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Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για 
κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα, 

που τρέχουν ,πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με τη 
μητέρα τους ή κυνηγώντας άλλα μικρότερα μιμούμενα 
τη μητέρα τους. Αυτή η φυσική ανάγκη δεν μπορεί να 

λείπει από τα παιδιά.
Παιδί και παιχνίδι είναι δύο λέξεις που 

συνεπάγεται η μία την άλλη. Από τη στιγμή της γέννησης 
του το παιδί παίζει κουνώντας τα χεράκια και τα 

ποδαράκια του, αργότερα με διάφορες κουδουνίστρες 
και παιχνιδάκια ,συνεχίζει με μπάλες, κούκλες 

(κορίτσια), κ.τ.λ., τρέχει ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα 
πηδήσει πιο ψηλά ή πιο μακριά και φτάνει στο ομαδικό 

παιχνίδι στις γειτονιές .



Παραδοσιακά παιχνίδια ονομάζονται τα παιχνίδια που 
έπαιζαν οι παλαιότεροι και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά 
με προφορική περιγραφή ή επίδειξη των μεγαλύτερων προς 
τους μικρότερους.
Τα παραδοσιακά παιχνίδια είναι ομαδικά (κρυφτό, μακριά 
γαϊδούρα, τυφλόμυγα, το μαντίλι, κ.ά.). Υπάρχουν και 
κάποια που αρχικά ενδέχεται να μοιάζουν ατομικά, αλλά 
τελικά αποδεικνύονται ομαδικά, καθώς παίζονται διαδοχικά 
από κάθε ένα παιδί μέσα στην ομάδα. Αυτά έχουν σχέση 
περισσότερο με την τεχνολογία της κάθε εποχής και τις 
δεξιότητες των παιδιών, όπως η σφεντόνα, η σβούρα, 
το τσιλίκι, κ.ά.
Κάθε παραδοσιακό παιχνίδι εκφράζει την εποχή και την 
κοινωνία που το δημιούργησε (κοινωνικές σχέσεις, 
οικονομική κατάσταση, πολιτιστικές αξίες, τεχνολογία, 
αντιλήψεις για την πολιτική, τον πολιτισμό, το φύλο, τις 
σχέσεις με τους άλλους λαούς).



Τα παραδοσιακά παιχνίδια όχι μόνο διασκέδαζαν, αλλά 
προωθούσαν την ευγενή άμιλλα, την ευστροφία του νου και 
την εφευρετικότητα, το ομαδικό πνεύμα αλλά και την 
ατομική εξιδανίκευση.

Είχαμε δυο βασικές κατηγορίες παιχνιδιών:

Στη μια κατηγορία συναντάμε παιχνίδια όπως το 
κυνηγητό, το κρυφτό και τόσα άλλα, δεν είχαν καν 
πραγματικό αντικείμενο στο παιχνίδι, αλλά στηριζόταν σε 
ένα σενάριο ομαδικής δράσης και διασκέδασης, πάντα με 
νικητές και ηττημένους.



Στην άλλη, υπήρχαν τα παιχνίδια που απαιτούσαν 
την ύπαρξη αντικειμένου, από το οποίο έπαιρναν και 
το όνομα τους, όπως οι βόλοι, το ξυλίκι-καμάκι, η 
σβούρα, η φακαρόλα κλπ.



Δεν ήταν προϊόντα αγοράς του αντικειμένου του 
παιδικού πόθου, αλλά παιχνίδια κατασκευασμένα με 
αγάπη και περίσσια τις περισσότερες φορές 
καλλιτεχνική φροντίδα, που πήγαζε μέσα από την 
ανάγκη και την ανέχεια, φροντισμένα με την 
εμπιστοσύνη της προσωπικής δημιουργικής 
ικανότητας.



Το παιδί, κατασκεύαζε το ίδιο το παιχνίδι του, από 
υλικά που έπαιρνε από τη φύση(ταύτιση με τη 
φύση), ή από άχρηστα αντικείμενα που έπαιρνε από 
το σπίτι(πρώτη εφαρμογή της 
ανακύκλωσης)δίνοντας του έτσι την προσωπική του 
ταυτότητα..

Ήταν φυσικό λοιπόν, να το αγαπήσει και να το 
ταυτίσει με τη δική του προσωπική κουλτούρα που 
κι αυτή ήταν ενταγμένη στους αξιακούς κώδικες 
χιλιετηρίδων, που έρχονταν στον δικό του 
μικρόκοσμο μέσα από τη λαϊκή παράδοση.



Τα ομαδικά παιχνίδια ήταν συνήθως τα 
παιχνίδια σεναρίου, που διακρινόταν για το πνεύμα 
συνεργασίας και την υπακοή σε κανόνες. Ήταν και 
τα αγαπημένα παιχνίδια της παρέας στις αλάνες και 
το χωματόδρομο, στις σχολικές αυλές και τα πάρκα.

