Παητλίδηα ποσ έπαηδαλ ζηα παιηά τρόληα
Παραδοζηαθά παητλίδηα
Χξόληα πξηλ, όια ηα παηδηά έπαηδαλ ζηηο γεηηνληέο, ζηηο πιαηείεο, ζηα πάξθα, ζηηο
εμνρέο. Καη ηα πξώηα παηρλίδηα πνπ κάζαηλαλ ήηαλ ηα παξαδνζηαθά, ιατθά παηρλίδηα:
θξπθηό, θπλεγεηό, θνπηζό, βαξειάθηα, ην καληηιάθη, πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα θ.α.
Παηρλίδηα πνπ ήηαλ θξπκκέλα ζηε κλήκε ησλ παππνύδσλ θαη ησλ γηαγηάδσλ,
παηρλίδηα πνπ έδεζαλ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ζηα παηδηθά ηνπο ρξόληα, παηρλίδηα πνπ
γλώξηδαλ ηα ίδηα ηα παηδηά, παηρλίδηα πνπ όινη αγαπήζαλε, γηαηί ηα παίμαλε θάπνηε θαη
ηα μαλαδήζαλε ηώξα, όινη καδί μαλά, πνπ ηα θαηαγξάςακε ζηα ραξηηά, ζηελ εξγαζία καο
θαη ζηελ θαξδηά καο, παηρλίδηα πνπ ηα παίμαλε ζηηο ηάμεηο, ζηα δηαιείκκαηα, ζηηο
εθδειώζεηο θαη θπξίσο ζηηο αιάλεο.
Απηά ηα παηρλίδηα πνπ γέκηδαλ ραξά, γέκηδαλ ηηο ώξεο ηνπο θαη ην κπαιό ηνπο,
πνπ ηα πην πνιιά ηα αθήζαλε απ’ έμσ, γηαηί δελ είρακε άιιν ρξόλν γη’ απηά θαη γηα
πνιιά αθόκε, απηά ηα παηρλίδηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ραξάο, ηεο νκαδηθόηεηαο θαη
ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηνπ απινύ θαλόλα θαη ηεο ζύλζεηεο δξάζεο, ηεο δαβνιηάο θαη ηεο
λίθεο, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεγάισλ.
Αο γλσξίζνπκε ινηπόλ θάπνηα απ’ απηά ηα παηρλίδηα:
1.
2.
3.
4.
5.

Αιάηη ρνλδξό-Αιάηη ςηιό
Ακπάξηδα
Βαξειάθηα
Ο Βαζηιηάο
Κάζνκαη δελ θάζνκαη

6. Βόινη

12. Σν καληηιάθη
13. Μπεξιίλα
14. Σν Μπηδδδ!
15. Ζ νπξά ηνπ Γατδάξνπ

ΣΡΗΓΩΝΑΚΗ

16. Πεξλά, πεξλά ε κέιηζζα

ΜΠΑΕ

17. Πεηάεη-Πεηάεη

7. Κιέθηεο θαη αζηπλόκoη

18. Πνπλ' ην ην δαρηπιίδη

8. Ζ θξεκάια

19. ηξαβόο θαιόγεξνο

9. Ζ θνινθπζηά

20. Σδακί – θεξακκπδάθηα

10. Κξπθηό

21. Σπθιόκπγα

11. Ο καέζηξνο

22. Χαιαζκέλν ηειέθσλν

1. Αιάηη τολδρό-Αιάηη υηιό
Σν παηρλίδη απηό παίδεηαη από πνιιά παηδηά πνπ καδεύνληαη θαη βγάδνπλ κε
θιήξν ηε "κάλα". Ύζηεξα θάλνπλ όια καδί έλα θύθιν θαη θάζνληαη θάησ ζηαπξνπόδη κε
ηα ρέξηα πίζσ αλνηρηά. Ζ κάλα ζηέθεηαη έμσ από ηνλ θύθιν θαη θξαηάεη έλα καληήιη.
Κάλεη κηα βόιηα γύξσ από ηνλ θύθιν ηξαγνπδώληαο:
Αιάηη ςηιό, αιάηη ρνλδξό,
έραζα ηε κάλα κνπ θαη πάσ λα ηε βξσ
παπνύηζηα δελ κνπ πήξε λα πάσ ζην ρνξό
Σελ ώξα πνπ ηξαγνπδάεη γύξσ από ηνλ θύθιν, πεηάεη ην καληίιη πίζσ από έλα
παηδί θαη ζπλερίδεη κέρξη λα θαηαιάβνπλ όηη δελ θξαηάεη πηα ην καληήιη. Σν παηδί πνπ
πήξε ην καληήιη ζεθώλεηαη θαη αξρίδεη λα θπλεγάεη ηε κάλα. Όηαλ ηελ πηάζεη ε κάλα
θάζεηαη ζηε ζέζε ηνπ καδί κε ηα άιια παηδηά.
Σν παηδί πνπ πήξε ην καληήιη γίλεηαη κάλα θαη αξρίδεη λα θπλεγάεη. Σν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη έηζη κέρξη λα ην βαξεζνύλ.

