
Να το φύλλο, να το κοχύλι, να το λουλούδι…….
Πού είναι το ταίρι τους;

??



 Αδιαφανή πλαστικά ποτήρια

 Επιλογές από αντικείμενα 

 Φυσικά αντικείμενα  (φύλλα, κλαδιά, φτερά, πέτρες,λουλούδια, κοχύλια κ.ά)

 Παιχνίδια(τουβλάκια,flower blocks,κυβάκια κ.ά) 

 Ανακυκλώσιμα υλικά(καπάκια, φελλούς κ.ά)

 Είδη χειροτεχνίας(κουμπιά, πομ,πομ ,κ.ά)

 Πίνακας καταγραφής νικών

 Αριθμός παιχτών 2-4 άτομα

 Προαιρετικό

 Ζάρια



 Όλα τα αντικείμενα να έχουν λίγο πιο μικρό μέγεθος από το χείλος του ποτηριού. 

 Τα αντικείμενα να είναι δύο από κάθε είδος.

 Αποφασίζουμε τον τρόπο  για το ποιος/α ξεκινά πρώτος/η:

Μερικές ιδέες είναι:

 Όλοι οι παίχτες/ριες ρίχνουν τα ζάρια. Ο/Η παίχτης/ρια που έχει το μεγαλύτερο 

άθροισμα ζαριών, παίζει πρώτος/η.

 Οι παίχτες/ριες παίζουν με τη σειρά σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού.

 Τραγουδώντας γνωστά λαχανίσματα όπως το «Α μπε μπα μπλομ, του κίθε

μπλομ, α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ μπλιμ μπλομ» ή το «Είσαι κινεζάκι; 

Τρως πολύ ριζάκι; Πόσες κουταλίτσες ;(π.χ.) 5 ..1,2,3,4,5 βγαίνεις!» 



 Μαζέψτε για αρχή τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα ,δύο από κάθε 

είδος. 

 Τα τοποθετείτε ξεχωριστά κάτω από τα ποτήρια.



 Οι παίχτες/ριες :

 Γράφουν τα ονόματά τους, ή ένα σύμβολο για τον καθένα, στον πίνακα νικών

όπου θα σημειώνονται οι νίκες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΙΚΩΝ.



 Καθορίστε τη σειρά με την οποία θα παίξετε.

 Ο κάθε παίχτης/τρια σηκώνει δύο ποτήρια ,οι άλλοι κοιτάζουν προσεκτικά.

 Όταν βρει ένα ζευγάρι παίρνει έναν βαθμό και έχει δικαίωμα να ξαναπαίξει.       

Ο παίχτης/ρια σημειώνει τη νίκη του ή τις νίκες του στον πίνακα κάτω από το 

όνομα του.



 Αν δεν βρεί το ζευγάρι, ξαναβάζει τα ποτήρια στη θέση τους.

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουν οι επόμενοι παίχτες/χτριες να 
θυμηθούν τις θέσεις των αντικειμένων κάτω από τα ποτήρια.

 Νικητής/τρια όποιος/α έχει τους περισσότερους βαθμούς.



 Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας                   

(βάζοντας πιο πολλά αντικείμενα).



 Τοποθετείτε περίπου πέντε αντικείμενα κάτω από ένα ύφασμα. Το σηκώνετε 

για ένα 1 λεπτό και αφήνετε τους παίχτες/παίχτριες να παρατηρήσουν 

προσεκτικά τα αντικείμενα. Στη συνέχεια γυρίζετε την κλεψύδρα ή βάζετε το 
χρονόμετρο για 2-3 λεπτά για να βρουν τα ίδια στο κοντινό περιβάλλον.



ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ.


