ΤΑΞΗ Β….
Γενικά:
Κάθε τμήμα ψάχνει για κάποιο γράμμα της αλφαβήτας, το οποίο είναι κρυμμένο κάπου
στην αυλή. Για να βρουν τα παιδιά το γράμμα, πρέπει πρώτα να παίξουν 3 παιχνίδια και
να βρουν 3 λέξεις-στοιχεία, τα οποία θα τους οδηγήσουν στο σημείο όπου είναι
κρυμμένο το γράμμα που ψάχνουν. Το γράμμα θα παραδοθεί από το κάθε τμήμα σε
σημείο που θα σας υποδείξουμε. Εκεί, με αναγραμματισμό θα πρέπει να αποκαλυφθεί μια
μυστική φράση.
(Ο δάσκαλος περιγράφει & εξηγεί στα παιδιά τις οδηγίες για τα παιχνίδια. Επίσης, για να
μη γίνει πρόωρη αποκάλυψη της θέσης του κρυμμένου γράμματος, κάθε στοιχείο που
δίνεται από τον δάσκαλο έχει πάνω του έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό του
παιχνιδιού.)

Επεξηγήσεις & οδηγίες για τα παιχνίδια:
1ο Παιχνίδι: ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
Τα παιδιά πρέπει να πιάσουν χάρτινα μπαλάκια που είναι κρεμασμένα σε ένα σκοινί ή
σπάγκο & να τα πάρουν. Δύο εθελοντές θα κρατάνε το σπάγκο σε αρκετό ύψος, έτσι
ώστε τα παιδιά να είναι αναγκασμένα να πηδήξουν για να φτάσουν τα μπαλάκια. Αφού
το τραβήξουν, πρέπει να το ξετυλίξουν για να δουν πού βρίσκεται το στοιχείο. (Το
στοιχείο θα βρίσκεται μέσα σε ένα από τα χάρτινα μπαλάκια.)
(Το παιχνίδι θα είναι ήδη στημένο. Ο δάσκαλος θα βοηθήσει τα παιδιά να ξετυλίξουν και
να βρουν το στοιχείο.)
1ο στοιχείο με αριθμό 1: …………………………………………………………………………………………………

2ο παιχνίδι: ΜΠΑΛΙΤΣΑ
Αγώνας ταχύτητας: τα παιδιά στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Το πρώτο παιδί έχει
σφηνωμένο ανάμεσα στο λαιμό και στον ώμο του μια μπαλίτσα, την οποία πρέπει να
δώσει στον επόμενο παίκτη χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τα χέρια του. Ο τελευταίος
παίκτης πρέπει να τη ρίξει μέσα σε έναν κουβά (μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το 2ο
στοιχείο.) Σε περίπτωση που πέσει η μπαλίτσα, το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή (εκτός κι
αν έχουν κουραστεί τα παιδιά, οπότε συνεχίζουμε από εκεί που έπεσε.)
2ο στοιχείο με αριθμό 2: …………………………………………………………………………………………………

3ο παιχνίδι: ΜΟΥΜΙΕΣ
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Ένα παιδί κάθε ομάδας στέκεται ακίνητο και τα
υπόλοιπα της ομάδας το τυλίγουν ολόκληρο με χαρτί υγείας έτσι ώστε να μοιάζει με
μούμια. Αφού τελειώσουν, επιβραβεύονται από τον δάσκαλο με το 3ο στοιχείο.
3ο στοιχείο με αριθμό 3: …………………………………………………………………………………………………
Αφού τα παιδιά τελειώσουν με τα παιχνίδια και έχουν μαζέψει τις λέξεις-στοιχεία,
προχωρούν στη
> ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1+2+3):…………………………………………………………………………………
> Κρυψώνα (όπου βρίσκεται κρυμμένο το χαρτί με το γράμμα που αναζητούμε):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