2. Ακπάρηδα
' απηό ην παηρλίδη, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Κάζε νκάδα έρεη κία
αξρή ζε κηα θνιόλα ή δέληξν. ηελ αξρή έλα παηδί από ηε κηα νκάδα (δελ έρεη ζεκαζία
πνηα), "παίξλεη ακπάξηδα θαη βγαίλεη" γηα λα πξνθαιέζεη ηνπο παίρηεο ηεο άιιεο νκάδαο
λα ηνλ θπλεγήζνπλ. Σόηε θάπνηνο απ' ηελ αληίπαιε νκάδα "παίξλεη ακπάξηδα θαη
βγαίλεη" θαη ηνλ θπλεγάεη. Έηζη βγαίλνπλ θαη η' άιια παηδηά θαη θπλεγνύλ. Κάζε παηδί
έρεη ην δηθαίσκα λα θπλεγήζεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ βγεη πξηλ απ' απηόλ, αιιά όρη ηα
παηδηά πνπ έρνπλ βγεη κεηά. Δπίζεο θάζε παίρηεο κπνξεί λα γπξίζεη ζηελ θνιόλα ηνπ θαη
λα βγεη όζεο θνξέο ζέιεη. Όηαλ θάπνην παηδί πηάζεη έλα παίρηε ηεο αληίπαιεο νκάδαο,
ηνλ πάεη ζηε θπιαθή, πνπ είλαη ζπλήζσο θνληά ζηελ θνιόλα ηνπ. Οη παίρηεο ηεο νκάδαο
ηνπ παηδηνύ πνπ είλαη θπιαθηζκέλν, πξέπεη λα ην αθνπκπήζνπλ γηα λα ειεπζεξσζεί.
θνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λ' αθνπκπήζεη έλαο παίρηεο ηελ θνιόλα ηεο αληίπαιεο
νκάδαο.

3. Βαρειάθηα
Σν παηρλίδη είλαη απιό. Χξεηάδεηαη όκσο ην πνιύ 5 παίρηεο. Οη 4 παίρηεο ζθύβνπλ
ζηε ζεηξά αιιά ν έλαο καθξηά από ηνλ άιινλ. Ο 5νο πεδάεη από πάλσ ηνπο βάδνληαο ηα
ρέξηα ηνπ ζηελ πιάηε ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ, κεηά αλνίγεη ηα πόδηα ηνπ θαη πεξλάεη από
πάλσ. Όηαλ πεδήμεη πάλσ από όινπο ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ, ν ηειεπηαίνο πεδάεη πάλσ
απ' ηνπο άιινπο. Χάλεη απηόο πνπ ζα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ.

4. Ο Βαζηιηάς
Σα παηδηά "ηα βγάδνπλ" θη έλαο ηνπο γίλεηαη βαζηιηάο. Ο βαζηιηάο θάζεηαη θάπνπ,
ελώ νη άιινη απνκαθξύλνληαη γηα λα δηαιέμνπλ πνην επάγγεικα ζα παξαζηήζνπλ θαη κε
πνηεο θηλήζεηο. Όηαλ ηειεηώζνπλ πάλε ζηνλ βαζηιηά θαη ιέλε ηα παξαθάησ ιόγηα:
- Βαζηιηά, βαζηιηά κε ηα 12 ζπαζηά, ηη δνπιεηά;
- Τεκπειηά!
- Καη ηα ξέζηα;
- Παγσηά.
- Δίπε ε γηαγηά λα καο θάλεηο κηα δνπιεηά.
- Τη δνπιεηά;
Σόηε ηα παηδηά θάλνπλ ηηο θηλήζεηο ηεο δνπιεηάο πνπ δηαιέμαλε. Αλ ν βαζηιηάο ην
θαηαιάβεη, ην θσλάδεη θαη θπλεγάεη λα πηάζεη έλα παηδί πνπ γίλεηαη βαζηιηάο. Αλ δελ ην
θαηαιάβεη, μαλαθάζεηαη θαη ηα παηδηά θάλνπλ άιιε δνπιεηά.