Ατομικά παιχνίδια είναι τα παιχνίδια όπου τα 
παιδιά χωρίζονται μεταξύ τους και φροντίζει ο 
καθένας για το συμφέρον του δηλαδή για την 
προσωπική του ευχαρίστηση.



ΠΑΧΝΙΔΙΑ

1.Πεντόβολα

Αυτό το παιχνίδι παίζεται με δύο ή και περισσότερους παίκτες 
που κάθονται αντικριστά. Πάνω στο τραπέζι τοποθετούν 
τέσσερις πέτρες και κρατούν την πέμπτη στη χούφτα τους. 
Αυτός που έχει σειρά πετά ψηλά την πέτρα που έχει στο χέρι 
του, ενώ με το ίδιο χέρι πρέπει νε πιάσει μια από τις πέτρες 
που βρίσκονται στο τραπέζι καθώς και εκείνη πού πέφτει. Στη 
συνέχεια αφήνει στην άκρη τη μία πέτρα και συνεχίζει το 
παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να τελειώσουν οι πέτρες. Εάν 
χάσει συνεχίζει ο επόμενος. Όταν κάποιος κερδίσει ή έχουμε 
ισοπαλία περνάμε στο δεύτερο γύρο με δυσκολότερους 
κανόνες. 

Στον δεύτερο γύρο οι παίκτες προσπαθούν κάθε φορά να 
πιάσουν δύο πέτρες από τις τέσσερις που βρίσκονται στο 
τραπέζι, μαζί πάντα με αυτή που έχουν πετάξει ψηλά.



Στον τρίτο γύρο προσπαθούν να πιάσουν τρείς μαζί από 
αυτές που βρίσκονται στο τραπέζι ,ενώ στον τέταρτο 
γύρο πρέπει να πιάσουν όλες τις πέτρες μαζί.

Αυτό το παιχνίδι έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα . Στα 
νεότερα χρόνια παιζόταν στις γειτονιές . Συναντάται 
ακόμη στο Αμύνταιο της Φλώρινας. Βασίζεται ακόμη 
στην ταχύτητα ,στα γρήγορα αντανακλαστικά και τη 
δεξιοτεχνία. Χάρη στο παιχνίδι αυτό οι άνθρωποι 
κοινωνικοποιούνται και αισθάνονται μέρος του συνόλου. 





2.Χαλασμένο τηλέφωνο

Αποτελείται από μία ομάδα παιδιών πάνω από δύο 
άτομα . Ο πρώτος από τη σειρά λέει γρήγορα μία 
λέξη στον διπλανό του . Μετά αυτός τη λέει στο αυτί 
του παιδιού που βρίσκεται δίπλα του και ούτω 
καθεξής. Ο τελευταίος θα πει τη λέξη δυνατά και αν 
την πει σωστά το πρώτο παιδί κερδίζει.





3.Δεν περνάς κυρά Μαρία

Τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο και πιάνονται από το 
χέρι. Με λάχνισμα επιλέγεται ένα παιδί που στέκεται στη 
μέση. Είναι η κυρά Μαρία! Αρχίζουν να γυρίζουν 
περπατώντας γύρω γύρω και να τραγουδούν, ενώ η κυρά 
Μαρία προσπαθεί να περάσει ανάμεσά τους. Τα παιδιά 
τραγουδούν την ώρα του παιχνιδιού το τραγούδι της κυρά 
Μαρίας.

Επιμέλεια : Στέργιος Τζελέπης





4. Τυφλόμυγα

Η τυφλόμυγα είναι ένα παιδικό παιχνίδι . Παιζόταν ήδη από 
την αρχαιότητα και ονομαζόταν « χαλκή μυία», αλλά οι 
απαρχές του παιχνιδιού δεν έχουν αποσαφηνιστεί. 
Γνώρισε μεγάλη διάδοση και παιζόταν ακόμη και από 
ενήλικες στην πρώιμη νεότερη περίοδο  Στα αγγλικά 
ονομάζεται Blind man’s bluff . Για να αρχίσει η 
τυφλόμυγα επιλέγεται με κλήρο ή με λάχνισμα ένα από 
τα παιδιά . Ένας από τους συμπαίκτες του, του δένει τα 
μάτια με ένα μαντήλι, για να μην βλέπει. Τα υπόλοιπα 
παιδιά γυρίζουν γύρω γύρω από το παιδί που κάνει την 
τυφλόμυγα και το πειράζουν. Εκείνο προσπαθεί να πιάσει 
κάποιο από τα παιδιά και κερδίζει μόνο αν μαντέψει 
σωστά ποιο είναι το παιδί που έπιασε.



