


Παραδοσιακά Παιχνίδια



Τυφλόμυγα Δανάη Σισμάνη:   
• Για να αρχίσει η τυφλόμυγα ένας από 

τους συμπαίκτες του παιχνιδιού δένει τα 

μάτια με ένα πανί για να μη βλέπει και το 

παιχνίδι αρχίζει. Οι υπόλοιποι γυρίζουν 

το παιδί που είναι τυφλόμυγα γύρω-

γύρω και το πειράζουν. Το παιδί που 

είναι τυφλόμυγα προσπαθεί να πιάσει 

κάποιο από τα παιδιά και άμα μαντέψει 

το σωστό παιδί κερδίζει.     



• Για να αναγνωρίσει το παιδί που έπιασε 

πιάνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

του, τα ρούχα, τα μαλλιά κ.τ.λ. Άμα το 

παιδί που είναι τυφλόμυγα αναγνωρίσει το 

παιδί που έπιασε τότε το άλλο παιδί γίνεται 

τυφλόμυγα. Αν δεν αναγνωρίσει το παιδί 

που έπιασε τότε γίνεται το παιδί που ήταν 

τυφλόμυγα ξανά ο ίδιος.   





Κρυφτό Νεφέλη Σαντικάι:
• Το κλασσικό και παραδοσιακό παιχνίδι που όλοι 

αγαπήσαμε! Κάποιος γίνεται φύλακας και με κλειστά 

μάτια μετράει ανά 5 μέχρι να φτάσει στο 100. Τα 

υπόλοιπα παιδιά κρύβονται σε μια συγκεκριμένη ακτίνα. 

Ο φύλακας αφού τελειώσει το μέτρημα φωνάζει “Φτού

και βγαίνω”.

Όταν δει που είναι κρυμμένο κάποιο παιδί πρέπει να 

πάει στη βάση και να πει “Φτού ο τάδε” ανάλογα το 

όνομα του παιδιού. Αν κάποιο παιδί φτάσει πιο γρήγορα 

στη βάση από τον φύλακα είναι ασφαλές και δεν 

κινδυνεύει να φυλάξει αυτό την επόμενη φορά. Αν ο 

φύλακας δεν προλάβει τον τελευταίο και πει “Φτου 

ξελεφτερία για όλους”, φυλάει ξανά.





Κουτσό Στέλλα Μπαϊλγκάμη:
• Για να σχηματίσεις το κουτσό παίρνεις μία 

κιμωλία και χαράζεις ένα τετράγωνο και 

γράφεις μέσα τον αριθμό 1..2 κ.τ.λ. Έπειτα 

κάνεις, πάνω από το τετράγωνο, στη μέση 

μια γραμμή, και δημιουργείς έτσι δύο 

καινούρια τετράγωνα με τους επόμενους 

αριθμούς. Από πάνω από αυτά τα δύο 

τετράγωνα, πάλι στη μέση, δημιουργείς ένα 

τετράγωνο και γράφεις τον επόμενο αριθμό 

μέχρι τον αριθμό 10. Αν τα τετράγωνα δεν 

είναι ίσα, τα ξανακάνουμε, γιατί πρέπει να 

είναι ίσα.



Πως παίζεται Στέλλα 

Μπαϊλγκάμη:

• Για να παίξεις κουτσό χρειάζεσαι μια πέτρα 

(μικρή συνήθως). Ρίχνεις την πέτρα μέσα σε ένα 

από τα τετραγωνάκια. Εάν η πέτρα πέσει σε 

τετραγωνάκι που δεν έχει άλλο δίπλα του, τότε 

πατάς επάνω του με το ένα σου πόδι. Εάν πέσει 

σε τετραγωνάκι που έχει κι άλλο από δίπλα του, 

τότε πατάς με το ένα πόδι στο ένα τετραγωνάκι 

και με το άλλο πόδι στο άλλο τετραγωνάκι. Το 

κουτσό μπορεί να παιχτεί με πολλούς παίκτες. 

Στο κουτσό χάνεις μόνο εάν κατά την επιστροφή 

σου από το τετραγωνάκι με την πέτρα, πατήσεις 

κάτω. Νικητής του παιχνιδιού είναι όποιος 

καταφέρει πρώτος να φτάσει στο τέρμα.





Ένα – δύο – τρία στοπ Άννα 

Θεοδωρακέλη :
• Ανάπτυξη αντανακλαστικών. Ορίζουμε ένα παιδί για 

αρχηγό και το βάζουμε να κάτσει απέναντι από τα παιδιά 

πίσω από μια γραμμή. Τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκονται 

σε απόσταση 10-20 μέτρων από τον αρχηγό. Ο αρχηγός 

γυρίζει πλάτη στα παιδιά και λέει: “Ένα-δυο-τρια-ΣΤΟΠ”. 

