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την έγγραφη άδεια των συγγραφέων 



Το πιάσιμο της μπάλας

Στόχος
Αντιληπτική-κινητική ικανότητα, συντονισμός, ταχύτητα.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν ευθεία γραμμή ή κύκλο και το πρώτο να  κρατά μία μπάλα. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, τη δίνουν γρήγορα από χέρι σε χέρι. Σε όποιον 
πέσει η μπάλα βγαίνει από το παιχνίδι.
Νικητές είναι τα δυο παιδιά που θα μείνουν τελευταία.
Παραλλαγή
Τα παιδιά κάθονται σε καρέκλες σε ευθεία γραμμή. Όταν κάποιος βγαίνει, 
οι υπόλοιποι μετακινούνται και κλείνουν το κενό.

Α΄- Β΄ Τάξη





Αναπήδηση της μπάλας

Στόχος
Αντιληπτική ικανότητα, συντονισμός λόγου-κίνησης, ταχύτητα αντίδρασης.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο και έχουν το καθένα από έναν αριθμό. 
Ένα παιδί στέκεται στο κέντρο του κύκλου, κρατώντας μία μπάλα στα χέρια του. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, την πετά ψηλά και φωνάζει έναν αριθμό. 
Το παιδί που έχει αυτό τον αριθμό τρέχει να την πιάσει πριν αυτή χτυπήσει δεύτερη 
φορά στο έδαφος. Αν δεν προλάβει, βγαίνει από το παιχνίδι. Αν την πιάσει, μπαίνει 
αυτό στο κέντρο του κύκλου. 
Νικητής είναι το παιδί που θα μείνει περισσότερο στο κέντρο του κύκλου.

Α΄- Β΄ Τάξη





Ο κύκλος με τις μπάλες

Στόχος
Συνεργασία, ταχύτητα, κινητική δεξιότητα.
Σενάριο
Τρία παιδιά βρίσκονται μέσα στον κεντρικό κύκλο του γηπέδου μπάσκετ, στον οποίο 
τοποθετούνται οκτώ μπάλες, ενώ τα υπόλοιπα είναι σκορπισμένα έξω από τον κύκλο. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, τα παιδιά του κύκλου πετούν τις μπάλες μακριά, 
ενώ τα άλλα τις μαζεύουν και τις τοποθετούν ξανά στον κύκλο. 
Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Παραλλαγή 
Σχηματίζονται δύο ή και τρεις κύκλοι. Κερδίζει η ομάδα που θα τοποθετήσει 
τις περισσότερες μπάλες.

Α΄- Β΄ Τάξη





Μπάλα στον αέρα

Στόχος
Οπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός, ταχύτητα αντίδρασης.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και ο «αρχηγός» μπαίνει στο κέντρο του.
Με το σύνθημα του δασκάλου, ο αρχηγός πετά τη μπάλα ψηλά φωνάζοντας 
το όνομα ενός παιδιού. Αυτό τρέχει  να την πιάσει στον αέρα, ενώ τα υπόλοιπα 
παιδιά απομακρύνονται από τον κύκλο. Μόλις πιάσει τη μπάλα, φωνάζει στοπ 
και όλοι σταματούν. Τότε το παιδί με τη μπάλα  προσπαθεί να χτυπήσει με αυτή 
τον πλησιέστερο του συμπαίκτη. Εάν τον χτυπήσει παίρνει αυτό τη θέση 
του αρχηγού.

Α΄- Β΄ Τάξη





Οι έξι τρόποι

Στόχος
Χειρισμός της μπάλας, οπτικοκινητική αντίληψη.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των έξι ατόμων, με μια μπάλα η κάθε ομάδα.
Ο δάσκαλος ορίζει έξι τρόπους με τους οποίους κάθε παιδί θα πετάξει και 
θα πιάσει τη μπάλα.
Πετά τη μπάλα:
1. στον τοίχο και την πιάνει, 
2. στον αέρα και την πιάνει, αφού χτυπήσει τα χέρια,  
3. στον αέρα και την πιάνει, αφού χτυπήσει τα χέρια στα γόνατα,  
4. με το αριστερό και την πιάνει με το δεξί και αντίστροφα,  
5. στον αέρα και τη χτυπά με το κεφάλι πριν την ξαναπιάσει,  
6. συνεχές χτύπημα της μπάλας στο έδαφος. 
Κάθε ομάδα παίρνει τόσους βαθμούς, όσες και οι επιτυχημένες προσπάθειες 
των παιδιών της ομάδας.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Το πέρασμα της μπάλας

