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ΓΕΝΚΚΟ ΠΛΑΚΚΟ 

 

Α.  Ε ΣΚ ΧΡΗΚΜΕΤΟΤΝ ΣΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ 

υνικωσ τα παιχνίδια κεωροφνται μια δραςτθριότθτα για παιδιά ι για να περνά θ 

ϊρα. Όμωσ, τα παιχνίδια επιτρζπουν να αναπτυχκεί μια ανάλαφρθ διάκεςθ 

απζναντι ςτθ ηωι και ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ. Σα παιχνίδια αποτελοφν ζνα 

πολφ χριςιμο εργαλείο για τθν προςωπικι εργαςία και για τθν ενδυνάμωςθ 

περιβαλλόντων και δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ζχουμε δυςκολίεσ. 

Μποροφμε να διακρίνουμε μεταξφ τθσ “ςοβαρισ” ςυμπεριφοράσ και τθσ 

“ανάλαφρθσ” ςυμπεριφοράσ. Θ δεφτερθ κινθτοποιεί τισ εικόνεσ, δίνει διζξοδο ςτισ 

ςχζςεισ, ευνοεί τθν άμεςθ (μθ λεκτικι) επικοινωνία, κάνει ευζλικτο το ςφςτθμα των 

ρόλων κι ανοίγει το μζλλον. 

Προςωπικι εργαςία: Όλα τα κζματα μποροφν να δουλευτοφν μζςω των παιχνιδιϊν: 

Χαλάρωςθ, ψυχολογία, αυτογνωςία (ρόλοι, εικόνα του εγϊ), προςοχι, άμεςθ 

επικοινωνία, ξεπζραςμα των αντιςτάςεων κλπ. 

Ενδυνάμωςθ των περιβαλλόντων και των δραςτθριοτιτων: Σα παιχνίδια βοθκάνε 

ςτθ μορφοποίθςθ και τθν ενδυνάμωςθ  του πνεφματοσ και του ςϊματοσ και 

διευκολφνουν τισ ςχζςεισ. Βοθκοφν ςτθν μετατροπι του κλίματοσ τθσ ομάδασ και 

ςτθ ςυνολικι ενδυνάμωςθ των μελϊν, ϊςτε να μπορζςουν να ςπάςουν ςτακερζσ 

ςυνικειεσ και οι παίκτεσ να νιϊςουν το «μοίραςμα», το «μαηί». 

Β.  Η ΟΡΕΞΗ ΓΚΑ ΠΑΚΧΝΚΔΚ 

Σο βαςικό κίνθτρο των παιχνιδιϊν είναι “θ όρεξθ για παιχνίδι”. Για τον παίκτθ, θ 

όρεξθ είναι που τον κινθτοποιεί, ενϊ για τον ςυντονιςτι είναι θ ζνδειξθ τθσ πορείασ 

του παιχνιδιοφ. 

Θ διάρκεια ενόσ παιχνιδιοφ κακορίηεται από τθν όρεξθ για παιχνίδι. Είναι καλό να 

τελειϊςει το παιχνίδι ι να αλλάξει πριν μειωκεί ο ενκουςιαςμόσ. 

Σο πόςα παιχνίδια κα παιχτοφν και για πόςθ ϊρα, κα εξαρτθκεί από τουσ ςτόχουσ 

που κζλουμε να επιτφχουμε και τθν αντίλθψθ που ζχει ο ςυντονιςτισ για τθν 

κατάςταςθ τθσ ομάδασ εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Γ.  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΚΣΗ 

Ο ρόλοσ του ςυντονιςτι είναι να ξυπνιςει τθ διάκεςθ για παιχνίδι και να φροντίςει 

αυτι να διατθρείται κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. Θ ςτάςθ του ςυντονιςτι 

εξαρτάται από τον τφπο του παιχνιδιοφ. Τπάρχουν παιχνίδια ςτα οποία ο ρόλοσ του 

είναι ςαφισ. Τπάρχουν άλλα που, αφοφ εξθγθκοφν, δεν απαιτοφν ςυντονιςτι. Αλλά 
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και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ λειτουργία του είναι να ενδυναμϊνει και να προςζχει 

τθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ, και ειδικότερα τθν όρεξθ για παιχνίδι. 

Δ.  ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟΤ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ 

Αυτό το εγχειρίδιο παρουςιάηει μια ςειρά παιχνιδιϊν. Αυτά είναι ταξινομθμζνα με 

βάςθ τα κζματα που κινθτοποιοφν περιςςότερο, ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

1. Παιχνίδια ρόλων και ζκφραςησ (δημιουργικότητασ) 

2. Παιχνίδια ςχζςεων 

3. υγκινηςιακά παιχνίδια 

4. Παιχνίδια προςοχήσ 

5. Παιχνίδια με κλειδιά 

6. Παιχνίδια εικόνων 

7. Κινητικά παιχνίδια 

8. Παιχνίδια διαίςθηςησ 

9. Παιχνίδια με τη μζθοδο 

10. Παιχνίδια επικοινωνίασ 

Κάκε παιχνίδι ζχει μια κάρτα, όπου φαίνεται το όνομα, ο τφποσ του παιχνιδιοφ και 

τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του. Επιπλζον, θ κάρτα δίνει τον ελάχιςτο αρικμό των 

ςυμμετεχόντων (όπου απαιτείται ςυντονιςτισ ςυμπεριλαμβάνεται ςτον αρικμό), 

τον απαραίτθτο φυςικό χϊρο και τα απαραίτθτα υλικά. Ζχει γίνει προςπάκεια ϊςτε 

τα παιχνίδια να ζχουν ελάχιςτεσ υλικζσ απαιτιςεισ. 

Πώσ επιλζγουμε τα παιχνίδια; 

 Από τουσ ςτόχουσ μασ (τα κζματα που κζλουμε να δουλζψουμε) 

 Από τον αρικμό των ςυμμετεχόντων 

 Από τον χϊρο που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ 

Αν π.χ. είμαςτε μόνο δφο άτομα κι είναι βροχερι μζρα, διαλζγουμε τα παιχνίδια 

εκείνα των οποίων οι κάρτεσ δείχνουν ωσ ελάχιςτο αρικμό ςυμμετεχόντων το 2 και 

ωσ περιβάλλον μια αίκουςα. 
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1. Ο ΜΑΓΝΗΣΗ 

Κατθγορία: Επικοινωνίασ 

Στόχοι: Μθ λεκτικι επικοινωνία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν 

Παίκτεσ: 2 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

α. Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο, ζνασ απζναντι ςτον άλλο. Σο χζρι του ενόσ 

τοποκετείται ςε απόςταςθ 10 εκ. περίπου από το κεφάλι του άλλου και 

φαντάηονται ότι το χζρι ζχει κάποιο είδοσ μαγνιτθ. Παίηουν ελεφκερα: 

μετακινοφνται, ςκφβουν, διπλϊνονται κλπ. Ζπειτα, αλλάηουν ρόλουσ. 

β. Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο, ζνασ απζναντι ςτον άλλο, και φαντάηονται ότι 

υπάρχει ζνασ μαγνιτθσ τοποκετθμζνοσ ςτο κζντρο ςτικουσ τουσ. Ο ζνασ οδθγεί τον 

άλλο. Με ζνα νεφμα του ςυντονιςτι, χωρίσ να ςταματιςουν το παιχνίδι, αλλάηουν 

ρόλουσ. 

Και ςτα δφο παιχνίδια θ ιδζα είναι να μθ διακοπεί θ φανταςτικι ςυμφωνία: ότι τουσ 

ενώνει ζνασ μαγνιτθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ. 
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2. ΟΚ ΣΤΦΛΟΚ 

Κατθγορία: Επικοινωνίασ 

Στόχοι: Μθ λεκτικι επικοινωνία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ τοποκετοφνται ανά δφο. Ο ζνασ (Α) από κάκε ηευγάρι κλείνει τα μάτια, 

ενϊ ο άλλοσ (Β) δθμιουργεί μια φιγοφρα με όλο του το ςϊμα. Όταν Ο Β είναι 

ζτοιμοσ, ο Α πρζπει ψθλαφεί τον Β και προςπακεί να ανακαλφψει τθ φιγοφρα με 

όλεσ τθσ τισ λεπτομζρειεσ. Μόλισ τθν αντιλθφκεί, τθν αναπαράγει ο ίδιοσ. Κι αμζςωσ 

μετά ανοίγει τα μάτια κι ελζγχει με το ταίρι του αν είναι ςωςτι. 