Για να το αναγνωρίσει  
ψηλαφεί τα 
χαρακτηριστικά του 
προσώπου, τα ρούχα, 
τα μαλλιά κ.α. Το παιδί 
που αναγνωρίστηκε 
γίνεται τυφλόμυγα. Αν 
πάλι δεν γίνει σωστά η 
αναγνώριση, τότε 
παραμένει τυφλόμυγα 
το ίδιο παιδί για άλλον 
ένα γύρο.                                                                                                                    

Επιμέλεια: Νικόλαος 
Θεολόγου, Μαρία 
Ναλμπάντη, Ραφαηλία 
Κούλελη



5. Αλάτι ψιλό αλάτι χονδρό

Με λάχνισμα ή με κλήρο διαλέγουμε την μάνα. Τα υπόλοιπα 
παιδιά κάθονται κάτω οκλαδόν με τα χέρια πίσω από την 
πλάτη τους και τις παλάμες ανοιχτές. Η μάνα που κρατά και 
ένα μαντήλι, μένει έξω από τον κύκλο. Γυρίζει γύρω γύρω 
ρυθμικά και όλοι μαζί τραγουδούν: αλάτι ψιλό, αλάτι χονδρό, 
έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω, παπούτσια δεν μου 
πήρε να πάω στο χορό, και αν δεν μου τα πάρει θα ψάξω να τη 
βρω. 

Η μάνα τελειώνοντας το τραγούδι αφήνει το μαντήλι σε κάποιο 
παιδί, το οποίο σηκώνεται και την κυνηγά. Αν εκείνη προλάβει 
να καθίσει στην θέση του παιδιού, χωρίς να την πιάσει κερδίζει 
και το παιδί γίνεται μάνα. Αν πάλι δεν προλάβει συνεχίζει η 
ίδια μάνα.             Επιμέλεια : Ραφαηλία Κούλελη





6. Σβούρα

Η σβούρα είναι ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των 
παιδιών σε όλους τους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν 
στη γη. Τη συναντάμε σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του 
κόσμου. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά της, απαντάται 
στον Όμηρο στην Ηλιάδα όταν μια πέτρα που 
εκσφενδονίζει ο Τελαμώνιος Αίας μονομαχώντας με τον 
Έκτορα, στριφογυρίζει «σα σβούρα» πριν χτυπήσει τον 
αντίπαλο του κατάστηθα. Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα η 
σβούρα γνώρισε τη χρυσή της εποχή τη δεκαετία του 
50΄και 60΄.Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η σημερινή 
αφθονία σε παιχνίδια , μια σβούρα στην τσέπη ήταν 
πολύτιμο απόκτημα.





7.Κουτσό

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το παιχνίδι «ασκωλιασμός» 
που ήταν μία παραλλαγή του σημερινού «κουτσό». Τα 
παιδιά πηδούσαν στο ένα πόδι και κέρδιζε αυτός που θα 
έφτανε πιο μακριά. Ήταν παιχνίδι ισορροπίας όπως και 
το κουτσό που παίζουμε σήμερα.

Τα μεγάλα παιδιά της παρέας έπαιζαν και το «εις ώμιλλαν». 
Σχεδίαζαν κύκλους στο χώμα και σημάδευαν ένα σημείο 
ώστε να πηδήξουν με το ένα πόδι. Τα δυο αυτά παιχνίδια 
συνδυάστηκαν και έχουμε το σημερινό κουτσό.   





8. Μπερλίνα

Τα παλαιότερα χρόνια ένα 
από τα αγαπημένα 
ομαδικά παιχνίδια των 
παιδιών ήταν ή Μπερλίνα. 
Το παιχνίδι αυτό το έπαιζε 
μια ομάδα παιδιών την 
οποία αποτελούσαν 
τουλάχιστον τέσσερα 
μέλη. Οι πρωταγωνιστές 
του παιχνιδιού ήταν η 
Μπερλίνα και ο 
Ταχυδρόμος. 



Αρχικά τα παιδιά με λάχνισμα βγάζουν την Μπερλίνα και 
τον Ταχυδρόμο. Το παιδί που υποκρίνεται την Μπερλίνα 
κάθεται απομονωμένο σε μία γωνία. Τα υπόλοιπα παιδιά 
με επικεφαλή τον Ταχυδρόμο σχολιάζουν τα θετικά και 
τα αρνητικά χαρίσματα του παιδιού που υποκρίνεται τη 
Μπερλίνα. Τα μηνύματα έχουν σχέση με την εξωτερική 
εμφάνιση αλλά και το χαρακτήρα. Όταν είναι όλοι 
έτοιμοι πλησιάζουν τη Μπερλίνα και ο Ταχυδρόμος της 
λέει: «Έρχομαι από την αγορά κι έμαθα πολλά καλά και 
κακά για σένα». «Τι έμαθες;» ρωτάει η Μπερλίνα. 
«Έμαθα πως συχνά λες ψέματα. Διάλεξε και πάρε». Η 
Μπερλίνα προσπαθεί να μαντέψει ποιο είναι το παιδί 
που το είπε αυτό. Αν το βρει αλλάζουν ρόλους. 

