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Τα μπαλάκια

Στόχος
Ταχύτητα αντίδρασης, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ισάριθμες ομάδες-γραμμές. Μπροστά από κάθε ομάδα 
υπάρχει ένα καλάθι με πολλά μπαλάκια. Ακριβώς απέναντι, σε μια καθορισμένη 
απόσταση, τοποθετούνται δύο άδεια καλάθια. Με το σύνθημα του δασκάλου, 
o πρώτος παίκτης κάθε ομάδας παίρνει από ένα μπαλάκι και τρέχει να το βάλει 
στο απέναντι του καλάθι. Επιστρέφει τρέχοντας για να χτυπήσει το χέρι 
του επόμενου παιδιού, πηγαίνοντας στο τέλος της σειρά του. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται με το επόμενο παιδί. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα μεταφέρει όλα 
τα μπαλάκια πρώτη.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Μπαλόνια δεμένα στα πόδια

Στόχος
Οπτικοκινητικός συντονισμός, ευστοχία, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, έχοντας δέσει στο πόδι τους 
από ένα μπαλόνι διαφορετικού χρώματος για την κάθε ομάδα, π.χ. κόκκινο η μία,
κίτρινο η άλλη. Με το σύνθημα του δασκάλου, προσπαθούν να πατήσουν και
να σπάσουν τα μπαλόνια των αντιπάλων.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα σπάσει πρώτη τα μπαλόνια της αντίπαλης ομάδας.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Καπέλα και μπαλόνια

Στόχος
Κινητική δεξιότητα, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-γραμμές και στέκονται αντικριστά σε μικρή 
απόσταση. Φοράνε καπέλα σε σχήμα κώνου, με καρφάκι στο πάνω μέρος. 
Ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους, κατά μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού, 
κρέμονται φουσκωμένα μπαλόνια. Με το σύνθημα του δασκάλου, τα παιδιά 
πηδούν ψηλά, προσπαθώντας να σπάσουν τα μπαλόνια. 
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα καταφέρει να σπάσει τα περισσότερα.
Παραλλαγή 
Οι δύο πρώτοι παίκτες τρέχουν πηδούν ψηλά, για να σκάσουν τα μπαλόνια 
και γυρίζουν πίσω για να φύγουν οι επόμενοι.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Το δέντρο

Στόχος
Ταχύτητα, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Σ’ έναν τοίχο είναι σχεδιασμένο το περίγραμμα δύο δέντρων. Τα παιδιά, χωρισμένα 
σε δύο ισάριθμες ομάδες-γραμμές, στέκονται απέναντι από κάθε δέντρο και κρατούν 
στα χέρια τους από ένα ή δύο πράσινα αυτοκόλλητα φύλλα. Με το σύνθημα 
του δασκάλου, ο πρώτος παίκτης κάθε ομάδας τρέχει να κολλήσει τα φύλλα 
στο αντίστοιχο δέντρο και γυρίζει πίσω, για να φύγει ο επόμενος.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα γεμίσει το δέντρο πρώτη.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Το γιαούρτι

Στόχος
Ταχύτητα αντίδρασης, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες-γραμμές έχοντας τα χέρια 
πίσω από την πλάτη. Απέναντι από κάθε ομάδα και σε καθορισμένη απόσταση 
τοποθετείται ένα θρανίο πάνω στο οποίο υπάρχει ένα πλατύ σκεύος που περιέχει 
γιαούρτι και τόσες φράουλες όσες τα παιδιά κάθε ομάδας. Με το σύνθημα 
του δασκάλου, ο πρώτος παίκτης από κάθε ομάδα τρέχει προς το θρανίο με στόχο 
να φάει με το στόμα από μία φράουλα. Επιστρέφουν τρέχοντας για να ακουμπήσουν 
το χέρι του επόμενου παιδιού, πηγαίνοντας στο τέλος της σειράς τους.
Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα βρει πρώτη όλες τις φράουλες από το σκεύος.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Οι καραμέλες

Στόχος
Ταχύτητα αντίδρασης, επιδεξιότητα,, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες-γραμμές και απέναντι τους, σε καθορισμένη 
απόσταση, υπάρχει ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο είναι στερεωμένες
καραμέλες. Με το σύνθημα του δασκάλου, το πρώτο παιδί κάθε ομάδας τρέχει 
και παίρνει από μία καραμέλα με το στόμα. Γυρίζει πίσω για να φύγει το επόμενο 
παιδί και πηγαίνει στο τέλος της σειράς του. 
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Οι  κρίκοι

Στόχος
Ευστοχία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες-γραμμές αντικριστά, σε απόσταση,
κρατώντας από ένα στεφάνι, διαφορετικού χρώματος για την κάθε ομάδα.
Στη μέση της απόστασης αυτής είναι τοποθετημένος ένας κώνος. Με το σύνθημα
του δασκάλου, οι πρώτοι κάθε ομάδας πετούν το στεφάνι τους εναλλάξ στον κώνο.
Συνεχίζουν τα υπόλοιπα παιδιά. Νικητήρια είναι η ομάδα που θα βάλει τα 
περισσότερα στεφάνια στον κώνο.
Παραλλαγή 
Τα παιδιά σχηματίζουν δυο κύκλους-ομάδες. Στο κέντρο κάθε κύκλου τοποθετείται 
ένας κώνος στον οποίο τα παιδιά πετούν τα στεφάνια.