Στόχος
Αντιληπτική-κινητική ικανότητα, συντονισμός, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά στέκονται αντιμέτωπα σε δύο σειρές. Το πρώτο παιδί κάθε σειράς
κρατά μία μπάλα. Με το σύνθημα του δασκάλου, την πετούν σε σχήμα ζικ-ζακ. 
Όποιος δεν πιάνει τη μπάλα, βγαίνει από το παιχνίδι. 
Παραλλαγή 
Τα παιδιά κάθε ομάδας τοποθετούνται εναλλάξ σε σειρά. Κάθε ομάδα έχει από 
μία μπάλα και την πετούν στον απέναντι συμπαίκτη τους. Νικήτρια είναι η ομάδα 
που θα ξαναγυρίσει πρώτη τη μπάλα στον αρχικό της παίκτη. Αν οι μπάλες 
συγκρουστούν στον αέρα το παιχνίδι ξαναρχίζει.

Α΄- Δ΄  Τάξη





Πέτα τα άχρηστα

Στόχος 
Συνεργασία, ταχύτητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες εκατέρωθεν του φιλέ στο γήπεδο 
του βόλεϊ. Στο χώρο της κάθε ομάδας υπάρχουν εφτά μπάλες. Με το σύνθημα 
του δασκάλου, τα παιδιά τις πετούν συνεχώς στην άλλη πλευρά του φιλέ. 
Το παιχνίδι παίζεται και ολοκληρώνεται σε τέσσερις χρονικές περιόδους 
των δύο λεπτών η κάθε μία. Στο τέλος της κάθε χρονικής περιόδου, μετριούνται 
οι μπάλες που βρίσκονται στην κάθε πλευρά του φιλέ. Νικήτρια είναι η ομάδα, 
η οποία είχε αθροιστικά τις λιγότερες μπάλες στο γήπεδο της.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Βολές μέσα από στεφάνι

Στόχος 
Οπτικοκινητική αντίληψη, ευκινησία, συνεργασία και συντονισμός.
Σενάριο
Τα παιδιά είναι σκορπισμένα σ’ έναν καθορισμένο χώρο και δύο από αυτά, 
«οι κυνηγοί», σχηματίζουν ζευγάρι και το ένα κρατά μία μπάλα, ενώ το άλλο 
ένα πλαστικό στεφάνι. Με το σύνθημα του δασκάλου, κυνηγούν τα άλλα παιδιά, 
προσπαθώντας να τα χτυπήσουν περνώντας τη μπάλα μέσα από το στεφάνι. 
Νικητής είναι το παιδί που θα μείνει τελευταίο.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Άρρωστος-βαριά άρρωστος

Στόχος
Οπτική αντίληψη, συντονισμός, ταχύτητα αντίδρασης.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Με το σύνθημα του δασκάλου, πετούν γρήγορα 
τη μπάλα από το ένα στο άλλο. Το παιδί που θα χάσει τη μπάλα θεωρείται 
«άρρωστο», για δεύτερη φορά «βαριά άρρωστο», για τρίτη φορά «πάει 
στο νοσοκομείο» και βγαίνει από το παιχνίδι. 
Νικητής είναι το παιδί που θα μείνει τελευταίο.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Η μάχη

Στόχος 
Αντιληπτική-κινητική ικανότητα, συντονισμός.  
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής 
του γηπέδου μπάσκετ, αντιμέτωπα. Πάνω στις τελικές γραμμές του γηπέδου 
υπάρχουν τόσα πλαστικά μπουκάλια όσα και τα παιδιά απέναντί τους. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, κάθε παιδί με τη σειρά του χτυπά τη μπάλα 
με τα πόδια προσπαθώντας να ρίξει τα μπουκάλια των αντιπάλων. 
Κερδίζει η ομάδα που θα ρίξει τα περισσότερα μπουκάλια.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Κυνηγητό με μπάλες

Στόχος 
Οπτικοκινητική αντίληψη, συνεργασία και συγχρονισμός, ευκινησία, ταχύτητα.
Σενάριο 
Τέσσερα παιδιά, πιασμένα ανά δύο, έχουν το καθένα στο χέρι τους από ένα μπαλάκι. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, κυνηγούν τα υπόλοιπα, προσπαθώντας 
να τα πετύχουν με τα μπαλάκια, χωρίς όμως ν’ αφήνουν τα χέρια. 
Όποιο παιδί χτυπηθεί βγαίνει από το παιχνίδι.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Κυνηγός με μπάλα

