Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων Κλάδου Προσκόπων

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ
ΗΣΥΧΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙ∆ΙΟΥ
Έαν έχετε ένα αρκετά µεγάλο κοµµάτι χονδρού σκοινιού, µπορείτε κάλιστα να
δοκιµάσετε αυτό το παιχνίδι.
Γράψτε στο πάτωµα µε κιµωλία µια γραµµή. Χωρίστε τα παιδιά σε δύο οµάδες και
τοποθετείστε τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζονται απο την γραµµή.
Αποµακρυνθείτε και σφυρίξτε για την έναρξη του παιχνιδιού.
Τότε η κάθε οµάδα προσπαθεί να τραβήξει προς την πλευρά της όσο περισσότερο
σκοινί µπορεί.
Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Έχουµε ένα µεγάλο ζάρι και µια σοκολάτα ένα µαχαίρι (όχι κοφτερό) και ένα πιρούνι.
Βάζουµε την σοκολάτα, το µαχαίρι και το πιρούνι στο κέντρο της Εστίας µας.
Ξεκινάει όποια ενωµοτία φέρει την µεγαλύτερη ζαριά.
Αυτός που θα φέρνει κάθε φορά το έξι (6) στο ζάρι του πρέπει να πηγαίνει γρρήγορα
στο κέντρο και να κόβει την σοκολάτα µε το µαχαίρι και να την τρώει µόνο µε το πιρούνι,
οι υπόλοιπες ενωµοτίες συνεχίζουν να παίζουν µε το ζάρι κατά σειρά κάθε παιδί µέχρι να
βγάλει κάποιος άλλος το έξι και να συνεχίσει αυτός.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ
Γράφουµε σε πολλά χαρτάκια διάφορε εντολές: π.χ.
«Άνοιξε την πόρτα της εστίας»
«Μην αφήσεις κανένα να ανοίξει την πόρτα της εστίας»
«Κάθησαι στο πάτωµα»
«Μην αφήσεις κανένα να καθίσει στο πάτωµα»
κ.ο.κ.
Mοιράζεις στον καθένα το χαρτάκι µε την εντολή και µε το σφύριγµα πρέπει να
ανοίξουν όλοι το χαρτάκι τους και να εκτελέσουν αµέσως, αλλά να γνωρίζουν από πριν
ότι µε το δεύτερο σφύριγµα πρέπει όλοι να βρίσκονται στον πάγκο τους.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
· ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
∆ύο παίχτες µε µία σφυρίχτρα και ένα φακό κρύβονται στο δάσος σε απόσταση 200µ.
ο ένας από τον άλλο.
Όταν ο ένας σφυρίξει είναι υποχρεωµένος και ο άλλος να σφυρίξει. Σκοπός κάθε
παιδιού είναι να ανακαλύψει πρώτο τον αντίπαλο του και να του ρίξει το φως του
φαναριού του.
Παραλλαγή: Ακόµη δυσκολότερο γίνεται το παιχνίδι όταν κάθε παίκτης έχει γραµµένο
έναν αριθµό στην πλάτη και στο στήθος του. Σκοπός κάθε παιδιού είναι ποιο πρώτο θα
διαβάσει τον αριθµό του άλλου. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να κρύβουν τον αριθµό τους
µε διάφορα αντικείµενα ή τα χέρια τους. Μπορούν µόνο να ξαπλώνουν στο έδαφος και να
ακουµπούν τη πλάτη τους και το στήθος τους σε δέντρα, τοίχους κλπ.
· ΚΥΝΗΓΙ ΦΥΓΑ∆ΩΝ
∆ύο παιδιά, οι Φυγάδες, κρύβονται στο δάσος µε ένα φακό και µια σφυρίκτρα ο
καθένας.
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Όταν αποµακρυνθούν περίπου 50µ., ο ενωµ/χης σφυρίζει µε µία ιδιαίτερη σφυρίχτρα.
Τότε οι δύο φυγάδες είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν διαδοχικώς, ο µεν ένας µε
σφυρίχτρα, ο δε άλλος αναβοσβήνοντας τον φακό του µε τη δέσµη προς τον ενωµ/χη και
την υπόλοιπη ενωµ/τία.
Μετά από ένα λεπτό ο ενωµ/χης σφυρίζει πάλι για να απαντήσουν οι φυγάδες µε τον
ίδιο τρόπο, αλλά αντιθέτως.
Στο διάστηµα του ενός λεπτού οι φυγάδες µετακινούνται και ο ενωµ/χης µε δύο
βοηθούς του προσπαθούν να ανακαλύψουν τους φυγάδες.
Τα όρια του παιχνιδιού πρέπει να είναι ευκρινή, όπως ένας δρόµος, ένα χαντάκι, µια
κορυφή, ένας βράχος κλπ. Το παιχνίδι παίζεται σε ορισµένο χρονικό διάστηµα.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
· ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο ενωµ/χης µοιράζει σε κάθε παιδί από ένα όµοιο απόκοµµα εφηµερίδας ή βιβλίου ή
διαφηµιστικού εντύπου. Στο σύνθηµα τα παιδιά διαγράφουν, µε ένα µολύβι, όλα τα έψιλον
που συναντούν µέσα στο κείµενο. Στο δεύτερο σύνθηµα, µετά ένα λεπτό, παραδίδουν τα
αποκόµµατα στον αρχηγό.
Για κάθε διαγραφή παίρνουν ένα βαθµό και για κάθε παράλειψη χάνουν έναν.
· ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ένα µέλος της ενωµοτίας βγαίνει έξω για λίγο. Τα υπόλοιπα µέλη της ενωµοτίας, τα
οποία κάθονται σε κύκλο, διαλέγουν µια παροιµία. Κάθε παιδί αναλαµβάνει να πει µία
λέξη της παροιµίας ή µια φράση. Μετά φωνάζουν το µέλος της ενωµοτίας που είναι έξω,
και µόλις µπει µέσα, όλοι επαναλαµβάνουν την λέξη τους ή τη φράση τους τραγουδιστά
και δυνατά. Σκοπός είναι να µαντέψει το παιδί την παροιµία.
· ΤΟ ΠΗΓΑ∆Ι
Οι πρόσκοποι της εν/τίας κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Μπροστά τους µε κιµωλία
έχουν χαράξει ένα τετράγωνο. Καθένας έχει από 5 σπίρτα. Στη µέση του τραπεζιού είναι
ένας κύκλος που λέγεται «το πηγάδι». Τα σπίρτα του καθενός βρίσκονται µέσα στο καρέ
του. Ο εν/ρχης δίνει εντολές γρήγορα π.χ. «όλοι δεξιά» τότε όλοι βάζουν ένα σπίρτο έξω
από το τετράγωνο δεξιά. «όλοι πάνω», όλοι βάζουν ένα σπίρτο πάνω κ.ο.κ. Αν όµως ο
εν/ρχης δώσει εντολή χωρίς τη λέξη «όλοι» τότε αυτή δεν εκτελείται και ο πρόσκοπος που
έχασε βάζει ένα σπίρτο στο πηγάδι. Κερδίζει αυτός που θα µείνει µε σπίρτα τελευταίος.
· ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
Η εν/τία χωρίζεται σε δύο µέρη. Κάθε µέρος µπαίνει σε γραµµή. Σε απόσταση 10µ.
από κάθε στίχο υπάρχει ένα χαρτί και ένα µολύβι. Με το σύνθηµα ο πρώτος κάθε στίχου
τρέχει και γράφει στο χαρτί µία λέξη. Γυρίζει, κτυπά τον δεύτερο και αυτός µε τη σειρά του
γράφει άλλη µία λέξη µε σκοπό να συµπληρώσει µια ενδιαφέρουσα πρόταση. Αυτό θα
γίνει τρεις φορές συνέχεια. Στο τέλος, κερδίζει το µέρος που παρουσίασε την πιο ωραία
και πιο καλλιγραφική πρόταση.
· ΜΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Χωρίζουµε την εν/τία σε δύο µέρη. Κάθε µέρος αναλαµβάνει να παραστήσει ένα
επάγγελµα. Κάθε πρόσκοπος από κάτι π.χ. τη δουλειά του µαραγκού. Άλλος κόβει, άλλος
πλανίζει, άλλος καρφώνει κ.λ.π. Το άλλο µέρος της εν/τίας πρέπει να µαντέψει
εκφράζοντας το πολύ τρεις υποθέσεις αλλιώτικα χάνει. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε την
µιµική του άλλου µέρους της εν/τίας µε άλλο επάγγελµα.
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· ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ
Χαράζουµε σε ένα χαρτόνι (0,20 Χ 0,30) ένα τετράπλευρο παραλληλόγραµµο, που
υποδιαιρούµε σε µικρότερα τετράγωνα. Σε µερικά από τα τετράγωνα αυτά σχεδιάζουµε
διάφορα σήµατα ή σχήµατα.
Τα παιδία, αφού το παρατηρήσουν επί ένα λεπτό, προσπαθούν κατόπιν να το
αντιγράφουν ακριβώς από µνήµης.
· ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ενωµ/χης δίνει σε κάθε παιδί ένα φάκελο, που περιέχει 9 χαρτάκια µε ένα γράµµα
στο καθένα. Τα ανακατεµένα αυτά γράµµατα σχηµατίζουν µία λέξη.
Τα παιδιά ή η οµάδα που θα συναρµολογήσει πρώτη τη λέξη την φωνάζει δυνατά ή
την παραδίδει γραµµένη σ’ ένα χαρτάκι στον ενωµ/χη.
Παραλλαγή 1: Αντί για γράµµατα γράφουµε στα χαρτάκια συλλαβές που να
σχηµατίζουν δύο ή τρεις λέξεις ή γράφουµε λέξεις που να σχηµατίζουν φράσεις.
Παραλλαγή 2: Ο ενωµ/χης γράφει σ’ ένα χαρτόνι τέσσερα αγωνίσµατα ή άλλες λέξεις
µε γράµµατα ανακατεµένα.
Κερδίζει το παιδί που θα παραδώσει πρώτη σ’ ένα χαρτί τα τέσσερα αγωνίσµατα.
· Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
Ο ενωµ/χης γράφει στο σε µεγάλο χαρτόνι µερικές ερωτήσεις ή γράφει σε ισάριθµα
χαρτιά, όσα είναι τα παιδιά.
Μόλις πάρουν τις ερωτήσεις οι οµάδες, ο αρχηγός λέει: Ο πατέρας µου ονοµάζεται
«Χαρίλαος». Τότε τα παιδιά πρέπει να συµπληρώσουν το χαρτί µε ονόµατα, αντίστοιχα
των ερωτήσεων, που να αρχίζουν από «Χ».
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις µπορούν να είναι οι παρακάτω:
ή όνοµα µητέρας Χριστίνα
ή όνοµα αδελφής Χαρίκλεια
ή όνοµα πόλεως που κατοικεί Χαρτούµ
ή όνοµα πόλεως που γεννήθηκε Χίος
· Ο ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΛΕΕΙ
Τα παιδιά σχηµατίζουν γραµµές ή κύκλο όπως στη Γυµναστική. Ο ενωµ/χης δίνει
διάφορα γυµναστικά παραγγέλµατα. Τα παιδιά, τότε µόνον εκτελούν τις ασκήσεις, όταν
ακούσουν πριν από κάθε παράγγελµα τις λέξεις «ο Ενωµοτάρχης λέει». Εάν δεν
ακούσουν αυτές τις λέξεις δεν πρέπει να εκτελέσουν τις ασκήσεις.
Εάν π.χ. ο ενωµ/χης δώσει το παράγγελµα «Προσοχή» τα παιδιά δεν πρέπει να
σταθούν προσοχή. Τότε µόνο θα σταθούν όταν ακούσουν το παράγγελµα «ο
Ενωµοτάρχης λέει Προσοχή».
Κάθε παιδί που χάνει, βγαίνει από το παιχνίδι. Ο τελευταίος που θα µείνει κερδίζει.
· ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Η ενωµοτία σχηµατίζει µία γραµµή. Ο ενωµ/χης παραδίδει ένα τηλεγράφηµα, µε 15
περίπου λέξεις, στο πρώτο παιδί κάθε οµάδας. Εκείνο µεταβιβάζουν προφορικά το
τηλεγράφηµα στο δεύτερο παιδί χωρίς να ακούσουν οι άλλοι, και από αυτί σε αυτί φθάνει
στο τελευταίο.
Παραλλαγή 1: Αντί να µεταδοθεί το τηλεγράφηµα ολόκληρο, από παιδί σε παίδι,
µεταβιβάζεται κοµµατιαστό µία-µία ή δύο-δύο λέξεις χωριστά.
Παραλλαγή 2: Το παιχνίδι παίζεται και στο ύπαιθρο σαν δροµική σκυταλοδροµία µε
τα παιδιά τοποθετηµένα σε µεγάλη απόσταση το ένα µε το άλλο.
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· ΑΕΡΑΣ - ΓΗ - ΘΑΛΑΣΣΑ
Τα παιδιά κάθονται γύρω σ’ ένα τραπέζι ή σε κύκλο στο έδαφος. Ο ενωµ/χης δείχνει
ένα παιδί ή του πετάει ένα τοπάκι, ενώ συγχρόνως φωνάζει µία από τις λέξεις Αέρας - Γη
- Θάλασσα. Το παιδί πρέπει να απαντήσει µε το όνοµα ενός πουλιού, ζώου, ψαριού
ανάλογα µε την λέξη που θα φωνάξει ο ενωµ/χης.
∆εν επιτρέπεται να επαναλαµβάνεται το αυτό όνοµα πουλιού, ψαριού ή ζώου που θα
έχει αναφέρει άλλο παιδί.
Όταν ο ενωµ/χης φωνάξει την λέξη φωτιά, τα παιδιά πρέπει να φωνάξουν ένα άψυχο
αντικείµενο.
Όποιο παιδί µείνει τελευταίο, κερδίζει το ίδιο και η οµάδα του.
· ΤΑ ΑΣΧΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τα παιδιά καθισµένα στη γωνιά τους. Τα παιχνίδι αρχίζει όταν ένας λέει ένα
ουσιαστικό. Ο διπλανός πρέπει αµέσως να απαντήσει µε ένα άλλο ουσιαστικό εντελώς
άσχετο µε το πρώτο. Ο πρώτος µπορεί να του το απορρίψει ευρίσκοντας ίσως τη σχέση,
οπότε ο δεύτερος χάνει. Αν π.χ. ο πρώτο πει «γκαµήλα» ο δεύτερος χάνει ασφαλώς αν
πει «έρηµος». Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι να µείνει ο νικητής.
· ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΛΕΞΕΩΝ
Ο εν/ρχης έχει ετοιµάσει ένα κατάλογο 36 λέξεων (πόλεων-όρων κ.λ.π.) σ’ ένα µεγάλο
χαρτί γραµµένο µε µαρκαδόρο. Κάθε παιδί που έχει µαζί του ένα χαρτί και ένα µολύβι
παρατηρεί επί ένα λεπτό τον κατάλογο και εν συνεχεία προσπαθεί να γράψει όσες
περισσότερες σωστές. Χάνεται ένας βαθµός για κάθε λανθασµένη ή ανύπαρκτη λέξη.
· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΣΕΩΣ
Μοιράζουµε από ένα πίνακα, σαν τον παρακάτω, σε κάθε οµάδα ή παίκτη.
Κάθε οµάδα πρέπει να συµπληρώσει όλες τις αντίστοιχες στήλες µε λέξεις που να
αρχίζουν µε το γράµµα της πρώτης στήλης, όπως είναι ο παρακάτω συµπληρωµένος
πίνακας.
Το παιχνίδι τελειώνει µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τα γράµµατα
και τις στήλες.
Όνοµα Παίκτη ή Οµάδας :
Α/Α Γράµµα Λουλούδι Θαλασσινό Πτηνό Ζώο Βαθµοί
1 Α Ανεµώνη Αχινός Αετός Αλεπού 4
2 Ε - - - Ελάφι 1
3 Γ Γαρδένια Γαρίδα Γλαύκα Γάιδαρος 4
4 Κ Καµέλια Καραβίδα Κορυδαλλός Καµήλα 4
5 Σ - Σπάρος Σπουργίτη - 2
Σύνολο: 15
Παραλλαγή: Αντί λουλουδιών, δέντρων κλπ. Μπορούµε να βάλουµε ποταµούς,
πόλεις, τίτλους βιβλίων, ονόµατα συγγραφέων, έπιπλα, εργαλεία κλπ.
· ΤΑ ΟΜΩΝΥΜΑ
Ένα παιδί, µε τη σειρά του, βγαίνει απ’ το δωµάτιο. Οι άλλοι διαλέγουν µια λέξη που
να έχει δύο σηµασίες π.χ. «Ρόδα», τα τριαντάφυλλα και «Ρόδα» ο τροχός ή «Μιλιά» ή
οµιλία και «Μηλιά» το δένδρο.
Το παιδί έρχεται πάλι στο δωµάτιο και υποβάλλει τρεις ερωτήσεις σε κάθε παιδί που
βρίσκεται στο δωµάτιο:
* Πως την (τον ή το) θέλεις;
Συλλογή Παιχνιδιών
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* Πότε την (τον ή το ) θέλεις;
* Που την (τον ή το ) θέλεις;
Σε κάθε ερώτηση τα παιδιά που ερωτώνται δίδουν µιαν απάντηση, είτε για τη µια
έννοια είτε για την άλλη. Στην ερώτηση «πως την θέλεις» ή απάντηση µπορεί να είναι:
«Με ακτίνες» που είναι τη ρόδα του αυτοκίνητο ή «στο βάζο» που είναι τα τριαντάφυλλα.
Ανάλογες είναι και οι απαντήσεις για το «πότε» και το «πού».
Για κάθε παιδί ορίζουν και άλλα οµώνυµα. Όποιο παιδί ανακαλύψει την λέξη µε τις
λιγότερες ερωτήσεις κερδίζει.
· ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΑΒ∆ΟΣ
Η εν/τία σε κύκλο καθισµένη. Ένας πρόσκοπος κρατά ένα ραβδί και µε αυτό χτυπά
στο έδαφος ρυθµικά το σκοπό ενός γνωστού τραγουδιού που τραγουδά νοερός. Ο
πρόσκοπος που θα το ανακαλύψει πρώτος κερδίζει ένα βαθµό. Και αν θέλει αλλάζει θέση
µε τον ... ραβδούχο.
· ΜΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ένα παιδί βγαίνει από το δωµάτιο. Ο ενωµ/χης σε συνεργασία µε τα παιδιά, ορίζει
ένα «αντικείµενο», ένα «ιστορικό γεγονός», ένα «θεατρικό έργο», µια «προσωπικότητα»
κλπ.
Όταν συµφωνήσουν, έρχεται το παιδί στο δωµάτιο και υποβάλλει ερωτήσεις, µέχρι να
ανακαλύψει την λέξη που όρισαν. ∆εν µπορεί να υποβάλει παραπάνω από 10 ερωτήσεις.
Στις ερωτήσεις τα παιδιά απαντούν µε «Ναι» ή «Όχι» ή µεταξύ δύο που προτείνει ο
ερωτών υποδεικνύουν το ένα, δηλαδή «φυτικό ή ζωικό», «πρόσωπο ή γεγονός» κλπ.

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
· ΕΠΑΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Η ενωµοτία χωρίζεται στα δύο.
Η µία οµάδα (Α) από τη µία µεριά του τραπεζιού και η άλλη (Β) από την απέναντι.
Με κλήρο η µία οµάδα, µε τα χέρια κάτω από το τραπέζι, µεταβιβάζει από παλάµη σε
παλάµη ένα νόµισµα.
Στο παράγγελµα του αρχηγού της (Α) οµάδας «ψηλά τα χέρια» όλοι µαζί οι παίκτες
της (Β) οµάδας υψώνουν τα χέρια και τα κατεβάζουν µε δύναµη επάνω στο τραπέζι.
Ο αρχηγός της (Α) οµάδος, µετά από συνεννόηση µε τα παιδιά του, δείχνει εκείνον,
που νοµίζει ότι κρατάει το νόµισµα στην παλάµη του. Εάν το ανακαλύψουν, αλλάζουν
ρόλο οι οµάδες. Σε κάθε λάθος ανακάλυψη του νοµίσµατος η οµάδα επιβαρύνεται µε ένα
βαθµό. Κερδίζει η οµάδα που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθµούς µέσα σε
ορισµένο χρονικό διάστηµα.
· ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
Ο ενωµ/χης διηγείται µια ιστορία σ’ ένα παιδί, έξω από το δωµάτιο. Το παιδί
επιστρέφει στο δωµάτιο και φροντίζει, µε χειρονοµίες, µορφασµούς και µιµητικές κινήσεις
να διηγηθεί την ιστορία στα άλλα παιδιά.
Τα παιδιά γράφουν σε ένα χαρτί τι αντιλήφθηκαν από τη µιµητική διήγηση.
Ο ενωµ/χης µαζεύει τα χαρτιά και αφού προηγουµένως διηγηθεί τη σωστή ιστορία,
διαβάζει τις ιστορίες που έγραψαν τα παιδιά.
Το διάβασµα αυτό δηµιουργεί µια ευχάριστη ατµόσφαιρα µε τις διάφορες
παρανοήσεις των παιδιών.
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· ΣΑΚΟΥΛΙ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ
Μπαίνει ο ενωµ/χης στο δωµάτιο κρατώντας εικονικά ένα σακούλι στον ώµο. Αφήνει
το σακούλι στο έδαφος και αρχίζει να βγάζει τα διάφορα δώρα.
Βγάζει το πρώτο δώρο και προσπαθεί µε χαρακτηριστικές κινήσεις να δώσει να
καταλάβουν τα παιδιά τι πράγµα είναι αυτό. Αυτό που έπιασε από το βάθος του
σακουλιού είναι ένα µικρό πραγµατάκι που µε µια χαρακτηριστική κίνηση κάνει πως το
βάζει στο δάκτυλό του. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα δακτυλίδι.
Όποιο παιδί νοµίζει ότι το κατάλαβε, φωνάζει δυνατά το όνοµα του αντικειµένου.
Συνεχίζει µε δεύτερο, τρίτο κλπ. ∆ώρο, που µπορεί να είναι βιβλίο, σπίρτα, τσιγάρα,
σουγιάς και πολλά άλλα µικρά, µεγάλα, βαριά κλπ. Αντικείµενα.
