
 

 

                 Λιβαδειά 03/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Ώρα για επιτραπέζιο παιχνίδι! 

Αγαπητοί πράκτορες, 

Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω! Μου δώσατε λύσεις σε όλα τα προβλήματα 
που είχα στο Υπουργείο Παιδείας!  Τα προβλήματα που μου στείλατε ήταν 
υπέροχα! Ο φίλος μου ενθουσιάστηκε!  

Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μια οικογένεια μου έστειλε μια επιστολή, όπου έλεγε 
ότι είναι πάρα πολύ φτωχοί και δεν έχουν υπολογιστή και σύνδεση με το 
διαδίκτυο. Το σχολείο τους προσπαθεί να τους βοηθήσει, όπως μπορεί. Η 
δασκάλα τους αφήνει ασκήσεις σε ένα περίπτερο κι εκείνοι πάνε και τις 
παίρνουν. Όταν τα παιδιά τις λύνουν, τις αφήνουν πάλι στο περίπτερο και πάει 
η δασκάλα τους και τις παίρνει για να τις διορθώσει. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται καθημερινά. Έχουν συμφωνήσει κάθε 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή να γίνεται αυτή η διαδικασία. Τις άλλες μέρες τα 
παιδιά δεν έχουν τι να κάνουν και όλη μέρα γκρινιάζουν. 

Μια υπάλληλος μου πρότεινε να τους στείλουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Μου 
άρεσε η ιδέα και αποφάσισα το Υπουργείο να τυπώσει οικονομικά επιτραπέζια 
παιχνίδια και να τα στείλει σε όσες οικογένειες το έχουν ανάγκη. 

Η αποστολή σας είναι να κατασκευάσετε σε ένα φύλλο χαρτί ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι με ότι θέμα θέλετε! Σας στέλνω τις οδηγίες και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρετε ιδέες. 

Στηρίζομαι σε εσάς παιδιά!  

 

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Νίκη Κεραμέως 

 

 

 



 

Οδηγίες: 

1) Πάρτε ένα λευκό χαρτί Α4 ή από μπλοκ ζωγραφικής. 

2) Σχεδιάστε ένα μονοπάτι με 20 έως 30 αριθμημένα τετράγωνα,  
δημιουργώντας μια διαδρομή ζικ – ζακ με αρχή και τέλος. 

3) Σχεδιάστε 2 σκάλες να ενώνουν διαφορετικά τετράγωνα της διαδρομής. 
(Όποιος τυχαίνει σε αριθμό με σκάλα πηγαίνει εκεί που οδηγεί. Η σκάλα μπορεί και να ανεβαίνει 
και να κατεβαίνει. Αποφασίστε μόνοι σας.) 
 

4) Σχεδιάστε 1 τσουλήθρα που να ενώνει διαφορετικά τετράγωνα της διαδρομή. 
(η τσουλήθρα συνήθως κατεβαίνει) 

 

5) Σχεδιάστε 5 ερωτηματικά σε διαφορετικά τετράγωνα της διαδρομής. 
(Γράψτε 10-15 ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι του στυλ 
Ερώτηση: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας;  
Απάντηση: Η Κρήτη 
Όποιος απαντήσει σωστά μπορεί να παίξει ξανά ή να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά.  
Όποιος απαντήσει λάθος χάνει ένα γύρο ή πάει 2 τετράγωνα πίσω. 
Μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο.)   
 

6) Χρωματίστε το επιτραπέζιο παιχνίδι όπως εσείς θέλετε. 
 

7) Γράψτε τις απαραίτητες οδηγίες. 
 

• Ηλικία που μπορεί κάποιος να παίξει (πχ από 4 ετών και πάνω) 

• Απαραίτητα αντικείμενα (πχ ζάρι κτλ) 

• Κανόνες  
(Πώς παίζεται το παιχνίδι, ποιος αρχίζει πρώτος, τι γίνεται με τις σκάλες και την 
τσουλήθρα, τι συμβαίνει με τις ερωτήσεις, αν απαντήσουμε σωστά ή λανθασμένα 
τι κάνουμε, ποιος και πώς κερδίζει κτλ)   
 

Η ιδέα για το επιτραπέζιο προέρχεται από το ΚΔΑΠ " Διαδραστική Μάθηση" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