A΄- ΣΤ΄ Τάξη





Μουσικές καρέκλες

Στόχος
Αντίληψη χώρου, ακουστική αντίληψη, καλλιέργεια ρυθμού, ταχύτητα αντίδρασης.
Σενάριο
Ο δάσκαλος τοποθετεί δυο σειρές καρέκλες, πλάτη με πλάτη που είναι σε αριθμό
μία λιγότερη από τους παίκτες. Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο γύρω από 
τις καρέκλες και μόλις ξεκινήσει η μουσική γυρίζουν γύρω από αυτές. 
Ενώ μόλις σταματήσει, προσπαθούν να καθίσουν σε μία καρέκλα. 
Όποιος μένει όρθιος, βγαίνει από το παιχνίδι, το οποίο συνεχίζεται αφαιρώντας 
μία καρέκλα τη φορά ώσπου να μείνει ένα παιδί. 
Παραλλαγή
Οι καρέκλες τοποθετούνται σε κύκλο με την πλάτη προς τα μέσα. 

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το τηγάνι

Στόχος
Αίσθηση ισορροπίας, ταχύτητα, συντονισμός, συνεργασία, 
ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-γραμμές και οι πρώτοι παίκτες κρατούν
από μία ρακέτα του τένις, «το τηγάνι», πάνω στην οποία υπάρχει ένα μπαλάκι.
Με το σύνθημα του δασκάλου, διανύουν μια ορισμένη απόσταση μεταφέροντας
το μπαλάκι. Επιστρέφοντας, δίνουν τη ρακέτα στον επόμενο και πηγαίνουν 
στο τέλος της σειράς τους. Αν το μπαλάκι πέσει, τότε ο παίκτης το μαζεύει 
και συνεχίζει. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.
Παραλλαγή 
Τα παιδιά διανύουν την απόσταση χτυπώντας το μπαλάκι στη ρακέτα.

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το αυγό στο κουτάλι

Στόχος
Αίσθηση ισορροπίας, ταχύτητα, συντονισμός, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-γραμμές και οι δύο πρώτοι κρατούν από ένα 
κουτάλι, πάνω στο οποίο υπάρχει ένα βραστό αυγό ή μπαλάκι. Με το σύνθημα 
του δασκάλου, διανύουν μια ορισμένη απόσταση μεταφέροντας το αυγό. 
Επιστρέφοντας, δίνουν το κουτάλι στον επόμενο και πηγαίνουν στο τέλος
της σειράς τους. Αν το αυγό πέσει, τότε ο παίκτης το μαζεύει και συνεχίζει.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.
Παραλλαγή 
Τα παιδιά  μεταφέρουν το μπαλάκι πάνω στο κουτάλι, το οποίο κρατούν 
με το στόμα τους.

Α΄-ΣΤ΄ Τάξη





Οι νερόμπαλες

Στόχος
Οπτική αντίληψη, ευστοχία, ταχύτητα αντίδρασης.
Σενάριο
Τα παιδιά στέκονται πάνω σε μία γραμμή. Απέναντί τους, σε μία ορισμένη 
απόσταση, ο δάσκαλος χαράσσει ένα κύκλο, μέσα στον οποίο βρίσκεται 
«ο φύλακας». Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ρίξει τρεις ως πέντε νερόμπαλες μέσα 
στον κύκλο, ενώ ο φύλακας προσπαθεί να τις πιάσει ή να τις διώξει, για να 
μην σπάσουν. Όσες νερόμπαλες σπάσουν, μετρούν ως πόντοι για το παιδί που 
τις έριξε. Νικάει το παιδί με τους περισσότερους πόντους.
Παραλλαγή
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο ομάδες και ένα φύλακα για κάθε ομάδα. 
Νικήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους. 