· Ο ΣΚΥΛΟΣ
Η εν/τία σε κύκλο διαµέτρου 10µ. Ένας πρόσκοπος «ο σκύλος» µε δεµένα µάτια έχει
στα πόδια του ένα αντικείµενο (κλειδί, κρίκο, σφυρίχτρα), που υποτίθεται πως είναι το
φαγητό του το «κόκαλο». Τότε ο εν/ρχης νεύει σε έναν πρόσκοπο του κύκλου και αυτός
προσπαθεί µε απόλυτη ησυχία να πάρει «το κόκαλο» του «σκύλου». Ο «σκύλος» µόλις
ακούσει θόρυβο γαβγίζει και προσπαθεί να πιάσει τον κλέφτη, οπότε γίνεται αλλαγή
θέσεων.
· ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Οι πρόσκοποι είναι παρατεταγµένοι σε µία γραµµή. Ο εν/ρχης δίνει παραγγέλµατα και
εντολές κινήσεων. Οι πρόσκοποι πρέπει να εκτελέσουν το αντίθετο. Όσοι κάνουν το
σωστό χάνουν. Κερδίζει αυτός που µένει τελευταίος.

∆ΡΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
· ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ
Οι πρόσκοποι της ενωµοτίας χωρίζονται σε δύο µέρη. Όλοι δένουν τα µάτια τους. Με
το σφύριγµα αρχίζει ο ένας να ψάχνει να βρει κάποιος άλλο. Μόλις συναντηθούν
προσπαθεί καθένας ψηλαφιστά να καταλάβει τον άλλο. Ο πρώτος που θα πει το όνοµα
του άλλου κερδίζει και λύνει τα µάτια του. Το παιχνίδι συνεχίζεται ώσπου να µείνει ο
τελευταίος µε δεµένα µάτια... ο χαµένος.
· ΤΡΙΑ ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ
Ένας φύλακας τοποθετείται µε την πλάτη προς τα υπόλοιπα παιδιά, που βρίσκονται
σε απόσταση 15 µέτρων πίσω από µια γραµµή. Ο φύλακας κτυπάει τρία παλαµάκια κατά
διάφορα χρονικά διαστήµατα. Όσο ο φύλακας κτυπάει παλαµάκια τα παιδιά προχωρούν
προς αυτόν. Όταν τελειώσει τα τρία κτυπήµατα, γυρίζει απότοµα και όποιον αντιληφθεί να
κινείται, τον στέλνει πίσω από την γραµµή των 15 µέτρων. Όποιο παιδί φθάσει τον
φύλακα, παίρνει τη θέση του και ξαναρχίζει το παιχνίδι από την αρχή. Όποιο παιδί κάνη
τον φύλακα περισσότερες φορές σ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού κερδίζει.
· ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ
Τα παιδιά βρίσκονται σε απόσταση 20 µέτρων από τον ενωµ/χη. Ο ενωµ/χης έχει
γυρισµένη την πλάτη του προς τα παιδιά. Στο σύνθηµα του ενωµ/χη όλα τα απιδιά
τρέχουν προς το µέρος του. Σε µια στιγµή ο ενωµ/χης γυρίζει απότοµα και φωνάζει "αλτ".
Τότε όλα τα παιδία πρέπει να σταµατήσουν στην θέση που βρίσκονται και να µείνουν
ακίνητα σαν αγάλµατα. Όποιο παιδί κινείται βγαίνει από το παιχνίδι.
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Παραλλαγή: Όταν ο ενωµ/χης γυρίσει, αντί να φωνάξει "αλτ", φωνάζει ένα
παράγγελµα π.χ. "στα τέσσερα", "κουτσό", "µε την κοιλιά", "στα γόνατα" κλπ., τότε όλα τα
παιδιά σταµατούν απότοµα και παίρνουν την στάση που άκουσαν από τον ενωµ/χη.
· ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΗ
Το κυνηγητό αυτό είναι σαν το απλό κυνηγητό µε τη διαφορά ότι ο κυνηγός είναι
υποχρεωµένος να κυνηγήσει εκείνο το παιδί που πέρασε µεταξύ αυτού και του παιδιού
που κυνηγούσε.
Για να διακρίνεται ο κυνηγός κρατάει ένα µαντήλι και όταν κτυπήσει ένα παιδί του το
δίνει και γίνεται εκείνο κυνηγός.
· ΚΟΤΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥ
Τα παιδιά (κοτόπουλα) πιάνονται από τη µέση. Ο πρώτος (κότα) προστατεύει τα
κοτόπουλα ανοίγοντας στα πλάγια τα χέρια του. Η αλεπού προσπαθεί να πιάσει το
τελευταίο παιδί της ουράς. Τα κοτόπουλα µετακινούνται δεξιά-αριστερά, χωρίς να
αφήνουν τη µέση του προηγούµενου, για να αποφύγουν το πιάσιµο από την αλεπού.
Όταν η αλεπού πιάσει το τελευταίο κοτόπουλο, τότε γίνεται κότα και το κοτόπουλο
αλεπού.
· ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΤΑΜΠΟΥ
Ένα παιδί ορίζεται στην αρχή για κυνηγός. Ο κυνηγός προσπαθεί να κτυπήσει όποιο
παιδί µπορέσει. Όποιο παιδί κτυπηθεί παίρνει την θέση του κυνηγού. Όταν όµως ένα
παιδί κινδυνεύει να κτυπηθεί και θέλει να προφυλαχθεί, µπορεί να πάρει µια στάση
"ταµπού" που την ορίζουν απ' την αρχή του παιχνιδιού π.χ. να σηκώσει το δεξί πόδι, να
πέσει κάτω µε την πλάτη, να πιάσει µε το δεξί του χέρι το αριστερό του πόδι κλπ.
Τα όρια του γηπέδου πρέπει να είναι προκαθορισµένα όποιο παιδί περάσει τα όρια
θεωρείται κτυπηµένο.
Παραλλαγή: Ο κυνηγός κτυπάει κάθε παιδί που είναι µόνο του, µόλις όµως το παιδί
αυτό πιαστεί µε ένα άλλο δεν έχει το δικαίωµα ο κυνηγός να το κτυπήσει.
· ΚΥΝΗΓΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
Στην πλάτη κάθε παιδιού καρφιτσώνουµε ένα χαρτάκι µε το όνοµα ενός πουλιού. Στο
σύνθηµα του ενωµ/χη, κάθε παιδί προσπαθεί να διαβάσει τα χαρτάκια των άλλων,
φυλάγοντας όµως συγχρόνως την πλάτη του ώστε να µη του διαβάσουν το δικό του.
Όποιο παιδί καταγράψει τα περισσότερα πουλιά κερδίζει.
· ΨΑΡΕΜΑ
Από την ζώνη κάθε παιδιού δένουµε ένα χαρτονένιο ψάρι µε τρόπο που να σέρνεται
στο έδαφος. Στο σύνθηµα όλα τα παιδία αρχίζουν να τρέχουν και να προσπαθούν να
πατήσουν το ψάρι του άλλου προστατεύοντας όµως ταυτόχρονα και το δικό τους. Όποιο
παιδί χάνει το ψάρι του βγαίνει από το παιχνίδι. Όποιο παιδί µείνει τελευταίο κερδίζει.
Παραλλαγή: µε µπαλόνι. Τα παιδία προσπαθούν να σπάσουν τα µπαλόνια που
δένουµε πατώντας τα µε τα πόδια τους.
