ΤΑΞΗ Δ….
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: ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
Ο δάσκαλος λέει κρυφά σε κάποιο παιδί τη λέξη-στοιχείο. Το παιδί πρέπει τώρα να την
περιγράψει με παντομίμα στους συμμαθητές του. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν βρεθεί η
λέξη.
1ο στοιχείο με αριθμό 1: …………………………………………………………………………………………………

2ο παιχνίδι: ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σε ένα σκοινί θα είναι κρεμασμένα σε τυχαία σειρά χαρτόνια με γράμματα που
αποτελούν τη λέξη-στοιχείο. Τα παιδιά θα πρέπει να βρουν τη λέξη-στοιχείο με
αναγραμματισμό. Για κάθε λάθος λέξη που θα πει κάποιο παιδί, θα πρέπει 1) να σηκώσει
ένα χέρι 2) να σηκώσει και το άλλο 3) να σηκώσει ένα πόδι 4) να κάτσει κάτω.
(Τα γράμματα θα είναι ήδη κρεμασμένα. Ο δάσκαλος απλώς θα αλλάζει τη θέση των
γραμμάτων, εφόσον χρειαστεί, για να βοηθηθούν τα παιδιά.)
2ο στοιχείο με αριθμό 2: …………………………………………………………………………………………………

3ο παιχνίδι: ΠΕΤΑΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
Αγώνας ταχύτητας: κάθε παιδί θα πρέπει με τη σειρά του & με δεμένα τα μάτια να
τοποθετήσει 4 άδεια κεσεδάκια γιαουρτιού κάτω από το κάθε πόδι μιας καρέκλας. Τα
κεσεδάκια θα είναι τοποθετημένα πάνω στο κάθισμα. Αφού τελειώσει, μπορεί να λύσει το
μαντήλι και να περιμένει τους υπόλοιπους. Ο τελευταίος παίκτης, αφού τελειώσει, θα
βρει πάνω στην καρέκλα το τελευταίο στοιχείο.
(Θα υπάρχει βοηθός, που στην αφετηρία θα δένει με μαντήλι τα μάτια των παιδιών. Το
παιχνίδι θα είναι ήδη στημένο.)
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): ………………………………………………………………………………
> ΚΡΥΨΩΝΑ (όπου βρίσκεται κρυμμένο το χαρτί με το γράμμα που αναζητούμε):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

