
52 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κοινός κύκλος
Σχηματίστε ζευγάρια με 3 μέλη της ομάδας και βρείτε 3 χαρακτηριστικά που έχετε
κοινά και 3 διαφορές.

Με …………………………………………………………………………………………………………………………
Έχω αυτά τα κοινά:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………
Και αυτές τις διαφορές:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Με …………………………………………………………………………………………………………………………
Έχω αυτά τα κοινά:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………
Και αυτές τις διαφορές:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Με …………………………………………………………………………………………………………………………
Έχω αυτά τα κοινά:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………
Και αυτές τις διαφορές:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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66 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αστυνομική ταυτότητα (Παραλλαγή 2)

Αυτό το σύμβολο λέει κάτι για
εμένα. (Ζωγραφίστε κάτι που έχει
νόημα για εσάς.)

Έχω πολλή εμπειρία σε…

Θα ήθελα να μάθω να…

Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να…

Οι αγαπημένες μου διακοπές…

Το αγαπημένο μου βιβλίο / ταινία…

Αυτό το σύμβολο λέει κάτι για
εμένα. (Ζωγραφίστε κάτι που έχει
νόημα για εσάς.)

Έχω πολλή εμπειρία σε…

Θα ήθελα να μάθω να…

Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να…

Οι αγαπημένες μου διακοπές…

Το αγαπημένο μου βιβλίο / ταινία…

Αυτό το σύμβολο λέει κάτι για
εμένα. (Ζωγραφίστε κάτι που έχει
νόημα για εσάς.)

Έχω πολλή εμπειρία σε…

Θα ήθελα να μάθω να…

Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να…

Οι αγαπημένες μου διακοπές…

Το αγαπημένο μου βιβλίο / ταινία…

Αυτό το σύμβολο λέει κάτι για
εμένα. (Ζωγραφίστε κάτι που έχει
νόημα για εσάς.)

Έχω πολλή εμπειρία σε…

Θα ήθελα να μάθω να…

Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να…

Οι αγαπημένες μου διακοπές…

Το αγαπημένο μου βιβλίο/ταινία… 

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

009-106:Layout 1  10/23/13  11:38 AM  Page 66



732. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φόρμα οικόσημου
Συμπληρώστε το οικόσημο με ζωγραφιές και χρώματα.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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752. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Χρόνος Οδηγία 
5 λεπτά «Στο χαρτί που έχετε, φτιάξτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με 30

τετράγωνα. Δώστε στον εαυτό σας την ελευθερία να δημιουρ-
γήσει ένα σχέδιο που να ανταποκρίνεται στις ιδέες όλων (βλέ-
πε διάγραμμα στη σελ. 76)».
Ζωγραφίστε μερικά παραδείγματα σε ένα φύλλο χαρτί ή πίνακα, π.χ.,
«Monopoly», «Φιδάκι», «Trivial Pursuit»…  

10 λεπτά «Κάθε μέλος της ομάδας επινοεί 4 ερωτήσεις ή οδηγίες για το
παιχνίδι. Γράψτε τις σε χρωματιστές κάρτες.
»Κίτρινη κάρτα: μια εύκολη ερώτηση ώστε να ρωτήσετε κά-
ποιον, π.χ., “Ποιο είναι το αγαπημένο σου σπορ;”.
»Κόκκινη κάρτα: μια δύσκολη ερώτηση ώστε να ρωτήσετε κά-
ποιον, π.χ., “Τι δε σου αρέσει στον εαυτό σου;”.
»Πράσινη κάρτα: μια οδηγία για να δείξετε κάτι σχετικά με τον
εαυτό σας, π.χ., “Τραγούδησε ένα παιδικό τραγουδάκι που θυ-
μάσαι ακόμα από τα παιδικά σου χρόνια” ή “Πες τα λόγια ενός
αγαπημένου τραγουδιού ή ποιήματος”.
»Μπλε κάρτα: κάτι που να σχετίζεται με το εργαστήρι, π.χ., “Τι
εμπειρία έχεις από τις ακουστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες;”.
»Βάλτε όλες τις κάρτες με το ίδιο χρώμα ανάποδα σε ξεχωρι-
στές στοίβες. Χρωματίστε στον πίνακα 5 τετράγωνα κίτρινα, 5
πράσινα, 5 κόκκινα και 5 μπλε, αφήνοντας 10 κενά». (Εξηγή-
στε χρωματίζοντας μερικά από τα τετράγωνα στο παράδειγμά σας.)
«Όταν πάτε σε ένα από τα τετράγωνα, παίρνετε την αντίστοι-
χη χρωματιστή κάρτα από την κορυφή της στοίβας, διαβάζετε
την ερώτηση και απαντάτε». 