Σο παιχνίδι επαναλαμβάνεται 3 ι 4 φορζσ. Ζπειτα, μπορεί να επαναλθφκεί με 4 

παίκτεσ. Δφο  κλείνουν τα μάτια και προςπακοφν να ανακαλφψουν τθν τοποκζτθςθ 

των άλλων δφο. 

  



 
8 

 

3. ΣΑ ΦΑΝΣΑΣΚΚΑ ANTIKEIMENA 

Κατθγορία: Ζκφραςθσ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν, δθμιουργικότθτα 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ζνασ ςχθματίηει με τα χζρια του ζνα φανταςτικό 

αντικείμενο (αφθρθμζνο ι ςυγκεκριμζνο) και προςκζτει ζναν οποιοδιποτε ιχο (πχ: 

μπρρρρρρ!). Σο περνά ςτον διπλανό του, αυτόσ το παραλαμβάνει και το περνά ςτο 

διπλανό του κ.ο.κ. 

Ζπειτα, γίνεται πιο περίπλοκο: Κάκε παίκτθσ που παραλαμβάνει το αντικείμενο, το 

μετατρζπει ςε κάτι άλλο πριν το περάςει ςτον επόμενο. 
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4. ΣΟ ΟΜΑΔΚΚΟ ΑΓΑΛΜΑ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, 

ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Ζνασ παίκτθσ ςτζκεται όρκιοσ, αυτόσ κα ξεκινιςει το άγαλμα. Οι υπόλοιπο είναι 

κακιςτοί απζναντί του ι ςε κφκλο γφρω του. Ο όρκιοσ παίκτθσ αναπαριςτά μια 

φιγοφρα με όλο του το ςϊμα και μζνει ακίνθτοσ, ςαν άγαλμα. Κανείσ δεν ξζρει τι 

κζλει να αναπαραςτιςει. Ζπειτα, ζνασ από τθν ομάδα ςθκϊνεται και προςτίκεται 

ςτο άγαλμα, ςφμφωνα με αυτό που πιςτεφει ότι αναπαριςτά. Διαδοχικά όλοι οι 

παίκτεσ προςτίκενται ςτο άγαλμα, ϊςπου να ςχθματιςτεί μια κακοριςμζνθ 

ςυνολικι εικόνα. 

Σο παιχνίδι μπορεί να επαναλθφκεί 2 ι 3 φορζσ. Δίνεται προςοχι ςτο δζςιμο τθσ 

ομάδασ. 
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5. ΣΑ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΑ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, 

ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 

Παίκτεσ: 11 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

1. Οι παίκτεσ ςχθματίηουν ομάδεσ των 4 ι 5 ατόμων. Θ κάκε ομάδα τοποκετείται 

ςτο χϊρο τθσ, διακριτά  από τισ άλλεσ. Ο ςυντονιςτισ ανακοινϊνει ζνα 

αντικείμενο (π.χ. αεροπλάνο, φορτθγό, ςαλιγκάρι, τθλεφωνικόσ κάλαμοσ κλπ). 

και κάκε ομάδα προςπακεί να το καταςκευάςει με τα ςϊματα όλων των 

παικτϊν. Ζπειτα κάκε ομάδα παρουςιάηει τθν εκδοχι τθσ ςτισ υπόλοιπεσ. 

2. Κάκε παίκτθσ δθμιουργεί ζνα αντικείμενο με όλο το ςϊμα του και το 

παρουςιάηει ςτο ςφνολο. Εκείνοι πρζπει να μαντζψουν τι είναι. 
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6. ΟΚ ΚΔΚΟΣΗΣΕ 

Κατθγορία: Ζκφραςθσ 

Στόχοι: Εργαςία ςε ομάδα, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, 

ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Κάκε παίκτθσ επιλζγει ζνα χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτάσ του ι μια 

ςυμπεριφορά του που κεωρεί ότι εμφανίηει αρκετά ςτθν ομάδα κι άλλο ζνα που 

κεωρεί ότι εμφανίηει ελάχιςτα ςτθν ομάδα και προςπακεί να τα αναπαραςτιςει με 

το ςϊμα του ςε ζνα άγαλμα. ε όλουσ δίνεται κάποιοσ χρόνοσ (π.χ. 10’) για να 

προετοιμάςουν. Ζπειτα ζνασ-ζνασ παρουςιάηουν ςτθν ομάδα. 
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7. ΣΟ ΕΚΚΡΕΜΕ (ΑΚΗΗ ΕΜΠΚΣΟΤΝΗ) 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Επίτευξθ εγγραφισ χαλάρωςθσ, εμπιςτοςφνθ, εργαςία ςε ομάδα 

Παίκτεσ: 7 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Δανειηόμαςτε από το κζατρο τισ δφο βαςικζσ αςκιςεισ εμπιςτοςφνθσ: 

1. Σο εκκρεμζσ 

Δφο παίκτεσ ςτζκονται αντικριςτά ςε απόςταςθ περίπου 1,5μ. μεταξφ τουσ: είναι οι 

τοίχοι. το μζςο τθσ απόςταςθσ ςτζκεται ο τρίτοσ παίκτθσ, το εκκρεμζσ. Σο εκκρεμζσ 

ζχει κλειςτά τα μάτια και ςτζκεται με όλο το ςϊμα αλφγιςτο αλλά όχι υπερβολικά 

ςφιγμζνο. Κεφάλι, κορμόσ και πόδια βρίςκονται ςε ευκεία, ενϊ τα χζρια είναι 

κολλθμζνα ςτον κορμό. Σα πζλματα είναι ριηωμζνα ςτο ζδαφοσ. Σο εκκρεμζσ 

αφινεται να βγει εκτόσ ιςορροπία και να πζςει ελεφκερα προσ τθν πλευρά του ενόσ 

από τουσ τοίχουσ. Ο τοίχοσ τον υποδζχεται ομαλά, πιάνοντάσ τον από τουσ ϊμουσ ι 

τθν ωμοπλάτθ (ανάλογα με το αν το εκκρεμζσ του ζχει γυριςμζνο το πρόςωπο ι τθν 

πλάτθ) και τον ακουμπά ςτο ςτικοσ του ςα να τον αγκαλιάηει. Ζπειτα, δίνει ςτο 

εκκρεμζσ μικρι ϊκθςθ με ςκοπό να τον επαναφζρει ςτθν κατακόρυφθ κζςθ του. 

Ζπειτα το εκκρεμζσ αφινεται να πζςει προσ τον άλλο τοίχο κ.ο.κ. 

Μόλισ το εκκρεμζσ ζχει τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ, οι παίκτεσ αλλάηουν ρόλουσ. 

ΠΡΟΟΧΘ: 

 Ο τοίχοσ δε ςπρϊχνει δυνατά το εκκρεμζσ ϊςτε να το ςτείλει ςτον απζναντι 

τοίχο, αλλά μόνο όςο χρειάηεται ϊςτε να επιςτρζψει ςτθν κατακόρυφθ κζςθ. 

Ζτςι το εκκρεμζσ κα μπορζςει να ζχει τθν εγγραφι τθσ χαλάρωςθσ τθ ςτιγμι 

που παραςφρεται από τθ βαρφτθτα. 

 Οι παίκτεσ που παριςτάνουν τουσ τοίχουσ είναι ςε εγριγορςθ και ςε ςτάςθ 

ετοιμότθτασ: Σα πόδια ελαφρά ανοιχτά και λυγιςμζνα και το ζνα περίπου μιςό 

μζτρο μπροςτά από το άλλο. 

