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1. 
ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΙΑΤΑ 

 

Υλικό:1 µπουκάλι, 1 πιάτο,1λεκάνη µε νερό για κάθε οµάδα.. 

Τα µπουκάλια  και τα πιάτα  πρέπει να είναι ίδια µεταξύ τους. 

 

Παίρνει µέρος ένας παίκτης από κάθε οµάδα  (µπορούν να 

πάρουν µέρος και περισσότεροι και να παιχτεί υπό µορφή 

σκυταλοδροµίας ). 
 

Στη µια άκρη της τραπεζαρίας τοποθετούνται τα µπουκάλια 

άδεια, στη σειρά. Στην άλλη άκρη οι λεκάνες µε το νερό. 

Μόλις δοθεί το σύνθηµα, οι παίκτες γεµίζουν τα πιάτα από τη 

λεκάνη τους και τρέχουν στο σηµείο που είναι το µπουκάλι 

τους. Προσπαθούν να ρίξουν όλο το νερό µέσα στο µπουκάλι. 

Μόλις αδειάσει το πιάτο, επιστρέφουν και το ξαναγεµίζουν (ή 

το δίνουν στον επόµενο συµπαίκτη τους, αν παίρνουν µέρος 

περισσότεροι). Νικήτρια βγαίνει η οµάδα που θα γεµίσει 

πρώτη το µπουκάλι της. 

 

Βαθµολογία: 1η:200 , 2η:100 , 3η:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λεκάνες µπουκάλια 



100 

70 

50 

30 

ή 

2. 
ΡΙΨΗ ΠΑΤΑΤΑΣ (ή ΠΕΤΡΑΣ ) 

 
Υλικό: 1 πατάτα (ή πέτρα), κιµωλία. 

 

Επιλέγονται µερικοί παίκτες από κάθε οµάδα (π.χ. 3). Mε 

την κιµωλία σχεδιάζουµε στο πάτωµα ένα βαθµολογικό 

στόχο. 

Χαράζουµε µια γραµµή σε µια απόσταση από το στόχο, και 

πίσω από αυτήν γίνονται οι βολές. Κάθε παίκτης έχει 

δικαίωµα για 3 βολές. Αν η πατάτα σταµατήσει σε κάποιον 

από τους κύκλους, οι βαθµοί που έχει ο κύκλος αυτός 

προστίθεται στη βαθµολογία της οµάδας του. 

 
Παρατηρήσεις:  
1. Να παίζουν εναλλάξ οι οµάδες, και όχι όλοι οι παίκτες της 
ίδιας οµάδας µαζί και µετά της άλλης οµάδας µαζί κ.ο.κ. 

2. Συνίσταται στους παίκτες να ρίχνουν την πατάτα από 
χαµηλά, ώστε να κυλάει η πατάτα στο δάπεδο 

 

 

 

 

 

 

100 

70 

50 



3. 
ΜΠΑΣΚΕΤ 

 
Υλικό:1 µπαλάκι πινγκ-πονγκ, <<µπασκέτα>>, κιµωλία. 

 

Η << µπασκέτα >> είναι ένα µεγάλο κοµµάτι φελιζόλ  (ή 

µια κανάτα σε κάποιο ύψος ή οτιδήποτε άλλο που θα 

µπορούσε να χρησιµεύσει σαν µπασκέτα.) διαστάσεων 1µ.επί 

60εκ.,στο οποίο είναι σχεδιασµένο ένα πρόσωπο. Το στόµα 

του είναι αρκετά µεγάλο και έχει µια τρύπα  που παίζει το 

ρόλο του καλαθιού. Στερεώνουµε το φελιζολ στο τραπέζι και 

χαράζουµε µια γραµµή σε κάποια απόσταση. Πίσω από 

αυτήν τη γραµµή , ο παίκτης της κάθε οµάδας επιχειρεί από 

τρεις βολές µε το µπαλάκι. Κάθε καλάθι που µπαίνει, µετράει 

για 50 βαθµούς. 

Παίρνουν µέρος µέχρι και 3 παίκτες από κάθε οµάδα που 

εκτελούν τις βολές εναλλάξ  (όχι συνεχόµενα οι παίκτες της 

ίδιας οµάδας). 



 
4. 

ΣΠΙΡΤΟ∆ΡΟΜΙΑ 
 

Υλικό:3 σπιρτόκουτα άδεια, κιµωλία. 

 

Παίρνουν µέρος 6 παίκτες από κάθε οµάδα. Στην µια άκρη 

της τραπεζαρίας παίρνουν θέση οι τρεις παίκτες από κάθε 

οµάδα και στην άλλη άκρη οι άλλοι τρεις. Μπροστά τους 

χαράσσουµε από µια γραµµή. Ο πρώτος παίκτης κάθε 

οµάδας έχει αρχικά στη µύτη του φορεµένο το εξωτερικό 

κοµµάτι του σπιρτόκουτου. Μόλις δοθεί το σύνθηµα ξεκινάνε 

οι τρεις παίκτες (ο πρώτος κάθε οµάδας )και τρέχουν στην 

απέναντι µεριά. Εκεί προσπαθούν να φορέσουν το 

σπιρτόκουτο στη µύτη του παίκτη νούµερο 2 ,χωρίς να 

χρησιµοποιήσουν καθόλου τα χέρια τους. Όταν το 

καταφέρουν ,ο παίκτης νούµερο 1 βγαίνει έξω και ο παίκτης 

νούµερο 2 τρέχει στον παίκτη νούµερο 3 για να του φορέσει 

το σπιρτόκουτο, κ.ο.κ. 