5 λεπτά «Ζωγραφίστε ερωτηματικά στα 5 κενά τετράγωνα που έχουν μεί-
νει. Όταν πάτε σε αυτά τα τετράγωνα, κάποιος από την ομάδα θα
σας κάνει μια ερώτηση. Αποφασίστε ποιος θα κάνει την ερώτη-
ση, π.χ., το άτομο στα αριστερά σας, κάποιος που θα επιλέξετε…
και συζητήστε τι μπορεί να αφορούν οι ερωτήσεις και τι όχι». 

3 λεπτά «Προτού ξεκινήσετε, ρωτήστε την ομάδα, ώστε να δείτε αν
υπάρχουν άλλοι κανόνες τους οποίους θέλετε να συμπεριλά-
βετε. Συζητήστε τις προτάσεις, και όταν υπάρχει ομοφωνία και
είναι όλοι έτοιμοι, αρχίστε». 

30 λεπτά Δώστε σε κάθε ομάδα ένα ζάρι. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ένα
προσωπικό τους αντικείμενο σαν πιόνι.
«Παίξτε το παιχνίδι και διασκεδάστε. Μπορείτε να παίξετε μέ-
χρι…»

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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82 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης

Όνομα του ατόμου από το οποίο παίρνεις τη συνέντευξη.  

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου μουσικός;  

Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο ή ταινία;  

Ποιες είναι οι καλύτερες διακοπές που έκανες ποτέ;  

Ποιο θα ήταν το σύνθημά σου;  

Πότε και πού είσαι πιο ευτυχισμένος;  

Πώς χαλαρώνεις;  

Ποιο άτομο εν ζωή θαυμάζεις περισσότερο και γιατί;  

Αν μπορούσες να διορθώσεις το παρελθόν σου, τι θα άλλαζες;  

Αν μπορούσες να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο, πού θα πήγαινες;  

Τι σε κάνει να κλαις και πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες;  

Γάτα ή σκύλος;  

Ποια είναι η απόλαυση που σε γεμίζει με τις περισσότερες ενοχές;  

Αν κέρδιζες το λαχείο, τι θα έκανες με τα χρήματα;  

Αν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να είσαι;  

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείς πιο πολύ;  

Ποιους ανθρώπους, εν ζωή ή όχι, θα καλούσες σε ένα δείπνο;  

Τι φοβάσαι;  

Από ποιον θα ήθελες να ζητήσεις συγγνώμη και γιατί;  

Ποιο πράγμα από μόνο του θα βελτίωνε περισσότερο την ποιότητα της ζωής σου;

Αν ήταν να ξυπνήσεις αύριο με μια καινούρια δεξιότητα ή ταλέντο, τι θα διά-
λεγες;  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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852. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μπίνγκο
Γράψτε σε κάθε κουτάκι το όνομα του ατόμου για το οποίο ισχύουν αυτές οι δη-
λώσεις.

Έχει ένα Παίζει ένα  Του/της αρέσει Αθλείται. Μιλάει 3
κατοικίδιο. μουσικό όργανο. να κοιμάται αργά. γλώσσες.

Έχει αδέρφια. Έχει ζήσει Διαβάζει Πηγαίνει Είναι καλός/-ή 
στο εξωτερικό. τακτικά βιβλία. τακτικά σινεμά. στη ζωγραφική.