Επιμέλεια: Μαρία Κουκουδέτσου



9. Τσελίκα –Τσελίκι

Παίζεται από δύο παίκτες. Ο κάθε παίκτης έχει δύο ξύλα, το 
τσιλίκι και την τσιλικόβεργα. Το τσιλίκι πρέπει να είναι μυτερό 
στις άκρες και να έχει περίπου 30 εκ. μήκος. Ενώ η 
τσιλικόβεργα πρέπει να είναι μισό μέτρο. Πρώτα 
ζωγραφίζουμε κύκλο στο έδαφος μέσα στον οποίο ο πρώτος 
παίκτης προσπαθεί να χτυπήσει το τσιλίκι με την τσιλικόβεργα 
του. Αν ο δεύτερος παίκτης πιάσει το τσιλίκι, τότε αλλάζουν 
θέση. Αν όχι τότε έχει μια ακόμη ευκαιρία να ‘κάψει’ τον 
αντίπαλο πετυχαίνοντας τον με το τσιλίκι. Ο αντίπαλος μετά 
πρέπει να αποκρούσει το τσιλίκι στέλνοντάς το όσο πιο μακριά 
γίνεται. Στο τέλος μετρούν πόσα βήματα μακριά από τον 
κύκλο έχει καταλήξει το τσιλίκι. Για κάθε βήμα ένας πόντος. 
Αυτός με τους περισσότερους πόντους κερδίζει. Επιμέλεια:
Τάσος Φέζερ- Τσαλίκης.





10 Γύρω –γύρω όλοι

Τα παιδιά ορίζουν το Μανώλη και φυσικά αυτόν που θα 
τραβήξει το σκαμνί. Αμέσως μετά αρχίζει η δράση… η 
παρέα σχηματίζει κύκλο χέρι-χέρι γύρω από το σκαμνί 
αλλά και τον Μανώλη ο οποίος στέκεται όρθιος στο πλάι 
του. Κατευθείαν αρχίζει ο χορός και το τραγούδι. «Γύρω-
γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, χέρια πόδια στη 
γραμμή κι όλοι κάθονται στη γη κι ο Μανώλης στο 
σκαμνί». Με το που τελειώνει το τραγούδι όλοι κάθονται 
στις φτέρνες τους, σε βαθύ κάθισμα. Ο Μανώλης που 
πρέπει κι αυτός να κάτσει στο σκαμνί του, προσπαθεί να 
εντοπίσει το παιδί που η παρέα όρισε να του τραβήξει το 
σκαμνί, ώστε να μην πέσει κάτω. 



Αν  ο Μανώλης 
καταφέρει να  κάτσει 
στο σκαμνί, το άλλο 
παιδί γίνεται ο νέος 
Μανώλης. Αν όμως 
το παιδί πάρει το 
σκαμνί, χάνει και 
παραμένει Μανώλης 
ο ίδιος.

Επιμέλεια: 
Χριστόδουλος 
Σταυρακάκης



11 Βόλοι

Ένα ακόμη παιχνίδι που έπαιζαν παλιά στις γειτονιές ήταν 
οι βόλοι. Παιζόταν με χρωματιστούς βόλους σε διάφορα 
μεγέθη. Τα παιδιά έπρεπε να ανοίξουν μικρές λακούβες 
στο χώμα. Έπειτα χρησιμοποιώντας έναν δικό τους βόλο 
προσπαθούσαν να βάλουν τους βόλους των αντιπάλων 
τους μέσα στις λακούβες για να τους κερδίσουν.

Το παιχνίδι αυτό παίζεται και με διάφορους άλλους 
τρόπους. 





12 Στραβός καλόγερος

Το παιχνίδι αυτό παίζεται με πολλά παιδιά. Βγάζουνε με 
κλήρο ποιο παιδί θα κάνει το στραβό καλόγερο. Του 
κλείνουν τα μάτια με ένα σκούρο μαντήλι και του δίνουν 
ένα καλάμι. Αυτός τότε γυρνάει γύρω- γύρω και 
σχηματίζει ένα κύκλο με το καλάμι και λέει: Στραβός 
καλόγερος στέκει ολομόναχος και όποιον βαρέσει 
κρίμα δεν έχει. Τότε τα παιδιά τρέχουν κοντά του και 
τον πειράζουν. Αν πετύχει κανέναν με το μπαστούνι 
γίνεται αυτός ο στραβός καλόγερος.   Επιμέλεια: 

Απτουραχμάν Ράχμε



13 Τα μήλα

Δύο παιδιά στέκονται, δεκαπέντε- είκοσι μέτρα μακριά το 
ένα από το άλλο, ενώ στη μέση αυτής της απόστασης 
συγκεντρώνονται όλα τα υπόλοιπα. Οι δύο παίχτες που 
στέκονται αντικριστά προσπαθούν με το τόπι να 
χτυπήσουν κάποιο από τα παιδιά που είναι μέσα, οπότε 
αυτό καίγεται και βγαίνει από το παιχνίδι.

