
ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

(Υπεύθυνη παιχνιδιού: Στράνταρη Ολυμπία) 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 Για  να συμμετάσχετε στο παιχνίδι δεν πρέπει να φοβάστε 

την αποτυχία!!!! 

 Σκοπός του παιχνιδιού είναι, με χαρούμενη διάθεση να 

ανακαλύψουμε πράγματα γύρω μας και δυνάμεις μέσα μας. 

 Υπάρχουν 9 δοκιμασίες. 

 Σε πολλές από αυτές απαιτείται συνεργασία και 

ομαδικότητα. 

 Δηλώστε συμμετοχή στους υπεύθυνους μαθητές και 

ξεκινήστε με όποια δοκιμασία θέλετε. Για κάθε επιτυχημένη 

σας προσπάθεια παίρνετε ένα χαρτάκι όπου είναι γραμμένο 

ένα στοιχείο. Συγκεντρώνοντας και τα 9 στοιχεία και με 

τους κατάλληλους συνδυασμούς θα βρείτε τη ζητούμενη 

φράση που αποτελείται από 9 λέξεις. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 

 

 



 

Δοκιμασίες: 

1. Μετρήστε την απόσταση της μεγάλης αυλής ( από τα παράθυρα 

του Α5 μέχρι την αυλόπορτα πίσω από την μπασκέτα) με 

αριθμό διασκελισμών ( βημάτων) 

Αγόρια 

Κορίτσια 

 2.Ανεβοκατεβείτε το πλαϊνό ντουβαράκι της μεγάλης αυλής 30 

φορές. 

 

3.Τρέξτε τρεις φορές το γύρο της μικρής αυλής. 

4.Γυρίστε γύρω από την κάθε  μπασκέτα 20 φορές χωρίς να 

ζαλιστείτε. 

5. Καταμετρήστε τα κάγκελα της μικρής αυλής. 

6. Βρείτε ένα ζευγάρι και κάντε βαρελάκια από την κεντρική 

είσοδο (σημαία) μέχρι την εξώπορτα της μικρής αυλής και πάλι 

πίσω. 

7. Κάνοντας κουτσό πιασμένοι ανά δύο διανύστε την περίμετρο της 

αυλής. 

8.Αναζητήστε και μετρήστε τους κάδους σκουπιδιών που 

υπάρχουν στην αυλή. 

9. Φέρτε τρία ανακυκλώσιμα υλικά που βρήκατε στην αυλή. 

 

 

 



 

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ  

 

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και αποκτά περισσότερο 

ενδιαφέρον! 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 Χαρείτε και γελάστε . 

 Μη διστάζετε να ζητήσετε τη βοήθεια των γύρω σας.  

 Υπάρχουν 16 δοκιμασίες.  

 Δηλώστε συμμετοχή στους υπεύθυνους μαθητές και 

ξεκινήστε με όποια δοκιμασία θέλετε. Για κάθε 

επιτυχημένη σας προσπάθεια παίρνετε ένα χαρτάκι 

όπου είναι γραμμένο ένα στοιχείο. Συγκεντρώστε και 

τα 16 στοιχεία . 

 Αφού τα συνδυάσετε  θα ανακαλύψετε μια ακόμη 

σημαντική φράση  για τη ζωή σας. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δοκιμασίες 3η φάσης 

1. Αναζητήστε πέντε μαθητές που φορούν α) κόκκινη μπλούζα  

και αφού τους ενημερώσετε και τους πείσετε ,  

φέρτε τους να μας πουν πέντε κόκκινα φρούτα. 

 

2. Αναζητήστε πέντε μαθητές που φορούν Β) μαύρο παντελόνι 

και αφού τους ενημερώσετε και τους πείσετε ,  

φέρτε τους να μας πουν πέντε ανθυγιεινές συνήθειες. 

