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 2-6 παίκτεσ.
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: πϊματα για πιόνια
ςφουγκάρι για ηάρι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: χαμθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: να διαςκεδάςουν , να χαροφν

ΣΤΟΧΟΣ ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Ο ςτόχοσ του παιχνιδιοφ
είναι να φτάςεισ ςτο 81 και να αποφφγεισ τα
εμπόδια , δθλαδι τα φιδάκια , ζτςι ϊςτε να
τερματίςεισ πρϊτοσ από τουσ άλλουσ παίκτεσ
και να νικιςεισ
Αρχι παιχνιδιοφ Πλοι οι παίκτεσ ξεκινάνε από
το 1 και προςπακοφν να καταλιξουν ςτο 81.
ίχνουν το ηάρι και όποιοσ ρίξει το μεγαλφτερο
αρικμό παίηει πρϊτοσ. Ο παίκτθσ ρίχνει ξανά το
ηάρι και προχωράει όςα βιματα του δείχνει
αυτό. Εάν φτάςει ςε κάποιο από τα κουτάκια
που του δείχνει ότι ξεκινάει θ ςκάλα , τθν
ανεβαίνει με το πιόνι του μζχρι να τελειϊςει
αυτι. Αν όμωσ φτάςει ςε κάποιο ςθμείο του
ταμπλό ςτο οποίο βρίςκετε ζνα φιδάκι
κατεβαίνει ςτο κουτάκι που τελειϊνει θ ουρά
του. Πταν τελειϊςει ο πρϊτοσ παίκτθσ τθ ςειρά
του ,ςυνεχίηει ο δεφτεροσ, ςτθ ςυνζχεια ο
τρίτοσ κ.ο.κ. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν ζνασ
από τουσ παίκτεσ φτάςει ςτο τελευταίο κουτάκι
του ταμπλοφ. (που είναι το 81) Αυτόσ ο παίκτθσ
είναι ο νικθτισ.
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Σοφνελ
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Φτιάχνουμε τοφνελ από χαρτοκιβϊτια .
Δθμιουργοφμε ανοίγματα με γεωμετρικά
ςχιματα. Συνεργαςία με εκπαιδευτικό
Αιςκθτικισ Αγωγισ.

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 15-30
Ηλικία: 10-12 ετϊν
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: χαρτοκιβϊτια-τοφνελ
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: μζτριοσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: Μεςαίο
τόχοι: Βελτίωςθ κιναίςκθςθσ , να
διαςκεδάςουν οι μακθτζσ,
διακεματικότθτα
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Νίκθ
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•

•
•
•

Προζλευςθ: ωςία
Αρικμόσ μακθτών: 20-30
Ηλικία: 9 ζωσ 12 (Τάξθ Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: Ελαφριά μπάλα , 15
καρτελάκια με αρικμοφσ
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: υψθλό
τόχοι: Βελτίωςθ οπτικισ και ακουςτικισ
αντίλθψθσ και να εμφυςθκεί θ υπομονι
ςτουσ μακθτζσ

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ. Ορίηουν
απόςταςθ 15 μζτρων. Ραίρνουν 15 καρτελάκια με
αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 15 και τα
αναποδογυρίηουν, ϊςτε να μθν φαίνονται οι
αρικμοί. Οι ομάδεσ παίρνουν τισ κζςεισ τουσ όπωσ
ςτα μθλάκια. Ζνασ ζνασ μακθτισ μπαίνουν μζςα και
γυρίηουν τα καρτελάκια, ϊςτε να φαίνονται οι
αρικμοί χωρίσ να τουσ κάψει θ μπάλα. Αν καεί
μπαίνει ο επόμενοσ. Αν αποκαλυφκοφν όλοι οι
αρικμοί , τότε τουσ βάηουν με αρικμθτικι ςειρά. Αν
τα καταφζρουν μετράνε δυνατά μζχρι το 15,
προςπακϊντασ να μθν τουσ κάψει θ μπάλα και
φωνάηουν νίκθ. Στόχοσ είναι μία ομάδα να επιτφχει
τρεισ νίκεσ.
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Συφλόμυγα Θράκθσ
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Θράκθ
Αρικμόσ μακθτών: 10-20
Ηλικία: 7-12 (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: Σχοινί, μαντιλι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: Μζτριοσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: Μεςαίο
τόχοι: Ανάπτυξθ Ακουςτικισ αντίλθψθσ,
ικανότθτασ ςυντονιςμοφ

Ραίρνουμε ζνα μακρφ ςχοινί και ενϊνουμε τισ
δφο άκρεσ. Οι μακθτζσ πιάνονται γφρω γφρω από το
ςχοινί και με τα δφο χζρια ςχθματίηοντασ κφκλο. Με
κλιρο ορίηουν από πριν κάποιο παιδί που κα κάνει
τθν τυφλόμυγα και το βάηουν ςτθν μζςθ, αφοφ του
δζςουν τα μάτια. Εκείνο γυρίηει μζςα ςτον κφκλο και
προςπακεί να πιάςει ζνα από τα παιδιά του κφκλου,
τα οποία κρατϊντασ πάντα το ςχοινί γυρίηουν γφρω
γφρω λζγοντασ διάφορα πειράγματα.
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Φυςάω τθν μπάλα
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Φιλιππίνεσ
Αρικμόσ μακθτών: 10-20 μακθτζσ
Ηλικία: 9-12 ετϊν (Τάξεισ Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: Κλειςτι αίκουςα γυμναςτθρίου ι
αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: Μπαλάκι πιγκ πογκ,
ςεντόνι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: μζτριο
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: υψθλό
τόχοι: Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των μακθτϊν, αναπνευςτικι αγωγι