Νικήτρια είναι η οµάδα που θα φτάσει ο εκτός της παίκτης 

στην απέναντι µεριά. Αν κατά τη διάρκεια της αλλαγής πέσει 

το σπιρτόκουτο κάτω ή χρησιµοποιήσουν κάποιοι χέρια ,τότε 

το σπιρτόκουτο µπαίνει πάλι στη µύτη του παίκτη που το είχε 

και ξαναπροσπαθεί να το µεταφέρει στον επόµενό του. 

Βαθµολογία : 1η :200, 2η 100,3η 50 
 

(Αντί για 6 παίκτες µπορούν να λάβουν µέρος 4παίκτες ) 
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5. 
ΠΑΤΑΤΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 

Υλικό: 6 κουτάλια και µια 1 πατάτα για κάθε οµάδα, 

κιµωλία. Θα πρέπει τα κουτάλια και οι πατάτες  ( όσο το δυνατόν 

να είναι ίδια µεταξύ τους). 

 

Παίρνουν µέρος 6 παίκτες από κάθε οµάδα. Ο καθένας 

κρατάει στο το κουτάλι του. Η διαδικασία είναι ίδια µε το 

προηγούµενο παιχνίδι (σπιρτοδροµία), µόνο που αντί για 

σπιρτόκουτο, τώρα οι παίκτες αλλάζουν την πατάτα από 

κουτάλι σε κουτάλι χωρίς να βάζουν καθόλου χέρια. Το 

παιχνίδι µπορεί αντί για πατάτα να γίνει µε µπαλάκι του 

πινγκ-πονγκ. 

Βαθµολογία :1η :200,2η 100,3η 50 
 

 
6. 

ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟ 
 

Υλικό: κιµωλία. 

 

Χαράζουµε έναν κύκλο ακτίνας 1-1,5µ και µέσα σ’ αυτόν  

εισέρχονται 3 παιδιά (ένα από κάθε οµάδα) έχοντας πιάσει το 

ένα του πόδι µε τα δυο του χέρια. Μόλις δοθεί το σύνθηµα 

κάθε παίκτης προσπαθεί µε τον ώµο να εκτοπίσει για  

λογαριασµό της οµάδας του τους αντίπαλους. 

Όποιος από τους παίκτες βγαίνει από τον κύκλο ή έστω τον 

πατήσει τίθεται εκτός παιχνιδιού. Ο πρώτος παίκτης που θα 

βγει παίρνει 50 βαθµούς , ο δεύτερος 100 και ο τρίτος ,που 

είναι και ο νικητής , 200 βαθµούς. 
 
Παρατήρηση: Οι παίκτες θα πρέπει να είναι περίπου 
ισοϋψείς και ισοδύναµοι. 

 

 



7. 
ΤΟ ΤΡΙΓΟΝΟ 

 
Υλικό: 1 σχοινί, 3 πλαστικές κανάτες. 

 

Τρεις παίκτες (ένας από κάθε οµάδα) σχηµατίζουν ένα 

τρίγωνο και περνούν το σχοινί (το οποίο είναι δεµένο και δεν 

έχει άκρα) στο στήθος τους, έτσι ώστε οι παίκτες να κοιτάνε 

προς τα έξω και δεν κοιτούν ο ένας τον άλλο. Μπροστά τους 

σε ορισµένη απόσταση υπάρχει από µια κανάτα (ή κάποιο 

άλλο αντικείµενο) και µε το σύνθηµα προσπαθεί κάθε 

παίκτης να κλωτσήσει την κανάτα που του αντιστοιχεί, 

παρασέρνοντας τους υπολοίπους.Ο νικητής παίρνει 100 

βαθµούς και οι άλλοι τίποτα. 
 
Παρατήρηση: Οι παίκτες πρέπει να είναι ίδιας 

δυναµικότητας. 

 

 
8. 

ΛΕΜΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 
 

Υλικό: 1 λεµόνι και ένα στυλό για κάθε οµάδα, κιµωλία. 

 

Οι παίκτες (4 ή 6 από κάθε οµάδα) τοποθετούνται ανά 3 (ή 

2 αν παίζουν 4) όπως στη σπιρτοδροµία. Ο πρώτος κρατάει το 

στυλό και έχει µπροστά του το λεµόνι. Προσπαθεί να φτάσει 

το λεµόνι στον επόµενό του, σπρώχνοντας το µόνο µε το 
στυλό. Μόλις περάσει την γραµµή παραδίδει το στυλό στον 

επόµενο παίκτη κ.ο.κ.. Νικήτρια ανακηρύσσεται η οµάδα 
που θα τελειώσει πρώτη την λεµονοδροµία. 

Βαθµολογία: 1η 200,2η 100,3η 50.  
 

 



9. 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 

 

Υλικό:2 µαντίλια για κάθε οµάδα. 

 

Επιλέγονται 2 παίκτες από κάθε οµάδα και τους δένουµε 

τα µάτια. Τους ανακατεύουµε και αρχίζουν να ψάχνουν, 

χωρίς να µιλάνε, για τον σύντροφό τους. Μόλις τον βρουν 

σηκώνουν και οι δυο τα χέρια τους. Νικητές όποιο ζευγάρι 

σηκώσει πρώτο τα χέρια. 

