Επιμέλεια:
Χριστίνα Χριστοπούλου Κοινωνική Λειτουργός της ΕΔΕΑΥ του σχολείου
Πόπη Τσουφλίδου Ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ του σχολείου

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΥΣΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αυτή την περίοδο που διανύουμε, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, το κλείσιμο
των καταστημάτων και των χώρων αναψυχής, μας δίνετε η ευκαιρία να περάσουμε
ευχάριστες στιγμές μέσα στο σπίτι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτόν τον στόχο
έχει και το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού τις οδηγίες για το οποίο θα βρείτε στην
συνέχεια.

Πώς παίζεται το κυνήγι
θησαυρού;

1. Εκτυπώνετε και κόβετε με ένα ψαλίδι τους γρίφους που θα βρείτε παρακάτω,
(παράρτημα Ι) φυσικά και μπορείτε να προσθέσετε και δικού σας γρίφους. Σε
περίπτωση που δεν έχετε εκτυπωτή μπορείτε να αντιγράψετε σε μικρά χαρτάκια
τους γρίφους.
2. Στο παράρτημα ΙΙ θα βρείτε τις απαντήσεις των γρίφων
3. Στη συνέχεια κρύψτε, χωρίς να σας δουν τα παιδιά, τους γρίφους μέσα στο σπίτι
στο αντίστοιχο σημείο.
4. Στην τελευταία κρυψώνα θα κρύψετε το δώρο ή αλλιώς τον μεγάλο θησαυρό.
5. Τους λέτε πόσους γρίφους έχετε κρύψει και τους εξηγείτε τι πρέπει να κάνουν
και ποιοι είναι οι κανόνες.

Μπορείτε να τους βάλετε περιορισμό χρόνου στην αναζήτηση των γρίφων μεταξύ τους.

Βασικός κανόνας του παιχνιδιού είναι να φτάσουν στον θησαυρό χωρίς να παραλείψουν
την αναζήτηση κανενός από τα στοιχεία.
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Θησαυρός

Μπορείτε να πάρετε ένα κουτί π.χ παπουτσιών και να το μετατρέψετε σε ένα μπαούλο.
Μπορείτε για παράδειγμα να το βάψετε χρυσό ή να γράψετε απλά από πάνω “Ο
Θησαυρός του πειρατή”.
Τι μπορεί να έχει μέσα το
κουτί του θησαυρού;








Σοκολατένια κέρματα
Σοκολατάκια
Μπαλόνια
Καραμέλες
Σφραγίδες
Αυτοκόλλητα
Οτιδήποτε πιστεύετε πως θα ενθουσιάσει τα παιδιάς σας.

ΚΑΛΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΡΙΦΟΙ

2

1

Πιγκουίνους σου θυμίζει και
αρκούδα πολική…. Αλλά ούτε αυτά
δεν θα μπορούσαν να ζήσουν μέσα
εκεί……..

Το κεφάλι ξεκουράζει βλέπεις και
ο……. γλυκά…. Πήγαινε εκεί και την
συνέχεια θα δεις
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Για να πας στο άλλο γρίφο πρέπει να
βρεις και να φέρεις τα ακόλουθα
υλικά….. ένα κουμπί, μια τρίχα από
μαλλιά και ένα ζευγάρι γυαλιά…. Έχει
μόνο 5 λεπτά ……

Εκεί μέσα θα τα βρεις όλα εκείνα
που ζητάς και την πείνα
ξεγελάς……….
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Τον κοιτάζεις σε κοιτάζει τον ίδιο
βλέπετε και οι δυο………

Μμμμ για κάνε αμέσως ζωγραφιά
με οικογένεια εμάς και έλα αμέσως
να με βρεις και τον γρίφο σου να
δεις….. Έχεις 15 ολόκληρα λεπτά…
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Εκεί έλα να με βρεις….στο βιβλίο
που κάνουν πάρτι οι αριθμοί….
Σελίδα μου αγαπημένη είναι η …

Ψάξε …..στον κύκλο που τρέχει ο
χρόνος….. και κάτι θα βρεις
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Ήρθε το τέλος αμέσως σαν πρώτα
βρεις που μέσα στο σπίτι ανεβάζει
θερμοκρασία πολύ…………………

Έχει πόδια αλλά δεν περπατάει και
εσένα ολόκληρο πάνω κρατάει
κάτω από αυτή τον γρίφο θα
βρεις….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΥΦΩΝ
Είναι το μαξιλάρι
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Είναι η κατάψυξη
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Βάζουμε τα παιδιά να μας φέρουν τα στοιχεία που τους ζητάμε σε 5 λεπτά και τα
χρονομετρούμε, έτσι θα πρέπει να τρέξουν να τα μαζέψουν.
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Είναι το ντουλάπι της κουζίνας όπου βάζουμε τα τρόφιμα η ακόμη καλύτερα εάν υπάρχει
κάποιο που βάζετε λιχουδιές για τα παιδιά.
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Όπως και στον γρίφο 3 βάζουμε τα παιδιά με χρονόμετρο να μας κάνουν μια ζωγραφιά
με την οικογένεια μας.
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Είναι ο καθρέφτης, προτιμήστε αυτόν που συνηθίζει να κοιτάζεται πιο συχνά το παιδί ή
τα παιδιά σας.
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Είναι το ρολόι, επιλέξτε κάποιο ρολόι που έχετε σπίτι και κρύψτε τον γρίφο.
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Είναι το βιβλίο των μαθηματικών εάν συμμετέχουν πάνω από ένα παιδί επιλέξτε σε τίνος
το βιβλίο θα βάλετε τον γρίφο.
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Είναι η καρέκλα, κρύψτε τον γρίφο κάτω από μία καρέκλα, ακόμη και όταν βρουν τον
γρίφο θα πρέπει να ψάξουν όλες τις καρέκλες του σπιτιού μέχρι να βρουν σε πια είναι.
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Είναι ο φούρνος της κουζίνας, εκεί μπορείτε να κρύψετε το μπαούλο του θησαυρού σας
μέχρι να φτάσουν στην ανακάλυψη του οι μικροί αναζητητές
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