Μπορεί να Είναι καλός/-ή Χρησιμοποιεί Μπορεί να Είναι/ήταν 
αλλάξει το στα μαθηματικά. συχνά τα κολυμπήσει στους προσκόπους.
λάστιχο ενός μέσα μαζικής ένα χιλιόμετρο.
αυτοκινήτου. μεταφοράς.

Είναι καλός/-ή Μπορεί να Είναι καλός/-ή Έχει ένα Έχει ταξιδέψει
μάγειρας/ κάνει πατινάζ. κολυμβητής/ αγαπημένο στο εξωτερικό.
μαγείρισσα. κολυμβήτρια. χόμπι.

Του/της αρέσει Έχει παιδιά. Μπορεί να Έχει έναν Έχει κάνει 
ο χορός. κάνει πατίνι. κήπο. μια πολεμική 

τέχνη.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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86 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Συντροφικό Μπίνγκο 
Γράψτε τις προτιμήσεις σας σε κάθε κουτί και ύστερα βρείτε άλλους που έχουν τις
ίδιες προτιμήσεις με τις δικές σας.

Αγαπημένο Αγαπημένη Αγαπημένο τηλεο- Αγαπημένο
κατοικίδιο: μουσική: πτικό πρόγραμμα: χρώμα:

Μήνας Πόλη/χωριό Αγαπημένο Φοβάμαι:
γενεθλίων: όπου μένω: φαγητό:

Αγαπημένο/-η Μάθημα που Αγαπημένο μέρος Αγαπημένο 
βιβλίο/ταινία: μου αρέσει (μου διακοπών: ποτό:

άρεσε) στο σχολείο:

Νούμερο Δέντρο ή Αγαπημένο Τι μου δίνει 
παπουτσιού: λουλούδι που άγριο ζώο: ενέργεια:

μου αρέσει:

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

009-106:Layout 1  10/23/13  11:40 AM  Page 86



872. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αυτόγραφα
Βρείτε κάποιον να υπογράψει σε κάθε κουτάκι και προσθέστε τις συμπληρωματι-
κές πληροφορίες.

Παίζει ένα  Έχει μια αδερφή. Του/της αρέσει 
μουσικό όργανο. Πώς τη λένε; να κοιμάται σε 
Τι παίζεις; σκηνή. Πότε 

και πού ήταν 
η τελευταία φορά;

Είναι καλός/-ή Έχει ένα Κάνει κάποιο
στη ζωγραφική. κατοικίδιο. άθλημα. Ποιο άθλημα;
Πότε ήταν η Ποιο κατοικίδιο;
τελευταία φορά
που ζωγράφισες;

Του/της αρέσει να Του/της αρέσει Αφιερώνει παραπάνω 
τραγουδάει. Αγαπημένο να διαβάζει. Ποιο από 3 ώρες την 
τραγούδι; ήταν το τελευταίο βιβλίο εβδομάδα σε 

που διάβασες; κάποιο χόμπι. Ποιο χόμπι;

Του/της αρέσουν τα Του/της αρέσει να Του/της αρέσουν 
παιχνίδια στον ταξιδεύει. Ποιο οι ταινίες. Ποια 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. είναι το αγαπημένο είναι η αγαπημένη 
Ποιο είναι το σου μέρος; σου ταινία;
αγαπημένο σου;

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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92 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Είμαι, ήμουν, έχω
Γράψτε τα πράγματα που έχετε κοινά με άλλους στην ομάδα.
Όνομα: ……………………………………………………………………...........…………...........…………...................

Αυτό είναι κάτι που έχω μόνο εγώ Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
σε αυτή την ομάδα. 1 άτομο σε αυτή την ομάδα.

Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
2 άτομα σε αυτή την ομάδα. 3 άτομα σε αυτή την ομάδα.

Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
4 άτομα σε αυτή την ομάδα. 5 άτομα σε αυτή την ομάδα.

Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
6 άτομα σε αυτή την ομάδα. 7 άτομα σε αυτή την ομάδα.

Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
8 άτομα σε αυτή την ομάδα. 9 άτομα σε αυτή την ομάδα.

Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με Αυτό είναι κάτι που έχω κοινό με 
10 άτομα σε αυτή την ομάδα. 11 άτομα σε αυτή την ομάδα.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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1032. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρώτη εντύπωση

Η πρώτη μου εντύπωση από: ……………………………………………………………………
Κυκλώστε αυτό που πιστεύετε για τον συμπαίκτη σας.
• Αυτό το άτομο ζει στην πόλη – σε ένα προάστιο – στην εξοχή

– σε ένα πολυτελές διαμέρισμα – [κάτι άλλο]
• Σε αυτό το άτομο αρέσει η θάλασσα – το βουνό – να μένει

στο σπίτι – να ψωνίζει – [κάτι άλλο]
• Αυτό το άτομο μένει μόνο – με την οικογένειά του – σε ένα

κοινόβιο – με φίλους – με έναν συνεργάτη – [κανένα από αυ-
τά]

• Σε αυτό το άτομο αρέσουν τα σκυλιά – οι γάτες – άλλα κα-
τοικίδια – δεν αρέσουν τα κατοικίδια.

Νομίζω πως αυτό το άτομο έχει τα ακόλουθα:
• ενδιαφέροντα ………………………………………………………………
• χαρακτηριστικά ντροπαλός – περιπετειώδης – ήρεμος – γεν-

ναιόδωρος – έξυπνος – περίεργος – παιχνιδιάρης – αποφασι-
στικός – καλόβολος – [άλλο]

• ταλέντα καλλιτέχνης – αθλητικός – οργανωμένος – ξέρει από
υπολογιστές – δημιουργικός – ηγέτης – [άλλο]

Νομίζω πως σε αυτό το άτομο:
• αρέσει να …………………………………………………………………..
• δεν αρέσει να ………………………………………………………………
• είναι πολύ ξεχωριστό γιατί ……………………………………………....

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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1133. ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ

Σχηματίζοντας ζευγάρια

άντρας γυναίκα  

ζεστό κρύο  

νύφη γαμπρός  

πατέρας μητέρα  

στεγνό υγρό  

ήλιος φεγγάρι  

μαύρο άσπρο  

χειμώνας καλοκαίρι  

κοντό μακρύ  

κεραυνός αστραπή  

παχύ λεπτό  

γάτα ποντίκι  

αργό γρήγορο  

πρωί βράδυ  

αλεπού κουνέλι  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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1153. ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ

Χαιρετώντας τον κόσμο

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Γκούτεν τακ (Γερμανία) 

Μπονζούρ (Γαλλία)  

Μπουένος ντίας (Ισπανία) 

Νι χάο (Κίνα)  

Ναμάστε (Ινδία) 

Μπουοντζόρνο (Ιταλία)  

Ντόμπρι τζιν (Ρωσία) 

Ντζιάμπο (Σουαζιλάνδη)  

Τζιν ντόμπρε (Τσεχία) 

Οχάτζου γκοζατζμάς (Ιαπωνία)  

Γκούντν νταάιγκαν (Ισλανδία) 

Γκουντ μόρνινγκ (Αγγλία)  

Σαλόμ (Ισραήλ) 

Μέραμπα (Τουρκία)  

Ίβα απάι βάα (Φινλανδία) 

Μπομ ντία (Πορτογαλία)
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120 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σχηματισμός ομάδων ανάλογα 
με τα συναισθήματα

χαρούμενος/-η λυπημένος/-η φοβισμένος/-η  

θυμωμένος/-η κουρασμένος/-η νευρικός/-η  

αναστατωμένος/-η μόνος/-η χαλαρός/-η  

αμήχανος/-η ερωτευμένος/-η ενθουσιασμένος/-η  

ζηλιάρης/-α περίεργος/-η ενοχλημένος/-η  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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122 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τι έχω στην πλάτη;
Δοκιμάστε αυτά:

