
Αγαπητά μου παιδιά, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! 

Κάθε χρόνο, αυτές τις γιορτινές μέρες του Πάσχα, όλοι οι δήμοι/κοινότητες 

διοργανώνουν παραδοσιακά παιχνίδια στα οποία συμμετέχουμε με χαρά. 

 

checkincyprus.com 

Φέτος, λόγω της κατάστασης που όλοι βιώνουμε αυτό δεν μπορεί να γίνει 

κατορθωτό όμως θα μπορούσαμε να παίξουμε παραδοσιακά πασχαλινά 

παιχνίδια με την οικογένειά μας, στο δικό μας σπίτι! Πιο κάτω θα βρείτε ιδέες 

για πασχαλινά παιχνίδια. Καλή διασκέδαση! 

• Αυγοδρομίες: Όλοι οι παίκτες τρέχουν μια ορισμένη διαδρομή κρατώντας 

με το στόμα τους ένα κουτάλι στο οποίο τοποθετείται ένα (ψημένο) αυγό. 

Σκοπός είναι να φτάσουν στο τέρμα χωρίς να πέσει κάτω το αυγό. 

 

• Σακκουλοδρομίες: Ο κάθε παίκτης βάζει τα πόδια του μέσα σε μια 

σακούλα και στέκεται μπροστά στη γραμμή αφετηρίας. Σκοπός είναι να 

φτάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού πηδώντας μέσα στη σακούλα.  

 

• Ζίζυρος: Ένας παίκτης στέκεται όρθιος με την αριστερή παλάμη ανοικτή 

κάτω από τη δεξιά μασχάλη καιμε το δεξί χέρι καλύπτει με την παλάμη το 

δεξί μάτι για να μη βλέπει πίσω. Οι άλλοι στέκονται πίσω του σε μικρή 

απόσταση και ένας από όλους τον κτυπά στην αριστερή παλάμη. Μετά το 

κτύπημα γυρίζει πίσω και προσπαθεί να μαντέψει ποιος τον κτύπησε. Τότε 

όλοι μαζί για να τον παραπλανήσουν σηκώνουν το δεξί τους δείκτη 

κάνοντας τον γνωστό ήχο του ζίζυρου ζζζ.... Αν βρει ποιος τον κτύπησε 

κάθεται στη θέση του διαφορετικά συνεχίζει το ίδιο μέχρι να τον βρει. 

 



• Μαντήλι: Όλοι οι παίκτες σχηματίζουν ένα κύκλο εκτός από έναν που μένει 

έξω από τον κύκλο. Αυτός τρέχει γύρω από τους άλλους κρατώντας ένα 

μαντήλι. Όταν δώσει το μαντήλι σε κάποιον, παίρνει την θέση του και ο 

νέος παίκτης κτυπά τον διπλανό του για να τρέξουν γύρω από τον κύκλο. 

⃰Εναλλακτικά, μπορείτε να παίξετε μαντήλι με τον τρόπο που παίζουμε και 

στο σχολείο. 

 

• Τυφλόμυγα:Στην αρχή όλοι οι παίκτες τραβάνε κλήρο για να δουν ποιος θα 

τα φυλάει. Αυτός κλείνει τα μάτια του με ένα μαντήλι και οι υπόλοιποι τον 

περιφέρουν σε διάφορες κατευθύνσεις ώστε να χάσει τον προσανατολισμό 

του. Μετά τον αφήνουν στη μέση περίπου του χώρου και αυτός προσπαθεί 

να αγγίξει κάποιον από τους συμπαίκτες του. Μόλις πιάσει κάποιον και βρει 

ποιος είναι αλλάζουν ρόλους. 

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε κι άλλα παραδοσιακά πασχαλινά 

παιχνίδια του τόπου μας. 

http://www.unesco.org.cy/Programmes-Paschalina_Paradosiaka_Paichnidia,GR-

PROGRAMMES-04-02-03-20,GR 
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