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Πασχαλινά παιχνίδια εσωτερικού χώρου  
                                         (για όλη την οικογένεια) 
 
1) Τα τρελά αυγά  
 

Υλικά:  
- Μια χάρτινη θήκη αυγών. 
- Πολύχρωμα καραμελάκια ή σοκολατοκουφετάκια (π.χ. smarties).  
- Ένα μπαλάκι πινγκ πονγκ ή μια τρελομπάλα (για «κόκκινο αυγό»). 
 

Οδηγίες:  
Γράψτε σ' ένα χαρτί τις λέξεις «τρελά αβγά» και στερεώστε το πάνω στη θήκη. Μέσα στη θήκη του 
κάθε αβγού γράψτε έναν αριθμό «πόντων» με ένα μαρκαδόρο (1-10).  
Βάλτε ένα καραμελάκι από κάθε χρώμα, από όσο πιο πολλά χρώματα μπορείτε μέσα στη θήκη και 
κλείστε την.  Χωρίστε την οικογένειά σας σε δυο ομάδες (ή περισσότερες - ανάλογα και με πόσα 
άτομα είστε). Ένας θα πρέπει να μείνει εκτός ομάδας, αυτός θα είναι ο «αρχηγός».  
Ο αρχηγός ετοιμάζει τουλάχιστον 11 ερωτήσεις ή και περισσότερες (αλλά πάντα μονός αριθμός 
ερωτήσεων). Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι μέσα από την Βίβλο (π.χ. από την ιστορία των Παθών, τη 
Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού που θα βρείτε στα τελευταία κεφάλαια των τεσσάρων 
Ευαγγελιστών).  Ή και ερωτήσεις σχετικά με τα ελληνική παράδοση της γιορτής του Πάσχα. Ο 
αρχηγός κάνει σε κάθε ομάδα μια ερώτηση, εναλλάξ. 
Κάθε ομάδα που θα απαντάει σωστά στην ερώτηση, θα μπορεί να κουνάει τη θήκη και μετά να την 
ανοίγει. Ο αριθμός που γράφει η θήκη όπου βρίσκεται το «κόκκινο αβγό» θα είναι ο αριθμός των 
πόντων που κερδίζει η ομάδα του. Όλα τ' άλλα αβγά, είναι απλώς «τρελά αβγά» και δεν δίνουν 
πόντους. 
Όταν η ομάδα δεν απαντήσει σωστά, χάνει τη σειρά της. 
Κερδίζει η ομάδα με τους περισσοτέρους βαθμούς. 
  
2) Το Κυνήγι του Αυγού 
 

Υλικά:  
- Ένα «κόκκινο αυγό» (μπαλάκι πινγκ πονγκ ή μια τρελομπάλα ή ένα κόκκινο πασχαλινό αυγό). 
- Ένα καθαρό ποτηρόπανο (για να κλείσετε τα μάτια) 
 

Ένα άτομο από την οικογένεια που θα κάνει τον «κυνηγό» πάει στο διπλανό δωμάτιο του σπιτιού ή 
του κλείνετε τα μάτια. Τα άλλα μέλη της οικογένειας προσπαθούν να κρύψουν ένα μπαλάκι πινγκ 
πονγκ ή μια τρελομπάλα (που θα είναι το «κόκκινο αυγό») κάπου στο δωμάτιο . Ένα μέρος του 
αβγού θα πρέπει όμως να φαίνεται.  
Όταν επιστρέφει ο «κυνηγός», τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας προσπαθούν να του δώσουν να 
καταλάβει αν είναι «κοντά» ή «μακριά» (με το θόρυβο που θα κάνουν, χτυπώντας τα χέρια τους).  
Δώστε σε αρκετά μέλη της οικογένειας (κυρίως τα παιδιά) την ευκαιρία να γίνουν «κυνηγός», αλλά 
και να κρύψουν το αυγό. 
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 3) Αυγοζευγαρώματα 
 

Υλικά:  
- Πλαστική ή χάρτινη θήκη για 12 αυγά,  
- 12 κανονικού μεγέθους πλαστικά αβγά  
 - Έξι είδη μικρών πασχαλινών στολισμάτων, δύο από το κάθε είδος π.χ.: 2 πλαστικά λουλουδάκια, 2 
λαγουδάκια, 2 κοτοπουλάκια, 2 παπάκια, 2 πασχαλινά καλαθάκια, 2 αυτοκόλλητα κ.ά.  
 