Στόχοι
Οπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός.
Σενάριο
Τα παιδιά σκορπίζονται σ’ έναν καθορισμένο χώρο. Ο «κυνηγός», κρατώντας 
τη μπάλα, περιμένει έξω από αυτό το χώρο. Με το σύνθημα του δασκάλου, 
αρχίζει να κυνηγά τα παιδιά και προσπαθεί να τα πετύχει με τη μπάλα. 
Όποιο παιδί καταφέρει να χτυπήσει, γίνεται «κυνηγός». 
Παραλλαγή
Ο «κυνηγός» προσπαθεί να πετύχει όλα τα παιδιά. Όποιο παιδί καταφέρει 
να χτυπήσει βγαίνει από το παιχνίδι, εκτός από το τελευταίο που είναι ο νικητής 
και γίνεται μετά αυτό κυνηγός.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Οι μπάλες που «κυνηγιούνται»

Στόχος
Oπτική αντίληψη, ταχύτητα, συνεργασία, ετοιμότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και δύο, τα οποία βρίσκονται αντιδιαμετρικά, 
κρατούν από μια μπάλα. Με το σύνθημα του δασκάλου, τη δίνουν γρήγορα 
στο διπλανό τους δεξιά. Με το δεύτερο σύνθημα του, τα παιδιά που κρατούν 
τη μπάλα, την αφήνουν κάτω και τρέχουν γύρω από τον κύκλο.
Επιστρέφουν στη θέση τους και τη δίνουν στον επόμενο. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται με τις μπάλες να «κυνηγιούνται».
Παραλλαγή
Τα παιδιά έχουν τη μπάλα στα πόδια και τη μεταβιβάζουν στο διπλανό τους.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Καυτή πατάτα

Στόχος
Oπτική αντίληψη, ταχύτητα, ετοιμότητα, συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των πέντε-έξι ατόμων και σχηματίζουν κύκλο. 
Κάθε ομάδα παίρνει μία ως τρεις μπάλες, τις «καυτές πατάτες». Με το σύνθημα 
του δασκάλου, τα παιδιά τις πετούν γρήγορα στο διπλανό τους προς τα δεξιά. 
Με το δεύτερο σύνθημά του, σταματάνε. Αυτά που κρατάνε τις «καυτές πατάτες» 
κάνουν μια αστεία κίνηση. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Στόχος στο κέντρο

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, ευστοχία, συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των έξι-οχτώ ατόμων και σχηματίζουν κύκλους. 
Ο «φύλακας» στέκεται στο κέντρο του κάθε κύκλου, όπου είναι τοποθετημένος 
ένας κώνος. Το κάθε παιδί με τη σειρά του πετώντας τη μπάλα προσπαθεί να πετύχει 
τον κώνο, ο κάθε «φύλακας» προσπαθεί να την αποκρούσει. Όποιος πετύχει 
τον κώνο γίνεται φύλακας. 
Παραλλαγή
Τα παιδιά προσπαθούν να πετύχουν τον κώνο χτυπώντας την μπάλα με τα πόδια.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Ελεύθερη μπάλα

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός και έλεγχος της μπάλας. 
Σενάριο
Τα παιδιά στέκονται πάνω σε μία γραμμή το ένα κοντά στο άλλο. 
Απέναντί τους, ένα παιδί τους μεταβιβάζει τη μπάλα με τα πόδια. 
Όταν την αλλάξει με όλα τα παιδιά, φωνάζει ελεύθερη μπάλα και 
την χτυπά στην τύχη. Όποιο παιδί τη σταματήσει, παίρνει τη θέση του 
και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Παραλλαγή
Παίζεται αλλάζοντας πάσες με τα χέρια.

Α΄- Δ΄ Τάξη





Μπόουλινγκ

Στόχος
Συντονισμός, ευστοχία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-γραμμές έχοντας απέναντί τους ένα στόχο.
Ένα ένα παιδί προσπαθεί να πετύχει το στόχο με μία βολή και πηγαίνει τελευταίο. 
Κάθε πετυχημένη βολή παίρνει έναν πόντο. Νικήτρια είναι η ομάδα που έχει
τους περισσότερους πόντους. 
Παραλλαγή 
• Οι βολές εκτελούνται από διάφορες θέσεις που ορίζει ο δάσκαλος.
• Απέναντι από κάθε ομάδα τοποθετούνται τρεις-τέσσερις στόχοι σε κοντινή 
απόσταση ο ένας με τον άλλο. 

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το κορόιδο

Στόχοι
Οπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός, συνεργασία.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και ένα στέκεται στο κέντρο του. Με το σύνθημα
του δασκάλου, πετούν τη μπάλα, ενώ το παιδί που είναι στο κέντρο προσπαθεί 
να την κλέψει. Αν τα καταφέρει, αλλάζουν θέσεις με αυτόν που πέταξε τη μπάλα.
Παραλλαγή
Το παιχνίδι  μπορεί να γίνει χτυπώντας τη μπάλα με τα πόδια. 