5. Κάζοκαη δελ θάζοκαη
Απηό ην παηρλίδη παίδεηαη κόλν από θνξίηζηα πνπ είλαη από 8 έσο 10 εηώλ. Με
θιήξν βξίζθεηαη ην θνξίηζη πνπ ζα ηα θπιάεη. Σα ππόινηπα θνξίηζηα γπξίδνπλ από γύξσ
ηεο θαη ιέλε ηα παξαθάησ ιόγηα:
Κάζνκαη δελ θάζνκαη
ζηε θσιηά κνπ θάζνκαη
Όηαλ ηα παηδηά δνύλε ην θνξίηζη πνπ θύιαγε λα έξρεηαη, θάλνπλ όηη θάζνληαη. Αλ
ην θνξίηζη πνπ ηα θπιάεη θαηαθέξεη λα πηάζεη έλα από ηα ππόινηπα παηδηά πξηλ θαζίζεη
ηα θπιάεη εθείλν ην θνξίηζη πνπ έπηαζε. Καλέλα όκσο θνξίηζη δελ πξέπεη λα θαζίζεη
ηόζν βαζηά ώζηε λα αθνπκπήζεη ην έδαθνο γηαηί βγαίλεη από ην παηρλίδη θαη ηα θνξίηζηα
ηα ππόινηπα ηεο ιέλε:
΄Έζπαζεο ηα αβγά ζνπ

6. Βόιοη
Έλα παηρλίδη πνπ ράζεθε, είλαη θαη νη βόινη. Ήηαλ θηηαγκέλνη από πειό θαη
βακκέλνη κε δηάθνξα ρξώκαηα. Γπν πνιύ γλσζηά παηρλίδηα κε βόινπο είλαη:

ΣΡΘΓΩΝΑΚΘ
Γξάθνπκε ζην ρώκα έλα ηξίγσλν θαη κέζα ζ' απηό ν θάζε παίρηεο βάδεη δπν-ηξεηο
από ηνπο βόινπο ηνπ. ε κηα απόζηαζε 4-5 κέηξσλ βάδνπκε κηα πέηξα, ην κπάζηαθα. Σα
παηδηά ξίρλνπλ ηνπο βόινπο ηνπο πξνο ηνλ κπάζηαθα θαη όπνηνο θηάζεη πην θνληά παίδεη

πξώηνο. Ο παίρηεο ξίρλεη κε ην κεγάιν δάθηπιν ην βόιν ηνπ ζην ηξηγσλάθη κε ζθνπό λα
ρηππήζεη έλαλ από απηνύο πνπ ήηαλ κέζα θαη λα ηνλ βγάιεη έμσ, γηα λα ηνλ θεξδίδεη. Αλ
ράζεη θαη ν βόινο ηνπ κείλεη κέζα ζην ηξίγσλν, ν ακέζσο επόκελνο παίρηεο ρηππώληαο
ην βόιν θεξδίδεη όινπο όζνπο είρε καδέςεη ν πξνεγνύκελνο σο ηώξα.

ΜΠΑΖ
Ζ δηαδηθαζία κε ηνλ κπάζηαθα είλαη ε ίδηα, απηή ηε θνξά όκσο νη βόινη
ζηήλνληαη ζε επζεία γξακκή ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Ο πξώηνο ζηε ζεηξά ιέγεηαη κάλα
θαη ν δεύηεξνο παξακάλα. Αλ ρηππήζεηο θάπνηνλ από ηνπο δύν απηνύο βόινπο, παίξλεηο
όινπο όζνπο είλαη ζηε ζεηξά κεηά από απηνύο.