2. Σο ςκουπόξυλο 

Σο ίδιο παιχνίδι, αλλά ςε ομάδεσ. Ο τοίχοσ είναι τϊρα κυκλικόσ (χωρίσ κενά) κι 

αποτελείται από 5-10 παίκτεσ. Σο ςκουπόξυλο (εκκρεμζσ) αφινεται να πζςει προσ 

όποια κατεφκυνςθ κζλει κι ο τοίχοσ το ςπρϊχνει προσ όποια κατεφκυνςθ κζλει.  

θμείωςθ: Εδϊ δε δίνεται ζμφαςθ ςτθν εγγραφι τθσ πτϊςθσ, αλλά ςτθν 

εμπιςτοςφνθ ςτθν ομάδα. Γι’ αυτό, οι τοίχοι ςπρϊχνουν με ςταδιακά αυξανόμενθ 

ταχφτθτα. Σο ςκουπόξυλο παραμζνει αλφγιςτο και καρφωμζνο ςτο ζδαφοσ. 
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8. ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, ανζβαςμα του 

κινθτικοφ τόνου, ςωματικι χαλάρωςθ. 

Παίκτεσ: 7 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Όλοι οι παίκτεσ περπατοφν ςτο χϊρο κι ο ςυντονιςτισ λζει με δυνατι φωνι ζναν 

αρικμό κι ζνα μζροσ του ςϊματοσ, π.χ. «5 μφτεσ». Οι παίκτεσ ςχθματίηουν γριγορα 

ομάδεσ ςφμφωνα με τον αρικμό που δόκθκε, ενϊνοντασ το μζροσ του ςϊματοσ που 

είπε ο ςυντονιςτισ. το παράδειγμά μασ, 5 παίκτεσ ακουμποφν τισ μφτεσ τουσ. 

Σο παιχνίδι είναι γριγορο, θ μια εντολι διαδζχεται τθν άλλθ χωρίσ διάλειμμα. 

Όποιοσ παίκτθσ δεν κατορκϊςει να μπει ςε ομάδα βγαίνει από το παιχνίδι. 
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9. Ο ΚΑΙΡΕΦΣΗ 

Κατθγορία: Ζκφραςθσ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ ικανότθτασ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ 

μεταξφ των παικτϊν, ςωματογνωςία και εγγραφι του ςϊματοσ 

Παίκτεσ: 7 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ ςχθματίηουν ηευγάρια. Ο ζνασ παίρνει το ρόλο του κακρζφτθ: Αντιγράφει 

πιςτά κι ακαριαία τισ κινιςεισ που κάνει το ταίρι του. Ζπειτα ανταλλάηουν ρόλουσ. 

Ο ςυντονιςτισ μπορεί να προτείνει τφπο κινιςεων, π.χ. γελοίεσ, ευγενικζσ, 

γριγορεσ κλπ. 
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10. ΑΓΑΛΜΑΣΑ 

Κατθγορία: Επικοινωνίασ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ ικανότθτασ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ 

μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ ςχθματίηουν τρεισ ομάδεσ: 

Θ ομάδα 1 είναι ο πθλόσ. Δεν μποροφν να κάνουν καμιά κίνθςθ. Σα ςϊματά τουσ 

είναι διακζςιμα να πλαςτοφν από τθν ομάδα 2, οι γλφπτεσ. Οι γλφπτεσ όμωσ δε 

μποροφν να κάνουν καμιά κίνθςθ αν δεν πάρουν εντολι από τθν ομάδα 3, τουσ 

πελάτεσ. Οι πελάτεσ δε μποροφν να κινθκοφν, οφτε να δίνουν οδθγίεσ με τα χζρια ι 

το ςϊμα, μποροφν μόνο να μιλιςουν. κζφτονται τι άγαλμα κζλουν και δίνουν 

εντολι ςτουσ γλφπτεσ να το φτιάξουν. 

Ζπειτα, οι ομάδεσ αλλάηουν ρόλουσ. 
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11. ΣΟ ΜΚΚΡΟ ΠΚΡΣΟ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Χαλάρωςθ τθσ εικόνασ του εγϊ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

των παικτϊν 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Ζνα ςπίρτο 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Σο παιχνίδι αποτελείται από δφο μζρθ: 

1ο μζροσ: Ζνασ παίκτθσ κρατά ζνα ςπίρτο. Σο δίνει ςτον διπλανό του, αφοφ πρϊτα 

πει τθ φράςθ: 

«Αυτό είναι ζνα ςπίρτο. Αυτό είναι το κεφαλάκι του (δείχνει το επάνω μζροσ του 

ςπίρτου) κι αυτά είναι τα ποδαράκια του (δείχνει το κάτω μζροσ του ςπίρτου)» 

Ζπειτα κάκε παίκτθσ επαναλαμβάνει το ίδιο ϊςπου το ςπίρτο να επιςτρζψει ςτον 1ο 

παίκτθ. 

2ο μζροσ: Ομοίωσ, αλλά αυτι τθ φορά οι παίκτεσ πρζπει να πουν τθ φράςθ 

βάηοντασ τθ γλϊςςα ανάμεςα ςτα δόντια, πιζηοντασ προσ τα ζξω το κάτω χείλοσ. 
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12. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, μθ λεκτικι 

επικοινωνία 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβι ι τράπουλα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. ε κακζναν δίνεται ζνα χαρτάκι διπλωμζνο (ι ζνα 

φφλλο τθσ τράπουλασ). Ζνα από τα χαρτάκια ζχει ςθμειωμζνο ζναν ςταυρό. Ζπειτα 

κακζνασ ανοίγει το χαρτάκι του. Ο παίκτθσ που ζχει το χαρτάκι με το ςταυρό (ι τον 

Βαλζ τθσ τράπουλασ) είναι ο δολοφόνοσ. Οι υπόλοιποι παίκτεσ δεν ξζρουν ποιοσ 

είναι ο δολοφόνοσ. 

Ο δολοφόνοσ προςπακεί να ςκοτϊςει ζναν παίκτθ κλείνοντάσ του το μάτι, χωρίσ 

όμωσ να το αντιλθφκοφν οι υπόλοιποι! Όποιοσ παίκτθσ ςκοτωκεί φωνάηει “πζκανα” 

και δείχνει το χαρτάκι του. Αν κάποιοσ από τουσ ηωντανοφσ δει τον δολοφόνο να 

ςκοτϊνει κάποιον, μπορεί να τον αποκαλφψει και τότε ο κατθγοροφμενοσ πρζπει να 

δείξει το χαρτάκι του. τθν περίπτωςθ που ο κάνει λάκοσ, πεκαίνει. 

Ο δολοφόνοσ κερδίηει αν τουσ ςκοτϊςει όλουσ χωρίσ να αποκαλυφκεί. Αν 

αποκαλυφκεί, κερδίηει ο παίκτθσ που τον αποκάλυψε. 

Παραλλαγζσ: 

1. Ο παίκτθσ που κα πάρει τον Βαλζ είναι ο δολοφόνοσ κι ο παίκτθσ που κα πάρει 

τον Ριγα είναι αςτυνομικόσ. Ο αςτυνομικόσ προςπακεί να αντιλθφκεί και να 

ςυλλάβει τον δολοφόνο, κάνοντασ «ίου ίου» (ιχο ςειρινασ). Ο αςτυνομικόσ δε 

μπορεί να πεκάνει. Αν ςυλλάβει λάκοσ παίκτθ, κερδίηει ο δολοφόνοσ. Οι 

υπόλοιποι παίκτεσ (κφματα) δε μποροφν να αποκαλφψουν το δολοφόνο. 

2. Ο παίκτθσ που κα πάρει τον Άςςο είναι ο καταδότθσ. Ο καταδότθσ γνωρίηει 

ποιοσ είναι ο αςτυνομικόσ. Αν αντιλθφκεί το δολοφόνο (όςο είναι ηωντανόσ), 

μπορεί να τον υποδείξει διακριτικά, ϊςτε ο αςτυνομικόσ να τον ςυλλάβει. Αν 

όμωσ τον αντιλθφκεί ο δολοφόνοσ μπορεί να τον ςκοτϊςει! Σα κφματα κι ο 

δολοφόνοσ δε μποροφν να κάνουν υποδείξεισ. 