Στην διάρκεια που έχει γυρισμένη την πλάτη και καθώς 

λέει αυτή την έκφραση τα παιδιά πρέπει να πάνε 

γρήγορα προς το μέρος τους. Μόλις ο αρχηγός γυρίσει 

τα παιδιά πρέπει να μείνουν ακίνητα. Όποιο παιδί 

κουνηθεί βγαίνει από το παιχνίδι. Μόλις κάποιος 

ακουμπήσει τον αρχηγό, αυτός κυνηγάει όσα παιδιά 

έχουν μείνει πριν φτάσουν στην αφετηρία.





Η παντομίμα Χαράλαμπος 

Αποστολίδης:
• Η παντομίμα είναι είδος 

παραγωγής μουσικής κωμωδίας, που 

προορίζεται για την οικογενειακή 

ψυχαγωγία. Αναπτύχθηκε στην Αγγλία και 

εκτελείται ακόμα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και άλλες αγγλόφωνες χώρες. Η 

σύγχρονη παντομίμα περιλαμβάνει 

τραγούδια, φάρσες, χονδροειδή κωμωδία 

και χορό. Συνδυάζει επίκαιρο χιούμορ, με 

μία ιστορία ελαφρά βασισμένη σε κάποιο 

πολύ γνωστό παραμύθι ή θρύλο, ή 

σε λαογραφικά στοιχεία.



Πως παίζεται Χαράλαμπος 

Αποστολίδης:
• Στην παντομίμα μπορούν να παίξουν όσα άτομα 

θέλουνε. Πρέπει με τις κινήσεις σας να καταλάβει 

ο άλλος ποια λέξη θέλετε να του δείξετε. 

Συνήθως βάζουμε σε 1 κουτί διάφορα χαρτάκια 

που περιέχουν μέσα διάφορες λέξεις. Προσέξτε 

ότι αυτός που κάνει τις κινήσεις απαγορεύεται να 

μιλάει





Επιτραπέζια παιχνίδια:



Εισαγωγή:     

• Τα επιτραπέζια παιχνίδια παίζονται  πάνω 

από 2 άτομα. Τα ομαδικά παιχνίδια 

προάγουν την ομαδικότητα. Παίζονται στο 

τραπέζι. Από τα παλιά χρόνια τα 

παιδιά παίζανε επιτραπέζια παιχνίδια. Τα 

παιδιά σήμερα δεν προτιμούν τόσο πολύ 

τα επιτραπέζια γιατί έχουν στραφεί στην 

τεχνολογία. 



Φιδάκι:

• Θα καταφέρεις να φθάσεις στον 

τερματισμό, χρησιμοποιώντας τις σκάλες 

και αποφεύγοντας τα φιδάκια;



Φιδάκι:   

• Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος από τους 

παίκτες πρώτος στο τετράγωνο Νo 100, ξεκινώντας από το 

τετράγωνο Νo 1. Το παιχνίδι παίζεται από εσένα και το PC. 

Ξεκινάς πρώτος. Ρίχνουν με διαδοχικά τα ζάρια και 

προχωράμε τόσα τετράγωνα όσα και ο αριθμός των ζαριών. 

Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά εμπόδια ή 

βοήθειες: τα φίδια τον εμποδίζουν ενώ οι σκάλες. Για 

παράδειγμα, αν ένας παίκτης βρίσκεται στο Νo 91 πρέπει 

να φέρει στο ζάρι τον αριθμό 9 γιατί αλλιώς θα φτάσει στο 

100 αλλά μετά θα οπισθοχωρήσει. Αν φέρει, δηλαδή, 12 θα 

φτάσει στο 100 και θα πάει πίσω τρία τετράγωνα στο 97.



Φιδάκι:

• Αν σταματήσει, λοιπόν, στην αρχή μιας 
σκάλας σκαρφαλώνει και φτάνει στο 
τετράγωνο που τελειώνει η σκάλα. Αντίθετα, 
αν σταματήσει στο κεφάλι ενός φιδιού, τότε το 
πεινασμένο φίδι καταπίνει το πιόνι και αυτό 
καταλήγει στο τετράγωνο όπου είναι η ουρά 
του φιδιού. Όταν κάποιος από τους παίκτες 
αρχίζει να πλησιάζει το τέρμα πρέπει να 
φέρει στο ζάρι ακριβώς τον αριθμό που θα 
τον οδηγήσει στο τετράγωνο Νo 100 και όχι 
μεγαλύτερο.





Monopoly Ηλεκτρονική Εξαργύρωση Bonus

:        

• Το επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly Ηλεκτρονική 

Εξαργύρωση Bonus διαθέτει μια ηλεκτρονική 

τράπεζα που κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο 

συναρπαστικό και χαρίζει μοναδικές ανταμοιβές! 

Κάθε παίκτης έχει μια τραπεζική κάρτα που του 

χαρίζει διαφορετικές ανταμοιβές στο παιχνίδι: 

φέρτε έναν συγκεκριμένο αριθμό, σταματήστε σε 

κάποια θέση ή αγοράστε μια συγκεκριμένη 

ιδιοκτησία. ανταμοιβές! 