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Τα μήλα

Στόχος
Οπτική αντίληψη, ευστοχία, ταχύτητα αντίδρασης, ευκινησία, συνεργασία.
Σενάριο
Δύο παιδιά στέκονται αντιμέτωπα σε μια απόσταση και τα υπόλοιπα είναι 
σκορπισμένα ανάμεσά τους. Με το σύνθημα του δασκάλου, πετούν τη μπάλα 
ο ένας στον άλλο προσπαθώντας να χτυπήσουν κάποιο από τα ενδιάμεσα παιδιά. 
Αυτά προσπαθούν να την αποφύγουν ή να την πιάσουν, πριν αυτή χτυπήσει κάτω, 
το «μήλο». Όποιο παιδί χτυπηθεί, βγαίνει από το παιχνίδι, ενώ όποιο έχει πιάσει 
«μήλο» μπορεί να ξαναμπεί ή να ξαναβάλει κάποιο άλλο παιδί στο παιχνίδι. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μέσα ένα παιδί, το οποίο αν δεν το πετύχουν 
στις τρεις βολές είναι ο νικητής.

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το κλέψιμο της μπάλας

Στόχος
Αντιληπτική-κινητική ικανότητα, προσανατολισμός στο χώρο, συνεργασία.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες και σκορπίζονται μέσα στο γήπεδο 
του μπάσκετ. Οι παίκτες της μιας ομάδας μεταβιβάζουν τη μπάλα με τα χέρια, 
ενώ οι αντίπαλοι προσπαθούν να την κλέψουν. Αν τα καταφέρουν, αλλάζουν ρόλους. 
Νικήτρια είναι η ομάδα που κατάφερε να κλέψει τη μπάλα τις περισσότερες φορές. 
Παραλλαγή
Η μπάλα παίζεται με τα πόδια.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Οι δύο κύκλοι

Στόχος
Οπτική αντίληψη, ευστοχία, ταχύτητα αντίδρασης, συνεργασία.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες. Η μία τοποθετείται μέσα 
στον κεντρικό κύκλο του γηπέδου μπάσκετ και η άλλη στη περιφέρεια ενός άλλου 
μεγαλύτερου κύκλου που προσδιορίζεται από το δάσκαλο. Τα παιδιά του εξωτερικού 
κύκλου μεταβιβάζουν τη μπάλα μεταξύ τους και προσπαθούν να την χτυπήσουν
στον εσωτερικό κύκλο, καθώς η ομάδα του εσωτερικού κύκλου την αποκρούει.
Αν η μπάλα ακουμπήσει, τότε κερδίζουν έναν πόντο. Μετά από προκαθορισμένο 
χρόνο, οι ομάδες αλλάζουν θέσεις. Νικήτρια είναι αυτή με τους περισσότερους
πόντους.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Οι κυνηγοί και οι λαγοί

Στόχος
Κινητικός συντονισμός, ευκινησία, συνεργασία.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, «οι κυνηγοί» και «οι λαγοί», 
και σκορπίζονται στο γήπεδο του μπάσκετ φορώντας κάτι χαρακτηριστικό 
για να ξεχωρίζουν. Οι «κυνηγοί» έχουν τη μπάλα και προσπαθούν σε χρόνο 
2΄ λεπτών να χτυπήσουν όσους περισσότερους «λαγούς» μπορούν, κάνοντας μόνο 
δύο βήματα. Όσοι χτυπηθούν, βγαίνουν έξω από το παιχνίδι, εκτός από αυτούς 
που πιάνουν τη μπάλα στον αέρα.

Γ΄- Δ΄ Τάξη 





Τρελές μπάλες

Στόχος
Oπτική αντίληψη, ταχύτητα, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και δύο κρατούν από μία μπάλα. Με το σύνθημα 
του δασκάλου, τη δίνουν στο διπλανό τους προς τα δεξιά, ενώ είναι έτοιμα 
να πιάσουν τη μπάλα που έρχεται από τα αριστερά τους. Όταν ένα παιδί βρεθεί 
με δυο μπάλες στα χέρια, μπαίνει στο κέντρο του κύκλου και κάνει διάφορες
ασκήσεις, περιμένοντας το σύνθημα του δασκάλου .
Παραλλαγή
Προσθέτουμε παραπάνω μπάλες.