3. Μποροφμε να ζχουμε περιςςότερουσ δολοφόνουσ, αςτυνομικοφσ και καταδότεσ 
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13. ΣΚ ΙΑ ΗΣΑΝ ΑΝ ΗΣΑΝ…; 

Κατθγορία: Διαίςκθςθσ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ διαίςκθςθσ 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Ζνασ παίκτθσ βγαίνει από το δωμάτιο. Αυτοί που παραμζνουν ςυμφωνοφν ςε ζνα 

γνωςτό πρόςωπο –μπορεί  να είναι ζνασ από τουσ παίκτεσ, ζνασ κοινόσ γνωςτόσ, 

ζνα δθμόςιο πρόςωπο, ζνασ χαρακτιρασ βιβλίου κλπ. Ζπειτα, ο παίκτθσ που ιταν 

ζξω μπαίνει και προςπακεί να μαντζψει το επιλεγμζνο πρόςωπο. Για να μαντζψει, 

κάνει ςε κάκε παίκτθ με τθ ςειρά ερωτιςεισ του τφπου «Σι κα ιταν αν ιταν 

αντικείμενο/ ηϊο/ χρϊμα/ γεφςθ/ αίςκθςθ/ προςωπικότθτα/ εποχι/ …». Μζςω των 

απαντιςεων πρζπει να μαντζψει, κάνοντασ το πολφ δφο λάκθ. 

Παραλλαγι: 

Ο παίκτθσ που προςπακεί να μαντζψει κάνει ερωτιςεισ του τφπου «Πϊσ κα 

λεγόταν αν ιταν Γαλάτθσ/ Ινδιάνοσ/ Γάλλοσ/ Κινζηοσ/ …» 
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14. ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 9 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κουβζρτα ι άλλο αδιαφανζσ φφαςμα 

Δφο παίκτεσ (ςτυλοβάτεσ) κρατοφν μια κουβζρτα κατακόρυφα. Οι υπόλοιποι 

παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα ςτζκεται ςτθ μια πλευρά τθσ 

κουβζρτασ, ϊςτε να μθ μπορεί να δει τθν άλλθ. Ζπειτα, ζνασ παίκτθσ από κάκε 

ομάδα πλθςιάηει και τοποκετεί το πρόςωπό του ςτθν κουβζρτα, ζτςι ϊςτε θ μφτθ 

του να ακουμπά ςτθν κουβζρτα. Ζτςι οι δυο αντίπαλοι είναι ο ζνασ απζναντι ςτον 

άλλο με τθν κουβζρτα ςτθ μζςθ. Οι δφο ςτυλοβάτεσ ςθκϊνουν απότομα τθν 

κουβζρτα και κάκε παίκτθσ πρζπει να φωνάξει αμζςωσ το όνομα του αντιπάλου 

που είναι απζναντί του, πριν εκείνοσ φωνάξει το δικό του. Ο παίκτθσ που χάνει πάει 

ςτθν ομάδα του νικθτι. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μζχρισ ότου ςε μια ομάδα μείνει 

μόνο ζνασ παίκτθσ. 
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15. «ΕΝΣΟΛΗ» 

Κατθγορία: Προςοχισ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Σα χζρια τουσ είναι ακουμπιςμζνα ςτα πόδια τουσ. Οι 

παρακάτω εντολζσ πρζπει να εκτελεςκοφν με τα χζρια: 

Εντολι ΡΤΘΜΟ Οι δείκτεσ χτυποφν εναλλάξ, ρυκμικά τα πόδια 

Εντολι ΠΙΑΕ Σα δφο χζρια πάνω ςτο κεφάλι 

Εντολι ΙΙΑ Οι παλάμεσ πάνω ςτα πόδια 

Εντολι ΚΑΣΩ Οι παλάμεσ ςχθματίηουν καμάρα κι οι άκρεσ των 

δακτφλων «γαντηϊνονται» ςτα πόδια (ςαν αράχνθ) 

ΠΑΝΩ Σα χζρια πάνω από το κεφάλι, οι παλάμεσ 

ςχθματίηουν καμάρα με τα δάχτυλα προσ τα πάνω 

Παρατθριςτε ότι το «ΠΑΝΩ» είναι το μόνο που δε φζρει τθ λζξθ «πρόςταγμα». 

Ο ςυντονιςτισ δίνει μια εντολι ςτουσ παίκτεσ και ταυτόχρονα τθν εκτελεί.  Μπορεί 

όμωσ να τουσ παραπλανιςει λζγοντα μια εντολι  κι εκτελϊντασ μια άλλθ! Οι 

παίκτεσ πρζπει να κάνουν  αυτό που λζει ο ςυντονιςτισ, όχι αυτό που κάνει. 

Επιπλζον, ο ςυντονιςτισ μπορεί να μπερδζψει τουσ παίκτεσ δίνοντασ εντολζσ χωρίσ 

να βάηει τθ λζξθ «εντολι». ι ςτθν περίπτωςθ του ΠΑΝΩ να προςκζςει τθ λζξθ 

«εντολι». τθν περίπτωςθ αυτι οι παίκτεσ πρζπει να μθν εκτελζςουν καμιά  

εντολι. 

Όποιοσ κάνει λάκοσ παίρνει το ρόλο του ςυντονιςτι. 
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16. Ο ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

Κατθγορία: Παιχνίδι με κλειδί 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Ο ςυντονιςτισ ορίηει ζνα κλειδί που δεν αποκαλφπτει ςτουσ παίκτεσ. Π.χ. «ο 

τερματοφφλακασ των λζξεων αποκροφει μόνο τισ λζξεισ που δεν περιζχουν το 

γράμμα Α». 

Οι παίκτεσ κάνουν ερωτιςεισ ςτο ςυντονιςτι για να βρουν το κλειδί, π.χ.: «Ο 

τερματοφφλακασ αποκροφει πζτρεσ;» Ο ςυντονιςτισ απαντά με «ναι» ι «όχι». Σο 

παιχνίδι τελειϊνει όταν όλοι ζχουν μαντζψει το κλειδί. 
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17. ΚΤΝΗΓΗΣΟ ΓΕΦΤΡΑ 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Ανζβαςμα του κινθτικοφ τόνου, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

των παικτϊν 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Μζςα ςε προκακοριςμζνο χϊρο, ζνασ από τουσ παίκτεσ πρζπει να κυνθγιςει και να 

ςυλλάβει ζναν – ζναν τουσ υπόλοιπουσ. Για να τουσ ςυλλάβει αρκεί να τουσ αγγίξει. 

Ο παίκτθσ που ςυλλαμβάνεται πρζπει να μείνει ακίνθτοσ με τα πόδια ανοιχτά (ςαν 

γζφυρα) ςτο ςθμείο όπου ςυνελιφκθ. Οι ελεφκεροι παίκτεσ μποροφν να τον 

ελευκερϊςουν αν καταφζρουν να περάςουν κάτω από τα πόδια του. Αν ςυλλθφκεί 

όλθ θ ομάδα, κάποιοσ άλλοσ γίνεται κυνθγόσ. 
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18. ΠΑΝΣΟΜΚΜΑ 

Κατθγορία: Ζκφραςθσ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ, επίτευξθ εγγραφισ χαλάρωςθσ, εργαςία 

ςε ομάδα 

Παίκτεσ: 8 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβι 

Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ (ι περιςςότερεσ ςε περίπτωςθ μεγάλου 

αρικμοφ) κι ζναν δικαςτι. Ο δικαςτισ ςτζκεται ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ, που 

πρζπει να είναι καλά διαχωριςμζνεσ. Ο δικαςτισ κάνει μια λίςτα με 10 λζξεισ. Ζνασ 

αντιπρόςωποσ από κάκε ομάδα παραλαμβάνει κρυφά τθν πρϊτθ λζξθ, τθν οποία 

πρζπει να περιγράψει ςτθν ομάδα του, χωρίσ να μιλάει, οφτε να υποδεικνφει το 

αντικείμενο που αναπαριςτά (αν αυτό βρίςκεται εκεί γφρω). Όποιοσ ανακαλφψει 

τθν ακριβι λζξθ παίρνει τθν επόμενθ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Θ ομάδα 

που τελειϊνει πρϊτθ τθ λίςτα είναι θ νικιτρια. 