Μπαράκ Ομπάμα  

Νέλσον Μαντέλα  

Ντέιβιντ Μπέκαμ  

Τζον Λέννον  

Ουίνστον Τσόρτσιλ  

Ή αυτά:

μέρα νύχτα  

ήλιος φεγγάρι  

αδερφός αδερφή  

φωτιά νερό  

γάτα ποντίκι  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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1233. ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ

Τι έχω στην πλάτη;
Αν θέλετε να σχηματίσετε ομάδες των 3:

κατσίκα αγελάδα πρόβατο  

πράσινο μπλε κίτρινο  

ένα δύο τρία  

Αφροδίτη Άρης Δίας  

Αν θέλετε να σχηματίσετε ομάδες των 4:

βορράς δύση ανατολή νότος  

νερό φωτιά χώμα αέρας  

κάλτσες παπούτσια καπέλο πουκάμισο  

καφέ μαύρο κίτρινο πράσινο  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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128 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Μήλο μήλο
Φτιάξτε ένα σετ καρτών.
Αριθμός οικογενειών = αριθμός ομάδων
Αριθμός μελών οικογένειας = μέγεθος ομάδων

παππούς αχλάδι παππούς μπανάνα  

γιαγιά αχλάδι γιαγιά μπανάνα  

πατέρας αχλάδι πατέρας μπανάνα  

μητέρα αχλάδι μητέρα μπανάνα  

γιος αχλάδι γιος μπανάνα  

κόρη αχλάδι κόρη μπανάνα  

μωρό αχλάδι μωρό μπανάνα  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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1293. ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ

Μήλο μήλο

παππούς ντομάτα παππούς καρύδα  

γιαγιά ντομάτα γιαγιά καρύδα  

πατέρας ντομάτα πατέρας καρύδα  

μητέρα ντομάτα μητέρα καρύδα  

γιος ντομάτα γιος καρύδα  

κόρη ντομάτα κόρη καρύδα  

μωρό ντομάτα μωρό καρύδα  

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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134 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κάρτες χορού

βαλς σάλσα  

ντίσκο φλαμένκο  

σλόου ροκ εντ ρολ

καλαματιανός τσάμικο

μπάλος πεντοζάλης 

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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2275. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα

φοβισμένος αμήχανος ενθουσιασμένος ντροπαλός

φιλόστοργος συνεπαρμένος εξοργισμένος

λυπημένος αναστατωμένος τρυφερός συγχυσμένος

καρτερικός θλιμμένος αηδιασμένος έκπληκτος

νευρικός ερωτευμένος βαριεστημένος στοργικός

χαλαρός ενθουσιώδης χαρούμενος ένοχος

αποφασισμένος απελπισμένος απαθής μοναχικός

ζηλιάρης ντροπιασμένος ενθουσιασμένος

επιφυλακτικός ευέξαπτος γαλήνιος

στενοχωρημένος εξουθενωμένος επαινετικός

ανήσυχος κατηφής μπερδεμένος κουρασμένος

περιφρονητικός μελαγχολικός εύπιστος περήφανος

ενοχλημένος ήρεμος δυστυχισμένος μετριόφρων

περίεργος απαισιόδοξος ευαίσθητος εύθυμος

συντετριμμένος φιλικός ανυπόμονος καρτερικός

τρομοκρατημένος θυμωμένος ελκυστικός ψυχρός

κακόκεφος

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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236 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ο χειρότερος ακροατής του κόσμου (Παραλλαγή)

1. 2.
Προσποιηθείτε πως ακούτε. Προσπαθήστε να ακούτε όσο το
Στο μεταξύ προσπαθήστε  δυνατόν καλύτερα, αλλά 
να λύσετε το ακόλουθο κουνήστε τη μύτη σας από τα 
μαθηματικό πρόβλημα: αριστερά προς τα δεξιά, 
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 σαν να λέτε: «Όχι».
Αν νομίζετε ότι βρήκατε την  
απάντηση, πείτε: «Σταματήστε!». 

