
Blind Balloon Volleyball 

 

Στην μέση για φιλέ υπάρχει ένα σεντόνι οπότε δεν μπορεί η μία ομάδα να δει την άλλη. 

Πάσες ανάμεσα στους παίχτες όσες θέλουν αρκεί να μην αγγίξει το έδαφος, μετά 

στέλνουν το μπαλόνι στην άλλη ομάδα. Για πιο πολύ πλάκα βάλε πιο πολλά μπαλόνια 

(max 5-6). 

 

Υλικά: σεντόνι, μπαλόνια 

 

The elephant hunt 

 

Υπάρχουν τέσσερις κυνηγοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι «ελέφαντες». Μία περιοχή στο 

χώρο έχει οριοθετηθεί και είναι το «σπίτι». Οι κυνηγοί προσπαθούν να πιάσουν τους 

ελέφαντες, για να το κάνουν αυτό πρέπει να τους χτυπήσουν με μία μπάλα ποδοσφαίρου 

κάτω από τα γόνατα πετώντας την με τα χέρια τους. Το παιχνίδι συνεχίζει μέχρι να 

μείνει ένας ο οποίος είναι και νικητής. 

 

Υλικά: Φακαρόλα, μπάλα ποδοσφαίρου 

 

Η ουρά του λύκου 

 

Στη μία εξάδα τα λυκόπουλα πιάνονται από τη μέση του μπροστινού τους 

σχηματίζοντας μία σειρά. Οι υπόλοιπες εξάδες σχηματίζουν κύκλο γύρω τους και 

πετάνε μια μπάλα προσπαθώντας να πετύχουν τον τελευταίο της σειράς. Αν τον 

πετύχουν βγαίνει κι αυτός στον κύκλο μέχρι να μείνει μόνο ένας.  

 

Υλικά: μπάλα 

 

Πιάσ’ το 

 

Η αγέλη χωρίζεται σε 2 ομάδες. Τη μία την ονομάζουμε αμυνόμενοι και την άλλη 

επιτιθέμενοι. Αφήνεις ανάμεσά τους ένα μπαλόνι. Οι επιτιθέμενοι έχουν ένα λεπτό για 

να προσπαθήσουν να σπάσουν το μπαλόνι. Οι αμυνόμενοι προσπαθούν να τους 

εμποδίσουν. Στο τέλος αλλάζουν ρόλους. Η ομάδα που έκανε το λιγότερο χρόνο για να 

σπάσει το μπαλόνι κερδίζει. 

 

Υλικά: μπαλόνι 

 

Το σκοινί που θερίζει 

 

Η αγέλη κάθεται σε κύκλο. Ένας γερόλυκος βρίσκεται στη μέση του κύκλου και κρατά 

μια σακούλα που μέσα έχει μια μπάλα δεμένη σε ένα σκοινί. Με το σύνθημα ο γερόλυκος 



γυρίζει την μπάλα γύρω, γύρω και τα λυκόπουλα πηδάνε για να αποφύγουν την μπάλα. 

Όποιον πετυχαίνει η μπάλα βγαίνει έξω. 

 

Υλικά: μπάλα, σακούλα, σκοινί 

 

Capture the fort 

 

Δύο ομάδες: αμυντικοί και επιθετικοί. 

Οι αμυντικοί κάνουν κύκλο κρατάνε τα χέρια και κοιτάνε προς τα έξω ενώ ο αρχηγός 

τους βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου. Οι επιθετικοί τους περιτριγυρίζουν σε 

απόσταση 4-5 μέτρα. Προσπαθούν να κλωτσήσουν μία μπάλα ποδοσφαίρου μέσα στον 

κύκλο (fort), η μπάλα μπορεί να περάσει είτε ανάμεσα από τα πόδια είτε πάνω από τα 

κεφάλια των αμυντικών. Αν πάει πάνω από τα κεφάλια ο αρχηγός μπορεί να την πιάσει 

και να την πετάξει έξω. Αν η μπάλα σκάσει κάτω οι επιθετικοί κερδίζουν και αλλάζουν 

θέσεις (με τους αμυντικούς). 

 

Υλικά: μπάλα ποδοσφαίρου 

 

Άρρωστος, βαριά άρρωστος 

 

Η Αγέλη βρίσκεται σε σχηματισμό κύκλου και τα παιδιά ανταλλάσσουν συνεχώς πάσες 

μεταξύ τους. Όποιος δεν καταφέρει να πιάσει σωστά μια πάσα, συνεχίζει γονατιστός. 

Αν ο ίδιος χάσει για δεύτερη φορά, συνεχίζει το παιχνίδι καθιστός και αν χάσει για 

τρίτη φορά συνεχίζει ξαπλωμένος. Αν χάσει για τέταρτη φορά, κυνηγάει όλα τα άλλα 

παιδιά και όποιον πιάσει συνεχίζει το αρχικό παιχνίδι γονατιστός, ενώ ο ίδιος 

σηκώνεται κανονικά στα πόδια του. 