Αντίθετα το παιδί που θα καταφέρει να πιάσει το τόπι, 
χωρίς να πέσει κάτω, κερδίζει ένα «μήλο» που θα του 
επιτρέψει, αν κάποια στιγμή «καεί» να μην βγεί, αλλά να 
παραμένει στο παιχνίδι, ή αν «καεί» κάποιος φίλος του 
,να του το παραχωρήσει. Όταν απομείνει μόνο ένα παιδί, 
οι δυο παίχτες με το τόπι μπορούν να κάνουν μονάχα 
δέκα προσπάθειες να το χτυπήσουν.



Αν τους ξεφύγει, 
ξαναφιλάνε και το 
παιχνίδι αρχίζει από την 
αρχή. 
Επιμέλεια : Ανδριανός 
Κενανίδης



14 Περνά – περνά η μέλισσα

Παλιό παραδοσιακό παιχνίδι. Συγκεντρώνονται 
τουλάχιστον έξι παιδιά και δυο χτυπούν παλαμάκια και 
τραγουδούν. Τα υπόλοιπα παιδιά περνούν κάτω από τα 
χέρια τους και όποιον πιάσουν το βάζουν και επιλέγει με 
ποιανού το μέρος θα πάει. Τελικά όταν μαζευτούν όλα τα 
παιδιά τραβάνε τους άλλους και όποιοι δεν πέσουν κάτω 
είναι οι νικητές. Αυτό το παιχνίδι το παίζουν πολλά 
παιδιά, ηλικίας 6-7 ετών σε όλο τον κόσμο.

Επιμέλεια: Ζωή Μπαμπαχανιάν



Τραγούδι: Περνά, 
περνά η μέλισσα με 
τα μελισσόπουλα και 
με τα παιδόπουλα.



15 Το μαντηλάκι

Το μαντηλάκι είναι παραδοσιακό παιχνίδι, το οποίο έπαιζαν 
οι παλαιότεροι και μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά με 
προφορική περιγραφή ή επίδειξη των μεγαλύτερων προς 
τους μικρότερους. Χρειάζεται δέκα ή περισσότερα παιδιά. 
Κάποιος έχει ένα μαντήλι. Τα υπόλοιπα παιδιά 
σχηματίζουν  έναν κύκλο. Αυτός που έχει το μαντήλι 
γυρνάει γύρω, γύρω λέγοντας : «Το μαντηλάκι πέρασε και 
η κόρη το γυρεύει, που θα το έβρει». Τότε αφήνει σε 
κάποιον το μαντήλι και εκείνος αμέσως τον κυνηγάει. 
Τότε αυτός που άφησε το μαντήλι, πρέπει να κάνει ένα 
γύρο και να μπεί στη θέση του άλλου παιδιού. Αν μπεί 
κερδίζει , αν όχι χάνει.





Άλλος τρόπος παιξίματος 

Για να παίξεις αυτό το παιχνίδι χρειάζεσαι ένα μαντήλι και 
μία κιμωλία. Με την κιμωλία σχεδιάζεις έναν κύκλο στη 
μέση και δύο γραμμές, μία δεξιά και μία αριστερά. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρεις να πάρεις το 
μαντήλι από το κέντρο. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο 
ομάδες. Κάθε παιδί από την κάθε ομάδα έχει έναν αριθμό. 
Ο κάθε παίκτης προσπαθεί να πάρει το μαντήλι από το 
κέντρο χωρίς να τον πιάσει ο αντίπαλος του. Αν τον 
πιάσει ο πόντος είναι του αντιπάλου, αν όμως ο 
αντίπαλος με το μαντήλι περάσει την γραμμή της ομάδας 
του ο πόντος είναι δικός του. Το παιχνίδι κερδίζει η ομάδα 
που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.



16 Η κούκλα

Κούκλες συναντάμε σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε μέρος του 
κόσμου και κάθε εποχή. Θεωρείται κατεξοχήν αγαπημένο 
παιχνίδι των κοριτσιών. Υπήρχαν κούκλες του εμπορείου ( 
το μεγάλο όνειρο κάθε κοριτσιού) και οι αυτοσχέδιες. 
Συνήθιζαν να τις φτιάχνουν με κομμάτια από ύφασμα 
παραγεμισμένες με βαμβάκι ή άλλο υλικό και για μαλλιά 
είχαν κλωστές πλεξίματος. Συνηθισμένες ήταν επίσης οι 
κούκλες από τις μάλλινες κλωστές που έπλεκαν μεταξύ 
τους, με τη βοήθεια ενός μικρού χαρτονιού για να 
σχηματίσουν το σώμα ή ο κεφάλι.



Οι πρώτες κούκλες – παιχνίδια 
εμφανίστηκαν γύρω στον 10ο

αιώνα π.χ. Η κατά άλλους 
μελετητές γύρω στον 6ο αιώνα 
π.χ. Οι κούκλες ήταν από τους 
προϊστορικούς χρόνους 
χειροποίητες και γύρω στον 7ο

αιώνα π.χ. διαδόθηκαν από την 
Ιαπωνία σε όλον τον Ελλαδικό 
χώρο . 



Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε τις 
πλαγγόνες. Οι μινιατούρες 
ανθρώπινων μορφών, ζώων και 
αντικειμένων ήταν πολύ αγαπητές 
στα παιδιά. Οι νέες γυναίκες 
αφιέρωναν τις κούκλες τους πριν 
την τελετή του γάμου τους στην  
Ήρα (προστάτιδα του γάμου), 
στην Άρτεμη (θεά της παρθενίας) 
στις νύμφες ή στην Αφροδίτη. Η 
κούκλα ήταν αντικείμενο που 
συμμετείχε στην κοινωνική και 
θρησκευτική ζωή των αρχαίων  
Ελλήνων.



17 Τόπα πάνινη (τόπι) – Κλωτσοσκούφι

Το τόπι, η μπάλα, η μαλακή σφαίρα αγαπημένο παιχνίδι 
μικρών και μεγάλων έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.

Η λέξη τόπι και τόπα προέρχεται από το Τούρκικο top που 
σημαίνει σφαίρα. Έχουμε πολλές μαρτυρίες που ξεκινούν 
από τη μυθολογία. Ο Δίας έπαιζε σαν παιδί με το τόπι. 
Στον Όμηρο η Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά των 
Φαιάκων Αλκίνοου έπαιζε τόπι με τις δούλες της όταν 
συναντήθηκε με τον Οδυσσέα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι 
στη Σπάρτη έπαιζαν σφαίρα , ονομάζονταν σφαιρείς και 
υπήρχαν ειδικοί χώροι για παιχνίδι στις παλαίστρες και 
στα γυμναστήρια.



Στην αρχαιότητα η 
πρώτη ύλη κατασκευής 
ήταν λωρίδες από 
δέρμα και την 
παραγέμιζαν με 
βαμβάκι και κουρέλια 
από ύφασμα. Οι 
Ρωμαίοι γέμιζαν το 
εσωτερικό με πούπουλα 
για να είναι πιο ελαφρύ 
το τόπι.



Τρόπος παιχνιδιού: οι παίχτες σχημάτιζαν κύκλο με ακτίνα γύρω 
στα τέσσερα με πέντε μέτρα. Στο κέντρο υπήρχε ένας σκούφος 
ή μια τόπα κοινώς κλοτσοσκούφι και ένας παίχτης , ο οποίος 
προσπαθούσε, κλωτσώντας το σκούφο ή να τον βγάλει έξω 
από τον κύκλο ή να χτυπήσει με αυτόν κάποιον στο κεφάλι ή 
στο κορμί. Οι άλλοι παίχτες , μόνο με τα χέρια και τα πόδια, 
εμπόδιζαν το σκούφο να βγεί έξω από τον κύκλο.

Όταν άρχισε να διαδίδεται το ποδόσφαιρο, το κλωτσοσκούφι 
υποχώρησε και τέλος εξαφανίστηκε. Τα παιδιά της δεκαετίας 
του 60 και πριν, μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα να 
αγοράσουν κανονική μπάλα, έφτιαχναν μια τόπα και έπαιζαν 
ποδόσφαιρο, με κανόνες ποδοσφαιρικούς και όχι 
κλωτσοσκουφικούς.

Επιμέλεια: Δήμητρα Ράπτη



18 Κορόιδο

Παίζεται από τουλάχιστον τρία παιδιά. Για το παιχνίδι 
χρειάζεται μια μπάλα. Τα παιδιά τα «βγάζουν» και ένα 
παιδί γίνεται το «κορόιδο». Το παιδί που κάνει 
το «κορόιδο» έχει σκοπό να πάρει την μπάλα. Τα υπόλοιπα 
παιδιά παίρνουν θέσεις τριγύρω του και όποιο παιδί κρατά 
την μπάλα την πετά σε άλλο μόλις πλησιάσει κοντά τους, 
λέγοντας δυνατά «κορόιδο». Αν το παιδί πιάσει την μπάλα 
που πέταξε ένα από τα άλλα παιδιά, παίρνει τη θέση αυτού 
που την πέταξε, και πλέον αυτό γίνεται το «κορόιδο» για τη 
συνέχεια του παιχνιδιού.
Επιμέλεια : Μπατού Ιρζανλή



19 Το τζαμί

Το «Τζαμί» παίζεται από τέσσερα παιδιά και πάνω. Τα 
παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Για να αρχίσουν το 
παιχνίδι χρειάζονται έξι κεραμίδια ή πλατιές πέτρες και 
μια μπάλα. Τα κεραμίδια τα βάζουν το ένα πάνω στο 
άλλο, ώστε να σχηματιστεί ένας πύργος. Η πρώτη ομάδα 
στέκεται πίσω από τα κεραμίδια. Η δεύτερη ομάδα 
πηγαίνει εφτά οχτώ μέτρα μπροστά από τα κεραμίδια. Τα 
παιδιά της δεύτερης ομάδας προσπαθούν με τη μπάλα να 
ρίξουν τον πύργο με τα κεραμίδια. Κάθε παιδί έχει μία 
ευκαιρία.