Γ΄- Δ΄ Τάξη 





Οι πατάτες

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, ευστοχία, ευκινησία, συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά βρίσκονται διασκορπισμένα μεταξύ δυο παράλληλων γραμμών 
που απέχουν δώδεκα μέτρα η μια από την άλλη. Τρία παιδιά στέκονται πάνω 
σε κάθε μία από τις γραμμές και προσπαθούν, χτυπώντας τη μπάλα με τα πόδια, 
να χτυπήσουν τα παιδιά που βρίσκονται ενδιάμεσα. Όποιος χτυπηθεί, βγαίνει έξω, 
κάνει μια άσκηση και επιστρέφει μέσα. Το παιδί που θα σταματήσει τη μπάλα έχει 
έναν πόντο, «μια πατάτα». 
Νικητής είναι αυτός με τις περισσότερες «πατάτες».

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Ο κυνηγός και ο «ντριμπλοελευθερωτής»

Στόχος
Oπτική-κινητική αντίληψη, χειρισμός  μπάλας με ντρίπλα, ταχύτητα, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά σκορπίζονται σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο. Με το σύνθημα του δασκάλου, 
«ο κυνηγός» κυνηγά τα υπόλοιπα, εκτός από τον «ντριμπλοελευθερωτή»,
ο οποίος ελέγχει τη μπάλα. Όποιο παιδί πιάνεται, κάθεται κάτω και μόνο 
ο «ντριμπλοελευθερωτής» μπορεί να τον ελευθερώσει, δίνοντας του τη μπάλα, 
για να γίνει αυτός «ντριμπλοελευθερωτής».

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Οι μπάλες «δηλητήριο» και «η μαγική μπάλα»

Στόχος
Oπτική-κινητική αντίληψη, ευστοχία, ταχύτητα, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά σκορπίζονται σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο. Με το σύνθημα του δασκάλου, 
«ο κυνηγός» προσπαθεί να χτυπήσει τα υπόλοιπα παιδιά με μία μπάλα, εκτός από 
ένα άλλο που κρατά μια μπάλα διαφορετικού μεγέθους ή χρώματος, τη «μαγική 
μπάλα». Όποιος πιάνεται, κάθεται κάτω και για να ελευθερωθεί πρέπει να του δοθεί 
η «μαγική μπάλα». Και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Οι χασομέρηδες (Τα σκλαβάκια*)

Στόχος
Oπτική αντίληψη, πέταγμα μπάλας, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και στέκονται αντικριστά πάνω σε δύο 
παράλληλες γραμμές, με απόσταση δώδεκα m η μία από την άλλη. Με το σύνθημα 
του δασκάλου,  ένα παιδί ρίχνει τη μπάλα συρτά, έτσι ώστε να περάσει τη γραμμή 
της απέναντι ομάδας. Αν τα καταφέρει, τότε η ομάδα του παίρνει ως «χασομέρη» 
ένα από τα δυο παιδιά που πέρασε ανάμεσα τους η μπάλα.
Το παιχνίδι συνεχίζεται, μέχρι όλα τα παιδιά να περάσουν σε μια από τις δυο ομάδες.
Παραλλαγή
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί χτυπώντας τη μπάλα με τα πόδια.

* Προτείνεται μετονομασία του παιχνιδιού για λόγους ηθικής.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Διαγώνιες μπαλιές

Στόχος
Oπτική αντίληψη, κινητική δεξιότητα, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε πέντε ομάδες. Οι τέσσερις καταλαμβάνουν τις γωνίες 
του μισού γηπέδου βόλεϊ. Η πέμπτη στέκεται σ’ ένα μικρότερο τετράγωνο που 
ορίζεται με σημάδια στο μέσο του γηπέδου. Οι ομάδες στις γωνίες πετούν διαγώνια 
τις μπάλες, πάνω από την περιοχή της πέμπτης ομάδας, η οποία προσπαθεί να 
τις πιάσει. Όποιο παιδί πιάσει μια μπάλα, αλλάζει θέση με αυτό που την πέταξε. 
Παραλλαγή 
Κρατάνε τις μπάλες στο καλάθι μέχρι να τις πιάσουν όλες.

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Δίνω-πηγαίνω

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, έλεγχος της μπάλας, ετοιμότητα, 
συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Με το σύνθημα του δασκάλου, το παιδί Α του κύκλου 
πετά τη μπάλα στο παιδί Β που βρίσκεται στο κέντρο του και τρέχει να πάρει 
τη θέση του. Το παιδί Β, με διαφορετικό τρόπο, πετά τη μπάλα σε κάποιο άλλο παιδί 
Γ του κύκλου και τρέχει να πάρει τη θέση του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με 
την τακτική «όπου δίνω-πηγαίνω».

