
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

«Παιχνίδια Στόχων» 

 

Περιεχόμενο Διδασκαλίας 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιέχει κατασκευή «παιχνιδιών με στόχους». Το 

παιδί μέσω αυτής της δραστηριότητας θα έχει την ευκαιρία να κατασκευάσει ένα 

παιχνίδι με εύκολα υλικά και στη συνέχεια μέσω του παιχνιδιού θα μπορεί να 

διασκεδάζει και να εξασκεί ικανότητες στόχου και ακρίβειας. 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Στην δραστηριότητα θα εφαρμόσουμε την κατασκευή και το παιχνίδι. 

 

Σας παρουσιάζουμε μερικές ιδέες «παιχνιδιών στόχου» με εύκολα 

υλικά: 

 

1. Παιχνίδι στόχου με χάρτινα πιάτα 
 

Υλικά: 

1. Ρολό κουζίνας 

2. Χάρτινα πιάτα 

3. Ψαλίδι 

4. Κολλητική ταινία 

5. Τέμπερες και πινέλο 

 

 

1ο Βήμα 

Κόψτε ένα μικρό κυκλικό άνοιγμα στο κέντρο ενός χάρτινου 

πιάτου και τοποθετήστε το ρολό κουζίνας. Σταθεροποιήστε το 

με κολλητική ταινία. 

 



2ο Βήμα 

Κόψτε το εσωτερικό των χάρτινων πιάτων και 

χρωματίστε τα με χρώματα της επιλογής σας.   

 

 

 

 

Το παιχνίδι είναι έτοιμο!! Μπορείτε σε επόμενες φάσεις να μεγαλώσετε την 

απόσταση για να δυσκολέψετε το παιχνίδι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Στόχος  με πόντους 

 

1. Ένα χάρτινο κουτί 

2. Ψαλίδι 

3. Μαρκαδόρους 

4. Ένα μπαλάκι πινγκ πονγκ (ή οποιοδήποτε πλαστικό μπαλάκι ανάλογα με τους 

στόχους) 

 

1ο Βήμα 

Σχηματίστε μικρούς και μεγάλους κύκλους στο χάρτινο κουτί και κόψτε. 

 

 

 

 

 



2ο Βήμα 

Χρωματίστε το κουτί. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε χρώματα και σχέδια της 

επιλογής σας.  

Τέλος, καθορίστε τους πόντους του κάθε στόχου. 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας..!!!  

Μπορείτε να σχηματίσετε μικρότερους κύκλους-στόχους 

για να αυξήσετε το επίπεδο δυσκολίας. 

 

 

 

 

 

 

3. Bowling 

Υλικά: 

1. 10 πλαστικά μπουκάλια 

2. Λίγο νερό 

3. Χαρτόνι και ψαλίδι 

4. Ένα μπαλάκι 

 

Βήματα 

1. Γεμίστε τα μπουκάλια με λίγο νερό. 

2. Κόψτε 10 μικρά κυκλικά χαρτόνια και γράψτε στο καθένα αριθμούς από το     

1 έως το 10 (ένας αριθμός για το κάθε μπουκάλι). 

3. Κολλήστε τους αριθμούς από χαρτόνια στο κάθε μπουκάλι. 



Οι αριθμοί είναι οι πόντοι που θα 

κερδίζετε κάθε φορά που θα ρίχνετε το 

αντίστοιχο μπουκάλι. 

Το παιχνίδι είναι έτοιμο!!  

Ρίξτε όσα περισσότερα μπουκάλια 

μπορείτε και κάνετε την πρόσθεση 

των πόντων. Ποιος μάζεψε τους 

περισσότερους πόντους;;;  

 

 

Μπορείτε να βάψετε τα μπουκάλια με  

τέμπερες και πινέλο.  

 

 

 

 

 

Στο κάθε παιχνίδι, μετά από μερικές προσπάθειες μπορείτε να ρωτήσετε τα παιδιά, 

«πώς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο;».  

Ανάλογα με τις απαντήσεις και τις ιδέες των παιδιών, αλλάζουμε/εμπλουτίζουμε το 

παιχνίδι μας!! 

Ιδέες: Μεγαλώνουμε/μικραίνουμε την απόσταση, αλλάζουμε τους στόχους, το μέγεθος ή 

το βάρος της μπάλας, ή και προσθέτουμε κίνηση π.χ. τρέχω μια συγκεκριμένη 

απόσταση, στοχεύω και ρίχνω. 

 

 

Καλή διασκέδαση..!!!  