Αν κάποιο παιδί ρίξει τα κεραμίδια χτυπώντας τα με τη 
μπάλα, τότε διασκορπίζονται στο γύρω χώρο οι δυο ομάδες. 
Η μεν πρώτη ομάδα επιδιώκει να «κάψει» τους παίκτες της 
δεύτερης χτυπώντας τους με τη μπάλα, η δε δεύτερη 
προσπαθεί να ξαναβάλει τα κεραμίδια στη θέση τους, έτσι 
ώστε να ξανασχηματιστεί ο πύργος, δηλαδή το «Τζαμί». 
Εάν προλάβει η δεύτερη ομάδα και φτιάξει το «Τζαμί» πριν 
καούν όλοι οι παίκτες της, κερδίζει ένα σετ παιχνιδιού.



Ο παίκτης που θα 
τοποθετήσει το τελευταίο 
κεραμίδι του πύργου φωνάζει 
«Τζαμί» και τελειώνει το σετ. 
Αν η πρώτη ομάδα κάψει 
όλους τους παίκτες της 
δεύτερης πριν προλάβουν να 
φτιάξουν το «Τζαμί» τότε το 
παιχνίδι 
ξαναρχίζει και αντιστρέφοντα
ι οι ρόλοι. Νικήτρια είναι η 
ομάδα που θα κερδίσει τα πιο 
πολλά σετ. 
Επιμέλεια: Γιαμούρ Μπεκήρ, 
Αλεξάνδρα Μπαμπαχανιάν



20  Η μικρή Ελένη

Η μικρή Ελένη είναι παιδικό παραδοσιακό τραγούδι -
παιχνίδι. Τα παιδιά σχηματίζουν ένα κύκλο και στο κέντρο του 
κύκλου κάθεται ένα παιδί που παίρνει εκείνη τη στιγμή το 
όνομα της μικρής Ελένης που προσποιείται ότι κλαίει. Τα 
υπόλοιπα παιδιά γυρνούν γύρω- γύρω τραγουδώντας: "Η 
μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι 
φιλενάδες της. Σήκω επάνω, κλείσε τα ματάκια σου και πιάσε 
όποιον θες."

Μόλις τελειώσει το τραγούδι, η μικρή Ελένη σηκώνεται όρθια με 
κλειστά μάτια, υψώνει το κεφάλι κατά τον ήλιο κι έπειτα, 
ψηλαφιστά, πλησιάζει ένα από τα παιδιά του κύκλου και 
διαλέγει ένα στην τύχη. Το παιδί που διάλεξε η μικρή Ελένη 
παίρνει τη θέση της στο κέντρο του κύκλου και το παιχνίδι 
ξαναρχίζει. Τα παιδιά συνεχίζουν τραγουδώντας:



Η μικρή Ελένη
κάθεται και κλαίει
ποιος δεν την παίζει
φίλοι αδελφοί.
Σήκω απάνω
κλείσε τα ματάκια σου
κοίταξε τον ήλιο
και ποιον χαιρέτισε!
Η μικρή Ελένη
κάθεται και κλαίει
πως δεν την παίζουν οι φιλενάδες 
της.
Σήκω απάνω
τα μάτια κλείσε
τον ήλιο κοίτα
κι αποχαιρέτισε!
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα 
Μπαμπαχανιάν



21 Κρυφτό

(ομαδικό παιχνίδι από 2 παιδιά και πάνω)

Τα παιδιά τα «βγάζουν» για να δουν ποιό θα τα «φυλάει». Το 
παιδί που τα φυλάει, γυρισμένο προς τον τοίχο (ή το δέντρο 
ή κολώνα) που ορίζεται χωρίς να βλέπει, αρχίζει να μετράει, 
π.χ. 5, 10 15, 20, 25 …. μέχρι το 100, 200, … 1.000 ενώ τα άλλα 
σκορπίζονται για να κρυφτούν. Όταν τελειώσει το μέτρημα, 
φωνάζει:

“Φτου και βγαίνω!!!!!!”

και αρχίζει να ψάχνει. Κάθε φορά που βρίσκει ένα παιδί, τρέχει 
εκεί όπου τα φύλαγε και το «φτύνει». «Φτου… Μαρία» ή 
«Φτου…Διαμαντή!» Όποιον φτύσει (βρει) πρώτο, αυτός θα 
τα φυλάει στον επόμενο γύρο. Αν όμως κάποιος προλάβει 
και φτάσει στον τοίχο πριν να τον δει το παιδί που τα φυλάει, 
τότε φτύνει αυτός (φτου) και δεν κινδυνεύει να φυλάξει. 