Βαθµολογια:1οι 100, οι άλλοι τίποτα. 
 

 
10. 

ΠΑΤΑΤΟΜΑΧΙΑ 
 

Υλικό: 1κουτάλι, για κάθε οµάδα, 5 πατάτες για κάθε οµάδα, 

1καλάθι, κιµωλία 

 

Χαράζουµε έναν κύκλο και στο κέντρο βάζουµε το καλάθι. 

Στην περιφέρεια του κύκλου στέκονται 1 παίκτης από κάθε 

οµάδα, µε το κουτάλι στο στόµα και 5 πατάτες µπροστά στα 

πόδια του. Μόλις δοθεί το σύνθηµα, ο κάθε παίκτης 

προσπαθεί να πιάσει µια πατάτα µε το κουτάλι ( χωρίς να 

βάλει τα χέρια του ) και να τη ρίξει µέσα στο καλάθι. Νικητής 

όποιος ρίξει και τις πέντε πατάτες πρώτος µέσα στο καλάθι. 

Βαθµολογία:1ος 200, 2ος 100, 3ος 50 
 

 

 
11. 

ΤΟ ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΑΚΙ 
 

Γράφουµε ένα µήνυµα σε τόσα χαρτάκια, όσα είναι οι 

οµάδες και πριν τα δώσουµε στις οµάδες τα σκίζουµε σε 

πολλά κοµµάτια  το καθένα τα οποία και ανακατεύουµε. 

Όποια οµάδα συναρµολογήσει πρώτη το µήνυµά της παίρνει 

200 βαθµούς, η δεύτερη 100 και η τρίτη 50. 

 

 
 



 
12. 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΦΑΓΙΑ 
 

1η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: 
 
Υλικό:1σοκολάτα,1πιάτο και 1µαχαιροπήρουνο για κάθε 

οµάδα. 

 

Επιλέγονται 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Μόλις δοθεί το 

σύνθηµα ξεκινά ο καθένας να ανοίξει και να φαει τη 

σοκολάτα του, χωρίς να χρησιµοποιήσει τα χέρια του, παρά 

µόνο το µαχαίρι και το πιρούνι. Όποιος την τελειώσει πρώτος 

και καταπιεί και το τελευταίο κοµµάτι παίρνει 200 βαθµούς, 

ο δεύτερος 100 και ο τρίτος 50. 

 

2η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: (χωρίς βαθµολογία ) 
 

Υλικό:1 σοκολάτα, 1 µαχαιροπίρουνο, 1 πετσέτα, 1 ζάρι, 1 

πιάτο. 

 

Παίρνουν µέρος περίπου 10 παιδία που κάθονται γύρω-

γύρω στο τραπέζι. Ρίχνουν ένας-ένας το ζάρι. Όποιος φέρει 6, 

φοράει την πετσέτα στο λαιµό του ,παίρνει το πιάτο µε την 

σοκολάτα και αρχίζει να την ανοίγει και να την τρωει 

χρησιµοποιώντας µόνο το µαχαίρι και το πιρούνι. 

Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ρίχνουν το ζάρι 

µέχρι κάποιος άλλος να φέρει 6. Τότε παίρνει εκείνος την 

πετσέτα και συνεχίζει το φάγωµα της σοκολάτας µέχρι να 

φέρει κάποιος άλλος 6 , κ.ο.κ.. 
 
3η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: 
 
Παίζεται όπως η 1η παραλλαγή, αλλά µε τρεις παίκτες από 

κάθε οµάδα που εναλλάσσονται, κάθε φορά που δίνεται το 

σύνθηµα µε έναν οποιονδήποτε τρόπο. 



 
13. 

ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ 
 
(Το παιχνίδι αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν 
τιµωρία) 
 
Υλικό:1 φλιτζάνι µε αλεύρι για κάθε οµάδα. Στον πάτο του 

κάθε φλιτζανιού υπάρχει κρυµµένο ένα νόµισµα. 

 

Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Μόλις δοθεί το 

σύνθηµα αρχίζουν οι παίκτες να φυσάνε µέσα στο φλιτζάνι 

τους, µε σκοπό να φανεί το κέρµα στον πάτο του φλιτζανιού. 

Βαθµολογία:1ος 200, 2ος 100, 3ος 50 
 

 

 
14. 

ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 
 
 

Υλικό: πέτρες πλατιές, 1 πέτρα για τις βολές, κιµωλία. 

 

Φτιάχνουµε ένα µικρό κύκλο µε την κιµωλία και µέσα σε 

αυτόν τοποθετούµε τις πέτρες, τη µια πάνω στην άλλη. Σε 

ορισµένη απόσταση χαράσσουµε µία γραµµή. Πίσω από 

αυτήν γίνονται οι βολές. Παίρνουν µέρος 3 παίκτες από κάθε 

οµάδα και κάθε παίκτης ρίχνει 3 βολές. Αν πετύχει το σωρό, 

παίρνει 30 βαθµούς για κάθε πέτρα που ρίχνει. Αν καταφέρει 

να βγάλει την πρώτη πέτρα που είναι από κάτω-κάτω, έξω 

από τον κύκλο παίρνει επιπλέον 150 βαθµούς. 

Παρατήρηση: Να ρίχνουν εναλλάξ οι παίκτες (όχι συνεχόµενα 

οι παίκτες της ίδιας οµάδας). 