7. Κιέθηες θαη αζησλόκoη
Δίλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε πνιινύο παίρηεο ζε έλα αλνηθηό ρώξν. Σα
παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Ζ κία, ε κηθξόηεξε, είλαη νη αζηπλόκνη. Σα ππόινηπα
παηδηά απνηεινύλ ηνπο θιέθηεο. Σν παηρλίδη παίδεηαη όπσο ην θπλεγεηό αλάκεζα ζηηο
δύν νκάδεο. Οη θιέθηεο, όηαλ ζέινπλ λα μεθνπξαζηνύλ, πάλε ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ην νπνίν νλνκάδεηαη ζπίηη ή ιεκέξη. Δθεί νη αζηπλόκνη δελ κπνξνύλ λα ηνπο
πηάζνπλ. 'Όηαλ όκσο ν αζηπλόκνο πηάζεη ηνλ θιέθηε ηνλ νδεγεί ζηε θπιαθή, πνπ είλαη
όζν πην καθξηά γίλεηαη από ην ζπίηη. 'Έλαο θπιαθηζκέλνο παίρηεο ειεπζεξώλεηαη όηαλ
έλαο ζύληξνθόο ηνπ αθνπκπήζεη ην ρέξη θαη θσλάμεη "μειεπζεξία". ε πεξίπησζε πνπ νη
θπιαθηζκέλνη θιέθηεο είλαη πνιινί, θάλνπλ ην εμήο θόιπν: πηάλνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηε
ζεηξά θαη απιώλνληαη όζν πην έμσ κπνξνύλ (έλαο βξίζθεηαη "κέζα" ζηε θπιαθή θαη νη
άιινη, θξαηώληαο ρέξη ρέξη, πξνρσξνύλ πξνο ην ζπίηη). Ο ειεύζεξνο παίρηεο,
αθνπκπώληαο ην ρέξη ελόο θπιαθηζκέλνπ, ειεπζεξώλεη όινπο όζνπο είλαη ζηελ αιπζίδα.
Φπζηθά, απαγνξεύεηαη νη αζηπλνκηθνύο λα θπιάλε ηνπο θπιαθηζκέλνπο , θαλόλαο πνπ
όπνηνο δελ ηνλ ηεξεί θεύγεη από ην παηρλίδη. Σν παηρλίδη ηειεηώλεη όηαλ όινη νη θιέθηεο
θπιαθηζηνύλ, θαη πνιιέο θνξέο απηό δε ζπκβαίλεη πνηέ!

8. Η θρεκάια
Παίδεηαη κε 2 ή 4 παίρηεο. Παίξλεηε κηα θόιια ραξηί θαη ζηε κέζε γξάθεηαη ηελ
άιθα βήηα. ην πάλσ κέξνο δσγξαθίδνπκε κηα θξεκάια. ην θάησ κέξνο γξάθνπκε ηελ
ιέμε πνπ ζα θξύςνπκε από ηνλ αληίπαιν καο. Σελ ιέμε ηελ γξάθνπκε ζηνλ αληίπαιν κε
παύιεο δειαδή κεηξάκε ηα γξάκκαηά ηεο θαη ην λνύκεξν πνπ ζα βξνύκε ηόζεο παύιεο
ζα βάινπκε. ΄Όηαλ αξρίζεη ην παηρλίδη ν αληίπαινο καο ιέεη έλα γξάκκα από ηελ άιθα
βήηα. Αλ ην γξάκκα πνπ είπε αλήθεη ζηελ θξπκκέλε ιέμε ηόηε ην ζεκεηώλνπκε πάλσ
ζηηο παύιεο. Αλ ην γξάκκα πνπ είπε ν αληίπαινο είλαη ιάζνο ηόηε θξεκάκε ην θεθάιη ηνπ
θαη δηαγξάθνπκε ην γξάκκα από ηελ άιθα βήηα. ΄Έηζη ζπλερίδεηαη ην παηρλίδη θαη
γίλεηαη ην ίδην ώζπνπ λα βξεη ν αληίπαινο ηε ιέμε. Αλ όκσο ν αληίπαινο δελ βξεη ηε
ιέμε κέρξη λα ηειεηώζνπλ ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο, θαίγεηαη δειαδή ράλεη.

