
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

ΡΟΣΚΟΡΛΚΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 
 

 

 

 

 
 

Δεκζμβριος 2016 

 ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΗ ΕΦΟΡΕΚΑ ΑΙΗΝΩΝ 



 -  1 - 

ΕΥΕΤΘΛΟ 
 
ΘΤΧΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ............................................................................................................................ 7 
1. ΔΛΑΓΑΦΘ ΓΑΜΜΑΤΩΝ .......................................................................................................... 7 
2. ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΓΑΜΜΑΤΑ ..................................................................................................... 7 
3. ΣΥΓΓΑΦΛΚΘ ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ................................................................................................. 7 
4. ΤΟ ΓΛΑΤΛ ΚΑΛ ΤΟ ΔΛΟΤΛ ................................................................................................................ 7 
5. ΤΑ ΑΧΛΚΑ .................................................................................................................................. 8 
6. Ο ΡΑΤΕΑΣ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑΗΕΤΑΛ ................................................................................................ 8 
7. ΗΩΝΤΑΝΟ ΣΤΑΥΟΛΕΞΟ ............................................................................................................ 8 
8. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ ΤΘΛΕΓΑΦΟΣ .................................................................................................... 8 
9. ΡΑΛΧΝΛΔΛ ΚΛΜ ............................................................................................................................. 9 
10. ΑΡΟΜΝΘΜΟΝΕΥΣΘ ΛΕΞΕΩΝ .................................................................................................... 9 
11. ΑΡΟΜΝΘΜΟΝΕΥΣΘ ΣΧΘΜΑΤΩΝ .............................................................................................. 9 
12. ΤΛ ΑΛΛΑΞΕ; ................................................................................................................................. 9 
13. ΡΟΛΟΣ ΧΑΚΘΚΕ; ......................................................................................................................... 9 
14. ΡΟΛΟΛ ΑΛΛΑΞΑΝ; ....................................................................................................................... 9 
15. ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘΣ – ΒΑΟΥΣ - ΧΟΝΟΥ ......................................................................... 10 
16. ΤΑ ΑΣΧΕΤΑ ............................................................................................................................... 10 
17. ΤΑ ΟΜΩΝΥΜΑ ......................................................................................................................... 10 
18. ΜΕ 10 ΕΩΤΘΣΕΛΣ .................................................................................................................... 10 
19. ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΛ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΛΛΘ .................................................................................................... 10 
20. ΛΣΤΟΛΑ ΧΩΛΣ ΛΟΓΛΑ............................................................................................................... 11 
21. ΜΛΜΘΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ...................................................................................................... 11 
22. ΛΕΞΕΛΣ - ΗΕΥΓΑΛΑ .................................................................................................................... 11 
23. ΤΑΓΟΥΔΟΗΕΥΓΑΑ ................................................................................................................. 11 
24. ΤΑΓΟΥΔΛΣΤΕΣ ΡΑΟΛΜΛΕΣ ...................................................................................................... 11 
25. ΜΟΥΣΛΚΟ ΑΒΔΛ ...................................................................................................................... 12 
26. Ο ΜΑΕΣΤΟΣ ........................................................................................................................... 12 
27. ΤΟ ΚΥΜΜΕΝΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ............................................................................................... 12 
28. ΝΑΛ-ΟΧΛ .................................................................................................................................... 12 
29. Ο ΑΧΘΓΟΣ ΛΕΕΛ ...................................................................................................................... 13 
30. ΔΛΩΞΕ - ΡΛΑΣΕ .......................................................................................................................... 13 
31. ΝΟΜΛΜΘ ΑΝΤΑΣΛΑ ................................................................................................................ 13 
32. ΤΟ ΡΘΓΑΔΛ ............................................................................................................................... 13 
33. ΡΑΡΟΥΤΣΟΣΑΛΑΤΑ ................................................................................................................. 14 
34. ΤΑΧΥΡΑΣΛΕΝΤΣΑ ...................................................................................................................... 14 
35. ΤΑ ΤΥΧΕΑ ΤΕΤΑΓΩΝΑ ........................................................................................................... 14 
36. ΝΑΥΜΑΧΛΑ ............................................................................................................................... 15 
37. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ....................................................................................................................... 15 
38. ΨΘΛΑ ΤΑ ΧΕΛΑ ....................................................................................................................... 16 
39. ΤΑ ΚΑΡΕΛΑ .............................................................................................................................. 16 
40. ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΛΑ .................................................................................................................... 16 
41. ΦΩΤΛΑ - ΑΕΑΣ - ΚΑΛΑΣΣΑ - ΓΘ............................................................................................... 17 
42. ΕΤΟΛΜΟΤΘΤΑ ΑΛΚΜΩΝ ......................................................................................................... 17 
43. ΤΑ ΡΟΤΑΛΤΑ ......................................................................................................................... 17 
44. ΛΑΣΤΛΧΕΝΛΑ ΡΟΣΩΡΑ ............................................................................................................ 18 
 
ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ΓΝΩΕΩΝ ...................................................................................................................... 19 
45. Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΘΝ ΕΦΘΜΕΛΔΑ ................................................................................................. 19 
46. ΚΥΚΛΟΛ ΑΝΕΜΟΛΟΓΛΟΥ ........................................................................................................... 19 
47. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΝΕΜΟΛΟΓΛΟ ................................................................................................... 19 



 -  2 - 

48. ΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟ ...................................................................................... 19 
49. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΜΟΣΛΚΟ ........................................................................................................... 20 
50. ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ΚΟΜΡΩΝ ................................................................................................... 20 
51. ΡΛΣΩΡΛΑΤΟΛ ΚΟΜΡΟΛ ............................................................................................................. 20 
52. ΚΟΜΡΟΛ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ......................................................................................................... 20 
53. ΤΟ ΜΕΤΟ ............................................................................................................................... 20 
54. ΤΟ ΛΕΩΦΟΕΛΟ ....................................................................................................................... 21 
55. ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΤΑΥΜΑΤΛΑ ......................................................................... 21 
56. ΟΛ ΚΑΛΟΛ ΣΑΜΑΕΛΤΕΣ ............................................................................................................ 21 
57. ΦΥΤΟΛΟΓΛΟ ............................................................................................................................. 22 
58. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΒΑΣΛΜΑΤΟΣ ................................................................................................... 22 
59. TRIVIAL PURSUIT ..................................................................................................................... 22 
 
ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ΤΝΕΡΓΑΚΑ .................................................................................................................. 24 
60. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ .............................................................................................................. 24 
61. Θ ΣΚΑΛΑ................................................................................................................................... 24 
62. ΑΝΚΩΡΛΝΘ ΡΥΑΜΛΔΑ ......................................................................................................... 24 
63. ΤΟ ΧΑΛΛ.................................................................................................................................... 24 
64. ΤΟ ΡΛΥΝΤΘΛΟ ........................................................................................................................ 24 
65. ΡΕΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΑ ............................................................................................................. 24 
66. Ο ΕΛΛΚΑΣ .................................................................................................................................. 25 
67. Ο ΑΝΚΩΡΟΣ - ΕΛΑΤΘΛΟ ...................................................................................................... 25 
68. LEAN OUT ................................................................................................................................ 25 
69. ΧΩΛΣ ΑΛΕΞΛΡΤΩΤΟ ................................................................................................................. 25 
70. ΡΟΥΪ, ΤΟ ΚΑΛΟ ΡΝΕΥΜΑ ...................................................................................................... 25 
71. ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟ .............................................................................................................. 26 
72. ΕΝΕΓΕΛΑ ................................................................................................................................. 26 
 
ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ΑΚΙΗΕΩΝ ................................................................................................................... 27 
73. ΚΥΝΘΓΛ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ.................................................................................................................. 27 
74. ΜΟΝΟΜΑΧΛΑ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ ....................................................................................................... 27 
75. ΜΑΓΚΑΝΟΡΘΓΑΔΟ .................................................................................................................. 27 
76. ΤΥΦΛΟΣΟΥΤΘΣ ...................................................................................................................... 28 
77. ΤΟ ΣΚΟΤΕΛΝΟ ΜΟΝΟΡΑΤΛ ....................................................................................................... 28 
78. Ο ΔΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΑΛΟΓΟΥ .......................................................................................... 29 
79. ΤΟ ΑΡΟΛΩΛΟΣ ΡΟΒΑΤΟ ....................................................................................................... 29 
80. ΑΝΕΡΑΦΟΛ ΣΤΟΝ ΡΟΜΡΟ ...................................................................................................... 30 
81. ΤΥΦΛΟΣ ΕΞΕΕΥΝΘΤΘΣ ........................................................................................................... 30 
82. ΔΛΑΣΡΑΣΘ ΜΕΤΩΡΟΥ .............................................................................................................. 30 
83. ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘ ΦΥΛΑΚΛΣΜΕΝΟΥ .......................................................................................... 31 
84. ΤΑ ΚΥΚΛΑΚΛΑ ........................................................................................................................... 31 
85. ΒΕΣ ΤΟΝ (Ο ΓΑΪΔΑΟΣ) .......................................................................................................... 32 
86. Ο ΣΚΥΛΟΣ................................................................................................................................. 32 
87. Ο ΤΥΦΛΟΣ ΔΑΚΟΣ ................................................................................................................. 32 
88. Ο ΤΥΦΛΟΣ ΣΚΟΡΟΣ ................................................................................................................. 32 
89. ΤΑ ΜΩΑ ................................................................................................................................. 33 
90. Θ ΟΥΑ .................................................................................................................................... 33 
91. ΗΩΓΑΦΛΚΘ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ .......................................................................................................... 33 
92. ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ ........................................................................................................ 34 
93. ΚΛΜ ΑΦΘΣ ................................................................................................................................ 34 
 
ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ΕΠΚΔΕΞΚΟΣΗΣΑ ............................................................................................................... 35 
94. ΣΚΟΡΕΥΣΘ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ................................................................................................... 35 



 -  3 - 

95. Θ ΕΤΟΛΜΟΓΕΝΝΘ .................................................................................................................... 35 
96. ΟΛ ΚΟΥΛΟΥΑΔΕΣ .................................................................................................................... 35 
97. ΛΣΟΟΡΛΑ ΜΕ ΤΟ ΜΡΑΛΑΚΛ .................................................................................................. 35 
98. ΛΡΤΑΜΕΝΟΛ ΔΛΣΚΟΛ .................................................................................................................. 36 
99. ΣΡΛΤΟΔΟΜΛΑ ....................................................................................................................... 36 
100. ΚΛΝΕΗΛΚΘ ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ .................................................................................................... 36 
101. ΜΕΤΑΦΟΑ ΥΗΛΟΥ ................................................................................................................. 37 
102. ΡΛΕΣ ΑΝ ΜΡΟΕΛΣ ................................................................................................................... 37 
103. Θ ΜΕΤΑΓΓΛΣΘ ........................................................................................................................... 37 
104. Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΑ ΝΕΟΥ) ...................................................................................... 37 
105. BUCKET RELAY ......................................................................................................................... 37 
106. Ο ΡΑΣΑΤΕΜΡΟΣ ...................................................................................................................... 38 
107. ΑΝΕΜΟΔΟΜΛΟ ...................................................................................................................... 38 
108. Ο ΡΥΑΥΛΟΣ ............................................................................................................................ 39 
109. ΓΕΑ ΡΝΕΥΜΟΝΛΑ ................................................................................................................... 39 
110. ΦΥΣΘΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ ........................................................................................................... 39 
111. ΦΥΣΘΤΟ WATER-POLO ............................................................................................................ 39 
112. ΦΥΣΘΤΟ ΣΤΟ ΤΑΡΕΗΛ ............................................................................................................. 40 
113. ΑΝΑΨΕ - ΣΒΘΣΕ ....................................................................................................................... 40 
114. ΜΘ ΣΟΥ ΣΒΘΣΕΛ ....................................................................................................................... 40 
115. ΣΧΟΛΝΛ ΜΕ ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ ........................................................................................................ 40 
116. ΤΟ ΑΥΛΑΚΛ ............................................................................................................................... 40 
117. ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΛΑ ...................................................................................................................... 41 
118. Ο ΚΛΚΟΣ ΜΕ ΤΘΝ ΚΟΥΔΟΥΝΑ ................................................................................................ 41 
119. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΨΑΕΜΑΤΟΣ ................................................................................................... 42 
120. Θ ΜΥΓΑ .................................................................................................................................... 42 
121. ΔΑΓΚΩΝΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΑ ........................................................................................................... 42 
122. ΣΟΚΟΛΑΤΟΦΑΓΛΑ .................................................................................................................... 43 
123. ΛΟΥΚΟΥΜΟΦΑΓΛΑ ................................................................................................................... 43 
124. ΚΑΛΟ ΣΘΜΑΔΛ ......................................................................................................................... 43 
125. ΤΟ ΡΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ........................................................................................................ 43 
126. ΛΑΒΥΛΝΚΟΣ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ ..................................................................................................... 44 
 
ΖΩΗΡΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ .......................................................................................................................... 45 
127. ΒΕΣ ΤΘ ΣΦΥΛΧΤΑ ................................................................................................................ 45 
128. ΚΑΓΚΟΥΟ ............................................................................................................................... 45 
129. ΜΡΑΛΑΚΛ ΣΤΟ ΡΘΓΟΥΝΛ .......................................................................................................... 45 
130. ΚΟΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ................................................................................................................... 45 
131. ΣΡΛΤΟΚΟΥΤΟΔΟΜΛΑ ............................................................................................................ 46 
132. ΝΕΟΚΟΥΒΑΛΘΤΕΣ .................................................................................................................. 46 
133. ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΟΜΛΑ ................................................................................................................. 46 
134. ΞΥΛΟΡΟΔΑΑ .......................................................................................................................... 47 
135. ΚΑΦΑΣΟΔΟΜΛΑ ..................................................................................................................... 47 
136. ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ΓΚΟΛΦ ....................................................................................................... 47 
137. ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ΜΕ ΤΛΡΟΔΑ .............................................................................................. 47 
138. ΔΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΡΟΔΛΩΝ ..................................................................................................... 48 
139. ΡΛΟ ΜΑΚΛΑ ............................................................................................................................ 48 
140. ΝΤΥΣΟΥ – ΓΔΥΣΟΥ ΚΛ ΑΛΛΑΞΕ .................................................................................................. 48 
141. ΧΛΩΤΛΚΘ ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ...................................................................................................... 48 
142. ΑΜΑΤΟΔΟΜΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΛΑ ........................................................................................... 49 
143. ΑΜΑΤΟΔΟΜΛΕΣ ΚΑΟΤΣΑΚΛ ................................................................................................ 49 
144. Ο ΜΥΛΟΣ ................................................................................................................................. 49 
145. ΔΟΜΟΣ ΕΝΟΣ ΡΟΔΛΟΥ .......................................................................................................... 50 



 -  4 - 

146. ΒΑΕΛΑΚΛΑ .............................................................................................................................. 50 
147. Θ ΜΡΑΛΑ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ........................................................................................................... 50 
148. ΣΥΓΧΟΝΛΚΟ ΣΚΛ ...................................................................................................................... 50 
149. ΜΑΚΛΑ ΓΑΪΔΟΥΑ .................................................................................................................. 51 
150. ΤΟ ΜΑΝΤΘΛΛ ........................................................................................................................... 51 
151. ΚΟΚΟΔΕΛΛΟΛ ΚΑΛ ΚΟΤΑΛΛΕΣ ................................................................................................. 51 
152. ΦΛΛΚ – ΦΛΟΚ - ΦΛΑΚ .............................................................................................................. 52 
153. Θ ΜΡΟΥΓΑΔΑ .......................................................................................................................... 52 
154. ΜΟΥΣΛΚΕΣ ΚΑΕΚΛΕΣ .............................................................................................................. 52 
155. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΤΘΛΛΑ.................................................................................................. 52 
156. ΤΑ ΛΑΦΥΑ .............................................................................................................................. 53 
157. ΟΛ ΨΕΛΕΣ ................................................................................................................................ 53 
158. ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΡΟΥ ΡΕΡΑΤΟΥΝ ................................................................................................. 53 
159. ΑΛΥΣΛΔΑ ΜΕ ΟΥΧΑ ................................................................................................................ 54 
160. ΚΑΤΑΚΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ........................................................................................................... 54 
161. ΤΟ ΜΟΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΝΛΟΥ ................................................................................................ 54 
162. ΡΘΔΑ ΤΟ ΣΧΟΛΝΛ ...................................................................................................................... 54 
163. Ο ΒΟΑΣ .................................................................................................................................... 55 
164. ΤΟ ΦΛΔΛ .................................................................................................................................... 55 
165. ΤΑ ΡΟΝΤΛΚΛΑ ΚΑΛ Θ ΓΑΤΑ ......................................................................................................... 55 
166. ΑΑΧΝΕΣ .................................................................................................................................. 55 
167. ΑΝΤΛΚΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ (ΡΑΝΔΑΛΜΟΝΛΟ) .................................................................................. 55 
168. ΑΕΟΜΑΧΛΕΣ ........................................................................................................................... 56 
169. ΟΛ ΛΡΡΟΤΕΣ .............................................................................................................................. 56 
170. ΡΑΤΘΣΤΕ ΤΑ ΜΡΑΛΟΝΛΑ ......................................................................................................... 56 
171. ΤΑ ΜΛΚΟΒΛΑ ........................................................................................................................... 56 
172. ΚΥΝΘΓΛ ΡΟΥΛΛΩΝ .................................................................................................................... 56 
173. ΚΥΝΘΓΘΤΟ ΤΑΜΡΟΥ ............................................................................................................... 56 
174. ΚΟΤΑ - ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΚΑΛ ΑΛΕΡΟΥ ........................................................................................... 57 
175. ΚΥΝΘΓΘΤΟ ΜΕ ΔΛΑΚΟΡΘ ........................................................................................................ 57 
176. ΛΑΒΥΛΝΚΟΣ (PACMAN) ......................................................................................................... 57 
177. ΛΡΡΟΔΟΜΛΟ .......................................................................................................................... 57 
178. ΓΥΟΒΟΛΛΕΣ ............................................................................................................................ 58 
179. ΔΥΑΔΕΣ – ΤΛΑΔΕΣ - ΤΕΤΑΔΕΣ ................................................................................................ 58 
180. ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΒΑΓΟΝΛ ............................................................................................................... 58 
181. ΤΑ ΤΛΓΩΝΑ ΤΘΣ ΕΥΓΕΝΕΛΑΣ .................................................................................................... 58 
182. ΑΜΡΑΛΗΑ ............................................................................................................................... 58 
183. ΜΡΑΝΑΝΟΜΑΧΛΑ ................................................................................................................... 59 
184. ΜΑΞΛΛΑΟΜΑΧΛΑ .................................................................................................................... 59 
185. ΛΝΔΛΑΝΛΚΘ ΡΑΛΘ ..................................................................................................................... 59 
186. ΤΑ ΚΟΚΟΛΑ ............................................................................................................................. 59 
187. ΡΤΩΣΘ ΑΡΟ ΡΘΝΘΔΟΝ......................................................................................................... 59 
188. ΣΘΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑ ΔΥΟ ....................................................................................................... 60 
189. ΤΑ ΑΔΕΦΛΑ ............................................................................................................................. 60 
190. ΤΑ ΔΛΔΥΜΑΚΛΑ ......................................................................................................................... 60 
191. ΦΩΤΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ................................................................................................................ 60 
192. ΔΛΕΛΚΥΣΤΛΝΔΑ ......................................................................................................................... 61 
193. ΔΛΕΛΚΥΣΤΛΝΔΑ ΣΤΑΥΟΣ .......................................................................................................... 61 
194. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ ....................................................................................................... 62 
195. ΑΡΟΔΑΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΦΟΥΛΟ ................................................................................................ 62 
196. ΑΣΡΛΔΟΦΟΟΣ ........................................................................................................................ 62 
197. ΟΛ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΡΥΓΟΥ........................................................................................................ 63 
198. ΤΑ ΧΤΑΡΟΔΛΑ........................................................................................................................... 63 



 -  5 - 

199. ΤΑ ΜΡΟΥΛΝΤΟΓΚ .................................................................................................................... 63 
200. ΤΑ ΜΘΛΑ ................................................................................................................................. 64 
201. 1-2-3-4-5 .................................................................................................................................. 64 
202. ΚΟΟΪΔΟ ................................................................................................................................. 64 
203. ΓΛΑΡΩΝΕΗΛΚΟ........................................................................................................................... 64 
204. PRISONER’S BASE .................................................................................................................... 65 
 
ΑΙΛΟΠΑΚΔΚΕ ............................................................................................................................... 66 
205. ΓΚΟΛ ΜΕ ΜΑΚΑΔΟΟ ........................................................................................................... 66 
206. ΡΥΑΜΛΔΕΣ ............................................................................................................................. 66 
207. ΜΡΑΛΟΝΟΣΦΑΛΟ ................................................................................................................. 66 
208. ΚΑΚΛΣΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ .......................................................................................................... 66 
209. ΧΛΩΤΛΚΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ ........................................................................................................... 66 
210. ΑΜΛΛΘΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ ......................................................................................................... 67 
211. ΑΚΛΝΘΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ .......................................................................................................... 67 
212. ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΡΟΔΟΣΦΑΛΑΚΛ ................................................................................................. 67 
213. ΡΟΛΥΡΟΔΟΣΦΑΛΟ ................................................................................................................ 67 
214. ΤΣΟΥΒΑΛΟΣΦΑΛΟ .................................................................................................................. 68 
215. ΛΕΚΑΝΟΜΡΑΣΚΕΤ ................................................................................................................... 68 
216. ΤΥΦΛΟ ΒΟΛΕΪ .......................................................................................................................... 68 
217. ΚΑΚΛΣΤΟ ΒΟΛΕΪ ....................................................................................................................... 68 
218. ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΝΕΟΜΡΟΜΡΑ ..................................................................................................... 68 
219. ΧΟΚΕΪ ....................................................................................................................................... 69 
220. ΧΟΚΕΪ ΕΡΛ ΝΑΪΛΟΝ .................................................................................................................. 69 
221. ΗΩΝΤΑΝΘ ΤΛΛΛΗΑ ................................................................................................................... 69 
222. ΓΕΜΑΝΛΚΟ ............................................................................................................................. 69 
223. SCOUTBALL .............................................................................................................................. 70 
224. RUGBY ..................................................................................................................................... 70 
225. PATROLO ................................................................................................................................. 71 
226. BASEBALL ................................................................................................................................. 71 
227. RUNBALL .................................................................................................................................. 71 
228. RUN AROUND THE TOWN ....................................................................................................... 72 
229. RUNBA (RUNBALL ΚΑΛ BASKETBALL) ....................................................................................... 72 
 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΚ ΒΡΑΔΚΝΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ...................................................................................................... 74 
230. ΜΥΣΤΛΚΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ................................................................................................... 74 
231. ΔΟΜΟΣ ΡΑΑΤΘΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ............................................................................................. 74 
232. ΣΥΛΛΟΓΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ..................................................................... 74 
233. Θ ΡΕΓΑΜΘΝΘ ........................................................................................................................ 74 
234. ΚΥΦΟ ΡΛΘΣΛΑΣΜΑ ................................................................................................................ 75 
235. ΤΟ ΜΑΤΛ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ ............................................................................................................... 75 
236. Θ ΑΡΑΓΘ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΛΟΥ .................................................................................................... 75 
237. ΟΧΥΩΜΑΤΛΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ..................................................................................................... 76 
238. ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΡΕΤΑΔΛΩΝ .................................................................................................... 76 
239. ΣΤΑΤΕΓΚΟ .............................................................................................................................. 76 
240. ΓΛΓΑΝΤΕΣ, ΜΑΓΟΛ ΚΑΛ ΞΩΤΛΚΑ .................................................................................................. 77 
241. ΚΑΟΥΜΡΟΘΔΕΣ ΚΑΛ ΛΝΔΛΑΝΟΛ ................................................................................................ 78 
242. SMUGGLERS ΚΑΛ SPIES ............................................................................................................ 78 
243. ΜΥΣΤΘΛΑ ΣΤΟ ΡΕΚΛΝΟ ........................................................................................................... 79 
244. ΜΟΝΟΜΑΧΛΕΣ ΜΕ ΣΦΥΛΧΤΑ ............................................................................................... 79 
245. ΚΥΝΘΓΛ ΦΥΓΑΔΩΝ .................................................................................................................... 80 
246. ΤΑ ΜΑΥΑ ΚΟΥΜΡΛΑ ............................................................................................................... 80 
247. ΟΛΥΜΡΛΑΔΑ ΕΝΩΜΟΤΛΩΝ ...................................................................................................... 80 



 -  6 - 

248. ΚΥΚΛΟΣ ΡΕΛΡΕΤΕΛΩΝ ............................................................................................................. 81 
249. ΟΝΤΕΟ ΡΟΔΘΛΑΤΩΝ ............................................................................................................ 85 
 
ΙΑΛΑΚΝΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ .......................................................................................................... 86 
250. ΣΚΥΤΑΛΟΔΟΜΛΑ ΜΕ ΑΜΜΟ ................................................................................................. 86 
251. ΤΑ ΦΛΔΛΑ ΤΘΣ ΑΜΜΟΥ ................................................................................................... 86 



 -  7 - 

ΙΣΥΧΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 

 

1. ΔΚΑΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Τλικά: Αποκόμματα εφθμερίδασ ι βιβλίου ι διαφθμιςτικοφ εντφπου. 

Περιγραφή: Μοιράηεται ςε κάκε Ενωμοτία από ζνα όμοιο απόκομμα. Στο ςφνκθμα τα παιδιά 
διαγράφουν, με ζνα μολφβι, όλα τα ζψιλον που ςυναντοφν μζςα ςτο κείμενο. Στο δεφτερο 
ςφνκθμα, μετά ζνα λεπτό, παραδίδουν τα αποκόμματα ςτον Αρχθγό. Για κάκε διαγραφι παίρνουν 
ζνα βακμό και για κάκε παράλειψθ χάνουν ζναν. 

  

2. ΑΝΑΚΑΣΕΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Τλικά: 1 φάκελοσ ανά Ενωμοτία που περιζχει 9 χαρτάκια με ζνα γράμμα ςτο κακζνα. 

Περιγραφή: Δίνουμε ςε κάκε Ενωμοτία από ζνα φάκελο. Τα ανακατεμζνα γράμματα ςχθματίηουν 
μία λζξθ. Θ Ενωμοτία που κα ςυναρμολογιςει πρϊτθ τθ λζξθ τθν φωνάηει δυνατά ι τθν παραδίδει 
γραμμζνθ ς’ ζνα χαρτάκι.  

Παραλλαγή: Αντί για γράμματα ςυλλαβζσ που ςχθματίηουν 2 – 3 λζξεισ ι λζξεισ που να 
ςχθματίηουν φράςθ.  

 

3. ΤΓΓΡΑΦΚΚΗ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ 

 

Τλικά: 2 χαρτιά και 2 μολφβια 

Περιγραφή:. Κάκε Ενωμοτία μπαίνει ςε γραμμι. Σε απόςταςθ 10 m από τθν Ενωμοτία υπάρχει ζνα 
χαρτί και ζνα μολφβι. Με το ςφνκθμα ο πρϊτοσ τρζχει και γράφει ςτο χαρτί μία λζξθ. Γυρίηει, 
παίρνει ςειρά ο δεφτεροσ και γράφει κι αυτόσ άλλθ μία λζξθ με ςκοπό να ςυμπλθρϊςει μια 
ενδιαφζρουςα πρόταςθ. Αυτό κα γίνει 3 – 4 φορζσ ςυνζχεια. Στο τζλοσ, κερδίηει θ Ενωμοτία που 
παρουςίαςε τθν πιο ωραία και πιο καλλιγραφικι πρόταςθ.  

  

4. ΣΟ ΓΚΑΣΚ ΚΑΚ ΣΟ ΔΚΟΣΚ 

Τλικά: Γραφικι φλθ 

Περιγραφή: Ο Ενωμοτάρχθσ ζχει ζνα μακρφ χαρτί και ξεκινά να γράφει μία ερϊτθςθ που του ιρκε 
ςτο νου, θ οποία αρχίηει με «Γιατί». Κατόπιν διπλϊνει το χαρτί ϊςτε να μθ φαίνεται τι ζγραψε και 
το δίνει ςτο δεφτερο. Αυτόσ ςυνεχίηει με μία απάντθςθ που αρχίηει από «Διότι» ςε ζνα κζμα που 
αυτόσ ςκζφτθκε και διπλϊνει κι αυτόσ το χαρτί (ςαν ακορντεόν). Ο τρίτοσ ςυνεχίηει με άλλθ 
ερϊτθςθ με «Γιατί» κ.ο.κ. μζχρι να γράψουν όλοι. Το πζραςμα γίνεται τουλάχιςτον δφο φορζσ. Το 
αποτζλεςμα ζχει πολφ γζλιο. 
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5. ΣΑ ΑΡΧΚΚΑ 

Τλικά: Μοιράηουμε ζνα πίνακα, όπωσ ο παρακάτω, ςε κάκε ομάδα ι παίκτθ. 

 

Γράμμα Λουλοφδι Ιαλασσινό Πτηνό Ζώο Βαθμοί 

Α Ανεμϊνθ Αχινόσ Αετόσ Αλεποφ 4 

Ε - - - Ελάφι 1 

Γ Γαρδζνια Γαρίδα - Γάιδαροσ 3 

Κ Καμζλια Καραβίδα Κοτςφφι Καμιλα 4 

… … … … … … 

 

Περιγραφή: Κάκε ομάδα πρζπει να ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ ςτιλεσ με λζξεισ που να αρχίηουν με το 
γράμμα τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, όπωσ π.χ. είναι ςυμπλθρωμζνοσ ο παραπάνω πίνακασ. Το παιχνίδι 
τελειϊνει ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ανάλογα με τα γράμματα και τισ ςτιλεσ του πίνακα. 

Παραλλαγή: Αντί λουλουδιϊν, ηϊων κλπ. μποροφμε να βάλουμε ποταμοφσ, πόλεισ, τίτλουσ 
βιβλίων, ονόματα ςυγγραφζων, ζπιπλα, εργαλεία κλπ.  

  

6. Ο ΠΑΣΕΡΑ ΜΟΤ ΟΝΟΜΑΖΕΣΑΚ 

Τλικά: 1 μεγάλο χαρτόνι με ερωτιςεισ 

Περιγραφή: Γράφουμε ςτο χαρτόνι ι ςε χαρτιά ιςάρικμα με τα παιδιά ερωτιςεισ. Ο Αρχθγόσ λζει: 
«Ο πατζρασ μου ονομάηεται Χαρίλαοσ». Τότε τα παιδιά πρζπει να ςυμπλθρϊςουν απαντιςεισ που 
να αρχίηουν από «Χ». Ερωτιςεισ και απαντιςεισ μποροφν π.χ. να είναι οι παρακάτω: Πνομα 
μθτζρασ = «Χριςτίνα», Πνομα αδελφισ = «Χαρίκλεια», Πνομα πόλεωσ που κατοικεί = «Χαρτοφμ», 
Πνομα πόλεωσ που γεννικθκε = «Χίοσ» κλπ. 

  

7. ΖΩΝΣΑΝΟ ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ 

Τλικά: Χαρτόνι με ηωγραφιςμζνο ζνα μεγάλο ςταυρόλεξο 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ζχουν από πριν τουσ οριςμοφσ των λζξεων. Θ πρϊτθ Ενωμοτία διαλζγει 
τθ λζξθ που κζλει (π.χ. 2 οριηόντια) και αν τθ βρει ςυμπλθρϊνει τα γράμματα ςτο χαρτόνι και 
παίρνει ςειρά θ επόμενθ κ.ο.κ. Κάκε Ενωμοτία χρθςιμοποιεί διαφορετικό χρϊμα μαρκαδόρο. Στο 
τζλοσ μετράμε ανάλογα με τα χρϊματα, πόςα γράμματα βρικε κάκε Ενωμοτία. 

 Παραλλαγή: Θ Ενωμοτία διαλζγει τθ λζξθ που κζλει, αλλά δεν ζχει από πριν τουσ οριςμοφσ, τουσ 
οποίουσ ζχει ο Αρχθγόσ και τουσ διαβάηει ςτα παιδιά αφοφ διαλζξουν λζξθ. 

 

8. ΧΑΛΑΜΕΝΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΟ 

Τλικά: 1 τθλεγράφθμα 15 περίπου λζξεων και γραφικι φλθ ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία ςχθματίηει μία γραμμι. Ο Αρχθγόσ παραδίδει το τθλεγράφθμα ςτο 
πρϊτο παιδί. Εκείνο μεταβιβάηει προφορικά το τθλεγράφθμα ςτο δεφτερο χωρίσ να ακοφςουν οι 
άλλοι, και από αυτί ςε αυτί φκάνει ςτο τελευταίο, που το γράφει ςε ζνα χαρτί και το παραδίδει 
ςτον Αρχθγό. Νικιτρια όποια Ενωμοτία μεταδϊςει ςωςτά το τθλεγράφθμα μζςα ςε μιςό λεπτό. 

Παραλλαγή: Αντί να μεταδοκεί ολόκλθρο το τθλεγράφθμα, μεταβιβάηεται κομματιαςτό μία-μία ι 
δφο-δφο λζξεισ χωριςτά από παιδί ςε παιδί. Επίςθσ, το παιχνίδι παίηεται και ςτο φπαικρο ςαν 
δρομικι ςκυταλοδρομία με τα παιδιά τοποκετθμζνα ςε μεγάλθ απόςταςθ το ζνα με το άλλο. 
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9. ΠΑΚΧΝΚΔΚ ΚΚΜ 

Τλικά: 10 αντικείμενα 

Περιγραφή: Για 1 λεπτό παρατθροφν όλοι 10 αντικείμενα που ζχουμε αραδιάςει ςτο ζδαφοσ. 
Κατόπιν τα ςκεπάηουμε με μία κουβζρτα και μζςα ςε 1 λεπτό τα παιδιά γράφουν ςε ζνα χαρτί όςα 
αντικείμενα κυμοφνται. Δίνεται 1 βακμόσ για κάκε ςωςτό αντικείμενο και αφαιρείται 1 για κάκε 
λάκοσ.  

 

10. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΗ ΛΕΞΕΩΝ 

Τλικά: Κατάλογοσ 36 λζξεων (πόλεων - χωρϊν κλπ.) ς’ ζνα μεγάλο χαρτί γραμμζνο με μαρκαδόρο, 
και γραφικι φλθ. 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία παρατθρεί για 1 λεπτό τον κατάλογο και ςτθ ςυνζχεια προςπακεί να 
γράψει όςεσ περιςςότερεσ λζξεισ μπορεί ςωςτζσ. Δίνεται 1 βακμόσ για κάκε ςωςτι λζξθ και 
αφαιρείται 1 για κάκε λάκοσ ι ανφπαρκτθ. 

  

11. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΗ ΧΗΜΑΣΩΝ 

Τλικά: Γραφικι φλθ και 1 μεγάλο χαρτόνι, χωριςμζνο ςε αρκετά μικρότερα τετράγωνα, ςε μερικά 
από τα οποία ςχεδιάηουμε διάφορα ςιματα ι ςχιματα 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ, αφοφ παρατθριςουν το χαρτόνι για 1 λεπτό, προςπακοφν κατόπιν να 
το αντιγράψουν ακριβϊσ από μνιμθσ.  

 

12. ΣΚ ΑΛΛΑΞΕ; 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνασ πρόςκοποσ βγαίνει από τθν εςτία αφοφ πρϊτα παρατθριςει καλά για 1 λεπτό 
τθν υπόλοιπθ Ενωμοτία. Τότε δφο το πολφ πρόςκοποι αλλάηουν κάτι ςτθ ςτολι τουσ. Ο πρόςκοποσ 
που βγικε ζξω προςπακεί να βρει τισ αλλαγζσ. Αν τισ βρει, αλλάηει με ζναν από τουσ δφο και το 
παιχνίδι ςυνεχίηεται. 

Παραλλαγή: Ο Ενωμοτάρχθσ απζναντι από τουσ προςκόπουσ, οι οποίοι για 1 λεπτό παρατθροφν 
τθν ςτολι του και κάνουν μεταβολι. Ο Ενωμοτάρχθσ αλλάηει κάτι πάνω ςτθ ςτολι του και οι 
πρόςκοποι γυρίηουν. Ο πρϊτοσ που κα παρατθριςει τθν αλλαγι κερδίηει 1 βακμό. Αυτό 
επαναλαμβάνεται μερικζσ φορζσ για να βγει ο νικθτισ. 

  

13. ΠΟΚΟ ΧΑΙΗΚΕ; 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι δζνουν τα μάτια τουσ. Ο Αρχθγόσ τουσ ανακατεφει ςτο χϊρο και κατόπιν 
ςκουντάει κάποιον που φεφγει από το χϊρο του παιχνιδιοφ. Με το ςφφριγμα τα παιδιά ανοίγουν 
τα μάτια τουσ. Πποιοσ πει πρϊτοσ το όνομα του παιδιοφ που χάκθκε παίρνει 1 βακμό. Πποιοσ πει 
λάκοσ όνομα χάνει 1 βακμό. 

 

14. ΠΟΚΟΚ ΑΛΛΑΞΑΝ; 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Πλοι ςε κφκλο παρατθροφν για 1 λεπτό τισ κζςεισ των υπολοίπων. Δφο παιδιά 
βγαίνουν ζξω για μιςό λεπτό και δφο από τα υπόλοιπα αλλάηουν κζςεισ μεταξφ τουσ. Τα παιδιά 
ξαναμπαίνουν και προςπακοφν μζςα ςε μιςό λεπτό να βρουν ποιοι άλλαξαν κζςεισ για να πάρουν 
τισ κζςεισ τουσ ςτον κφκλο και να τουσ βγάλουν ζξω, αλλιϊσ ξαναβγαίνουν οι ίδιοι. 

 

15. ΕΚΣΚΜΗΗ ΑΠΟΣΑΗ – ΒΑΡΟΤ - ΧΡΟΝΟΤ 

Τλικά: 1 μζτρο, 1 ηυγαριά, 1 ρολόι, 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Λζμε ςτα παιδιά να αφιςουν ζνα αντικείμενο (π.χ. ζνα φαςόλι), ςε κζςθ που 
υπολογίηουν ότι απζχει ακριβϊσ 1 m από δεδομζνο ςθμείο (π.χ. από ζνα καρφωμζνο παςςαλάκι). 
Κατόπιν πρζπει να βάλουν ςε μία ςακοφλα ακριβϊσ 1 Kg φαςόλια (κατά τθν εκτίμθςι τουσ). Τζλοσ, 
αφοφ θχιςει ζνα ςφφριγμα, να πουν «ςτοπ» όταν νομίηουν ότι πζραςε ακριβϊσ 1 λεπτό από το 
ςφφριγμα. Για κάκε 1 cm διαφορά τθσ εκτίμθςισ τουσ από το 1 m, προςτίκεται 1 βακμόσ ποινισ. 
Το ίδιο για κάκε 10 gr διαφορά τθσ εκτίμθςθσ από το 1 Kg και για κάκε 1 sec διαφορά τθσ 
εκτίμθςθσ από το 1 λεπτό. Νικθτισ αυτόσ με τουσ λιγότερουσ βακμοφσ ποινισ. 