 

 



15. 
ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

 
Υλικό: καρέκλες (µία λιγότερο από τον αριθµό των παικτών) 

 

Οι καρέκλες τοποθετούνται στη σειρά, η µια δίπλα στην 

άλλη, αλλά εναλλάξ είναι γυρισµένες προς την αντίθετη 

πλευρά. (Αν υπάρχει έλλειψη χώρου µπορούν να 

τοποθετηθούν σε δύο σειρές, πλάτη µε πλάτη.)Παίρνουν 

µέρος 3 παίκτες περίπου από κάθε οµάδα. Αρχίζουν και 

τρέχουν γύρω-γύρω από τις καρέκλες, ο ένας πίσω από τον 

άλλο. Απαγορεύεται να αγγίζουν τις καρέκλες και να τις 

µετακινούν. Σε κάποια στιγµή σβήνει το ένα φως της 

τραπεζαρίας (να ελεγχθεί αν γίνεται αυτό). Τότε πρέπει όλοι 

να καθίσουν σε µια καρέκλα χωρίς να σπρώχνονται και χωρίς 

να κουνήσουν τις καρέκλες. Επειδή οι καρέκλες είναι µία 

λιγότερες από τα παιδιά, κάποιος θα µείνει χωρίς καρέκλα, 

και βγαίνει από το παιχνίδι. Ταυτόχρονα βγαίνει και µία 

καρέκλα, ώστε να είναι πάλι λιγότερες από τους παίκτες και 

συνεχίζεται µέχρι να µείνει ένας, ο νικητής. Η οµάδα του 

πρώτου νικητή παίρνει 300 βαθµούς, του δεύτερου 200 και 

του τρίτου 100.   
 
 

16. 
ΓΙΑΟΥΡΤΟΦΑΓΙΑ 

 
Υλικό: 2 γιαούρτια, και 2 κουτάλια για κάθε οµάδα, 2 

µαντήλια για κάθε οµάδα. 

 

Επιλέγονται 2 παίκτες από κάθε οµάδα. Κάθονται ο ένας 

απέναντι από τον άλλο, τους δένουµε τα µάτια και 

προσπαθούν να ταίσουν ο ένας τον άλλο το γιαούρτη που 

κρατάνε. Η οµάδα που θα τελειώσει πρώτη παίρνει 300 

βαθµούς, η 2η 200 και η 3η 100. 

 

2η παραλλαγή: Χωρίς βαθµολογία µε δυο παίκτες. 

 

 

 



17. 
ΛΑΜΠΑ∆Ο∆ΡΟΜΙΑ 

 
Υλικό: 1 κερί για κάθε οµάδα, 2 κεριά για τους διοργανωτές, 

κιµωλία, σπίρτα. 

 

Παίζουν 6 ή 4 παίκτες από κάθε οµάδα και τοποθετούνται 

όπως στο παιχνίδι Νο :4.Ο 1ος παίκτης κάθε οµάδας κρατάει 

το αναµµένο κερί και µόλις δοθεί το σύνθηµα τρέχει να το 

παραδώσει στον απέναντί του. Στις δυο άκρες της 

τραπεζαρίας, πίσω από τους αγωνιζόµενους υπάρχουν 2 

στελέχη µε αναµµένο κερί. Αν στη διαδροµή σβήσει το κερί, 

ο παίκτης πρέπει να γυρίσει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε και να το 

ξανανάψει. Νικήτρια είναι η οµάδα που θα τελειώσει πρώτη 

την λαµπαδοδροµία. 

Βαθµολογία:1η 200, 2η 100,3η 50. 
 

 
18. 

ΡΥΖΟΜΑΧΙΑ 
 
Υλικό: 1 πιατάκι µε ρύζι και 1 οδοντογλυφίδα για κάθε 

οµάδα. 

 

Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Μόλις δοθεί το 

σύνθηµα οι παίκτες προσπαθούν να αδειάσουν το ρύζι από το 

πιάτο χρησιµοποιώντας µόνο την οδοντογλυφίδα. 

Απαγορεύεται να ακουµπήσουν το ρύζι µε τα δάχτυλα που 

κρατούν την οδοντογλυφίδα.  

Βαθµολογία: 1ος 200 ,2ος 100, 3ος 50. 
 
 



19. 
ΚΑΝΑΤΟΜΑΧΙΑ 

 
Υλικό: 2 ή 3 κανάτες ανάλογα µε το ύψος των παικτών και 

τον βαθµό δυσκολίας που θέλουµε να πετύχουµε. 
 

∆υο παίχτες πιάνονται µε τα χέρια τεντωµένα, ο ένας από 

τους ώµους του άλλου. Ανάµεσά τους τοποθετούµε τις κανάτες 

την µια µέσα στην άλλη. Εκείνος που θα κάνει τον άλλο να 

ρίξει τις κανάτες κερδίζει 100 βαθµούς. 

Τα χέρια δεν πρέπει να φύγουν καθόλου από την θέση που 

είναι. 

 

 
20. 

ΦΥΣΟΣΦΑΙΡΟ 
 

Υλικό: 1 µπαλάκι πινγκ-πονγκ. 