Σχθματίηουμε 2 ομάδεσ που ςτζκονται
αντικριςτά. Απλϊνουμε το ςεντόνι ανάμεςά μασ , το
ςθκϊνουμε ςτο φψοσ του ςαγονιοφ μασ. Ο
εκπαιδευτικόσ βάηει το μπαλάκι ςτθ μζςθ του
ςεντονιοφ. Η μετακίνθςθ εκτελείται μόνο με
φφςθμα.
Κανόνεσ:
*Πποια ομάδα ρίξει το μπαλάκι ςτο πάτωμα θ
αντίπαλθ ομάδα παίρνει ζνα βακμό.
*Το ίδιο ιςχφει όταν ζνασ αποκροφςει τθν μπάλα με
το χζρι
* Χρόνοσ περίπου 10 λεπτά (ςτθν Αϋ-Βϋ τάξθ
προςζχουμε τον υπεραεριςμό, μειϊνοντασ τα
λεπτά)
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Twister (Ανεμοςτρόβιλοσ)
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: ΗΡΑ (1966)
Αρικμόσ μακθτών: 2-6
Ηλικία: 7-12 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ςεντόνι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: υψθλόσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: μεςαίο
τόχοι: ιςορροπία, ςυγκεντρωςθ , επιδεξιοτθτα

Είναι ζνα παιχνίδι φυςικισ ικανότθτασ.Στο ςεντόνι
ζχουν ηωγραφιςτεί χρωματιςτοί κφκλοι
(κόκκινοι,κίτρινοι,μπλε,πράςινοι,άςπροι)
Ο κάκε παίκτθσ ανάλογα με τισ εντολζσ που παίρνει
πρζπει να κινείται και να ταιριάηει χζρι ι πόδι ςε
ζναν κφκλο του ςωςτοφ χρϊματοσ. Δεν μπορεί να
υπάρχουν δφο παίκτεσ που μποροφν να ζχουν το
χζρι ι το πόδι τουσ ςτον ίδιο κφκλο. Ρολλζσ φορζσ οι
παίκτεσ κα πρζπει να βάλουν τον εαυτό τουσ ςε
απίκανθ ι επιςφαλι κζςθ με αποτζλεςμα να
πζςουν. Ο παίκτθσ αποβάλλεται όταν πζςει ι όταν ο
αγκϊνασ ι το γόνατο αγγίξει το πάτωμα.

Παρραλαγι
* Χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ των τεςςάρων
ατόμων και κινοφνται ταυτόχρονα με
παρουςία διαιτθτι
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Μαγεμζνο Δάςοσ
Παρουςίαςθ παιχνιδιοφ
Διαλζγει κάκε παίχτθσ από ζνα χρωματιςτό
πιόνι και το τοποκετεί ςτθν Αρχι. ίχνουν
το ηάρι και αυτόσ που κα φζρει τον
μεγαλφτερο αρικμό, παίηει πρϊτοσ. Σε
όποιο φφλλο ςταματιςει εκτελεί τθν
δοκιμαςία για να προχωρίςει πιο πάνω ςτο
δζνδρο. Στα κίτρινα φφλλα με το ροη
αςτζρι δεν κάνουν τίποτα . Αυτόσ που κα
εκτελζςει με επιτυχία όλεσ τισ δοκιμαςίεσ
κα βγεί από το μαγεμζνο δάςοσ ΝΙΚΗΣΗ.

•
•
•
•
•
•
•
•

Προζλευςθ: Ελλάδα
Αρικμόσ μακθτών: 10-20 μακθτζσ
Ηλικία: 7-9 ετϊν (Τάξεισ Α-Β-Γ)
Χώροσ: αυλι ςχολείου
Τλικά-Εξοπλιςμόσ: ςεντόνι, ηάρι
Βακμόσ κινθτικισ δυςκολίασ: μζτριοσ
Επίπεδο ςυναγωνιςμοφ: υψθλό
τόχοι:Να εκφραςτοφν και να
αναπτφξουν τθν φανταςία τουσ.
Διακεματικότθτα (κεατρικι αγωγιμουςικι-καλλιτεχνικά)
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Κανείσ δεν είναι τζλειοσ, όλοι μποροφμε να γίνουμε καλφτεροι απ' ότι είμαςτε.
Norm Stewart (Αμερικανόσ προπονθτισ μπάςκετ )

Τα παιχνίδια ςε ζνα λαό βοθκοφν να ανακαλφψουμε τθν ποιότθτά του
και τθν αξία τθσ τζχνθσ του.
Friedrich Schiller (Γερμανόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ, ποιθτισ και ιςτορικόσ)

A little paint = A lot of play
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ασ ευχαριςτώ πολφ για τθν προςοχι ςασ!!!
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