
1. Παίξτε παντομίμα, με σκηνές απ’ τις
αγαπημένες σας ταινίες.
 
2. Το ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών: 
Αναζήτησε στη σελίδα του Tοπικού σου
Tμήματος, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
φωτογραφίες από παλιότερες Οδηγικές
δράσεις της Ομάδας και του Τοπικού σου
Τμήματος. Βρες φωτογραφίες που ήσουν και
εσύ μέσα. Ρώτησε το Αρχηγείο σου 
για όποια φωτογραφία σου τραβήξει το
ενδιαφέρον.

Νέα βδομάδα, κι ο Κλάδος
Οδηγών προτείνει: 

 
1.  Δημιουργήστε μια συλλογή τίτλων
τραγουδιού στο emojis και μοιραστείτε τη με
τα υπόλοιπα μέλη της Eνωμοτίας ή της
Oμάδας. Όποιος/α καταφέρει να καταλάβει τα
περισσότερα κερδίζει. Καλό είναι να ορίσετε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τις
απαντήσεις.
 
2.Καρυδόκομπος ή Αρμίδι ή Βιλάι: Είναι ο
ναυτικός κόμπος που γίνεται στην άκρη του
ορμιδίου (του λεπτού σχοινιού που βρίσκεται
στην άκρη του κάβου για να δέσει το καράβι
πρόσκαιρα στην προβλήτα). Είναι όμως και
ένας ωραίος διακοσμητικός κόμπος, ιδανικός
για μπρελόκ. Ξεκινήστε την εξάσκηση!
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3. Αυτοσχέδιος λαβύρινθος

1 κουτί πίτσας 
μακριές λωρίδες χαρτιού     
bluetack ή σελοτέιπ για να στερεώσουμε
τις λωρίδες στο κουτί της πίτσας       
μικρούς βώλους

Θα χρειαστούμε:        



Ας ξεκινήσουμε!
I) Με ένα μολύβι, σχεδιάζουμε μια διαδρομή
πάνω στον πάτο του κουτιού.
II) Κόβουμε τις λωρίδες του χαρτιού και
αρχίζουμε να κολλάμε δημιουργώντας ένα
λαβύρινθο, το φάρδος του οποίου θα επιτρέπει
στους βώλους να κυλούν άνετα.
III) Βάζουμε εμπόδια (κλειστά σχήματα τρύπες)
για να δυσκολέψουμε την κίνηση του βώλου.
IV) Στερεώνουμε τις λωρίδες με σελοτέιπ ή blue
tack και αρχίζουμε το παιχνίδι!
 
Εναλλακτικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε το

λαβύρινθο με καλαμάκια.
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Χαρτόνι  
Μαρκαδόρους    
Ψαλίδι/κοπίδι 
σακούλι

4.Παιχνίδι μνήμης 
 
Θα χρειαστούμε: 

χαρτιά Α4
διαβήτη      
ψαλίδι

... και μια ιδέα από το Τ.Τ. Καλαμπάκας:
 
5.Ιπτάμενος στόχος
 
Θα χρειαστούμε:  



Σχεδιάζουμε κύκλους διαφόρων διαμέτρων και
τους κόβουμε με το ψαλίδι. 
Βάζουμε βαθμό δυσκολίας από τον μικρότερο
στον μεγαλύτερο. 
Φτιάχνουμε σαΐτες, ή μπαλάκι χαρτιού κι ο
στόχος μας είναι έτοιμος για αναμετρήσεις.

Δοκίμασε τα και στείλε μας τις φωτογραφίες
σου στο menoumespiti@seo.gr
#menoumespiti #kladosodigon