Monopoly Ηλεκτρονική 

Εξαργύρωση Bonus :
• Οι παίκτες μπορούν επίσης, να επιλέξουν να 

πετάξουν σε οποιαδήποτε θέση του ταμπλό 
και να αναγκάσουν τον αντίπαλο να 
ανταλλάξει μία από τις πολύτιμες ιδιοκτησίες 
του. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν 
χαρτονομίσματα -- οι κάρτες και η 
ηλεκτρονική τράπεζα παρακολουθούν τα 
χρήματα που έχει ο κάθε παίκτης. Είναι ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι καθώς οι παίκτες 
αγοράζουν ιδιοκτησίες, εισπράττουν ενοίκια 
και παίρνουν τις ανάλογες αμοιβές.



Monopoly Ηλεκτρονική 

Εξαργύρωση Bonus:
• ΤΕΛΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Το 

επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly Ηλεκτρονική 
Εξαργύρωση Bonus είναι πολύ διασκεδαστικό 
για οικογένειες και παιδιά από 8 ετών και άνω. 
Συγκεντρωθείτε για μια βραδιά οικογενειακού 
παιχνιδιού και παρακολουθήστε τα παιδιά να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη της δικής τους 
τραπεζικής κάρτας
Ηλικίες 8 και άνω
Για 2 έως 4 παίκτες.



Monopoly Ηλεκτρονική 

Εξαργύρωση Bonus:

• Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες AAΑ (Οι 

μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).

Περιλαμβάνει ταμπλό παιχνιδιού, μονάδα 

τράπεζας, 4 πλαστικά πιόνια, 4 τραπεζικές 

κάρτες, 16 κάρτες Τίτλων Ιδιοκτησίας, 20 

κάρτες Εντολών, 4 κάρτες Αναφοράς, 1 

ζάρι και οδηγό παιχνιδιού.





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

ΦΡΑΟΥΛΟΜΑΖΕΜΑΤΑ: 

• Ψάξε στο δάσος για τις πιο νόστιμες                     

φράουλες και μάζεψε 10 από αυτές στο 

καφάσι. Όμως σε αυτό το μέρος δεν είσαι 

μόνος, πέρα από τους υπόλοιπους 

παίκτες που ψάχνουν για τις καλύτερες 

φράουλες, κυκλοφορεί ένα σκανδαλιάρικο 

σκυλάκι κι ένα ζωηρό πουλάκι! Κατάλληλο 

για παιδιά ηλικίας 4+.





Χάλι Γκάλι :

• Στο Χάλι Γκάλι έχετε την ευκαιρία να 

φτιάξετε μία ωραία και μεγάλη 

φρουτοσαλάτα με μπανάνες, φράουλες, 

κίτρα και δαμάσκηνα, στην οποία κάθε 

παίκτης αλλάζει τη σύσταση. Θα πρέπει 

να είστε προσεκτικοί όμως. Μόλις στις 

ανοιγμένες κάρτες μαζευτούν 5 όμοια 

φρούτα, πρέπει να χτυπήσετε αμέσως το 

κουδούνι. Κατάλληλο για 2-6 παίκτες, 

ηλικίας 6+ ετών.





Pictureka:
• Βρες το γρήγορα, βρες το πρώτος. Ένα 

ακόμα πιο προκλητικό κυνήγι εικόνων. 

Βρες τα αντικείμενα γρήγορα ή πρώτος για 

να κρατήσεις την κάρτα. Μάζεψε αρκετές 

κάρτες για να κερδίσεις και να γίνεις ο 

πρωταθλητής του Pictureka!  Περιεχόμενα: 

9 καρτέλες παιχνιδιού, 1 ζάρι, 55 κάρτες 

αποστολών, κλεψύδρα και οδηγίες 

παιχνιδιού.





Σκιτσομπερδέματα:

Περιεχόμενα: 6 μπλοκάκια ζωγραφικής, 

κάρτες με 1.200 θέματα, 6 μαρκαδόροι, 1 

κλεψύδρα, 1 ζάρι, οδηγίες.

Πάρε το μπλοκάκι στα χέρια σου, σχεδίασε 

ό,τι βλέπεις και μάντεψε αυτό που έχει 

σχεδιάσει ο διπλανός σου! Το απόλυτο 

παιχνίδι διασκέδασης για όλη την παρέα, 

που αναβιώνει με μοναδικό τρόπο το 

χαλασμένο τηλέφωνο! Ηλικία 12+.





Κατάμουτρα :

• Τι λες για μια πίτα στο πρόσωπο;

• Βάλε το πρόσωπό σου στο πλαίσιο, γύρνα 

τις λαβές και ετοιμάσου για το γύρο σου!

• Ποιός θα φάει το σφουγγάρι στο 

πρόσωπο;

• Ένα αναζωογονητικά διαφορετικό και 

ξεκαρδιστικό παιχνίδι με πολύ γέλιο για 

μικρούς και μεγάλους!

• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 ετών και 

άνω.





Ο Μουντζούρης :

• Το πρώτο επιτραπέζιο είναι ο Μουντζούρης ένα 

από τα πιο εύκολα παιχνίδια για να παίξουμε με 

την τράπουλα. Οι Παίχτες είναι από 2 έως 6 άτομα 

και τα χαρτιά είναι 41 (Μία τράπουλα). Η διαδικασία 

είναι απλή και διασκεδαστική. Ανακατεύουμε καλά 

τα χαρτιά μοιράζουμε όλη την τράπουλα στους 

παίχτες έτσι ώστε όλοι να έχουν των ίδιο αριθμό 

φύλλων. Κάθε παίχτης βγάζει από τα φύλλα που 

έχει στα χέρια του τα ζευγάρια αυτά δηλαδή που 

είναι ίδια. Τα υπόλοιπα τα κρατάμε στο χέρι έτσι 

ώστε να μπορεί ο άλλος παίχτης να διαλέξει, χωρίς 

να τα βλέπει, ένα από αυτά. 



Ο Μουντζούρης :

• Ο πρώτος παίχτης τραβάει ένα φύλλο από 
αυτόν που κάθετε στα αριστερά του, αν κάνει 
ζευγάρι το νέο χαρτί με κάποια από τα δικά 
του τότε τα ρίχνει, αλλιώς τα κρατάει και 
συνεχίζει ο επόμενος που είναι στα δεξιά του. 
Όποιος φτιάξει όλα τα φύλλα του βγαίνει από 
το παιχνίδι. Όποιος μείνει τελευταίος με τον 
τον Μουτζούρη στο χέρι είναι ο χαμένος, και 
οι υπόλοιποι παίχτες αποφασίζουν να τον 
βάψουν ή να τον μουτζουρώσουν. Είναι πολύ 
διασκεδαστικό παιχνίδι και είναι σχεδόν για 
όλους.





Οι μικροί ψαράδες:

• Το δεύτερο είναι οι μικροί ψαράδες έχουν ένα 
κινούμενο ταμπλό από το όποιο οι παίχτες 
κρατούν δίχτυα και πρέπει να μαζέψουν τα 
περισσότερα ψάρια. Κάποια είναι μικρά 
ψάρια και κάποια άλλα είναι μεγάλα ψάρια. 
Στόχος είναι ο κάθε παίχτης να μαζέψει τα 
περισσότερα ψάρια αυτός κιόλας θα είναι και 
ο νικητής του παιχνιδιού. Επίσης ένα πολύ 
διασκεδαστικό παιχνίδι που είναι κατάλληλο 
και για μικρές ηλικίες και υπάρχει από πολύ 
παλιά αυτό το παιχνίδι γύρω στη δεκαετία του 
80.





Η πονηρή αλεπού:

• Κανόνες:

• Υπάρχουν 16 κάρτες υπόπτου ,τις οποίες τοποθετούμε 

περιμετρικά στο ταμπλό γυρισμένες ανάποδα (με την όψη 

προς τα κάτω) εκτός απο δύο που είναι οι γνωστοί ύποπτοι 

.

• Στη συνέχεια επιλέγουμε τυχαία μία εκ των 16 καρτών 

κλέφτη και την εισάγουμε στο ειδικό μηχάνημα ελέγχου.

• Οι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι στο κεντρικό τμήμα του 

ταμπλό , ενώ η αλεπού ξεκινάει απο την αρχή του 

μονοπατιού οπου απεικονίζεται .



Η πονηρή αλεπού :

• Ο κάθε παίκτης στη σειρά του δηλώνει αν θα ψάξει για στοιχεία ή 
αν θα αποκαλύψει υπόπτους. 

• Έπειτα ρίχνει τα τρία ζάρια μέχρι τρείς φορές βάζοντας στην άκρη 
όποιο φέρει σύμβολο που ανταποκρίνεται στον σκοπό του ( 
χνάρια για την πρώτη επιλογή και μάτια για την δεύτερη).

• Εάν καταφέρει να φέρει και στα τρία ζάρια την επιθυμητή ένδειξη  
, προβαίνει στην προεπιλεγμένη ενέργεια . Αλλιώς η αλεπού 
μετακινείται τρείς θέσεις στο μονοπάτι της .

• Το παιχνίδι τελειώνει όταν αποκλειστούν όλοι οι ύποπτοι πλήν
ενός (του ενόχου) όταν ένας παίκτης υποδείξει ένοχο μεταξύ των 
μη αποκλεισμένων υπόπτων, σε αυτή την περίπτωση κερδίζουν 
οι παίκτες αλλά αν η αλεπού μπορέσει να φτάσει πρώτη στην 
φωλιά της οι παίκτες χάνουν .





Σκίτσο:



Ηλεκτρονικά παιχνίδια 



Tetris:

• To Tetris είναι βιντεοπαιχνίδι παζλ

αντιστοιχήσεων πλακιδίων, το οποίο αρχικά 

αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από τον Ρώσο 

σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών Άλεξ Παζινόφ. Το 

παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου του 1984.