· ΚΟΥΤΣΗ ΑΛΕΠΟΥ
Ένα παιδί µε κλήρο γίνεται αλεπού. Τα άλλα σκορπίζουν στο γήπεδο. Η αλεπού
βγαίνει από την φωλιά της κάνει τρία βήµατα και κατόπιν κυνηγάει τα άλλα παιδιά µε
κουτσό. Όποιο παιδί κτυπηθεί από την αλεπού τρέχει να σωθεί µέσα στη φωλιά γιατί τα
άλλα παιδιά το κτυπούν. Όταν φθάσει στη φωλιά γίνεται αλεπού και κάνει ότι έκανε η
πρώτη αλεπού.
Συλλογή Παιχνιδιών
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ΡΙΠΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
· ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ
Επάνω σ' ένα αριθµηµένο πίνακα 0,40Χ0,60µ. υπάρχουν 5 κάθετα ξύλα ύψους
0,10µ. και 5 µικρά στεφανάκια από σχοινί ή από λάστιχο διαµέτρου 0,15-0,20. Κάθε παιδί
µε τη σειρά του προσπαθεί να κρεµάσει τα 5 αυτά στεφανάκια από µια ορισµένη
απόσταση (3 περίπου µέτρα), επάνω στα κάθετα ξύλα. Το παιδί ή η οµάδα που θα
συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθµούς κερδίζει.
Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι παίζεται ως εξής: Αντί να υπάρχουν στον πίνακα κάθετα
ξύλα, υπάρχουν τρύπες µέσα στις οποίες τα παιδιά ρίχνουν τοπάκια του τένις.
· Ο ΤΥΦΛΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΣ
Αρκετά µαντήλια προσκοπικά έχουν τυλιχθεί για να σχηµατίσουν µικρές µπαλίτσες.
Ένας πρόσκοπος µε δεµένα µάτια έχει κοντά του τα ... πυρά αυτά. Οι υπόλοιποι
πρόσκοποι σχηµατίζουν γύρω του κύκλο σε απόσταση 20µ. Ο ενωµοτάρχης σφυράει και
κάθε φορά όλοι κάνουν, ένα αθόρυβο βήµα. Ο δράκος αν ακούσει θόρυβο εκσφενδονίζει
ένα µπαλάκι. Αν πετύχει τον παίκτη αυτός φεύγει ενώ ο δράκος έχει κερδίσει 5 βαθµούς.
Μεταξύ των σφυριγµάτων υπάρχει ένας χρόνος κενός για άνετο παίξιµο του δράκοντα

ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
· ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ
∆ύο παιδιά τοποθετούνται σε βαθύ κάθισµα µέσα σ' έναν κύκλο διαµέτρου 2 µέτρων.
Κάθε παιδί προσπαθεί µε σπρωξίµατα των χεριών να βγάλει τον αντίπαλο του έξω από
τον κύκλο, χωρίς να τεντώσει τα πόδια του ή να πέσει στο έδαφος.
· ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ
∆ύο παιδιά πατούν πάνω σε µία γραµµή µε τα πόδια ανοικτά. Πιάνονται µε το δεξί
χέρι και προσπαθούν το ένα να τραβήξει το άλλο προς το µέρος του. Όποιο µετακινήσει
έστω και το ένα πόδι από το έδαφος χάνει.
Παραλλαγή: Το ίδιο γίνεται µε σπρωξίµατα, δεξιά και αριστερά.
· ΩΘΗΣΗ
Με διασταυρωµένα τα χέρια στο στήθος, ο ένας προσπαθεί να βγάλει τον άλλο από
το κύκλο που βρίσκονται.
· ΩΘΗΣΗ-ΚΟΥΤΣΟ
Με σταυρωµένα τα χέρια πίσω και σε θέση κουτσό, ο ένας παίκτης προσπαθεί να
βγάλει τον άλλο από τον κύκλο.
Παραλλαγή: Εάν µεγαλώσουµε τον κύκλο, µπορούµε να βάλουµε περισσότερα
ζευγάρια.
· ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
Τρία ή και περισσότερα παιδιά πιάνονται από τα χέρια γύρω από ένα κύκλο. Στο
σύνθηµα του ενωµ/χη όλοι τραβούν, ώστε να αναγκάσουν τους αντιπάλους τους να
πατήσουν τη γραµµή ή µέσα στον κύκλο. Όποιος πατήσει χάνει βαθµό.
Παραλλαγή: Στο κέντρο του κύκλου τοποθετούµε µία κορύνα. Όποιος ρίξει την
κορύνα, χάνει ένα βαθµό.
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· ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Ένα σχοινί 12 µέτρων δεµένο στις δύο άκρες του σχηµατίζει ένα τρίγωνο. Μέσα από
κάθε γωνία τοποθετείται ένα παιδί. Σε απόσταση 2 µέτρων από κάθε γωνία είναι
τοποθετηµένο ένα σηµαιάκι. Στο σύνθηµα του ενωµ/χη κάθε παιδί προσπαθεί να πιάσει
το σηµαιάκι που έχει µπροστά του.
Παραλλαγή: Αντί να σπρώχνουν µε την µέση τους τοποθετούνται έξω από το σχοινί.
Τραβούν µε το ένα χέρι και µε το άλλο προσπαθούν να πιάσουν το σηµαιάκι.
Παραλλαγή: Αντί να τοποθετηθεί ένας παίκτης σε κάθε γωνία, τοποθετούνται δύο ή
τρεις ή και όλοι µαζί προσπαθούν για να πιάσει ένας απ' αυτούς το σηµαιάκι.
· ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΗΝΗ∆ΟΝ
Όλα τα παιδιά σε κύκλο και στη θέση του Πρηνηδόν. Κάθε παιδί προσπαθεί να κάνει
τον διπλανό του να ακουµπήσει τα γόνατά του στο έδαφος ή να µετακινήσει τα πόδια του.
· ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ
Η ενωµοτία χωρίζεται σε δύο οµάδες. Η µια οµάδα κλείνει τα µάτια της µε το µαντήλι
και ανοίγουν τα πόδια τους. Τα µέλη της άλλης οµάδας προσπαθούν να περάσουν κάτω
από τα πόδια των άλλων χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Αν γίνουν αντιληπτοί τότε πιάνονται
µε τα δύο χέρια και πάνε στην αρχή περιµένοντας τη σειρά τους. Κερδίζει η οµάδα που
επιτύχει τις περισσότερες διασπάσεις µέσα σε τρία λεπτά.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
· ΠΕΤΑΞΕ Η ΜΥΓΑ
Τα παιδία τοποθετούνται σε κύκλο µε τις παλάµες ενωµένες σαν να κρατούν µια µύγα.
Ο ενωµ/χης τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου µε µια µπάλα στα χέρια. Από τη θέση
αυτή προσποιείται ότι µεταβιβάζει την µπάλα σ' ένα παιδί του κύκλου ενώ την ρίχνει σε
άλλο. Εάν κατά την προσποίηση το παιδί ανοίξει τις παλάµες του για να πιάσει την µπάλα
και του φυγή η "µύγα" τότε χάνει ένα βαθµό. Χάνει επίσης ένα βαθµό, όταν δεν πιάσει την
µπάλα που του µεταβιβάζει στην πραγµατικότητα ο ενωµ/χης. Σε κάθε πιάσιµο της
µπάλας και γρήγορη µεταβίβαση της στον ενωµ/χη κερδίζει ένα βαθµό. Το παιδί που θα
συγκεντρώσει πρώτο 6 βαθµούς παίρνει τη θέση του ενωµ/χη στο κέντρο.
· ΚΑΓΚΟΥΡΟ
Η ενωµοτία µπαίνει σε µία σειρά. Με το σφύριγµα του ενωµοτάρχη ο πρώτος βάζει την
µπάλα ανάµεσα στα πόδια του, λίγο πιο πάνω από τα γόνατα και τρέχει µέχρι ένα σηµείο.