Παραλλαγι: 

Οι παίκτεσ προςπακοφν να περιγράψουν τίτλου βιβλίων, ταινιϊν κλπ. 
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19. ΕΝΑ, ΔΤΟ, ΣΡΚΑ, ΣΟΠ! 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Ανάπτυξθ του ςυντονιςμοφ των κινιςεων 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ 

Υλικά: Κανζνα 

Ζνασ παίκτθσ, ο φφλακασ ςτζκεται απζναντι ςε ζναν τοίχο/ δζντρο κλπ. με 

γυριςμζνθ τθν πλάτθ ςτουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε μια 

απόςταςθ 30-50 μζτρα. Αυτόσ λζει δυνατά «1 2 3 ΣΟΠ» κι αμζςωσ γυρίηει να δει 

τθν ομάδα. Οι παίκτεσ τθσ ομάδασ προςπακοφν να πλθςιάςουν προσ τον τοίχο/ 

δζντρο κλπ., αλλά μποροφν να κινοφνται μόνο όςο ο φφλακασ ζχει γυριςμζνθ τθν 

πλάτθ του προσ το μζροσ τουσ. Μόλισ ο φφλακασ γυρίςει να τουσ κοιτάξει πρζπει να 

«παγϊςουν» ςτθ κζςθ τουσ. Όποιοσ παίκτθσ δεν παγϊςει αμζςωσ και τον 

αντιλθφκεί ο φφλακασ, επιςτρζφει ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ. Ο παίκτθσ που κα 

καταφζρει να ακουμπιςει πρϊτοσ τον φφλακα ςτθν πλάτθ κερδίηει και παίρνει τθ 

κζςθ του. 
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20. ΚΤΛΟ – ΓΑΣΑ 

Κατθγορία: Προςοχισ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

παικτϊν 

Παίκτεσ: 8 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Δυο μικρά αντικείμενα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ, αφοφ εξθγιςει το παιχνίδι, δίνει το 

πρϊτο αντικείμενο ςτον πρϊτο παίκτθ, λζγοντάσ του: «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». 

Εκείνοσ πρζπει να το πάρει, αλλά πρϊτα πρζπει να ρωτιςει: «Τί είναι αυτό;» Ο 

ςυντονιςτισ απαντά «Ένασ ςκφλοσ». Σϊρα, ο πρϊτοσ παίκτθσ μπορεί να πάρει το 

αντικείμενο ςτο χζρι του και να το περάςει ςτον δεφτερο παίκτθ (ςτα δεξιά του), 

επαναλαμβάνοντασ: «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». Όταν ο δεφτεροσ παίκτθσ τον 

ρωτιςει: «Τί είναι αυτό;», εκείνοσ ρωτά  τον ςυντονιςτι ςτα αριςτερά του κι εκείνοσ 

του απαντά «Αυτόσ είναι ζνασ ςκφλοσ». Σϊρα ο πρϊτοσ παίκτθσ επαναλαμβάνει τθν 

απάντθςθ ςτον παίκτθ ςτα δεξιά του κι εκείνοσ μπορεί να πάρει το αντικείμενο. 

Κάκε φορά θ ερϊτθςθ μεταφζρεται ςτα αριςτερά ωσ το  ςυντονιςτι και θ απάντθςθ 

από το ςυντονιςτι ςτα δεξιά ωσ τον παίκτθ που είναι θ ςειρά του να πάρει το 

αντικείμενο. 

Όςο αυτό διαρκεί, ο ςυντονιςτισ του παρουςιάηει το δεφτερο αντικείμενο ςτον 

παίκτθ ςτα αριςτερά του και του λζει: «Αυτι είναι μια γάτα». 
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21. Ο ΚΟΜΠΟ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 8 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ ςτζκονται ςε κφκλο, με τα χζρια ψθλά κι ανοιχτά και τα μάτια κλειςτά. 

Με ζνα ςφνκθμα προχωροφν προσ το κζντρο του κφκλου, μζχρισ ότου κάκε χζρι 

τουσ να ςυναντιςει ζνα άλλο χζρι, το οποίο και πιάνουν. Σϊρα μποροφν να 

ανοίξουν τα μάτια τουσ. Σα χζρια τουσ ζχουν ςχθματίςει ζναν κόμπο, τον οποίο 

πρζπει να λφςουν χωρίσ να αφιςουν τα χζρια. 
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22. ΣΟ ΜΟΤΚΚΟ ΚΟΤΣΚ 

Κατθγορία: Παιχνίδι με κλειδί 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ 

Παίκτεσ: 6 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Σο κλειδί του παιχνιδιοφ είναι οι μουςικζσ νότεσ: ντο, ρε, μι φα, ςολ, λα, ςι. Οι 

παίκτεσ δε γνωρίηουν τα κλειδί. Ο ςυντονιςτισ πρζπει να ορίςει το πρϊτο 

αντικείμενο που κα μπει ςτο μουςικό κουτί, π.χ. ζνα ντόμινο, ζνα ρεμάλι, ζνα μίλι... 

Δθλαδι, κάκε αντικείμενο πρζπει να αρχίηει με μια μουςικι νότα. Οι παίκτεσ κα 

ονομάηουν αντικείμενα για να τα βάλλουν ςτο κουτί κι ο ςυντονιςτισ, ςφμφωνα με 

το κλειδί, τουσ λζει αν μποροφν να μπουν ι όχι. υνεχίηεται ϊςπου όλοι να 

ανακαλφψουν το κλειδί. 
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23. ΣΟ ΜΑΓΚΚΟ ΧΑΛΚ 

Κατθγορία: Αιςκιςεων 

Στόχοι: Αναγνϊριςθ τθσ ψευδαίςκθςθσ 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Μια ςανίδα και ζνα μαντίλι 

Ζνασ από τουσ παίκτεσ ανεβαίνει, με τα μάτια κλειςτά, ςε μια ςανίδα που τθν κρα-

τοφν από τα άκρα τθσ άλλοι δφο παίκτεσ ςε απόςταςθ 10 εκ. από το πάτωμα. Ο 

παίκτθσ πάνω ςτθ ςανίδα ςτθρίηεται με τα δυο χζρια ςτουσ ϊμουσ του τζταρτου 

παίκτθ (υποςτθρικτισ), ο οποίοσ αρχίηει να ςκφβει ςιγά-ςιγά, ενϊ οι άλλοι κινοφν τθ 

ςανίδα απαλά μπροσ-πίςω. 

Αυτό παράγει, ςτον παίκτθ ςτθ ςανίδα τθν αίςκθςθ ότι ανυψϊνεται. Για να 

ενιςχφςουν αυτιν τθν αίςκθςθ, αν βρίςκονται ςε μια χαμθλι αίκουςα, ζνασ 

πζμπτοσ παίκτθσ μπορεί να αγγίξει το κεφάλι του με ζνα βιβλίο τθσ ςτιγμι που ο 

υποςτθριχτισ του ζχει χαμθλϊςει τελείωσ, ζτςι ϊςτε να προκλθκεί θ αίςκθςθ ότι 

άγγιξε το ταβάνι με το κεφάλι του. Ακόμα, εκείνθ τθ ςτιγμι οι παίκτεσ που  κρατοφν 

τθ ςανίδα μποροφν να τθν κουνιςουν ξαφνικά για να αναγκάςουν τον πρϊτο 

παίκτθ να πθδιξει από αυτιν. 

 

  



 
29 

 

24. ΣΟ ΜΑΓΚΚΟ ΜΑΣΚ 

Κατθγορία: Προςοχισ 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ προςοχισ 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Ζνασ ςτζκεται ι κάκεται ςε ςτακερι κζςθ και κοιτάηει ςε ςτακερό ςθμείο. Οι 

υπόλοιποι παίκτεσ ςχθματίηουν κφκλο γφρω του. Ζνασ ζνασ οι παίκτεσ του κφκλου 

κάνουν κινιςεισ, χωρίσ να μετακινθκοφν από τθ κζςθ τουσ. Ο παίκτθσ ςτο κζντρο 

του κφκλου, χωρίσ να μετακινιςει το βλζμμα του, προςπακεί να περιγράψει τθν 

κίνθςθ κάκε παίκτθ. 

