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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

Στα παραδοσιακά παιχνίδια «ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ» απ΄την αρχή.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ «ΜΠΟΥΦ»
Α. Ανέβηκα στην πιπεριά, να κόψω ένα πιπέρι
κι η πιπεριά τσακίστηκε και µε κόψε το χέρι.
Δώσ' µε το µαντιλάκι σουτο χρυσοκεντηµένο
να δέσω το χεράκι µου που το 'χω µατωµένο.
Β. Αµπεµπαµπλόµ
Αµπεµπαµπλόµ του κειθεµπλόµ
Αµπεµπαµπλόµ του κειθεµπλόµ µπλιµ µπλοµ.»

Γ. Πού θα πας εκεί, Στη Βόρεια Αµερική
να βρεις και τον ελέφαντα που παίζει µουσική
µ'ενα κόκκινο βρακί.
Όλα τα κοιτώ, σαν παιδί κουτό
την Ακρόπολη και το Λυκαβητό.
Βγαίνεις και τα φυλάς εσύ!
Δ. Έχω ένα αυτοκίνητο που όλο, όλο τρέχει
και που θα σταµατήσει;
(η απάντηση του παιδιού κρίνει το µέγεθος της τελευταίας ερώτησης,
και µε αυτό τον τρόπο αλλάζει το που θα καταλήξει)
-(π.χ.) Στην Αµερική!
Και τι χρώµα θα ζητήσει;
(η απάντηση του παιδιού κρίνει και το µέγεθος της τελευταίας
ερώτησης, αλλά και το τι στοιχείο πρέπει να έχει το παιδί στο οποίο
θα καταλήξει η ερώτηση)
-(π.χ.) Πράσινο!

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ
Τα «βγάζουµε» και διαλέγουµε την µάνα.
Τα υπόλοιπα παιδιά κάθονται κάτω οκλαδόν
µε τα χεριά πίσω από την πλάτη τους και τις
παλάµες τους ανοιχτές. Η µάνα που κρατά και
ένα µαντήλι µένει έξω από τον κύκλο.
Γυρίζει γύρω ρυθµικά τραγουδώντας
µαζί µε τα υπόλοιπα παιδιά:
«Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό έχασα την µάνα µου και πάω να την βρω.
Παπούτσια δεν µου πήρε να πάω στο σχολειό και αν δεν µου τα πάρει θα
ψάξω να την βρω.»
Η µάνα τελειώνοντας το τραγούδι ρίχνει το µαντήλι σε κάποιο παιδί το
όποιο σηκώνεται και κυνηγά την µάνα. Αν εκείνη προλάβει να καθίσει στην
θέση που κάθονταν το παιδί χωρίς να την πιάσει κερδίζει και µάνα γίνεται
τώρα το άλλο παιδί.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
-Τα παιδιά πιάνονται απ' το χέρι και σχηµατίζουν ένα κύκλο,
-Ένα από αυτά, συνήθως το µεγαλύτερο κάνει την κυρά Μαρία και στέκεται
στη µέση. -Τα παιδιά αρχίζουν να γυρίζουν γύρω γύρω και τραγουδούν,
ενώ η κυρά Μαρία προσπαθεί να περάσει ανάµεσά τους! Την ώρα εκείνη
τραγουδούν εναλλάξ. Ας δούµε πως!
Ο κύκλος τραγουδά (Α): Δεν περνάς κυρά Μαρία,δεν περνάς, δεν περνάς,
Δεν περνάς κυρά Μαρία,δεν περνάς, περνάς;
Η κυρά Μαρία τραγουδά (Β): Θα υπάγω είς τους κήπους, δεν περνώ, δεν
περνώ, Θα υπάγω είς τους κήπους, Δεν περνώ, περνώ.
(Α):Τι θα κάνεις είς τους κήπους, Δεν περνάς, δεν περνάς,
Τι θα κάνεις είς τους κήπους, Δεν περνάς, περνάς;
(Β): Θε να κόψω δυο βιολέτες, Δεν περνώ, δεν περνώ,
Θε να κόψω δυο βιολέτες, Δεν περνώ, περνώ
Μόλις ακούσει τ' όνοµά του το παιδί που ανέφερε η κυρά Μαρία, φεύγει απ'
τον κύκλο, µπαίνει στη µέση & τότε είτε γίνεται αυτό κυρά Μαρία. Το
παιχνίδι συνεχίζεται έτσι, είτε στέκεται στο πλάι της κυρά Μαρίας που
συνεχίζει να καλεί σε κάθε επανάληψη & από ένα παιδί, ώσπου δε µένουν
πια αρκετά, για να σχηµατίσουν κύκλο κι έτσι το παιχνίδι τελειώνει εκεί!

ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Χωρίζονται σε δύο ισάριθµες οµάδες και πιάνονται απ' τα χέρια στέκοντας
η µια αντικριστά απ' την άλλη, σε µια απόσταση ως 10 βήµατα. Ύστερα η
πρώτη οµάδα (Α) αρχίζει να προχωρεί προς τη δεύτερη (Β), τραγουδώντας:
Α- Ένα λεπτό κρεµµύδι γκέο βαγκέο, Ένα λεπτό κρεµµύδι φράνσε βαγκέο!
(Τώρα η Α γυρίζει πίσω)
Β- Τι να το κάνω το λεπτό γκέο βαγκέο
Τι να το κάνω το λεπτό, φράνσε βαγκέο (Προχωρεί η Β και γυρίζει πίσω)
Α- Μ' αυτό το ένα το λεπτό παντρεύουµε τη Νίτσα
(ένα από τα κορίτσια της Β)
Β- Και ποιόν θα της εδώσετε γκέο βαγκέο
Και ποιόν θα της εδώσετε φράνσε βαγκέο
Α- Της δίνουµε έναν κυνηγό γκέο βαγκέο
Της δίνουµε έναν κυνηγό φράνσε βαγκέο
Β- Αυτόνε δεν τον θέλουµε γκέο βαγκέο
Αυτόνε δεν τον θέλουµε φράνσε βαγκέο
Α- Της δίνουµε έναν… (προτείνουν διάφορους γαµπρούς)
Β- Αυτόνε δεν τον θέλουµε γκέο βαγκέο
Αυτόνε δεν τον θέλουµε φράνσε βαγκέο
Α- Της δίνουµε το βασιλιά γκέο βαγκέο
Της δίνουµε το βασιλιά φράνσε βαγκέο
Β- Αυτόνε τον εθέλουµε γκέο βαγκέο
Αυτόνε τον εθέλουµε φράνσε βαγκέο.
Τοιµάστε τα προικιά της και τα χαλκώµατά της
Και τα µαχαιροπήρουνα, τ' ασηµοκούταλά της.
Με τον τελευταίο στίχο το κοριτσάκι, που ονοµάζεται Νίτσα, πηγαίνει
αντίκρυ, οπότε η σειρά Α πηγαίνει προς τη Β τραγουδώντας:
Α- Σας πήραµε, σας πήραµε µια όµορφη κοπέλα
Β- Μας πήρατε, µας πήρατε µια παλιοκατσιβέλα
Α- Σας πήραµε, σας πήραµε φλουρί κωσταντινάτο
Β- Μας πήρατε, µας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο!
Στο διάστηµα και του πρώτου και του δεύτερου διαλόγου, οι δύο οµάδες
προχωρούν η µια προς την άλλη, τραγουδώντας, περί τα τρία βήµατα κι
ύστερα στον δεύτερο στίχο κάνουν τρία βήµατα πίσω, κάθε µια µε τη σειρά
της. Το παιχνίδι τελειώνει είτε µε το να πάνε τόσα παιδιά της Α στη Β,
ώστε σχεδόν να διαλυθεί η σειρά είτε µετά το πρώτο ή το δεύτερο παιδί,
ν' αλλάξουν σειρά η Α µε τη Β.

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
Στο κέντρο κάθεται ένα παιδί
που παίρνει εκείνη τη στιγµή
το όνοµα της µικρής Ελένης.
Οι υπόλοιποι κάνουν ένα κύκλο
και γυρνούν γύρω γύρω τραγουδώντας:
«Η µικρή Ελένη κάθεται και κλαίει
γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της.
Σήκω επάνω, κλείσε τα µατάκια σου
και πιάσε όποιον θες.»
Εκείνη τη στιγµή η Ελένη πιάνει ένα παιδί και πρέπει µε κλειστά τα
µάτια να βρει ποιος είναι. Ύστερα µπαίνει µέσα αυτός που είχε πιάσει η
µικρή Ελένη. Πάλι γίνονται οι ίδιες διαδικασίες.

ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ;
Πώς παίζεται; Ένα παιδί γίνεται βασιλιάς και φοράει το κορµό του.Τα
υπόλοιπα παιδιά αποφασίζουν µια δουλειά που θα τα κάνει όλα µαζί, για
παράδειγµα το σκούπισµα, το πλύσιµο των πιάτων, το σιδέρωµα και ό, τι
άλλο µπορεί να φανταστεί.
Μετά φωνάζουν όλα µαζί:
"Βασιλιά, βασιλιά µε τα 12 σπάθια!Τι δουλειά; "
Ο βασιλιάς απαντάει: "Τεµπέλια".
Και τα παιδιά λένε: "Ας αρχισουµε δουλειά!".
Τα παιδιά προσπαθούν να δείξουν µε νόηµα και κινήσεις στον βασιλιά
(παντοµίµα) την εργασία που αποφάσισαν.
Ο βασιλιάς πρέπει να µαντέψει την εργασία. Μετά γίνεται άλλο παιδί
βασιλιάς και το ξαναπαίζουµε. Συνήθως το παίζουµε µέχρι να κάνουν όλα
τα παιδιά του βασιλιά ή τουλάχιστον αυτά από αυτά θέλουν.

ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ ΑΚΟΥΝΗΤΑ ΑΓΕΛΑΣΤΑ ΑΜΙΛΗΤΑ
Τα αγαλµατάκια παίζονται από τρία παιδιά και πάνω. Ένα παιδί τα
«φυλάει» και κλείνει τα µάτια µε την πλάτη γυρισµένη στα άλλα παιδιά.
Κρατά κλειστά τα µάτια του και λέει τη φράση: «Αγαλµατάκια ακούνητα,
αγέλαστα, αµίλητα µέρα ή νύχτα;» Όσο λέει τη φράση και κρατά κλειστά τα
µάτια τα άλλα παιδιά κινούνται. Φωνάζουν «νύχτα», όταν δεν είναι έτοιµα
και «µέρα», όταν πάρουν µια συγκεκριµένη πόζα. Τότε ανοίγει τα µάτια
του το παιδί που τα φυλάει και όλοι πρέπει να µείνουν ακίνητοι. Αν κάποιο
παιδί εκείνη τη στιγµή κινηθεί, τα φυλάει εκείνο.

ΠΕΡΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Δύο παιδιά κάνουν τους αρχηγούς.
Διαλέγουν µεταξύ τους από κάτι εντυπωσιακό ή κάτι που τους αρέσει πολύ.
Παραδείγµατος χάρη το ένα διαλέγει µία ωραία τούρτα µε σοκολάτα και
σαντιγύ και το άλλο ένα ωραίο παγωτό µε κρέµα, σοκολάτα και µπόλικο
σιρόπι. Ή το ένα την όµορφη βασιλοπούλα µε το διαµαντένιο στέµµα και το
άλλο την γοργόνα µε τα χρυσά µαλλιά.
Τότε στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον και τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν
µία ουρά στο πλάι.
Τα δύο παιδιά χτυπούν τα χέρια τους ψηλά σαν αψίδα να περάσουν οι
άλλοι ένας ένας από κάτω τραγουδώντας: "Περνά περνά η µέλισσα µε τα
µελισσόπουλα και µε τα παιδόπουλα, παιδόπουλα". Σταµατούν το τελευταίο
παιδί που περνάει κάτω από την αψίδα και του λένε µυστικά στ' αυτί αυτά
που έχουν βάλει για να διαλέξει. Αυτό του το λέει ο ένας συνήθως χωρίς να
πει, ποιός έχει βάλει τι. Όταν το παιδί ζητήσει "το παγωτό" (ας πούµε)
πηγαίνει πίσω απ' αυτόν που έχει ονοµαστεί "παγωτό" και τον κρατά από τη
µέση. Το ίδιο επαναλαµβάνεται
για όλα τα παιδιά να διαλέξουν.
Έτσι γίνονται δύο αλυσίδες.
Μετά πιάνονται οι αρχηγοί
από τα χέρια και τραβιούνται
από τα πίσω παιδιά.
Όποια οµάδα τραβήξει την άλλη
κερδίζει.

