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Αμπάριζα 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. 

Κάθε ομάδα πιάνει μία 

κολόνα ή ένα δέντρο 

την «αμπάριζά» της. 

Αα

kkiourtsis



α

Βαρελάκια 

Ο ένας στέκεται πίσω 

από τον άλλο με τα χέρια 

στα γόνατα  και μέσα το 

κεφάλι.

Ββ

Ένας ξεκινάει να 

πηδάει πάνω από 

κάθε παιδί και όταν 

τελειώσει ξεκινάει ο 

άλλος.

http://ebooks.edu.gr
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Γύρω - γύρω όλοι 

Γγ

Γύρω γύρω όλοι

στη μέση ο Μανώλης

χέρια πόδια στη γραμμή

κι όλοι κάθονται στη γη…

Κι ο Μανώλης στο σκαμνί. 

Σ. Σαββίδης



α

Διελκυστίνδα  

Δδ

Δύο ομάδες τραβούν ένα σχοινί προσπαθώντας 

η μία να τραβήξει την άλλη προς το μέρος της.



α

Εφτάπετρο 

Εε
Μία μπάλα, εφτά πέτρες η μία πάνω στην άλλη και δυο ομάδες παιχτών.

Η μια ομάδα ρίχνει την μπάλα στις εφτά πέτρες με σκοπό να τις ρίξει. 

Η άλλη ομάδα προσπαθεί να τους πετύχει με την μπάλα.



α

Ζίζιρος 

Ζζ
Ένα παιδί έχει το χέρι 

στο μάγουλό του. 

Τα άλλα παιδιά 

είναι  πίσω του. 

Ένα παιδί χτυπά το χέρι του.

Όλα τα παιδιά  φωνάζουν «ζζζζζζζζζζ». 

Αυτός που τα φυλάει πρέπει 

να μαντέψει ποιος τον χτύπησε 

για να κερδίσει. 



α

Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Ηη



α

Θάρρος ή αλήθεια; 

Θθ
‘Ενας κάνει μια ερώτηση και οι υπόλοιποι απαντούν αληθινά. 

Αν κάποιος δεν θέλει να απαντήσει, λέει την λέξη «θάρρος».

Τότε τον βάζει να κάνει

κάτι θαρραλέο!
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Ίυγξ

Ιι

Ο ήχος που παράγει θυμίζει το 

πουλί Ίυγγα (στραβολαίμης).
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Κρυφτό

Κκ 

Οι άλλοι κρύβονται.

Ομαδικό παιχνίδι.

Ένας μετράει με κλειστά τα μάτια.

“Φτου και βγαίνω!!!!!!”



α

Λύκος και αρνί

Λλ
Ένα παιδί κάνει τον 

λύκο και κάθεται 

έξω από τον κύκλο.

Κάνουμε ένα κύκλο με πιασμένα τα χέρια.

Ένα άλλο παιδί κάνει 

το αρνί και κάθεται 

μέσα στον κύκλο.

Ο λύκος λέει: «Αν μπω μέσα;».

Ο λύκος κυνηγάει το αρνί.

Το αρνί λέει: «Αν βγω έξω;».

Οι άλλοι προσπαθούν να φυλάξουν το αρνί.



Μήλα

Μμ

Δύο παίκτες στέκονται αντικριστά.

Ανάμεσα τους είναι οι υπόλοιποι.

Οι δυο παίκτες 
προσπαθούν με το 
τόπι να κτυπήσουν 
κάποιο από τα 
παιδιά που είναι 
ανάμεσα.

Αν κάποιος 
καταφέρει να πιάσει 
το τόπι χωρίς να 
πέσει κάτω κερδίζει 
«ένα μήλο».

α



Νουμεράκια

Νν

Δύο ομάδες.

Ένα μαντήλι. 

Κάθε παιδί έχει έναν αριθμό. 

Κάποιος φωνάζει έναν αριθμό.

Τα παιδιά προσπαθούν να πάρουν το μαντήλι 
χωρίς να τους  πιάσει ο αντίπαλός τους. 



Ξυλίκι 

Ξξ
Δύο ξύλα.

Η μία ομάδα χτυπά το μικρό ξυλίκι ώστε να φύγει.

Δύο ομάδες.

Η άλλη ομάδα προσπαθεί να  το πιάσει στον αέρα.



΄Οπλα

Οο
Ξύλα για όπλα.

Σκοπός είναι να «σκοτώσεις» κάποιον από 
την αντίπαλη ομάδα ή να πάρεις κάποιον 
όμηρο. 

Δύο ομάδες.



Περνά, περνά η μέλισσα

Ππ

Δύο παιδιά χτυπούν παλαμάκια και 

τραγουδούν. Τα υπόλοιπα περνούν 
κάτω από τα χέρια τους και όποιον 

πιάσουν το βάζουν και επιλέγει με 

ποια ομάδα θα πάει. Στο τέλος 
όλα τα παιδιά τραβάνε τους

άλλους και όποιοι δεν πέσουν 

κάτω είναι οι νικητές. 



Ρολόι

Ρρ

Τα παιδιά στήνονται απέναντι 
στο «ρολογά»

Κάθε παιδί ρωτάει «Τι ώρα 
είναι» και κάνει τόσα βήματα 
όσα του λέει ο ρολογάς.



Σχοινάκι

Σσ

Δύο παιδιά γυρίζουν το σχοινάκι. 

Τα άλλα παιδιά πηδούν. 

Όποιο μπερδευτεί στο σχοινάκι χάνει.



Τυφλόμυγα

Ττ

Ένα παιδί δένει τα μάτια του με ένα μαντήλι. 

Το παιδί με τα δεμένα μάτια, προσπαθεί να πιάσει τους άλλους 
και να τους αναγνωρίσει. 

Αν καταφέρει να αναγνωρίσει αυτόν που έπιασε, τότε αυτός 
φοράει το μαντήλι.



Υπερκατάσκοποι

Υυ

Ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Η Σαμ, η 'Αλεξ και 
η Κλόβερ θα τα 
καταφέρουν 
άραγε να λύσουν 
το μυστήριο;



Φιδάκι

Φφ

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος
από τους παίκτες πρώτος στο τέλος αποφεύγοντας 
τα φιδάκια.

Επιτραπέζιο παιχνίδι.

Το παιχνίδι 
παίζεται με ζάρια.



Χαλασμένο τηλέφωνο 

Χχ
Παραδοσιακό παιχνίδι.

Ο πρώτος λέει μια λέξη 
στον διπλανό του. 

Ο τελευταίος θα 
πει τη λέξη δυνατά.

Μετά αυτός τη λέει στο αυτί 
του άλλου παιδιού κ.λ.π. 



Ψείρες

Ψψ

Παραδοσιακό παιχνίδι.

Ένα παιδί  κρατάει τη μπάλα, την πετάει ψηλά και λέει: "Να την πιάσει ο .............", 

Το παιδί πρέπει να πιάσει τη μπάλα και να πει αμέσως: "Ένα, δύο, τρία, στοπ!"

Κάνει τρία βήματα  και 
προσπαθεί να πετύχει 
κάποιον με την μπάλα.

Αν δεν τον πετύχει παίρνει μια ψείρα (πόντο). 

Αν τον πετύχει παίρνει την ψείρα ο άλλος.



Ώμιλλα

Ωω Τα παιδιά χάραζαν έναν κύκλο στο χώμα.

Αρχαίο ελληνικό  παιχνίδι.

Τα παιδιά προσπαθούσαν
να στείλουν τα κότσια μέσα 
στον κύκλο. 

Είχαν ορίσει από πριν ότι ο 
καθένας είχε δέκα βολές. 