 

16. ΣΑ ΑΧΕΣΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςτθ γωνιά τουσ. Τα παιχνίδι αρχίηει όταν ζνασ λζει ζνα ουςιαςτικό. Ο 
διπλανόσ πρζπει αμζςωσ να απαντιςει με ζνα άλλο ουςιαςτικό εντελϊσ άςχετο με το πρϊτο. Ο 
πρϊτοσ μπορεί να απορρίψει τθν απάντθςθ, βρίςκοντασ κάποια ςχζςθ, οπότε ο δεφτεροσ χάνει. 
π.χ. Αν ο πρϊτο πει «καμιλα» ο δεφτεροσ αςφαλϊσ χάνει αν πει «ζρθμοσ». Το παιχνίδι ςυνεχίηεται 
μζχρι να μείνει ο νικθτισ. 

  

17. ΣΑ ΟΜΩΝΤΜΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνα παιδί βγαίνει απ’ το δωμάτιο. Οι άλλοι διαλζγουν μια λζξθ με δφο ςθμαςίεσ π.χ. 
«ρόδα» τα τριαντάφυλλα αλλά και «ρόδα» ο τροχόσ ι «μιλιά» ι ομιλία και «μθλιά» το δζνδρο. Το 
παιδί μπαίνει ςτο δωμάτιο και κάνει 3 ερωτιςεισ: 1) Ρωσ; 2) Ρότε; 3) Ρου; Σε κάκε ερϊτθςθ τα 
παιδιά δίνουν μια απάντθςθ, είτε για τθ μια ζννοια ι για τθν άλλθ. Στθν ερϊτθςθ «πωσ» ι 
απάντθςθ μπορεί να είναι: «Με ακτίνεσ» που είναι θ ρόδα του ποδθλάτου ι «Στο βάηο» που είναι 
τα τριαντάφυλλα. Ανάλογεσ είναι οι απαντιςεισ ςτο «πότε» και το «ποφ». Για κάκε παιδί ορίηουν 
και άλλα ομϊνυμα. Πποιο παιδί ανακαλφψει τθν λζξθ με τισ λιγότερεσ ερωτιςεισ κερδίηει. 

  

18. ΜΕ 10 ΕΡΩΣΗΕΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνα παιδί βγαίνει από το δωμάτιο και τα υπόλοιπα ορίηουν π.χ. ζνα αντικείμενο ι ζνα 
ιςτορικό γεγονόσ ι ζνα κεατρικό ζργο ι μια προςωπικότθτα κλπ. Το παιδί ξαναμπαίνει ςτο 
δωμάτιο και κάνει μζχρι 10 ερωτιςεισ, για να ανακαλφψει τθν λζξθ. Οι ερωτιςεισ πρζπει να είναι 
τζτοιεσ που θ απάντθςθ να είναι «Ναι» ι «Πχι» ι να είναι το ζνα από τα δφο που προτείνει θ 
ερϊτθςθ π.χ. «είναι φυτικό ι ηωικό;», «είναι πρόςωπο ι γεγονόσ;» κλπ 

 

19. ΣΟ ΑΚΟΤΛΚ ΣΟΤ ΑΪ-ΒΑΚΛΗ 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ μπαίνει ςτο δωμάτιο κρατϊντασ εικονικά ζνα ςακοφλι ςτον ϊμο του. Το 
αφινει ςτο ζδαφοσ και αρχίηει να βγάηει διάφορα «δϊρα», προςπακϊντασ με κινιςεισ να δϊςει 
ςτα παιδιά να καταλάβουν τι είναι το κάκε δϊρο π.χ. κάνει πωσ πιάνει από το ςακοφλι ζνα μικρό 
πραγματάκι που με χαρακτθριςτικι κίνθςθ το βάηει ςτο δάκτυλό του και τα παιδιά πρζπει να 
καταλάβουν ότι είναι δακτυλίδι. Πποιοσ νομίηει ότι το κατάλαβε, φωνάηει το όνομα του. Το ίδιο 
και με το δεφτερο «δϊρο», το τρίτο κ.ο.κ. (π.χ. βιβλίο, ςπίρτα, τςιγάρα, ςουγιάσ κλπ.) 

 
20. ΚΣΟΡΚΑ ΧΩΡΚ ΛΟΓΚΑ 

Τλικά: Χαρτιά και μολφβια 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ διθγείται μια ιςτορία ς’ ζνα παιδί, ζξω από το δωμάτιο. Το παιδί 
επιςτρζφει ςτο δωμάτιο και φροντίηει, με χειρονομίεσ, μορφαςμοφσ και μιμθτικζσ κινιςεισ να 
διθγθκεί τθν ιςτορία ςτα άλλα παιδιά, τα οποία γράφουν ςε ζνα χαρτί τι αντιλιφκθκαν από τθ 
μιμθτικι διιγθςθ. Ο Αρχθγόσ μαηεφει τα χαρτιά και αφοφ προθγουμζνωσ διθγθκεί τθ ςωςτι 
ιςτορία, διαβάηει τισ ιςτορίεσ που ζγραψαν τα παιδιά. Το διάβαςμα δθμιουργεί μια ευχάριςτθ 
ατμόςφαιρα με τισ διάφορεσ παρανοιςεισ των παιδιϊν. 

 

21. ΜΚΜΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ 

Τλικά: - 

Περιγραφή:. Κάκε Ενωμοτία αναλαμβάνει να παραςτιςει ζνα επάγγελμα. Κάκε πρόςκοποσ κάνει 
και από κάτι π.χ. για τθ δουλειά του μαραγκοφ, άλλοσ κόβει, άλλοσ πλανίηει, άλλοσ καρφϊνει κλπ. 
Κάκε μία από τισ άλλεσ Ενωμοτίεσ πρζπει να μαντζψει εκφράηοντασ το πολφ 3 υποκζςεισ αλλιϊσ 
χάνει. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται με τθν μιμικι των άλλων Ενωμοτιϊν με άλλο επάγγελμα. 

  

22. ΛΕΞΕΚ - ΖΕΤΓΑΡΚΑ 

Τλικά: Χαρτονάκια με λζξεισ – ηευγάρια, όπωσ «Αλάτι» - «Ριπζρι» ι «Ιλιοσ» - «Φεγγάρι» κλπ., 
τόςα όςα και τα παιδιά 

Περιγραφή: Ρετάμε τα χαρτονάκια ςτον αζρα. Κάκε παιδί παίρνει ζνα χαρτόνι και ψάχνει να βρει 
το ταίρι του και να πιαςτεί αγκαηζ. Οι δφο τελευταίοι που δεν είναι αγκαηζ δίνουν τα χαρτονάκια 
τουσ, βγαίνουν από το παιχνίδι και ςυνεχίηουν οι υπόλοιποι κ.ο.κ. 

Παραλλαγή: Το ίδιο με παροιμίεσ ι άρκρα του Νόμου μιςά - μιςά. 

 

23. ΣΡΑΓΟΤΔΟΖΕΤΓΑΡΑ 

Τλικά: Χαρτάκια με τίτλουσ προςκοπικϊν τραγουδιϊν, 2 φορζσ ο κάκε τίτλοσ, τόςα όςα και τα 
παιδιά 

Περιγραφή: Μοιράηονται τα χαρτιά και με το ςφνκθμα κάκε παιδί ςφυρίηει τον ρυκμό του 
τραγουδιοφ που γράφει το χαρτί του, μζχρι να βρει το ταίρι του. Αυτοί που κα βρεκοφν πρϊτοι 
κερδίηουν.  

 

24. ΣΡΑΓΟΤΔΚΣΕ ΠΑΡΟΚΜΚΕ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνα παιδί βγαίνει ζξω για λίγο. Τα υπόλοιπα κάκονται ςε κφκλο και διαλζγουν μια 
παροιμία. Κάκε παιδί αναλαμβάνει να πει μία λζξθ ι μια φράςθ τθσ παροιμίασ. Μετά το παιδί που 
είναι ζξω ξαναμπαίνει μζςα και όλοι επαναλαμβάνουν τθ λζξθ ι τθ φράςθ τουσ φωνάηοντασ 
δυνατά. Σκοπόσ είναι να μαντζψει αυτόσ που βγικε ζξω τθν παροιμία. 
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25. ΜΟΤΚΚΟ ΡΑΒΔΚ 

 

Τλικά: αβδί 

Περιγραφή: Θ ομάδα ςε κφκλο κακιςμζνθ. Ζνασ παιδί κρατά ζνα ραβδί και με αυτό χτυπά ςτο 
ζδαφοσ ρυκμικά το ςκοπό ενόσ γνωςτοφ τραγουδιοφ που τραγουδά νοερά. Αυτόσ που κα το 
ανακαλφψει πρϊτοσ κερδίηει ζνα βακμό. Και αν κζλει αλλάηει κζςθ με τον ... ραβδοφχο. 

 

26. Ο ΜΑΕΣΡΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνα παιδί βγαίνει για λίγο ζξω. Τα υπόλοιπα ςε κφκλο, διαλζγουν ζναν για «μαζςτρο» 
και φωνάηουν αυτόν που βγικε να μπει μζςα. Τότε αρχίηουν να τραγουδοφν: «Ροιοσ ειν’ ο 
μαζςτροσ; Να τον βρεισ δεν μπορείσ», ενϊ ςυγχρόνωσ μιμοφνται με κινιςεισ το παίξιμο ενόσ 
μουςικοφ οργάνου (π.χ. βιολί, τρομπζτα, κικάρα κλπ.). Ο «μαζςτροσ» ξαφνικά αλλάηει τισ κινιςεισ 
του και μιμείται άλλο όργανο και αμζςωσ οι υπόλοιποι που τον βλζπουν αλλάηουν κι αυτοί τισ 
κινιςεισ τουσ και μιμοφνται το όργανο του «μαζςτρου». Σκοπόσ του παιδιοφ που βγικε ζξω είναι 
να ανακαλφψει τον «μαζςτρο» και να τον βγάλει ζξω για να μαντζψει αυτόσ τθν επόμενθ φορά. 

  

27. ΣΟ ΚΡΤΜΜΕΝΟ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ζνα παιδί βγαίνει ζξω και τα υπόλοιπα κρφβουν ζνα αντικείμενο ςε κάποιο ςθμείο 
του δωματίου. Το παιδί ξαναμπαίνει και οι υπόλοιποι το κακοδθγοφν για να ανακαλφψει το 
αντικείμενο. Πταν κτυποφν αργά και ρυκμικά τα χζρια τουσ ςθμαίνει ότι βαδίηει ςωςτά. Αν δεν 
είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ, τότε κτυποφν τα χζρια τουσ γριγορα. Με τθ ςειρά τουσ παίηουν όλα 
τα παιδιά (για κάκε παιδί το αντικείμενο κρφβεται ςε άλλο μζροσ) και κερδίηει όποιοσ ανακαλφψει 
ςε μικρότερο χρόνο το αντικείμενο. 

Παραλλαγή: Το ίδιο ςε δυάδεσ. Το ζνα παιδί δζνει τα μάτια του και το άλλο, τα ζχει λυτά και 
προςπακεί να οδθγιςει τον ςυμπαίκτθ του, με ςυνκθματικοφσ ιχουσ, τουσ οποίουσ ζχουν 
ςυμφωνιςει μεταξφ τουσ. 

 

28. ΝΑΚ-ΟΧΚ 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ. Οι ομάδεσ κάκονται ςε δφο γωνιζσ του δωματίου, όςο το 
δυνατόν απομακρυςμζνεσ. Κατόπιν κάκε ομάδα διαλζγει ζνα αντιπρόςωπο. Οι δφο αυτοί 
αντιπρόςωποι ςυςκζπτονται μαηί και διαλζγουν κρυφά μια λζξθ (πρόςωπο ι πράγμα), τθν οποία 
υποχρεοφνται να μαντζψουν οι υπόλοιποι παίχτεσ. Ζπειτα οι αντιπρόςωποι αλλάηουν κζςθ και 
πθγαίνουν ο ζνασ ςτθν ομάδα του άλλου. Εκεί υποβάλλονται ςε ερωτιςεισ από τουσ παίχτεσ τθσ 
άλλθσ ομάδασ και είναι υποχρεωμζνοι να απαντιςουν με ζνα "ναι" ι "όχι". Ζτςι λοιπόν, ςιγά ςιγά 
και από ερϊτθςθ ςε ερϊτθςθ, προςπακοφν να βρουν τθν κρυφι λζξθ. Εκείνοσ που κατορκϊςει 
πρϊτοσ να μαντζψει τθν λζξθ, κα φωνάξει "πίςω" τον αντιπρόςωπο του, και θ ομάδα του κα 
κρατιςει τον αντίπαλο αντιπρόςωπο αιχμάλωτο. Ζπειτα διαλζγουν άλλουσ δφο αντιπρόςωπουσ, 
και το παιχνίδι ςυνεχίηεται, μζχρισ ότου δεν μείνει κανζνασ παίχτθσ ςτθ μια ι ςτθν άλλθ ομάδα. 

 

29. Ο ΑΡΧΗΓΟ ΛΕΕΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε γραμμζσ ι κφκλο. Ο Αρχθγόσ δίνει διάφορα παραγγζλματα, τα οποία τα 
παιδιά πρζπει να τα εκτελζςουν τότε μόνο αν πριν το παράγγελμα ακοφςουν τισ λζξεισ «ο Αρχθγόσ 
λζει…», αλλιϊσ δεν πρζπει να κάνουν τίποτα. Για παράδειγμα αν ο Αρχθγόσ πει «Ρροςοχι!» τα 
παιδιά δεν ςτζκονται προςοχι. Κα ςτακοφν προςοχι μόνο όταν ακοφςουν το παράγγελμα «ο 
Αρχθγόσ λζει προςοχι!». Πποιοσ χάνει, βγαίνει από το παιχνίδι και ο τελευταίοσ που κα μείνει 
κερδίηει. 

 

30. ΔΚΩΞΕ - ΠΚΑΕ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςτζκονται ςε κφκλο. Στθν μζςθ υπάρχει ζνασ βακμοφόροσ, ο οποίοσ πετάει 
τθν μπάλα ςε κάποιο από τα παιδιά, δίνοντασ του τθν εντολι «πιάςε» ι τθν εντολι «διϊξε». Το 
παιδί όμωσ κα πρζπει να κάνει τθν αντίκετθ εντολι. Δθλαδι, εάν ο βακμοφόροσ του πει να πιάςει 
τθν μπάλα, το παιδί κα πρζπει να τθν διϊξει πίςω ενϊ εάν ο βακμοφόροσ του πει να διϊξει τθν 
μπάλα, το παιδί κα πρζπει να τθν πιάςει. Πποιοσ κάνει λάκοσ βγαίνει από το παιχνίδι και ο 
τελευταίοσ που κα μείνει κερδίηει. 

 

31. ΝΟΜΚΜΗ ΑΝΣΑΡΚΑ 

Τλικά:  

Περιγραφή: Τα παιδιά παρατεταγμζνα ςε μία γραμμι. Ο Αρχθγόσ δίνει παραγγζλματα και εντολζσ 
κινιςεων. Τα παιδιά πρζπει να εκτελζςουν το ακριβϊσ αντίκετο. Πςοι κάνουν το ςωςτό χάνουν και 
βγαίνουν από το παιχνίδι. Κερδίηει αυτόσ που μζνει τελευταίοσ. 

 

32. ΣΟ ΠΗΓΑΔΚ 

Τλικά: Σπίρτα 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάκονται γφρω από ζνα τραπζηι. Μπροςτά τουσ με κιμωλία ζχουν χαράξει 
ζνα τετράγωνο. Κακζνασ ζχει από 5 ςπίρτα. Στθ μζςθ του τραπεηιοφ είναι ζνασ κφκλοσ που λζγεται 
«πθγάδι». Τα ςπίρτα του κακενόσ βρίςκονται μζςα ςτο τετράγωνό του. Ο Αρχθγόσ δίνει εντολζσ 
γριγορα π.χ. «όλοι δεξιά». Τότε όλοι βάηουν ζνα ςπίρτο ζξω από το τετράγωνό τουσ και δεξιά. Ι 
«όλοι πάνω», οπότε όλοι βάηουν ζνα ςπίρτο πάνω κ.ο.κ. Αν όμωσ δϊςει εντολι χωρίσ τθ λζξθ 
«όλοι» τότε θ εντολι δεν εκτελείται και αυτόσ που ζχαςε βάηει ζνα ςπίρτο μζςα ςτο «πθγάδι». 
Κερδίηει αυτόσ που κα μείνει με ςπίρτα τελευταίοσ. 
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33. ΠΑΠΟΤΣΟΑΛΑΣΑ 

 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι κάκονται ςε κφκλο και βγάηουν τα παποφτςια τουσ. Με το ςφνκθμα χτυποφν το 
ζνα παποφτςι τουσ δυνατά μπροςτά τουσ φωνάηοντασ «Ραποφτςι, παποφτςι, παποφτςι» και το 
πετοφν ςτθ μζςθ του κφκλου. Το ίδιο και με το άλλο παποφτςι. Κατόπιν, ζτςι όπωσ είναι μαηεμζνα 
τα παποφτςια όλων ανακατεφονται και με το ςφνκθμα, ο κακζνασ προςπακεί να τα βρει τα 
παποφτςια του και να τα φορζςει. Κερδίηει ο ταχφτεροσ ι χάνει ο τελευταίοσ. 

 
34. ΣΑΧΤΠΑΚΕΝΣΑ 

Τλικά: Μια τράπουλα 52 φφλλων (χωρίσ μπαλαντζρ) για κάκε 4 Ενωμοτίεσ  

Περιγραφή: Χωρίηουμε τθν τράπουλα ςτα τζςςερα «ςθμάδια» (κοφπεσ, καρό, ςπακιά, 
μπαςτοφνια) και ταξινομοφμε ςε κάκε «ςετ» χαρτιϊν τα φφλλα με οποιαδιποτε ςειρά (δεν 
παραλείπουμε τισ φιγοφρεσ). Μετά αφινουμε από ζνα «ςετ» με φφλλα με το ίδιο «ςθμάδι», με 
τθν όψθ προσ τα κάτω, απζναντι από κάκε Ενωμοτία και ςε απόςταςθ >5 m. Εξθγοφμε ςτουσ 
προςκόπουσ ότι πρζπει να ταξινομθκοφν τα φφλλα ςε κάκε «ςετ» ωσ εξισ: Κάκε πρόςκοποσ 
τρζχοντασ φτάνει ςτο πακζτο με τα χαρτιά και γυρίηει από τθν «καλι» το φφλλο που βρίςκεται από 
πάνω. Αν το φφλλο δεν είναι άςςοσ, τότε το ξανατοποκετεί τελευταίο ςτο πακζτο και με τθν 
«καλι» όψθ προσ τα κάτω, και ακολοφκωσ επιςτρζφει ςτθν Ενωμοτία του. Αν εμφανιςτεί άςςοσ, 
τον τοποκετεί δίπλα ςτο πακζτο με τθν «καλι» προσ τα πάνω και επιςτρζφει ςτθν Ενωμοτία του. 
Το επόμενο φφλλο που πρζπει να εμφανιςτεί είναι το 2 και για τθν εμφάνιςι του ακολουκείται θ 
ίδια διαδικαςία. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν μια Ενωμοτία εμφανίςει με τθ ςειρά όλα τα φφλλα του 
πακζτου τθσ. Χρειάηεται καλι μνιμθ και ςυνεργαςία μεταξφ των προςκόπων τθσ Ενωμοτίασ.  

  

35. ΣΑ ΣΤΧΕΡΑ ΣΕΣΡΑΓΩΝΑ 

Τλικά: 1 ηάρι.  

Περιγραφή: Στο ζδαφοσ ζχουμε ςχθματιςτεί 6 τετράγωνα αρικμθμζνα από 1 ωσ 6. Τα παιδιά 
περπατοφν ι τρζχουν πάνω ςτθν περιοχι των τετραγϊνων. Με το ςφφριγμα όλοι ςταματοφν. Πςοι 
είναι πάνω ςε τετράγωνο παραμζνουν ς’ αυτό, ενϊ αν ζχουν μείνει κενά τετράγωνα, αυτά 
καταλαμβάνονται από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ. Ο Αρχθγόσ διαλζγει ζναν παίκτθ και του ηθτά να 
ρίξει το ηάρι. Πποιοσ ςτζκεται ςτο τετράγωνο με τον αρικμό που δείχνει θ ηαριά βγαίνει από το 
παιχνίδι, ι κάνει κάτι που από τθν αρχι ζχει ςυμφωνθκεί απ’ όλουσ. 
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36. ΝΑΤΜΑΧΚΑ 

Τλικά: Γραφικι φλθ 

Περιγραφή: Το παιχνίδι παίηεται από 2 ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει ςτο χαρτί τθσ τθ «καλάςςια 
περιοχι» τθσ, ζναν πίνακα 10 γραμμϊν και 10 ςτθλϊν (οι ςτιλεσ αντιςτοιχοφν ςτα γράμματα Α – Κ 
και οι γραμμζσ ςτουσ αρικμοφσ 1 – 10). Πμοια ζχει ςτο χαρτί και τθ «καλάςςια περιοχι» των 
αντίπάλων: 

Εμείσ  Οι αντίπαλοι 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Ι Κ Κ   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Ι Κ Κ 

1            1           

2            2           

3            3           

4            4           

5            5           

6            6           

7            7           

8            8           

9            9           

10            10           

 

Θ βφκιςθ αντιπάλου πλοίου δίνει βακμοφσ, ενϊ υπάρχουν και παγίδεσ, ςτισ οποίεσ χάνονται 
βακμοί. Ζχουμε ορίςει από πριν τουσ τφπουσ και τον αρικμό των πλοίων, κακϊσ και τουσ βακμοφσ 
που δίνει κάκε πλοίο (π.χ. 1 Ναυαρχίδα Χ 12 βακμοί, 2 Κωρθκτά Χ 7 βακμοί, 3 Αντιτορπιλικά Χ 5 
βακμοί, 4 Υποβρφχια Χ 3 βακμοί και 5 Ρυραυλάκατοι Χ 1 βακμόσ, ςφνολο 15 πλοία). Το ίδιο και 
για τισ παγίδεσ (π.χ. 5 Νάρκεσ Χ -2 βακμοί και 5 Τορπίλεσ Χ -4 βακμοί, ςφνολο 10 παγίδεσ). Κάκε 
ομάδα ςθμειϊνει τισ κζςεισ των πλοίων και των παγίδων τθσ πάνω ςτθ «καλάςςια περιοχι» τθσ. 
Οι ομάδεσ πραγματοποιοφν «βολζσ» εναλλάξ, επιλζγοντασ ςυντεταγμζνεσ ςτθ «καλάςςια 
περιοχι» του αντιπάλου, ο οποίοσ αναφζρει το αποτζλεςμα τθσ «βολισ» και ανάλογα μπορεί να 
προςτίκενται ι να αφαιροφνται βακμοί (ο κακζνασ ςθμειϊνει τθ «βολι» και τθ βακμολογία ςτα 
χαρτιά του). Το παιχνίδι λιγει με νικιτρια τθν ομάδα που κα φτάςει πρϊτθ π.χ. τουσ 25 ι τουσ 30 
βακμοφσ. 

 

37. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟ 

Τλικά: Σπίρτα 

Περιγραφή: Τα παιδιά γφρω από ζνα τραπζηι. Σε κάκε παιδί μοιράηουμε ζνα ςπίρτο. Ζνα από τα 
ςπίρτα ζχει καμζνο κεφάλι («μαφρο») και ζνα ξυςμζνο ι κομμζνο («άςπρο»). Τα ςπίρτα τα 
μοιράηουμε με τρόπο ϊςτε να μθ φανεί το κεφάλι, τθν ϊρα που τα δίνουμε. Αυτόσ που παίρνει το 
ςπίρτο το κρατάει από το κεφάλι, ϊςτε να μθ βλζπουν οι υπόλοιποι τι ςπίρτο ζχει. Πποιοσ πιρε το 
«μαφρο» είναι ο «δολοφόνοσ», ενϊ αυτόσ με το «άςπρο» είναι ο «αςτυνόμοσ». Ζτςι, «δολοφόνοσ» 
και «αςτυνόμοσ» κυκλοφοροφν ανάμεςά μασ χωρίσ να τουσ ξζρουμε. Σκοπόσ του «δολοφόνου» 
είναι να τουσ «ςκοτϊςει» όλουσ κλείνοντάσ τουσ το μάτι και αφινοντασ τελευταίο τον 
«αςτυνόμο», ενϊ ςκοπόσ του «αςτυνόμου» είναι να ανακαλφψει το «δολοφόνο». Πποιοσ δει τον 
«δολοφόνο» να του κλείνει το μάτι οφείλει μζςα ςε 10 δευτερόλεπτα και χωρίσ να τον προδϊςει 
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να «πεκάνει» πετϊντασ το ςπίρτο του ςτο κζντρο του τραπεηιοφ, εκτόσ φυςικά αν είναι ο 
«αςτυνόμοσ», οπότε ο «δολοφόνοσ» τθν πάτθςε. Ο «αςτυνόμοσ» μπορεί να φανερωκεί όποτε 
κρίνει αυτόσ και να πει ποιον υποψιάηεται για «δολοφόνο», όμωσ ζχει μόνο μία ευκαιρία να 
μαντζψει ςωςτά και αν κάνει λάκοσ ζχαςε..  

  

38. ΨΗΛΑ ΣΑ ΧΕΡΚΑ 

 

Τλικά: 1 νόμιςμα 

Περιγραφή: Θ μία Ενωμοτία (Α) πθγαίνει από τθ μία μεριά του τραπεηιοφ και θ άλλθ (Β) από τθν 
απζναντι. Με κλιρο θ Ενωμοτία Β, με τα χζρια κάτω από το τραπζηι, μεταβιβάηει από παλάμθ ςε 
παλάμθ ζνα νόμιςμα το οποίο κυκλοφορεί … υπογείωσ. Στο παράγγελμα του Ενωμοτάρχθ τθσ Α 
«Ψθλά τα χζρια» όλοι μαηί οι πρόςκοποι τθσ Ενωμοτίασ Β υψϊνουν τα χζρια και τα κατεβάηουν με 
δφναμθ πάνω ςτο τραπζηι. Ο Ενωμοτάρχθσ τθσ Α, μετά από ςυνεννόθςθ με τα παιδιά, δείχνει 
αυτόν που νομίηει ότι ζχει το νόμιςμα ςτθν παλάμθ του. Εάν τον ανακαλφψει, αλλάηουν ρόλο οι 
ομάδεσ. Σε κάκε λάκοσ ανακάλυψθ θ Ενωμοτία χάνει 1 βακμό. Κερδίηει θ Ενωμοτία με τουσ 
λιγότερουσ βακμοφσ ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

   

39. ΣΑ ΚΑΠΕΛΑ 

Τλικά: 1 καπζλο για κάκε παιδί και 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο το ζνα κοντά ςτο άλλο. Πλοι φοροφν καπζλο. Με το 
ςφφριγμα, ο κακζνασ παίρνει το καπζλο από αυτόν που βρίςκεται δεξιά του και το φοράει ςτο 
δικό του κεφάλι. Σιγά - ςιγά τα ςφυρίγματα και οι κινιςεισ γίνονται όλο και πιο γριγορα, οπότε 
ξαφνικά ακοφγεται πάλι ςφφριγμα και το παιχνίδι ςταματάει. Πποιοσ βρεκεί χωρίσ καπζλο βγαίνει 
ζξω 

Παραλλαγή: 1) Με ζνα ςφφριγμα τα καπζλα να πθγαίνουν δεξιά και με δφο αριςτερά 2) Τα καπζλα 
να είναι κατά ζνα λιγότερα από τα παιδιά. 

  

40. ΣΑ ΑΓΑΛΜΑΣΑΚΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά βρίςκονται ςε απόςταςθ 20 m από τον Ενωμοτάρχθ, ο οποίοσ ςτζκεται με 
γυριςμζνθ τθν πλάτθ. Με το ςφνκθμα, όλα τα παιδιά τρζχουν προσ το μζροσ του. Σε μια ςτιγμι ο 
Ενωμοτάρχθσ γυρίηει απότομα και φωνάηει «αλτ». Τότε όλα τα παιδία ςταματοφν ςτθν κζςθ που 
βρίςκονται και μζνουν ακίνθτα ςαν αγάλματα. Πποιοσ κινείται βγαίνει από το παιχνίδι. 
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Παραλλαγή: Πταν ο Ενωμοτάρχθσ γυρίςει, αντί να φωνάξει «αλτ», φωνάηει ζνα παράγγελμα π.χ. 
«ςτα τζςςερα», «κουτςό», «με τθν κοιλιά», «ςτα γόνατα» κλπ. Τότε όλοι ςταματοφν απότομα και 
παίρνουν τθν ςτάςθ που άκουςαν. 

 

41. ΦΩΣΚΑ - ΑΕΡΑ - ΙΑΛΑΑ - ΓΗ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά γφρω από ζνα τραπζηι ι ςε κφκλο ςτο ζδαφοσ. Ο Αρχθγόσ πετάει ζνα 
μαντιλι ι ζνα καπζλο ςε ζνα παιδί, ενϊ ςυγχρόνωσ φωνάηει μία από τισ λζξεισ «Αζρασ», 
«Κάλαςςα», «Γθ» ι «Φωτιά». Το παιδί πρζπει να απαντιςει με το όνομα ενόσ πουλιοφ, ψαριοφ ι 
ηϊου ανάλογα με τθν λζξθ που φϊναξε ο Αρχθγόσ, μζχρι ο τελευταίοσ να μετριςει γριγορα ωσ το 
10. Δεν επιτρζπεται να επαναλαμβάνεται όνομα πουλιοφ, ψαριοφ ι ηϊου που ζχει αναφζρει 
προθγουμζνωσ άλλο παιδί. Πταν ο Αρχθγόσ φωνάξει «Φωτιά», το παιδί πρζπει να φωνάξει ζνα 
άψυχο αντικείμενο. Πποιοσ μείνει τελευταίοσ, κερδίηει το ίδιο και θ Ενωμοτία του. 

  

42. ΕΣΟΚΜΟΣΗΣΑ ΑΡΚΙΜΩΝ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι κάκονται ςε κφκλο και ο κακζνασ παίρνει ζναν αρικμό αρχίηοντασ από κάποιον 
που παίρνει το 1, οι επόμενοι ςτθ ςειρά παίρνουν το 2, το 3, κλπ. Στθ διάρκεια του παιχνιδιοφ τα 
παιδιά κρατοφν ρυκμό ςε 4 χρόνουσ, τουσ 2 θχθροφσ (χτφπθμα με τισ παλάμεσ ςτουσ μθροφσ και 
παλαμάκι) και τουσ άλλουσ 2 με κινιςεισ (δεξιόσ αντίχειρασ πάνω από τον ϊμο, αριςτερόσ 
αντίχειρασ πάνω από τον ϊμο). Στον 3

ο
 χρόνο αυτόσ που αρχίηει το παιχνίδι λζει το δικό του 

αρικμό και ςτον 4
ο
 τον αρικμό του παιδιοφ ςτο οποίο κζλει να δϊςει ςειρά. Αυτόσ που άκουςε τον 

αρικμό του κάνει ακριβϊσ το ίδιο (το δικό του αρικμό ςτον 3
ο
 χρόνο και τον αρικμό αυτοφ ςτον 

οποίο κζλει να δϊςει τθ ςειρά ςτον 4
ο
) κ.ο.κ. Πλα αυτά πρζπει να γίνονται χωρίσ κενό. Αν κάποιοσ 

μπερδευτεί ι χάςει το ρυκμό, ι δεν μιλιςει ι πει λάκοσ αρικμό ι πει αρικμό παίκτθ που ζχει βγει, 
τότε βγαίνει κι αυτόσ από το παιχνίδι, αλλά όχι και από τον κφκλο και ςυνεχίηει να κρατά το ρυκμό. 
Νικθτζσ είναι οι δφο τελευταίοι εκτόσ αν το παιχνίδι ζχει «κολλιςει» νωρίτερα και δεν βγαίνει 
κανζνασ. 

 

43. ΣΑ ΠΟΡΣΡΑΚΣΑ 

 

Τλικά: 1 χαρτοςακοφλα και 1 μαρκαδόροσ για κάκε παιδί 

Περιγραφή: Πλα τα παιδιά φοροφν ςτο κεφάλι τουσ τθ χαρτοςακοφλα. Ο Αρχθγόσ τουσ λζει τι να 
ηωγραφίςουν π.χ. «Αριςτερό Μάτι». Τότε όλοι παίρνουν το μαρκαδόρο και προςπακοφν να 
ηωγραφίςουν πάνω ςτθ χαρτοςακοφλα το αριςτερό τουσ μάτι. Το ίδιο και όταν λζει «Μφτθ», «Δεξί 
Αυτί» κλπ. μζχρι να τελειϊςει όλο το αριςτοφργθμα. Τότε ο οι μιςοί βγάηουν τισ χαρτοςακοφλεσ 
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και καυμάηουν τα πορτραίτα των άλλων μιςϊν. Ζπειτα τισ ξαναφοράνε και τισ βγάηουν οι 
υπόλοιποι για να καυμάςουν τα καλλιτεχνιματα των πρϊτων. 

  

44. ΛΑΣΚΧΕΝΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

 

Τλικά: 1 λάςτιχο για κάκε παιδί τόςο που να χωράει να περάςει το κεφάλι του μζςα 

Περιγραφή: Δίνουμε ςε κάκε παιδί το λάςτιχο και τουσ λζμε να το φορζςουν ςτο κεφάλι τουσ, ζτςι 
ϊςτε το λάςτιχο να ςτζκεται ςτθν κορυφι τθσ μφτθσ και κάτω από τα αυτιά. Με το παράγγελμα ο 
κακζνασ πρζπει να κάνει το λάςτιχο να κατζβει μζχρι το λαιμό χωρίσ να χρθςιμοποιιςει κάτι άλλο, 
εκτόσ από τισ εκφράςεισ του προςϊπου του. Θ φωτογραφικι μθχανι είναι απαραίτθτθ για να 
αποκανατίςει τισ γκριμάτςεσ 
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ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

45. Ο ΝΟΜΟ ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΚΔΑ 

Τλικά: Σελίδεσ εφθμερίδων ι περιοδικϊν με περιεχόμενο ςχετικό με κάποιο άρκρο του Νόμου. 

Περιγραφή: Μοιράηουμε ςτα παιδιά τισ ςελίδεσ και τουσ λζμε, μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, να βρουν 
και να κάνουν κολάη τα αποκόμματα που είναι ςχετικά με το Νόμο. Κατόπιν, με ςκετσ ι παντομίμα, 
να παρουςιάςουν ςτθν υπόλοιπθ ομάδα το περιεχόμενο κάκε αποκόμματοσ ι τα άρκρα του 
Νόμου ςτα οποία αναφζρονται τα αποκόμματα. 

 

46. ΚΤΚΛΟΚ ΑΝΕΜΟΛΟΓΚΟΤ 

Τλικά: 7 χαρτονάκια με τουσ ανζμουσ του ανεμολογίου, εκτόσ από τον «Τραμουντάνα» 

Περιγραφή: Ραίηεται από 7 το πολφ παιδιά, τα οποία μαηί με τον Αρχθγό γυρίηουν τροχάδθν γφρω 
από ζνα κφκλο, ςτο κζντρο του οποίου βρίςκονται τα 7 χαρτονάκια γυριςμζνα ανάποδα. Ξαφνικά ο 
Αρχθγόσ φωνάηει «Είμαι ο Τραμουντάνα» και ςτζκεται ακίνθτοσ. Τότε όλοι τρζχουν και παίρνουν 
από ζνα χαρτονάκι και διαλζγουν τθν κατάλλθλθ κζςθ ςτον κφκλο, ςφμφωνα με το χαρτονάκι τουσ 
και τθ κζςθ του Αρχθγοφ. Πποιοσ κάνει λάκοσ χάνει 1 πόντο. Στον 3

ο
 χαμζνο πόντο βγαίνει από το 

παιχνίδι. 

 

47. ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΑΝΕΜΟΛΟΓΚΟ 

 

Τλικά: -  

Περιγραφή: Στο ζδαφοσ είναι χαραγμζνο ζνα ανεμολόγιο, με τα ςθμεία του ορίηοντα (Β, ΒΑ , Α, 
ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ), χωρίσ τισ ονομαςίεσ των ανζμων Τα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο γφρω από το 
ανεμολόγιο και ςτζκονται πάνω από τα 8 ςθμεία του. Με το ςφνκθμα του Αρχθγοφ «Πςτρια 
αλλάηει με Ηζφυρο», οι ανάλογοι παίκτεσ πρζπει να αλλάξουν κζςεισ γριγορα και χωρίσ 
αμφιβολίεσ. Πποιοσ κάνει ςωςτι και ςίγουρθ κίνθςθ ςυνεχίηει το παιχνίδι, ενϊ όποιοσ κάνει λάκοσ 
φεφγει. Ο τελευταίοσ είναι ο νικθτισ. 

 

48. ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΚΜΟ 

Τλικά: Χαρτονάκια με γράμματα, τα οποία ςχθματίηουν μία λζξθ για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ ζχει κρφψει ζνα – ζνα τα χαρτονάκια ςε διάφορα ςθμεία τθσ περιοχισ. 
Κατόπιν μοιράηει ςτα παιδιά ζνα χαρτί με τα αηιμοφκια και τισ αποςτάςεισ που οδθγοφν ςε κακζνα 



 -  20 - 

από τα κρυμμζνα γράμματα. Νικιτρια όποια Ενωμοτία βρει τα γράμματα και ςχθματίςει τθ μαγικι 
λζξθ. 

 

49. ΧΑΛΑΜΕΝΟ ΜΟΡΚΚΟ 

Τλικά: Γραφικι φλθ 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ςε ςειρζσ με τα παιδιά πιαςμζνα χζρι - χζρι. Ζνασ βακμοφόροσ ςε κάκε 
Ενωμοτία πιάνει το αριςτερό χζρι του πρϊτου και με ςφιξίματα, του μεταβιβάηει ςε μορσ (τελείεσ 
και παφλεσ) το πρϊτο γράμμα μίασ φράςθσ. Αυτόσ, με το δεξί του χζρι το μεταβιβάηει ςτο 
αριςτερό χζρι του επόμενου κ.ο.κ. Ζτςι, το γράμμα φτάνει ςτον τελευταίο ο οποίοσ το ςθμειϊνει 
ςτο χαρτί. Το ίδιο και τα επόμενα γράμματα. Νικιτρια είναι όποια Ενωμοτία μεταδϊςει και 
αποκρυπτογραφιςει (με ςυνεργαςία όλων) ςωςτά το μινυμα. 

 

50. ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ ΚΟΜΠΩΝ 

Τλικά: 1 ςχοινί ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Ξεκινάει ο πρϊτοσ, τρζχει μζχρι ζνα ςθμείο όπου τον 
περιμζνει ζνα ςχοινί, κάνει ζναν οριςμζνο κόμπο, επιςτρζφει και δίνει τθ κζςθ του ςτον επόμενο. 

 

51. ΠΚΩΠΛΑΣΟΚ ΚΟΜΠΟΚ  

Τλικά: 1 ςχοινί ανά παιδί 

Περιγραφή: Πλοι παίρνουν το ςχοινί τουσ και με το ςφνκθμα προςπακοφν να κάνουν ζναν 
οριςμζνο κόμπο με τα χζρια πίςω από τθν πλάτθ τουσ. 

Παραλλαγή: Κόμποι με δεμζνα μάτια. 

 

52. ΚΟΜΠΟΚ Ε ΤΝΕΡΓΑΚΑ 

Τλικά: 1 Σχοινί ανά 2 παιδιά 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε δυάδεσ. Κάκε δυάδα παίρνει ζνα ςχοινί και κάκε παιδί βάηει 
το ζνα του χζρι πίςω από τθ μζςθ του άλλου. Με το ςφφριγμα τα παιδιά προςπακοφν ο ζνασ με το 
ζνα χζρι και ο άλλοσ με το άλλο να δζςουν ςε ςυνεργαςία ζναν οριςμζνο κόμπο. Το παιχνίδι 
ςυνεχίηεται με διάφορουσ κόμπουσ. 

