
 

 

ΣΟ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΘ ΤΓΕΙΑ  

 

 

Ζφκαςεσ ςτο 

ΣΕΛΟ 

 Ελπίηω να ζμακεσ 
πολλά για τθν υγεία 
ςου!!!  
 

40 39 

Ξζχαςεσ να πλφνεισ τα 
δόντια ςου και ςου 
επιςκζφτθκαν ο 
οκολάκθσ και θ 
Ηαχαροφλα. Πιγαινε 
πίςω 5 κζςεισ. 

38     37 

Σρϊγε αργά, μάςα 
καλά με τ' άςπρα ςου 
δοντάκια ςου 
ψικυρίηουνε πολλά 
χριςιμα ενηυμάκια. 
Προχϊρα 4 κζςεισ!!! 

36     35 

Ψάρι, κρζασ και τυρί 
Γάλα, λαχανικά, ψωμί. 
Σρϊω απ’ όλα τα 
φαγθτά, άλλα ςπάνια 
αλλά τακτικά. 
Προχϊρα 1 κζςθ!!! 
 

    34    33 

το τραπζηι πριν 
κακίςω τα χεράκια κα 
ςαπουνίςω. Προχϊρα 
3 κζςεισ!!! 
 
 

32   31 

Ζπλυνεσ και τα 
δοντάκια προχϊρα 2 
τετραγωνάκια!!! 
 
 
 

 30       29 

Σρϊγε αργά τα λαδερά 
μάςα το κουνουπίδι 
να γίνει το φαΐ χαρά κι 
θ χϊνεψθ παιχνίδι. 
Προχϊρα 2 κζςεισ!!! 
 

28       27 

Σθσ μαμάσ τα φαγθτά 
είναι απ’ όλα πιο 
καλά. Προχϊρα 1 
κζςθ!!! 
 
 

26   

   

25 

24 

οκολάτεσ- γαριδάκι, 
το χαλάει το δοντάκι. 
Πιγαινε πίςω 3 κζςεισ 

                                      
 

23                 22  21 

Για υγεία ςτθ ηωι ςου, 
μια μπανάνα θ τροφι 
ςου. Προχϊρα ςτο 
τετράγωνο Νο.25!!! 
 
 

20            19 18 

Ο χυμόσ ο ςτιφτόσ 
είναι απ ‘όλουσ πιο 
καλόσ. Ξαναπαίηεισ!!! 
 

17                

16 

Φροφτα ζφαγεσ 
πολλά. Και ζχεισ 
κόκκαλα γερά. 
Προχϊρα 2 κζςεισ!!! 
 
 

15  

Καραμζλεσ και γλυκά 
βλάπτουν πολφ 
ςοβαρά. Πιγαινε πίςω 
4 κζςεισ. 
 
 
 

 14      13 12 11 

Ζφαγεσ και 
παγωτάκι!!! Παίηει το 
άλλο το παιδάκι. 
Χάνεισ τθ ςειρά 
 ςου. 
 

10    9 
ΑΡΧΘ 
 
 
 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

Ιπιεσ αναψυκτικό, 
εχει πολφ ηάχαρθ 
αυτό. Πιγαινε πίςω 2 
κζςεισ. 
 
 

4       5 

Ζνα φροφτο τθν 
θμζρα τον γιατρό τον 
κάνει πζρα. Προχϊρα 
3 κζςεισ!!! 
 
 

6     7 8 



 

Το επιτραπζηιο αυτό  παιχνίδι ςχεδιάςτθκε από τθ Νθπιαγωγό Τςιρίμπαςθ Ελζνθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 

«προαγωγισ τθσ υγείασ» που υλοποιείται ςτο 1ο Νθπιαγωγείο Ν. Φϊκαιασ, με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα διατροφισ 

αλλά και το ενδιαφζρον των παιδιϊν.  

Το παιχνίδι δεν περιορίηεται μόνο ςε υγιεινζσ και ανκυγιεινζσ τροφζσ, αλλά ςε μια ςειρά ςτάςεων, ςυνθκειϊν και 

ενεργειϊν που πρζπει να υιοκετιςουν τα παιδιά με τελικό ςκοπό τθν προαγωγι τθσ υγείασ τουσ. 

Μπορείτε να εκτυπϊςετε το παιχνίδι, να το πλαςτικοποιιςετε και να παίξετε μαηί με τα παιδιά ςασ.  

Για τισ μικρζσ θλικίεσ χρειάηεται θ βοικεια ενόσ ενιλικα προκειμζνου να διαβάηετε τα ςτιχάκια ςτα κουτάκια, εάν τα 

παιδιά δεν μποροφν να μαντζψουν από τθν εικόνα, αλλά και να βοθκάτε τα παιδιά ςχετικά με το πότε και πόςο 

προχωράνε μπροςτά ι πίςω, ανάλογα με το κουτάκι που ζτυχε το πιόνι. Επιπλζον θ εναςχόλθςθ με τα παιδιά ςασ κα 

αποτελζςει μια πολφ ευχάριςτθ δραςτθριότθτα. 

Για τα μεγαλφτερα παιδιά, που διαβάηουν, μποροφν να το παίξουν μόνα τουσ. 

 

ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ: 

 Πιόνια 

 Ηάρι 

 

ΚΑΝΟΝΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ: 

Το παιχνίδι παίηεται είτε ατομικά είτε ςε ομάδεσ. Καλό είναι να μθν υπερβεί τα 5 ι 6 παιδιά. Ρίχνουμε το ηάρι για να 

δοφμε ποιοσ κα ξεκινιςει πρϊτοσ. Ζπειτα το κάκε παιδί με τθ ςειρά ρίχνει το ηάρι και τοποκετεί το πιόνι τόςα κουτάκια 

όςα λζει ο αρικμόσ. Υπάρχουν κουτάκια που ζχουν μόνο αρικμοφσ. Όμωσ υπάρχουν και κουτάκια που κάτι μασ λζνε. 

Διαβάηουμε τα ςτιχάκια και ανάλογα χάνουμε τθ ςειρά μασ, ξαναπαίηουμε, προχωράμε μπροςτά ι πίςω. Κερδίηει όποιοσ 

φκάςει πρϊτοσ ςτο τελευταίο κουτάκι Νοφμερο 40. Για να γίνει όμωσ αυτό πρζπει να φζρουμε ακριβϊσ τον αρικμό ςτο 

ηάρι όπου κα τοποκετιςουμε το πιόνι ςτο τελευταίο κουτάκι. Εάν είμαςτε π. χ. ςτο κουτάκι Νοφμερο 38 και φζρουμε ςτο 

ηάρι τον αρικμό 3, τότε προχωράμε ςτο 39, ςτο 40 και ζπειτα πάμε προσ τα πίςω, πάλι ςτο 39.  

 

 

Καλι διαςκζδαςθ 