 

∆υο οµάδες παρατάσσονται γονατιστές σε ένα τραπέζι, η µια 

απέναντι από την άλλη, και προσπαθούν ,φυσώντας το 

µπαλάκι  να βάλουν γκολ. γκολ επιτυγχάνεται όταν το 

µπαλάκι πέσει απ’ το τραπέζι από την µεριά της αντίπαλης 

οµάδας ή αν κάποιος από τους αντίπαλους ακουµπήσει το 

µπαλάκι. Απαγορεύεται να σηκώνονται οι παίκτες απ’ τα 

γόνατα. η οµάδα που θα νικήσει παίρνει 100 βαθµούς. 

 

 
21. 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΘΕΣΗ 
 
Υλικό: κιµωλία, µεζούρα. 

 

Παίρνουν µέρος 3 παίκτες από κάθε οµάδα. Χαράσσουµε 

µια γραµµή και πίσω από αυτή παίρνουν θέση και ο πρώτος  

κάνει ένα άλµα, χωρίς φόρα, µε τα δύο πόδια µαζί, ο 

επόµενος παίκτης της ίδιας οµάδας πηδά µε τον ίδιο τρόπο 

από το σηµείο που έφτασε ο προηγούµενος παίκτης µέχρι και 

τον τελευταίο. Όποια οµάδα έχει συνολικά την µεγαλύτερη 

επίδοση παίρνει 300 βαθµούς η 2η 200 και η 3η 100. 

 



X 

 
22. 

ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
Υλικό: κιµωλία, µαντήλι. 

 

Σχεδιάζουµε στο πάτωµα το παρακάτω σχέδιο.  

Παίρνουν µέρος 2 ή 3 παίκτες από κάθε οµάδα, και παίζουν 

εναλλάξ. Ο Παίκτης στέκεται στο σηµείο Χ και του δένουµε τα 
µάτια. Αρχίζει να περπατάει και όπου νοµίζει ότι  βρίσκεται 

τετράγωνο µε πολλούς βαθµούς, σταµατά και σηκώνει το χέρι 

. Οι βαθµοί που έχει το τετράγωνο κερδίζονται από την  οµάδα 

του. 

Παρατήρηση: Το πρώτο τετράγωνο να απέχει περίπου 5 
µέτρα από την αφετηρία. Κάθε τετράγωνο να έχει µήκος 

περίπου 70 εκ. 

Σχήµα: 

 

  100 200 300 

 100 200 300 400 

  100 200 300 

 
 

23. 
Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ 

 
Υλικό: σπάγκος, καραµέλα. 

 

∆υο παίχτες παίρνουν µέρος. ∆ένουµε µια καραµέλα στη 

µέση ακριβώς του σπάγκου και µόλις δοθεί το σύνθηµα , οι 

παίκτες αρχίζουν να <<τρωνε>> το σπάγκο, χωρίς να 

χρησιµοποιούν τα χέρια τους. Όποιος φτάσει πρώτος στην 

καραµέλα κερδίζει την καραµέλα και 100 πόντους. 

 

 



24. 
ΦΛΙΤΖΑΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 
Υλικό:2 φλιτζάνια (ή κονσερβοκούτια) για κάθε οµάδα, 

κιµωλία. 

 

Παίρνουν µέρος 4 ή 5 παίκτες από κάθε οµάδα. 

Χαράσσουµε µια γραµµή αφετηρίας, πίσω απ’ την οποία 

παρατάσσονται οι οµάδες, ο ένας πίσω από τον άλλο, και µια 

γραµµή τερµατισµού σε απόσταση περίπου 15 µέτρων στην 

οποία υπάρχουν 1 φλιτζάνι γεµάτο νερό και ένα άδειο (για 

κάθε οµάδα). Μόλις δοθεί το σύνθηµα, ο 1ος παίκτης κάθε 

οµάδας τρέχει στα φλιτζάνια, αδειάζει το γεµάτο στο άδειο, 

παίρνει µαζί του αυτό που είναι τώρα γεµάτο , επιστρέφει και 

το παραδίδει στον επόµενο. Αυτός µε τη σειρά του θα πάρει το 

φλιτζάνι και θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και θα φέρει 

το άλλο φλιτζάνι πίσω γεµάτο. Όποια οµάδα ολοκληρώσει 

πρώτη κερδίζει 200 βαθµούς, η 2η 100 και η 3η  50.Οποια 

οµάδα τερµατίσει µε το περισσότερο νερό, παίρνει επιπλέον 

200 βαθµούς η 2η 100 και η 3η 50. 

 

 
25. 

ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΙ  ΣΒΗΣΙΜΟ 
 
Υλικό:1 κερί και1 σπιρτόκουτο µε σπίρτα  για κάθε οµάδα, 

κιµωλία. 

 

Χαράσσουµε µια γραµµή στη µια άκρη της τραπεζαρία, 

πίσω από την οποία παρατάσσονται οι οµάδες ,ο ένας πίσω 

από τον άλλο. Παίρνουν µέρος 6 παίκτες από κάθε οµάδα. 

Στην άλλη άκρη της τραπεζαρίας χαράσσουµε άλλη γραµµή  

και τοποθετούµε ένα κερί για την κάθε οµάδα και δίπλα από 

ένα σπιρτόκουτο. Μόλις δοθεί το σύνθηµα, τρέχει ο πρώτος 

από κάθε οµάδα , ανάβει το κερί, κλείνει το σπιρτόκουτο και 

επιστρέφει. Ο 2ος τρέχει σβήνει το κερί παίρνει τα σπίρτα  

ξανανάβει το κερί και επιστρέφει κ.ο.κ.. Η 1η οµάδα κερδίζει 

200 βαθµούς, η 2η 100 και η 3η 50. Επίσης, η οµάδα που 

χρησιµοποίησε τα λιγότερα σπίρτα παίρνει επιπλέον 200 

βαθµούς, η 2η 100 και η3η 50. 