9. Η θοιοθσζηά
Παίδεηαη κε ηξεηο, αιιά θαη πεξηζζόηεξνπο παίρηεο. Σν θάζε παηδί παίξλεη έλα
λνύκεξν. Μεηά ην παηδί πνπ έρεη ην λνύκεξν (έλα), αξρίδεη λα ιέεη:
" Σηνπ παππνύ ην πεξηβόιη, πνπ ην αγαπνύκε όινη,
είλαη κηα θνινθπζηά, πιάη-πιάη ζηε ξνδηά.
Κάλεη πέληε θνινθύζηα ζηξνγγπιά,
κα ηελ αιήζεηα ζα ηα δώζεη
ν παππνύο κπνλακά ηεο αιεπνύο.
Γπν ζα δέζεη ζηελ νπξά ηεο
θη όια ηα άιια ζηα παηδηά ηεο".
'Έπεηηα ξσηάεη :
" Πνηνο ζα πάεη ζηελ αιεπνύ ; "
" Πνηόο ζα ηεο πάεη ηα θνινθύζηα ; "
Αξγόηεξα ην ίδην παηδί ιέεη
" λα πάεη ην ..."
θαη ην παηδί πνπ έρεη απηό ην λνύκεξν ιέεη
" γηαηί λα πάεη ην ...; Να πάεη ην ..." θ.ι.π.
'Όπνην παηδί απαληήζεη ρσξίο λα είλαη ην λνύκεξό ηνπ, ράλεη θαη θάλεη θάηη πνπ
ηνπ έρεη νξίζεη ε παξέα.

10. Κρσθηό
ε απηό ην παηρλίδη κπνξνύλ λα παίμνπλ από 3 άηνκα θαη πάλσ. Έλα παηδί θπιάεη
(κεηξάεη έσο ην 100- 5, 10, 15, 20...). Μόιηο ηειεηώζεη αξρίδεη λα ςάρλεη γηα ηα παηδηά.
Όηαλ βξεη έλα παηδί ιέεη "θηνπ" θαη ην όλνκα ηνπ παηδηνύ. Σν παηδί κπνξεί, όηαλ απηόο
πνπ θπιάεη είλαη καθξηά λα πεη "θηνπ" θαη ην όλνκα ηνπ παηδηνύ πνπ θπιάεη. Σν
ηειεπηαίν παηδί πξέπεη λα πεη "θηνπ μειεπζεξία" γηα λα μαλαθπιάμεη ην ίδην παηδί. 'Άκα
απηό δελ γίλεη, ηόηε θπιάεη ην παηδί πνπ "έθηπζε" πξώην.

11. Ο καέζηρος
Έλα παηδί θξύβεηαη όζν ηα ππόινηπα παηδηά απνθαζίδνπλ πνηνο από ηελ νκάδα
ζα είλαη ν "καέζηξνο" θαη πνην "όξγαλν" ζα παίδνπλ. Αθνύ ζρεκαηίζνπλ έλα θύθιν,
έξρεηαη ην παηδί πνπ είρε θξπθηεί θαη ηνπο βιέπεη πξνζεθηηθά γηα λα βξεη ην καέζηξν.
Όια ηα παηδηά παίδνπλ ην ίδην όξγαλν κε ηνλ καέζηξν θαη ηξαγνπδνύλ:

- Πνηνο είλαη ν καέζηξνο δελ κπνξείο λα βξεηο!
- Τη θνπηόο πνπ είζαη, ηη θνπηόο πνπ είζαη.
- Νάηνο ν καέζηξνο, λάηνο ν καέζηξνο!
Σν παηδί θαηαιαβαίλεη πνηνο είλαη ν καέζηξνο όηαλ απηόο αιιάμεη όξγαλν. Σόηε
θξύβεηαη εθείλνο θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Αλ θάλεη ιάζνο θαη δε
βξεη ην καέζηξν ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη αιιάδνληαο ην καέζηξν θαη ην όξγαλν.