Fortnite:

• Το Fortnite είναι ένα διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι που 

αναπτύχθηκε από την Epic Games και κυκλοφόρησε το 

2017. Είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις 

παιχνιδιού που κατά τα άλλα μοιράζονται την ίδια γενική 

μηχανή παιχνιδιού και παιχνιδιών: Fortnite: Save the

World , μια συνεργατική υβριδική άμυνα πύργων -

shooter - παιχνίδι επιβίωσης για έως και τέσσερις 

παίκτες για να πολεμήσουν πλάσματα που μοιάζουν με 

ζόμπι και να υπερασπιστούν αντικείμενα με παγίδες και 

οχυρώσεις που μπορούν να χτίσουν.  



• Fortnite Battle Royale , ένα παιχνίδι Battle

Royale δωρεάν στο οποίο έως και 100 

παίκτες αγωνίζονται για να είναι το 

τελευταίο άτομο.  Fortnite Creative, στο 

οποίο οι παίκτες έχουν πλήρη ελευθερία 

να δημιουργήσουν κόσμους και αρένες 

μάχης. Το Save the World και το Battle

Royale κυκλοφόρησαν το 2017 ως τίτλοι 

πρώιμης πρόσβασης , ενώ το Creative

κυκλοφόρησε στις 6 Δεκεμβρίου 2018. 



ROBLOX :

• Το roblox ήρθε στο διαδίκτυο το 2006.

• Αυτό το παιχνίδι σου επιτρέπει να φτιάξεις 

το δικό σου avatar με ρούχα, 

μαλλιά,πρόσωπο και αξεσουάρ.



Στο roblox παίζεις διάφορα παιχνίδια. 

Κάποια παιχνίδια από αυτά είναι σας στην 

ζωή μας!



• Το κακό στο roblox είναι ότι μπορεί να γίνει 

επικίνδυνο σε μερικά άτομα…



• Δηλαδή μπορεί το roblox να σε πετάξει 
έξω από την πλατφόρμα και να πρέπει 
να ξανά κάνεις ένα καινούριο 
λογαριασμό.                       

•
δ      Δδ

•



Πνευματικά παιχνίδια



ΟΝΟΜΑ-ΖΩΑ-ΦΥΤΑ:



όνομα-ζώα-φυτά:

Ένα από τα πνευματικά παιχνίδια που παίζουν μικροί 
και μεγάλοι είναι το όνομα-ζώα –φυτά. Παίζεται από 2 
έως και περισσότερους παίκτες

Προετοιμασία: Κάθε παίκτης παίρνει από μία 
κόλλα χαρτί και γράφει πάνω στο επάνω 
μέρος του χαρτιού όνομα-ζώα-φυτά-
πράγματα-επαγγέλματα-χώρες και τα 
χωρίζει σε στήλες. Τέλος προσθέτουμε και το 
σύνολο.



Κανόνες:

Ένας παίκτης λέει από μέσα του την ΑΒ και ένας 
άλλος παίκτης του λέει στοπ. Ο παίκτης 
φανερώνει το γράμμα στο οποίο σταμάτησε. Τότε 
όλοι οι παίκτες πρέπει να βρουν ένα όνομα, ένα 
ζώο, ένα φυτό, ένα πράγμα, ένα επάγγελμα και 
μία χώρα που να αρχίζει από το γράμμα που 
φανέρωσε ο πρώτος παίκτης.

Αυτός που θα τελειώσει πρώτος λέει στοπ και 
πρέπει όλοι να σταματήσουν να γράφουν. Μετά 
όλοι  με τη σειρά τους λένε τις λέξεις που 
έγραψαν.



Πως βγαίνει η βαθμολογία;

Οι παίκτες που έχουν διαφορετικές λέξεις σε 
κάθε στήλη παίρνουν 10 βαθμούς, ενώ αυτοί που 
έχουν ίδιες λέξεις παίρνουν 5 βαθμούς.

Επίσης αν κάποιοι δεν βρουν ή δεν προλάβουν 
να γράψουν κάποια λέξη δεν παίρνουν βαθμό. 
Αντίθετα, αν υπάρχει ένας παίκτης και μοναδικός 
που έχει βρει μια λέξη ενώ οι υπόλοιποι δεν 
έχουν βρει, θα πάρει 20 βαθμούς.

Στο τέλος όλοι οι παίκτες προσθέτουν τους 
βαθμούς τους και νικητής είναι αυτός που θα 
συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.



Παραλλαγή:

Μία παραλλαγή που υπάρχει είναι στις 

στήλες-κατηγορίες του παιχνιδιού. Κάποιοι 

προσθέτουν τις πόλεις- τα χρώματα- τα 

φαγητά- και τα παιχνίδια.