το τζλοσ του παιχνιδιοφ οι παίκτεσ ανταλλάςουν ςχόλια πάνω ςτθν κατάςταςθ 

προςοχισ και τθν εγγραφι τθσ και προςπακοφν να διατθριςουν αυτιν τθν 

κατάςταςθ μζςα ςτθ μζρα. 
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25. Ο ΑΚΟΤΡΑΣΟ ΣΑΞΚΔΚΩΣΗ 

Κατθγορία: Εικόνων 

Στόχοι: Ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, κινθτοποίθςθ των εικόνων 

Παίκτεσ: 3 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Αντικείμενο λαμπερό ι ιδιαίτερο 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο κι είναι ζτοιμοι να ξεκινιςουν ζνα φανταςτικό ταξίδι, 

με μόνο οδθγό τθ φανταςία τουσ. Ο πρϊτοσ παίκτθσ παίρνει το εμπνευςτικό 

αντικείμενο ςτο χζρι του και περιγράφει το ταξίδι που φαντάηονται. Ζπειτα, ο 

επόμενοσ παίκτθσ παίρνει το αντικείμενο και ςυνεχίςει τθν προθγοφμενθ αφιγθςθ 

με τισ δικζσ του εικόνεσ… 
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26. Ο ΜΑΓΚΚΟ ΚΑΙΡΕΦΣΗ 

Κατθγορία: υγκινθςιακό 

Στόχοι: Δοκιμαςία των εντάςεων και τθσ ςυγκινθςιακισ ταυτότθτασ, 

προβολι του τοπίου 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβια 

Δφο παίχτεσ, κακ’ ζνασ με ζναν βοθκό, ςτζκονται ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο. Οι 

παίχτεσ αρχίηουν να επιςθμαίνουν τισ εντάςεισ που εντοπίηουν ςτον παίκτθ 

απζναντί τουσ, ενϊ οι βοθκοί απλά κρατοφν ςθμειϊςεισ. Μετά από λίγθ ϊρα, ο 

κάκε βοθκόσ δίνει ςτον παίχτθ του τισ ςθμειϊςεισ όςων είδε ςτον απζναντί του. 

Σο παιχνίδι προςπακεί να δείξει ότι όςα βλζπουμε ςτουσ άλλουσ ζχουν να κάνουν 

με το δικό μασ τοπίο διαμόρφωςθσ.. Είναι χριςιμο οι παίχτεσ να μθ γνωρίηουν το 

μθχανιςμό του παιχνιδιοφ, ϊςτε να μθν αποφφγουν να αποκαλφψουν εντάςεισ. 
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27. Ο ΜΑΓΟ 

Κατθγορία: υγκινθςιακό 

Στόχοι: Διαφοροποίθςθ μεταξφ προβολισ και διαίςκθςθσ (αν δεν 

διαιςκάνομαι, προβάλω) 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβια 

Ζνασ παίκτθσ (Α) παίρνει το ρόλο του μάγου κι αρχίηει να μαντεφει τθ ηωι του 

παίκτθ (Β) που κάκεται απζναντι του, ςτισ διάφορεσ φάςεισ τθσ (παιδικι, εφθβικι, 

ενιλικθ, ακόμα και το μζλλον). Ο παίκτθσ Β δεν πρζπει να μιλά, οφτε να κάνει 

νοιματα ι εκφράςεισ επιβεβαίωςθσ ι άρνθςθσ, απλά να ακοφει. Ζνασ τρίτοσ 

παίκτθσ κρατά ςθμειϊςεισ όςων λζγονται και τισ παραδίδει ςτο μάγο, προτείνοντάσ 

του να τισ ςυγκρίνει με τθ δικι του ηωι. 
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28. Η ΤΚΟΦΑΝΣΚΑ 

Κατθγορία: υγκινθςιακό 

Στόχοι: Αποφόρτιςθ των εντάςεων και ςυμφιλίωςθ 

Παίκτεσ: 2 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Δφο παίκτεσ ςτζκονται όρκιοι και πλάτθ με πλάτθ, κοντά αλλά χωρίσ να αγγίηονται. 

Εναλλάξ, ο ζνασ λζει ςτον άλλο αυτό που πιςτεφει γι’ αυτόν και τι τον ενοχλεί 

περιςςότερο από αυτόν. Είναι χριςιμο οι κριτικζσ να εκφράηονται χωρίσ αναςτολζσ, 

αλλά ταυτόχρονα να διατθρείται μια ανάλαφρθ ςυμπεριφορά. Όταν τελειϊςει θ 

κριτικι, οι παίκτεσ γυρίηουν πρόςωπο με πρόςωπο, πιάνονται από τουσ ϊμουσ και 

λζνε εναλλάξ, τα κετικά πράγματα που βλζπουν ο ζνασ ςτον άλλο. 

φμφωνα με τισ εκδθλϊςεισ ςτο τζλοσ του παιχνιδιοφ, μπορεί να εκτιμθκεί το 

επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ που επιτεφχκθκε. 
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29. Ο ΑΝΩΝΤΜΟ 

Κατθγορία: υγκινθςιακό 

Στόχοι: Αποφόρτιςθ των εντάςεων με τθν εικόνα του εγϊ, ςυμφιλίωςθ. 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβια 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο, όλοι εφοδιαςμζνοι με χαρτί και μολυβί. Κακζνασ 

γράφει κάτι που δε κα ζλεγε ποτζ ςε κανζναν. Κάτι κρυφό που του προκαλεί 

μεγάλθ ζνταςθ με τθν εικόνα του εγϊ. Αυτό μπορεί να γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε 

να μθν μπορεί να αναγνωριςτεί ο γραφικόσ χαρακτιρασ (με το αριςτερό χζρι, ςε 

γραφομθχανι κλπ.). Ο ςυντονιςτισ μαηεφει τα χαρτιά, τα ανακατεφει και τα 

μοιράηει τυχαία. Ζπειτα, Κάκε παίκτθσ με τθ ςειρά, διαβάηει με δυνατι φωνι το 

χαρτί που ζλαβε  κι εκφράηει μια ολοκλθρωμζνθ ζξοδο από τθν κατάςταςθ. 

Θ κάκαρςθ που κάκε παίκτθσ πραγματοποίθςε ςτο γραπτό του, μπορεί να 

δουλευτεί αργότερα ς’ ζνα πιο οικείο περιβάλλον και με ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ. 

ΠΡΟΟΧΘ: 

υςτινεται να διαςαφθνιςτεί από τθν αρχι ότι αυτό το παιχνίδι δουλεφει μεγάλεσ 

εντάςεισ που ςχετίηονται με τθν εικόνα του εγϊ και γι’ αυτό προτείνεται να 

αποφεφγονται εντελϊσ τα ςχόλια και οι παίκτεσ να εργάηονται με τον μζγιςτο 

ςεβαςμό για τουσ άλλουσ, αποφεφγοντασ ζτςι άςχθμεσ εγγραφζσ. 
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30. ΔΡΟΜΟ ΜΕΣ’ ΕΜΠΟΔΚΩΝ 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Απόρριψθ ςωματικϊν εντάςεων που ςχετίηονται με τθν εικόνα του 

εγϊ 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Διάφορα αντικείμενα και μαντίλια για όλουσ 

Σα διάφορα αντικείμενα τοποκετοφνται ωσ εμπόδια ςτο χϊρο που προορίηεται για 

τον αγϊνα δρόμου. Ζπειτα, ο ςυντονιςτισ κλείνει τα μάτια όλων των ςυμμετεχό-

ντων με μαντίλια. Κακζνασ, με τθ ςειρά του, προςπακεί να φτάςει ςτο τζρμα τθσ 

διαδρομισ αποφεφγοντασ τα εμπόδια. Αλλά, εν τω μεταξφ ο ςυντονιςτισ, ζχει 

απομακρφνει κρυφά τα αντικείμενα, αφινοντασ το χϊρο ελεφκερο. Φτάνοντασ ςτο 

τζρμα, κάκε παίχτθσ βγάηει το μαντίλι και μπορεί να παρακολουκιςει τουσ 

επόμενουσ παίκτεσ να προςπακοφν να αποφφγουν τα ανφπαρκτα αντικείμενα. 