12. Σο καληηιάθη
Σν καληηιάθη είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε έμη ή παξαπάλσ παηδηά. Γηα λα
παίμεηο απηό ην παηρλίδη ρξεηάδεζαη έλα καληίιη θαη κία θηκσιία.
Με ηελ θηκσιία ζρεδηάδεηο έλαλ θύθιν ζηε κέζε θαη δύν γξακκέο, κία δεμηά θαη
κία αξηζηεξά. θνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα θαηαθέξεηο λα πάξεηο ην καληίιη από ην
θέληξν. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο. Κάζε παηδί από ηελ θάζε νκάδα έρεη έλαλ
αξηζκό. Ο θάζε παίθηεο πξνζπαζεί λα πάξεη ην καληίιη από ην θέληξν ρσξίο λα ηνλ
πηάζεη ν αληίπαιόο ηνπ. Αλ ηνλ πηάζεη, ν πόληνο είλαη ηνπ αληηπάινπ. Αλ όκσο ν
αληίπαινο πεξάζεη ηε γξακκή ηνπ ν πόληνο είλαη δηθόο ηνπ. Σν παηρλίδη θεξδίδεη ε νκάδα
πνπ έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο.

13. Μπεριίλα
Παηρλίδη από 4 παίθηεο θαη πάλσ
Έλα παηδί θάλεη ηελ Μπεξιίλα. ' έλα άιιν παηδί ιέλε κπζηηθά (ζη' απηί) ηα
ππόινηπα παηδηά θάηη θαιό ή θαθό γηα ην παηδί πνπ θάλεη ηελ Μπεξιίλα. Ζ Μπεξιίλα
θάζεηαη ζηελ κέζε θαη ηα άιια παηδηά γύξσ. Απηό ην παηδί αθνύεη ηα κπζηηθά ησλ
άιισλ παηδηώλ ηα ιέεη δπλαηά ζηελ Μπεξιίλα ρσξίο λα απνθαιύπηεη πνηνο ηνπ ην είπε.
Ζ Μπεξιίλα πξέπεη λα βξεη πνηνο είπε ηη γηα απηήλ γηα λα θεξδίζεη. Μεηά Μπεξιίλα ζα
γίλεη ν πξώηνο πνπ ζα βξεη. 'Άκα δελ βξεη θαλέλα ζπλερίδεη ηελ Μπεξιίλα. Απηό ην
παηρλίδη είλαη ελδηαθέξνλ γηαηί κπνξείο λα πεηο ηελ γλώκε ζνπ ρσξίο λα πεηξάμεηο ηνλ
άιινλ.

14. Σο Μπηδδδ!
Μαδεύνληαη ηα παηδηά θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα ηα "θπιάεη". Απηόο ινηπόλ
θάζεηαη ζ' έλα ζθακλί ή ζηέθεηαη ζθπθηόο θαη βάδεη ην δεμί ηνπ ρέξη θάησ από ηελ
αξηζηεξή ηνπ καζράιε, θξαηώληαο ηελ παιάκε αλνηρηή πξνο ηα επάλσ, ελώ κε ην
αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηάεη θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ.
Οη άιινη παίθηεο ζηέθνληαη πξνο η' αξηζηεξά ηνπ θαη έλαο απ' απηνύο ηνλ
πιεζηάδεη, ηνπ ρηππάεη ηελ αλνηρηή παιάκε θαη ύζηεξα απνκαθξύλεηαη καδί κε ηνπο
άιινπο. Όινη ρνξνπεδνύλ γύξσ ηνπ θαη ζηξηθνγπξίδνπλ ην δάρηπιν ηνπο θσλάδνληαο

"Μπηδδ!" όπσο θάλεη ε κέιηζζα. Απηόο πνπ ηα θπιάεη πξέπεη λα βξεη πνηνο ηνλ ρηύπεζε.
Αλ ηνλ βξεη, ηόηε απηόο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ αλ όρη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην
ηξόπν.

15. Η οσρά ηοσ Γαχδάροσ
Παίδνπλ παηδηά από 6 ρξνλώλ θαη πάλσ. Χξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 παίθηεο, έλα
ραξηί, έλα καληήιη θαη έλα κνιύβη.
ρεδηάδνπλ πξώηα ζε έλα ραξηί έλαλ γάηδαξν ρσξίο νπξά. ΄Έλα παηδί θιείλεη ηα
κάηηα ηνπ κε έλα καληίιη. Παίξλεη ην κνιύβη θαη πξνζπαζεί λα θηηάμεη ηελ νπξά. Αλνίγεη
ηα κάηηα θαη βιέπεη πνύ έθηηαμε ηελ νπξά. Μεηά έλα άιιν παηδί αξρίδεη ηελ ίδηα
δηαδηθαζία. Σν παηρλίδη ηειεηώλεη όηαλ πξνζπαζήζνπλ όια ηα παηδηά θαη ληθεηήο είλαη
απηόο πνπ έρεη θηηάμεη ηελ νπξά ζηνλ θνληηλόηεξν ζεκείν.