Οδηγίες:  
Βάλτε μέσα στο κάθε αυγό από ένα μικρό πραγματάκι και τοποθετείστε τ' αυγά στις θήκες τους. 
Χωριστείτε σε δύο ομάδες.  
Ο παίκτης της πρώτης ομάδας προσπαθεί να βρει δύο όμοια στολίδια, ανοίγοντας δύο αβγά. Αν το 
πετύχει, κερδίζει πενήντα βαθμούς για την ομάδα του.  
Μετά είναι η σειρά ενός παίχτη απ' τη δεύτερη ομάδα.  
Συνεχίζετε έτσι, εναλλάσσοντας τις ομάδες μέχρι να βρεθούν όλα τα όμοια ζευγάρια αβγών.  
Κερδίζει η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς.  
 

4) Παιχνίδι χοροπηδήματος 
 

Υλικά: Μικρά, σοκολατένια αυγά ή λαγουδάκια 
 

Ζητείστε από όλα τα μέλη της οικογένειας να σταθούν όρθια.  
Με ένα σύνθημα που θα δώσει ο γονέας «αρχηγός», θα πρέπει ν' αρχίσουν όλοι να χοροπηδούν στο 
ένα πόδι τους. Ένα-ένα τα παιδιά θα χάνουν την ισορροπία και θα βγαίνουν από το παιχνίδι. 
Συνεχίστε μέχρι να μείνουν μόνο δύο παίχτες που χοροπηδούν.  
Ο αρχηγός δίνει μικρά βραβεία στους νικητές, π.χ: σοκολατένια αυγά ή λαγουδάκια. 
  
5) Βάλε το αυγό στο καλαθάκι 
 

Ζωγραφίστε ένα μεγάλο πασχαλινό καλάθι πάνω σε χρωματιστό χαρτόνι και κολλήστε το στον τοίχο. 
Βάλτε ένα σταυρό (+) στο κέντρο του καλαθιού. Δώστε σε κάθε παίχτη ένα αυγό από κόκκινο 
χαρτόνι με τ' όνομα του γραμμένο επάνω. Τα μάτια του εκάστοτε παίχτη πρέπει να είναι καλυμμένα. 
Στέκεται περ. 2 μέτρα μακριά από τον τοίχο. Με το σύνθημα, θα προσπαθήσει (τυφλός και με 
τεντωμένο χέρι) να βάλει το αυγό του όσο πιο κοντά μπορεί στο σταυρό. Ένας «βοηθός» θα είναι 
υπεύθυνος να καρφιτσώσει ή να κολλήσει το αβγό του στο σημείο που θα πρωτοακουμπήσει. 
 

6) Δώσε το αυγό 
 

Γεμίστε το εσωτερικό μέρος ενός μεγάλου πλαστικού αυγού με καραμέλες. Ζητείστε από του 
παίχτες να σταθούν όρθιοι σε κύκλο, αφού εξηγείστε ένα εδάφιο που θέλετε να αποστηθίσουν και 
το επαναλάβετε μερικές φορές (π.χ. Α’ Κορινθίους 15:20 ή Ησαΐας 53:5). Οι παίχτες δίνουν το αυγό ο 
ένας στον άλλο καθώς λένε όλα μαζί το εδάφιο. Ο παίχτης που θα βρεθεί να έχει το αυγό στην 
τελευταία λέξη του εδαφίου, θα πρέπει να πει όλο το εδάφιο. Αν μπορεί να το πει, θα πάρει μια 
καραμέλα. Συνεχίζετε μέχρι να πουν το εδάφιο αρκετά παιδιά ή μέχρι να κουραστούν. 
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