 

Υλικά: μπάλα 

 

Κύκλοι 

 

Η αγέλη χωρίζεται σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα κάνει έναν κύκλο και ένα μέλος της 

μπαίνει στο κέντρο. Η δεύτερη ομάδα κάνει κι αυτή έναν κύκλο. Με το σύνθημα, στην 

πρώτη ομάδα αυτός που είναι στο κέντρο πετάει μια μπάλα σε έναν-έναν από τους 

συμπαίκτες του (αυτός του την πετάει πίσω) μετρώντας κάθε φορά τις πάσες. Στη 

δεύτερη ομάδα ένας-ένας τρέχει, κάνει τον κύκλο, γυρίζει στη θέση του και τρέχει ο 

διπλανός του από δεξιά. Όταν οι παίκτες της δεύτερης ομάδας τρέξουν όλοι, η πρώτη 

ομάδα σταματάει να αλλάζει πάσες. Έπειτα, ανταλλάσσουν ρόλους. Κερδίζει η ομάδα 

που προλάβει να κάνει τις περισσότερες πάσες.  

 

Υλικά: μπάλα 

 

 

 



Σπάω τα μπαλόνια 

 

Χωρισμένοι σε δύο ομάδες, που στην κάθε μία αντιστοιχούν διαφορετικού χρώματος 

μπαλόνια από ότι στην άλλη, προσπαθούμε να σπάσουμε τα μπαλόνια της αντίπαλης 

ομάδας. 

 

Υλικά: μπαλόνια, σπάγκος  

 

Φύλακας-προστατευόμενος 

 

Η αγέλη είναι σε κύκλο. 2 λυκόπουλα μπαίνουν στο κέντρο. Ο ένας είναι ο φύλακας κι ο 

άλλος ο προστατευόμενος. Οι υπόλοιποι ανταλλάσσουν πάσες και προσπαθούν να 

χτυπήσουν τον προστατευόμενο. Ο φύλακας τον φυλάει. Όποιος τα καταφέρει αλλάζει 

θέση με τον φύλακα και διαλέγει τον προστατευόμενό του.  

 

Υλικά: μπάλα 

 

Keep the basket full 

 

Ένα λυκόπουλο έχει ένα καλάθι με μπαλάκια τα οποία βγάζει ένα-ένα και τα κυλάει στο 

έδαφος οι υπόλοιποι τα ξαναβάζουν μέσα. 

 

Υλικά: 1 καλάθι, 25 μπαλάκια 

 

Ασπιδοφόρος 

 

2 λυκόπουλα κρατούν από ένα καπάκι κατσαρόλας (ασπιδοφόροι). Οι υπόλοιποι έχουν 2 

μπαλάκια του τένις και προσπαθούν να πετύχουν τους ασπιδοφόρους, οι οποίοι 

μπορούν να αποκρούσουν το μπαλάκι με το καπάκι της κατσαρόλας. Όποιος πετύχει 

κάποιον ασπιδοφόρο ανταλλάσσουν ρόλους.   

 

Υλικά: 2 καπάκια κατσαρόλας, 2 μπαλάκια του τένις 

 

Οι φωλιές 

 

Κάθε λυκόπουλο διαλέγει μια φωλιά. ¨Ένα δέντρο, ένα θάμνο, ένα κάθισμα κ.λ.π. Ένα 

λυκόπουλο παριστάνει τον κυνηγό και μένει χωρίς φωλιά. Με το σύνθημα τα λυκόπουλα 

πιάνουν την φωλιά τους και στέκονται. Ο κυνηγός από την θέση που βρίσκεται πετά 

ένα μικρό μπαλάκι προς μια φωλιά. Αν την χτυπήσει όλα τα λυκόπουλα τρέχουν ν’ 

αλλάξουν φωλιές. Στο διάστημα αυτό ο κυνηγός πιάνει μια φωλιά και το λυκόπουλο που 

μένει χωρίς φωλιά γίνεται ο κυνηγός. 

 



Υλικά: μπαλάκι 

Τα διδυμάκια 

 

Το παιχνίδι ακολουθεί τη λογική από τις μουσικές καρέκλες. Η Αγέλη χωρίζεται σε δύο 

ομάδες και σχηματίζει δύο ομόκεντρους κύκλους (ο ένας μέσα στον άλλο). Κάθε παιδί 

του έξω κύκλου είναι ζευγάρι – διδυμάκι – με κάποιο παιδί του εσωτερικού κύκλου. Με 

το σύνθημα (και προαιρετικά με συνοδεία μουσικής) οι δύο κύκλοι περιστρέφονται με 

αντίστροφη φορά, ο ένας δεξιόστροφα και ο άλλος αριστερόστροφα. Με το δεύτερο 

σύνθημα ή το σταμάτημα της μουσικής, τα λυκόπουλα του έξω κύκλου τρέχουν για να 

βρουν το διδυμάκι τους, να περάσουν κάτω από τα πόδια του και να αρπάξουν ένα από 

τα μπαλάκια που βρίσκονται στο κέντρο του κύκλου. Τα μπαλάκια αυτά πρέπει να είναι 

1-2 λιγότερα από τα ζευγάρια των παιδιών, έτσι ώστε να βγαίνει από το παιχνίδι το 

ζευγάρι που δεν πρόλαβε να αρπάξει μπαλάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τα ίδια 

ζευγάρια, μόνο που ο εξωτερικός κύκλος γίνεται εσωτερικός και το αντίστροφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά: μπαλάκια του τένις 
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