 

3. Αναζητήστε πέντε μαθητές που φορούν Γ) άσπρα αθλητικά 

παπούτσια και αφού τους ενημερώσετε και τους πείσετε ,  

φέρτε τους να μας πουν πέντε αθλήματα που έχουν σχέση 

με τον αέρα. 

 

4. Φέρτε  αυτή τη στιγμή τρεις μαθητές που τρώνε υγιεινό 

κολατσιό. 

5. Βρείτε τρεις μαθητές που ξέρουν την ορθογραφία των  

λέξεων διάλειμμα-κυλικείο- διευθυντής. (Οι υπεύθυνοι 

μαθητές θα σας συνοδεύουν στην αναζήτηση) 

6. Βρείτε δύο μαθητές που γνωρίζουν τη διαφορετική σημασία 

των λέξεων ανία/ άνοια. 

7. Βρείτε 3 μαθητές που γνωρίζουν ποιoς πήρε το περσινό 

πρωτάθλημα  α)της Αγγλίας           και  β) της Ισπανίας 

8. Να βρείτε άλλους3 συμμαθητές σας και να φτιάξετε μια 

παγωμένη εικόνα (σα γλυπτό) που θα μπορούσε να 

διακοσμήσει την αυλή ή έναν κήπο. Να του δώσετε ένα 

όνομα. 



9. Βρείτε 5 συμμαθητές σας που το αρχικό γράμμα του 

ονόματός τους  βρίσκεται σε σειρά  με τα υπόλοιπα (π.χ. 

ΒΓΔΕΖ Βασίλης, Γεωργία, Δημήτρης , κτλ.) 

10. Να βάλετε να καθίσουν σε ένα παγκάκι 4 μαθητές από 

διαφορετικά τμήματα και να μας καλέσετε να τους δούμε. 

11.Να βάλετε να καθίσουν σε ένα παγκάκι ένας ψηλός , ένας 

κοντός , ένας μελαχρινός και ένας ξανθός μαθητής (αγόρια) 

ακίνητοι και αμίλητοι.   

12. Να βάλετε να καθίσουν  σε ένα παγκάκι μια ψηλή, μια 

κοντή, μια μελαχρινή και μια ξανθιά μαθήτρια χαμογελαστές 

και αγκαλιασμένες για δύο λεπτά. 

13.Να φτιάξετε έναν κύκλο από 10 μαθητές ( πέντε κορίτσια 

και πέντε αγόρια)  και όλοι μαζί να φωνάξετε ομόφωνα μια 

λέξη – σύνθημα. 

14. Να πείτε τη φράση: « Καλήμερα. Είμαι χαρούμενος» σε 5 

διαφορετικές γλώσσες. 

15. Να διανύσετε το μήκος της μικρής αυλής σε κουτσό 

Α) πρώτα μόνος,Β) δεύτερη φορά 2 παιδιά μαζί,Γ) Τρίτη φορά 

3 παιδιά μαζί, Δ) τέταρτη φορά 4 παιδιά μαζί. 

16.Κάντε ένα γκάλοπ στους συμμαθητές σας και ανακαλύψτε 8 

συμμαθητές σας που ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο 

με  διαφορετικά hobby ο καθένας. Φτιάξτε μια λίστα με 

όνομα και άθλημα. 

Οι 8 συμμαθητές σας να είναι 4 κορίτσια και 4 αγόρια από 

τα τέσσερα διαφορετικά τμήματα του παραρτήματος. 

 



Ένα υγιές πνεύμα αξίζει μέσα σε ένα υγιές σώμα 

1.Ένα        9. υγιές    

8.πνεύμα     2.αξίζει  

4. μέσα       7. σε   

5.ένα         3. υγιές   

6.σώμα 
-------------------------------------------- 

1.Ένα        9. υγιές    

8.πνεύμα     2.αξίζει  

4. μέσα       7. σε  

5.ένα         3. υγιές   

6.σώμα  
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αγαθό. 
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