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                Λιβαδειά 07/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Survivor 

Αγαπητοί μυστικοί πράκτορες, 

Οι υπεύθυνοι της Αρχαιολογικής Εφορείας Γρεβενών ενθουσιάστηκαν με όσα 

τους περιγράψατε! Έμειναν έκπληκτοι με τις φωτογραφίες και τις περιγραφές 

από τα ρούχα, τα κοσμήματα, τα παιχνίδια και τα προσωπικά αντικείμενα που 

μου στείλατε! Αληθινός πλούτος είναι όλα αυτά! Να τα προσέχετε, γιατί είναι 

μοναδικά αντικείμενα! Πόσο περήφανη είμαι για εσάς! 

Ακούστε τώρα τι συνέβη σήμερα το πρωί! Έφτασε μια επιστολή από έναν 

αθλητικό σύλλογο, που διαμαρτυρόταν για την καραντίνα. Μου έγραφαν ότι οι 

αθλητές και οι αθλήτριές του δεν προπονούνται και θα χάσουν τη δύναμή τους!  

Εμείς θα τους απαντήσουμε ότι προέχει η υγεία, η δικιά τους και των γύρω τους 

και να μην διαμαρτύρονται. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κος Παναγιώτης 

Χρήστου, πρότεινε να τους στείλουμε κάποιες οδηγίες για να κάνουν οι αθλητές 

μόνοι τους γυμναστική. 

Ένας υπάλληλος του Υπουργείου, είχε την ιδέα να τους πούμε να διοργανώσουν 

ένα πρωτάθλημα Survivor! Μου άρεσε η ιδέα και είπαμε με τον Υφυπουργό να 

τους προτείνουμε κάτι! Τι λέτε; Μπορείτε να μας βοηθήσετε; 

Σας στέλνω οδηγίες!   

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Λία Μενδώνη 
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Οδηγίες 

• Θα φτιάξετε δύο παιχνίδια τύπου Survivor στο σαλόνι σας. Θα τα δοκιμάσετε 

και έπειτα θα τα περιγράψετε. Μην ξεχάσετε να αναφερθείτε στους κανόνες. 
 

• Τα παιχνίδια πρέπει να περιλαμβάνουν τρέξιμο με εμπόδια και μια τελική 

δοκιμασία με κάποιο στόχο. 

 

• Τέλος, να είστε προσεκτικοί για μην χτυπήσετε. Μπορείτε να χρησιμο-

ποιήσετε ότι αντικείμενα θέλετε, αρκεί να μην είναι εύθραυστα. 

 

 

• 1ο παιχνίδι 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• 2ο παιχνίδι 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τέλος, θα πρέπει να με βοηθήσετε με τον παρακάτω στόχο. 

 

 

 

 

 

 

• Γράψτε τους πολλαπλασιασμούς που να μας δίνουν τα γινόμενα του στόχου. 

10:  ……………………………………………………… 60: …………………………………………………… 

20:  ……………………………………………………… 70: …………………………………………………… 

30:  ……………………………………………………… 80: …………………………………………………… 

40:  ……………………………………………………… 90: …………………………………………………… 

50:  ……………………………………………………… 100: ………………………………………………… 

• Γράψτε και κάντε 10 οποιουσδήποτε πολλαπλασιασμούς θέλετε από τις  
προπαίδειες του 3-4-6-7-8-9 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