16. Περλά, περλά ε κέιηζζα
Παίδνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη παηδηά θαη δύν ρηππνύλ παιακάθηα θαη ηξαγνπδνύλ:
Πεξλά, πεξλά ε κέιηζζα
Με ηα κειηζζόπνπια
Καη κε ηα θισζόπνπια
Πεξλάηε, πεξλάηε θαη κελ ζηακαηάηε
Πεξλνύκε, πεξλνύκε θαη δελ ζηακαηνύκε
Σα ππόινηπα πεξλνύλ θάησ απ' ηα ρέξηα ηνπο θαη όπνηνλ πηάζνπλ ην βάδνπλ θαη
δηαιέγνπλ κε πνηαλνύ ην κέξνο ζα πάεη. Σειηθά όηαλ καδεπηνύλ όια ηα παηδηά ηξαβάλε
ηνπο άιινπο θαη όπνηνη δελ πέζνπλ θάησ είλαη νη ληθεηέο.

17. Πεηάεη-Πεηάεη
Σν πεηάεη-πεηάεη είλαη έλα παηρλίδη πνπ ην παίδνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα
Παίδνπλ δύν παίρηεο. Ο έλαο ιέεη θνπλώληαο ηα δάθηπια ηνπ πάλσ θάησ:
πεηάεη πεηάεη
θαη πξνζζέηεη κεηά από απηό ην όλνκα ελόο πξάγκαηνο.
Αλ απηό ην πξάγκα πεηάεη ηόηε πξέπεη λα έρνπλ θαη νη δύν ην δάθηπιν ηνπο πάλσ.
Αλ απηόο πνπ θνύλαγε απιώο ην δάθηπιν ηνπ ην έρεη θάησ ηόηε ράλεη θαη ιέεη απηόο ην
πεηάεη πεηάεη.

18. Ποσλ' ηο ηο δατησιίδη
Σα παηδηά κπαίλνπλ ζε κηα ζεηξά. Κάπνην από ηα παηδηά θξύβεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα
δαρηπιίδη, ςεύηηθν ή αιεζηλό. Έπεηηα πξνζπαζεί λα αθήζεη ζηα ρέξηα θάπνηνπ από ηα
παηδηά πνπ είλαη ζηε ζεηξά ην δαρηπιίδη, ιέγνληαο ην ηξαγνπδάθη:
Πνπλ' ην, πνπλ' ην ην δαρηπιίδη,
ςάμε, ςάμε δελ ζα ην βξεηο!
δελ ζα ην βξεηο, δελ ζα ην βξεηο,
ην δαρηπιίδη πνπ δεηείο.
Σν θαζέλα από ηα παηδηά έρεη κηα επθαηξία λα βξεη πνηνο έρεη ην δαρηπιίδη.
Όπνηνο ην βξεη παίξλεη ην δαρηπιίδη θαη ην ξίρλεη ζην επόκελν παηδί. Σν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.

19. ηραβός θαιόγερος
Σν παηρλίδη απηό παίδεηαη κε πνιιά παηδηά. Βγάδνπλε κε έλαλ θιήξν πνην παηδί
ζα θάλεη ην ζηξαβό θαιόγεξν. Σνπ θξύβνπλ ηα κάηηα κε έλα ζθνύξν καληήιη θαη ηνπ
δίλνπλ έλα θαιάκη. Απηόο γπξλάεη γύξσ γύξσ θαη ζρεκαηίδεη έλα θύθιν κε ην θαιάκη θαη
ιέεη:
Σηξαβόο θαιόγεξνο
ζηέθεη νινκόλαρνο
θαη όπνηνλ βαξέζεη
θξίκα δελ έρεη
Σόηε ηα παηδηά ηξέρνπλ θνληά ηνπ θαη ηνλ πεηξάδνπλ. Αλ πεηύρεη θαλέλαλ κε ην
κπαζηνύλη γίλεηαη απηόο ν ζηξαβόο θαιόγεξνο.