 

 
26. 

ΣΗΜΑ∆Ι ΣΤΟ ΣΠΙΡΤΟ 
 

Υλικό: 1 σπιρτόκουτο και 3 σπίρτα και µερικά εφεδρικά. 

Παίρνουν µέρος 2 ή 3 παίκτες από κάθε οµάδα. 

Τοποθετούµε στο τραπέζι το σπιρτόκουτο  όρθιο έχοντας 

στερεώσει πάνω του 3 σπίρτα (2 κατακόρυφα και 1 οριζόντιο). 

Από ορισµένη απόσταση , ξεκινά ένας παίκτης µε το αριστερό 

του µάτι κλειστό και το δεξί χέρι τεντωµένο µπροστά µε τον 

αντίχειρα να  πιάνει το δείκτη, (όπως όταν χτυπάµε βόλους). 

Αρχίζει να περπατά προς τα σπίρτα και όταν νοµίζει σταµατά 

και προσπαθεί µε το δείκτη να χτυπήσει το οριζόντιο σπίρτο. 

Όποιοι το καταφέρουν  δίνουν 100 βαθµούς στην οµάδα τους. 
Προσοχή: Να µην σταµατά ο παίκτης, παρά µόνο όταν 
πρόκειται να σηµαδέψει. Πρέπει να επιχειρεί  να χτυπά το 

σπίρτο αµέσως µόλις σταµατήσει. 

 

 
27. 

ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
 

Υλικό: 1 ρολόι.  

 

Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Οι παίκτες 

στέκονται όρθιοι (και τους αφαιρούνται τα  ρολόγια ). Ο 

αρχηγός αρχίζει να µετράει 1 λεπτό και οι παίκτες θα πρέπει 

να υπολογίσουν πότε θα περάσει ο χρόνος αυτός. Όποιος 

πιστεύει ότι πέρασε το 1 λεπτό, κάθεται. Όποιος καθίσει µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια δίνει στην οµάδα του 200 βαθµούς. 



28. 
ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΑΛΕΥΡΙ 

 
Υλικό: αλεύρι, 1 ποτήρι, 1 νόµισµα, 1 µαχαίρι. 

 

Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Γεµίζουµε 1 

ποτήρι µε αλεύρι και το πατικώνουµε καλά. Γυρίζουµε το 

ποτήρι ανάποδα πάνω σε ένα πιάτο και αδειάζουµε 

προσεκτικά το αλεύρι, ώστε να διατηρηθεί το σχήµα του 

ποτηριού. Στην κορυφή του <<πύργου>> τοποθετούµε το 

νόµισµα. Ένας-ένας οι παίκτες κόβουν µε το µαχαίρι ένα 

κοµµάτι από τον πύργο και το βγάζουν στην άκρη, µε 

προσοχή να µην γκρεµιστεί. Αν  το κόψιµο κάποιου γκρεµίσει 

το νόµισµα, αυτός βγαίνει από το παιχνίδι και η οµάδα του 

χάνει 200 βαθµούς. Αντίθετα όµως η οµάδα αυτού που 

τελευταίος  έκοψε µε επιτυχία παίρνει 200 βαθµούς. 

 
 

29. 
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

 
Υλικό: 1 µαντίλι, 1 σφυρίχτρα. 

 

Παίρνουν µέρος 2 ή 3 παίκτες από κάθε οµάδα και 

κάθονται κυκλικά. Ο αρχηγός γυρίζει την πλάτη του στους 

παίκτες και δεν κοιτάει καθόλου προς αυτούς . Οι παίκτες 

έχουν το µαντίλι και αλλάζουν συνεχώς πάσες προσπαθώντας 

να απαλλαγούν από αυτό. Μόλις ο αρχηγός σφυρίξει, 

σταµατούν οι πάσες . Σε οππιανού την κατοχή βρεθεί το 

µαντίλι βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Ο τελευταίος που θα µείνει 

χαρίζει στην οµάδα του 300 βαθµούς, ο προτελευταίος 200 

και ο αντιπροτελευταίος 100. 

 

 



30. 
ΤΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ 

 
Υλικό: 1 µικρό κουτί, πολλά πετραδάκια (ή άλλα µικρά 

αντικείµενα), κλωστή. 

 

Βγάζουµε δυο απέναντι τοιχώµατα από το κουτί και 

περνάµε την κλωστή ώστε να δηµιουργηθεί µια ασταθής 

πλατφόρµα. Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Κάθε 

παίκτης  µε τη σειρά του βάζει  πάνω στο κουτί από ένα 

χαλικάκι , µε προσοχή µην το αναποδογυρίσει, και µην 

κατρακυλήσει κανένα πετραδάκι. Όποιος δεν τα καταφέρει, 

χάνει 200 βαθµούς η οµάδα του, ενώ ο τελευταίος που 

τοποθέτησε µε επιτυχία ένα πετραδάκι παίρνει 200 βαθµούς. 

Σχήµα: 

 

 

 

 

 
 
 

31. 
ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ 

 
Υλικό: 1 κουβάρι σπάγκο για κάθε οµάδα. 