ΤΡΙΛΙΖΑ



•Η τρίλιζα είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με  δύο 
άτομα και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνεις 
τρία  Χ ή Ο. Τα Χ ή τα Ο μπορείς να τα κάνεις
κάθετα , οριζόντια και  διαγώνια. Όποιος τα κάνει 
πρώτος παίρνει την νίκη και πάει στον επόμενο
γύρο μαζί με τον άλλο παίχτη. Αν και οι δύο
παίχτες παίζουν καλά θα βγαίνει συνέχεια 
ισοπαλία.

•ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η τρίλιζα παίχτηκε πρώτη φορά 
στην Αίγυπτο και λεγόταν σφήκα.        



Το Σκάκι:



• Το σκάκι παίζεται σε μια σκακιέρα 8/8. Στο σκάκι  παίζουνε 8 
στρατιωτάκια, 2 πύργοι, 2 ίπποι (άλογα), 2 αξιωματικοί, 1 βασιλιάς 
και μια βασίλισσα για κάθε παίκτη. Επίσης παίζεται με δυο άτομα 
και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνεις ματ που σημαίνει πως 
νίκησες. 

• Και τώρα θα σας πω πως περπατάνε τα κομμάτια. Το στρατιωτάκι  
ή αλλιώς πιονάκι μπορεί στην αρχή να περπατήσει 2 βήματα  και 
μετά μόνο 1 βήμα. Ο πύργος πηγαίνει κάθετα και οριζόντια στην 
ευθεία. Το άλογο πηγαίνει 3 βήματα και στρίβει. Πρέπει να γίνεται 
ένα κεφάλαιο γράμμα. Ο αξιωματικός πηγαίνει διαγώνια. Ο 
βασιλιάς πηγαίνει ένα βήμα και η βασίλισσα  μπορεί να κάνει όλα 
τα βήματα που μπορούν να κάνουν τα παραπάνω κομμάτια. 
Επίσης είναι μαύροι και άσπροι και ξεκινάνε πάντα τα άσπρα.







Κρεμάλα:



• Η κρεμάλα παίζεται με δύο ως πολλά άτομα. Για
να παίξεις κρεμάλα πρέπει να κάνεις την κρεμάλα
με ένα μολύβι στο χαρτί πάνω και να βρεις μια
λέξη. Γράφεις το πρώτο γράμμα και το τελευταίο
ενδιάμεσα ,βάζεις τα κενά με όσα γράμματα έχει
η λέξη. Οι άλλοι σου λένε γράμματα και άμα είναι
σωστά τα βάζεις στις γραμμές, τα λάθος
γράμματα τα γράφεις δίπλα στην κρεμάλα . Στην
κρεμάλα με κάθε λάθος γράμμα αρχίζεις και
ζωγραφίζεις ένα ανθρωπάκι. Σκοπός του
παιχνιδιού είναι να βρεθεί η λέξη πριν
σχηματιστεί το ανθρωπάκι και πάρει φωτιά
γι’αυτό και πρέπει να κάνεις όσο τον δυνατόν
λιγότερα λάθη.



Το UNO είναι ένα παιχνίδι με κάρτες, και 
παίζετε με 2 άτομα και πάνω. Αποτελείται 
από διάφορες κάρτες με χρώματα που 
αυτά πάνω τους έχουν και έναν αριθμό! Το 
κάθε παιδί παίρνει από 7 κάρτες και 
αφήνουμε μία κάρτα στη μέση. Ξεκινάει το 
πρώτο παιδί και ανάλογα με την κάρτα που 
έχει στην μέση παίζει. 

UNO :



Για παράδειγμα αν υπάρχει μια κόκκινη κάρτα με 
τον αριθμό έξι πρέπει ο άλλος να ρίξει μια κόκκινη 
κάρτα που έχει στις δικές του ή μια κάρτα που να 
έχει τον αριθμό έξι. Αν δεν έχει τίποτα από τα δύο, 
παίρνει μία από τις κάρτες που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Όταν σου μείνει μια κάρτα τότε 
πρέπει να πεις γρήγορα uno, αλλιώς σου 
προσθέτουν +2 κάρτες. Υπάρχει μία κάρτα που έχει 
πάνω ένα “χ”  που αν την ρίξει κάποιος χάνεται η 
σειρά αυτουνού που θα παίξει μετά. Με την κάρτα 
που έχει πάνω 4 χρώματα μπορείς να αλλάξεις το 
χρώμα και ο επόμενος παίκτης να πάρει +4 κάρτες.