 

53. ΣΟ ΜΕΣΡΟ 

Τλικά: 3 κοντάρια και 2 ςχοινιά ςυνδζςεων ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία πρζπει γριγορα να ενϊςει 3 κοντάρια μεταξφ τουσ με παράλλθλεσ 
ςυνδζςεισ. Μόλισ οι ςυνδζςεισ ολοκλθρωκοφν, οι πρόςκοποι ςτζκονται ςτθ ςειρά και ςε διάςταςθ, 
περνοφν το μεγάλο κοντάρι κάτω από τα πόδια τουσ («υπογείωσ»), πάνω από τα κεφάλια τουσ 
(«εναζρια») και το φζρνουν ξανά ςτθν αρχικι κζςθ του. 
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54. ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΚΟ 

 

Τλικά: 4 ι 6 κοντάρια και 4 ι 6 ςχοινιά ςυνδζςεων ανά Ενωμοτία.  

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία φτιάχνει ζνα τετράγωνο με 4 κοντάρια (ι ορκογϊνιο με 6 κοντάρια, 
ανάλογα με τθ δφναμι τθσ) και το κρατάει όρκιο, ζτςι ϊςτε θ μία πλευρά του πλαιςίου να ζχει 
περάςει ανάμεςα ςτα πόδια τουσ και θ άλλθ να είναι πάνω από τα κεφάλια τουσ. Αυτό είναι το 
«λεωφορείο» τθσ Ενωμοτίασ. Με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ τα «λεωφορεία» τρζχουν προσ τον 
τερματιςμό. Νικιτρια όποια Ενωμοτία φτάςει με το «λεωφορείο» τθσ χωρίσ ηθμιζσ πρϊτθ ςτο 
τζρμα. 

Παραλλαγή : Αντί για τετράγωνο, οι Ενωμοτίεσ να κάνουν πλαίςιο γεφυροποιίασ και να 
μεταφζρουν τον πιο ελαφρφ πάνω ςτο πλαίςιο. 

 

55. ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΚΑ 

Τλικά: 2 κοντάρια ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι ςε ςειρζσ κατ’ Ενωμοτίεσ. Ο πιο ελαφρφσ κάνει τον τραυματία. Ξεκινοφν 
οι πρϊτοι και τον μεταφζρουν μζχρι ζνα οριςμζνο ςθμείο (με κάποιον από τουσ γνωςτοφσ 
τρόπουσ μεταφοράσ τραυματία), επιςτρζφουν και δίνουν τθ κζςθ τουσ ςτουσ επόμενουσ.  

 

56. ΟΚ ΚΑΛΟΚ ΑΜΑΡΕΚΣΕ 

Τλικά: Ενωμοτιακά φαρμακεία, 1 καρτζλα που περιγράφει με λεπτομζρειεσ τα τραφματα ενόσ 
τραυματία για κάκε Ενωμοτία και 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Στθν αρχι προειδοποιοφμε τισ Ενωμοτίεσ ότι υπάρχουν τραυματίεσ ςτθν περιοχι, 
τουσ οποίουσ πρζπει να ανακαλφψουν. Ξαφνικά θχεί μία ςφυρίχτρα που δίνει SOS. Οι Ενωμοτίεσ 
κατευκφνονται ςτον τόπο του ατυχιματοσ, όπου βρίςκεται ζνασ «τραυματίασ» για κάκε Ενωμοτία, 
πάνω ςτον οποίο υπάρχει μία καρτζλα που περιγράφει με λεπτομζρεια τα τραφματά του. Οι 
Ενωμοτίεσ του προςφζρουν τισ Α’ Βοικειεσ και τον μεταφζρουν ςωςτά ςτον τόπο από όπου 
ξεκίνθςαν. Κερδίηει θ Ενωμοτία που επζςτρεψε πρϊτθ και χωρίσ λάκθ. 

Παραλλαγή: Αντί για ςφυρίχτρα να υπάρχουν ανιχνευτικά ςιματα 
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57. ΦΤΣΟΛΟΓΚΟ 

Τλικά: Γραφικι φλθ 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςκορπίηονται ςτο δάςοσ και μζςα ςε οριςμζνο χρόνο πρζπει να κάνουν μία 
ςυλλογι από φφλλα δζντρων, κάμνων και φυτϊν. Τα φφλλα πρζπει να τα παραδϊςουν 
τακτοποιθμζνα ςε τετράδιο, ςτο οποίο κα γράφεται επίςθσ το όνομα του δζντρου ι του φυτοφ 
κακϊσ και άλλεσ πλθροφορίεσ, όπωσ ςε τι χρθςιμεφει, πότε ανκίηει κλπ. Για κάκε φφλλο δίνουμε 1 
βακμό και για κάκε ςωςτι πλθροφορία 2 βακμοφσ. Αφαιροφμε 2 βακμοφσ για κάκε αργοπορία 5 
λεπτϊν από τθν κακοριςμζνθ ϊρα λιξθσ του παιχνιδιοφ και 2 βακμοφσ για λάκοσ πλθροφορίεσ. 

 

58. ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ ΒΡΑΚΜΑΣΟ 

Τλικά: 1 τςεκοφρι, 1 καραβάνα, νερό και ςπίρτα ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Με το ςφνκθμα, κάκε Ενωμοτία μαηεφει και κόβει ξφλα, ανάβει φωτιά (με κάποιον 
από τουσ γνωςτοφσ τρόπουσ), και βάηει τθν καραβάνα τθσ γεμάτθ νερό ςτθ φωτιά. Κερδίηει θ 
Ενωμοτία, τθσ οποίασ το νερό κα κάνει πρϊτο φυςαλίδεσ βραςμοφ. Πποιοι παραβοφν τουσ 
κανόνεσ αςφάλειασ αποκλείονται.  

  

59. TRIVIAL PURSUIT 

Τλικά: 1 Mεγάλο ηάρι, ερωτιςεισ και δοκιμαςίεσ, 1 χρονόμετρο και ότι άλλο υλικό χρειάηονται οι 
δοκιμαςίεσ. 

Περιγραφή: Ραίηεται με 2 μζχρι και 4 ομάδεσ, με 6 κατθγορίεσ ερωτιςεων ι δοκιμαςιϊν. Κάκε 
πλευρά του ηαριοφ ζχει διαφορετικό χρϊμα. Κάκε χρϊμα ςυμβολίηει μια κατθγορία. Σε κάκε 
ερϊτθςθ ι δοκιμαςία, παίηει 1 ομάδα κάκε φορά. Από τθν ομάδα ςυμμετζχει 1 παίκτθσ, τον οποίο 
θ ομάδα επιλζγει για να τθν εκπροςωπίςει, ωςτόςο ο παίκτθσ δεν μπορεί να παίξει δεφτερθ φορά, 
πριν παίξουν όλοι οι ςυμπαίκτεσ του από 1 φορά. Για κάκε ερϊτθςθ δίνεται ςτον παίκτθ χρόνοσ 1 
λεπτοφ για να απαντιςει. Για κάκε ςωςτι απάντθςθ, θ ομάδα τοιυ κερδίηει 1 πόντο και για κάκε 
λάκοσ χάνει 1 πόντο. Σε περίπτωςθ λάκουσ ι μθ απάντθςθσ ςτο χρόνο του 1 λεπτοφ, ςτθν 
ερϊτθςθ μπορεί να απαντιςει ο πρϊτοσ παίκτθσ άλλθσ ομάδασ που κα χτυπιςει το χζρι του ςτο 
τραπζηι. Ο κριτισ αποφαςίηει μετά το πζρασ τθσ κάκε δοκιμαςίασ για τουσ πόντουσ. Μετά από 
κάκε ερϊτθςθ, ο κριτισ ρίχνει το ηάρι για τθν επόμενθ ομάδα. 

Ενδεικτικά, οι κατθγορίεσ και οι δοκιμαςίεσ και ερωτιςεισ μπορεί να είναι οι εξισ: 

 Κατθγορία Α: Δυνατόσ ςαν γίγαντασ 

 Κόψε ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο ζνα ξφλο με πριόνι 

 Κάνε όςο περιςςότερα pushups μπορείσ μζςα ςε μιςό λεπτό 

 Διαγωνιςμόσ bra defer 

 Κατθγορία Β: Οι φίλοι μου τα ηϊα 

 Ρόςα πόδια ζχει το μυρμίγκι; 

 Ρωσ προςανατολίηονται οι νυχτερίδεσ; 

 Ανζφερε ζνα ηϊο, το όνομα του οποίου ξεκινά με «κ» 

 Κατθγορία Γ: Δφςκολεσ καταςτάςεισ 

 Ροιό είναι το τθλζφωνο του κζντρου δθλθτθριάςεων; 

 Σφυρίξτε το διεκνζσ ςιμα κινδφνου (μια ο ζνασ, μία ο άλλοσ) 

 Στθν ΚΑΡΑ, ποια είναι θ αναλογία εμφυςιςεων-μαλάξεων; 
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 Κατθγορία Δ: Ρολιτιςμόσ (και καλά!) 

 Ράμπλο Ντιζγκο Χοςζ Φρανςιςκο ντε Ράουλα Χουάν Νεμοπουκζνο Μαρία ντε λοσ 
εμζντιοσ Σιπριάνο ντε λα Σαντίςιμα Τρινιντάντ ουίη, ι απλά... 

 Ρωσ λζγεται ο πιο γνωςτόσ τραγουδοποιόσ του Γαλατικοφ Χωριοφ; 

 Ροιοσ είναι ο πιο πλοφςιοσ νεαρόσ θκοποιόσ του κόςμου; 

 Κατθγορία Ε: Αγρότθσ με παρζα 

 Ροιο φυτό εξουδετερϊνει τον πόνο από τθν τςουκνίδα; 

 Ροιοί είναι οι κατάλλθλοι μινεσ για να φυτζψεισ ζνα δζντρο; 

 Από πόςα αςτζρια αποτελείται θ Μεγάλθ Άρκτοσ; 

 Κατθγορία ΣΤ: Ενεργόσ πολίτθσ 

 Ρόςεσ χϊρεσ ανικουν ςτθν ΕΕ; 

 Τί ςθμαίνουν τα αρχικά ΝΑΤΟ; 

 Ανάφερε 5 εκελοντικζσ, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (πζραν του ΣΕΡ).  
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ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 
 

60. ΚΤΚΛΟ ΣΑ ΓΟΝΑΣΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι είναι ςε κφκλο, ο ζνασ πίςω από τον άλλον και κοντά μεταξφ τουσ. Με ςφνκθμα ο 
κακζνασ προςπακεί να κακίςει ςτα γόνατα αυτοφ που είναι πίςω του, όπωσ και ο μπροςτινόσ ςτα 
δικά του γόνατα. Ζτςι κακιςμζνοι προςπακοφν να περπατιςουν γφρω – γφρω και πάντα ςε κφκλο, 
με ρυκμό (όλοι μαηί το ίδιο πόδι). 

 

61. Η ΚΑΛΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά δζνουν τα μάτια τουσ και προςπακοφν ψθλαφϊντασ ο ζνασ τα φψθ των 
άλλων να πάρουν τθν κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να ςχθματίςουν ςτο τζλοσ τθ «ςκάλα», δθλαδι μία 
ςωςτι ςειρά κατά φψοσ. 

 

62. ΑΝΙΡΩΠΚΝΗ ΠΤΡΑΜΚΔΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι μαηί προςπακοφν να καταςκευάςουν μία ανκρϊπινθ πυραμίδα με 4 – 3 – 2 – 1 
παιδιά (οι πιο δυνατοί ςτθ βάςθ και ο πιο ελαφρφσ ςτθν κορυφι), για να ανζβουν όςο πιο ψθλά 
μποροφν και να πουν τθν κραυγι τουσ. 

 

63. ΣΟ ΧΑΛΚ 

Τλικά: 1 «χαλί» ανά Ενωμοτία (π.χ. ζνα φφλλο εδάφουσ ι ζνα κομμάτι νάιλον 2 Χ 2 m περίπου) 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία πατάει πάνω ςτο χαλί και με το ςφνκθμα προςπακεί να γυρίςει το 
πάνω κάτω χωρίσ κανενόσ τα πόδια να πατιςουν ςτο ζδαφοσ. Αν δεν καταφζρουν να κρατθκοφν 
όλοι πάνω ςτο «χαλί», θ Ενωμοτία αρχίηει πάλι από τθν αρχι. Νικιτρια όποια Ενωμοτία τελειϊςει 
πρϊτθ. 

 

64. ΣΟ ΠΛΤΝΣΗΡΚΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι ξαπλϊνουν μπροφμυτα και κολλθτά ο ζνασ δίπλα ςτον άλλον. Ο κακζνασ με τθ 
ςειρά του κυλά ςαν βαρελάκι πάνω ςτουσ υπόλοιπουσ και καταλιγει ςτθν άλλθ μεριά τθσ ςειράσ, 
μζχρι όλοι να κάνουν το ίδιο.  

 

65. ΠΕΡΑΜΑ ΣΟΝ ΑΕΡΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Θ ομάδα ςε δφο αντιμζτωπεσ γραμμζσ. Κακζνασ κρατάει ςφιχτά τα χζρια του απζναντί 
του και όλοι μαηί παίρνουν διαδοχικά ζνα - ζνα τα παιδιά από τθ μία άκρθ τθσ γραμμι και τα 
περνοφν ψθλά ςτθν άλλθ άκρθ μζχρι να περάςουν όλοι.  
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66. Ο ΕΛΚΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 4 ομάδεσ. Ζνασ από κάκε ομάδα ζρχεται ςτο κζντρο. Οι 4 
αυτοί παίκτεσ, ςχθματίηουν μικρό κφκλο, πιάνοντασ τον διπλανό τουσ αγκαηζ. Στθν ςυνζχεια, τα 
παιδιά ςχθματίηουν ςειρζσ πίςω από τουσ παίκτεσ τθσ δικισ τουσ ομάδασ και πιάνουν τθν μζςθ 
του μπροςτινοφ τουσ. Με το ςφνκθμα όλοι ταυτόχρονα αρχίηουν να κινοφνται προσ τα δεξιά, 
αυξάνοντασ ςταδιακά ταχφτθτα. Στόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να μθν ςπάςει θ αλυςίδα.  

 

67. Ο ΑΝΙΡΩΠΟ - ΕΛΑΣΗΡΚΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Θ ομάδα ςε δφο γραμμζσ, θ μία απζναντι από τθν άλλθ, με τα χζρια απλωμζνα και 
πιαςμζνα γερά με τον απζναντι. Ζνασ εκελοντισ παίρνει φόρα και πθδάει μπροφμυτα πάνω ςτα 
απλωμζνα χζρια και οι υπόλοιποι τον εκςφενδονίηουν ψθλά. 

 

68. LEAN OUT 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ςχθματίηουν ζναν κφκλο θ κάκε μία. Τα παιδιά ζρχονται όςο πιο κοντά 
μποροφν το ζνα ςτο άλλο, πιάνονται από τα χζρια και με το ςφνκθμα γζρνουν το ςϊμα τουσ προσ 
τα ζξω, χωρίσ να μετακινιςουν τα πόδια τουσ. Κερδίηει θ Ενωμοτία τθσ οποίασ τα παιδιά 
καταφζρουν να ιςορροπιςουν για περιςςότερθ ϊρα και με μεγαλφτερθ επιτυχία. 

 

69. ΧΩΡΚ ΑΛΕΞΚΠΣΩΣΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ραιχνίδι που δοκιμάηει τθν εμπιςτοςφνθ του ενόσ ςτον άλλον. Οι μιςοί ςτζκονται ςε 
κφκλο με μζτωπο προσ τα μζςα. Οι άλλοι μιςοί ςτζκονται ςε εξωτερικό κφκλο, ο κακζνασ τουσ 
ακριβϊσ πίςω από τον αντίςτοιχο του μζςα κφκλου. Με το ςφνκθμα, κακζνασ του μζςα κφκλου 
αφινει το κορμί του να πζςει προσ τα πίςω, τεντωμζνο και χωρίσ να μετακινιςει τα πόδια του από 
τθ κζςθ τουσ. Ο πίςω κα τον πιάςει από τισ μαςχάλεσ και δεν κα τον αφιςει να πζςει κάτω. 
Κατόπιν οι ρόλοι αλλάηουν. Πταν κανείσ δεν κα φοβάται να πζςει, τότε ςτθν ομάδα υπάρχει 
απόλυτο δζςιμο και εμπιςτοςφνθ. Ρροςοχι τα ηευγάρια να είναι αναλόγων … κυβικϊν. 

 

70. ΠΡΟΤΪ, ΣΟ ΚΑΛΟ ΠΝΕΤΜΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι ανακατεφονται με δεμζνα μάτια. Κατόπιν ο Αρχθγόσ λζει κρυφά ςε ζνα από τα 
παιδιά ότι ορίηει αυτόν να είναι ο Ρροφι, το καλό πνεφμα. Ο Ρροφι ζχει κι αυτόσ κλειςτά μάτια και 
δεν τον ξζρουν οι υπόλοιποι, παρά μόνο ο Αρχθγόσ που διευκφνει το παιχνίδι. Πταν κάποιο παιδί 
ςυναντιςει κάποιον μζςα ςτο χϊρο, τον ρωτάει ςφίγγοντάσ του το χζρι: «Ρροφι ;» Αν αυτόσ του 
απαντιςει «Ρροφι», τότε πάει να πει ότι δεν είναι ο Ρροφι, οπότε και οι δφο φεφγουν προσ 
αναηιτθςθ άλλου. Πταν κάποιοσ ςυναντιςει και ρωτιςει κάποιον με το γνωςτό τρόπο, αλλά αυτόσ 
δεν του απαντιςει παρά μόνο του ςφίξει το χζρι, τότε καταλαβαίνει ότι αυτόσ είναι ο Ρροφι και 
αυτομάτωσ κρατιζται από το χζρι του (πάντα με κλειςτά μάτια) και γίνεται κι αυτόσ Ρροφι, μζχρι 
να γίνουν όλοι μία αλυςίδα. 
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71. ΟΝΟΜΑΣΑ Ε ΚΤΚΛΟ 

Τλικά: 1 μπαλάκι ι 1 κουβάρι ςπάγγοσ 

Περιγραφή: Θ ομάδα βρίςκεται ςε κφκλο μαηί με τον Αρχθγό. Ο Αρχθγόσ ξεκινάει λζγοντασ το 
όνομα του και πετάει το μπαλάκι ςε κάποιον άλλο. Αυτόσ με τθν ςειρά του λζει το όνομα του και 
πετάει το μπαλάκι ςε κάποιον τρίτο κτλ, μζχρι να ειπωκοφν τα ονόματα των μελϊν όλθσ τθσ 
ομάδασ. Στθ ςυνζχεια ο Αρχθγόσ ξαναρχίηει λζγοντασ το όνομα κάποιου και πετϊντασ του τθν ίδια 
ςτιγμι το μπαλάκι. Εκείνοσ παίρνει το μπαλάκι και κάνει το ίδιο ςε κάποιον που κυμάται το όνομα 
του. Ο κφκλοσ κλείνει όταν ειπωκοφν όλα τα ονόματα. Σκοπόσ του παιγνιδιοφ είναι να μάκει ο ζνασ 
το όνομα του άλλου. 

Παραλλαγή: Μπορεί να παιχκεί επίςθσ με κουβάρι ςπάγκο αντί για μπαλάκι. Ζτςι τθ ςτιγμι που 
λζει κάποιοσ το όνομα του κρατάει τον ςπάγκο και πετάει το κουβάρι ςε κάποιον άλλο. Με το 
τελείωμα του παιγνιδιοφ ζχει ςχθματιςτεί ζνα είδοσ ιςτοφ.. 

 

72. ΕΝΕΡΓΕΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι ςε κφκλο, δίνουν τα χζρια και με κλειςτά μάτια ξεκινά από κάποιον το ςφίξιμο 
του δεξιοφ χεριοφ, το οποίο πθγαίνει διαδοχικά ςτον κακζνα μζχρι να φτάςει εκεί που άρχιςε. Ζτςι 
νοιϊκουμε ότι είμαςτε όλοι μαηί δεμζνοι και επικοινωνοφμε ςαν ζνα ςφνολο. 
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ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΑΛΣΚΘΣΕΩΝ 

 
73.  ΚΤΝΗΓΚ ΣΑ ΣΤΦΛΑ 

 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι δζνουν τα μάτια τουσ. Με το ςφφριγμα ο κακζνασ ψάχνει να βρει κάποιον άλλο. 
Μόλισ ςυναντθκοφν προςπακοφν ψθλαφιςτά ο ζνασ να καταλάβει ποιοσ είναι ο άλλοσ. Ο πρϊτοσ 
που κα το βρει κερδίηει και λφνει τα μάτια του. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται ϊςπου να μείνει ο 
τελευταίοσ με δεμζνα μάτια. Αυτόσ είναι ο χαμζνοσ. 

 

74. ΜΟΝΟΜΑΧΚΑ ΣΑ ΣΤΦΛΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ, δζνουν τα μάτια τουσ και αρικμοφνται, αρχίηοντασ 
από το 1 και ςυνεχίηοντασ το 2, το 3 κλπ. ϊςτε να πάρει ο κακζνασ τον αρικμό του ςτθν ομάδα του. 
Οι ομάδεσ ςτζκονται αντιμζτωπεσ και ο Αρχθγόσ φωνάηει ζναν αρικμό. Τα δφο παιδιά (ζνα από 
κάκε ομάδα) που ζχουν αυτόν τον αρικμό κάνουν μπροςτά και ο ζνασ προςπακεί να βρει τον άλλο 
και να του λφςει το μαντιλι με το οποίο ζχει δεμζνα τα μάτια του, οπότε κερδίςει 1 βακμό για τθν 
ομάδα του. 

 

75. ΜΑΓΚΑΝΟΠΗΓΑΔΟ 

Τλικά: 2 ςχοινιά 

Περιγραφή: Δφο ι τρία παιδιά με τα μάτια δεμζνα, κρατοφν τθν άκρθ δφο ςχοινιϊν που θ άλλθ 
τουσ άκρθ είναι δεμζνθ ς’ ζνα δζντρο. Ο πρϊτοσ που κα κτυπιςει τθ πλάτθ του άλλου κερδίηει. Τα 
παιδιά μποροφν να πλθςιάηουν προσ το δζντρο, να περνοφν κάτω από το τεντωμζνο ςχοινί του 
αντιπάλου, να κάκονται και γενικά να κινοφνται ςε κάκε κατεφκυνςθ, μζςα ςτα περικϊρια που 
τουσ επιτρζπει το ςχοινί τουσ. 
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76. ΣΤΦΛΟΟΤΡΣΗ 

 

Τλικά: Διάφορα αντικείμενα για εμπόδια (καρζκλεσ, βιβλία, κιβϊτια κλπ). 

Περιγραφή: Τα παιδιά τοποκετοφνται δφο-δφο. Αρχικά παρατθροφν το χϊρο ο οποίοσ είναι 
γεμάτοσ εμπόδια και προςπακοφν να τα απομνθμονεφςουν ςε οριςμζνο χρόνο. Κατόπιν, κάνουν 
μεταβολι και δζνουν τα μάτια τουσ. Στθ ςυνζχεια ξανακάνουν μεταβολι και πιαςμζνοι ο ζνασ με 
τον άλλον, περπατοφν ςτο χϊρο, προςπακϊντασ να φτάςουν ςτθν ζξοδο, χωρίσ να ςυγκρουςτοφν 
με τα εμπόδια. 

Παραλλαγή: Στο μεταξφ τα εμπόδια αφαιροφνται ιςυχα! (μποροφν πάντωσ να παραμείνουν 
μερικά). Οι Βακμοφόροι μποροφν να δίνουν ζξυπνεσ οδθγίεσ για να γίνει πιο ενδιαφζρον το 
παιχνίδι.  

 

77. ΣΟ ΚΟΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΠΑΣΚ 

 

 Τλικά: 1 μακρφ ςχοινί 30 – 35 m 

Περιγραφή: Σε μζροσ που δεν ζχουν δει από πριν τα παιδιά, με ςφνκετθ διαμόρφωςθ (δάςοσ, 
φυςικά εμπόδια, κάμνοι, κλίςθ εδάφουσ κλπ.) δζνουμε ζνα ςχοινί από ζνα δζντρο και με τθ 
βοικεια ςτακερϊν ςθμείων (π.χ. περνϊντασ το γφρω από δζντρα), του αλλάηουμε ςυνεχϊσ 
διεφκυνςθ (ηικ – ηακ) ϊςτε να είναι πάντα τεντωμζνο και ςε φψοσ περίπου 1 m από το ζδαφοσ. 
Αυτό είναι το «ςκοτεινό μονοπάτι». Κατόπιν ζρχονται τα παιδιά με δεμζνα μάτια, κακοδθγοφμενα 
από ζναν βακμοφόρο, Τα παιδιά πιάνονται ςτθν άκρθ του «ςκοτεινοφ μονοπατιοφ» και αφινονται 
να το ακολουκιςουν. Πποιοσ φτάνει ςτθν άκρθ λφνει ςιωπθλά τα μάτια του και ζχει τθν ευκαιρία 
να καυμάςει τα ατρόμθτα βιματα των επόμενων. 
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78. Ο ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΑΛΟΓΟΤ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν ηευγάρια. Ο ζνασ παριςτάνει το άλογο και ο άλλοσ τον 
αναβάτθ. Πλοι οι παίκτεσ παρατάςςονται ςε μια ςειρά. Τα άλογα κλείνουν τα μάτια τουσ με ζνα 
μαντιλι, ενϊ οι αναβάτεσ ανεβαίνουν ςτα άλογα. Με το ςφνκθμα, τα ηευγάρια προςπακοφν να 
φτάςουν ςε ζνα ςθμείο που ορίηει ζνασ Βακμοφόροσ, και το οποίο αλλάηει κάκε φορά, ϊςτε τα 
άλογα να μθν ξζρουν από πριν προσ τα που πρζπει να κινθκοφν, αλλά να χρειαςτεί να 
εμπιςτευτοφν τουσ αναβάτεσ τουσ για οδθγίεσ. 

 

79. ΣΟ ΑΠΟΛΩΛΟ ΠΡΟΒΑΣΟ 

 

Τλικά:  1 κουδοφνα 

Περιγραφή: Πλοι δζνουν τα μάτια τουσ και διαςκορπίηονται ςτο χϊρο, εκτόσ από ζνα παιδί, που 
είναι το «απολωλόσ πρόβατο». Αυτόσ ζχει κρεμαςμζνο πάνω μία κουδοφνα που κάνει κόρυβο και 
περπατάει ςτα τζςςερα. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι οι «βοςκοί» που ψάχνουν το πρόβατο και 
προςπακοφν να το βρουν χωρίσ να βλζπουν. Πποιοσ το βρει γίνεται αυτόσ αμνόσ, αλλά … βλζπει το 
φωσ του. 
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80. ΑΝΕΠΑΦΟΚ ΣΟΝ ΠΟΜΠΟ 

 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Πλοι δζνουν τα μάτια, και περιμζνουν να ακοφςουν το ςφφριγμα του «πομποφ». Ο 
«πομπόσ» ζχει λυμζνα τα μάτια του και ςτζκεται κάπου ςε απόςταςθ χωρίσ να τον ζχουν δει οι 
υπόλοιποι και κάκε μιςό λεπτό ςφυρίηει μία τελεία με τθ ςφυρίχτρα του. Τα παιδιά προςπακοφν 
να τον φτάςουν και να τον αγγίξουν. Αν όμωσ πθγαίνοντασ αγγιχτοφν μεταξφ τουσ, τότε ανοίγουν 
τα μάτια τουσ και βγαίνουν από το παιχνίδι, προςζχοντασ να μθν αγγίξουν τουσ άλλουσ 
βγαίνοντασ. Πποιοσ φτάςει ανζπαφοσ ςτον «πομπό» γίνεται αυτόσ «πομπόσ». 

 

81. ΣΤΦΛΟ ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ 

Τλικά: Μια μπάλα και ζνασ κουβάσ 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι Χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ και ςχθματίηουν δυο παράλλθλεσ γραμμζσ, ζτςι 
ϊςτε θ μια ομάδα να βλζπει τθν άλλθ. Ραίρνει ο κακζνασ από ζνα αρικμό. Ο βακμοφόροσ φωνάηει 
δφο αρικμοφσ για κάκε ομάδα. Ο πρϊτοσ αρικμόσ είναι ο πρόςκοποσ του οποίου δζνονται τα 
μάτια και ο δεφτεροσ ο κακοδθγθτισ. Ο βακμοφόροσ τοποκετεί ςε διαφορετικά ςθμεία μια μπάλα 
και ζναν κουβά. Αφοφ οι πρόςκοποι με δεμζνα μάτια κάνουν 5 γφρουσ του εαυτοφ τουσ για να 
αποπροςανατολιςτοφν το παιχνίδι ξεκίνα. Ο κακοδθγθτισ προςπακεί να οδθγιςει τον πρόςκοπο 
πρϊτα ςτθ μπάλα. Αφοφ πάρει τθν μπάλα πρζπει να πάρει και τον κουβά ϊςτε να μπει θ μπάλα 
ςτο κουβά. Αν θ άλλθ ομάδα προλάβει και πάρει τον κουβά τότε το παιχνίδι είναι ιςόπαλο.. 

 

82. ΔΚΑΠΑΗ ΜΕΣΩΠΟΤ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι τθσ μιασ Ενωμοτίασ κλείνουν τα μάτια τουσ με το μαντιλι και ανοίγουν 
τα πόδια τουσ. Τα παιδιά τθσ άλλθσ Ενωμοτίασ προςπακοφν να περάςουν κάτω από τα πόδια των 
πρϊτων χωρίσ να γίνουν αντιλθπτοί. Αν τουσ τςακϊςουν, τότε πάνε ςτθν αρχι περιμζνοντασ τθ 
ςειρά τουσ. Κερδίηει θ Ενωμοτία που επιτφχει τισ περιςςότερεσ διαςπάςεισ μζςα ςε 3 λεπτά. 
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83. ΑΠΕΛΕΤΙΕΡΩΗ ΦΤΛΑΚΚΜΕΝΟΤ 

 

Τλικά: 1 καρζκλα και ςχοινιά 

Περιγραφή: Ζνασ φυλακιςμζνοσ κάκεται ςε μία καρζκλα με δεμζνα χζρια και πόδια. Δφο φφλακεσ 
με δεμζνα μάτια, ςτζκονται δεξιά και αριςτερά. Τα άλλα παιδιά προςπακοφν να λφςουν τα δεςμά 
του φυλακιςμζνου. Οι φφλακεσ χωρίσ να κουνθκοφν από τθν κζςθ τουσ προςπακοφν να αγγίξουν 
τουσ ελευκερωτζσ και να τουσ βγάλουν από το παιχνίδι. Ο φυλακιςμζνοσ δεν μπορεί να ςθκωκεί 
μπορεί όμωσ να μετακινιςει τα πόδια και τα χζρια του για να βοθκιςει τουσ ελευκερωτζσ. 

  

84. ΣΑ ΚΤΚΛΑΚΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Τα παιδιά τθσ πρϊτθσ ομάδασ κλείνουν τα μάτια 
τουσ. Τα υπόλοιπα ςκορπίηουν μζςα ςτο χϊρο ςε ακτίνα 15-20 m. Ο κακζνασ χαράηει εκεί που 
βρίςκεται ζνα κφκλο διαμζτρου 1 m και περιμζνει μζςα ς' αυτόν. Τα παιδιά που δεν βλζπουν 
κυκλοφοροφν μζςα ςτο χϊρο και προςπακοφν να ακουμπιςουν όποιον ςυναντιςουν. Τα παιδιά 
των κφκλων δεν ζχουν δικαίωμα να εγκαταλείψουν τον κφκλο. Μποροφν μόνο να πατοφν το ζνα 
πόδι μζςα ςτον κφκλο και το άλλο ζξω. Δεν επιτρζπεται να ακουμποφν το ζδαφοσ με τα χζρια ι να 
είναι ξαπλωμζνα. Μποροφν μόνο να γονατίηουν ι να χαμθλϊνουν για να αποφφγουν το πιάςιμο. 
Πταν ζνα παιδί πιαςτεί βγαίνει από το παιχνίδι. Πταν βγουν όλοι, τότε οι ομάδεσ αλλάηουν ρόλουσ. 
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85. ΒΡΕ ΣΟΝ (Ο ΓΑΪΔΑΡΟ) 

 

Τλικά: 1 μπαλάκι 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε κφκλο γυρίηουν γφρω - γφρω. Ζνα παιδί ςτο κζντρο του κφκλου (ο 
«Γάιδαροσ») ζχει δεμζνα μάτια και ξαφνικά πετάει ζνα μπαλάκι του τζνισ προσ τον κφκλο, 
προςπακϊντασ να πετφχει κάποιον. Αν τα καταφζρει ο κφκλοσ ςταματά, οπότε ο «Γάιδαροσ» 
φωνάηει το όνομα ενόσ ηϊου και αρχίηει να μετράει μζχρι το 10. Αυτόσ που χτυπικθκε είναι 
υποχρεωμζνοσ να βγάλει τθν κραυγι του ηϊου που του υπζδειξε ο «Γάιδαροσ», ο οποίοσ 
προςπακεί να καταλάβει από τθ φωνι ποιοσ φϊναξε. Αν μαντζψει ςωςτά αλλάηουν κζςθ.  

Παραλλαγή : Αν ο μεςαίοσ φωνάξει «Γάιδαροσ», τότε πρζπει όλοι να μείνουν αμζςωσ ακίνθτοι. 
Πποιοσ κινθκεί βγαίνει από το παιχνίδι ι γίνεται «Γάιδαροσ». 

 

86. Ο ΚΤΛΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε κφκλο διαμζτρου 10 m. Ζνα παιδί είναι «ο ςκφλοσ». Ζχει δεμζνα μάτια, 
ςτζκεται ςτα τζςςερα και μπροςτά ςτα πόδια του ζχει ζνα αντικείμενο (κλειδί, κρίκο, ςφυρίχτρα), 
που υποτίκεται πωσ είναι το «κόκαλο». Ο Αρχθγόσ νεφει ςε ζνα παιδί του κφκλου και αυτόσ 
προςπακεί με απόλυτθ θςυχία να πάρει «το κόκαλο» του «ςκφλου». Ο «ςκφλοσ» μόλισ ακοφςει 
κόρυβο προςπακεί να πιάνει τον κλζφτθ. Αν τα καταφζρει γίνεται αλλαγι κζςεων. 
 

87. Ο ΣΤΦΛΟ ΔΡΑΚΟ 

Τλικά: Ρολλά μπαλάκια και 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Ζνα παιδί με δεμζνα μάτια είναι ο «δράκοσ» και ζχει δίπλα του τα ... πυρά. Τα 
υπόλοιπα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο γφρω του ςε απόςταςθ 20 m. Ο Αρχθγόσ ςφυρίηει και κάκε 
φορά όλοι κάνουν ζνα ακόρυβο βιμα. Αν ο «δράκοσ» ακοφςει κόρυβο εκςφενδονίηει ζνα 
μπαλάκι. Αν πετφχει κάποιον τον βγάηει από το παιχνίδι, ενϊ ο «δράκοσ» κερδίηει 1 βακμό. 
Μεταξφ των ςφυριγμάτων υπάρχει κενόσ χρόνοσ για άνετο παίξιμο του «δράκου». 

 
88. Ο ΣΤΦΛΟ ΚΟΠΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο διαμζτρου 25 m. Ζνα παιδί με δεμζνα μάτια είναι ο 
«ςκοπόσ» και ςτζκεται ςτο κζντρο του κφκλου. Τα γφρω παιδιά προχωροφν με προφφλαξθ προσ τθ 
διεφκυνςθ του «ςκοποφ». Ο «ςκοπόσ» προςπακεί να τα αντιλθφκεί από το κόρυβο των βθμάτων 
τουσ. Πταν νομίςει ότι κάποιο παιδί τον πλθςιάηει δείχνει με το χζρι του τθν κατεφκυνςθ από τθν 
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οποία νομίηει ότι ζρχεται. Εάν θ παρατιρθςθ είναι ςωςτι τότε το παιδί που ζγινε αντιλθπτό 
βγαίνει από το παιχνίδι. Πποιοσ κατορκϊςει να ακουμπιςει το ςκοπό, παίρνει τθν κζςθ του. 

 

89. ΣΑ ΜΩΡΑ 

Τλικά: 1 μπιςκότο ανά 2 παιδιά 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε ηευγάρια. Οι πρϊτοι των ηευγαριϊν κάκονται με τθν πλάτθ ςτον τοίχο 
και παριςτάνουν τα μωρά (κλαίγοντασ, ουά – ουά κλπ.). Οι δεφτεροι κάκονται ακριβϊσ απζναντί 
τουσ με δεμζνα μάτια και προςπακοφν να τα ταΐςουν, δίνοντάσ τουσ να φάνε ζνα μπιςκότο. Το 
κζμα είναι πωσ κα βρουν το ςτόμα του μωροφ, αφοφ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν μόνο το ζνα 
χζρι. 

Παραλλαγή: Αντί για μπιςκότο να τα ταΐηουν λουκοφμια ι κρεμοφλα με το κουταλάκι. 

 

90. Η ΟΤΡΑ 

 

Τλικά: 1 ηωγραφιά ενόσ ηϊου (π.χ. ενόσ γάιδαρου) ςε πίνακα ανακοινϊςεων ςτον τοίχο και μία 
ψεφτικθ ουρά (π.χ. από νιμα ι μαλλί) με μία πινζηα ςτθν άκρθ 

Περιγραφή: Ζνα – ζνα τα παιδιά με δεμζνα μάτια ξεκινϊντασ από κάποια απόςταςθ προςπακοφν 
να καρφϊςουν τθν ουρά ςτο ςωςτό μζροσ τθσ ηωγραφιάσ. Πποιοσ το καταφζρει κερδίηει 

Παραλλαγή: Να υπάρχουν φωτοτυπίεσ τθσ ηωγραφιάσ του ηϊου και κάκε παιδί να προςπακεί να 
ηωγραφίςει μαρκαδόρο τθν ουρά πάνω ςτθ φωτοτυπία (Ρροςοχι μθ λερϊςουν με τουσ 
μαρκαδόρουσ). Στο τζλοσ καμαρϊνουμε τα ζργα των μεγάλων ηωγράφων. 

 

91. ΖΩΓΡΑΦΚΚΗ ΣΑ ΣΤΦΛΑ 

 

Τλικά: 1 χαρτί και 1 μαρκαδόροσ για κάκε παιδί 
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Περιγραφή: Πλοι δζνουν τα μάτια τουσ και με το ςφνκθμα αρχίηουν να ηωγραφίηουν ζνα οριςμζνο 
κζμα (π.χ. ζνα άλογο). Στο τζλοσ γίνεται ζκκεςθ των αριςτουργθμάτων. 

Παραλλαγή: Το ίδιο ςε ςκυταλοδρομικό. 