 

Παίρνουν µέρος 4 παίκτες από κάθε οµάδα. Μόλις δοθεί το 

σύνθηµα, ο 1ος κάθε οµάδας αρχίζει να τυλίγει το σπάγκο στη 

µέση του, γυρίζοντας γύρω-γύρω, µε τη βοήθεια του 2ου 

συµπαίκτη του, ο οποίος κρατά το κουβάρι. Μόλις τελειώσει 

αρχίζει να ξετυλίγεται περιστρεφόµενος ανάποδα, ενώ 

συγχρόνως τυλίγεται ο 2ος παίκτης της οµάδας. Μόλις τυλιχτεί 

και αυτός, ξετυλίγεται για να αρχίσει να τυλίγεται ο 3ος κ.ο.κ.. 

Νικήτρια όποια οµάδα τυλίξει και τον 4ο παίκτη της. 

Βαθµολογία:1η 200 , 2η 100, 3η 50 
 

 



32. 
ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 
Υλικό: τσιγαρόχαρτα, 1 ποτήρι και 1 κουταλάκι για κάθε 

οµάδα. 

 

Παίρνουν µέρος 4 παίκτες από κάθε οµάδα, που 

παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλο. Μπροστά σε κάθε 

οµάδα είναι τοποθετηµένο από ένα ποτήρι. Στην άλλη άκρη 

της τραπεζαρίας, απέναντι από κάθε οµάδα, πάνω σε 

καρέκλες έχουµε τοποθετήσει κοµµάτια από τσιγαρόχαρτο, 1 

για κάθε παίκτη. Μόλις δοθεί το σύνθηµα ξεκινά ο 1ος κάθε 

οµάδας τρέχει στις απέναντι καρέκλες, παίρνει µε το 

κουταλάκι µόνο (χωρίς τη βοήθεια των χεριών ) ένα 

τσιγαρόχαρτο, επιστρέφει προσεχτικά, βάζει το τσιγαρόχαρτο 

στο ποτήρι της οµάδας του και παραδίδει το κουταλάκι στον 

επόµενο, που ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Η οµάδα που θα 

µαζέψει όλα τα χαρτάκια της στο ποτήρι της παίρνει 200 

βαθµούς, η 2η 100 και η 3η 50. 

 

 
33. 

ΣΗΜΑ∆Ι ΜΕ ΧΑΛΙΚΙΑ 
 

Υλικό:  1 κονσερβοκούτι για κάθε οµάδα , πετραδάκια  (2 για 

κάθε παίκτη ), κιµωλία. 

 

Χαράσσουµε µια γραµµή και πίσω απ’ αυτή παρατάσσονται 

οι οµάδες, ο ένας πίσω από τον άλλο. Παίρνουν µέρος 4 

παίκτες από κάθε οµάδα. Απέναντι από κάθε οµάδα, στην 

άλλη άκρη της τραπεζαρίας, βρίσκεται µια καρέκλα και ένα 

κονσερβοκούτι (π.χ. από γάλα εβαπορέ ) ή ένα καλαθάκι 

κάτω στο πάτωµα. Μόλις δοθεί το σύνθηµα, ο 1ος παίκτης 

παίρνει 2 πετραδάκια, τρέχει, ανεβαίνει στην καρέκλα και 

προσπαθεί από το ύψος του ώµου του να αφήσει ένα-ένα  τα 

πετραδάκια µέσα στο κουτί. Στη συνεχεία επιστρέφει και 

κάνουν το ίδιο και οι επόµενοι παίκτες. Η οµάδα που θα 

τελειώσει πρώτη παίρνει 200 βαθµούς, η 2η 100 και η 3η 50. 

Επιπλέον για κάθε πετραδάκι µέσα στο κουτί, προστίθενται 40 

βαθµοί. 



Οδηγία: Μέσα στο κουτί να µπει νερό για να µην αναπηδούν 
τα πετραδάκια. 

 

 
34. 

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
 

Τα παιδιά κάθονται κυκλικά σε τυχαία διάταξη και ένας 

από αυτούς βγαίνει έξω. Οι υπόλοιποι επιλέγουν έναν 

µαέστρο, ο οποίος παίζει µε τα χέρια διάφορα όργανα (πιάνο, 

βιολί, κιθάρα, φλογέρα κ.λ.π.) και οι άλλοι τον µιµούνται. 

Αυτός που έχει βγει έξω επιστρέφει και προσπαθεί να βρει τον 

µαέστρο (που όλοι κάνουν ό,τι κάνει εκείνος) 

παρακολουθώντας ποιόν κοιτάνε και ποίος είναι εκείνος που 

αλλάζει πρώτος το όργανο που παίζεται. 

 

 
35. 

ΠΟΙΟΣ ∆Ε ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΙ; 
 

Παίρνουν µέρος 2 παίκτες από κάθε οµάδα. ο ένας 

επιλέγεται σαν γελωτοποιός για την οµάδα και ο άλλος σαν 

σοβαρό άτοµο. Παρατάσσονται τα σοβαρά άτοµα και περνούν  

από µπροστά ένας-ένας οι γελωτοποιοί και προσπαθούν να 

κάνουν τους σοβαρούς να γελάσου µόνο µε γκριµάτσες και 

χωρίς να µιλάνε καθόλου. Ο γελωτοποιός πρέπει  να τα 

καταφέρει το πολύ σε 1 λεπτό αλλιώς αλλάζει σοβαρό άτοµο. 

Την βαθµολογία την καθορίζει το αρχηγείο. 