Στην επιστροφή δίνει την µπάλα στον επόµενο και συνεχίζουν µέχρι να παίξουν όλα τα
παιδιά της ενωµ/τιας.
· ΚΟΡΟΪ∆Ο
Οι παίκτες σχηµατίζουν κύκλο και µεταβιβάζουν την µπάλα ο ένας στον άλλο. Στο
κέντρο του κύκλου τοποθετείται ένα παιδί. Κατά την διάρκεια της µεταβίβασης δεν πρέπει
να πιάσει την µπάλα το παιδί που βρίσκεται στο κέντρο. Αν την πιάσει αλλάζει θέση µε
αυτόν που την πέταξε.
· ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Η εν/τία χωρίζεται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα διαθέτει µία µπάλα ή ένα µπαλάκι. Με
το σύνθηµα κάθε πρόσκοπος µε τη σειρά του, πετάει τη µπάλα όσο γίνεται πιο ψηλά και
µπροστά ώστε τρέχοντας να την ξαναπιάσει χωρίς να κτυπήσει το έδαφος. Με το πιάσιµο
κοκαλώνει. Εκεί παραδίδει την µπάλα στον επόµενο για να συνεχίσει την κατάκτηση του
Συλλογή Παιχνιδιών
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εδάφους κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν πέσει η µπάλα επιστρέφει στο προηγούµενο σηµείο
εκεί που περιµένει ακόµα ο προηγούµενος. Κερδίζει το µέρος που προχώρησε
περισσότερο από την αρχική γραµµή.
· Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Πάνω σε µία βάση τοποθετούνται 3 µπάλες ή 3 κορύνες. Ένα παιδί γίνεται "Φύλακας
του Πύργου". Τα άλλα παιδιά σχηµατίζουν κύκλο γύρω από την βάση και από απόσταση
περίπου 8 µέτρων προσπαθούν να ρίξουν µια από τις τρεις µπάλες, µε µια µπάλα που
διαθέτουν. Ο φύλακας αποκρούει τις βολές. Όταν ένα παιδί του κύκλου ρίξει µία από τις
τρεις µπάλες, γίνεται φύλακας.
· ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
Οι παίκτες συγκεντρώνονται µέσα σε κύκλο. Ο ενωµ/χης ρίχνει τη µπάλα προς τα
επάνω έτσι ώστε να πέσει περίπου στο κέντρο του κύκλου. Κατά την επιστροφή της ένας
παίκτης-τον οποίο έχει φωνάξει ο ενωµ/χης- την πιάνει, ενώ οι άλλοι τρέχουν να σωθούν.
Ο παίκτης που την έπιασε προσπαθεί να χτυπήσει εκείνους που τρέχουν. Όταν κτυπήσει
ένα παίκτη, τότε ο κτυπηµένος βγαίνει από το παιχνίδι. Εάν δεν επιτύχει στην
προσπάθεια του, αρχίζει πάλι από την αρχή το ρίξιµο ο ενωµ/χης. Το παιχνίδι συνεχίζεται
µέχρις ότου παραµείνει ένας νικητής.
· ΑΣΠΙ∆ΟΦΟΡΟΣ
Ένα παιδί που ορίζεται µε κλήρο, κρατάει ένα καπάκι κατσαρόλας και ονοµάζεται
Ασπιδοφόρος. Άλλο ένα παιδί κρατάει ένα τοπάκι του τένις. Στο σύνθηµα του ενωµ/χη, ο
ασπιδοφόρος προφυλάγεται µε την ασπίδα του από το τοπάκι, που του πετούν τα άλλα
παιδιά. Όταν ένα παιδί κατορθώσει και τον χτυπήσει σε οποιοδήποτε µέρος του σώµατός
του, τότε γίνεται αυτό ασπιδοφόρος. Κερδίζει το παιδί που θα κρατήσει περισσότερη ώρα
την ασπίδα.
Παραλλαγή: Το παιχνίδι γίνεται ζωηρότερο και διασκεδαστικότερο όταν παίζεται µε
δύο ασπίδες και δύο ασπιδοφόρους.
· 1-2-3-4-5
Η ενωµοτία χωρίζεται σε δύο οµάδες. Ο ενωµοτάρχης πετά µια µπάλα στον αέρα. Ο
πρόσκοπος που θα την πιάσει αρχίζει να µετρά ως το πέντε ενώ ταυτόχρονα οι άλλοι
προσπαθούν να του πάρουν την µπάλα.
· ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ
Κάθε πρόσκοπος µε τη σειρά του τοποθετεί ένα µπαλάκι πάνω στο παπούτσι του.
Σηκώνει το πόδι του όσες περισσότερες φορές µπορεί κερδίζοντας κάθε φορά ένα βαθµό.
Έτσι µπορεί να ανακηρυχθεί ο ... πρωταθλητής της εν/τίας στην ισορροπία.
· ΚΟΡΟΪ∆Ο ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ
Η ενωµοτία χωρίζεται σε δύο οµάδες και σκορπίζονται µέσα στο γήπεδο της
καλαθοσφαίρησης. Το παιχνίδι αρχίζει µε αναπήδηση της µπάλας µεταξύ των δύο
αντιπάλων παικτών. Η οµάδα που θα πάρει την µπάλα την µεταβιβάζει από παίκτη σε
παίκτη. Η αντίπαλος οµάδα προσπαθεί να την κατακτήσει για να κάνει το ίδιο, που έκανε
και η προηγούµενη. Η οµάδα που θα την διατηρήσει επί περισσότερο χρονικό διάστηµα
θεωρείται νικήτρια.
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ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
· ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Ένα ή περισσότερα παιδιά κλείνουν τα µάτια τους. Τα άλλα σκορπίζουν µέσα στο
γήπεδο σε ακτίνα 15-20 µέτρων. Κάθε παιδί χαράζει, εκεί που βρίσκεται ένα κύκλο 1µ.
διαµέτρου και περιµένει µέσα σ' αυτόν. Τα παιδιά που δεν βλέπουν κυκλοφορούν µέσα
στο χώρο και προσπαθούν να ακουµπήσουν όποιον συναντήσουν µπροστά τους. Τα
παιδιά των κύκλων δεν έχουν δικαίωµα να εγκαταλείψουν τον κύκλο. Μπορούν µόνο να
πατούν το ένα πόδι µέσα στον κύκλο και το άλλο έξω. ∆εν επιτρέπεται να ακουµπούν το
έδαφος µε τα χέρια ή να είναι ξαπλωµένα. Μπορούν µόνο να γονατίζουν ή να
χαµηλώνουν για να αποφύγουν το πιάσιµο. Όταν ένα παιδί πιαστεί κλείνει τα µάτια του
και το άλλο παιδί µπαίνει στον κύκλο και αλλάζουν ρόλους.
· ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
Τα παιδιά σχηµατίζουν κύκλο. Ένα παιδί µε δεµένα µάτια, στο κέντρο του κύκλου,
κρατάει ένα σχοινάκι που έχει δεµένο στην άκρη του ένα τοπάκι του τένις. Το σχοινάκι
πρέπει να έχει µήκος όσον η ακτίνα του κύκλου. Ο πρόσκοπος µε τα δεµένα µάτια του
κέντρου γυρνάει κατά µία φορά του κύκλου την άκρη του σκοινιού µε το τοπάκι στην
άκρη. Όποιο παιδί χτυπήσει το τοπάκι είναι υποχρεωµένο να φωνάξει µία λέξη ή να
βγάλει µία κραυγή ζώου, που θα του υποδείξει ο πρόσκοπος µε τα δεµένα µάτια. Από τη
φωνή αυτή ο πρόσκοπος µε τα δεµένα µάτια προσπαθεί να καταλάβει ποιος φώναξε και
να τον ονοµάσει. Αν το επιτύχει αλλάζουν θέση. Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν το
κτύπηµα του τοπιού πηδώντας ελαφρά, χωρίς όµως να φύγουν από την νοητή ακτίνα του
κύκλου.
· ΚΟΜΠΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η εν/τία χωρίζονται σε δυάδες και κάθε δυάδα διαθέτει ένα σχοινί. Με το σφύριγµα
κάθε πρόσκοπος που έχει το ένα χέρι πίσω προσπαθεί µε το άλλο χέρι να δέσει εν
συνεργασία σε το ταίρι του τον ορισθέντα κόµβο. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε τους νικητές
και µε διάφορους κόµβους.
· ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ
Η εν/τία κάθεται σε ένα τραπέζι και είναι χωρισµένη σε δύο µέρη. Κάθε πρόσκοπος
διαθέτει δύο σπιρτόξυλα και κάθε µέρος ένα φασόλι. Ο πρώτος κάθε οµάδας πιάνει µε τα
σπιρτόξυλα το φασόλι χρησιµοποιώντας σαν τσιµπίδα και το µεταβιβάζει στον άλλον, ο
οποίος πρέπει να το πάρει και να το δώσει µε τον ίδιο τρόπο. Κερδίζει το µέρος της
εν/τίας που θα κάνει γρηγορότερα τη µεταφορά.
· ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ
Τα παιδιά µαζεµένα σ’ ένα σηµείο του γηπέδου µε δεµένα µάτια περιµένουν να
ακούσουν το σφύριγµα του ενωµ/χη που βρίσκεται σε απόσταση 20 µέτρων από τα
παιδιά. Κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα ο ενωµ/χης σφυρίζει για να τους καθοδηγήσει.
Οι πρόσκοποι προσπαθούν να φθάσουν και να ακουµπήσουν τον ενωµ/χη. Το παιδί
που θα ακουµπήσει πρώτο τον ενωµ/χη παίρνει την θέση του ενωµ/χη.
· Ο ΤΥΦΛΟΣ ΣΚΟΠΟ
Τα παιδιά σχηµατίζουν κύκλο διαµέτρου 50 περίπου µέτρων. Ένα παιδί µε δεµένα
µάτια, ο σκοπός, στέκεται στο κέντρο του κύκλου. Τα γύρω παιδιά προχωρούν µε
προφύλαξη προς τη διεύθυνση του τυφλοσκοπού. Ο σκοπός προσπαθεί να τα αντιληφθεί
από το θόρυβο των βηµάτων και όταν νοµίσει ότι κάποιο παιδί έρχεται από ορισµένο
σηµείο δείχνει µε το χέρι του προς την κατεύθυνση αυτή.
Συλλογή Παιχνιδιών
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Εάν η παρατήρηση είναι σωστή τότε το παιδί που έγινε αντιληπτό βγαίνει από το
παιχνίδι.
Το παιδί που κατορθώνει να φθάσει και να ακουµπήσει τον ενωµ/χη, παίρνει την θέση
του.
· ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ
Ένας φυλακισµένος κάθεται σε µία καρέκλα µε δεµένα τα χέρια και τα πόδια.
∆ύο φύλακες µε δεµένα µάτια, κάθονται στο έδαφος δεξιά και αριστερά.
Τα άλλα παιδιά προσπαθούν να λύσουν τα δεσµά του φυλακισµένου. Οι φύλακες
χωρίς να σηκωθούν από την θέση τους προσπαθούν να κτυπήσουν τους ελευθερωτές.
Όποιος κτυπηθεί βγαίνει από το παιχνίδι.
Ο φυλακισµένος δεν µπορεί να σηκωθεί µπορεί όµως να µετακινήσει τα πόδια και τα
χέρια του για να βοηθήσει τους ελευθερωτές του.
· ΜΑΓΚΑΝΟΠΗΓΑ∆Ο
∆ύο παιδιά µε τα µάτια δεµένα, κρατούν την άκρη δύο σχοινιών που η άλλη τους
άκρη είναι δεµένη σ’ ένα δέντρο.
Ο πρώτος που θα κτυπήσει τη πλάτη του άλλου κερδίζει. Και οι δύο µπορούν να
πλησιάζουν προς το δέντρο, να περνούν κάτω από το τεντωµένο σχοινί του αντιπάλου,
να κάθονται και γενικά να κινούνται σε κάθε κατεύθυνση, µέσα στα περιθώρια που τους
επιτρέπει το σχοινί.
· ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ένα παιδί βγαίνει από το δωµάτιο και ο ενωµ/χης κρύβει ένα αντικείµενο σε κάποιο
σηµείο του δωµατίου ή κάποιου ορισµένου χώρου.
Έρχεται το παιδί απ’ έξω και ο ενωµ/χης το καθοδηγεί για να ανακαλύψει το
αντικείµενο. Όταν ο ενωµ/χης κτυπάει αργά και ρυθµικά τα χέρια του στο τραπέζι σηµαίνει
ότι βαδίζει σωστά προς το αντικείµενο. Εάν όµως δεν πάρει σωστή κατεύθυνση, τότε ο
ενωµ/χης κτυπάει γρήγορα το χέρι του στο τραπέζι.
Με τη σειρά τους παίζουν όλα τα παιδιά αφού ο ενωµ/χης για κάθε παιδί κρύψει σε
άλλο µέρος το αντικείµενο.
Όποιο παιδί ανακαλύψει σε µικρότερο χρόνο το αντικείµενο, κερδίζει.
Παραλλαγή: Η ενωµοτία γίνεται δυάδες. Ένα παιδί από τη δυάδα δένει τα µάτια του
µε ένα µαντήλι. Ο ενωµ/χης τοποθετεί ένα αντικείµενο σε απόσταση 5-10 µέτρων. Κάθε
ένας της δυάδας που δεν έχει δεµένα µάτια, προσπαθεί να οδηγήσει τον συµπαίκτη του
προς το αντικείµενο, χρησιµοποιώντας δικούς τους συνθηµατικούς ήχους.
· ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
Στο γήπεδο ή στο δωµάτιο τοποθετούµε διάφορα αντικείµενα - εµπόδια (καρέκλες,
βιβλία, κιβώτια κλπ)
Τα παιδιά τοποθετούνται δύο-δύο. Αφού προηγουµένως παρατηρήσουν τα εµπόδια,
δένουµε τα µάτια του πρώτου ζευγαριού. Τα δύο αυτά παιδιά προσπαθούν να φθάσουν
στην έξοδο, χωρίς να ακουµπήσουν στα εµπόδια.
· ΣΚΟΠΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΟ
Επάνω σ’ ένα τραπέζι τοποθετούνται ένα µπουκάλι κλεισµένο µε φελλό. Επάνω στο
φελλό αυτό τοποθετούµε έναν δεύτερο φελλό.
Από απόσταση 4 µέτρων, ξεκινάει ένας παίκτης µε το δεξί χέρι τεντωµένο, τον δείκτη
τεντωµένο σε θέση σκοποβολής και µε το ένα µάτι κλεισµένο µε ένα µαντήλι ή την
αριστερή παλάµη. Έτσι προχωρώντας, προσπαθεί να σηµαδέψει και να ρίξει το φελλό µε
το άκρο του δακτύλου του, χωρίς να κάµψει τον βραχίονα.