Ποδόσφαιρο :



Πως παίζεται το ποδόσφαιρο;                            

• Το παιχνίδι του ποδοσφαίρου παίζεται, 

χρησιμοποιώντας μια σφαιρική μπάλα 

περίμετρος 68 - 70 εκατοστών, γνωστή 

ως μπάλα ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι 

συνήθως πραγματοποιείται σε ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου με τις εξής διαστάσεις:

• Μήκος γηπέδου: 90 έως 120 μέτρα

• Πλάτος γηπέδου: 45 έως 60 μέτρα



Πως παίζεται το ποδόσφαιρο;                          

• Το παιχνίδι του ποδοσφαίρου παίζεται, 

χρησιμοποιώντας μια σφαιρική μπάλα 

περίμετρος 68 - 70 εκατοστών, γνωστή 

ως μπάλα ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι 

συνήθως πραγματοποιείται σε ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου με της εξής διαστάσεις:

• Μήκος γηπέδου: 90 έως 120 μέτρα

• Πλάτος γηπέδου: 45 έως 60 μέτρα



Πως παίζεται το ποδόσφαιρο;                
• Σε κάθε αγώνα παίρνουν μέρος 2 ομάδες 

με 11 ενεργούς παίχτες στον αγωνιστικό 

χώρο και συνήθως 5 αλλαγές στον πάγκο 

κάθε ομάδας. Το γήπεδο χωρίζεται σε 2 ίσα 

μέρη, που στο  τέλος κάθε μέρους, υπάρχει 

μια περιοχή και 1 τέρμα, όπου κάθε ομάδα 

καλείται να το υπερασπιστεί.



Πως παίζεται το ποδόσφαιρο;                

• Xωρίς να καταλήξει η μπάλα στο τέρμα 

από κάποιον αντίπαλο παίχτη, ενώ 

συγχρόνως προσπαθεί να σκοράρει 

κάποιο τέρμα στην αντίστοιχη περιοχή της 

αντίπαλης ομάδας (που βρίσκεται στο 2ο 

μέρος του γηπέδου). Όποιος πετύχει τα 

περισσότερα ΓΚΟΛ σε διάρκεια( 90 

λεπτών) (2 ημίχρονα των 45 λεπτών), 

κερδίζει και τον αγώνα.





• Μια άσκηση του ποδοσφαίρου που 

διάλεξα είναι τα σουτάκια. Τα σουτάκια

είναι μια άσκηση που σε βοηθάει να 

πετυχαίνεις πιο εύκολα τον στόχο δηλαδή 

το τέρμα. 



• Επίσης για να πετύχεις αυτή την τεχνική 

χρειάζεσαι την μπάλα ποδοσφαίρου την 

οποία βαράς με το πόδι σου και 

συγκεκριμένα με το εσωτερικό μέρος του 

ποδιού σου που εμείς το ονομάζουμε 

πλασέ.





Σκίτσο  

ποδόσφαιρο  :



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

(ΜΠΑΣΚΕΤ)



• Παίζεται με δύο ομάδες των πέντε ατόμων

σε ένα ορθογώνιο γήπεδο συνήθως

κλειστό, που στο έδαφός του έχει παρκέ

με δύο αντικριστά καλάθια που βρίσκονται

σε ύψος 3,05 μέτρα από το έδαφος.



• Οι παίκτες επιτρέπεται να ακουμπήσουν

την μπάλα μόνο με τα χέρια, ωστόσο δεν

είναι παράβαση εάν αυτή ακουμπήσει και

οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος,

εκτός από τα πόδια.



• Σκοπός των ομάδων είναι να βάλουν με σουτ

την μπάλα μέσα από το καλάθι όσο το δυνατόν

περισσότερες φορές στα 40 λεπτά του αγώνα.

• Η ομάδα που θα πετύχει περισσότερους

πόντους είναι η νικήτρια.



• Ανάλογα με το ποια ομάδα κατέχει την

μπάλα, οι παίκτες παίζουν αμυντικά ή

επιθετικά. Ο συνολικός χρόνος της

επίθεσης μιας ομάδας είναι 24

δευτερόλεπτα, ενώ για να περάσει μια

ομάδα την μπάλα από το μισό γήπεδο έχει

μόνο 8 δευτερόλεπτα.



Δεν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος κρατώντας την

μπάλα (Αυτή η παράβαση ονομάζεται βήματα):

Πρέπει ή ταυτόχρονα να χτυπά τη μπάλα στο

πάτωμα, δηλαδή να κάνει ντρίπλα ή να σταματήσει

και να δώσει πάσα. Αν ένας παίκτης σταματήσει την

ντρίπλα, τότε δεν μπορεί να την ξαναξεκινήσει διότι

αυτό θεωρείται διπλή ντρίπλα. Και στις δύο

περιπτώσεις η μπάλα πηγαίνει στην αντίπαλη

ομάδα.



• Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης διάρκειας

10 λεπτών.

• Κάθε προπονητής έχει το δικαίωμα να καλέσει τους

παίκτες του στον πάγκο για να τους δώσει οδηγίες.

Αυτό λέγεται time-out και κατά τη διάρκειά του ο

αγώνας διακόπτεται για 1 λεπτό, ενώ οι παίκτες

συγκεντρώνονται για οδηγίες.



• Στο παρκέ υπάρχει η γραμμή του τρίποντου, που

ορίζει την αξία κάθε σουτ. Οι αθλητές μπορούν

να σκοράρουν για 2 πόντους μέσα από τη

γραμμή ή για 3 έξω από αυτήν, εφόσον δεν την

πατούν. Για 1 πόντο μετράει η βολή, την οποία

σουτάρουν οι παίκτες μετά από φάουλ ή τεχνική

ποινή των αντιπάλων.



ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ













ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΝΕΡΟΥ:



Η καλαθοσφαίριση νερού είναι άθλημα 

του υγρού στίβου.



Συνδυάζει τους κανόνες 

της καλαθοσφαίρισης και της 

υδατοσφαίρισης. 

Παίζεται σε πισίνα με ομάδες πέντε παικτών 

που πρέπει να σουτάρουν στο καλάθι με 

μια μπάλα. 

Μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα πρέπει να βάλουν καλάθι.



Η ομάδα που έχει τους περισσότερους 

πόντους αυτή νικάει.





ΤΟ ΒΟΛΕΙ

ΤΟ 

ΒΟΛΕΪ



Άσκηση 1η. Πάρε μία μπάλα του βόλεϊ και πήγαινε σε έναν 

τοίχο. Απομακρύνσου από τον τοίχο 3 μέτρα. Τότε πέταξε 

την μπάλα στον τοίχο και πιάστην στον αέρα.

Άσκηση 1η. Πάρε μία μπάλα του βόλεϊ και πήγαινε σε έναν 

τοίχο. Απομακρύνσου από τον τοίχο 3 μέτρα. Τότε πέταξε την 

μπάλα στον τοίχο και πιάστην στον αέρα.



Άσκηση 2η. Πήγαινε σε έναν ευρύχωρο χώρο με μία 

μπάλα του βόλεϊ. Λύγισε τα γόνατά σου, πέτα την μπάλα 

ψηλά και πιάστην στον αέρα.



Άσκηση 3η. Με έναν φίλο σου βγες έξω στην αυλή. Τότε 

ένας από τους δύο θα πετάει την μπάλα κι ο άλλος θα 

προσπαθεί να κάνει μανσέτα.

Άσκηση 4η. Ένας απ΄τους δύο θα κάνει κοιλιακούς, ο άλλος 

θα του πετάει την μπάλα και αυτός που θα κάνει κοιλιακούς 

θα προσπαθεί να την πιάσει.



Παίχτες του βόλεϊ:

• Κάθε ομάδα έχει 6 παίκτες μέσα στο 

γήπεδο και μέχρι 6 αναπληρωματικούς.



Το γηπεδο του βολεϊ

Το γήπεδο του βόλεϊ έχει διαστάσεις 18 

Χ 9 μέτρα και περιβάλλεται από μια 

ελεύθερη ζώνη γύρω απ’ αυτό. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει γήπεδο με 

διαστάσεις 9 Χ 9 μέτρα.



Υψος διχτύου:

• Το δίχτυ έχει ύψος 2.43 μέτρα για τους 

άντρες και 2.24 μέτρα για τις γυναίκες.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΒΟΛΕΪ

• Κάθε πλευρά του πλέγματος ή του διχτυού 

πρέπει να είναι έως 30 πόδια. Οι άκρες του 

γηπέδου πρέπει να είναι 2 ίντσες και πρέπει 

να χρησιμεύουν ως γραμμή έξω από τα 

όρια. Κάθε μπάλα που αγγίζει αυτή τη 

γραμμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

θεωρείται ότι βρίσκεται μέσα στο γήπεδο.



συ

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να περάσει η μπάλα πάνω από το φιλέ και 

να ακουμπήσει στο γήπεδο του αντιπάλου ή να αναγκαστεί ο 

αντίπαλος να την πετάξει εκτός γηπέδου). 

Για να πετύχει το σκοπό αυτό η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει 

τρεις μπαλιές με οποιοδήποτε μέρος του χεριού. Επιτρέπεται η επαφή 

και το παίξιμο της μπάλας με οποιοδήποτε μέλος του σώματος ακόμα 

και με το πόδι (εκτός από το σερβίς που εκτελείται υποχρεωτικά μόνο 

με το χέρι).



Παιχνίδια:

• Επιτραπέζια 

Πνευματικά   

Παραδοσιακά 

Ηλεκτρονικά 

Αθλητικά.

Ονόματα:

• Χαράλαμπος Αποστολίδης

• Βογιατζόγλου Παναγιώτης

• Δίδυμος Στυλιανός

• Θεοδωρακέλη Άννα 

• Καρφάκη Φαίδρα

• Καφαντάρης Ιωάννης 

• Κελγιώργη Λυδία

• Κορελίδου Αναστασία

• Μπαϊλγκάμη Στυλιανή

• Μπαχλιτζανάκης Νικόλαος 

• Πατσαούρα Δήμητρα 

• Ρέστας Κωνσταντίνος- Παναγιώτης

• Σισμάνη Δανάη

• Καλετζή Μεχμέτ

• Μπαλαφούτη Αναστασία 

• Κατράνη Ευδοκία

• Σαντικάι Φελίσια- Νεφέλη 