ΤΑ ΜΗΛΑ
Τα παιδιά χωριζ́ ονται σε δυο
́ οµαδ
́ ες.
Μετά καν́ ουν "πετ́ ρα-ψαλιδ
́ ι- χαρτι"́ για να δουν ποια από τις δυο
́ οµαδ
́ ες θα
ειν́ αι µεσ
́ α. Η οµαδ
́ α που ειν́ αι εξ́ ω πεταέ ι την µπαλ́ α µε σκοπό να «καψ
́ ει»
τα παιδιά που ειν́ αι µεσ
́ α.
Τα παιδιά που ειν́ αι µεσ
́ α πρεπ
́ ει να τρεχ
́ ουν εδώ κι εκεί για να µην τους
ακουµπησ
́ ει η µπαλ́ α. Αν καεις́ βγαιν́ εις εξ́ ω, αν οµ
́ ως πιασ
́ εις την µπαλ́ α
κερδιζ́ εις εν́ α µηλ́ ο.
Ο σκοπος́ αυτού του παιχνιδιού
ειν́ αι να πιασ
́ εις οσ
́ ο περισσοτ́ ερα
µηλ́ α µπορεις́ .
Με καθ
́ ε µηλ́ ο εχ
́ εις µια ζωή παραπαν́ ω,
δηλαδή αν καεις́ παιζ́ εις δευτ́ ερη φορα,́
γιατί ειχ
́ ες πιασ
́ ει µηλ́ ο.
Ο τελευταιο
́ ς που θα µειν́ ει πρεπ
́ ει να δεχθεί δωδ
́ εκα συνεχή χτυπηµ
́ ατα
χωρις́ να τον καψ
́ ουν.
Ετ́ σι κερδιζ́ ει η οµαδ
́ α του, αλλιως́ κερδιζ́ ει η εξ́ ω οµαδ
́ α.

ΧΑΡΩΠΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥ ΧΕΡΙΑ ΤΑ ΧΤΥΠΩ
Xαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ... (2)
Mια και είµαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ.
Xαρωπά τα δυο µου δάχτυλα χτυπώ... (2)
Mια και είµαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο µου δάχτυλα χτυπώ.
Xαρωπά τα δυο µου γόνατα χτυπώ... (2)
Mια και είµαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο µου γόνατα χτυπώ.
Xαρωπά τα δυο µου πόδια τα χτυπώ... (2)
Mια και είµαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο µου πόδια τα χτυπώ.
Xαρωπά θε να γελάσω δυνατά... (2)
Mια και είµαι εγώ παιδί,ξέρω πάντα να γελώ
κι άµα θες απ' την αρχή ξαναγυρνώ.

Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΠΡΙΛΙΟΣ
Ο µπαρµπα Μπρίλιος, ο µπαρµπα Μπρίλιος
είχε ένα γάλο, είχε ένα γάλο
πολύ µεγάλο.. πολύ µεγάλο !
Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε,
µέλι και ταχίνι, µέλι και ταχίνι
για να τον παχύνει.. για να τον παχύνει !
Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε,
ψωµί κι αλάτι, ψωµί κι αλάτι
για να κάνει πλάτη.. για να κάνει πλάτη !
Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε,
ψωµί, γαρδούµπα, ψωµί, γαρδούµπα,
για να κάνει τούµπα.. για να κάνει τούµπα !
Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε,
ψωµί, µπουγάτσα, ψωµί, µπουγάτσα
για να κάνει µπράτσα.. για να κάνει µπράτσα !
Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε,
ψωµί και χόρτα, ψωµί και χόρτα,
ωσπου δε χώραγε από την πόρτα !
ώσπου δε χώραγε από την πόρτα !
Ωσπου µια µέρα, ώσπου µια µέρα
µε δίχως ήλιο, µε δίχως ήλιο,
ο γάλος έφαγε...τον µπαρµπα Μπρίλιο !
ο γάλος έφαγε...τον µπαρµπα Μπρίλιο !
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