3. 4.
Ακούστε τι λέει ο άλλος, Ακούστε τι λέει ο άλλος και 
αλλά αποφύγετε οποιαδήποτε  διακόψτε τον, επαναλαμβάνοντας 
βλεμματική επαφή. συχνά μέρος αυτού που  

ειπώθηκε. Πείτε 
τουλάχιστον 5 φορές: «Αν 
κατάλαβα τι λες, τότε…».

5. 6.
Προσπαθήστε να κατευθύνετε  Μην ακούτε συγκεκριμένα τις 
αυτό που λέει ο άλλος, κάνοντας λέξεις, αλλά εστιάστε και 
ερωτήσεις που απομακρύνουν αντιγράψτε τη γλώσσα 
την ιστορία από τον του σώματος και 
αρχικό σκοπό της. τις χειρονομίες.

7. 8.
Ακούστε την ιστορία, αλλά δώστε Ακούστε όσο καλύτερα μπορείτε. 
λεκτική απάντηση ή κάντε Κάντε οτιδήποτε πιστεύετε
«Χμμμ…» και «Ααα!»  πως είναι κατάλληλο ώστε 
δυνατότερα από τον ομιλητή. να είστε ένας καλός ακροατής.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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242 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Μπισκότα

Ρόλος 1
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Ανοίξτε το πακέτο με τα μπισκότα και προσφέρετε σε όλους από ένα.

Ρόλος 2
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Μην αγγίξετε τα μπισκότα, ακόμα και αν οι άλλοι επιμένουν. 

Ρόλος 3
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Ενθαρρύνετέ τους όλους να δοκιμάσουν τουλάχιστον ένα ολόκληρο
μπισκότο. 

Ρόλος 4
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Φάτε μόνο μισό μπισκότο και αφήστε το υπόλοιπο επάνω στο τραπέζι.

Ρόλος 5
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Φάτε όσα μπισκότα θέλετε. 

Ρόλος 6
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Μη φάτε κανένα μπισκότο, αλλά ενθαρρύνετε τους άλλους να φάνε.

Ρόλος 7
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Φάτε ένα δυο μπισκότα, αλλά αποθαρρύνετε τους άλλους, ώστε να μην
τα αγγίξουν. 

Ρόλος 8
Παίξτε αυτό τον ρόλο όσο καλύτερα μπορείτε:
Φάτε ένα μπισκότο μόνο όταν όλοι οι άλλοι έχουν φάει τουλάχιστον
ένα. 

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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246 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Παιχνίδι με καρέκλες 1

Βάλτε όλες τις καρέκλες σε έναν κύκλο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες σε έναν κύκλο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες σε έναν κύκλο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στο παράθυρο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στο παράθυρο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στο παράθυρο.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στην πόρτα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στην πόρτα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε όλες τις καρέκλες δίπλα στην πόρτα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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2475. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιχνίδι με καρέκλες 2 (Σιωπηλή παραλλαγή)

Βάλτε το ένα τέταρτο της τράπουλας σε κάθε γωνία του τραπεζιού.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε το ένα τέταρτο της τράπουλας σε κάθε γωνία του τραπεζιού.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Βάλτε το ένα τέταρτο της τράπουλας σε κάθε γωνία του τραπεζιού.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε έναν μεγάλο κύκλο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε έναν μεγάλο κύκλο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε έναν μεγάλο κύκλο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε ένα μεγάλο τόξο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε ένα μεγάλο τόξο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

Φτιάξτε ένα μεγάλο τόξο με την τράπουλα.
Έχετε 7 λεπτά για να το κάνετε.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο
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2656. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Κατάλληλο για ηλικίες από 8-11.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

ΑΡ
ΓΩ
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266 Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κατάλληλο για ηλικίες από 10-14.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Τ
Σ
ΙΡ
ΚΟ
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2676. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Κατάλληλο για ηλικίες από 12-80.

✓ σελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο

ΟΧ
Ι!
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