 

92. ΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΑ ΣΤΦΛΑ 

 

Τλικά: 1 μεγάλο χαρτόνι με ηωγραφιςμζνο ςτόχο διαμζτρου 80 cm, με 4 ομόκεντρουσ κφκλουσ που 
δίνουν 1, 2, 3 ι 4 βακμοφσ αντίςτοιχα κακϊσ και 1 μαρκαδόροσ ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ κατά μζτωπο, πίςω από μία γραμμι που απζχει 5 – 6 m από το ςτόχο. Ο 
πρϊτοσ κάκε Ενωμοτίασ δζνει τα μάτια του και με το ςφφριγμα ξεκινά κρατϊντασ το μαρκαδόρο 
και προςπακεί με κλειςτά μάτια να βρει το ςτόχο και να κάνει μία μολυβιά ςτο ςθμείο που νομίηει 
καλφτερο (χωρίσ να ψαχουλζψει). Κατόπιν γυρίηει πίςω για να ξεκινιςει ο επόμενοσ κ.ο.κ. Στο 
τζλοσ ακροίηονται οι βακμοί. 

 

93. ΚΚΜ ΑΦΗ 

 

Τλικά: 10 αντικείμενα όχι αιχμθρά 

Περιγραφή: Δζνουν όλοι τα μάτια τουσ και τουσ περνάμε διαδοχικά 10 αντικείμενα για να τα 
ψθλαφίςουν. Κατόπιν λφνουν τα μάτια τουσ και μζςα ςε 1 λεπτό γράφουν ςε ζνα χαρτί όςα 
αντικείμενα κυμοφνται. Ζνασ βακμόσ για κάκε ςωςτό αντικείμενο και μείον ζνασ για κάκε λάκοσ.  

Παραλλαγή : Κιμ όςφρθςθσ, Κιμ ακοισ ι και Κιμ γεφςθσ 
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ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΕΡΛΔΕΞΛΟΤΘΤΑΣ 

  

94. ΚΟΠΕΤΗ ΜΕ ΣΟ ΔΑΚΣΤΛΟ 

Τλικά: 1 μπουκάλι κλειςμζνο με φελλό πάνω ς’ ζνα τραπζηι. Επάνω ςτο φελλό τοποκετοφμε ζναν 
δεφτερο φελλό.  

Περιγραφή: Από απόςταςθ 4 m, ξεκινάει ζνα παιδί με τον δείκτθ τεντωμζνο ςε κζςθ ςκοποβολισ 
και με το ζνα μάτι δεμζνο με μαντιλι. Ρροχωρϊντασ, προςπακεί να ςθμαδζψει και να ρίξει το 
φελλό με το άκρο του δακτφλου του, χωρίσ να λυγίςει τον βραχίονα. Πταν τελειϊςει ακολουκεί 
άλλοσ κ.ο.κ. 

 

95. Η ΕΣΟΚΜΟΓΕΝΝΗ 

Τλικά: 1 μπάλα ανά 3 παιδιά 

Περιγραφή: Χωρίηουμε τα παιδιά ανά 3. Οι δφο πιο ςωματϊδεισ πιάνουν τον τρίτο 
(«ετοιμόγεννθ»), ο ζνασ από τα πόδια κι ο άλλοσ από τα χζρια και τον ςθκϊνουν. Ράνω ςτθν κοιλιά 
του τοποκετοφν τθ μπάλα («μωρό»). Με το ςφνκθμα προςπακοφν να μεταφζρουν τθν 
«ετοιμόγεννθ» χωρίσ να τθσ πζςει το «μωρό». 

Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι με φορείο από κοντάρια ι και ςε ςκυταλοδρομικό 

 

96. ΟΚ ΚΟΤΛΟΤΡΑΔΕ 

Τλικά: 1 βιβλίο και 2 φαςόλια ανά Ενωμοτία  

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι είναι ςε γραμμζσ ανά Ενωμοτίεσ. Σε μία απόςταςθ λίγων μζτρων 
χαράηεται ζνασ κφκλοσ μζςα ςτον οποίο βάηουμε φαςόλια τόςα όςα οι Ενωμοτίεσ. Ο πρϊτοσ κάκε 
Ενωμοτίασ βάηει πάνω ςτο κεφάλι του ζνα βιβλίο και κρατά ςτο χζρι του ζνα φαςόλι. Με το 
ςφνκθμα τρζχει ςτον κφκλο αφινει εκεί το φαςόλι που ζχει ςτο χζρι του και παίρνει ζνα άλλο 
φαςόλι από τον κφκλο. Γυρίηει ςτθ κζςθ του και δίνει ςτον επόμενο τα βιβλία το φαςόλι.Πποιοσ 
ρίξει το βιβλίο ι το αγγίξει με το χζρι του για να το ςτθρίξει ι δεν βάλει το φαςόλι μζςα ςτον 
κφκλο, πθγαίνει πάλι ςτθ κζςθ και ξαναρχίηει. Θ Ενωμοτία που κα τελειϊςει πρϊτθ κερδίηει.. 

 

97. ΚΟΡΡΟΠΚΑ ΜΕ ΣΟ ΜΠΑΛΑΚΚ 

 

Τλικά: 1 μπαλάκι και 1 πλαςτικό ποτιρι ανά Ενωμοτία  

Περιγραφή: Ο πρϊτοσ κάκε Ενωμοτίασ τοποκετεί το μπαλάκι πάνω ςτο παποφτςι του. Σθκϊνει το 
πόδι του, το περνάει πάνω από το ποτιρι και το ξαναπατάει ςτο ζδαφοσ όςεσ περιςςότερεσ φορζσ 
μπορεί κερδίηοντασ για κάκε φορά 1 βακμό. Για κάκε πζςιμο τθσ μπάλασ χάνει 1 βακμό. Με το 
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ςφφριγμα ζρχεται άλλοσ πρόςκοποσ και παίρνει τθ κζςθ του προθγοφμενου, κ.ο.κ. Ζτςι μπορεί να 
ανακθρυχκεί θ ... πρωτακλιτρια Ενωμοτία ςτθν ιςορροπία. 

 

98.  ΚΠΣΑΜΕΝΟΚ ΔΚΚΟΚ 

Τλικά: 1 χαρτονζνιοσ δίςκοσ (διαμζτρου 15 cm), 1 ςπιρτόκουτο ι 1 πλαςτικό ποτιρι και 4 ςπάγκοι 
1 m ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Δζνουμε ςε 4 διαμετρικά ςθμεία κάκε δίςκου τουσ ςπάγκουσ, ζτςι ϊςτε τα να 
υπάρχουν 4 ιςομικεισ ελεφκερεσ άκρεσ. Ρροςοχι, τα δεςίματα δεν πρζπει να γλιςτροφν κακόλου. 
Τα παιδιά, ανά τζςςερα προςπακοφν κρατϊντασ τισ άκρεσ των ςπάγκων να μεταφζρουν το 
ςπιρτόκουτο ι το ποτιρι με το νερό (τον «επιβάτθ» του «ιπτάμενου δίςκου»), κρατϊντασ το 
«δίςκο» από τισ άκρεσ των ςπάγκων. Σκοπόσ είναι φυςικά θ αςφαλισ μεταφορά, δθλαδι οι 
λιγότερεσ δυνατζσ πτϊςεισ του «επιβάτθ». 

 

99. ΠΚΡΣΟΔΡΟΜΚΑ 

 

Τλικά: 3 άδεια ςπιρτόκουτα και νιμα 1 m ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Καταςκευάηουμε ζνα «άρμα» για κάκε Ενωμοτία, τοποκετϊντασ τα 3 ςπιρτόκουτα, το 
ζνα πάνω ςτο άλλο, ςε διάφορουσ ςχθματιςμοφσ (όρκια, ξαπλωτά, πλαγιαςτά κλπ.) ανάλογα με το 
βακμό δυςκολίασ που κζλουμε να ζχει θ αρματοδρομία. Στο κάτω ςπιρτόκουτο ςτερεϊνουμε το 
νιμα και το άρμα είναι ζτοιμο. Τα άρματα τοποκετοφνται ςτθν άκρθ του τραπεηιοφ ι ςτο πάτωμα 
και με το ςφνκθμα κάκε παίκτθσ προςπακεί τραβϊντασ με προςοχι το νιμα, να φζρει το άρμα του 
ςτο τζρμα. Πποιο άρμα αναποδογυρίςει βγαίνει από τον αγϊνα ι αρχίηει από τθν αρχι. 

Παραλλαγή : Αυξάνουμε τθ δυςκολία βάηοντασ π.χ. πάνω ςτα ςπιρτόκουτα ζνα φελλό με 
ποδαράκια από οδοντογλυφίδεσ (βλ. ςχιμα) ι οτιδιποτε άλλο κα  

 

100. ΚΚΝΕΖΚΚΗ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ 

 

Τλικά: 2 ςπιρτόξυλα ανά παιδί και 1 ζνα φαςόλι ανά Ενωμοτία 
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Περιγραφή: Σκυταλοδρομικό παιχνίδι. Ο πρϊτοσ κάκε Ενωμοτίασ πιάνει το φαςόλι, 
χρθςιμοποιϊντασ τα ςπιρτόξυλα ςαν τςιμπίδα και το μεταβιβάηει ςτον επόμενο, ο οποίοσ πρζπει 
να το πάρει και να το δϊςει με τον ίδιο τρόπο. Κερδίηει θ Ενωμοτία που κα κάνει γρθγορότερα τθ 
μεταφορά. 

 

101. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΖΚΟΤ 

Τλικά: 2 πιάτα, 1 κουτάλι και ρφηι ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Σκυταλοδρομικό παιχνίδι. Μπροςτά από κάκε Ενωμοτία και ςε μικρι απόςταςθ 
υπάρχει ζνα πιάτο με ρφηι και ςε μεγαλφτερθ ζνα άδειο πιάτο. Κάκε Ενωμοτία ζχει από ζνα 
κουτάλι. Με το ςφνκθμα, ξεκινοφν οι πρϊτοι με το κουτάλι ςτο ςτόμα τουσ και προςπακοφν να 
ςκφψουν, να πιάςουν ρφηι από το πρϊτο πιάτο και να το μεταφζρουν ςτο δεφτερο. Ζπειτα 
γυρίηουν και δίνουν το κουτάλι ςτον επόμενο κ.ο.κ.   

 

102. ΠΚΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΚ 

Τλικά: 1 ποτιρι και 1 καλαμάκι ανά πρόςκοπο 

Περιγραφή: Ραίρνουμε όλα τα καλαμάκια που κα χρθςιμοποιθκοφν και τα γεμίηουμε τρφπεσ με 
καρφίτςα. Τοποκετοφμε ζνα ποτιρι γεμάτο με νερό μπροςτά από κάκε πρόςκοπο. Στόχοσ είναι τα 
παιδιά να πιουν το νερό με το τρφπιο καλαμάκι. Πποιοσ τελειϊςει πρϊτοσ είναι ο νικθτισ. Μπορεί 
να παιχτεί πολφ ωραία ςε ντραπεηαρία καταςκινωςθσ.   

 

103. Η ΜΕΣΑΓΓΚΗ 

Τλικά: 1 λεκάνθ και 1 μπουκάλι ανά Ενωμοτία και 1 καλαμάκι ανά παιδί 

Περιγραφή: Με το ςφνκθμα, οι πρόςκοποι παίρνουν το νερό ρουφϊντασ το με τα καλαμάκια από 
τθ λεκάνθ και το μεταγγίηουν ςτο μπουκάλι, που βρίςκεται 5 – 10 m μακριά. Νικιτρια θ Ενωμοτία 
που κα γεμίςει πρϊτθ το μπουκάλι τθσ (θ λεκάνθ να ζχει αρκετό νερό παραπάνω διότι υπάρχουν 
απϊλειεσ). 

Παραλλαγή: Θ μεταφορά να γίνεται με πλαςτικά ποτιρια, με ςφουγγάρι ι με κουτάλι 

 

104. Ο ΕΛΕΦΑΝΣΑ (ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ) 

Τλικά: 5 Σωλινεσ PVC μικουσ περίπου 2 m και 2 κουβάδεσ ανα Ενωμοτία  

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία, χρθςιμοποιϊντασ ςωλινεσ, πρζπει να μεταφζρει νερό από τον ζνα 
κουβά ςτον άλλο, διανφοντασ μία απόςταςθ περίπου 8 -10 m. Ζνασ πρόςκοποσ χφνει το νερό ςτον 
πρϊτο ςωλινα και οι υπόλοιποι που τον κρατάνε προςπακοφν να μεταβιβάςουν το νερό ςτον 
επόμενο ςωλινα. Στθ ςυνζχεια, τρζχουν γριγορα με το ςωλινα ςτο τζλοσ τθσ ςειράσ, ϊςτε να 
πάρουν το νερό από τουσ προθγοφμενουσ. Νικιτρια θ Ενωμοτία που κα ςυλλζξει το περιςςότερο 
νερό ςτο δεδομζνο χρόνο. 

Παραλλαγή: Οι ςωλινεσ να είναι κομμζνοι ςτθ μζςθ κατά μικοσ. 

 

105. BUCKET RELAY 

Τλικά: 2 κουβάδεσ ανά Ενωμοτία  

Περιγραφή: Θ Ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Μπροςτά ςε κάκε Ενωμοτία υπάρχει ζνασ κουβάσ γεμάτοσ 
με νερό και ςε κάποια απόςταςθ υπάρχει ζνασ άδειοσ κουβάσ. Με το ςφνκθμα οι πρϊτοι κάκε 
Ενωμοτίασ τρζχουν αδειάηουν το νερό ςτον άδειο κουβά. Στθν ςυνζχεια αφινουν τον άδειο κουβά, 
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παίρνουν τον γεμάτο, επιςτζφουν ςτθν αρχικι τουσ κζςθ και ςυνεχίηει ο επόμενοσ. Νικιτρια θ 
Ενωμοτία που κα τελειϊςει πρϊτθ χωρίσ απϊλειεσ (ζχουμε ορίςει από πριν με μαρκαδόρο τθν 
ελάχιςτθ αποδεκτι ςτάκμθ). 

 

106. Ο ΠΑΑΣΕΜΠΟ 

 

Τλικά: Μπόλικο παςατζμπο, 1 καλαμάκι ανά παιδί και 1 πιατάκι ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάκονται κατ’ Ενωμοτίεσ γφρω από ζνα τραπζηι, ςτο κζντρο του οποίου 
υπάρχει μπόλικοσ παςατζμποσ. Με το ςφνκθμα όλοι προςπακοφν να πάρουν ςποράκια από το 
κζντρο του τραπεηιοφ και να τα μεταφζρουν ςτο πιατάκι τθσ Ενωμοτίασ τουσ, ρουφϊντασ με το 
καλαμάκι. Νικιτρια είναι θ Ενωμοτία που κα βάλει πρϊτθ 30 ςποράκια ςτο πιάτο τθσ. 

 

107. ΑΝΕΜΟΔΡΟΜΚΟ 

 

Τλικά: 1 μπαλάκι του πινγκ πονγκ για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Τα μπαλάκια τοποκετοφνται ςτθν αφετθρία και 10 m απζναντι υπάρχει θ γραμμι του 
τερματιςμοφ. Με το ςφνκθμα, o κακζνασ φυςά το μπαλάκι τθσ Ενωμοτίασ του για να το φζρει 
γρθγορότερα ςτον τερματιςμό. 
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108. Ο ΠΤΡΑΤΛΟ 

 

Τλικά: 1 χαρτονζνιο χωνί για κάκε Ενωμοτία. Κάκε χωνί είναι περαςμζνο ς’ ζνα μακρφ ςπάγκο από 
μία μικρι τρφπα που ζχει ςτθ μφτθ του, Οι ςπάγκοι είναι ίςου μικουσ ςτερεωμζνοι και τεντωμζνοι 
οριηόντια (π.χ. ςε 2 δζντρα) 

Περιγραφή: Με το ςφφριγμα ξεκινάει ο πρϊτοσ και προςπακεί φυςϊντασ μζςα ςτο χωνί να 
προωκιςει τον «πφραυλο» τθσ Ενωμοτίασ του όςο το δυνατόν μακρφτερα. Στο επόμενο ςφφριγμα 
τθ κζςθ του παίρνει ο επόμενοσ και διεξάγεται ζτςι μία διαςκεδαςτικι ςκυταλοδρομία που 
αναδεικνφει τθν καλφτερθ Ενωμοτία - Αςτροναφτθ. 

 

109. ΓΕΡΑ ΠΝΕΤΜΟΝΚΑ 

Τλικά: 1 μπαλόνι ανά πρόςκοπο και 20 πλαςτικά ποτιρια ανά Ενωμοτία. 

Περιγραφή: Στόχοσ του παιχνιδιοφ είναι κάκε πρόςκοποσ, χρθςιμοποιϊντασ τον αζρα που φυςά 
και ξαναφυςά μζςα ςτο μπαλόνι του, να τον ςτρζψει πάνω ςτα 20 πλαςτικά ποτιρια, που είναι 
παρατεταγμζνα ςτθν άκρθ ενόσ τραπεηιοφ μπροςτά ςτθν Ενωμοτία του, και μαηί με τα υπόλοιπα 
παιδιά τθσ Ενωμοτίασ να τα ρίξει κάτω. Πποια Ενωμοτία ρίξει τα περιςςότερα ςε 1 λεπτό ι όποια 
Ενωμοτία τα ρίξει κάτω πρϊτθ όλα είναι θ νικιτρια. Ραίηεται ωραία ςε τραπεηαρία καταςκινωςθσ. 

 

110. ΦΤΗΣΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 καλαμάκι για κάκε παιδί, 1 μπαλάκι του πινγκ πονγκ και «γιπεδο», το οποίο μπορεί να 
είναι ζνα παλιό τραπζηι ι ζνα φφλλο ΜDF ι νοβοπάν 1.20 Χ 0.80 m, βαμμζνο πράςινο, ςαν 
κανονικό γιπεδο με γραμμζσ κλπ.. Στθν περίμετρο καρφϊνουμε πθχάκι για να μθν φεφγει θ 
μπάλα. Τα τζρματα είναι π.χ. 2 πρόκεσ για κάκετα δοκάρια με ςφρμα για οριηόντιο χωρίσ πθχάκι 
από πίςω. 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ και προςπακοφν να βάλουν γκολ φυςϊντασ το 
μπαλάκι με τα καλαμάκια. Οι κανόνεσ είναι ςαν του κανονικοφ ποδοςφαίρου (άουτ, κόρνερ, 
πλάγιο άουτ κλπ.). Άγγιγμα τθσ μπάλασ με το καλαμάκι είναι φάουλ. 

 

111. ΦΤΗΣΟ WATER-POLO  

Τλικά: 1 μπαλάκι του πινγκ πονγκ και 1 μεγάλθ λεκάνθ, ςε δφο διαμετρικά ςθμεία τθσ οποίασ 
ζχουμε φτιάξει τζρματα (π.χ. με καλαμάκια κολλθμζνα με κόλλα)  

Περιγραφή: Οι 2 ομάδεσ προςπακοφν να βάλουν γκολ φυςϊντασ το μπαλάκι μζςα ςτθ γεμάτθ 
νερό λεκάνθ. Τα άουτ εκτελοφνται από το πλάι τθσ λεκάνθσ με το δείκτθ του χεριοφ. Ρροςοχι, τα 
νερά πετάγονται χωρίσ προειδοποίθςθ, ακόμα και ςτα πρόςωπα των υδατοςφαιριςτϊν. 
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112. ΦΤΗΣΟ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΚ 

Τλικά: 1 μπαλάκι του πινγκ πονγκ και 1 τραπζηι 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία πιάνει κζςεισ ςε μία πλευρά του τραπεηιου. Ο κακζνασ προςπακεί 
φυςϊντασ δυνατά να ρίξει το μπαλάκι από το τραπζηι, με τρόπο ϊςτε το μπαλάκι να πζςει από τθν 
πλευρά μιασ άλλθσ Ενωμοτίασ από τθ δικι του. Για κάκε πτϊςθ, θ Ενωμοτία που χάνει παίρνει 1 
βακμό ποινισ. 

 

113. ΑΝΑΨΕ - ΒΗΕ 

Τλικά: 1 κερί και 1 κουτί ςπίρτα ανά Ενωμοτία, 1 καλαμάκι ανά παιδί.  

Περιγραφή: Θ Ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Απζναντι από κάκε Ενωμοτία και ςε απόςταςθ 5 m υπάρχει 
ζνα κερί ςβθςμζνο και ζνα κουτί ςπίρτα. Με το ςφνκθμα, ο πρϊτοσ τρζχει προσ το κερί, το ανάβει 
και αμζςωσ προςπακεί να το ςβιςει φυςϊντασ με το καλαμάκι. Πταν τα καταφζρει επιςτρζφει ςτο 
τζλοσ για να ςυνεχίςει ο δεφτεροσ τθσ Ενωμοτίασ.  

 

114. ΜΗ ΟΤ ΒΗΕΚ 

Τλικά: 1 κερί και 1 κουτί ςπίρτα ανά Ενωμοτία  

Περιγραφή: Σκυταλοδρομία με αναμμζνο κερί. Ο Ενωμοτάρχθσ ανάβει το κερί, τρζχει μαηί με το 
κερί μζχρι ζνα οριςμζνο ςθμείο (10 m από τθν εκκίνθςθ) και προςζχοντασ να μθν του ςβιςει 
επιςτρζφει και το δίνει ςτον επόμενο. Το ίδιο επαναλαμβάνεται από όλουσ. Αν ςβιςει το κερί, 
αυτόσ που το κρατά επιςτρζφει ςτθν αφετθρία, το ανάβει και ξαναρχίηει.  

 

115. ΧΟΚΝΚ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΚΔΕ 

Τλικά: Ραλιζσ εφθμερίδεσ 

Περιγραφή: Με το ςφνκθμα κάκε Ενωμοτία, χρθςιμοποιϊντασ τισ εφθμερίδεσ και με οποιοδιποτε 
τρόπο καταςκευισ, προςπακεί να φτιάξει τθ μακρφτερο ςχοινί ςε οριςμζνο χρόνο. Το ςχοινί 
πρζπει να αντζχει και να μθ ςκίηεται όταν κρατιζται από τα δφο άκρα του. 

 

116. ΣΟ ΑΤΛΑΚΚ 

 

Τλικά: Μία λωρίδα φφαςμα μικουσ 1 m και πλάτουσ 4 - 5 cm, 1 μπαλάκι του πινγκ – πονγκ, 
καρφίτςεσ, 5 πλαςτικά ποτιρια και ζνα τραπζηι. Στθ μία πλευρά του τραπεηιοφ, κολλάμε ςτακερά 
τθν άκρθ τθσ λωρίδασ ςε φψοσ περίπου 30 cm (π.χ. πάνω ςε ζνα ανάποδο βάηο ι μία ςτοίβα 
βιβλία). Τθν καρφιτςϊνουμε ςε όλο το μικοσ τθσ και ςτθ μζςθ του πλάτουσ τθσ για να ςχθματιςτεί 
ζνα αυλάκι, μζςα ςτο οποίο να κυλάει το μπαλάκι του πινγκ πονγκ. Κρατάμε τθ λωρίδα τεντωμζνθ 
από τθν ελεφκερθ άκρθ και από κάτω ζχουμε τοποκετιςει ςτθ ςειρά τα ποτιρια, τα οποία ζχουμε 
αρικμιςει (από 1 ωσ 5). 
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Περιγραφή: Σκοπόσ των παιδιϊν είναι να ρίξουν τθ μπάλα ςε κάποιο ποτιρι χωρίσ να τθν 
αγγίξουν, παρά μόνο κουνϊντασ κατάλλθλα τθ λωρίδα. Κάκε φορά που ο παίκτθσ ρίχνει το 
μπαλάκι του ςε κάποιο ποτιρι, ανάλογα με τθν αρίκμθςθ κερδίηει πόντουσ και ξαναπαίηει. Αν 
αςτοχιςει είναι θ ςειρά του επόμενου κ.ο.κ. 

 

117. ΣΑ ΣΕΦΑΝΑΚΚΑ 

Τλικά: Ράνω ς' ζνα αρικμθμζνο πίνακα 40 Χ 60 cm υπάρχουν 5 κάκετα ξφλα φψουσ 10 cm και 5 
μικρά ςτεφανάκια από ςχοινί ι λάςτιχο διαμζτρου 15 – 20 cm.  

Περιγραφή: Κάκε παιδί προςπακεί πετϊντασ τα ςτεφανάκια από μια οριςμζνθ απόςταςθ (π.χ. 3 
m) να τα κρεμάςει ςτα κάκετα ξφλα. Το παιδί ι θ Ενωμοτία που κα ςυγκεντρϊςει τουσ 
περιςςότερουσ βακμοφσ κερδίηει. 

Παραλλαγή: Αντί για κάκετα ξφλα, υπάρχουν τρφπεσ μζςα ςτισ οποίεσ τα παιδιά ρίχνουν μπαλάκια 
του τζνισ. 

 

118. Ο ΚΡΚΚΟ ΜΕ ΣΗΝ ΚΟΤΔΟΤΝΑ 

 

Τλικά: 1 κρίκοσ διαμζτρου 50 – 60 cm. (π.χ. λάςτιχο αυτοκινιτου ι ποδθλάτου), 1 κουδοφνα και 1 
μπαλάκι του τζνισ 

Περιγραφή: Ο κρίκοσ κρζμεται από ςτακερό ςθμείο (π.χ. από δζντρο) ςε φψοσ 1,5 m περίπου. Θ 
κουδοφνα ζχει κρεμαςτεί μζςα ςτον κρίκο ϊςτε να είναι ςτον αζρα και περίπου ςτο κζντρο του 
κρίκου. Με ζνα μπαλάκι του τζνισ τα παιδιά προςπακοφν από μία απόςταςθ 3 - 4 m να περάςουν 
το μπαλάκι μζςα από τον κρίκο χωρίσ να χτυπιςουν τθν κουδοφνα. 

Παραλλαγή: Ο κρίκοσ είναι οριηόντιοσ και από κάτω ζχει κουτιά ςε διάφορα μεγζκθ. Το μπαλάκι 
πρζπει να περάςει μζςα από τον κρίκο και να μπει ςτο κουτί (βλ. ςχιμα) 
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119. ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ ΨΑΡΕΜΑΣΟ 

 

Τλικά: Καλάμια ψαρζματοσ (με προςκοπικό κοντάρι, νιμα και ςυρμάτινο αγκίςτρι), ψαράκια (με 
ςϊμα από φελλό, ςτον οποίο είναι περαςμζνα χαρτονζνια κεφάλια και ουρζσ, βαμμζνα ι 
βερνικωμζνα για να μθ μουλιάηουν).  

Περιγραφή: Στθ ράχθ κάκε ψαριοφ ζχουμε περάςει ζνα δίκαρφο (προςοχι να ζχουν γίνει δοκιμζσ 
ϊςτε να είναι ςίγουρο ότι το ψάρι μπορεί να πιαςτεί από το αγκίςτρι). Στθν κοιλιά βιδϊνουμε μία 
βίδα για χαμθλό κζντρο βάρουσ και ιςορροπία (κι εδϊ χρειάηεται δοκιμι). Τα ψάρια επιπλζουν ςε 
μία μεγάλθ λεκάνθ με νερό. Ο διαγωνιςμόσ τελειϊνει όταν όλα τα ψάρια ζχουν πιαςτεί και νικθτισ 
είναι όποιοσ ζπιαςε τα περιςςότερα. 

Παραλλαγή : Κάκε ψάρι ζχει πάνω του ζναν αρικμό που δείχνει τουσ βακμοφσ που πιάνει, οπότε 
ςτο τζλοσ ακροίηεται θ βακμολογία. 

 

120. Η ΜΤΓΑ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Τα παιδία ςε κφκλο με τισ παλάμεσ ενωμζνεσ ςαν να κρατοφν μια μφγα. Ζνα παιδί ςτο 
κζντρο, προςποιείται ότι μεταβιβάηει τθν μπάλα ς' ζνα από τα υπόλοιπα, ενϊ τθν ρίχνει ςε άλλο. 
Αν κατά τθν προςποίθςθ το παιδί ανοίξει τισ παλάμεσ του για να πιάςει τθν μπάλα χάνι 1 βακμό, 
όπωσ και αν δεν τθν πιάςει ενϊ του μεταβιβάηεται ςτθν πραγματικότθτα. Σε κάκε πιάςιμο τθσ 
μπάλασ και γριγορθ μεταβίβαςθ τθσ πίςω κερδίηει 1 βακμό. Το παιδί που κα ςυγκεντρϊςει πρϊτο 
6 βακμοφσ παίρνει τθ κζςθ αυτοφ που είναι ςτο κζντρο. 

 

121. ΔΑΓΚΩΝΚΕ ΣΟΝ ΑΕΡΑ 

Τλικά: 1 μιλο για κάκε Ενωμοτία δεμζνο με ςπάγκο και κρεμαςμζνο (π.χ. από δζντρο)  

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι ςε ςειρά κατ’ Ενωμοτίεσ, απζναντι από τα κρεμαςμζνα μιλα. Με το 
ςφνκθμα οι πρϊτοι ξεκινοφν, φτάνουν ςτο μιλο και προςπακοφν να το δαγκϊςουν χωρίσ να 
χρθςιμοποιιςουν τα χζρια τουσ (το μιλο φυςικά ζχει κάποιεσ αντιρριςεισ). Σε 30 δευτερόλεπτα 
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ακοφγεται νζο ςφφριγμα, οι πρϊτοι ςταματοφν, επιςτρζφουν και δίνουν τθ κζςθ τουσ ςτουσ 
επόμενουσ κ.ο.κ. Νικιτρια όποια Ενωμοτία καταβροχκίςει πρϊτθ το μιλο τθσ. 

 

122. ΟΚΟΛΑΣΟΦΑΓΚΑ 

Τλικά: 1 ςοκολάτα, 1 μαχαίρι (όχι κοφτερό) και 1 πιροφνι και 1 ηάρι.  

Περιγραφή: Βάηουμε τθν ςοκολάτα, το μαχαίρι και το πιροφνι ςε απόςταςθ 5 – 6 m από τισ 
Ενωμοτίεσ. Οι Ενωμοτίεσ ρίχνουν το ηάρι με τθ ςειρά. Πποιοσ φζρει 6 τρζχει ςτθ ςοκολάτα και 
προςπακεί να τθν κόψει με το μαχαίρι και να τθ φάει με το πιροφνι. Οι υπόλοιποι ςυνεχίηουν να 
παίηουν με το ηάρι με τθ ςειρά τουσ, μζχρι να φζρει κάποιοσ άλλοσ 6 και να ςυνεχίςει αυτόσ. 

 

123. ΛΟΤΚΟΤΜΟΦΑΓΚΑ 

Τλικά: 1 λουκοφμι και 1 ςπάγκοσ 1,5 m ανά 2 παιδιά  

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ηευγάρια. Δζνουμε το λουκοφμι ςτθ μζςθ του ςπάγκου, με 
ςτακερό κόμπο που δεν ςφίγγει για να μθν κοπεί το λουκοφμι. Κάκε παιδί ζχει ςτο ςτόμα του τθ 
μία άκρθ του ςπάγκου. Με το ςφνκθμα κάκε αντίπαλοσ προςπακεί να φτάςει πρϊτοσ ςτο 
λουκοφμι τραβϊντασ το ςπάγκο με κινιςεισ του ςτόματοσ του (μαςϊντασ, ρουφϊντασ κλπ.). Τα 
χζρια απαγορεφονται. 

Παραλλαγή: Κάκε παιδί προςπακεί να φάει πρϊτο το λουκοφμι του, που είναι χωμζνο μζςα ςτθ 
λουκουμόςκονθ, μζςα ςε ζνα βακφ μπολ, που βρίςκεται μπροςτά του, χωρίσ να χρθςιμοποιιςει τα 
χζρια του. 

 

124. ΚΑΛΟ ΗΜΑΔΚ 

Τλικά: Ρλαςτικά ποτιρια, πετςζτεσ 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ηευγάρια. Ο πρϊτοσ του ηευγαριοφ ξαπλϊνει ανάςκελα, 
κρατάει ζνα πλαςτικό ποτιρι ςτο ςτόμα του και ζχει μία πετςζτα τυλιγμζνθ γφρω από τουσ ωμοφσ 
τουσ. Ο δεφτεροσ ςτζκεται από πάνω του και χωρίσ να ςκφψει προςπακεί να ρίξει νερό μζςα ςτο 
ποτιρι του, από ζνα δικό του πλαςτικό ποτιρι. Νικθτισ όποιοσ μείνει ςτεγνόσ. 

Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι με ςπάςιμο αυγοφ αντί για νερό 

 

125. ΣΟ ΠΕΣΑΓΜΑ ΣΟΤ ΑΤΓΟΤ 

Τλικά: Ζνα αυγό ανά 2 παίκτεσ 

Περιγραφή: Πλοι ςχθματίηουν ηευγάρια και ςτζκονται ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον, ςε απόςταςθ 2 
βθμάτων, ςε δφο παράλλθλεσ ςειρζσ. Στθ μία ςειρά τα παιδιά κρατοφν ςτο χζρι τουσ ζνα αυγό και 
ζχουν απζναντί τουσ το ταίρι τουσ. Με το ςφφριγμα πετοφν το αυγό μαλακά ςτον απζναντι για να 
το πιάςει χωρίσ να ςπάςει. Πςοι καταφζρουν να κρατιςουν ςϊα τα αυγά τουσ κάνουν ζνα βιμα 
πίςω, ζτςι ϊςτε κάκε φορά θ απόςταςθ να μεγαλϊνει κατά λίγο. Πςοι ζχουν… απϊλειεσ βγαίνουν 
από το παιχνίδι. Νικθτζσ είναι οι δφο που κα μείνουν τελευταίοι, οι οποίοι μποροφν να ςυνεχίςουν 
για … πανελλινιο ρεκόρ. Ρροςοχι: Σχεδόν ςίγουρα, οι ςτολζσ κα λερωκοφν όπωσ και το ζδαφοσ. 

Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι με μπαλόνια γεμάτα νερό αντί για αυγά. Ρροςφζρεται να παιχτεί 
ςτθν καταςκινωςθ, τθν ϊρα που τα παιδιά φοροφν το μαγιό τουσ, λίγο πριν φφγουν για τθ 
κάλαςςα. 
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126. ΛΑΒΤΡΚΝΙΟ ΤΝΕΡΓΑΚΑ 

Τλικά: Αρκετά παςςαλάκια, ταινία οδοςιμανςθσ, 1 χοντρό δοκάρι ι κορμόσ, 1 ςχοινί 4 – 5 m για 
κάκε παιδί 

Περιγραφή:  

Σχεδιάηουμε ζνα «λαβφρινκο» ςτο ζδαφοσ (ςαλίγκαρο, ηικ - ηακ κλπ.), καρφϊνουμε παςςαλάκια 
ςτισ ςτροφζσ και περνϊντασ τεντωμζνθ τθν ταινία γφρω από τα παςςαλάκια, φτιάχνουμε 
διαδρόμουσ, ςε φψοσ περίπου 15 cm από το ζδαφοσ. Δζνουμε γερά τισ άκρεσ των ςχοινιϊν πάνω 
ςτον κορμό με ψαλιδιζσ, τα μιςά ςχοινιά ςτθ μία άκρθ του κορμοφ και τα άλλα μιςά ςτθν άλλθ (τα 
ςχοινιά είναι τόςα όςα και τα παιδιά). Κρατάμε προςωρινά όρκιο τον κορμό ςτθν αφετθρία και 
κάκε παιδί παίρνει τθν ελεφκερθ άκρθ ενόσ ςχοινιοφ (θ άλλθ είναι δεμζνθ είτε ςτο κάτω είτε ςτο 
πάνω μζροσ του κορμοφ). Τα 4 πάνω ςχοινιά προςπακοφν να κρατιςουν τον κορμό κατακόρυφο 
ενϊ τα 4 κάτω αποςκοποφν ςτο να μετακινιςουν ςυντονιςμζνα τον κορμό μζςα και ζξω από το 
«λαβφρινκο».  Βάηοντασ ο κακζνασ όςθ δφναμθ χρειάηεται και ςε ςυνεργαςία με τθν υπόλοιπθ 
Ενωμοτία, ο κορμόσ ςτζκεται όρκιοσ. Με το ςφνκθμα, τραβϊντασ τα ςχοινιά τουσ με ςυγχρονιςμό, 
προςπακοφν όλοι να οδθγιςουν όρκιο τον κορμό ζξω από το «λαβφρινκο». 
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ΗΩΘΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 
 

127. ΒΡΕ ΣΗ ΦΤΡΚΧΣΡΑ 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο και ζχουν τα χζρια τουσ πίςω από τθν πλάτθ τουσ. Ζνασ 
από όλουσ κρατά μια ςφυρίχτρα. Ζναι παιδί βρίςκεται ςτο κζντρο. Τα υπόλοιπα ανταλλάςςουν τθ 
ςφυρίχτρα πίςω από τθν πλάτθ τουσ και όταν δεν τουσ κοιτά το παιδί που βρίςκεται ςτο κζντρο, 
ςφυρίηουν και τθν κρφβουν ξανά πριν τουσ δει. Το παιδί που είναι ςτο κζντρο προςπακεί να βρει 
κάποιον που να ζχει εκείνθ τθ ςτιγμι πάνω του τθ ςφυρίχτρα. Αν τον βρει αλλάηουν κζςεισ. 

 

128. ΚΑΓΚΟΤΡΟ 

Τλικά: 1 μπάλα για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Σκυταλοδρομικό παιχνίδι. Οι Ενωμοτίεσ ςε ςειρά. Με το ςφφριγμα ο πρϊτοσ βάηει τθν 
μπάλα ανάμεςα ςτα πόδια του, λίγο πάνω από τα γόνατα και τρζχει μζχρι ζνα ςθμείο. Στθν 
επιςτροφι δίνει τθν μπάλα ςτον επόμενο κ.ο.κ. μζχρι να παίξουν όλοι. 

  

129. ΜΠΑΛΑΚΚ ΣΟ ΠΗΓΟΤΝΚ 

 

Τλικά: 1 μπαλάκι για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Θ ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Ο πρϊτοσ ςτθρίηει το μπαλάκι κάτω από το πθγοφνι του (το 
μαγκϊνει ανάμεςα ςε πθγοφνι και ςτικοσ), διανφει μία απόςταςθ, επιςτρζφει και το δίνει ςτον 
επόμενο κ.ο.κ. Αν το μπαλάκι πζςει κάτω ο παίκτθσ πρζπει να το πιάςει με το πθγοφνι και το 
ςτικοσ. 

 

130. ΚΟΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ 

 

Τλικά: 1 κουτάλι και 1 αυγό ανά Ενωμοτία 
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Περιγραφή: Οι πρόςκοποι κατ’ Ενωμοτίεσ. Ξεκινάει ο πρϊτοσ μεταφζροντασ ζνα αυγό μζςα ςτο 
κουτάλι, το οποίο κρατάει από τθ λαβι με τα δόντια του. Αφοφ διανφςει μία οριςμζνθ απόςταςθ, 
επιςτρζφει και δίνει το κουτάλι ςτον επόμενο. Πποια Ενωμοτία ςπάςει το αυγό τθσ αποκλείεται 

Παραλλαγή: Αντί για αυγό μπαλάκι του τζνισ ι του πινγκ πονγκ. Αντί για κουτάλι ρακζτα. 

 

131. ΠΚΡΣΟΚΟΤΣΟΔΡΟΜΚΑ 

Τλικά: 1 ςπιρτόκουτο για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ςε ςειρά. Με το ςφφριγμα ο πρϊτοσ ςτερεϊνει ςτθ μφτθ του το ζξω 
μζροσ ενόσ ςπιρτόκουτου, διανφει μία απόςταςθ, επιςτρζφει και προςπακεί χωρίσ χζρια να 
ςφθνϊςει τθν άλλθ μεριά του ςπιρτόκουτου ςτθ μφτθ του επόμενου κ.ο.κ. 