Γ΄- Δ΄ Τάξη





Μπάλα στη μέση

Στόχος
Ευστοχία, συντονισμός και συνεργασία της ομάδας.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και στέκονται αντικριστά με απόσταση 
δώδεκα μέτρα, κρατώντας το καθένα από μια μπάλα. Στη μέση της απόστασής τους 
βρίσκεται μία μπάλα. Με το σύνθημα του δασκάλου, κάθε ομάδα πετά τις μπάλες 
της στοχεύοντας αυτήν στο κέντρο. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα σπρώξει 
τη μπάλα προς την αντίπαλη τελική γραμμή. 

Γ΄- Δ΄ Τάξη 





Μπάλες και πάσες

Στόχος
Οπτική αντίληψη, κινητική δεξιότητα, συνεργασία, ταχύτητα, ετοιμότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά τρέχουν ελεύθερα στο γήπεδο του μπάσκετ. Ο δάσκαλος τους πετά 
μία μπάλα και αυτά τη μεταβιβάζουν μεταξύ τους, χωρίς να σταματήσουν 
την κίνησή τους. Το παιχνίδι συνεχίζεται με περισσότερες μπάλες.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Παιχνίδι με πάσες

Στόχος 
Αντίληψη του χώρου, μεταβίβαση και διεκδίκηση της μπάλας.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες στο γήπεδο του μπάσκετ. Κάθε ομάδα 
έχει έναν τερματοφύλακα, ο οποίος ακουμπά συνεχώς τη μπασκέτα με το ένα του χέρι. 
Με το σύνθημα του δασκάλου, ο παίκτης με τη μπάλα, κάνοντας μόνο μέχρι τρία 
βήματα, τη μεταβιβάζει σε συμπαίκτη του, ενώ η άλλη ομάδα προσπαθεί να 
την κλέψει. Ο στόχος της κάθε ομάδας είναι να δοθεί η μπάλα στο ελεύθερο χέρι 
του τερματοφύλακά της, κερδίζοντας έναν πόντο. 
Παραλλαγή  
Χωρίς τερματοφύλακες και ο πόντος κερδίζεται, όταν χτυπήσει η μπάλα το ταμπλό 
της αντίπαλης ομάδας. 

Δ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Βολή σε στόχο

Στόχος 
Συντονισμός, ευστοχία, ομαδικό πνεύμα.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο, κρατώντας από μία μπάλα και ο δάσκαλος 
τα αριθμεί. Τα ζυγά νούμερα είναι η 1η ομάδα και τα μονά η 2η. Στο κέντρο 
τοποθετούμε έναν κώνο και κάθε παιδί ρίχνει σ’ αυτόν βολή με όποιον τρόπο θέλει. 
Αρχίζει η 1η ομάδα, αν η βολή είναι πετυχημένη, συνεχίζει η ίδια μέχρι να χάσει. 
Τότε ξεκινά τις βολές η 2η ομάδα. Νικήτρια είναι η ομάδα με τις περισσότερες 
πετυχημένες βολές.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Ποιος θα πάρει την τρίτη μπάλα

Στόχος
Ταχύτητα αντίδρασης, κινητική δεξιότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά στέκονται αντικριστά σε δύο ομάδες και στο μέσο της απόστασης τους 
τοποθετούνται τρεις μπάλες. Οι παίκτες που βρίσκονται απέναντι έχουν τον ίδιο 
αριθμό και τρέχουν να τις μαζέψουν, όταν τον ακούσουν. Στη συνέχεια, 
επιστρέφουν με μία μπάλα στην ομάδα τους και τρέχουν να μαζέψουν την τρίτη. 
Όποιος την πάρει πρώτος, η ομάδα του παίρνει έναν πόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
με άλλους αριθμούς. Κερδίζει η ομάδα που έχει τους περισσότερους πόντους. 

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη 





Οι ψείρες

Στόχος
Οπτικοκινητική-ακουστική αντίληψη, ευστοχία, ετοιμότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και επιλέγουν ένα κράτος. Ο «αρχηγός» από το κέντρο 
του κύκλου πετά τη μπάλα ψηλά φωνάζοντας ένα κράτος. Το παιδί που αντιστοιχεί 
σ’ αυτό τρέχει να πιάσει τη μπάλα πριν αυτή χτυπήσει στο έδαφος. Αν τα καταφέρει, 
την πετά ψηλά και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν η μπάλα χτυπήσει στο έδαφος, τότε 
την πιάνει και τα παιδιά φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ αυτός φωνάζει 
ένα-δύο-τρία. Με το τρία, μένουν ακίνητα και το παιδί με τη μπάλα στοχεύει ένα 
από αυτά. Οι παίκτες που πετυχαίνει παίρνουν έναν πόντο (ψείρα), αντιθέτως παίρνει 
το ίδιο μια «ψείρα». Το παιδί που θα μαζέψει πέντε «ψείρες», του δίνουν ένα αστείο
όνομα. Κερδίζει όποιος κρατήσει το όνομα του κράτους που διάλεξε.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Τα μπουκάλια και η μπάλα