 

 



36. 
ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

 
Υλικό: 1 µπαλόνι για κάθε οµάδα, σπάγκος. 

 

Παίρνει µέρος 1 παίκτης από κάθε οµάδα. Στο αριστερό 

πόδι, αν πρόκειται για δεξιοπόδαρο παίκτη(χαµηλά κάτω στον 

αστράγαλο ) δένουµε 1 µπαλόνι και ο καθένας προσπαθεί να 

πατήσει και να σκάσει τα µπαλόνια των άλλων, προσέχοντας 

να µην του σκάσουν το δικό του. Τα χέρια πρέπει να είναι 

πίσω από την πλάτη. 

Αν δεν βγαίνει νικητής εύκολα, µπορούµε να περιορίσουµε 

το χώρο, χαράσσοντας έναν κύκλο και συνεχίζοντας τη µάχη 

µέσα σ’ αυτόν. Όποιος πατήσει τον κύκλο ή βγει  έξω απ’ 

αυτόν χάνει επίσης. Απαγορεύονται τα σπρωξίµατα.. 

 

 
37. 

ΤΟ ΚΕΡΙ 
 

Υλικό: 1 κεριά, αναπτήρα ή σπίρτα, 1µαντίλι, κιµωλία. 

 

Παίρνουν µέρος 2 ή 3 παίκτες από κάθε οµάδα. Βάζουµε σε 

κάποιο σηµείο ένα αναµµένο κερί και κάποια απόσταση 

χαράσσουµε µια γραµµή εκκίνησης. Πίσω από αυτή ξεκινά µε 

δεµένα µάτια ο κάθε παίκτης και όταν πιστεύει ό,τι έφθασε 

µπροστά στο κερί, σταµατά και  3 φορές φυσά να το σβήσει. 

Αν το σβήσει µε την πρώτη παίρνει 200 βαθµούς, µε τη 2η 

150 και µε την 3η 100. Μπορούν να γίνουν και µία ή δυο 

δοκιµαστικές προσπάθειες από κάθε παίκτη µε ανοικτά 

µάτια, για να µάθουν την απόσταση. 
 Προσοχή να µην καεί κανένα παιδί. 

 
 



38. 
ΤΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ 

 
Υλικό: 2 κουταλάκια, σπάγκος, παγωτό. 

 

∆ένουµε τα κουταλάκια µε ένα σχετικά κοντό κοµµάτι γερό 

σπάγκο και οι δύο παίκτες κάθονται ο ένας απέναντι από τον 

άλλο στο τραπέζι. Κάθε παίκτης έχει µπροστά του ένα µπολ 

µε παγωτό. Μόλις δοθεί το σύνθηµα κάθε παίκτης προσπαθεί 

να φαει το παγωτό του µόνο µε το κουτάλι του. Όποιος το φαει 

πρώτος χαρίζει στην οµάδα του 100 βαθµούς. 
 
 

39. 
ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ 

 

(µπορεί να παιχτεί και στην γυµναστική) 

 

Υλικό: 2 τούβλα για κάθε οµάδα, κιµωλία. 

 

Παίρνουν µέρος 4 παίκτες από κάθε οµάδα που 

παρατάσσονται 2-2 στα δυο άκρα της τραπεζαρίας (όπως στο 

παιχνίδι 4 ). Ξεκινάνε οι πρώτοι κάθε οµάδας βάζοντας στο 

πάτωµα τα τούβλα και πατώντας µόνο σ’ αυτά προσπαθούν να 

φτάσουν απέναντι στο συµπαίκτη τους ο οποίος θα 

ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία κ.ο.κ. 

Βαθµολογία: 1οι 200, 2οι 100, 3οι 50. 
 

 
 

40. 
ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ 

 

Υλικό: 1 στυλό για κάθε οµάδα, χαρτιά. 

 

Ορίζεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε οµάδα και τους 

µεταδίδουµε κάποιο µήνυµα  

 

 
 
 



 
 

41. 
Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 

 

Υλικό: 1 καρέκλα, 1 µαντίλι. 

 

Σε µία ανοιχτή περιοχή τοποθετούµε µια καρέκλα. Παίρνουµε 

ένα παίκτη από κάθε οµάδα, του κλείνουµε τα µάτια µε το 

µαντήλι και τον χρονοµετράµε σε πόση ώρα θα βρει την 

καρέκλα και θα κάτσει. Αυτός που θα κάτσει  πρώτος θα 
είναι ο νικητής. 
 
 

42. 
ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 

 

Υλικό: 20 όµοια καπάκια από µπουκάλια (γενικά 20 όµοια 

και σχετικά µικρά αντικείµενα). 

 

Σε µία ανοιχτή περιοχή κρύβουµε τα καπάκια. Στην συνέχεια 

δείχνουµε µπροστά σε όλα τα παιδιά ένα καπάκι και 

στέλνουµε ολόκληρες τις οµάδες να τα βρούν   στην περιοχή 

που τα έχουµε κρύψει. Προσοχή ορίζουµε αυστηρά την 

περιοχή που θα ψάκσουν τα παιδιά. Νικήτρια είναι η οµάδα 

που στο τέλος θα έχει βρεί τα περισσότερα. 

 

 Βαθµολογία:  1οι 200, 2οι 100, 3οι 50  
ή κάθε καπάκι=30 βαθµοί 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βαθµολογίες είναι ενδεικτικές. 
Πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων 

που έχει κάθε φορά η κατασκηνωτική περίοδος. 
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