 

132. ΝΕΡΟΚΟΤΒΑΛΗΣΕ 

Τλικά: 1 νερόμπομπα για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Θ Ομάδα ςε Ενωμοτίεσ. Ο πρϊτοσ και ο δεφτεροσ πρόςκοποσ ςτθ ςειρά ςτθρίηουν τθ 
νερόμπομπα ςτο κοφτελό τουσ, πθγαίνουν μζχρι ζνα ςθμείο, επιςτρζφουν και τθ δίνουν ςτουσ 
επόμενουσ δφο κ.ο.κ. 

 

133. ΣΟΤΒΑΛΟΔΡΟΜΚΑ 

 

Τλικά: 1 γερό τςουβάλι ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Θ ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Ο πρϊτοσ «φοράει» ζνα τςουβάλι ςτα πόδια του, διατρζχει 
μία οριςμζνθ απόςταςθ και επιςτρζφει για να δϊςει τθ κζςθ του και το τςουβάλι ςτον επόμενο. 
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134. ΞΤΛΟΠΟΔΑΡΑ 

 

Τλικά: 2 γερά κουτιά από κονςζρβεσ, από μπογιζσ ι νεςκαφζ και 2 κορδόνια μικουσ 2 m ανά 
Ενωμοτία. Σε κάκε κουτί ανοίγουμε 2 τρφπεσ. Από τθ μία ζχουμε περάςει τθν μία άκρθ του 
κορδονιοφ και από τθν άλλθ τθν άλλθ, με κόμπο ςτθν άκρθ, ϊςτε να μθ φεφγει το κορδόνι και να 
μποροφμε να κρατάμε το κουτί κρεμαςμζνο κρατϊντασ τθ μζςθ του κορδονιοφ ςαν «χεροφλι» και 
ςθκϊνοντασ ταυτόχρονα με το πόδι και το αντίςτοιχο χζρι. 

Περιγραφή: Θ Ενωμοτίεσ ςε ςειρά. Ο πρϊτοσ πατάει πάνω ςτα κουτιά κρατϊντασ με το αντίςτοιχο 
χζρι το κάκε κορδόνι. Με το ςφνκθμα ξεκινάει να βαδίηει μία οριςμζνθ απόςταςθ, προςπακϊντασ 
να κρατά με το τεντωμζνο κορδόνι το κουτί κολλθμζνο ςτο πόδι του. Επιςτρζφει και τα δίνει ςτον 
επόμενο κλπ. μζχρι να τελειϊςει θ ςκυταλοδρομία. 

  

135. ΚΑΦΑΟΔΡΟΜΚΑ 

Τλικά: 1 καφάςι ανά Ενωμοτία. Στισ απζναντι πλευρζσ του καφαςιοφ δζνουμε από 1 ςχοινί, και τισ 
2 άκρεσ του ςχοινιοφ ςτο καφάςι, ζτςι ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να κρατοφν τα ςχοινιά ςαν 
«χεροφλια», ενϊ ςτζκονται όρκια πατϊντασ μζςα ςτο καφάςι. 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ςε ςειρά. Ξεκινάει ο πρϊτοσ πθδϊντασ μαηί με το καφάςι και 
διανφοντασ μία απόςταςθ, επιςτρζφει και δίνει το καφάςι ςτον επόμενο. Πποια Ενωμοτία ςπάςει 
το καφάςι τθσ αποκλείεται. 

 

136. ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ ΓΚΟΛΦ 

Τλικά: 1 μπαλάκι τζνισ και 1 κοντάρι ι 1 ςκοφπα ανά Ενωμοτία.  

Περιγραφή: Θ Ομάδα ςε Ενωμοτίεσ. Το παιχνίδι είναι ςκυταλοδρομικό. Μπροςτά από κάκε 
Ενωμοτία υπάρχει μια διαδρομι χαραγμζνθ ςτο ζδαφοσ με το μπαλάκι μζςα. Το κοντάρι ι θ 
ςκοφπα είναι το «μπαςτοφνι» του γκολφ. Οι πρόςκοποι προςπακοφν χτυπϊντασ ι οδθγϊντασ το 
μπαλάκι με το «μπαςτοφνι», το μπαλάκι να κάνει τθ διαδρομι χωρίσ να βγει ζξω. 

 

137. ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ ΜΕ ΣΡΚΠΟΔΑ 

Τλικά: 3 κοντάρια ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι ςε παράταξθ κατ’ Ενωμοτίεσ. Σε απόςταςθ 10 m περίπου μπροςτά από 
κάκε Ενωμοτία ζχουμε ςτιςει ζνα τρίποδο με τα κοντάρια. Κάκε πρόςκοποσ πρζπει να τρζξει, να 
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περάςει με προςοχι κάτω από το τρίποδο, χωρίσ να ρίξει τα κοντάρια και να δϊςει τθ κζςθ του 
ςτον επόμενο. Πποιοσ τα ρίξει ξαναςτινει το τρίποδο και ξαναπροςπακεί μζχρι να περάςει. 

 

138. ΔΡΟΜΟ ΜΕΣ’ ΕΜΠΟΔΚΩΝ 

Τλικά: Διάφορα εμπόδια ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Βάηουμε ςτθ ςειρά διάφορα πράγματα που θ ιςορροπία τουσ είναι αβζβαιθ και 
μποροφν εφκολα να πζςουν μόλισ τα αγγίξει κάποιοσ. Τοποκετοφμε τα αντικείμενα ςε μικρι 
απόςταςθ το ζνα από το άλλο. Οι πρόςκοποι είναι ςε γραμμζσ ανά Ενωμοτίεσ. Με το ςφνκθμα 
ξεκινάει ο πρϊτοσ και προςπακεί να περάςει ανάμεςα από τα αραδιαςμζνα αντικείμενα χωρίσ να 
ρίξει κανζνα. Για κάκε πεςμζνο αντικείμενο θ Ενωμοτία χάνει ζνα βακμό. Κερδίηει θ Ενωμοτία με 
τουσ λιγότερουσ χαμζνουσ βακμοφσ. 

 

139. ΠΚΟ ΜΑΚΡΚΑ 

Τλικά: 1 μπαλάκι τζνισ ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι Ρρόςκοποι βρίςκονται ςτισ Ενωμοτίεσ τουσ. Ο πρϊτοσ από κάκε Ενωμοτία πετάει 
το μπαλάκι ςτον αζρα, όςο πιο μακριά γίνεται ϊςτε να προλάβει να το ξαναπιάςει πριν πζςει 
κάτω. Από εκεί που το πιάνει ζρχεται ο επόμενοσ και κάνει το ίδιο μζχρι να φτάςουν ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο. Αν του πζςει το μπαλάκι ςυνεχίηει από εκεί που ζριξε ο προθγοφμενοσ. Θ 
Ενωμοτία που κα φτάςει πιο μακριά κερδίηει. 

 

140. ΝΣΤΟΤ – ΓΔΤΟΤ ΚΚ ΑΛΛΑΞΕ 

Τλικά: 1 πολφ φαρδφ παντελόνι, 1 πολφ φαρδφ πουκάμιςο, 1 μεγάλο καπζλο, 1 ηευγάρι 
παποφτςια τουλάχιςτον 45 νοφμερο και 1 ομπρζλα για κάκε Ενωμοτία, κακϊσ και οριςμζνα 
εμπόδια 

Περιγραφή: Θ ομάδα κατ’ Ενωμοτίεσ. Σε κάκε Ενωμοτία δίνουμε το παντελόνι, το πουκάμιςο, τα 
παποφτςια, τθν ομπρζλα και το καπζλο. Με το ςφνκθμα ξεκινάει ο πρϊτοσ, φοράει τα ροφχα και 
τα παποφτςια, ανοίγει τθν ομπρζλα και προςπακεί να περάςει τα εμπόδια, να γυρίςει πίςω, να 
κλείςει τθν ομπρζλα, να γδυκεί και να δϊςει τθ κζςθ του ςτον επόμενο, ο οποίοσ ντφνεται, ανοίγει 
τθν ομπρζλα και ξεκινάει κ.ο.κ. Πςο πιο φαρδιά είναι τα ροφχα τόςο πιο αςτείο είναι το κζαμα. 

Παραλλαγή: Θ αλλαγι ροφχων γίνεται με τουσ δφο προςκόπουσ όρκιουσ και ανεβαςμζνουσ ςτθν 
ίδια καρζκλα. 

 

141. ΧΚΩΣΚΚΗ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι ςε δυάδεσ κατ’ Ενωμοτίεσ. Τα δφο παιδιά κάκε ηευγαριοφ ζχουν δεμζνα 
μεταξφ τουσ από ζνα χζρι και ζνα πόδι. Διατρζχουν μία διαδρομι και επιςτρζφουν δίνοντασ τθ 
κζςθ τουσ ςτουσ επόμενουσ. 

 Παραλλαγή: Στθν αλλαγι να φεφγει ο πρϊτοσ του ηευγαριοφ και να τον αντικακιςτά ςτο ηευγάρι ο 
τρίτοσ.  
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142. ΑΡΜΑΣΟΔΡΟΜΚΕ ΜΕ ΚΟΝΣΑΡΚΑ 

 

 Τλικά: 2 κοντάρια ανά 3 προςκόπουσ 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε τριάδεσ. Οι δφο κρατοφν τα κοντάρια ςαν φορείο (ο ζνασ τθ 
μία άκρθ του κονταριοφ και ο άλλοσ τθν άλλθ). Ο τρίτοσ, ο πιο ελαφρφσ ανεβαίνει πατϊντασ με το 
ζνα πόδι του ςτο ζνα κοντάρι και με το άλλο ςτο άλλο και ςτθρίηεται με τισ παλάμεσ του ςτουσ 
ϊμουσ του μπροςτινοφ. Τα «άρματα» παίρνουν κζςθ ςτθν αφετθρία και αρχίηει θ αρματοδρομία. 

 

143. ΑΡΜΑΣΟΔΡΟΜΚΕ ΚΑΡΟΣΑΚΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ηευγάρια. Ο πιο ελαφρφσ γζρνει μπροςτά, πζφτει ςτα γόνατα 
και ακουμπά τισ παλάμεσ του ςτο ζδαφοσ. Ο άλλοσ ςτζκεται πίςω του, του πιάνει τα πόδια και τα 
ςθκϊνει, ζτςι ϊςτε ο μπροςτινόσ να περπατά πλζον με τισ παλάμεσ «καροτςάκι». Τα «άρματα» 
παίρνουν κζςθ ςτθν αφετθρία και κερδίηει το ηευγάρι που ζφταςε πρϊτο ςτον τερματιςμό. 

 

144. Ο ΜΤΛΟ 

 

Τλικά: 1 κοντάρι ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι κατ’ Ενωμοτίεσ. Μπροςτά από κάκε Ενωμοτία υπάρχει το ςθμαιάκι τθσ 
ςε απόςταςθ 8 – 10 m. Με το ςφνκθμα ο πρϊτοσ κάκε Ενωμοτίασ ξεκινάει, φτάνει ςτο κοντάρι, 
κάνει ζνα γφρο, επιςτρζφει, πιάνει το δεφτερο, τρζχουν μαηί, φτάνουν ςτο κοντάρι, κάνουν το 
γφρο του κονταριοφ, επιςτρζφουν, πιάνουν τον τρίτο κ.ο.κ.  
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145. ΔΡΟΜΟ ΕΝΟ ΠΟΔΚΟΤ 

 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι κατ’ Ενωμοτίεσ, ο ζνασ πίςω από τον άλλον. Εκτόσ του Ενωμοτάρχθ, που 
ζχει ελεφκερα τα χζρια του, οι επόμενοι πιάνουν με το αριςτερό τουσ χζρι το αριςτερό πόδι του 
μπροςτινοφ τουσ. Με το ςφνκθμα τρζχουν τθ διαδρομι κουτςό ωσ τον τερματιςμό. Θ Ενωμοτία 
ακυρϊνεται, αν άλλο αριςτερό πόδι εκτόσ του Υπενωμοτάρχθ που είναι ο τελευταίοσ πατιςει ςτο 
ζδαφοσ. 

  

146. ΒΑΡΕΛΑΚΚΑ  

Τλικά: - 

Περιγραφή: Θ Ενωμοτίεσ ςτθ ςειρά για ςκυταλοδρομία. Πλοι ςκφβουν «βαρελάκια» εκτόσ από τον 
τελευταίο, ο οποίοσ πρζπει να πθδιξει πάνω από ζνα – ζνα τα «βαρελάκια», να φτάςει μπροςτά, 
να γίνει κι αυτόσ «βαρελάκι» και να περάςει ο επόμενοσ, κ.ο.κ. μζχρι να τελειϊςουν όλοι.  

 

147. Η ΜΠΑΛΑ ΣΟ ΣΟΤΝΕΛ  

Τλικά: 1 μπάλα ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία μπαίνει ςτθ ςειρά. Θ μπάλα ςτον πρϊτο, που με το ςφνκθμα τθν πετά 
προσ τα πίςω για τον τελευταίο. Αυτόσ πιάνει τθ μπάλα ςτακερά ςτον αζρα, περνά κάτω από τα 
πόδια όλων των παιδιϊν τθσ Ενωμοτίασ και βγαίνει μπροςτά κ.ο.κ. Αν ο τελευταίοσ δεν πιάςει 
ςτακερά τθν μπάλα πριν αυτι πζςει ςτο ζδαφοσ, τότε θ μπάλα επιςτρζφεται ςτον πρϊτο για να 
τθν ξαναπετάξει μζχρι ο τελευταίοσ να τθν πιάςει ςτακερά.  

 

148. ΤΓΧΡΟΝΚΚΟ ΚΚ 

Τλικά: 2 μαδζρια για κάκε Ενωμοτία και 2 ςχοινιά μικουσ 2 m για κάκε πρόςκοπο 

Περιγραφή: Θ Ενωμοτία ακουμπάει τα μαδζρια ςτο ζδαφοσ, παράλλθλα μεταξφ τουσ και ςε 
απόςταςθ περίπου 40 cm το ζνα από το άλλο. Κατόπιν κάτω από κάκε μαδζρι περνάει τόςα 
ςχοινιά όςοι και οι πρόςκοποι. Τισ άκρεσ κάκε ςχοινιοφ τισ δζνει μεταξφ τουσ, ϊςτε το ςχοινί να 
ςχθματίςει κφκλο. Τζλοσ όλοι οι πρόςκοποι τθσ Ενωμοτίασ ανεβαίνουν ςτα μαδζρια, πατϊντασ το 
δεξί τουσ πόδι ςτο ζνα μαδζρι και το αριςτερό ςτο άλλο και κρατϊντασ με το δεξί τουσ χζρι το ζνα 
ςχοινί και με το αριςτερό το άλλο. Με το ςφνκθμα ξεκινοφν με ςυγχρονιςμό, ςθκϊνοντασ όλοι μαηί 
πρϊτα το ζνα πόδι και ταυτόχρονα το μαδζρι (τραβϊντασ όλα τα ςχοινιά) και κατόπιν το ίδιο με το 
άλλο πόδι κ.ο.κ. 
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149. ΜΑΚΡΚΑ ΓΑΪΔΟΤΡΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ μεγάλων παιδιϊν. Θ μία ομάδα είναι θ «μακριά γαϊδοφρα» και 
θ άλλθ οι «αναβάτεσ». Σκοπόσ των «αναβατϊν» είναι να ανζβουν όλοι πάνω ςτθ «μακριά 
γαϊδοφρα», χωρίσ να πζςει κανείσ, ενϊ ςκοπόσ τθσ «μακριάσ γαϊδοφρασ» είναι να τουσ αντζξει. Ζνα 
παιδί δεν ανικει ςε καμία ομάδα και κάνει το «μαξιλάρι», ακουμπϊντασ με τθν πλάτθ ςε τοίχο ι 
άλλο ςτακερό ςθμείο. Τα παιδιά τθσ «μακριάσ γαϊδοφρασ» ςκφβουν μπροςτά, οριηοντιϊνοντασ τθν 
πλάτθ τουσ και ο κακζνασ αγκαλιάηει ςφιχτά τθ μζςθ του μπροςτινοφ του, προςζχοντασ να ζχει 
καλυμμζνο ςτο πλάι το κεφάλι του και πατϊντασ γερά με τα πόδια ςε διάςταςθ. Ο μπροςτινόσ 
αγκαλιάηει το «μαξιλάρι». Με το ςφνκθμα, ο πρϊτοσ «αναβάτθσ» φωνάηει «Μακριά γαϊδοφρα!». 
Ραίρνει φόρα, πθδάει «βαρελάκι» πάνω από τον τελευταίο τθσ «μακριάσ γαϊδοφρασ» και 
προςπακεί να προςγειωκεί όςο πιο μπροςτά μπορεί ςτθ ςειρά. Αν κατά τθν πτϊςθ δεν καταφζρει 
να ςτθριχτεί και κάποιο μζροσ του ςϊματόσ του ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, θ ομάδα του χάνει. 
Πμοια, αν κάποιοσ από τθ «μακριά γαϊδοφρα» δεν αντζξει και πζςει κάτω, θ δικι του ομάδα χάνει. 
Αλλιϊσ, παίρνει ςειρά ο επόμενοσ των «αναβατϊν». Αν ζχουν ανζβει όλοι οι «αναβάτεσ και θ 
«μακριά γαϊδοφρα» αντζχει, τότε για να αναδειχκεί ο νικθτισ, ο πρϊτοσ «αναβάτθσ» δείχνει με τα 
δάχτυλά του ζναν αρικμό και ο πρϊτοσ τθσ μακριάσ γαϊδοφρασ μαντεφει αν είναι μονόσ ι ηυγόσ, με 
μάρτυρα το «μαξιλάρι». Αν νικιςει θ «μακριά γαϊδοφρα», οι ομάδεσ αλλάηουν ρόλουσ, αλλιϊσ 
ςυνεχίηουν όπωσ πριν. Ρροςοχι μθ χτυπιςει κανείσ! 

 

150. ΣΟ ΜΑΝΣΗΛΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ, που ςτζκονται αντιμζτωπεσ ςε δφο παράλλθλεσ 
γραμμζσ με απόςταςθ 15 m μεταξφ τουσ. Ανάμεςα ςτισ δφο γραμμζσ και ςτθ μζςθ τθσ απόςταςθσ 
ζχουμε χαράξει ζναν κφκλο ακτίνασ 1,5 m. Στο κζντρο του κφκλου υπάρχει ζνα μαντιλι. Σε κάκε 
ομάδα δίνουμε ζναν αρικμό ςτα παιδιά, αρχίηοντασ από το 1 και προχωρϊντασ το 2, το 3 κ.ο.κ. Το 
παιχνίδι αρχίηει με τον Αρχθγό να φωνάηει ζναν αρικμό. Τα παιδιά που άκουςαν τον αρικμό τουσ 
προςπακοφν να πάρουν το μαντιλι και να το φζρουν πίςω ςτθ γραμμι τθσ ομάδασ τουσ, θ οποία 
ζτςι κερδίηει 1 πόντο. Αν κάποιοσ πατιςει μζςα ςτον κφκλο, τότε θ αντίπαλθ ομάδα κερδίηει 1 
πόντο. Αν κάποιοσ πάρει το μαντιλι και ο αντίπαλοσ προλάβει και τον αγγίξει, πριν φτάςει ςτθ 
γραμμι τθσ ομάδασ του, τότε τον πόντο κερδίηει θ αντίπαλθ ομάδα. Ο Αρχθγόσ μπορεί να φωνάξει 
και δεφτερο ι και τρίτο αρικμό, ενϊ οι προθγοφμενοι παίηουν ακόμα.  

Παραλλαγή: Οι αρικμοί να δίνονται με ςιματα μορσ ι βραχιόνων. 

 

151. ΚΡΟΚΟΔΕΚΛΟΚ ΚΑΚ ΚΡΟΣΑΛΚΕ 

Τλικά: - 

Περιγραφή:  

Χωριηόμαςτε ςε δφο ομάδεσ, τουσ «κροκόδειλουσ» και τουσ «κροταλίεσ». Στο ζδαφοσ ζχουμε 
χαράξει δφο παράλλθλεσ γραμμζσ που απζχουν μεταξφ τουσ 3 - 4 m («φωλιζσ»), ςτθ μία από τισ 
οποίεσ παρατάςςονται οι «κροκόδειλοι» και ςτθν άλλθ οι «κροταλίεσ». Σε απόςταςθ 10 – 15 m 
πίςω από κάκε «φωλιά» ζχουμε χαράξει μία δεφτερθ παράλλθλθ γραμμι («καταφφγιο»). Ο 
Αρχθγόσ αρχίηει να διθγείται μία ιςτορία τθσ ηοφγκλασ. Πποτε ακοφγεται θ λζξθ «κροκόδειλοσ», οι 
«κροκόδειλοι» κυνθγοφν τουσ «κροταλίεσ» και προςπακοφν να τουσ αγγίξουν πριν φτάςουν ςτο 
«καταφφγιό» τουσ (όποιοσ φτάςει εκεί δεν κινδυνεφει), οπότε κερδίηουν 1 πόντο. Ακριβϊσ το 
αντίςτροφο γίνεται όταν ακοφγεται θ λζξθ «κροταλίασ». Θ ιςτορία μπορεί να κρφβει εκπλιξεισ (π.χ. 
λζξεισ όπωσ κρότοσ, κροκόσ κρουαςάν κ.α.). Νικιτρια θ ομάδα που κα ςυμπλθρϊςει οριςμζνο 
αρικμό πόντων.  
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152. ΦΛΚΚ – ΦΛΟΚ - ΦΛΑΚ 

Τλικά: 1 κοντάρι για κάκε πρόςκοπο 

Περιγραφή:  

Τα παιδιά ςτζκονται ςε κφκλο, κρατϊντασ με το δεξί τουσ χζρι το κοντάρι τουσ. Πποτε ο 
βακμοφόροσ πει «φλικ», όλοι αφινουν αμζςωσ το κοντάρι τουσ, και πιάνουν το κοντάρι του 
διπλανοφ τουσ προσ τα δεξιά. Πταν πει «φλοκ», πιάνουν το κοντάρι του διπλανοφ τουσ προσ τα 
αριςτερά. Πταν πει «φλακ» αφινουν το κοντάρι τουσ, κάνουν μία γριγορθ περιςτροφι γφρω από 
τον εαυτό τουσ και ξαναπιάνουν το κοντάρι τουσ πριν πζςει. Πποιοσ βρεκεί χωρίσ κοντάρι βγαίνει 
από το παιχνίδι. Τα «φλικ», «φλοκ» και «φλακ» ςυνεχίηονται όλο και πιο γριγορα μζχρι να βγει ο 
τελικόσ νικθτισ. 

 

153. Η ΜΠΟΤΓΑΔΑ 

Τλικά: 1 ςχοινί, 20 μανταλάκια για κάκε Ενωμοτία, ςε ξεχωριςτά χρϊματα. 

Περιγραφή: Απλϊνουμε το ςχοινί. Κάκε Ενωμοτία ζχει ςτα χζρια τθσ ίςο αρικμό από μανταλάκια 
διαφορετικοφ χρϊματοσ. Με το ςφφριγμα, όλοι προςπακοφν ν’ απλϊςουν τα μανταλάκια τουσ ςτο 
ςχοινί και παράλλθλα να πάρουν από το ςχοινί τα μανταλάκια των αντίπαλων ομάδων. Μετά από 
10 δευτερόλεπτα ακολουκεί το δεφτερο ςφφριγμα και όλοι ςταματάνε το άπλωμα, Μετράμε και 
κερδίηει θ ομάδα που ζχει τα περιςςότερα μανταλάκια. 

 

154. ΜΟΤΚΚΕ ΚΑΡΕΚΛΕ 

Τλικά: Καρζκλεσ, κατά 1 λιγότερεσ από τουσ παίκτεσ και 1 καςετόφωνο ι ραδιόφωνο με μουςικι. 

Περιγραφή: Βάηουμε τισ καρζκλεσ ςε κφκλο με μζτωπο προσ τα ζξω. Αρχίηει να παίηει θ μουςικι 
και τα παιδιά τρζχουν γφρω – γφρω από τισ καρζκλεσ. Ξαφνικά θ μουςικι ςταματάει. Πλοι 
προςπακοφν να προλάβουν να κακίςουν ςε μία καρζκλα. Πποιοσ μείνει όρκιοσ βγαίνει από το 
παιχνίδι παίρνοντασ μαηί του μία καρζκλα. Νικθτισ είναι όποιοσ μείνει τελευταίοσ. 

 

155. Ο ΚΤΚΛΟ ΜΕ ΣΑ ΜΑΝΣΗΛΚΑ 

Τλικά: Χαρτάκια με ερωτιςεισ ι απαιτιςεισ γνϊςεων, τουλάχιςτον διπλάςια από τα παιδιά 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο με μζτωπο προσ το κζντρο και όλα εκτόσ από ζνα 
τοποκετοφν μπροςτά τουσ τα μαντιλια τουσ. Στο κζντρο μπαίνει ζνα μαντιλι, μζςα ςτο οποίο 
ζχουμε τυλίξει τα χαρτάκια. Τα παιδιά αρχίηουν να τρζχουν γφρω – γφρω και με το ςφφριγμα όλοι 
προςπακοφν να πάρουν κζςθ ςτον κφκλο, πίςω από ζνα μαντιλι. Πποιοσ δεν τα καταφζρει πάει 
ςτο κζντρο και διαλζγει χαρτάκι από το μαντιλι. Αν απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ ςυνεχίηει, αλλιϊσ 
βγαίνει από το παιχνίδι, παίρνοντασ μαηί του το μαντιλι του. Νικθτισ όποιοσ μείνει τελευταίοσ. 
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156. ΣΑ ΛΑΦΤΡΑ 

 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Χαράςςουμε ςτο ζδαφοσ ζναν κφκλο διαμζτρου 5 – 8 m. Στο κζντρο τοποκετοφμε 
διάφορα αντικείμενα (π.χ. μαντιλια) κατά 1 λιγότερο από τα παιδιά. Πλοι αρχίηουν να γυρίηουν 
τροχάδθν γφρω από τον κφκλο. Με το ςφφριγμα τρζχουν προσ το κζντρο του κφκλου και 
προςπακοφν να πάρουν ζνα αντικείμενο. Πποιοσ δεν τα καταφζρει βγαίνει από το παιχνίδι μαηί με 
ζνα αντικείμενο. Νικθτισ είναι όποιοσ μείνει τελευταίοσ. 

Παραλλαγή: Αντί για ςφυρίγματα να υπάρχει μουςικι που να ςταματάει. 

 

157. ΟΚ ΨΕΚΡΕ 

 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Οι παίκτεσ ςυγκεντρϊνονται μζςα ςε κφκλο. Αυτόσ που ξεκινάει το παιχνίδι ρίχνει τθ 
μπάλα προσ τα πάνω, ζτςι ϊςτε να πζςει περίπου ςτο κζντρο του κφκλου ενϊ ταυτόχρονα φωνάηει 
το όνομα ενόσ παιδιοφ. Το παιδί που άκοφςε το όνομά του προςπακεί να πιάςει τθ μπάλα ενϊ οι 
υπόλοιποι τρζχουν να ςωκοφν. Πταν τθν πιάςει φωνάηει δυνατά «Στοπ». Πλοι μζνουν ακίνθτοι 
εκεί που είναι κι αυτόσ ςθμαδεφει κάποιον με τθ μπάλα και προςπακεί να τον πετφχει. Αν τα 
καταφζρει, τότε αυτόσ που χτυπικθκε παίρνει μία «ψείρα», αλλιϊσ παίρνει τθν «ψείρα» αυτόσ 
που αςτόχθςε.  

 

158. ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΟΤΝ 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Ζνασ φφλακασ ςτζκεται με πλάτθ προσ τα υπόλοιπα παιδιά, που βρίςκονται ςε 
απόςταςθ 15 m. Ο φφλακασ μετράει μζχρι το 3, ενϊ τα παιδιά προχωροφν προσ αυτόν, γυρίηει 
απότομα και όποιον αντιλθφκεί να κινείται, τον ςτζλνει πίςω ςτθ γραμμι των 15 m. Ξαναγυρίηει, 
ξαναρχίηει να μετράει κ.ο.κ. Πποιο παιδί καταφζρει να φτάςει τον φφλακα, παίρνει τθ κζςθ του. 

 Παραλλαγή: 1) Πταν ο φφλακασ τελειϊςει το μζτρθμα, φωνάηει ζνα παράγγελμα π.χ. «ςτα 
τζςςερα», «κουτςό», «με τθν κοιλιά», «ςτα γόνατα» κλπ. Τότε όλα τα παιδιά ςταματοφν απότομα 
και παίρνουν τθν ςτάςθ που άκουςαν. 2) Ο φφλακασ περπατάει, τα παιδιά τον ακολουκοφν, 
μετράει ωσ το 3 και γυρίηει ξαφνικά , οπότε τα παιδιά «παγϊνουν» ςαν αγάλματα. Πποιοσ 
κουνθκεί βγαίνει. 

 

159. ΑΛΤΚΔΑ ΜΕ ΡΟΤΧΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Με το ςφνκθμα κάκε Ενωμοτία προςπακεί ςε οριςμζνο χρόνο να φτιάξει τθ 
μακρφτερθ αλυςίδα, χρθςιμοποιϊντασ οτιδιποτε φοροφν πάνω τουσ τα παιδιά (μαντιλια, 
μπουφάν, πουκάμιςα, μπλοφηεσ κ.α.). Τα ροφχα αρκεί απλϊσ να ακουμπάνε το ζνα με το άλλο και 
να απλϊνονται ςε μάκροσ. 

 Παραλλαγή: 1) Στθν αλυςίδα να μποροφν να πάρουν μζροσ και οι πρόςκοποι χρθςιμοποιϊντασ το 
ςϊμα τουσ 2) Ο αγϊνασ να είναι ποιοσ κα φτάςει πρϊτοσ ςε οριςμζνθ απόςταςθ. 

 

160. ΚΑΣΑΚΣΗΣΕ ΕΔΑΦΟΤ 

Τλικά: 1 μπάλα ι 1 μπαλάκι ανά Ενωμοτία 

Περιγραφή: Με το ςφνκθμα ο πρϊτοσ κάκε Ενωμοτίασ πετάει τθ μπάλα όςο γίνεται πιο ψθλά και 
μπροςτά ϊςτε τρζχοντασ να τθν ξαναπιάςει χωρίσ να κτυπιςει ςτο ζδαφοσ. Με το πιάςιμο 
κοκαλϊνει. Εκεί παραδίδει τθν μπάλα ςτον επόμενο για να ςυνεχίςει τθν κατάκτθςθ του εδάφουσ 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν θ μπάλα πζςει  ςτο ζδαφοσ επιςτρζφεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο, όπου 
περιμζνει ακόμα ο προθγοφμενοσ. Κερδίηει θ Ενωμοτία που προχϊρθςε περιςςότερο από τθν 
αρχικι κζςθ. 

  

161. ΣΟ ΜΟΚΡΑΜΑ ΣΟΤ ΧΟΚΝΚΟΤ 

Τλικά: Ζνα αρκετά μεγάλο κομμάτι χοντροφ ςκοινιοφ  

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ, που ςτζκονται αντιμζτωπεσ από τθ μία κι από τθν 
άλλθ μεριά μίασ γραμμισ που ζχουμε χαράξει ςτο ζδαφοσ. Ράνω ςτθ γραμμι είναι 
κουλουριαςμζνο το ςκοινί με τισ άκρεσ του να φαίνονται ςτισ δφο μεριζσ τθσ γραμμισ. Με τθν 
ζναρξθ του παιχνιδιοφ, κάκε ομάδα προςπακεί να τραβιξει προσ τθν πλευρά τθσ όςο περιςςότερο 
ςκοινί μπορεί. 

 

162. ΠΗΔΑ ΣΟ ΧΟΚΝΚ 

Τλικά: 1 ςχοινί που ζχει δεμζνο ςτθν άκρθ του ζνα μπαλάκι 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν κφκλο. Ο Αρχθγόσ ςτο κζντρο, κρατάει το ςχοινί με το 
μπαλάκι, που ζχει μικοσ όςο θ ακτίνα του κφκλου, και το γυρνάει γφρω – γφρω . Τα παιδιά πρζπει 
να αποφεφγουν το κτφπθμα τθσ μπάλασ πθδϊντασ ελαφρά, χωρίσ όμωσ να φφγουν από τθν νοθτι 
ακτίνα του κφκλου. Πποιο παιδί χτυπθκεί από το μπαλάκι βγαίνει από το παιχνίδι.. 

Παραλλαγή: Τα παιδιά ζχουν αφιςει το μαντιλι τουσ μζςα ςτον κφκλο και πρζπει να το πιάςουν. 
Πποιοσ το πιάςει ςϊνεται. Πποιοσ χτυπθκεί από το μπαλάκι βγαίνει από το παιχνίδι. 
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163. Ο ΒΟΑ 

Τλικά: 1 ςχοινί 10 – 15 m για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ κρατοφν το ςχοινί (το «βόα»), ο Ενωμοτάρχθσ τθ μία άκρθ, ο 
Υπενωμοτάρχθσ τθν άλλθ και οι υπόλοιποι ενδιάμεςα. Με το ςφνκθμα προςπακοφν να κυκλϊςουν 
προςκόπουσ άλλων Ενωμοτιϊν, ενϊνοντασ τισ άκρεσ του ςχοινιοφ και κλείνοντασ τον κφκλο. Πςοι 
βρεκοφν μζςα ςτο «βόα» βγαίνουν από το παιχνίδι, όπωσ και όςοι αφιςουν το ςχοινί από τα χζρια 
τουσ. Οι άλλεσ Ενωμοτίεσ με τθ ςειρά τουσ προςπακοφν να κάνουν το ίδιο, οπότε γίνεται χαμόσ. 

Παραλλαγή: Αντί για ζνα ςχοινί υπάρχουν πολλά μικρότερα και οι πρόςκοποι τα κρατοφν ςτθ 
ςειρά ο ζνασ τθ μία άκρθ και ο άλλοσ τθν άλλθ ςχθματίηοντασ το «βόα».  Ρροςοχι μθ ςπάςει το 
φίδι. 

 

164. ΣΟ ΦΚΔΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Πλοι ςε ςειρζσ κατ’ Ενωμοτίεσ. Το αριςτερό χζρι κάκε παιδιοφ περνάει κάτω από τα 
πόδια του και το δεξί πιάνει το αριςτερό χζρι του μπροςτινοφ του. Ο τελευταίοσ τθσ ςειράσ περνά 
πίςω ςτθ ηϊνθ του ζνα μαντιλι. Με το ςφνκθμα κάκε «φίδι» προςπακεί να «δαγκϊςει τθν ουρά» 
των άλλων «φιδιϊν», παίρνοντασ με το ελεφκερο δεξί χζρι του πρϊτου το μαντιλι του τελευταίου 
τθσ άλλθσ Ενωμοτίασ. Πποια Ενωμοτία χάςει το μαντιλι τθσ ι διαλφςει τθν αλυςίδα τθσ βγαίνει 
από το παιχνίδι.  

 

165. ΣΑ ΠΟΝΣΚΚΚΑ ΚΑΚ Η ΓΑΣΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν τριάδεσ. Κάκε τριάδα αποτελεί τον «ποντικό», ενϊ ζνα ακόμα 
παιδί είναι θ «γάτα». Τα τρία παιδιά που αποτελοφν τον «ποντικό» δίνουν τα χζρια τουσ και 
ςχθματίηουν ζναν κφκλο. Ζνα από τα παιδιά ζχει ςτθ ηϊνθ του το μαντιλι του, που είναι θ ουρά 
του «ποντικοφ». Θ «γάτα» προςπακεί να πιάςει όςο πιο πολλοφσ «ποντικοφσ» μπορεί, αλλά κα τα 
καταφζρει μόνο αν τουσ πάρει τθν ουρά. Οι «ποντικοί» κινοφνται ζτςι ϊςτε θ ουρά τουσ πάντα να 
είναι μακριά από τθ γάτα. 

 

166. ΑΡΑΧΝΕ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τζςςερισ πρόςκοποι ενϊνουν τα χζρια τουσ, ζτςι ϊςτε να ςχθματίςουν ζνα δίχτυ. 
Αυτοί αποτελοφν τον ιςτό τθσ αράχνθσ. Οι υπόλοιποι κινοφνται ςε ζνα κακοριςμζνο χϊρο και 
προςπακοφν να ξεφφγουν από τον ιςτό. Πποιοσ ςυλλαμβάνεται γίνεται μζροσ του ιςτοφ και το 
παιχνίδι ςυνεχίηεται ϊςπου να μείνει μόνο ζνασ επιηϊν που είναι και ο νικθτισ.  

 

167. ΑΝΣΚΙΕΣΕ ΕΝΣΟΛΕ (ΠΑΝΔΑΚΜΟΝΚΟ) 

Τλικά: Χαρτάκια με αντίκετεσ εντολζσ, όπωσ «Άνοιξε τθν πόρτα τθσ εςτίασ», «Μθν αφιςεισ κανζνα 
να ανοίξει τθν πόρτα τθσ εςτίασ», «Κάκιςε ςτο πάτωμα», «Μθν αφιςεισ κανζνα να κακίςει ςτο 
πάτωμα» κ.ο.κ. 

Περιγραφή: Μοιράηουμε ςτον κακζνα από ζνα διπλωμζνο χαρτάκι. Με το πρϊτο ςφφριγμα 
ανοίγουν όλοι τα χαρτάκια και προςπακοφν να εκτελζςουν τισ εντολζσ. Στο δεφτερο ςφφριγμα 
όλοι επιςτρζφουν ςτισ γωνιζσ τουσ. 
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168. ΑΕΡΟΜΑΧΚΕ 

Τλικά: Μπαλόνια  

Περιγραφή: Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δυο ομάδεσ, τουσ «καταςτροφείσ» και τουσ «υπεραςπιςτζσ». 
Ζνα μπαλόνι πετιζται ςτον αζρα και οι «καταςτροφείσ» προςπακοφν να το ςπάςουν, ενϊ οι 
«υπεραςπιςτζσ» να το ςϊςουν με οποιονδιποτε τρόπο. Πταν το μπαλόνι ςκάςει οι ομάδεσ 
αλλάηουν ρόλουσ.  

 

169. ΟΚ ΚΠΠΟΣΕ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ηευγάρια. Ο πιο ελαφρφσ ανεβαίνει «καλικοφτςα» ςτθν 
πλάτθ του άλλου, βάηει το μαντιλι ςτθ ηϊνθ του και είναι ο «ιππότθσ», ενϊ ο άλλοσ είναι το 
«άλογο». Πλα τα ηευγάρια διαςκορπίηονται ςτο χϊρο. Με το ςφνκθμα οι «ιππότεσ» προςπακοφν 
να αρπάξουν το μαντιλι των άλλων «ιπποτϊν». Τα «άλογα» δεν μποροφν να αρπάξουν μαντιλια, 
μποροφν όμωσ να κάνουν ελιγμοφσ και κινιςεισ, επικετικζσ ι αμυντικζσ, ςε ςυνεργαςία με τον 
«ιππότθ». 

 

170. ΠΑΣΗΣΕ ΣΑ ΜΠΑΛΟΝΚΑ 

Τλικά: 1 μπαλόνι φουςκωμζνο και δεμζνο με ςπάγκο μικουσ 1 m για κάκε παιδί 

Περιγραφή: Πλοι ςκορπίηονται ςτο χϊρο και δζνουν ςτον αςτράγαλό τουσ το ςπάγκο, ζτςι ϊςτε το 
μπαλόνι να ακουμπάει ςτο ζδαφοσ. Με το ςφνκθμα κάκε παιδί κυνθγά τα άλλα παιδιά και 
προςπακεί να πατιςει το μπαλόνι τουσ και να το ςκάςει. Νικθτισ είναι όποιοσ μείνει τελευταίοσ 
και καταφζρει να επιβιϊςει από τθ … ςφαγι. 

