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Τα αυγά που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί 
να είναι κόκκινα βρασμένα 
ή ψεύτικα διακοσμητικά.



Αγώνας ταχύτητας πασχαλινών αυγών

Ένα βρασμένο αυγό που δεν υπάρχει φόβος να σπάσει και να λερώσει 
παντού είναι ο ιδανικός αθλητής για έναν αγώνα δρόμου. Όταν είναι και 

πασχαλινό γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστικό.

Παίρνετε ένα αυγό ο καθένας και το τοποθετείτε στο πάτωμα. Κάθεστε 
κάτω με τα γόνατα. Με το τρία ξεκινάτε να σέρνετε το αυγό  με την 

παλάμη σας (σαν να χαϊδεύετε ένα λούτρινο αρκουδάκι) και προσπαθείτε 
να φθάσετε πρώτοι στον τερματισμό που έχετε ορίσει. Προσοχή το αυγό 
σας δεν πρέπει να σπάσει στην διάρκεια της διαδρομής. Παρατηρείστε 

κατά την διαδρομή πως κυλάει το αυγό στο πάτωμα. Παρατηρείστε την 
κλίση που μπορεί να πάρει δεξιά ή αριστερά λόγω του σχήματος του. Ένα 

αυγό έχει σχήμα οβάλ. Μοιάζει στρογγυλό (σφαίρα) αλλά δεν είναι. 
Μπορείτε μετά τον αγώνα να κάνετε σύγκριση μιας μπάλας και ενός 

αυγού για να παρατηρήσετε τις διαφορές τους.



Ποιος θα φθάσει πρώτος

Παίρνετε ένα κουτάλι της σούπας ο καθένας και τοποθετείτε πάνω σε αυτό ένα 
αυγό πασχαλινό. Βάζετε το κουτάλι στο στόμα και προσπαθείτε πρώτοι να 

φθάσετε στον τερματισμό που έχετε ορίσει. Δεν πρέπει να σας πέσει το αυγό 
από το κουτάλι. Αν σας πέσει γυρίστε πίσω στην αφετηρία και ξεκινήστε από 

την αρχή. Αυτός που φθάνει πρώτος τρώει και το αυγό του.

Παραλλαγή: αν δυσκολεύεται το παιδί με το κουτάλι στο στόμα του, τότε 
κρατάει με το ένα ή και με τα δύο χέρια το κουτάλι.



Ποιος θα βάλει τα αυγά στο καλάθι;

Θα χρειαστείτε ένα ζάρι, δυο καλαθάκια (ή δύο εξάδες αυγοθήκες) 
και δώδεκα πασχαλινά αυγά. Ο κάθε παίκτης έχει μπροστά του το 
καλάθι του (ή την αυγοθήκη του). Σε κάθε γύρο, ρίχνετε εναλλάξ 

το ζάρι και όποιος αριθμός σας τυχαίνει τόσα αυγά πρέπει να 
βάλετε στο καλαθάκι σας. Κερδίζει όποιος βάλει πρώτος τον σωστό 

αριθμό αυγών. 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανακαλύψει το παιδί την έννοια 
της ποσότητας: να συνδέσει τον αριθμό που έφερε στο ζάρι με τον 

αριθμό των αντικειμένων που πρέπει να βάλει στο καλάθι. 
Παροτρύνουμε το παιδί μόνο του να αναγνωρίσει τον αριθμό στο 
ζάρι μετρώντας τις μαύρες κουκκίδες του αριθμού που φέρνει. Του 

δίνουμε τον χρόνο που χρειάζεται να βρει μόνο του τον αριθμό.