Προτείνεται ςτουσ παίκτεσ να κρατιςουν ςθμειϊςεισ για τισ εντάςεισ που βίωςαν. 
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31. ΑΛΤΚΔΑ ΟΝΟΜΑΣΩΝ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο πρϊτοσ λζει το όνομά του. Ο δεφτεροσ λζει το 

όνομα του πρϊτου και το δικό του, ο τρίτοσ λζει το όνομα του πρϊτου, του 

δεφτερου και το δικό του κ.ο.κ. Ο τελευταίοσ παίκτθσ κα προςπακιςει να 

επαναλάβει όλα τα ονόματα. 

 

  



 
37 

 

32. ΠΑΡΟΤΚΑΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΚΣΑ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Κάκε παίκτθσ παρουςιάηει τον εαυτό του ςτθν ομάδα με τθ μελωδία ενόσ 

τραγουδιοφ. 
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33. ΖΚΓΚ – ΖΑΓΚ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Όλοι οι παίκτεσ ςχθματίηουν κφκλο, εκτόσ από ζναν που τοποκετείται ςτο κζντρο 

του κφκλου. Ο παίκτθσ ςτο κζντρο δείχνει κάποιον από τουσ παίκτεσ ςτθν 

περιφζρεια, λζγοντασ «ηιγκ» ι «ηαγκ». Αν πει ηιγκ, ο παίκτθσ που ζχει δείξει πρζπει 

να πει αμζςωσ το όνομα του παίκτθ που βρίςκεται αριςτερά του. Αν πει ηαγκ, 

πρζπει να πει το όνομα του παίκτθ που βρίςκεται δεξιά του. Όταν πει «ηιγκ-ηαγκ» 

όλοι οι παίκτεσ αλλάηουν κζςεισ. Όταν κάποιοσ κάνει λάκοσ παίρνει τθ κζςθ του 

παίκτθ ςτο κζντρο και το παιχνίδι ςυνεχίηεται… 
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34. ΣΟ ΝΑΤΑΓΚΟ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διευκολφνει τθν κατανόθςθ τθσ εργαςίασ ςε ομάδα & τθν 

εφαρμογι τθσ 

Παίκτεσ: 7 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Χαρτί και μολφβι 

Ο ςυντονιςτισ δίνει εικόνεσ μιασ κρουαηιζρασ ςε ανοικτι κάλαςςα. τα μιςά του 

ταξιδιοφ το πλοίο βουλιάηει. ε κάκε παίκτθ δίνεται μια κζςθ ςε μια ςωςίβια λζμβο 

και προετοιμάηει (μόνοσ του) μια λίςτα με τα πζντε πιο ςθμαντικά προςωπικά του 

αντικείμενα που κζλει να ςϊςει από το ναυάγιο. Ο ςυντονιςτισ μοιράηει τουσ 

παίκτεσ ςτισ λζμβουσ, αλλά εξθγεί ότι είναι υπζρβαρεσ και πρζπει να ελαττϊςουν το 

φορτίο, ςυνεπϊσ κακζνασ κα πρζπει να αποχωριςτεί δφο από τα πζντε αντικείμενα 

για να εγγυθκοφν τθν αςφάλεια του ςυνόλου. 

το επόμενο βιμα, ο ςυντονιςτισ επιβιβάηει τουσ παίκτεσ ςε λιγότερεσ λζμβουσ και 

τουσ εξθγεί ότι πρζπει να αποχωριςτοφν ζνα από τα τρία αντικείμενα που ζςωςαν. 

τθ ςυνζχεια ο ςυντονιςτισ τοποκετεί τουσ παίκτεσ ςε δφο μόνο βάρκεσ, αλλά αυτι 

τθ φορά οι παίκτεσ ςε κάκε βάρκα κα πρζπει να επιλζξουν όλοι μαηί τα πζντε 

αντικείμενα που μποροφν να κρατιςουν ςυνολικά. 

Σζλοσ, όλοι μπαίνουν ςε μια βάρκα κι επαναλαμβάνουν τθ διαδικαςία (επιλζγουν 5 

αντικείμενα όλοι μαηί). 

Θκικό δίδαγμα: Θ χειρότερθ ομαδικι απόφαςθ είναι καλφτερθ από τθν καλφτερθ ι 

τθν πιο λαμπρι ατομικι απόφαςθ. 
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35. ΠΟΝΗΡΟ ΚΑΚ ΚΑΣΕΡΓΑΡΗ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Να δουλευτεί θ προςοχι 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Πλαςτικά ποτιρια ι αντικείμενα που ςπάνε 

Όλοι οι παίκτεσ λζνε με μια φωνι το ακόλουκο: “Επειδι είςαι πονθρόσ και 

κατεργάρθσ, ςιμερα κα πρζπει να δουλζψεισ με τθν αξίνα, με το φτυάρι και το πίκα 

πίκα μπουμ”. 

Ενϊ τραγουδοφν, κακζνασ κρατά ζνα πλαςτικό ποτιρι (ι άλλο αντικείμενο) και το 

περνά ςτον παίκτθ ςτα δεξιά του, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ρυκμό του τραγουδιοφ. 

Όμωσ, ςτο δεφτερο “πίκα” θ φορά αναςτρζφεται (περνοφν το ποτιρι τουσ προσ τα 

αριςτερά) κι επανζρχεται ςτο “μπουμ”. Προοδευτικά, ο ρυκμόσ επιταχφνεται. 
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36. Η ΜΑΜΑ ΚΑΚ Ο ΜΠΑΜΠΑ ΔΟΤΛΕΤΟΤΝ 

Κατθγορία: Παιχνίδι με κλειδί 

Στόχοι: Να δουλευτεί θ προςοχι 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε ομάδα ετοιμάηει μια λίςτα 

επαγγελμάτων, τθν οποία ανακοινϊνει μυςτικά (ζνα ζνα) ςε ζναν παίκτθ τθσ άλλθσ 

ομάδασ. Εκείνοσ κα προςπακεί να εξθγιςει ςτθν ομάδα του το αντίςτοιχο 

επάγγελμα, χρθςιμοποιϊντασ μόνο λζξεισ που οι ςυλλαβζσ τουσ ςχθματίηονται με 

το φωνιεν «α». 

Με αυτι τθ βοικεια, θ ομάδα του κα μαντζψει τα διάφορα επαγγζλματα. Ο 

παίκτθσ που ξζρει το επάγγελμα, για να τουσ κακοδθγιςει, απαντά “καλά” αν 

μάντεψαν ςωςτά και “άλλα” αν μάντεψαν λάκοσ. 
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37. ΧΣΤΠΑ ΣΗΝ ΠΑΛΑΜΗ 

Κατθγορία: χζςθσ 

Στόχοι: Διαιρεμζνθ προςοχι και κινθτικόσ ςυντονιςμόσ 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Αίκουςα 

Υλικά: Σραπζηι 

Οι παίκτεσ κάκονται γφρω από ζνα τραπζηι με τα χζρια άνω ςτο τραπζηι. 

ταυρϊνουν τα χζρια τουσ ϊςτε να ςχθματιςτεί ζνασ κφκλοσ από χζρια (π.χ.: δεξί 

χζρι του παίκτθ 1, αριςτερό χζρι του παίκτθ 3, δεξί χζρι του παίκτθ 2, αριςτερό χζρι 

του παίκτθ 4, δεξί χζρι του παίκτθ 3 κ.ο.κ.) 

Με το ςφνκθμα, κάποιοσ αρχίηει να χτυπά τθν παλάμθ του και να δείχνει τθν 

κατεφκυνςθ του παιχνιδιοφ. Σο επόμενο ςτθ ςειρά χζρι πρζπει να ςυνεχίςει με ζνα 

χτφπθμα κ.ο.κ. Θ φορά μπορεί να αλλάξει, αν κάποιοσ παίκτθσ κάνει διπλό χτφπθμα. 