 
171. ΣΑ ΜΚΚΡΟΒΚΑ 

Τλικά: 2 μανταλάκια για κάκε πρόςκοπο 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςκορπίηονται ςτο χϊρο κρατϊντασ το κακζνα ςτα χζρια του 2 μανταλάκια 
(«μικρόβια»). Με το ςφνκθμα κάκε παιδί προςπακεί να κολλιςει τα δικά του «μικρόβια» ςε άλλα 
παιδιά (να μαγκϊςει τα μανταλάκια του ςτα ροφχα τουσ) και να αποφφγει τα «μικρόβια» που 
προςπακοφν να του «κολλιςουν» οι άλλοι. Το παιχνίδι λιγει ςε 1 λεπτό με νικθτι αυτόν που ζχει 
πάνω του τα λιγότερα «μικρόβια». 

 

172. ΚΤΝΗΓΚ ΠΟΤΛΚΩΝ 

Τλικά: Χαρτάκια με τα ονόματα πουλιϊν 

Περιγραφή: Στθν πλάτθ κάκε παιδιοφ καρφιτςϊνουμε ζνα χαρτάκι με το όνομα ενόσ πουλιοφ. Με 
το ςφνκθμα, κάκε παιδί προςπακεί να διαβάςει τα χαρτάκια των άλλων, φυλάγοντασ ςυγχρόνωσ 
τθν πλάτθ του ϊςτε να μθ του διαβάςουν το δικό του. Πποια Ενωμοτία καταγράψει τα 
περιςςότερα πουλιά κερδίηει. 

 Παραλλαγή: Το ίδιο με άλλο κζμα, π.χ. κομμζνεσ διαφθμίςεισ από περιοδικά και εφθμερίδεσ 

 

173. ΚΤΝΗΓΗΣΟ ΣΑΜΠΟΤ 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Ζνα παιδί ορίηεται «κυνθγόσ» και προςπακεί να πιάςει κάποιο άλλο παιδί. Πποιοσ 
πιαςτεί παίρνει τθν κζςθ του «κυνθγοφ». Ζνα παιδί, για να προφυλαχκεί, μπορεί να πάρει μια 
ςτάςθ που ορίηεται ςτθν αρχι του παιχνιδιοφ ςαν «ταμποφ», π.χ. να ςθκϊςει το δεξί πόδι, να 
πζςει κάτω με τθν πλάτθ, να πιάςει με το δεξί του χζρι το αριςτερό του πόδι κλπ. Τα όρια του 
γθπζδου είναι προκακοριςμζνα και όποιο παιδί τα περάςει βγαίνει από το παιχνίδι.  

Παραλλαγή: 1) Ο «κυνθγόσ» μπορεί να πιάςει ζνα παιδί όταν είναι μόνο του, μόλισ όμωσ το παιδί 
πιαςτεί χζρι – χζρι με ζνα άλλο παιδί, τότε ο κυνθγόσ δεν ζχει δικαίωμα να το πιάςει.  2) Πποιοσ 
πάρει τθ ςτάςθ «ταμποφ» να μπορεί να κινθκεί ξανά μόνο αν τον αγγίξει κάποιο άλλο παιδί εκτόσ 
του «κυνθγοφ». 

  

174. ΚΟΣΑ - ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΚΑΚ ΑΛΕΠΟΤ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά («κοτόπουλα») πιάνονται από τθ μζςθ. Ο πρϊτοσ («κότα») προςτατεφει τα 
κοτόπουλα ανοίγοντασ ςτα πλάγια τα χζρια του. Θ «αλεποφ» προςπακεί να πιάςει το τελευταίο 
«κοτόπουλο». Τα «κοτόπουλα» μετακινοφνται δεξιά - αριςτερά, χωρίσ να αφινουν τθ μζςθ του 
προθγοφμενου, για να αποφφγουν το πιάςιμο τθσ «αλεποφσ». Πταν θ «αλεποφ» πιάςει το 
τελευταίο «κοτόπουλο», τότε γίνεται «κοτόπουλο» και θ «κότα» γίνεται «αλεποφ». 

 

175. ΚΤΝΗΓΗΣΟ ΜΕ ΔΚΑΚΟΠΗ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Σαν το απλό κυνθγθτό, με τθ διαφορά ότι ο κυνθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε φορά 
να κυνθγιςει εκείνο το παιδί που πζραςε μεταξφ αυτοφ και του παιδιοφ που κυνθγοφςε. Για να 
διακρίνεται, ο κυνθγόσ κρατάει ςτο χζρι το μαντιλι του. Πταν ο κυνθγόσ πιάςει ζνα παιδί, τότε το 
παιδί αυτό γίνεται κυνθγόσ. 

  

176. ΛΑΒΤΡΚΝΙΟ (PACMAN) 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Το παιχνίδι αυτό είναι ωραίο με πολλά παιδιά. Ζνα από αυτά είναι ο «κυνθγόσ» και 
ζνα άλλο το «κιραμα». Τα υπόλοιπα μπαίνουν ςε ςειρζσ (π.χ. τετράδεσ ι πεντάδεσ), αραιϊνουν, 
ςτοιχίηονται και ηυγίηονται, ζτςι ϊςτε με ζκταςθ των χεριϊν να ςχθματίηουν διαδρόμουσ τόςο 
μεταξφ των ςειρϊν, όςο και μεταξφ των ηυγϊν (αν κάνουν ςτροφι 90ο). Με το ςφφριγμα αρχίηει θ 
καταδίωξθ. «Κυνθγόσ» και «κιραμα», μποροφν να μπαινοβγαίνουν ςτουσ διαδρόμουσ, αλλά όχι να 
περνοφν κάτω από τα τεντωμζνα χζρια των παιδιϊν. Ο Αρχθγόσ ξαφνικά ςφυρίηει και τότε τα 
παιδιά που ςχθματίηουν τουσ διαδρόμουσ κάνουν ςτροφι 90

ο
 γφρω από τον εαυτό τουσ, οπότε οι 

διάδρομοι αλλάηουν. 

 

177. ΚΠΠΟΔΡΟΜΚΟ 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Τα παιδιά (πρζπει να είναι αρκετά) ςε κφκλο με μζτωπο προσ το κζντρο. Ο Αρχθγόσ τα 
αρικμεί π.χ. ανά 5, αρχίηοντασ από κάποιον που παίρνει το 1, ο επόμενοσ το 2, κατόπιν το 3, το 4, 
το 5 και οι επόμενοι πάλι το 1, το 2, το 3 κλπ. μζχρι να κλείςει ο κφκλοσ (ζτςι π.χ. μπορεί αν ζχουμε 
25 παιδιά να υπάρχουν ςτον κφκλο 5 διαδοχικζσ πεντάδεσ). Ο Αρχθγόσ φωνάηει ζναν αρικμό (ι 
ςφυρίηει τελείεσ με τθ ςφυρίχτρα) π.χ. το 3. Τότε όςοι ζχουν το 3 κάνουν ζνα βιμα πίςω, ςτρίβουν 
δεξιά και προςπακοφν να πιάςουν τον αρικμό 3 που είναι μπροςτά τουσ και να ξεφφγουν από τον 
αρικμό 3 που είναι πίςω τουσ. Πποιοσ πιαςτεί βγαίνει από το παιχνίδι και γίνεται νζα αρίκμθςθ. 
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178. ΓΤΡΟΒΟΛΚΕ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε ηευγάρια ςχθματίηουν κφκλο με μζτωπο προσ το κζντρο, ζτςι ϊςτε ο 
δεφτεροσ κάκε ηευγαριοφ να ςτζκεται πίςω από τον πρϊτο, ο οποίοσ ζχει τα πόδια ςε διάςταςθ. 
Στο κζντρο του κφκλου βρίςκεται ζνα μαντιλι. Με το ςφφριγμα κάκε δεφτεροσ τρζχει προσ τα 
δεξιά και γφρω από τον κφκλο, φτάνει ςτον πρϊτο του ηευγαριοφ του, περνά κάτω από τα πόδια 
του και προςπακεί να πάρει πρϊτοσ το μαντιλι, για να κερδίςει 1 πόντο. Ραίηεται και ατομικά και 
Ενωμοτιακά. 

 

179. ΔΤΑΔΕ – ΣΡΚΑΔΕ - ΣΕΣΡΑΔΕ 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα 

Περιγραφή: Το παιχνίδι αυτό είναι πιο ωραίο με πολλά παιδιά. Τα παιδιά ςκορπίηονται ςτο χϊρο. 
Ο Αρχθγόσ αρχίηει να ςφυρίηει παφλεσ με τθ ςφυρίχτρα. Τα παιδιά προςπακοφν γριγορα να 
ςχθματίςουν γκρουπ με τόςα μζλθ, όςα και ο αρικμόσ των ςφυριγμάτων. Πςοι … περιςςεφουν 
βγαίνουν από το παιχνίδι, μζχρι να αναδειχκοφν οι νικθτζσ (οι δφο τελευταίοι) 

 

180. ΣΟ ΧΑΜΕΝΟ ΒΑΓΟΝΚ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςχθματίηουν «τραίνα» (τριάδεσ ι δυάδεσ, ανάλογα με το τι ζχουμε 
ςυμφωνιςει) και ςκορπίηονται ςτο χϊρο, εκτόσ από δφο που είναι μόνοι τουσ, ο «κυνθγόσ» και το 
«χαμζνο βαγόνι». Με το ςφνκθμα, ο «κυνθγόσ» καταδιϊκει το «χαμζνο βαγόνι», το οποίο ψάχνει 
να βρει ζνα «τραίνο» για να προςκολλθκεί. Αν τα καταφζρει, τότε το πρϊτο βαγόνι του «τραίνου» 
είναι υποχρεωμζνο να φφγει και να γίνει αυτό το «χαμζνο βαγόνι» κ.ο.κ.  

 

181. ΣΑ ΣΡΚΓΩΝΑ ΣΗ ΕΤΓΕΝΕΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τρεισ πρόςκοποι από κάκε Ενωμοτία ςχθματίηουν ζνα τρίγωνο κρατϊντασ ο ζνασ τα 
χζρια του άλλου και ζχοντάσ τα χζρια τουσ πάντα τεντωμζνα. Οι υπόλοιποι προςπακοφν να μπουν 
μζςα ςτα τρίγωνα των άλλων Ενωμοτιϊν. Οι τρεισ μποροφν να ςτριφογυρίηουν, να κάκονται, να 
ςθκϊνονται, ενϊ αυτόσ που προςπακεί να μπει μζςα δεν μπορεί να τουσ αγγίξει. Γα κάκε 
επιτυχθμζνθ είςοδο θ Ενωμοτία κερδίηει ζνα βακμό. 

Παραλλαγή: Οι πρόςκοποι που ςχθματίηουν τα τρίγωνα να ζχουν δεμζνα τα μάτια τουσ. 

 

182. ΑΜΠΑΡΚΖΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ. Κάκε ομάδα διαλζγει ζνα μζροσ που είναι θ «αμπάριηά» τθσ 
(π.χ. ζνα δζντρο, ζνασ ςτφλοσ κ.α.). Οι δφο «αμπάριηεσ» απζχουν 25 – 30 m. Σκοπόσ κάκε ομάδασ 
είναι να βρει αφφλακτθ τθν «αμπάριηα» τθσ άλλθσ και να τθν αγγίξει ι να αιχμαλωτίςει όλουσ τουσ 
αντίπαλουσ τθσ. Αν ζςτω ζνα παιδί ακουμπάει ςτθν «αμπάριηά» του, ο αντίπαλοσ δεν μπορεί να 
τθν αγγίξει. Αν ζνα παιδί βγει από τθν «αμπάριηά» του (ζχει πάρει «αμπάριηα») μετά από τον 
αντίπαλό του, τότε αν τον αγγίξει τον αιχμαλωτίηει. Πποιοσ παίρνει «αμπάριηα» πρζπει να το 
φωνάηει. Ο κακζνασ βγαίνει από τθν «αμπάριηα» και επιςτρζφει όποτε κζλει για να ξαναπάρει 
«αμπάριηα». Πταν αιχμαλωτιςτεί κάποιοσ το παιχνίδι ςταματάει και ο αιχμάλωτοσ οδθγείται ςτθ 
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«φυλακι», ζνα μζροσ 7 – 8 m από τθν «αμπάριηα» τθσ ομάδασ που τον αιχμαλϊτιςε, από όπου 
δεν μπορεί να κουνθκεί μζχρι να «ελευκερωκεί», ενϊ οι υπόλοιποι επιςτρζφουν ςτισ «αμπάριηζσ» 
τουσ. Για να ελευκερϊςει τουσ αιχμάλωτουσ ςυμπαίκτεσ του, ζνα παιδί  πρζπει να καταφζρει να 
αγγίξει ζςτω ζναν από αυτοφσ. Αν κάποιοσ μείνει τελευταίοσ, οι αντίπαλοί του υποχρεϊνονται να 
τον αντιμετωπίηουν ζνασ – ζνασ, παίρνοντασ όμωσ «αμπάριηα» μετά από αυτόν. 

 

183. ΜΠΑΝΑΝΟΜΑΧΚΑ 

Τλικά: 2 μπανάνεσ 

Περιγραφή: Δφο παίχτεσ κάκονται πλάτθ με πλάτθ, ο κακζνασ με μια μπανάνα ςτθν τςζπθ του. Με 
το ςφνκθμα βγάηουν τθν μπανάνα τουσ και προςπακοφν να τθν ξεφλουδίςουν χρθςιμοποιϊντασ 
μόνο το ζνα χζρι με ςτόχο να γυρίςουν πρϊτοι και να τθν λιϊςουν ςτο πρόςωπο του άλλου.  

 

184. ΜΑΞΚΛΑΡΟΜΑΧΚΑ 

Τλικά: 2 κουτιά ίδιου μεγζκουσ ι δφο καρζκλεσ και 2 μαξιλάρια.  

Περιγραφή: Τα κουτιά ι οι καρζκλεσ τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 1,5 m το ζνα από το άλλο. Κάκε 
παίκτθσ ςτζκεται όρκιοσ πάνω ςτο κουτί ι ςτθν καρζκλα και με το ςφνκθμα αρχίηει να χτυπάει τον 
άλλον με το μαξιλάρι του, προςπακϊντασ να τον κάνει να χάςει τθν ιςορροπία του.  

 

185. ΚΝΔΚΑΝΚΚΗ ΠΑΛΗ 

 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Δφο παιδιά πατοφν πάνω ςε μία γραμμι με τα πόδια ανοικτά ςε διάςταςθ. Ριάνονται 
με το δεξί χζρι και προςπακοφν ο κακζνασ να τραβιξει τον άλλο προσ το μζροσ του. Πποιοσ 
μετακινιςει ζςτω το ζνα πόδι από το ζδαφοσ χάνει.  

Παραλλαγή: Το ίδιο με τα δφο χζρια 

  

186. ΣΑ ΚΟΚΟΡΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε βακφ κάκιςμα μζςα ς' ζναν κφκλο. Κάκε παιδί προςπακεί με 
ςπρωξίματα των χεριϊν να βγάλει τον αντίπαλο του ζξω από τον κφκλο, χωρίσ να τεντϊςει τα 
πόδια του ι να πζςει ςτο ζδαφοσ.  

Παραλλαγή: Με ςταυρωμζνα τα χζρια πίςω ι ςτο ςτικοσ και ςε κζςθ κουτςό 

 

187. ΠΣΩΗ ΑΠΟ ΠΡΗΝΗΔΟΝ 

Τλικά: - 
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Περιγραφή: Πλα τα παιδιά ςε κφκλο ςτθ κζςθ πρθνθδόν. Κάκε παιδί προςπακεί να κάνει τον 
διπλανό του να ακουμπιςει τα γόνατά του ςτο ζδαφοσ ι να μετακινιςει τα πόδια του. Πποιοσ 
χάςει βγαίνει κι ζτςι ςιγά – ςιγά κλείνει ο κφκλοσ. 

 

188. ΗΚΩΝΟΜΑΣΕ ΑΝΑ ΔΤΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά  χωρίηονται ςε ηευγάρια και κάκονται κάτω πλάτθ με πλάτθ, μπλζκοντασ τα 
χζρια τουσ με τουσ αγκϊνεσ. Με το ςφνκθμα προςπακοφν να ςθκωκοφν ςπρϊχνοντασ ο ζνασ τον 
άλλον. Οι τελευταίοι που κα ςθκωκοφν είναι οι χαμζνοι. 

 

189. ΣΑ ΑΔΕΡΦΚΑ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Θ Ομάδα χωρίηεται ςτα δφο και ςχθματίηει δφο ομόκεντρουσ κφκλουσ. Κάκε ζνασ 
πρζπει να ζχει το ηευγάρι του («αδερφό») ςτον άλλο κφκλο. Με το ςφνκθμα, ο ζνασ κφκλοσ κινείται 
δεξιόςτροφα και ο άλλοσ αριςτερόςτροφα. Πταν ακουςτεί θ λζξθ «αδζρφια» τότε τα ηευγάρια 
βρίςκουν το ζνα το άλλο, ενϊνουν τουσ αγκϊνεσ τουσ και πλάτθ με πλάτθ κάκονται κάτω. Πποιο 
ηευγάρι κάτςει τελευταίο βγαίνει από το παιχνίδι. Κερδίηει το ηευγάρι που μείνει μζχρι το τζλοσ. 

 

190. ΣΑ ΔΚΔΤΜΑΚΚΑ 

 

Τλικά: 1 μπαλάκι τζνισ ανά 2 παιδιά. 

Περιγραφή: Το παιχνίδι ακολουκεί τθ λογικι που ζχουν οι μουςικζσ καρζκλεσ. Σχθματίηουμε 2 
ομόκεντρουσ κφκλουσ, ο ζνασ μζςα ςτον άλλον. Κάκε παιδί του ζξω κφκλου είναι ηευγάρι 
(«διδυμάκι») με κάποιο παιδί του εςωτερικοφ κφκλου. Με το ςφνκθμα ι με ςυνοδεία μουςικισ οι 
δφο κφκλοι περιςτρζφονται με αντίςτροφθ φορά, ο ζνασ δεξιόςτροφα και ο άλλοσ 
αριςτερόςτροφα. Με το δεφτερο ςφνκθμα ι το ςταμάτθμα τθσ μουςικισ, οι πρόςκοποι του ζξω 
κφκλου τρζχουν για να βρουν το «διδυμάκι» τουσ, να περάςουν κάτω από τα πόδια του και να 
αρπάξουν ζνα από τα μπαλάκια που βρίςκονται ςτο κζντρο του κφκλου. Τα μπαλάκια αυτά πρζπει 
να είναι κατά 1 λιγότερα από τα ηευγάρια των παιδιϊν, ζτςι ϊςτε να βγαίνει από το παιχνίδι το 
ηευγάρι που δεν πρόλαβε να αρπάξει μπαλάκι. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται με τα ίδια ηευγάρια, μόνο 
που ο εξωτερικόσ κφκλοσ γίνεται εςωτερικόσ και το αντίςτροφο. 

 

191. ΦΩΣΚΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά πιάνονται ϊμο με ϊμο γφρω από ζνα κφκλο. Με το ςφνκθμα όλοι τραβοφν, 
ϊςτε να αναγκάςουν τουσ αντιπάλουσ τουσ να πατιςουν τθ γραμμι ι να μπουν μζςα ςτον κφκλο. 
Πποιοσ πατιςει ςτον κφκλο χάνει. 
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Παραλλαγή: Στο κζντρο του κφκλου τοποκετοφμε μία κορφνα. Πποιοσ ρίξει τθν κορφνα, χάνει. 

  

192. ΔΚΕΛΚΤΣΚΝΔΑ 

 

Τλικά: 1 χοντρό ςχοινί 20 -30 m 

Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ. Στθ μζςθ του ςχοινιοφ δζνουμε ζνα μαντιλι. Δεξιά και 
αριςτερά και ςε ίςεσ αποςτάςεισ από το μαντιλι χαράςςουμε δφο γραμμζσ, μία για κάκε ομάδα. Θ 
μία ομάδα πιάνεται από τθ μία άκρθ του ςχοινιοφ και θ άλλθ από τθν άλλθ. Με το ςφνκθμα κάκε 
ομάδα αρχίηει να τραβάει προσ τθ μεριά τθσ με ςκοπό να επικρατιςει και να τραβιξει το μαντιλι 
ςτθ γραμμι τθσ. 

 

193. ΔΚΕΛΚΤΣΚΝΔΑ ΣΑΤΡΟ 

 

Τλικά: 4 χοντρά ςχοινιά 10 -15 m και 4 καραμπίνερ. Εναλλακτικά 2 χοντρά ςχοινιά 20 – 30 m. 

Περιγραφή: Το παιχνίδι παίηεται όπωσ θ παραδοςιακι διελκυςτίνδα, μόνο που αντί για 2 
αντικριςτζσ ομάδεσ, υπάρχουν 4 ςε ςχιμα ςταυροφ. Στο κζντρο, τα 4 ςχοινιά ενϊνονται με 
καραμπίνερ (εναλλακτικά υπάρχουν 2 μεγάλα ςχοινιά που δζνονται ςτθ μζςθ). Σκοπόσ κάκε 
Ενωμοτίασ είναι να περάςει τον κρίκο τθσ από τθ γραμμι που βρίςκεται μπροςτά τθσ (βλ. ςχιμα). 
Οι Ενωμοτίεσ παρατάςςονται ςτισ άκρεσ των ςκοινιϊν και με το ςφφριγμα του Αρχθγοφ ξεκινοφν 
να τραβοφν τα ςκοινιά. Οι Ενωμοτίεσ μποροφν να περιςτρζφονται, δεν μποροφν όμωσ να 
πλθςιάςουν μεταξφ τουσ ςε γωνία μικρότερθ των 60ο. Πποια Ενωμοτία χαλάςει το ςταυροειδι 
ςχθματιςμό βγαίνει από το παιχνίδι. 
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194. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

Τλικά: Ζνα μεγάλο ςχοινί δεμζνο ςτισ άκρεσ για να κάνει κφκλο και ζνα αντικείμενο για κάκε παιδί 
(π.χ. το μαντιλι του) ι για κάκε Ενωμοτία (π.χ. ζνα κουτί ι το κοντάρι τθσ) 

Περιγραφή: Το παιχνίδι παίηεται ατομικά ι Ενωμοτιακά. Τα παιδιά μπαίνουν μζςα από το ςχοινί. 
Σε απόςταςθ 2 –3 m από τθν περίμετρο του ςχοινιοφ είναι τοποκετθμζνα τα αντικείμενα. Με το 
ςφνκθμα κάκε παιδί ι ολόκλθρθ θ Ενωμοτία προςπακεί να πιάςει το αντικείμενο που ζχει 
μπροςτά του. 

Παραλλαγή : Αντί να ςπρϊχνουν με τθν μζςθ τουσ ςτζκονται ζξω από το ςχοινί και το τραβοφν με 
το ζνα χζρι, ενϊ με το άλλο προςπακοφν να πιάςουν το αντικείμενο. 

 

195. ΑΠΟΔΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΦΡΟΤΡΚΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Τα παιδιά ςε κφκλο με τα πόδια ςε διάςταςθ και μζτωπο προσ τα ζξω αποτελοφν το 
«φροφριο». Ζνα παιδί ςτο κζντρο είναι ο «φυλακιςμζνοσ», που κρατάει τθ μπάλα και προςπακεί 
να τθ βγάλει από τον κφκλο περνϊντασ τθν κάτω από τα πόδια ενόσ από τα παιδιά του 
«φρουρίου», τα οποία προςπακοφν να τον εμποδίςουν ςκφβοντασ και χρθςιμοποιϊντασ τα χζρια 
τουσ. Αν κάποιοσ κλείςει ι μετακινιςει τα πόδια του ι δεν μπορζςει να εμποδίςει τθ μπάλα να 
βγει ζξω, τότε αυτόσ παίρνει τθ κζςθ του «φυλακιςμζνου». 

Παραλλαγή: 1) Τα παιδιά ςε μζτωπο προσ το κζντρο του «φρουρίου» και ο «πολιορκθτισ» απ’ ζξω 
προςπακεί να βάλει τθ μπάλα μζςα 2) Υπάρχουν 2 «φυλακιςμζνοι» ι 2 «πολιορκθτζσ» ι 1 
«φυλακιςμζνοσ» και ζνασ «πολιορκθτισ» 

 

196. ΑΠΚΔΟΦΟΡΟ 

Τλικά: 1 μπαλάκι του τζνισ και 1 καπάκι κατςαρόλασ 

Περιγραφή: Ζνα παιδί ορίηεται με κλιρο να κρατάει το καπάκι τθσ κατςαρόλασ και γίνεται 
«αςπιδοφόροσ». Τα υπόλοιπα παιδιά γφρω του ςε κφκλο, προςπακοφν να τον πετφχουν με το 
μπαλάκι, ενϊ μποροφν να κάνουν πάςεσ, να κρφβουν το μπαλάκι κλπ. Ο «αςπιδοφόροσ» 
προφυλάςςεται με τθν αςπίδα του. Πταν ζνα παιδί κατορκϊςει και τον χτυπιςει ςε οποιοδιποτε 
μζροσ του ςϊματόσ του, γίνεται αυτό «αςπιδοφόροσ». Κερδίηει όποιοσ κρατιςει περιςςότερθ ϊρα 
τθν αςπίδα. 

Παραλλαγή: Το ίδιο παιχνίδι με δφο αςπίδεσ και δφο «αςπιδοφόρουσ». 
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197. ΟΚ ΦΤΛΑΚΕ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

 

Τλικά: 3 – 4 μπαλάκια του τζνισ για κάκε Ενωμοτία. Μπάλεσ, κορφνεσ, κουτιά κλπ., τοποκετθμζνεσ 
ςε μία βάςθ («πφργοσ»). Γφρω από τον «πφργο» υπάρχει κφκλοσ διαμζτρου 3 – 4 m ( «τείχοσ»). 
Γφρω από το «τείχοσ» υπάρχει άλλοσ μεγαλφτεροσ κφκλοσ, διαμζτρου 10 – 12 m («τάφροσ») 

Περιγραφή: Μία Ενωμοτία είναι οι «φφλακεσ του πφργου» και παίρνει κζςεισ γφρω και ζξω από το 
«τείχοσ». Οι υπόλοιπεσ είναι οι «πολιορκθτζσ» και ςχθματίηουν κφκλο γφρω και ζξω από τθν 
«τάφρο». Από αυτι τθν απόςταςθ προςπακοφν με τα μπαλάκια του τζνισ να ρίξουν τισ μπάλεσ, τισ 
κορφνεσ και τα κουτιά του «πφργου». Για κάκε κουτί που ρίχνουν οι «πολιορκθτζσ» κερδίηουν 1 
πόντο. Οι «φφλακεσ» αποκροφουν τισ βολζσ και προςπακοφν να πιάςουν ςτακερά κάποιο από τα 
μπαλάκια. Για κάκε μπαλάκι που πιάνουν χάνει 2 πόντουσ θ Ενωμοτία των «πολιορκθτϊν» που το 
πζταξε και αλλάηει κζςεισ με τθν Ενωμοτία των «φυλάκων». 

 

198. ΣΑ ΧΣΑΠΟΔΚΑ  

Τλικά: 3- 4 μπάλεσ 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 2 ομάδεσ, που παρατάςςονται αντιμζτωπεσ κατά μικοσ δφο 
παράλλθλων γραμμϊν, οι οποίεσ ςχθματίηουν διάδρομο πλάτουσ 10 m («κάλαςςα»). Στισ δφο 
πλευρζσ του διαδρόμου ςτζκονται μοιραςμζνοι οι Βακμοφόροι κρατϊντασ μπάλεσ ( «πλοκάμια»), 
με τισ οποίεσ κα προςπακιςουν να χτυπιςουν όςουσ επιχειροφν να περάςουν απζναντι. Με το 
ςφνκθμα τα παιδιά προςπακοφν να περάςουν, με όςο γίνεται μικρότερεσ απϊλειεσ από τα 
φαρμακερά «πλοκάμια». Πποιοσ χτυπθκεί γίνεται κι αυτόσ «πλοκάμι». Στζκεται ακίνθτοσ και με τα 
χζρια του προςπακεί να ακουμπιςει τουσ κολυμβθτζσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. Κερδίηει θ ομάδα με 
τισ μικρότερεσ απϊλειεσ. 

 

199. ΣΑ ΜΠΟΤΛΝΣΟΓΚ  

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάνουν 2 ςειρζσ που ςτζκονται αντιμζτωπεσ και ςε απόςταςθ περίπου 10 
m. Στθ μζςθ είναι το «μπουλντόγκ». Τα παιδιά προςπακοφν να περάςουν απζναντι χωρίσ να τα 
πιάςει το «μπουλντόγκ». Αν κάποιο παιδί πιαςτεί από το «μπουλντόγκ», τότε γίνεται κι αυτό 
«μπουλντόγκ» κ.ο.κ. Ροιοσ κα μείνει ςτο τζλοσ;  
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200. ΣΑ ΜΗΛΑ  

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Δφο παιδιά από απόςταςθ 10 m περίπου μεταξφ τουσ, οι «ζξω», προςπακοφν να 
χτυπιςουν με τθ μπάλα τουσ «μζςα», δθλαδι τα υπόλοιπα παιδιά που είναι ανάμεςά τουσ. Αν θ 
μπάλα πετφχει ζνα παιδί, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει χτυπιςει ςτο ζδαφοσ ι χτυπιςει ςτο ζδαφοσ 
αφοφ πζτυχε το παιδί, τότε το παιδί βγαίνει από το παιχνίδι. Αν όμωσ το παιδί πιάςει ςτακερά τθ 
μπάλα πριν αυτι πζςει ςτο ζδαφοσ τότε κερδίηει ζνα «μιλο», δθλαδι μία ηωι επί πλζον. Πταν 
μείνει ζνασ τελευταίοσ, τότε οι «ζξω» ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 10 μπαλιζσ για να τον βγάλουν. Αν 
τα καταφζρουν κερδίηουν αυτοί, αλλιϊσ κερδίηουν οι «μζςα». 

Παραλλαγή: 1) Το ίδιο παιχνίδι με 2 ομάδεσ, Θ «ζξω» κάνει κφκλο διαμζτρου 15 m, μζςα ςτον 
οποίο είναι θ «μζςα». 2) Πποιοσ βγει κάκεται ςε μία από τισ 5 καρζκλεσ που υπάρχουν. Μόλισ 
ςυμπλθρωκοφν οι καρζκλεσ, δθλαδι βγουν 5 παιδιά, φεφγει το πρϊτο παιδί και μπαίνει και πάλι 
ςτο παιχνίδι 

 

201. 1-2-3-4-5 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ πετάει μια μπάλα ςτον αζρα. Πποιοσ τθν πιάςει προςπακεί να τθν 
κρατιςει για λογαριαςμό τθσ Ενωμοτίασ του, μζχρι ο Αρχθγόσ να μετριςει ωσ το 5. Ταυτόχρονα οι 
άλλοι προςπακοφν να του τθν πάρουν κ.ο.κ. 

 Παραλλαγή: Ο πρόςκοποσ που κρατάει τθ μπάλα μπορεί να δίνει και πάςεσ ςτουσ προςκόπουσ 
τθσ Ενωμοτίασ του. 

 

202. ΚΟΡΟΪΔΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Οι παίκτεσ ςε κφκλο μεταβιβάηουν τθν μπάλα ο ζνασ ςτον άλλο. Στο κζντρο ζνα ι δφο 
παιδιά προςπακοφν να «κλζψουν» τθ μπάλα. Πποιοσ τα καταφζρει, αλλάηει κζςθ με αυτόν που 
τθν ζχαςε. 

Παραλλαγή: Το ίδιο με 2 ομάδεσ. Το παιχνίδι αρχίηει με αναπιδθςθ τθσ μπάλασ. Θ ομάδα που κα 
πάρει τθν μπάλα τθ μεταβιβάηει από παίκτθ ςε παίκτθ και προςπακεί να ανταλλάξει 10 πάςεσ 
χωρίσ να τθ χάςει. Αν τα καταφζρει κερδίηει 1 πόντο και ςυνεχίηει. Αν θ αντίπαλθ ομάδα καταφζρει 
να τθν κατακτιςει κερδίηει αυτι τον πόντο και προςπακεί να κάνει το ίδιο.  

 

203. ΓΚΑΠΩΝΕΖΚΚΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ. Στο χϊρο κακορίηονται δφο «αςφαλείσ περιοχζσ», μία για 
κάκε ομάδα. Θ πρϊτθ ομάδα προςπακεί να κάνει 10 πάςεσ με τθ μπάλα μεταξφ των μελϊν τθσ, 
χωρίσ να τθν αποςπάςουν οι αντίπαλοι. Αν τα καταφζρει, τότε κερδίηει 1 πόντο. Κανείσ δεν 
επιτρζπεται να κάνει πάνω από 3 βιματα κρατϊντασ τθ μπάλα ι να τθν κρατιςει ςτακερά πάνω 
από 3 δευτερόλεπτα. Αν οι αντίπαλοι «κλζψουν» τθ μπάλα, κερδίηουν αυτοί 1 πόντο κακϊσ και 
τθν κατοχι τθσ μπάλασ και αυτόσ που τθν κζρδιςε προςπακεί να χτυπιςει με τθ μπάλα αυτόν που 
τθν ζχαςε, πριν ο τελευταίοσ προλάβει να κρυφτεί ςτθν «αςφαλι περιοχι» του. Αν τα καταφζρει, 
τότε αυτόσ που χτυπικθκε βγαίνει από το παιχνίδι. 
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204. PRISONER’S BASE 

 

Τλικά: Ταινία οδοςιμανςθσ 

Περιγραφή: Ραίηεται από 2 ομάδεσ. Οριοκετοφμε το χϊρο (βλ. ςχιμα), ζτςι ϊςτε κάκε ομάδα να 
ζχει τθν δικι τθσ περιοχι και τθν δικι τθσ φυλακι. Σε κάκε φυλακι μπαίνει ζνασ παίκτθσ τθσ 
αντίπαλθσ ομάδασ, ςυνικωσ εκείνοσ που μπορεί να τρζξει γρθγορότερα. Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι θ κάκε ομάδα να ελευκερϊςει τον φυλακιςμζνο παίκτθ τθσ. Κάποιοσ παίκτθσ μπορεί να 
πιαςτεί μόνο όταν βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. Αν κάποιοσ παίκτθσ καταφζρει 
να φτάςει μζχρι τθν φυλακι χωρίσ να πιαςτεί, τότε μπορεί να παραμείνει με αςφάλεια ςε αυτιν 
για 1 λεπτό και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςει μαηί με αυτοφσ που ελευκζρωςε να επιςτρζψει ςτθν 
πλευρά τθσ ομάδασ του, χωρίσ να πιαςτεί. Για κάκε απελευκζρωςθ, θ ομάδα κερδίηει 1 πόντο. Το 
παιχνίδι ζχει διάρκεια 15 λεπτά. 
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ΑΚΛΟΡΑΛΔΛΕΣ 
  

205. ΓΚΟΛ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 

Τλικά: 2 μαρκαδόροι και 2 χαρτόνια 50 Χ 50 cm 

Περιγραφή: Ραίηεται με 2 ομάδεσ. Πλοι οι παίκτεσ ζχουν κρεμαςμζνο το μαντιλι ςτθ ηϊνθ τουσ. 
Κάκε ομάδα ζχει ζνα μαρκαδόρο και προςπακεί να ςκοράρει ηωγραφίηοντασ ζνα ςταυρό πάνω ςτο 
χαρτόνι τθσ άλλθσ. Το χαρτόνι ςτθρίηεται ςε ςτακερό ςθμείο π.χ. ςτον τοίχο ι ςε δζντρο, ενϊ γφρω 
από το χαρτόνι υπάρχει «αςφαλισ περιοχι», θ οποία είναι ζνασ κφκλοσ ακτίνασ 5 m, όπου οι 
αμυνόμενοι δεν μποροφν να μπουν. Πποιοσ αμυνόμενοσ μπει ςτθν «αςφαλι περιοχι» βγαίνει ζξω 
για 1 λεπτό. Οι παίκτεσ μποροφν να δίνουν πάςεσ με το μαρκαδόρο ι να τρζχουν κρατϊντασ τον. 
Κράτθμα αντιπάλου δεν επιτρζπεται. Κάκε παίκτθσ μπορεί να «βγάλει ζξω» για 1 λεπτό τον 
αντίπαλο του, αν του αφαιρζςει το μαντιλι που ζχει ςτθ ηϊνθ του. Αν οι αμυνόμενοι πάρουν το 
μαρκαδόρο από τουσ επιτικζμενουσ, είναι γκολ για τουσ αμυνόμενουσ και οι επιτικζμενοι 
επιςτρζφουν ςτο τζρμα τουσ και ξεκινοφν ξανά από εκεί. 

 

206. ΠΤΡΑΜΚΔΕ 

Τλικά: 6 κοντάρια, 1 μπάλα 

Περιγραφή: Το τζρμα κάκε ομάδασ αποτελείται από 3 κοντάρια ςτθμζνα ςε ςχιμα πυραμίδασ. 
Γφρω από τθν πυραμίδα ςχθματίηεται ζνασ κφκλοσ τον οποίο απαγορεφεται να περάςει κανζνασ 
παίκτθσ. Αν περάςει παίχτθσ τθσ αμυνόμενθσ ομάδασ, τότε χτυπιζται πζναλτι, αν περάςει παίχτθσ 
τθσ επιτικζμενθσ, τότε θ μπάλα πάει ςτθν άλλθ ομάδα. Στόχοσ κάκε ομάδασ είναι να κτυπιςει τθν 
πυραμίδα του αντιπάλου και να τθν ρίξει κάτω. Κάκε παίχτθσ από τθ ςτιγμι που κα πάρει τθ 
μπάλα δικαιοφται να κάνει τρία βιματα, μετά πρζπει να παςάρει. 

 

207. ΜΠΑΛΟΝΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 μπαλόνι 

Περιγραφή: Το τζρμα κάκε ομάδασ είναι κφκλοσ διαμζτρου 4 - 5 m ςτον οποίο δεν επιτρζπεται να 
πατιςουν οι αμυνόμενοι, αλλά μποροφν να μπουν οι επιτικζμενοι. Γκολ δζχεται μία ομάδα αν 
ακουμπιςει το μπαλόνι ςτο ζδαφοσ οπουδιποτε μζςα ςτον κφκλο τθσ. Δεν επιτρζπεται το 
κράτθμα του μπαλονιοφ, παρά μόνο χτυπιματα με τα χζρια. 

  

208. ΚΑΙΚΣΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Σαν το κανονικό ποδόςφαιρο, με τθ διαφορά ότι οι παίκτεσ παίηουν κακιςτοί. Θ 
λεκάνθ τουσ ι τα χζρια τουσ πρζπει ςυνεχϊσ να ακουμποφν ςτο ζδαφοσ, αλλιϊσ ςφυρίηεται 
φάουλ. 

 

209. ΧΚΩΣΚΚΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Ροδόςφαιρο, με τουσ παίκτεσ δεμζνουσ δφο – δφο («ςαν τουσ Χιϊτεσ»), πόδι με πόδι 
ι και χζρι με χζρι με τα μαντιλια τουσ. Καλό είναι να γίνουν πρόβεσ βαδίςματοσ και τρεξίματοσ. 
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210. ΑΜΚΛΗΣΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Κανονικό ποδόςφαιρο, όμωσ κάκε ομιλία, φωνι, κραυγι κλπ. ςφυρίηεται φάουλ. 