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Όταν τελειώσει ο ένας παίκτης ακολουθεί άλλος κ.ο.κ.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ
· ΚΡΥΦΟ ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ
Ο ενωµ/χης στέκεται σ’ ένα σηµείο του δάσους. Τα παιδιά σκορπίζονται γύρω-γύρω,
χωρίς να φαίνονται. Στο σύνθηµα του ενωµ/χη, κάθε παιδί προσπαθεί να πλησιάσει τον
ενωµ/χη, χωρίς να γίνει αντιληπτό απ’ αυτόν. Όταν ο ενωµ/χης αντιληφθεί ένα παιδί του
φωνάζει το όνοµα και βγαίνει από το παιχνίδι.
Σε δεύτερο σύνθηµα του ενωµ/χη, τελειώνει το παιχνίδι. Τότε όποιο παιδί βρίσκεται
πλησιέστερα στον ενωµ/χη κερδίζει.
Παραλλαγή: Σε απόσταση 10-20 µέτρα από τον ενωµ/χη και προς τα τέσσερα σηµεία
του ορίζοντα, τοποθετούµε από ένα σηµαιάκι ή κρεµούµε από ένα µαντήλι στα γύρω
δέντρα.
Τα παιδιά προσπαθούν να πάρουν τα σηµαιάκια από τον ενωµ/χη. Όποιο παιδί πάρει
πρώτο ένα σηµαιάκι κερδίζει.
· ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Τα παιδιά κρύβονται µέσα στο δάσος κατά µήκος µιας ορισµένης διαδροµής. Μετά
την αναχώρηση των παιδιών ξεκινάει και ο ενωµ/χης. Κατά την διαδροµή του και κατά
διαστήµατα, ο ενωµ/χης κάνει διάφορες χαρακτηριστικές κινήσεις και χειρονοµίες ή
παίρνει παράξενες στάσεις, όπως: α) κρέµεται σ’ ένα δέντρο, β) γράφει σ’ ένα
σηµειωµατάριο, γ) Κάνει γυµναστική, δ) κάθεται σταυροπόδι, ε) σχίζει ένα χαρτί κλπ.
Κατά τη διαδροµή του αυτή τα παιδιά καταγράφουν τις κινήσεις κλπ. Όταν ο ενωµ/χης
κατά την διαδροµή αντιληφθεί ένα παιδί του φωνάζει το όνοµα του και τότε αυτό βγαίνει
απ’ το παιχνίδι. Το παιδί που θα καταγράψει τις περισσότερες κινήσεις κλπ., κερδίζει.
· ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ
Τα παιδιά σκορπίζονται στο δάσος και πρέπει µέσα σε ορισµένο χρόνο να έχουν
κάνει µία συλλογή από φύλλα των διαφόρων δέντρων, θάµνων και φυτών του δάσους.
Τα φύλλα αυτά πρέπει να είναι τακτοποιηµένα µέσα σ’ ένα τετράδιο µε το όνοµα του
δέντρου ή του φυτού και ότι άλλες πληροφορίες θα µπορούσαν να γράψουν, όπως σε τι
χρησιµεύει το φυτό, πότε βγάζει λουλούδια κλπ.
Για κάθε φύλλο δίνουµε ένα βαθµό, για κάθε σωστή πληροφορία σχετική µε το φυτό,
δέντρο και θάµνο δύο βαθµούς.
Αφαιρούµε δύο βαθµούς για κάθε αργοπορία 5 λεπτών από την ορισµένη ώρα
λήξεως του παιχνιδιού και δύο βαθµούς για κάθε εσφαλµένη πληροφορία.
· ∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο ενωµ/χης ακολουθεί µια ορισµένη διαδροµή µέσα στο δάσος. Στη διαδροµή του
τοποθετεί διάφορα αντικείµενα δεξιά, αριστερά επάνω σε δέντρα, κάτω σε θάµνους και µε
τρόπο, που να φαίνονται από τη διαδροµή.
Τα αντικείµενα αυτά πρέπει να είναι τέτοια, που να µη δικαιολογείται η τυχαία
παρουσία τους όπως ένα βραχιόλι, ένα µεγάλο µολύβι, ένα ψαλίδι κλπ.
Τοποθετώντας ο αρχηγός τα αντικείµενα τα καταγράφει, ώστε να ξέρει τη σειρά
τοποθετήσείς τους. Μετά την τοποθέτηση ο αρχηγός οδηγεί τις οµάδες -α από το ίδιο
δροµολόγιο.
Όταν τα παιδιά αντικρίσουν ένα αντικείµενο το καταγράφουν και σηµειώνουν που
ακριβώς βρίσκεται χωρίς φυσικά να µαρτυρήσουν τη θέση του στα υπόλοιπα παιδιά.
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Η διαδροµή γίνεται µε βήµα αργό ώστε να µπορούν τα παιδιά να παρατηρούν
προσεκτικά προς όλες τις κατευθύνσεις.
· ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο ενωµ/χης παραδίδει σε κάθε παιδί ένα κατάλογο που περιλαµβάνει : α) ένα αριθµό
διαφόρων αντικειµένων και β) ένα αριθµό πληροφοριών. Το παιδί που θα φέρει πρώτο
τα αντικείµενα και τις πληροφορίες παίρνει ένα βαθµό, το δεύτερο δύο κοκ.
Για κάθε αντικείµενο που παραλείπουν να φέρουν τα παιδιά και για κάθε λάθος στις
πληροφορίες επιβαρύνονται µε ένα βαθµό. Κερδίζει αυτός που θα συγκεντρώσει τους
λιγότερους βαθµούς.
Υποδεικνύουµε µερικά απ’ τα αντικείµενα και τις πληροφορίες αυτές σαν παράδειγµα:
1) φύλλο ηµερολογίου µε σηµερινή ηµεροµηνία
2) φύλλο λεµονιάς
3) καρφί σκουριασµένο
4) άσπρο φτερό
5) κοµµάτι πανί µε κέντηµα
6) πόσους πασσάλους έχει η σκηνή του αρχηγείου
Μπορούµε επίσης να βάλουµε δύσκολες διαδικασίες διδακτικές κλπ. Ερωτήσεις όπως:
τι παράγει ο τόπος, πότε και από ποιόν χτίστηκε ο Παρθενώνας κλπ.
Η διαδροµή γίνεται µε βήµα αργό ώστε να µπορούν τα παιδιά να παρατηρούν
προσεκτικά προς όλες τις κατευθύνσεις.
Παραλλαγή: Κατά την επίσκεψη Μουσείου µπορούµε να προσαρµόσουµε τις
ερωτήσεις σύµφωνα µε τα εκθέµατα.
· ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;
Ένας πρόσκοπος από την εν/τία βγαίνει έξω αφού πρώτα παρατηρήσει καλά την
υπόλοιπη παρατεταγµένη ενωµοτία. Τότε δύο, το πολύ πρόσκοποι αλλάζουν κάτι από
την στολή τους. Ο πρόσκοπος που βγήκε έξω προσπαθεί, παρατηρώντας 1-2 λεπτά να
βρει τις αλλαγές. Αν τις βρει, αλλάζει µε έναν από τους δύο και το παιχνίδι συνεχίζεται.
· ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΛΗΣ
Ο ενωµ/χης τοποθετείται αντιµέτωπος από τους παρατεταγµένους προσκόπους της
εν/τίας. Οι πρόσκοποι παρατηρούν καλώς την στολή του. Κατόπιν κάνουν µεταβολή και ο
εν/ρχης αλλάζει ένα πράγµα από τη στολή του. Οι πρόσκοποι γυρίζουν. Ο πρώτος που
θα παρατηρήσει σωστά την αλλαγή κερδίζει ένα βαθµό. Αυτό επαναλαµβάνεται µερικές
φορές για να βγει ο νικητής.
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