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το τούνελ με στεφάνια

Στόχος
Μυϊκός συντονισμός, ευκινησία, ταχύτητα, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ισάριθμες ομάδες-γραμμές. Οι δύο από τις οποίες
τοποθετούνται παράλληλα και τα παιδιά παρατάσσουν στο πλάι από ένα στεφάνι,
«το τούνελ», έχοντας στο τέλος τη σειράς τους ένα άδειο καλάθι. Αντικριστά, 
και σε απόσταση 20μέτρων τοποθετούνται οι άλλες δύο ομάδες, κρατώντας από 
ένα μπαλάκι το κάθε παιδί. Με το σύνθημα του δασκάλου, οι δύο πρώτοι παίκτες 
με τα μπαλάκια τρέχουν να περάσουν μέσα από το τούνελ, για να τα αφήνουν 
στο καλάθι. Επιστρέφουν μέσα από το τούνελ, για να χτυπήσουν το χέρι 
του επόμενου παιδιού και πηγαίνουν στο τέλος της σειρά τους.  
Το παιχνίδι συνεχίζεται με το επόμενο παιδί. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα 
τελειώσει πρώτη και μετά αλλάζουν ρόλους οι ομάδες.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το ποτήρι με το νερό

Στόχος
Αίσθηση ισορροπίας, ταχύτητα, συντονισμός, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-γραμμές και οι δύο πρώτοι κρατούν από
ένα πλαστικό ποτήρι γεμάτο νερό. Με το σύνθημα του δασκάλου, διανύουν 
μια ορισμένη απόσταση μεταφέροντας το ποτήρι. Επιστρέφοντας, το δίνουν 
στον επόμενο και μετά πηγαίνουν στο τέλος της σειράς τους. 
Νικήτρια είναι η ομάδα που στο τέλος θα έχει το περισσότερο νερό στο ποτήρι.
Παραλλαγή 
Τα παιδιά μεταφέρουν το ποτήρι πάνω σε ένα δίσκο.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Τα στεφάνια τρέχουν

Στόχος
Ταχύτητα, συντονισμός, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, και η κάθε ομάδα αποτελείται από δύο 
υπό-ομάδες/ γραμμές σε απόσταση δέκα μέτρα αντικριστά. Ο πρώτος παίκτης 
των δύο αντίπαλων υπό-ομάδων κρατά ένα στεφάνι. Με το σύνθημα του δασκάλου, 
το πετά κυλώντας το στον πρώτο συμπαίκτη του της άλλης υπό-ομάδας και πηγαίνει
τελευταίος στη σειρά του. 
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το ντόμινο

Στόχος 
Δημιουργία, φαντασία, αυτοσυγκέντρωση, αυτενέργεια.
Σενάριο
Τα παιδιά τοποθετούνται σε μία γωνία του γηπέδου μπάσκετ. Με το άκουσμα 
μουσικής, το πρώτο παιδί πηγαίνει στο μέσο του γηπέδου και πραγματοποιεί 
ένα ελεύθερο σωματικό σχήμα. Ακολουθεί το δεύτερο, το οποίο πρέπει να ενωθεί 
με το προηγούμενο, με το ίδιο μέλος του σώματος, πραγματοποιώντας ένα άλλο 
σχήμα. Συνεχίζουν τα υπόλοιπα παιδιά και όταν ενωθούν όλα, ο πρώτος παίκτης 
φεύγει από τη θέση του, για να ενωθεί με τον τελευταίο. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται όσο παίζει η μουσική. 

Δ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Τρελή σκυταλοδρομία

Στόχος
Κινητική δραστηριότητες, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ισάριθμες ομάδες-γραμμές και τοποθετούνται
στις διαγώνιες ενός γηπέδου μπάσκετ. Το γήπεδο διαμορφώνεται με δύο διαδρομές, 
ώστε οι παίκτες να μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες, όπως 
κυβιστήσεις, αναπηδήσεις, περάσματα, κατοχή της μπάλας, ντρίμπλες, σουτ, κ.ά. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, ο πρώτος παίκτης κάθε ομάδας ξεκινά με μία μπάλα 
να διανύσει την προκαθορισμένη διαδρομή δραστηριοτήτων και να την επιστρέψει 
στον επόμενο συμπαίκτη του. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη.

Ε΄- ΣΤ΄ Τάξη





Βιβλιογραφία

 Gustafson, M., Wolfe, S., King, C. (1993), Τα ωραιότερα παιχνίδια, Θεσσαλονίκη: 
SALTO.

 Ραντούλου, Β. (1986), 100 Παιχνίδια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη: 
SALTO.

 Υπ.Ε.Π.Θ. (2006), Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: 
Ο.Ε.Δ.Β. 

 Υπ.Ε.Π.Θ. (2006), Φυσική Αγωγή Γ & Δ Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: 
Ο.Ε.Δ.Β.

 Διγγελίδης, Ν., Παπαϊωάννου, Α. (2004), Για ένα ενδιαφέρον μάθημα Φυσικής Αγωγής 
στο Δημοτικό σχολείο, Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη.

 Φιλιππιάδης, Γ., Παιχνίδια για το σχολείο, www.fa3.gr.