. Αν μάλιστα αυτό το 
παιδί είναι και το 
τελευταίο που έχει 
απομείνει, τότε λέει 
«Φτου ξελευθερία για 
όλους» και ελευθερώνει 
όλα τα παιδιά. Τότε το 
παιχνίδι ξαναρχίζει με 
τον ίδιο που τα φύλαγε 
και πριν! Και ο καημένος 
τα ξαναφυλάει!
Επιμέλεια : Παναγιώτης 
Λιόλιος



22 Η μακριά γαϊδούρα

Αφού τα παιδιά χωριστούν σε δύο ίσες ομάδες, αποφασίζουν ποια 
ομάδα τα φυλάει. Από την ομάδα που τα φυλάει, ένα παιδί, η 
«μάνα», αναλαμβάνει να στηρίζει την μακριά γαϊδούρα γι’ αυτό και 
ακουμπά με την πλάτη σταθερά σε ένα τοίχο. Τα υπόλοιπα παιδιά 
της ομάδας που τα φυλάει, το ένα πίσω από το άλλο, πιάνονται 
γερά μεταξύ τους και σκύβουν κρύβοντας το κεφάλι τους πλάι στα 
πόδια του μπροστινού για να μη χτυπήσουν.

Σχηματίζεται, έτσι, ένας «διάδρομος» από τις πλάτες των παιδιών. 
Πάνω εκεί πηδάνε και κάθονται, αφού πάρουν φόρα τα παιδιά της 
άλλης ομάδας, ένα προς ένα.

Αν από το βάρος ή τη φόρα κάπου σπάσει η μακριά γαϊδούρα, το 
παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Αν όμως ανέβει όλη η ομάδα, ο 
πρώτος που πήδηξε πάνω στη μακριά γαϊδούρα ορίζει κρυφά με τη 
μάνα έναν αριθμό.



Στη συνέχεια ορίζουν 
κάποιο από τα παιδιά της 
μακριάς γαϊδούρας να τον 
μαντέψει. Αν το παιδί 
μαντέψει σωστά τότε η 
ομάδα του κερδίζει και είναι 
η σειρά της άλλης ομάδας 
να φυλάξει. Αν όμως δεν 
μαντέψει σωστά η ίδια 
ομάδα ξανακάνει τη μακριά 
γαϊδούρα. Και η 
«καβαλαρία» συνεχίζεται …



23 Βαρελάκια
Το παιχνίδι είναι απλό. Χρειάζεται όμως το πολύ 5 
παίχτες. Οι 4 παίχτες σκύβουν στη σειρά αλλά ο ένας 
αραιά από τον άλλον. Ο 5ος πηδάει από πάνω τους 
βάζοντας τα χέρια του στην πλάτη του μπροστινού του, 
μετά ανοίγει τα πόδια του και περνάει από πάνω. Όταν 
πηδήξει πάνω από όλους τον έναν μετά τον άλλον, ο 
τελευταίος πηδάει πάνω απ' τους άλλους. Χάνει αυτός 
που θα χάσει την ισορροπία του.



24 Χαλασμένο τηλέφωνο
Το χαλασμένο τηλέφωνο αποτελείται από μια ομάδα 
παιδιών που πρέπει να είναι πάνω από δύο.
Τότε ο πρώτος από τη σειρά λέει γρήγορα μια δύσκολη 
λέξη στον διπλανό του. Μετά αυτός τη λέει στο αυτί του 
άλλου παιδιού κ.λ.π. Ο τελευταίος θα πει τη λέξη δυνατά 
και αν τη πει σωστά το πρώτο παιδί έχει κερδίσει.

Επιμέλεια : Ευαγγελία Ροδιάτη



25 Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού

Είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζεται με πολλές 
παραλλαγές ,ανά περιοχή και από όλες τις ηλικίες.

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή διοργανώθηκε στις 25 
Φεβρουαρίου 1990 στο Ρέθυμνο και έκτοτε γίνεται κάθε 
χρόνο την περίοδο του καρναβαλιού.

Η ιδέα του κυνηγιού μεταλαμπαδεύτηκε από τη πόλη του 
Ρεθύμνου στα χωριά του νομού αλλά και στις υπόλοιπες 
πόλεις της Κρήτης. Το 28ο κυνήγι θησαυρού του Ρεθύμνου 
κατέχει επίσημα το ρεκόρ Γκίνες στην κατηγορία : 
πολυπληθέστερο κυνήγι θησαυρού. Δεν θα ήταν υπερβολή 
να πει κανείς ότι όλη η πόλη βρίσκεται στο πόδι τη μέρα 
του κυνηγιού αφού η συμμετοχή στο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη.





Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος με 
τίτλο : «Προαγωγή της δια βίου άσκησης μέσω των 
παραδοσιακών παιχνιδιών».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της

Ε τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

Υπεύθυνες  εκπαιδευτικοί:

Κουτσίδου Αναστασία ( ΠΕ 70)

Βουτσελά Αφροδίτη     (ΠΕ 11)