 

211. ΑΚΚΝΗΣΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Κάκε ομάδα ορίηει ζναν τερματοφφλακα. Ο Αρχθγόσ ορίηει επίςθσ ηευγάρια 
αντιπάλων παικτϊν, ςτουσ οποίουσ δίνει ζναν αρικμό και τουσ τοποκετεί ςε κζςεισ μζςα ςτο χϊρο 
(αμυντικοφσ, μζςουσ, επικετικοφσ κλπ.). Το παιχνίδι αρχίηει χωρίσ κανζνασ να κινείται. Ο διαιτθτισ 
φωνάηει ζναν αρικμό και το ηευγάρι των αντιπάλων που ζχει αυτόν τον αρικμό τρζχει να πάρει τθν 
μπάλα και να βάλει γκολ. Οι τερματοφφλακεσ είναι οι μόνοι που μποροφν να κινοφνται ελεφκερα. 
Κάποια ςτιγμι, ο διαιτθτισ φωνάηει άλλον αρικμό και οι προκάτοχοι τθσ μπάλασ πρζπει να 
ςταματιςουν αμζςωσ όπου κι αν βρίςκονται, για να ζρκουν οι άλλοι να πάρουν τθν μπάλα. 

Παραλλαγή: Δφο ι περιςςότερα ηευγάρια παίηουν ςυγχρόνωσ, μζχρι να ςθμειωκεί γκολ, οπότε τα 
ηευγάρια των παικτϊν γυρίηουν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ και το παιχνίδι ξαναρχίηει. 

  

212. ΑΝΙΡΩΠΚΝΟ ΠΟΔΟΦΑΚΡΑΚΚ 

Τλικά: 1 μπάλα, 2 τζρματα, 12 κοντάρια και ταινία οδοςιμανςθσ. 

Περιγραφή: Το παιχνίδι αντιγράφει τθ λογικι από το κλαςςικό ξφλινο ποδοςφαιράκι. Τα τζρματα 
καταςκευάηονται με κοντάρια και ςταυροειδείσ ςυνδζςεισ. Το γιπεδο οριοκετείται με ταινία 
οδοςιμανςθσ. Κάκε ομάδα αποτελείται από τον τερματοφφλακα, μία δυάδα ςτθν άμυνα, μία 
πεντάδα ςτο κζντρο και μία τριάδα ςτθν επίκεςθ. Θ δυάδα, θ πεντάδα και θ τριάδα παίηουν ο ζνασ 
δίπλα ςτον άλλο, πιαςμζνοι από δφο κοντάρια που είναι δεμζνα μεταξφ τουσ με παράλλθλθ 
ςφνδεςθ, τα οποία κρατοφν όλοι πίςω από τθν πλάτθ τουσ. Θ δυάδα, θ πεντάδα και θ τριάδα 
μποροφν να κινοφνται μόνο μπροσ, πίςω και πλάγια ςαν τον κάβουρα, δεν μποροφν να 
περιςτρζφονται και πρζπει πάντοτε να είναι ςε παράλλθλθ κζςθ. Ο τερματοφφλακασ παίηει μόνο 
κακιςτόσ. Δεν υπάρχουν άουτ, κόρνερ και πλάγια άουτ. Πταν θ μπάλα βγει από τισ γραμμζσ του 
γθπζδου, οι βακμοφόροι τθν πετοφν ξανά μζςα. 

 

213. ΠΟΛΤΠΟΔΟΦΑΚΡΟ 

Τλικά: 2 μπάλεσ 

Περιγραφή: Σαν το κανονικό ποδόςφαιρο, με τθ διαφορά ότι υπάρχουν 2 μπάλεσ και πολλά 
τζρματα, αφοφ κάκε Ενωμοτία ζχει το δικό τθσ τζρμα. Υπάρχει ξεχωριςτό ςκορ για κάκε Ενωμοτία, 
ανάλογα με το πόςα γκολ ζβαλε και πόςα δζχτθκε. Το παιχνίδι ζχει διάρκεια 8 λεπτϊν και νικιτρια 
είναι θ Ενωμοτία με το καλφτερο ςκορ. 
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214. ΣΟΤΒΑΛΟΦΑΚΡΟ 

 

Τλικά: 1 μεγάλο τςουβάλι ανά πρόςκοπο και 1 μπάλα 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε παίκτθσ «φοράει» το τςουβάλι ςτα 
πόδια του και το παιχνίδι αρχίηει. Πλοι προςπακοφν να κλωτςιςουν τθ μπάλα και να βάλουν γκολ. 
Ρολφ γζλιο… 

  

215. ΛΕΚΑΝΟΜΠΑΚΕΣ 

Τλικά: 2 λεκάνεσ, 2 καρεκλάκια, 1 μπάλα 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα εκλζγει ζνα παιδί που κα αποτελεί 
το «καλάκι» τθσ (προτείνεται ο πιο ψθλόσ και ευκίνθτοσ). Αυτόσ ανεβαίνει ς' ζνα καρεκλάκι και 
κρατϊντασ τθ μία λεκάνθ μαηεφει τθ μπάλα που του ρίχνει θ ομάδα του. Ακριβϊσ απζναντί 
βρίςκεται θ αντίπαλθ λεκάνθ ςτθν οποία ςκοράρουν οι δικοί του. Μπροςτά από κάκε λεκάνθ 
ορίηεται ζνασ χϊροσ, απ' όπου δεν επιτρζπεται το ςουτ. Οι παίκτεσ παίηουν κανονικά 
ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ τθσ καλακοςφαίριςθσ. Στο θμίχρονο ζχουμε «αλλαγι λεκάνθσ»! 

 

216. ΣΤΦΛΟ ΒΟΛΕΪ 

Τλικά: 1 μπάλα, 1 ςχοινί για φιλζ και 1 ςεντόνι 

Περιγραφή: Οι κανονιςμοί και το γιπεδο είναι όπωσ του κανονικοφ βόλεϊ. Το φιλζ όμωσ είναι ζνα 
τεντωμζνο ςχοινί, αρκετά ψθλό, ςτο οποίο με μανταλάκια ζχουμε πιάςει ζνα ςεντόνι, ϊςτε οι 
παίκτεσ τθσ μίασ ομάδασ να μθν βλζπουν τθ μπάλα όταν αυτι παίηεται από τθν αντίπαλθ και να τθ 
δουν ξαφνικά όταν περάςει πάνω από το φιλζ.  

 

217. ΚΑΙΚΣΟ ΒΟΛΕΪ 

Τλικά: 1 μπάλα και 1 ςχοινί για φιλζ 

Περιγραφή: Το γιπεδο αποτελείται από δφο τετράγωνα και το φιλζ είναι ζνα τεντωμζνο ςχοινί, ςε 
φψοσ 1 – 1.20 m. αρκετά ψθλό. Οι κανονιςμοί είναι όπωσ του κανονικοφ βόλεϊ, μόνο που οι 
παίκτεσ παίηουν κακιςτοί (θ λεκάνθ ακουμπάει ςτο ζδαφοσ) και ζχουν δικαίωμα να κάνουν μζχρι 5 
μπαλιζσ. 

 

218. ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΝΕΡΟΜΠΟΜΠΑ 

Τλικά: 1 ςχοινί για φιλζ και νερόμπομπεσ με μπαλόνια 

Περιγραφή: Το γιπεδο αποτελείται από δφο τετράγωνα, το φιλζ είναι ζνα τεντωμζνο ςχοινί και θ 
μπάλα είναι μία νερόμπομπα. Το ςερβίσ γίνεται πεταχτό και οι παίκτεσ προςπακοφν να 



 -  69 - 

αποκροφςουν και να επιςτρζψουν τθ μπάλα ςτο γιπεδο του αντιπάλου. Κάκε φορά που θ 
νερόμπομπα ςκάει ςτο γιπεδο τθσ μίασ ομάδασ θ άλλθ παίρνει 1 βακμό. 

 

219. ΧΟΚΕΪ 

Τλικά: 1 μπάλα, 2 τζρματα και 1 ςκουπόξυλο ι κοντάρι για κάκε παίκτθ 

Περιγραφή: Οι παίκτεσ προςπακοφν να βάλουν γκολ, χτυπϊντασ τθ μπάλα μόνο με τθν άκρθ του 
ςκουπόξυλου ι του κονταριοφ τουσ. Δεν υπάρχει τερματοφφλακασ. Σικωμα ι περιςτροφικό 
«ςάρωμα» του ςκουπόξυλου ι του κονταριοφ ςφυρίηονται αμζςωσ φάουλ. Μεγάλθ προςοχι να 
μθ χτυπιςει κανείσ! 

 

220. ΧΟΚΕΪ ΕΠΚ ΝΑΪΛΟΝ 

Τλικά: 1 μπαλίτςα πλακζ από μπουκάλι πεπιεςμζνο τυλιγμζνο με ταινία, 1 ςκουπόξυλο ανά 
παίκτθ, αγροτικό πλαςτικό μεγάλου μικουσ, 2 τζρματα 

Περιγραφή: Χόκεϊ που παίηεται πάνω ςε τερζν αγροτικοφ πλαςτικοφ, το οποίο είναι βρεγμζνο με 
νερό και υγρό ςαποφνι πιάτων. Οι παίχτεσ ανεβαίνουν πάνω ςτο πλαςτικό γιπεδο με γυμνά πόδια 
και χρθςιμοποιοφν για μπαςτοφνια τα ςκουπόξυλα. Χτυπϊντασ τθν πλακζ μπαλίτςα με τα 
ςκουπόξυλα, προςπακοφν να ςθμειϊςουν όςα περιςςότερα γκολ μποροφν ϊςτε να κερδίςουν τον 
αγϊνα. Ραίηεται ςε 2 θμίχρονα των 10 λεπτϊν. 

 

221. ΖΩΝΣΑΝΗ ΣΡΚΛΚΖΑ 

Τλικά: Κιμωλία και 9 Καρζκλεσ 

Περιγραφή: Ζχουμε ςχεδιάςει ςτο ζδαφοσ με κιμωλία τα 9 κουτάκια τθσ τρίλιηασ και ςε κάκε 
κουτάκι ζχουμε τοποκετιςει από 1 καρζκλα, ςε τρεισ τριάδεσ. Κάκε ομάδα πθγαίνει ςε μία άκρθ 
τθσ αίκουςασ, από τθν οποία ζχουμε απομακρφνει όλα τα εμπόδια. Σε κάκε ομάδα, δίνουμε ςε 
κάκε παιδί ζναν αρικμό από το 1 ωσ το 9. Δθλαδι, θ 1θ ομάδα κα ζχει ζνα παιδί με τον αρικμό 1, 
ζνα με τον αρικμό 2 κλπ. Αντίςτοιχα, θ 2θ ομάδα κα ζχει και αυτι ζνα παιδί με τον αρικμό 1, ζνα 
με τον αρικμό 2, κλπ. Εάν κάποια ομάδα ζχει λιγότερα παιδιά, κάποιο παιδί κα ζχει ταυτόχρονα 
δφο αρικμοφσ. Φωνάηουμε μια τριάδα αρικμϊν (π.χ. 2,3,4) και τα παιδιά και των δφο ομάδων που 
ζχουν αυτοφσ τουσ αρικμοφσ, τρζχουν προσ τισ καρζκλεσ και κάκονται προςπακϊντασ να 
δθμιουργιςουν τρίλιηα, δθλαδι παιδιά από τθν ίδια ομάδα να βρίςκονται ςε τρεισ ςυνεχόμενεσ 
κζςεισ οριηόντια, κάκετα ι διαγϊνια. Απαγορεφεται να φτιάξουν τρίλιηα ςτθν πρϊτθ κάκετθ 
γραμμι από το ςθμείο που εκκινοφν. Στθ ςυνζχεια, φωνάηουμε τουσ αρικμοφσ ζναν – ζναν. Θ 
ομάδα που προλαβαίνει κάκε φορά να φτιάξει τρίλιηα, παίρνει ζνα βακμό και ξεκινά ο επόμενοσ 
γφροσ. Ραίηουμε όςουσ γφρουσ κζλουμε και θ ομάδα με τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ ςτο τζλοσ 
είναι θ νικιτρια. 

 

222. ΓΕΡΜΑΝΚΚΟ 

Τλικά: 1 μπάλα και ταινία οδοςιμανςθσ 

Περιγραφή: Το παιχνίδι παίηεται από 2 ομάδεσ. Το γιπεδο οριοκετείται με ταινία οδοςιμανςθσ 
και είναι ζνα ορκογϊνιο 10 x 20 m περίπου, που χωρίηεται με μια γραμμι ςτθ μζςθ, ςε 2 
τετράγωνα 10 x 120 m, που αποτελοφν τισ περιοχζσ των ομάδων. Οι ομάδεσ ςτζκονται ςτα 2 μιςά 
του γθπζδου, θ κάκε μία ςτθν περιοχι τθσ. Ζνασ παίκτθσ από κάκε ομάδα είναι ο «κατάςκοποσ» 
τθσ ομάδασ του και παίηει ζξω από το γιπεδο και πίςω από τθν περιοχι τθσ άλλθσ ομάδασ. Κάκε 
ομάδα, ανταλλάςςοντασ πάςεσ με τον «κατάςκοπο» τθσ, προςπακεί να «κάψει» κάποιον παίκτθ 
τθσ άλλθσ ομάδασ, χτυπϊντασ τον με τθ μπάλα. Αν θ μπάλα ςκάςει κάτω και μετά χτυπιςει τον 
παίκτθ, τότε ο παίκτθσ δεν «καίγεται».  Πποιοσ «καίγεται» γίνεται κατάςκοποσ για τθν ομάδα του. 
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Πποιοσ παίκτθσ πιάςει τθ μπάλα είτε ςτον αζρα είτε αφοφ αυτι ςκάςει κάτω, μπορεί να 
επαναφζρει όποιον παίκτθ τθσ ομάδασ του επικυμεί και θ ομάδα του κερδίηει τθ μπάλα και 
προςπακεί πλζον αυτι να χτυπιςει τουσ παίκτεσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ. Κερδίηει θ ομάδα που κα 
«κάψει» όλουσ τουσ παίκτεσ τισ άλλθσ ομάδασ. 

  

223. SCOUTBALL 

 

Τλικά: 1 μπάλα, 2 τζρματα  

Περιγραφή: Θ μπάλα παίηεται με τα χζρια. Ο παίκτθσ μπορεί να τρζχει χτυπϊντασ ςτο ζδαφοσ τθ 
μπάλα, όπωσ ςτο μπάςκετ. Επίςθσ μπορεί κρατϊντασ τθ μπάλα να κάνει μζχρι 3 βιματα και μετά 
να παςάρει ι να ςουτάρει με τα χζρια. Γφρω από κάκε τζρμα υπάρχει μία περιοχι 4 - 5 m, ςτθν 
οποία δεν επιτρζπεται να μπει κανείσ, παρά μόνο ο τερματοφφλακασ, ο οποίοσ μπορεί να 
αποκροφει και με τα χζρια και με τα πόδια. Πλοι οι παίκτεσ φοροφν το μαντιλι τουσ ςτθ ηϊνθ τουσ. 
Πταν ζνασ παίκτθσ ζχει τθ μπάλα ςτθν κατοχι του και του αφαιρεκεί το μαντιλι, τότε θ μπάλα 
δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα, ςτο ςθμείο που αφαιρζκθκε το μαντιλι. Αγκάλιαςμα ι ςπρϊξιμο 
αντιπάλου, όπωσ και παίξιμο τθσ μπάλασ με τα πόδια είναι φάουλ. Τα φάουλ εκτελοφνται από τθν 
πλάγια γραμμι.  

Παραλλαγή: Αντί για τζρματα ζχουμε τρίποδα με προςκοπικά κοντάρια, που απλϊσ ςτθρίηονται το 
ζνα με το άλλο. Γφρω από τα τζρματα υπάρχει κφκλοσ ακτίνασ 4 –5 m. Δεν υπάρχει 
τερματοφφλακασ και γκολ ζχουμε όταν κάποιοσ παίκτθσ ρίξει με τθ μπάλα το τρίποδο τθσ 
αντίπαλθσ ομάδασ. 

  

224. RUGBY 

 

Τλικά: 1 μπάλα 

Περιγραφή: Κάκε ομάδα υπεραςπίηεται το τζρμα τθσ, που είναι μία περιοχι 3 Χ 10 m ενϊ 
παράλλθλα προςπακεί να ακουμπιςει τθ μπάλα ςτθν αντίπαλθ περιοχι. Θ ζναρξθ, όπωσ και θ 
ςζντρα μετά από γκολ γίνεται με τισ δφο ομάδεσ ςτο κζντρο, τθ μία απζναντι ςτθν άλλθ. Θ μπάλα 
παςάρεται προσ τα πίςω, από παίκτθ τθσ ομάδασ που τθν ζχει προσ τον ςυμπαίκτθ του. Θ μπάλα 
παίηεται με τα χζρια. Οι παίκτεσ μποροφν να τθ μεταβιβάηουν μόνο προσ τα πίςω, ενϊ μποροφν να 
τρζχουν κρατϊντασ τθν ςτα χζρια. Αγκάλιαςμα και κράτθμα αντιπάλου επιτρζπεται. Χτφπθμα 
αντιπάλου και μεταβίβαςθ τθσ μπάλασ προσ τα μπροσ είναι φάουλ, που εκτελείται με τα πόδια 
από εκεί που ζγινε. Κάκε θμίχρονο διαρκεί 6 λεπτά. 
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225. PATROLO 

 

Τλικά: 1 μπάλα και 2 κοντάρια Ενωμοτιϊν 

Περιγραφή: Οι παίκτεσ προςπακοφν να βάλουν γκολ, χτυπϊντασ με τθ μπάλα το ςτθμζνο κοντάρι 
τθσ αντίπαλθσ Ενωμοτίασ. Οι παίκτεσ παςάρουν με τα χζρια, αμζςωσ μόλισ παίρνουν τθ μπάλα. Ο 
τερματοφφλακασ δεν βγαίνει από τθν περιοχι του, ςτθν οποία κανείσ άλλοσ δεν μπορεί να μπει. 
Κλωτςιζσ, τρικλοποδιζσ, πιάςιμο ι βίαιο ςπρϊξιμο αντιπάλου ςτθν περιοχι τθσ αμυνόμενθσ 
ομάδασ είναι πζναλτι, που εκτελείται από το κζντρο του γθπζδου, με τον τερματοφφλακα πίςω 
από το κοντάρι. Κάκε θμίχρονο διαρκεί 5 λεπτά. 

 

226. BASEBALL 

Τλικά: 1 μπάλα και 1 μπαςτοφνι του baseball 

Περιγραφή: Κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζνα ρόλο («επίκεςθ» ι «άμυνα») ςε κάκε θμίχρονο. Θ 
επικετικι ομάδα αποτελείται από ζνα παίκτθ που κρατάει τθ «ρακζτα» (το μπαςτοφνι) και 
ςτζκεται ςτθν αφετθρία για να χτυπιςει τθ μπάλα. Αποτελείται επίςθσ από ζνα «ρίπτθ», που κα 
πετάξει τθ μπάλα προσ τθ «ρακζτα» πάνω από το φψοσ τθσ μζςθσ του παίκτθ. Οι υπόλοιποι 
παίκτεσ είναι οι «δρομείσ». Θ αμυντικι ομάδα αποτελείται από τουσ «ςυλλζκτεσ», που είναι 
διαςκορπιςμζνοι ςε όλο το γιπεδο και προςπακοφν να μαηζψουν τθ μπάλα που κα φφγει από τθ 
«ρακζτα». Μόλισ χτυπθκεί θ μπάλα από τθ «ρακζτα», οι «δρομείσ» τρζχουν να καλφψουν όςο το 
δυνατόν περιςςότερεσ «βάςεισ» του αντιπάλου. Ραράλλθλα, οι «ςυλλζκτεσ» προςπακοφν να 
επιςτρζψουν τθ μπάλα όςο πιο γριγορα γίνεται ςτθν αφετθρία. Τότε όλοι οι «δρομείσ» που 
βρίςκονται εν κινιςει και δεν πατάνε ςε κάποια βάςθ βγαίνουν από το παιχνίδι. Αν οι «ςυλλζκτεσ» 
τοποκετιςουν τθ μπάλα ςε κάποια βάςθ, πριν φτάςει ο «δρομζασ», να τον βγάηουν από το 
παιχνίδι. Σε κάκε βάςθ μποροφν να παραμζνουν μζχρι 3 «δρομείσ». Πταν ζνασ δρομζασ καταφζρει 
να ολοκλθρϊςει ζνα γφρο βάςεων, τότε θ επιτικζμενθ ομάδα κερδίηει πόντο. Κλάςμα πόντου 
αποτελεί κάκε βάςθ. Ρόντοσ για τθν αμυντικι ομάδα είναι θ επιςτροφι τθσ μπάλασ κατευκείαν 
ςτθν αφετθρία, αλλά με τθν προχπόκεςθ ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να βγάλει από το 
παιχνίδι τουλάχιςτον ζνα δρομζα. 

 

227. RUNBALL 

Τλικά: 1 μπάλα τζνισ, 1 ρόπαλο του baseball και ζνα κουτί 

Περιγραφή: Σε μια άκρθ του γθπζδου είναι θ Α ομάδα που ρίχνει τθν μπάλα χτυπϊντασ τθν με το 
ρόπαλο όςο πιο μακριά γίνεται. Δίπλα από τθν Α ομάδα είναι 1 παίκτθσ τθσ Β ομάδασ που ζχει 
μπροςτά του το άδειο κουτί. Θ Β ομάδα προςπακεί να επαναφζρει τθν μπάλα με τουσ 
διαςκορπιςμζνουσ παίκτεσ τθσ δίπλα ςτο ςθμείο ρίψθσ, όπου βρίςκεται ο παίκτθσ με το άδειο 
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κουτί, μζςα ςτο οποίο πρζπει να τοποκετιςει τθν μπάλα. Ενόςω γίνεται αυτι θ επαναφορά ο 
παίκτθσ τθσ Α ομάδασ τρζχει να καλφψει τα ςθμεία πόντων που είτε είναι ηωγραφιςμζνοι κφκλοι 
ςτο ζδαφοσ είτε είναι τοποκετθμζνα ςτεφάνια ρυκμικισ περιμετρικά του γθπζδου. Πταν θ μπάλα 
επιςτραφεί και μπει ςτο κουτί από τθν ομάδα Β, τότε ο παίκτθσ τθσ Α’ ομάδασ κα πρζπει να 
βρίςκεται εντόσ ςτεφανιοφ ι ςτο τζρμα. Αν είναι μεταξφ των ςτεφανιϊν, τότε χάνει και βγαίνει 
εκτόσ. Κάκε ςτεφάνι ανάλογα με τθν απόςταςθ του από το ςθμείο ρίψθσ αντιςτοιχεί ςε πόντουσ. 
Για παράδειγμα, το 1

ο
 ςτεφάνι δίνει 10 πόντουσ, το 2

ο
 ςτεφάνι δίνει 20 ποντουσ κ.ο.κ. Αν ο πρϊτοσ 

παίκτθσ τθσ Α ομάδασ, ο οποίοσ χτφπθςε πρϊτοσ τθν μπάλα, δεν ζχει προλάβει να φτάςει ςτο 
τζρμα, μπορεί να ςτακεί εντόσ ενόσ ςτεφανιοφ, εξαςφαλίηοντασ πόντουσ για τθν ομάδα του και να 
ςυνεχίςει προσ το τζρμα κατά τθ διάρκεια τθσ  ρίψθσ τθσ μπάλασ από το δεφτερο παίκτθ τθσ 
ομάδασ του, κ.ο.κ. Πταν ρίξουν τθν μπάλα όλοι οι παίκτεσ τθσ Α’ ομάδασ, τότε οι δφο ομάδεσ 
αλλάηουν ρόλουσ. Νικιτρια είναι όποια ομάδα μαηζψει τουσ πιο πολλοφσ πόντουσ. Σθμείωςθ: Αν 
υπάρχουν κοντά ςτο γιπεδο δφςβατα ςθμεία όπωσ βάτα κ.α., καλό είναι οι μπαλιζσ που 
καταλιγουν εκεί να ακυρϊνονται ι να επαναλαμβάνονται. 

 

228. RUN AROUND THE TOWN 

Τλικά: 1 ρακζτα ι μπαςτοφνι baseball, 1 μπαλάκι τζνισ 

Περιγραφή: Θ πρϊτθ ομάδα μπαίνει ςε παράταξθ ο ζνασ πίςω από τον άλλο και ο κακζνασ 
αγκαλιάηει τον μπροςτινό του όςο πιο ςφιχτά γίνεται για να μειωκεί το μικοσ τθσ ομάδασ. Ο 
μπροςτινόσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ κρατάει τθ ρακζτα ι το μπαςτοφνι. Θ δεφτερθ ομάδα ςκορπίηεται 
ςτο χϊρο, απζναντι από τθν πρϊτθ ομάδα. Ο Βακμοφόροσ πετάει ζνα μπαλάκι ςτον παίκτθ τθσ 
που κρατάει τθ ρακζτα ι το μπαςτοφνι, ο οποίοσ με τθ ςειρά του χτυπάει το μπαλάκι με ςκοπό να 
το ςτείλει όςο πιο μακρυά γίνεται. Οι διαςκορπιςμζνοι παίκτεσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ πρζπει να 
πιάςουν το μπαλάκι και να το φζρουν ςτα χζρια του Βακμοφόρου που διευκφνει το παιχνίδι. Στο 
μεταξφ ο παίκτθσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ που κρατοφςε τθ ρακζτα ι το μπαςτοφνι, τθν αφινει και 
κάνει κφκλουσ, τρζχοντασ γφρω από τθν ομάδα του, μζχρι το μπαλάκι να φκάςει ςτα χζρια του 
Βακμοφόρου από τθν αντίπαλθ ομάδα. Για κάκε κφκλο, θ ομάδα του κερδίηει 1 πόντο. Στον 
επόμενο γφρο, ο πρϊτοσ παίχτθσ πάει ςτο τζλοσ, ο δεφτεροσ γίνεται πρϊτοσ κ.ο.κ. Στο δεφτερο 
θμίχρονο, οι ομάδεσ αλλάηουν ρόλουσ. Μετριζται το ςφνολο των πόντων κάκε ομάδασ.. 

Παραλλαγή: Αντί το μπαλάκι να επιςτρζψει ςτα χζρια του Βακμοφόρου, όταν θ δεφτερθ ομάδα 
πιάςει το μπαλάκι, κάνει μια ςειρά και το περνάει κάτω από τα πόδια όλων, μζχρι να φτάςει ςτον 
τελευταίο που φωνάηει «ΣΤΟΡ», οπότε και ςταματάει να τρζχει ο παίκτθσ τθσ άλλθσ ομάδασ. 

 

229. RUNBA (RUNBALL ΚΑΚ BASKETBALL) 

Τλικά: 1 μπάλα και 1 καλάκι 

Περιγραφή: Κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζνα ρόλο («επίκεςθ» ι «άμυνα») ςε κάκε γφρο. Το παιχνίδι 
ξεκινάει με τθν αμυντικι ομάδα να βρίςκεται εκτόσ γθπζδου. Ζνασ παίχτθσ τθ αμυντικισ ομάδασ 
είναι ο «δρομζασ». Ο «δρομζασ» ςτζκεται ςε μία γωνία του γθπζδου, πετάει τθν μπάλα όςο πιο 
μακριά μπορεί και τρζχει τθν πλευρά του γθπζδου όςεσ πιο πολλζσ φορζσ μπορεί, μζχρι θ άλλθ 
ομάδα να βάλει καλάκι. Τθ ςτιγμι που κα μπει το καλάκι, ο «δρομζασ» πρζπει να βρίςκεται ςε μία 
από τισ δυο άκρεσ τθσ διαδρομισ που ζτρεχε, αλλιϊσ χάνει. Θ ομάδα του «δρομζα» κερδίηει 
τόςουσ πόντουσ, όςεσ και οι διαδρομζσ που ο «δρομζασ» πρόλαβε να κάνει, μζχρι θ επικετικι 
ομάδα να βάλει το καλάκι. Θ επικετικι ομάδα είναι τοποκετθμζνθ μζςα ςτο γιπεδο, ςε ςτακερά 
ςθμεία εκτόσ από 2 παίτεσ τθσ που είναι οι «κυνθγοί». Οι υπόλοιποι παίκτεσ, εκτόσ από τουσ 2 
«κυνθγοφσ» είναι αρικμθμζνοι και μποροφν να πιάςουν τθ μπάλα με προκακοριςμζνθ ςειρά. Οι 
«κυνθγοί» τρζχουν να πιάςουν τθν μπάλα και βοθκοφν ϊςτε θ μπάλα να περάςει χζρι - χζρι, από 
όλουσ τουσ παίχτεσ με τθ ςειρά που ζχει προκακοριςτεί, μζχρι θ μπάλα να φτάςει ςτον τελευταιο 
παίκτθ τθσ ομάδασ τουσ, ο οποίοσ είναι κοντά ςτο καλάκι. Οι «κυνθγοί» πιάνουν τθ μπάλα αν 
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πζςει κάτω και τθ δίνουν ςε αυτόν που τθν ζχαςε για να ςυνεχίςει ι αν θ μπάλα δεν μπει ςτο 
καλάκι και τθ δίνουν ςε αυτόν που ςουτάρει μζχρι να ευςτοχιςει. Πταν μπει καλάκι τελειϊνει ο 
γφροσ και οι  ομάδεσ αλλάηουν κζςεισ. Ο «δρομζασ» και οι «κυνθγοί» πρζπει να είναι διαφορετικοί 
ςε κάκε γφρο, ϊςτε να περάςουν όλοι από αυτζσ τισ κζςεισ. 
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ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛ ΒΑΔΛΝΑ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 

  

230. ΜΤΣΚΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ 

Τλικά: - 

Περιγραφή: Τα παιδιά κρφβονται ςτο δάςοσ κατά μικοσ μιασ οριςμζνθσ διαδρομισ. Μετά τθν 
αναχϊρθςθ τουσ ξεκινάει και ο Αρχθγόσ, ο οποίοσ κατά διαςτιματα κάνει χαρακτθριςτικζσ 
κινιςεισ και χειρονομίεσ ι παίρνει παράξενεσ ςτάςεισ (π.χ. κρζμεται ς’ ζνα δζντρο, γράφει ςε 
ςθμειωματάριο, κάνει γυμναςτικι, κάκεται ςταυροπόδι, ςχίηει ζνα χαρτί κλπ.). Κατά τθ διαδρομι 
του τα παιδιά κρυμμζνα καταγράφουν τισ κινιςεισ του. Πταν ο Αρχθγόσ αντιλθφκεί ζνα παιδί 
φωνάηει το όνομα του και τότε αυτό βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Πποιοσ καταγράψει τισ περιςςότερεσ 
κινιςεισ κερδίηει. 

  

231. ΔΡΟΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΚΚΟΣΗΣΑ 

Τλικά: Γραφικι φλθ 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ ακολουκεί μια διαδρομι μζςα ςτο δάςοσ και τοποκετεί δεξιά κι αριςτερά, 
ςε δζντρα, κάμνουσ κλπ. διάφορα αντικείμενα, των οποίων θ τυχαία παρουςία δεν δικαιολογείται 
(π.χ. ζνα βραχιόλι, ζνα μεγάλο μολφβι, ζνα ψαλίδι κλπ.), με τρόπο ϊςτε να φαίνονται ζςτω και 
δφςκολα. Τα αντικείμενα τα καταγράφει ϊςτε να ξζρει τθ ςειρά τοποκζτθςισ τουσ. Κατόπιν οι 
Ενωμοτίεσ κάνουν το ίδιο ακριβϊσ δρομολόγιο, ενδεχομζνωσ με τθ βοικεια ανιχνευτικϊν 
ςθμάτων. Κατά τθ διαδρομι τα παιδιά παρατθροφν προςεκτικά προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και 
όταν δουν ζνα αντικείμενο καταγράφουν που ακριβϊσ βρίςκεται χωρίσ να μαρτυριςουν τθ κζςθ 
του ςτα υπόλοιπα.  

  

232. ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΩΝ ΚΑΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΩΝ 

Τλικά: Ο Αρχθγόσ παραδίδει ςε κάκε Ενωμοτία ζνα κατάλογο που περιλαμβάνει : α) ζνα αρικμό 
διαφόρων αντικειμζνων και β) ζνα αρικμό πλθροφοριϊν. 

Περιγραφή: Θ Ενωμοτία ξεκινά να βρει τα αντικείμενα και τισ πλθροφορίεσ. Για κάκε αντικείμενο 
που παραλείπει και για κάκε λάκοσ πλθροφορία, θ Ενωμοτία επιβαρφνεται με 1 βακμό ποινισ. 
Κερδίηει θ Ενωμοτία με τουσ λιγότερουσ βακμοφσ ποινισ. Αντικείμενα και πλθροφορίεσ μπορεί να 
είναι π.χ. 1 φφλλο θμερολογίου με ςθμερινι θμερομθνία, 1 φφλλο λεμονιάσ, 1 καρφί 
ςκουριαςμζνο, 1 άςπρο φτερό, πόςουσ παςςάλουσ ζχει θ ςκθνι του Αρχθγείου κλπ. ι ερωτιςεισ 
όπωσ π.χ. τι παράγει ο τόποσ, πότε και από ποιόν χτίςτθκε ο Ραρκενϊνασ κλπ.  

    

233. Η ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 

Τλικά: Φάκελοι με περγαμθνι και οδθγίεσ για κάκε Ενωμοτία, Χαρτονάκια με λζξεισ ςε ξεχωριςτό 
χρϊμα για κάκε Ενωμοτία, Σπάγκοσ για να κρεμάςουμε τα χαρτονάκια. 

Περιγραφή: Μία αρχαία περγαμθνι χάκθκε. Το κείμενο τθσ περγαμθνισ ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο 
κζμα (π.χ. το περιβάλλον ι το Νόμο) και αποτελείται από παραγράφουσ, τόςεσ όςεσ και οι 
Ενωμοτίεσ (π.χ. οι παράγραφοι ζχουν ςχζςθ με ηϊα, φυτά, ψάρια, ερπετά ι αρετζσ όπωσ 
δικαιοςφνθ, οικονομία, εργατικότθτα). Γράφουμε τισ λζξεισ κάκε παραγράφου ςε χρωματιςτά 
χαρτονάκια, με διαφορετικό χρϊμα για κάκε Ενωμοτία, χρωματίηοντασ τα ςτθν άκρθ με 
μαρκαδόρο που φωςφορίηει και τα κρεμάμε ςε κλαδιά δζντρων. Ρριν το παιχνίδι, κάκε Ενωμοτία 
παίρνει Φάκελο που περιζχει: α) μία άδεια περγαμθνι και β) οδθγίεσ, με τισ οποίεσ μακαίνει το 
χρϊμα που ζχουν τα χαρτονάκια τθσ και το κζμα τθσ παραγράφου. Με τθν ζναρξθ του παιγνιδιοφ, 
οι πρόςκοποι ψάχνουν με τουσ φακοφσ τουσ τουσ τα χαρτονάκια που είναι ςτο χρϊμα τθσ 
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Ενωμοτίασ τουσ. Αφοφ τα μαηζψουν όλα, πρζπει να τα βάλουν ςε ςειρά, ϊςτε να δθμιουργθκεί θ 
παράγραφοσ και να γράψουν το κείμενο ςτθν άδεια περγαμθνι που περιείχε ο φάκελοσ. Κερδίηει 
θ Ενωμοτία που κα τελειϊςει πρϊτθ και κα ζχει γράψει ςωςτά τθν παράγραφο ςτθν περγαμθνι.  

 

234. ΚΡΤΦΟ ΠΛΗΚΑΜΑ 

Τλικά: Αρκετά μαντιλια ι ςθμαιάκια 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ  ςτζκεται κρυμμζνοσ ς’ ζνα ςθμείο του δάςουσ. Σε απόςταςθ 20 m 
περίπου και προσ κάκε κατεφκυνςθ, ζχουμε κρεμάςει μαντιλια ι ςθμαιάκια ςτα γφρω δζντρα. Με 
το ςφνκθμα, τα παιδιά ςκορπίηονται χωρίσ να φαίνονται και κάκε παιδί προςπακεί να πλθςιάςει 
και να πάρει τα ςθμαιάκια, χωρίσ να γίνει αντιλθπτό από τον Αρχθγό, ο οποίοσ όταν δει ζνα παιδί 
φωνάηει το όνομά του και τον βγάηει από το παιχνίδι. Κερδίηει θ Ενωμοτία που μάηεψε τα 
περιςςότερα ςθμαιάκια, μζςα ςτα 30 λεπτά που είναι ο χρόνοσ του παιχνιδιοφ.  

Παραλλαγή: Κάκε παιδί ζχει ζναν τριψιφιο αρικμό ςτερεωμζνο με κορδζλα ι ςπάγκο ςτο 
κοφτελο, τον οποίο αν τον δει και τον φωνάξει ο Αρχθγόσ, το παιδί να βγαίνει από το παιχνίδι. 
Απαγορεφεται θ κάλυψθ του αρικμοφ με τα χζρια ι με ςκουφί, μαντιλι κ.α. 

 

235. ΣΟ ΜΑΣΚ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ 

Τλικά: Ζνα φωτεινό αντικείμενο (π.χ. glow stick) 

Περιγραφή: Μζςα ςτο πυκνό δάςοσ βρίςκεται το «Μάτι του Βοφδα» (το φωτεινό αντικείμενο) που 
ζχουν κρφψει οι φρουροί (Βακμοφόροι) και το οποίο οι πρόςκοποι πρζπει να βρουν χωρίσ να 
γίνουν αντιλθπτοί. Γφρω από το «Μάτι του Βοφδα» και ςε ακτίνα 15 m ζχουμε οριοκετιςει με 
ταινία οδοςιμανςθσ μία αςφαλι περιοχι, ςτθν οποία οι φρουροί δεν μποροφν να μπουν. Οι 
φρουροί περιπολοφν ςε διάφορα ςθμεία του δάςουσ. Με το ςφνκθμα, τα παιδιά ςκορπίηονται και 
κάκε παιδί προςπακεί να πλθςιάςει και να αγγίξει το «Μάτι του Βοφδα», χωρίσ να γίνει αντιλθπτό 
από τουσ φρουροφσ. Πταν κάποιοσ φρουρόσ δει ζνα παιδί, φωνάηει το όνομά του και το βγάηει 
από το παιχνίδι. Κερδίηει όποιοσ καταφζρει να αγγίξει το «Μάτι του Βοφδα», μζςα ςτα 30 λεπτά 
που διαρκεί το παιχνίδι.  

Παραλλαγή: Κάκε παιδί να ζχει ζναν τριψιφιο αρικμό ςτερεωμζνο με κορδζλα ι ςπάγκο ςτο 
κοφτελο, τον οποίο αν τον δει και τον φωνάξει ο φρουρόσ, το παιδί να βγαίνει από το παιχνίδι. 
Απαγορεφεται θ κάλυψθ του αρικμοφ με τα χζρια ι με ςκουφί, μαντιλι κ.α. 

 

236. Η ΑΡΠΑΓΗ ΣΟΤ ΚΟΝΣΑΡΚΟΤ 

Τλικά: 1 κοντάρι με το ςιμα κάκε Ενωμοτίασ.  