Στόχος
Οπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός, ταχύτητα.
Σενάριο
Ο δάσκαλος τοποθετεί πλαστικά μπουκάλια σε χαραγμένους κύκλους, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σ’ ένα παιδί ο καθένας. Το παιδί του κύκλου έχοντας το ένα πόδι 
μέσα σ’ αυτόν, προφυλάσσει το μπουκάλι. Απέναντί τους, σε απόσταση 
τουλάχιστον 6 m, ο παίκτης προσπαθεί πετώντας τη μπάλα να ρίξει κάτω 
οποιοδήποτε μπουκάλι. Αν τα καταφέρει, αλλάζουν θέση. 
Παραλλαγή
Χωρίς μπουκάλια, και με το σύνθημα του δασκάλου, τα παιδιά αλλάζουν κύκλους, 
ενώ ο παίκτης με τη μπάλα προσπαθεί να τα πετύχει

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Ο εξοστρακισμός

Στόχος
Αντιληπτική ικανότητα, συντονισμός. 
Σενάριο
Ο δάσκαλος τοποθετεί δέκα μπουκάλια αραιά το ένα από το άλλο σε κύκλο, 
μπροστά από έναν τοίχο. Τα παιδιά στέκονται το ένα πίσω από το άλλο, σε μία 
απόσταση δέκα μέτρα από τον κύκλο. Κάθε παιδί χτυπά τη μπάλα με τα πόδια
στον τοίχο, ώστε όταν επιστρέψει να ρίξει τα μπουκάλια. Κάθε πεσμένο μπουκάλι 
είναι ένας πόντος, ενώ αν χτυπηθεί κάποιο πριν η μπάλα χτυπήσει στον τοίχο, 
χάνει έναν πόντο. Κερδίζει αυτός που έχει τους περισσότερους πόντους.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το φρούριο

Στόχος 
Οπτικοκινητική αντίληψη, συνεργασία, ομαδικότητα.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, σχηματίζοντας κύκλους αντικριστά, 
έναν εσωτερικό, «το φρούριο», και έναν εξωτερικό. Οι παίκτες του εξωτερικού 
κύκλου είναι εφοδιασμένοι με δύο μπάλες ο καθένας. Όταν ο δάσκαλος φωνάξει 
επίθεση, προσπαθούν, χωρίς ν’ αφήνουν τις θέσεις τους, να περάσουν τις μπάλες 
μέσα στο φρούριο, καθώς τα παιδιά του «φρουρίου» τις αποκρούουν. Όταν το 
«φρούριο» κατακτηθεί, οι ομάδες αλλάζουν θέσεις.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Γερμανικό

Στόχος
Οπτικοκινητική αντίληψη, ταχύτητα αντίδρασης, ευκινησία. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες και η καθεμία καταλαμβάνει το μισό 
γήπεδο του μπάσκετ. Πίσω από την τελική γραμμή τοποθετείται ένας παίκτης 
της αντίπαλης ομάδας, «ο κατάσκοπος». Κάθε ομάδα μεταβιβάζοντας τη μπάλα 
με τα χέρια από τον έναν στον άλλο, προσπαθεί να χτυπήσει τους αντιπάλους. 
Αν κάποιος πιάσει τη μπάλα, μετράει σαν «μήλο», ενώ αν χτυπηθεί γίνεται
«κατάσκοπος». Νικήτρια είναι η ομάδα που θα χτυπήσει όλα τα παιδιά 
της αντίπαλης. 