20. Σδακί – θερακηδάθηα
Χσξίδνληαη ηα παηδηά ζε δπν νκάδεο 10 θαη 10.
Βάδνπλε πόδηα νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ γηα ην πνηα νκάδα ζα αξρίζεη ην παηρλίδη
πξώηε. Μεηά θάλνπκε έλαλ κεγάιν θύθιν θαη ζην θέληξν βάδνπκε ηε κεγάιε θεξακίδα
πνπ ηε ιέκε ΜΑΝΑ.
Πάλσ ζηε κάλα βάδνπκε 9 θεξακίδεο ηε κηα πάλσ ζηελ άιιε. Ύζηεξα ε πξώηε
νκάδα ζε απόζηαζε 5κ. πξνζπαζεί λα ξίμεη ην ηδακί (ηα θεξακηδάθηα) κε ηελ κπάια.
Όια ηα παηδηά ηεο νκάδαο έρνπλ κηα πξνζπάζεηα. Αλ δελ ξίμνπλ ην ηδακί (ηα
θεξακηδάθηα), έξρεηαη ε άιιε νκάδα θαη ην παηρλίδη αξρίδεη από ηελ αξρή.
Ζ νκάδα πνπ ζα ξίμεη ην ηδακί (ηα θεξακηδάθηα) έρεη ζθνξπηζηεί γύξσ-γύξσ θαη
ζα πξνζπαζήζεη λα καδέςεη ηα θεξακίδηα πάλσ ζηε κάλα.
Ζ νκάδα πνπ έραζε βάδεη ηηο θεξακίδεο πάλσ ζηνλ θύθιν εθηόο από ηελ κάλα.
Έλαο παίθηεο θάζεηαη κέζα ζηνλ θύθιν θαη ξίρλεη ηελ κπάια γηα λα ρηππήζεη θάπνηνλ
παίρηε ηεο πξώηεο νκάδαο θαη λα ηνλ βγάιεη από ην παηρλίδη.

Αλ ηνπο θάςνπλε όινπο ην παηρλίδη αξρίδεη από ηελ αξρή θαη αιιάδνπλε ξόινπο.
Όηαλ ε πξώηε νκάδα βάιεη όια ηα θεξακίδηα θσλάδεη ΣΕΑΜΗ θαη θεξδίδεη ην παηρλίδη.
Μεηά ην παηρλίδη μαλαξρίδεη από ηελ αξρή.
Ο ληθεηήο ηνπ παηρληδηνύ είλαη εθείλε ε νκάδα πνπ ζα θάλεη ηα πεξηζζόηεξα
Σδακηά.

21. Σσθιόκσγα
Ζ ηπθιόκπγα παίδεηαη από δύν παηδηά θαη πάλσ. ηελ αξρή όινη ηξαβάλε έλαλ
θιήξν γηα λα δνύλε πνηνο ζα ηα θπιάεη. Απηόο θιείλεη ηα κάηηα ηνπ κε έλα καληήιη . Σελ
ώξα πνπ ηα έρεη θιεηζηά ηα παηδηά κπεξδεύνληαη. ΄Οπνίν παηδί πηάζεη πξέπεη λα βξεη πσο
ην ιέλε δειαδή πνην είλαη. Αλ ην βξεη ηόηε απηό ην παηδί θάλεη ηε ηπθιόκπγα. Καη έηζη
απηό ζπλερίδεηαη.

22. Χαιαζκέλο ηειέθφλο
Σν ραιαζκέλν ηειέθσλν παίδεηαη από κηα νκάδα παηδηώλ πνπ πξέπεη λα είλαη
πάλσ από δύν.
Σόηε ν πξώηνο από ηε ζεηξά ιέεη γξήγνξα κηα δύζθνιε ιέμε ζην απηί ηνπ
δηπιαλνύ ηνπ. Μεηά απηόο ηε ιέεη ζην απηί ηνπ άιινπ παηδηνύ θ.ι.π. Ο ηειεπηαίνο ζα πεη
ηε ιέμε δπλαηά θαη αλ ηε πεη ζσζηά ην πξώην παηδί έρεη θεξδίζεη.
Σελ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη καζήηξηεο ηεο Β΄ Σάμεο :
Γθόγθα Ραθαέια
Καιαζά ηέιια ηνπ Γεσξγίνπ
Καξαγθηόδε Γήκεηξα
Μπεληνύιε Παζραιία