Περιγραφή: Κάκε Ενωμοτία ορίηει το «ςτρατόπεδο» τθσ, ζνα χϊρο μζςα ςτον οποίο τοποκετεί το 
κοντάρι τθσ. Σκοπόσ τθσ είναι να κλζψει το κοντάρι των αντίπαλων Ενωμοτιϊν και να το φζρει ςτθ 
δικι τθσ βάςθ. Κάκε πρόςκοποσ ζχει κρεμαςμζνο το προςκοπικό μαντιλι πίςω ςτθ ηϊνθ του. Αν 
ζνα παιδί αφαιρζςει το μαντιλι από αντίπαλο του, τότε αυτόσ που ζχαςε το μαντιλι πρζπει να 
πάει ςτον επιτθρθτι του παιχνιδιοφ και να απαντιςει ςε μία ερϊτθςθ προςκοπικϊν γνϊςεων, για 
να ξαναμπεί ςτο παιχνίδι. Γφρω από το κοντάρι υπάρχει κφκλοσ διαμζτρου 10 m, μζςα ςτον οποίο 
μπορεί να μπει πρόςκοποσ αντίπαλθσ Ενωμοτίασ, όχι όμωσ και οι αμυνόμενοι. Πποια Ενωμοτία 
χάςει το κοντάρι τθσ βγαίνει από το παιχνίδι. Νικιτρια είναι θ Ενωμοτία που κα καταφζρει να 
«κλζψει» το τελευταίο κοντάρι και να το φζρει ςτθν δικι τθσ βάςθ. 

Παραλλαγή: Αντί για μαντιλι ςτθ ηϊνθ, κάκε παιδί να ζχει ζναν τριψιφιο αρικμό ςτερεωμζνο με 
κορδζλα ι ςπάγκο ςτο κοφτελο, τον οποίο αν τον δει και τον φωνάξει ο αντίπαλοσ, το παιδί να 
βγαίνει από το παιχνίδι. Απαγορεφεται θ κάλυψθ του αρικμοφ με τα χζρια ι με ςκουφί, μαντιλι 
κ.α. 
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237. ΟΧΤΡΩΜΑΣΚΚΕ ΓΡΑΜΜΕ 

Τλικά: 1 κομμάτια ςπάγκου 30 – 40 m ανά Ενωμοτία, ταινία οδοςιμανςθσ  και 3 κορδζλεσ (1 
κόκκινθ, 1 μπλε, 1 άςπρθ) 50 cm για κάκε πρόςκοπο 

Περιγραφή: Οι Ενωμοτίεσ ςκορπίηονται ςτο δάςοσ και διαλζγουν το «οχυρό» τουσ. Πλοι οι 
πρόςκοποι ζχουν κρεμαςμζνο το μαντιλι πίςω ςτθ ηϊνθ τουσ. Εκεί δζνουν το ςπάγκο ςε κφκλο, 
απλωμζνο και τεντωμζνο, ςε φψοσ 1 m, περνϊντασ τον γφρω από δζντρα. Αυτι είναι θ 
«οχυρωματικι γραμμι» τθσ Ενωμοτίασ. Κάκε πρόςκοποσ ζχει μαηί του τθν κόκκινθ κορδζλα. 
Σκοπόσ του είναι να δζςει τθν κορδζλα ςτθν «οχυρωματικι γραμμι» των άλλων Ενωμοτιϊν. 
Συγχρόνωσ αμφνεται και προςπακεί να εμποδίςει τουσ άλλουσ να κάνουν το ίδιο ςτθ δικι του 
«οχυρωματικι γραμμι», αποςπϊντασ τουσ το μαντιλι που ζχουν κρεμαςμζνο ςτθ ηϊνθ τουσ. 
Πποιοσ χάςει το μαντιλι του, παραδίδει τθν κόκκινθ κορδζλα ςτον αντίπαλο, πθγαίνει ςτο 
αρχθγείο και παίρνει τθ μπλε. Αν τθ χάςει κι αυτι παίρνει τθν άςπρθ και αν χάςει και τθν άςπρθ 
βγαίνει από το παιχνίδι. Μόλισ τελειϊςει ο χρόνοσ του παιχνιδιοφ εξετάηονται τόςο οι 
«οχυρωματικζσ γραμμζσ», όςο και οι κορδζλεσ που ζχει ςτα χζρια τθσ κάκε Ενωμοτία. Για κάκε 
μπλε κορδζλα θ Ενωμοτία κερδίηει 3 βακμοφσ, για κάκε κόκκινθ 2 και για κάκε άςπρθ 1 βακμό. 
Αντίςτοιχα αφαιροφνται 3 βακμοί για κάκε κορδζλα που βρίςκεται κρεμαςμζνθ ςτθν 
«οχυρωματικι γραμμι» τθσ. Ο χρόνοσ είναι περίπου 45 λεπτά. 

Παραλλαγή: Αντί για μαντιλι ςτθ ηϊνθ, κάκε παιδί να ζχει ζναν τριψιφιο αρικμό ςτερεωμζνο με 
κορδζλα ι ςπάγκο ςτο κοφτελο, τον οποίο αν τον δει και τον φωνάξει ο αντίπαλοσ, το παιδί να 
βγαίνει από το παιχνίδι. Απαγορεφεται θ κάλυψθ του αρικμοφ με τα χζρια ι με ςκουφί, μαντιλι 
κ.α. 

 

238. ΣΟ ΔΑΟ ΣΩΝ ΠΕΣΡΑΔΚΩΝ 

Τλικά: Ρολλά ςτρογγυλά χρωματιςτά χαρτονάκια διαφόρων μεγεκϊν, που διαςκορπίηουμε ςτο 
δάςοσ, τα οποία παριςτάνουν τουσ πολφτιμουσ λίκουσ. Θ αξία κάκε λίκου είναι κακοριςμζνθ, 
ανάλογα με τθ δυςκολία που παρουςιάηει ςτθν ανακάλυψι του. 

Περιγραφή: Ο Αρχθγόσ λζει ςτα παιδιά ότι βρζκθκε ζνα αρχαίο βιβλίο που λζει ότι το δάςοσ αυτό 
είναι γεμάτο πολφτιμα πετράδια. Οι «εξερευνθτικζσ αποςτολζσ» (Ενωμοτίεσ) προςπακοφν να 
ανακαλφψουν όςο περιςςότερα πετράδια μποροφν και ςυγχρόνωσ να εξουδετερϊςουν τισ 
αντίπαλεσ «εξερευνθτικζσ αποςτολζσ». Κάκε παιδί ζχει κρεμαςμζνο το μαντιλι του πίςω ςτθ ηϊνθ 
του και κρατάει ζνα φάκελο μζςα ςτον οποίο φυλάει τα πετράδια που βρίςκει. Αν κάποιοσ πάρει 
το μαντιλι του άλλου, τότε ο άλλοσ του παραδίδει και όςα πετράδια ζχει μαηζψει ωσ τότε και 
γυρίηει ςτο «νοςοκομείο» (Αρχθγείο) όπου τον περιμζνουν οι Βακμοφόροι για να τον κάνουν 
καλά, αφοφ αντεπεξζλκει ςε οριςμζνεσ προςκοπικζσ απαιτιςεισ γνϊςεων. Μετά από 45 λεπτά 
επεμβαίνει ο «ςτρατόσ» (Βακμοφόροι), το παιχνίδι λιγει και γίνεται ταμείο. Ο «ςτρατόσ» αγοράηει 
τα πετράδια του νικθτι με καραμζλεσ.  

Παραλλαγή: Αντί για μαντιλι ςτθ ηϊνθ, κάκε παιδί να ζχει ζναν τριψιφιο αρικμό ςτερεωμζνο με 
κορδζλα ι ςπάγκο ςτο κοφτελο, τον οποίο αν τον δει και τον φωνάξει ο αντίπαλοσ, το παιδί να 
βγαίνει από το παιχνίδι. Απαγορεφεται θ κάλυψθ του αρικμοφ με τα χζρια ι με ςκουφί, μαντιλι 
κ.α. 

 

239. ΣΡΑΣΕΓΚΟ 

Τλικά: 2 κοντάρια με Σιμα Ενωμοτίασ, περιβραχιόνια από χαρτόνι ι φφαςμα και κάρτεσ με τουσ 
ςτρατιωτικοφσ «βακμοφσ» για κάκε παίκτθ, τα οποία για τθ μία ομάδα κα είναι κόκκινα και για τθν 
άλλθ πράςινα. 
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Περιγραφή: Το παιχνίδι παίηεται από 2 ομάδεσ, τθν «κόκκινθ» και τθν «πράςινθ», ςε ανοιχτό 
χϊρο, κατά προτίμθςθ ςε δάςοσ. Θ περιοχι του παιχνιδιοφ οριοκετείται από ταινία οδοςιμανςθσ. 
Σκοπόσ κάκε ομάδασ είναι να κατακτιςει τθ Σθμαία τθσ αντίπαλθσ και ςυγχρόνωσ να προςτατζψει 
τθ δικι τθσ. Κάκε ομάδα αποτελείζνα «ςτρατό» και οι παίκτεσ τθσ φζρουν «βακμοφσ» τθσ 
ςτρατιωτικισ ιεραρχίασ. Το «ςτρατό» μπορεί να αποτελοφν ενδεικτικά: 

 1 Στρατθγόσ 

 2 Συνταγματάρχεσ 

 3 Ταγματάρχεσ 

 3 Λοχαγοί 

 4 Στρατιϊτεσ 

 3 Σαμποτζρ 

 4 Βόμβεσ  

Το πλικοσ των παικτϊν ανά βακμό μπορεί να προςαρμοςτεί, ανάλογα με τον αρικμό των παιδιϊν. 

Θ ιεραρχία είναι: Στρατθγόσ > Συνταγματάρχθσ > Λοχαγόσ > Στρατιϊτθσ > Σαμποτζρ. Κάκε παίκτθσ 
«εξουδετερϊνει» τουσ κατωτζρουσ του και «εξουδετερϊνεται» από τουσ ανωτζρουσ του.  

Εξαιρζςεισ αποτελοφν: 

 Ο Στρατθγόσ που «εξουδετερϊνει» τουσ πάντεσ, αλλά «εξουδετερϊνεται» από τον 
Στρατιϊτθ, ο οποίοσ είναι ο μόνοσ που «εξουδετερϊνει» τον Στρατθγό. 

 Οι Βόμβεσ που «ανατινάηουν» τουσ πάντεσ, αλλά «εξουδετερϊνονται» μόνο από τουσ 
Σαμποτζρ.  

Ρριν τθν αρχι του παιχνιδιοφ, κάκε ομάδα τοποκετεί μζςα ςτο χϊρο τθ Σθμαία τθσ και αποφαςίηει 
τθν τακτικι τθσ. Κάκε παίκτθσ παίρνει τθν κάρτα με το «βακμό» και το περιβραχιόνιο του, τα 
οποία είναι ςε κόκκινο ι πράςινο χρϊμα. Με το ςφφριγμα τθσ ζναρξθσ, το παιχνίδι αρχίηει. Θ 
Σθμαία μπορεί να κατακτθκεί από οποιοδιποτε παίκτθ, εκτόσ από τισ Βόμβεσ. Πλοι κινοφνται ςτον 
κακοριςμζνο χϊρο, ζχοντασ τθν κάρτα με το «βακμό» τουσ ςτο χζρι ι ςτθν τςζπθ τουσ. Κάκε παιδί 
μπορεί να πιάςει ζνα παιδί τθσ αντίπαλθσ ομάδασ αγγίηοντασ το. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ζνασ 
δείχνει τθν κάρτα του ςτον άλλο και ο παίκτθσ που «εξουδετερϊνεται» δίνει τθν κάρτα του ςτον 
άλλον και βγαίνει από το παιχνίδι. Αν και οι δφο κάρτεσ, είναι του ίδιου «βακμοφ», τότε δεν 
βγαίνει κανείσ και το παιχνίδι ςυνεχίηεται. Οι Βόμβεσ κινοφνται, αλλά δεν πιάνουν κανζναν. Αν 
κάποιοσ πιάςει μια Βόμβα, τότε θ Βόμβα δείχνει τθν κάρτα τθσ, «ανατινάηει» τον αντίπαλο και 
παίρνει τθν κάρτα του, εκτόσ αν ο αντίπαλοσ είναι Σαμποτζρ, οπότε θ βόμβα «εξουδετερϊνεται». 
Σε όλθ τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, οι Βακμοφόροι βρίςκονται ανάμεςα ςτα παιδιά για να 
επιλφουν τυχόν διαφορζσ και να επιβλζπουν τθν ομαλι διεξαγωγι του παιχνιδιοφ. Νικιτρια θ 
ομάδα που κα κατακτιςει τθ Σθμαία τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 

240. ΓΚΓΑΝΣΕ, ΜΑΓΟΚ ΚΑΚ ΞΩΣΚΚΑ 

Τλικά: 4 πετράδια, 2 κάρτεσ ανά παιδί (πλαςτικοποιθμζνεσ κατά προτίμθςθ) που αναγράφουν 
Μάγοσ, Ξωτικό ι Γίγαντασ, 4 Χάρτεσ τθσ περιοχισ, πυξίδεσ 

Περιγραφή: Ζτοσ 2115. Το ανκρϊπινο είδοσ ζχει εκλείψει από τθν γθ και ζχουν επικρατιςει οι 
Μάγοι, οι Γίγαντεσ και τα Ξωτικά. Κάκε Ενωμοτία εκπροςωπεί ζνα χωριό. Το χριμα δεν 
χρθςιμοποιείται πλζον. Θ δφναμθ του χωριοφ υπάρχει ςτο μοναδικό πετράδι που κατζχει. Ζχει 
ξεκινιςει ζνασ πόλεμοσ ςτθν γθ για τθν κατάλθψθ των μαγικϊν πετραδιϊν. Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι θ Ενωμοτία να βρει και να πάρει τον πολφτιμο λίκο τθσ άλλθσ. Κάκε πρόςκοποσ είναι είτε 
Μάγοσ, είτε Γίγαντασ ι Ξωτικό. Οι Μάγοι κερδίηουν τα Ξωτικά, τα Ξωτικά τουσ Γίγαντεσ και οι 
Γίγαντεσ τουσ Μάγουσ. Το παιχνίδι παίηεται ςε οριοκετθμζνθ περιοχι. Ρριν τθν ζναρξθ, ζνασ 
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Βακμοφόροσ οδθγεί κάκε Ενωμοτία ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ, το οποίο πρζπει να είναι μακριά από τα 
μζρθ που είναι κρυμμζνα τα πετράδια και τθσ παραδίδει ζνα χάρτθ που φανερϊνει τα μζρθ που 
είναι κρυμμζνοι οι πολφτιμοι λίκοι των άλλων Ενωμοτιϊν. Με το ςφφριγμα, το παιχνίδι ξεκινάει. 
Πταν δφο πρόςκοποι ςυναντθκοφν, ο ζνασ μπορεί να φωνάξει ςτον άλλο «Αλτ» και να του ηθτιςει 
τθν κάρτα του. Τότε ο αντίπαλοσ τον πλθςιάηει και του δείχνει κρυφά τθν κάρτα. Πποιοσ κερδίςει 
παίρνει τθν κάρτα του άλλου. Ο χαμζνοσ πθγαίνει ςτο αρχθγείο και παραλαμβάνει νζα κάρτα. Ο 
νικθτισ ςυνεχίηει τθν αναηιτθςθ. Για κάκε Ενωμοτία, υπάρχουν επιπλζον κάρτεσ όςοι και οι 
παίκτεσ. Μόλισ τελειϊςουν οι κάρτεσ, τότε οι παίκτεσ δεν μποροφν να πάρουν επιπλζον ηωι. Το 
παιχνίδι παίηεται ςε 3 γφρουσ των 10 λεπτϊν. Αν όμωσ το πετράδι βρεκεί και παραδοκεί ςτον 
Αρχθγό, το παιχνίδι τελειϊνει. 

 

241. ΚΑΟΤΜΠΟΗΔΕ ΚΑΚ ΚΝΔΚΑΝΟΚ 

 

Τλικά: 1 κοντάρι με ςθμαιάκι Ενωμοτίασ 

Περιγραφή: Θ ομάδα χωρίηεται ςε «καουμπόθδεσ» και «ινδιάνουσ». Ρρϊτοι ξεκινοφν από ζνα 
δεδομζνο ςθμείο (Σθμείο α) οι «ινδιάνοι» (Ομάδα 1). Μαηί με ζνα βακμοφόρο χαράςςουν μία 
περίπλοκθ διαδρομι, μζςα ςε πυκνό δάςοσ με πολλζσ κρυψϊνεσ, αφινοντασ ανιχνευτικά. Στο 
τζλοσ τθσ διαδρομισ (Σθμείο β) ςτινουν το «τοτζμ» (κοντάρι με το ςθμαιάκι τθσ Ενωμοτίασ). 
Κατόπιν ςτο ςθμείο από το οποίο ξεκίνθςαν οι «ινδιάνοι» πθγαίνουν οι «καουμπόθδεσ» (Ομάδα 
2), οι οποίοι ξεκινοφν κι αυτοί και ακολουκοφν με μεγάλθ προςοχι και προφφλαξθ τα ανιχνευτικά. 
Σκοπόσ τουσ είναι να αρπάξουν το «τοτζμ» και να το φζρουν πίςω ςτο αρχικό ςθμείο. Οι 
«ινδιάνοι» ζχουν διαλζξει τα κατάλλθλα μζρθ για τθ μελλοντικι τουσ μάχθ και ζχουν ςτιςει 
ενζδρεσ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ και ςτθ γφρω περιοχι για να τουσ εμποδίςουν. Κάκε 
«καουμπόθσ» ζχει ζνα χαρτόνι με ζναν αρικμό ςτθν πλάτθ του. Αν ο «ινδιάνοσ» δει και φωνάξει 
τον αρικμό του «καουμπόθ», τότε ο «καουμπόθσ» είναι «νεκρόσ» και βγαίνει από το παιχνίδι. Αν ο 
«καουμπόθσ» αγγίξει τον «ινδιάνο», τότε ο «ινδιάνοσ» είναι νεκρόσ και βγαίνει από το παιχνίδι. 
Κανείσ «καουμπόθσ» δεν μπορεί να κρφβει τον αρικμό του, ι τον αρικμό άλλου. Αν ζνασ 
«καουμπόθσ» ζχει πάρει το «τοτζμ» και πζςει «νεκρόσ» ενϊ προςπακεί να επιςτρζψει ςτο αρχικό 
ςθμείο, τότε αυτόσ βγαίνει από το παιχνίδι αλλά το «τοτζμ» μζνει εκεί που βρίςκεται. Οι 
«ινδιάνοι» δεν μποροφν να το μεταφζρουν πίςω, ενϊ άλλοσ «καουμπόθσ» μπορεί να το πάρει από 
εκεί και να ςυνεχίςει. Οι «καουμπόθδεσ» είναι νικθτζσ αν ζςτω και ζνασ φζρει πίςω το «τοτζμ» 
ενϊ οι «ινδιάνοι» αν εξοντϊςουν όλουσ τουσ «καουμπόθδεσ.  

 

242. SMUGGLERS ΚΑΚ SPIES 

Τλικά: Ταινία οδοςιμανςθσ και 15 Χαρτάκια ωσ εξισ:  

 Σοκολάτα: 50 πόντοι. Ροςότθτα: 5   
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 Τομάρι ηϊου: 100 πόντοι. Ροςότθτα: 6 

 Μπαροφτι: 150 πόντοι. Ροςότθτα: 3 

 Σχζδια για νζο μυςτικό όπλα: 300 πόντοι. Ροςότθτα: 1 

Περιγραφή: Ραίηεται με δφο ομάδεσ, τουσ smugglers τουσ spies. Στθν αρχι του παιχνιδιοφ, οι 
ομάδεσ πάνε ςτισ βάςεισ τουσ, οι οποίεσ οριοκετοφνται με ταινία οδοςιμανςθσ. Οι smugglers, ςτθ 
δικι τουσ βάςθ, παίρνουν τα χαρτάκια, τα οποία κα προςπακιςουν να μεταφζρουν ςτθ βάςθ των 
spies. Μζςα ςτθν βάςθ των spies κάκεται ζνασ Βακμοφόροσ ο οποίοσ μετράει το ςκορ. Αφοφ δοκεί 
χρόνοσ για να καταςτρϊςουν οι ομάδεσ τθ ςτρατθγικι τουσ, το παιχνίδι ξεκινάει. Οι smugglers 
προςπακοφν να μεταφζρουν τα χαρτάκια τουσ ςτθν βάςθ των spies και να τα δϊςουν ςτο 
Βακμοφόρο. Οι spies προςπακοφν να πιάςουν τουσ smugglers αγγίηοντασ τουσ και όταν πιάςουν 
κάποιον, αυτόσ πρζπει να μείνει ακίνθτοσ και να επιτρζψει ςτον άλλον να τον ψάξει για περίπου 1 
λεπτό και να βρει το χαρτάκι. Το χαρτάκι πρζπει υποχρεωτικά να είναι κρυμμζνο ςτισ εξωτερικζσ 
τςζπεσ του smuggler. Αν ο spy δεν καταφζρει μζςα ςτο 1 λεπτό να βρει το χαρτάκι, τότε ο smuggler 
είναι ελεφκεροσ. Αν ο spy βρει το χαρτάκι, τότε το παίρνει και το πθγαίνει ςτο Βακμοφόρο, ο 
οποίοσ ςθμειϊνει πόντουσ υπζρ τουσ. Αν ζνασ smuggler καταφζρει να δϊςει το χαρτάκι ςτο 
βακμοφόρο, ο βακμοφόροσ ςθμειϊνει τουσ πόντουσ και ζνασ άλλοσ βακμοφόροσ τον πθγαίνει 
«ςυνοδεία» ςτθν βάςθ του για να πάρει το επόμενο χαρτάκι. Νικιτρια είναι θ ομάδα με τουσ 
περιςςότερουσ πόντουσ ςτο τζλοσ. Θ διάρκεια του παιχνιδιοφ είναι 40 λεπτά. 

 

243. ΜΤΣΗΡΚΑ ΣΟ ΠΕΚΚΝΟ 

Τλικά: Καρτελάκια με υπόπτουσ και γραφικι φλθ για κάκε Ενωμοτία 

Περιγραφή: Στο Ρεκίνο ζγινε μία μυςτθριϊδθσ κλοπι. Κάκε Ενωμοτία ζχει από ζνα καρτελάκι με 4 
φωτογραφίεσ υπόπτων και κενό για να ςθμειϊνουν από κάτω. Στο χϊρο υπάρχουν 3 ςτακμοί. Στθν 
αρχι του παιχνιδιοφ, ο Αρχθγόσ διαβάηει μια ιςτορία: «Ιταν μζρα μεςθμζρι χτεσ όταν ακοφςτθκε θ 
κυρία Τςιν Γιαν Τςον να φωνάηει: “Κλζφτθσ! Κάποιοσ πιρε το μενταγιόν μου!” Οι φποπτοι είναι 4 
και αναφζρονται ςτα καρτελάκια και οι μάρτυρεσ 2 και βρίςκονται ςτουσ 2 από τουσ 3 ςτακμοφσ. 
Τι ζχουν δει και ποιοσ λζει τθν αλικεια;» Οι πρόςκοποι πρζπει να πάνε ςτουσ ςτακμοφσ και να 
πάρουν πλθροφορίεσ για να βρουν τον ζνοχο. Οι 2 από τουσ 3 ςτακμοφσ («μάρτυρεσ») κα τουσ 
δϊςουν ςτοιχεία για τον ζνοχο (π.χ. ζχει μουςτάκι, φοράει γυαλιά). Ο 3

οσ
 ςτακμόσ (ο «ςοφόσ») κα 

τουσ πει ποιοσ λζει ψζματα. Αν αυτόσ που λζει ψζματα τουσ πει π.χ. «ζχει μουςτάκι», αυτό 
ςθμαίνει πωσ ο ζνοχοσ δεν ζχει μουςτάκι. Στο χϊρο κυκλοφοροφν ςαολίν (Βακμοφόροι) που 
προςπακοφν να απαγάγουν τουσ προςκόπουσ κατά τθ μετακίνθςθ τουσ από ςτακμό ςε ςτακμό, 
αγγίηοντάσ τουσ. Κάκε πρόςκοποσ προφυλάςςεται από τθν απαγωγι αν κακίςει κάτω. Αν ο ςαολίν 
τον απαγάγει, τότε ο πρόςκοποσ βγαίνει από το παιχνίδι. Για να δϊςουν οι ςτακμοί πλθροφορίεσ, 
θ Ενωμοτία πρζπει να περάςει δοκιμαςίεσ. α) 1οσ  ςτακμόσ (ρουκ - ηουκ) : Λζμε μια λζξθ ςε ζναν 
πρόςκοπο, ενϊ όλοι οι άλλοι ζχουν κλειςτά τα αυτιά τουσ. Ζπειτα, ο πρϊτοσ χτυπάει ςτθν πλάτθ 
τον δεφτερο, που ανοίγει τα αυτιά του και προςπακεί να του τθν περιγράψει. Πταν ο δεφτεροσ 
καταλάβει ποια λζξθ περιγράφει ο προθγοφμενοσ, κάνει το ίδιο ςτον επόμενο κ.ο.κ.,  β) 2οσ 
ςτακμόσ (παντομίμα): Λζμε μια λζξθ ςε ζναν πρόςκοπο και αυτόσ προςπακεί να τθν περιγράψει 
χωρίσ να μιλάει, μόνο με κινιςεισ του ςϊματόσ του, ςτουσ υπόλοιπουσ. Σκοπόσ είναι θ Ενωμοτία 
να βρει ποια είναι θ λζξθ και γ) 3οσ ςτακμόσ (trivial): Κάνουμε μία ερϊτθςθ ςτουσ Ρροςκόπουσ και 
αυτοί πρζπει να βρουν τθν απάντθςθ. Νικιτρια θ Ενωμοτία που πζραςε από όλουσ τουσ 
ςτακμοφσ, ςυνδφαςε τισ απαντιςεισ και βρικε ποιοσ από τουσ 4 υπόπτουσ είναι ο ζνοχοσ, μζςα 
ςτα 45 λεπτά που διαρκεί το παιχνίδι. 

 

244. ΜΟΝΟΜΑΧΚΕ ΜΕ ΦΤΡΚΧΣΡΑ 

Τλικά: 1 ςφυρίχτρα και 1 φακόσ ανά παιδί 
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Περιγραφή: Τα παιδιά, με τθ ςφυρίχτρα και το φακό τουσ, κρφβονται ςτο δάςοσ και το παιχνίδι 
αρχίηει. Πταν ο Αρχθγόσ ςφυρίξει τα παιδιά είναι υποχρεωμζνα κι αυτά να ςφυρίξουν. Σκοπόσ 
κάκε παιδιοφ είναι να ανακαλφψει πρϊτο τον αντίπαλο του και να του ρίξει το φωσ του φακοφ 
του, οπότε τον βγάηει από το παιχνίδι. Νικιτρια είναι όποια Ενωμοτία «εξοντϊςει» όλουσ τουσ 
αντιπάλουσ τθσ ι όποια Ενωμοτία ζχει τουσ πιο πολλοφσ επιηϊντεσ μετά από 30 λεπτά παιχνιδιοφ. 

Παραλλαγή: Κάκε παίκτθσ ζχει ζνα χαρτόνι με αρικμό ςτθν πλάτθ και ςκοπόσ του είναι να 
διαβάςει πρϊτο τον αρικμό του άλλου. Τα παιδιά δεν επιτρζπεται να κρφβουν τον αρικμό τουσ με 
αντικείμενα ι με τα χζρια τουσ. Μποροφν μόνο να ξαπλϊνουν ςτο ζδαφοσ ι να ακουμποφν τθ 
πλάτθ τουσ ςε δζντρα, τοίχουσ κλπ.  

  

245. ΚΤΝΗΓΚ ΦΤΓΑΔΩΝ 

Τλικά: 2 Φακοί, ταινία οδοςιμανςθσ, 3 Σφυρίχτρεσ 

Περιγραφή: Δφο βακμοφόροι («φυγάδεσ») κρφβονται ςτο δάςοσ με ζνα φακό και μια ςφυρίχτρα ο 
κακζνασ, ζχοντασ ςτθν πλάτθ τουσ ζναν αρικμό, ςαν κατάδικοι που είναι. Τα παιδιά («κυνθγοί») 
φυλάνε το «κρθςφφγετο», ζνα χϊρο περιφραγμζνο με ταινία οδοςιμανςθσ, ακτίνασ 6 – 8 m, ςτον 
οποίο δεν πρζπει να μπουν οι «φυγάδεσ». Πταν οι «φυγάδεσ» απομακρυνκοφν, τότε ζνα παιδί 
ςφυρίηει με τθ ςφυρίχτρα. Οι «φυγάδεσ» είναι υποχρεωμζνοι να απαντιςουν διαδοχικά, ο ζνασ με 
τθ ςφυρίχτρα κι ο άλλοσ αναβοςβινοντασ τον φακό προσ το «κρθςφφγετο». Κάκε 1 λεπτό το παιδί 
ςφυρίηει και πάλι για να απαντιςουν οι «φυγάδεσ», αλλά αντίςτροφα αυτι τθ φορά. Εν τω μεταξφ 
οι «φυγάδεσ» μετακινοφνται και προςπακοφν να μπουν ςτο «κρθςφφγετο», ενϊ οι πρόςκοποι 
προςπακοφν να τουσ ςυλλάβουν, βλζποντασ και φωνάηοντασ τον αρικμό που ζχουν ςτθν πλάτθ 
τουσ. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν ςυλλθφκοφν οι «φυγάδεσ» ι όταν καταφζρουν να μπουν και οι 2 
ςτο «κρθςφφγετο» ι όταν περάςουν 45 λεπτά παιχνιδιοφ, με νικθτζσ είτε τουσ «κυνθγοφσ» αν 
ζχουν πιάςει ζςτω ζναν «φυγά» είτε τουσ «φυγάδεσ» αν ζςτω ζνασ ζχει μπει ςτο «κρθςφφγετο» ι 
και με ιςοπαλία 0-0 ι 1-1.  

 

246. ΣΑ ΜΑΤΡΑ ΚΟΤΜΠΚΑ 

Τλικά: 12-15 μαφρα κουμπιά, φάκελοι οδθγιϊν και 2 χάρτεσ για κάκε Ενωμοτία.  

Περιγραφή: Τα μαφρα κουμπιά είναι κρυμμζνα ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ ςτο χϊρο του παιχνιδιοφ, 
μόνα τουσ ι ςε ηευγάρια ι και ςε τριάδεσ, ανάλογα με τθ δυςκολία εντοπιςμοφ τουσ. Στισ 
Ενωμοτίεσ δίνονται οδθγίεσ: «Θ χϊρα μασ περνά εκνικι κρίςθ και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλθ 
ζλλειψθ του αγακοφ «Μαφρα Κουμπιά». Τα μαφρα κουμπιά είναι χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ 
ιδιοφυΐασ και φζρονται μόνο από αρχθγοφσ κρατϊν και επιςτιμονεσ. Σιμερα ο Ρρόεδροσ τθσ 
Δθμοκρατίασ ζχει μια ςθμαντικι διεκνι διάςκεψθ και κάποιοσ του αφαίρεςε όλα τα μαφρα 
κουμπιά του κουςτουμιοφ του. Σε 1 ϊρα, ο Ρρόεδροσ πρζπει να ζχει 8 μαφρα κουμπιά ζξω από τθν 
αίκουςα ςυςκζψεων (εςτία). Για περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ ζχουν 
κρφψει μια ποςότθτα μαφρων κουμπιϊν ςτθν περιοχι. Σασ δίνονται χάρτεσ και ςχεδιαγράμματα, 
για να τα ανακαλφψετε. Καλι τφχθ». Μαηί με τισ οδθγίεσ, δίνονται 2 χάρτεσ ςε κάκε Ενωμοτία. Ο 
ζνασ είναι ζνασ γενικόσ χάρτθσ τθσ περιοχισ κι ο άλλοσ ζνα ςχεδιάγραμμα των τοποκεςιϊν που 
είναι κρυμμζνα τα κουμπιά, αλλά ςε διαφανζσ χαρτί, ϊςτε τοποκετϊντασ τον πάνω ςτον πρϊτο, 
να φανερϊνει διαδρομζσ και χϊρουσ τθσ πραγματικότθτασ. Θ τομι του διαφανοφσ χάρτθ με τον 
γενικό φανερϊνει που είναι τα κουμπιά. Νικιτρια όποια Ενωμοτία φζρει τα 8 κουμπιά πιο 
γριγορα ι ζςτω τα περιςςότερα κουμπιά ςτον κακοριςμζνο χρόνο ο οποίοσ είναι 40 λεπτά. 

 

247. ΟΛΤΜΠΚΑΔΑ ΕΝΩΜΟΣΚΩΝ 

Τλικά: Χρονόμετρο, ςκυτάλεσ, μετροταινία, ςφαίρα, προςκοπικό κοντάρι, ορκοςτάτεσ και πιχθσ 
για άλμα εισ φψοσ κ.α. και φυςικά μετάλλια και αναμνθςτικά. 
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Περιγραφή: Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ πάντα ενκουςιάηουν. Ασ οργανϊςουμε λοιπόν μία 
«Ολυμπιάδα Ενωμοτιϊν». Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και το χρόνο που κζλουμε να διαρκζςουν 
οι αγϊνεσ, τα αγωνίςματα μπορεί να είναι: 

 Δρόμοσ 100 m 

 Δρόμοσ 800 m 

 Σκυταλοδρομία 4 Χ 100 

 Άλμα εισ μικοσ 

 Άλμα εισ φψοσ 

 Σφαιροβολία 

 Ακοντιςμόσ με προςκοπικό κοντάρι 

 Σκοποβολι 

 Ρινγκ πονγκ 

 Μεταφορά τραυματία 

Κάκε Ενωμοτία δθλϊνει λίγεσ μζρεσ πριν τισ ςυμμετοχζσ τθσ. Ρροςοχι, ςε κάκε αγϊνιςμα να 
υπάρχουν το πολφ 6 – 8 ςυμμετοχζσ (π.χ. για κάκε αγϊνιςμα θ Ενωμοτία να μπορεί να δθλϊνει 
μζχρι 2 ι 3 προςκόπουσ) και κάκε παιδί να ςυμμετζχει εξίςου ςε αγωνίςματα (π.χ. ο κακζνασ να 
πρζπει να πάρει μζροσ ςε ίςο περίπου αρικμό αγωνιςμάτων, ςε 2 – 3 αγωνίςματα οφτε λιγότερα, 
οφτε περιςςότερα). Ζτςι, βγαίνει από πριν ζνα ςωςτό πρόγραμμα αγϊνων (π.χ. αγωνίςματα που 
δεν ζχουν ίδιουσ ακλθτζσ μποροφν να γίνονται παράλλθλα). Οι αγϊνεσ αρχίηουν, με μετάλλια για 
τουσ νικθτζσ και ζπακλο για τθν καλφτερθ Ενωμοτία ςτθ βακμολογία βάςει μεταλλίων. 

 

248. ΚΤΚΛΟ ΠΕΡΚΠΕΣΕΚΩΝ 

 
(1) 
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(2) 

 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 



 -  83 - 

 
(6) 

 
(7) 
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 (8) 

Τλικά: Διάφορα 

Περιγραφή: Λδζεσ υπάρχουν πολλζσ. Τα ςχιματα (1) - (8) κα ςασ βοθκιςουν αρκετά. Θ φανταςία 
ςασ ακόμα περιςςότερο. Διαδοχικά, όλοι οι πρόςκοποι ανά Ενωμοτίεσ περνοφν από τουσ 
ςτακμοφσ-δοκιμαςίεσ. Για να ζχει μεγαλφτερο ενδιαφζρον, χρονομετροφμε τισ επιδόςεισ κάκε 
Ενωμοτίασ και κερδίηει εκείνθ που κατάφερε να ολοκλθρϊςει τισ δοκιμαςίεσ ςτον λιγότερο χρόνο. 

 

Ενδεικτικά μερικζσ δοκιμαςίεσ: 

 Σκοινί τθσ μαϊμοφσ: Οι παίκτεσ πιάνονται με τα χζρια και τα πόδια από ζνα ςκοινί που είναι 
δεμζνο ανάμεςα ςε δφο δζντρα και πθγαίνουν από τθ μία πλευρά ςτθν άλλθ. 

 Ταρηάν: Κρεμάμε από ζνα δζντρο ψθλά ζνα ςκοινί και ςτθν άκρθ του κάνουμε μια κθλιά. 
Οι παίκτεσ βάηουν το πόδι τουσ ςτθ κθλιά, πιάνουν το ςκοινί με τα χζρια από πιο ψθλά και 
αιωροφνται. 

 Ζρπειν: Δθμιουργοφμε ζνα πλζγμα με ςκοινιά οριηόντιο ςε μικρι απόςταςθ από το ζδαφοσ 
και οι πρόςκοποι προςπακοφν με ζρπειν να περάςουν από κάτω. 

 Λςτόσ αράχνθσ: Δθμιουργοφμε ζνα πλζγμα με ςκοινιά κάκετο ανάμεςα από κάποια δζντρα. 
Το πλζγμα ζχει μεγάλα κενά. Τα παιδιά πρζπει να περάςουν ενδιάμεςα, χωρίσ να 
ακουμπιςουν τα ςκοινιά και περνϊντασ ο κακζνασ από διαφορετικό κενό. Οι υπόλοιποι 
παίκτεσ ι οι Βακμοφόροι μποροφν να βοθκιςουν, αναςθκϊνοντασ για παράδειγμα 
κάποιον που πρζπει να  περάςει από κάποιο κενό που είναι πολφ ψθλά. 

 Δοκόσ ιςορροπίασ: Οι πρόςκοποι διανφουν μια διαδρομι τρζχοντασ, κακϊσ ταυτόχρονα 
ιςορροποφν πάνω ςε ςανίδεσ. 

 Διαδρομι πάνω ςε ςανίδεσ: Οι πρόςκοποι κάκε Ενωμοτίασ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 4 
ςανίδεσ και πρζπει να κάνουν μια διαδρομι πατϊντασ μόνο πάνω ςε εκείνεσ. 
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249. ΡΟΝΣΕΟ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ 

 
(1) 

 
 (2)  

Τλικά: Διάφορα 

Περιγραφή: Λδζεσ υπάρχουν πολλζσ. Τα ςκίτςα (1) και (2) κα ςασ βοθκιςουν αρκετά. Θ φανταςία 
ςασ ακόμα περιςςότερο. 



 -  86 - 

ΚΑΛΑΣΣΛΝΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

  

250. ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΚΑ ΜΕ ΑΜΜΟ 

 

Τλικά: 1 άδειο μπουκάλι για κάκε παιδί 

Περιγραφή: Οι πρόςκοποι κάκε Ενωμοτίασ τοποκετοφνται ανά 20 m ςε ευκεία γραμμι. Ξεκινάει ο 
πρϊτοσ κρατϊντασ το μπουκάλι του γεμάτο άμμο και τρζχοντασ ανάποδα μζχρι τον δεφτερο, 
αδειάηει τθν άμμο από το μπουκάλι του ςτο μπουκάλι του δεφτερου. Ο δεφτεροσ το ίδιο ςτον τρίτο 
κ.ο.κ. 

 

251. ΣΑ ΦΚΔΚΑ ΣΗ ΑΜΜΟΤ 

 

Τλικά: Κοντάρια ι καλάμια κακϊσ και διχάλεσ φψουσ 60 – 30 cm.. 

Περιγραφή: Ράνω ςτθν άμμο ςτινουμε εμπόδια με καλάμια ι κοντάρια ςτερεωμζνα οριηόντια ςε 
διάφορα φψθ με 2 διχάλεσ το κακζνα. Τα παιδιά προςπακοφν να περάςουν από κάτω με τθν 
κοιλιά χωρίσ να τα ρίξουν. Για τθν πτϊςθ κάκε εμποδίου υπάρχουν «βακμοί ποινισ». 
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