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Βολές στον τοίχο

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, πιάσιμο της μπάλας. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια με μία μπάλα μπροστά από έναν τοίχο. 
Κάθε παιδί με τη μπάλα, την χτυπά στον τοίχο, ενώ το άλλο προσπαθεί να 
την πιάσει, πριν αυτή πέσει κάτω. Νικητής είναι αυτός που θα πιάσει τη μπάλα 
περισσότερες φορές.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Έξι και φύγαμε

Στόχος
Oπτική αντίληψη, απτική ικανότητα, ετοιμότητα. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ισάριθμες ομάδες και η καθεμία καταλαμβάνει το μισό 
γήπεδο του βόλεϊ, στα οποία υπάρχουν δύο κουτιά, το ένα με έξι- εννέα μπάλες και 
το άλλο κενό. Με το σύνθημα του δασκάλου, η ομάδα με τις μπάλες τις πετά πάνω 
από το δίχτυ μέσα στα όρια του άλλου μισού γηπέδου. Τα παιδιά της αντίπαλης 
ομάδας προσπαθούν να τις πιάσουν, πριν αυτές χτυπήσουν στο έδαφος και να 
τις τοποθετήσουν μέσα στο κουτί. Η ομάδα που πιάνει έξι μπάλες παίρνει 
έναν πόντο.
Παραλλαγή 
Κάθε μπάλα που πιάνεται μετράει ως πόντος. 

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Το τζαμί

Στόχος
Oπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός, ευστοχία, ετοιμότητα, συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η μία στέκεται πίσω από μία γραμμή, έχοντας
μία μπάλα. Σε απόσταση έξι μέτρων από αυτήν είναι τοποθετημένα έξι ως εφτά
κουτάκια, το ένα πάνω στο άλλο, «το τζαμί», και πίσω από αυτό η άλλη ομάδα.
Με το σύνθημα του δασκάλου, τα παιδιά με τη μπάλα προσπαθούν να ρίξουν 
το «τζαμί». Η ομάδα που θα ρίξει τα κουτάκια  προσπαθεί να τα ξανακτίσει, καθώς 
η άλλη τους κυνηγά να τους χτυπήσει με τη μπάλα. Αν καταφέρει και τους χτυπήσει 
όλους, παίρνει έναν πόντο και αλλάζουν ρόλους. Αντιθέτως, αν η ομάδα ξανακτίσει 
τα κουτάκια φωνάξει τζαμί και κερδίζουν έναν πόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους πόντους.

Γ΄- ΣΤ΄ Τάξη





Πάσα και κάθισμα

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, έλεγχος της μπάλας, ετοιμότητα, 
συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και η καθεμία  βρίσκεται στο μισό γήπεδο 
του μπάσκετ με μια μπάλα. Με το σύνθημα του δασκάλου, τα παιδιά κάθε ομάδας 
μεταβιβάζουν τη μπάλα με τα χέρια, από τον έναν στον άλλο. Κάθε παιδί που κάνει 
μία πάσα, κάθεται στο έδαφος. Νικήτρια είναι η ομάδα που όλοι οι παίκτες της 
θα καθίσουν πρώτοι στο έδαφος.
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Οι αρχηγοί

Στόχος
Oπτική αντίληψη, συντονισμός, έλεγχος της μπάλας, ετοιμότητα, 
συνεργασία. 
Σενάριο
Τα παιδιά σχηματίζουν δύο ομάδες-κύκλους, έχοντας από μία μπάλα και έναν 
«αρχηγό». Με το σύνθημα του δασκάλου, μεταβιβάζουν τη μπάλα με τα χέρια, 
από τον έναν στον άλλο. Όταν ο δάσκαλος πει αρχηγοί πάμε, οι αρχηγοί κάθε 
ομάδας τρέχουν στο κέντρο του κύκλου των αντιπάλων. Ενώ οι πάσες συνεχίζονται, 
προσπαθούν να κλέψουν τη μπάλα. Όποιος αρχηγός την κλέψει, η ομάδα του 
κερδίζει έναν πόντο. Τότε οι αρχηγοί επιστρέφουν στην ομάδα τους και ορίζονται 
νέοι. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους πόντους.
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Η μπάλα των ινδιάνων

Στόχος
Αντιληπτική-κινητική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο, ταχύτητα, συνεργασία.
Σενάριο
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής
του γηπέδου μπάσκετ. Με το σύνθημα του δασκάλου, ένα παιδί της μίας ομάδας 
πετά τη μπάλα ψηλά, προσπαθώντας να την πιάσει και να βγει από τα όρια 
του γηπέδου. Αν τα καταφέρει, η ομάδα του κερδίζει έναν πόντο, αντιθέτως 
αν η μπάλα χτυπήσει στο έδαφος, χάνει έναν πόντο και το παιχνίδι ξαναρχίζει 
με την άλλη ομάδα. Οι αντίπαλοι με τη σειρά τους προσπαθούν να του κλέψουν             
τη μπάλα, την οποία μπορεί να μεταβιβάσει σε συμπαίκτη του, αν είναι 
μπλοκαρισμένος. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους 
πόντους. 

Ε΄- ΣΤ΄ Τάξη
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