Όταν κάποιοσ κάνει λάκοσ ςθκϊνεται από το τραπζηι και το παιχνίδι ςυνεχίηεται. 
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38. ΟΚ ΨΕΚΡΕ 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Εντοπίηει τισ δυςκολίεσ ςτθν μετατόπιςθ και τα αντανακλαςτικά 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Μπάλα ι μαλακό αντικείμενο 

Ζνασ παίκτθσ ζχει τθ μπάλα κι οι υπόλοιποι ςυγκεντρϊνονται γφρω του. Ο παίκτθσ 

πετά τθ μπάλα προσ τα πάνω και φωνάηει το όνομα ενόσ παίκτθ. Ο παίκτθσ που 

άκουςε το όνομά του πρζπει να πιάςει τθ μπάλα πριν πζςει κάτω. Αν δεν τθν πιάςει 

παίρνει μία ψείρα. Αν τθν πιάςει φωνάηει αμζςωσ «1 2 3 ςτοπ». Σότε, όλοι 

«παγϊνουν» ςτισ κζςεισ τουσ. Ο παίκτθσ με τθ μπάλα, διαλζγει τον πιο κοντινό 

παίκτθ ι εκείνον που κεωρεί ότι είναι πιο εφκολο να πετφχει, κάνει το πολφ τρία 

βιματα προσ τθν κατεφκυνςι του και ρίχνει τθ μπάλα με ςκοπό να τον πετφχει. Αν 

τα καταφζρει, ο δεφτεροσ παίρνει μια ψείρα. Αν δεν τον πετφχει παίρνει ο ίδιοσ μία 

ψείρα. Όταν κάποιοσ παίκτθσ ςυμπλθρϊςει 5 ψείρεσ, οι υπόλοιποι του βγάηουν ζνα 

παρατςοφκλι και τον φωνάηουν με αυτό ςτο υπόλοιπο του παιχνιδιοφ. 
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39. ΓΝΩΡΚΖΕΚ ΣΟΝ ΓΚΑΝΝΗ; 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ μπαίνουν ςτθ ςειρά κι ο ςυντονιςτισ τουσ ρωτά: «Γνωρίηετε τον Γιάννθ;». 

Οι παίκτεσ απαντάνε: «Ποιον Γιάννθ;». Ο ςυντονιςτισ λζει: «Αυτόν που ςτζκεται 

ζτςι…» (παίρνει μια ςτάςθ). Οι παίκτεσ μιμοφνται αμζςωσ τθ ςτάςθ και μζνουν ςε 

αυτιν όςο ο διάλογοσ επαναλαμβάνεται κι ϊςπου ο ςυντονιςτισ να δείξει μια νζα 

ςτάςθ. Οι ςτάςεισ μποροφν προςτίκενται ςτισ προθγοφμενεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι 

πολφπλοκεσ κι αςτακείσ δομζσ. 

Σο παιχνίδι τελειϊνει όταν ο ςυντονιςτισ πλθςιάςει τον πρϊτο ςτθ ςειρά παίκτθ και 

με ζνα ελαφρφ ςπρϊξιμο προκαλζςει το αλυςιδωτό πζςιμο των παικτϊν. 
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40. ΠΚΣΚΟΤΑΟΤ 

Κατθγορία: Παιχνίδι με κλειδί 

Στόχοι: Να δουλευτεί θ προςοχι 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ δείχνει ςε όλουσ τα χζρια του και με 

τον δείχτθ του δεξιοφ του χεριοφ δείχνει ζνα-ζνα τα δάχτυλα του αριςτεροφ του 

χεριοφ, αρχίηοντασ από το μικρό δάκτυλο και κακϊσ τα δείχνει λζει: «Πίτι πίτι πίτι 

πιτιουάου πιτιουάου πίτι πίτι πίτι» (μια λζξθ ςε κάκε δάχτυλο). 

Ζπειτα προτείνει ςε κακζναν από τουσ παίκτεσ να επαναλάβει τισ κινιςεισ που 

ζκανε. Μετά τθν προςπάκεια κάκε παίκτθ, ο ςυντονιςτισ, που γνωρίηει το κλειδί (τα 

δάκτυλα ςταυρϊνουν ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ), κρίνει αν ιταν ςωςτι ι 

λανκαςμζνθ. Όςοι παίκτεσ ανακαλφπτουν το κλειδί, μποροφν επίςθσ να κρίνουν τισ 

προςπάκειεσ των υπολοίπων. Σο παιχνίδι ςυνεχίηεται μζχρισ ότου όλοι να 

αντιλθφκοφν το κλειδί. 
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41. ΣΑΤΡΩΜΕΝΑ - ΚΚΑ 

Κατθγορία: Παιχνίδι με κλειδί 

Στόχοι: Να δουλευτεί θ προςοχι 

Παίκτεσ: 5 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Δφο μακριά αντικείμενα 

Οι παίκτεσ κάκονται ςε κφκλο. Ο ςυντονιςτισ, με τισ γάμπεσ ςταυρωμζνεσ παίρνει 

ςτα χζρια του δφο μακριά αντικείμενα, και τα δίνει ςτον πρϊτο παίκτθ που 

βρίςκεται δίπλα του λζγοντασ: «τα ζλαβα ςταυρωμζνα και ςου τα δίνω ίςια». Σθ 

ςτιγμι εκείνθ ξεςταυρϊνει τα πόδια του. Οι παίκτεσ ςυνεχίηουν να περνοφν τα 

αντικείμενα ςτον επόμενο και να λζνε τθ φράςθ κλειδί, μζχρι να ανακαλφψουν όλοι 

το κλειδί. (Σο κλειδί είναι πϊσ είναι θ τοποκζτθςθ των ποδιϊν: όταν λαμβάνουν το 

αντικείμενο είναι ςταυρωμζνα κι όταν το δίνουν είναι ίςια. Δεν ζχει ςθμαςία θ 

τοποκζτθςθ των αντικειμζνων). 
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42. ΣΤΦΛΟΜΤΓΑ 

Κατθγορία: Κινθτικό 

Στόχοι: Άνετθ ςχζςθ μεταξφ των παικτϊν 

Παίκτεσ: 4 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Μαντιλι 

Οριοκετείται θ περιοχι του παιχνιδιοφ και ςτο κζντρο τοποκετείται ζνασ παίκτθσ με 

δεμζνα τα μάτια του (θ τυφλόμυγα), ενϊ οι υπόλοιποι ςτζκονται γφρω του. Θ 

τυφλόμυγα προςπακεί να πιάςει κάποιον και να τον αναγνωρίςει. Μόλισ το 

καταφζρει, εκείνοσ γίνεται θ επόμενθ τυφλόμυγα. 
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43. Η ΜΑΓΚΚΗ ΚΚΜΩΛΚΑ 

Κατθγορία: Ζκφραςθσ 

Στόχοι: υνεργαςία, διευκόλυνςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των παικτϊν, 

κινθτοποίθςθ φανταςίασ 

Παίκτεσ: 2 ι περιςςότεροι 

Χώροσ: Ανοικτόσ ι αίκουςα 

Υλικά: Κανζνα 

Ό πρϊτοσ παίκτθσ φαντάηεται ότι ζχει ςτθν άκρθ του δείκτθ του μια μαγικι κιμωλία 

που γράφει ςτον αζρα. Κινείται ςτο χϊρο και ηωγραφίηει ελεφκερα. Κάποια ςτιγμι 

ακινθτοποιεί απότομα τον δείκτθ του. Ο δεφτεροσ παίκτθσ πρζπει αμζςωσ να 

παραλάβει τθν κιμωλία με το δείκτθ του από τον δείκτθ του πρϊτου και να αρχίςει 

να ηωγραφίηει ςτο χϊρο. Ζπειτα παίρνει τθν κιμωλία ξανά ο πρϊτοσ κ.ο.κ. 

Παραλλαγι: 

Αν υπάρχουν περιςςότεροι παίκτεσ, τότε παραλαμβάνουν τθν κιμωλία με τθ ςειρά. 

 


