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Μέθοδος Νο 4 

 

Αριθμοί στην σειρά 

 

Στόχοι  

- Προώθηση καλής δυναμικής ομάδας  

- Αποδόμηση  αναστολών  

- Επαγρύπνηση 

- Ευαισθητοποίηση στη γλωσσική πολυμορφία 

- Απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Τουλάχιστον 14 έως 40  

 

Διάρκεια  

20 με 30 λεπτά 

 

Υλικά  

- Flipchart (πίνακας με χαρτιά) 

- Μολύβια 

 

Προετοιμασία 

- Οι αριθμοί από το 1-10 γράφονται σε μια αφίσα στις διάφορες γλώσσες 
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Αριθμοί στην σειρά 

- Προετοιμάζουμε κάρτες με τους αριθμούς (αριθμοί, όχι λέξεις πχ 1-10) που θα 

πρέπει να ανακαλύψουν τα άτομα που συμμετέχουν 

 

Εκτέλεση 

Όλοι οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο, ο/η υπεύθυνος/-η του παιχνιδιού 

στέκεται δίπλα στην αφίσα και εξασκεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη 

δραστηριότητα. Παρουσιάζει τους αριθμούς στη μητρική του γλώσσα και τα 

άτομα που συμμετέχουν τους επαναλαμβάνουν. Οι άλλες γλώσσες διαβάζονται 

εθελοντικά από άλλα άτομα στην μητρική τους γλώσσα. Οι λέξεις διαβάζονται 

δυνατά τουλάχιστον τρεις φορές με διαφορετικό τονισμό και 

επαναλαμβάνονται από την ομάδα. 

Η ομάδα χωρίζεται τώρα σε δύο ή τρεις μικτές γλωσσικές ομάδες 7-12 ατόμων. 

Τα μέλη της κάθε μία ομάδας στην σειρά παρατάσσονται (ή κάθονται σε 

καρέκλες) το ένα άτομο πίσω από το άλλο και σε ίση απόσταση από το άτομο 

που είναι υπεύθυνο για το παιχνίδι. Βασικός κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να 

μιλάει κανένας/καμία κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. 

Στο τελευταίο άτομο από κάθε ομάδα δείχνουμε έναν αριθμό, τον οποίο 

μεταβιβάζει στους άλλους παίκτες μπροστά του μετά από ένα σήμα εκκίνησης 

που δίδεται από τον υπεύθυνο για το παιχνιδι άτομο. Ο αριθμός μεταδίδεται 

χτυπώντας απαλά τον ώμο με τα δάχτυλα. Αν θέλουμε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και τριψήφια νούμερα, αρκεί να ορίσουμε ότι χτυπώντας 

τον αριστερό ώμο εννοούμε τις εκατοντάδες, το κεφάλι τις δεκάδες και τον 

δεξιό ώμο για τις μονάδες. 

Ο στόχος είναι να φτάσει ο αριθμός στο πρώτο άτομο της ομάδας το δυνατόν 

γρηγορότερα, ώστε αυτό να μπορέσει να τρέξει στον /στην υπεύθυνο/-η του 

παιχνιδιού και να το ψιθυρίσει στο αυτί. Χρησιμοποιείται είτε η τρέχουσα 

γλώσσα παιχνιδιού είτε μία από τις άλλες γλώσσες παιχνιδιού, αλλά όχι η 

μητρική. Η πρώτη ομάδα που βρήκε το αριθμό σωστά παίρνει έναν πόντο. 

Όταν η ομάδα δεν έχει βρει τον σωστό αριθμό, τότε αν η άλλη ομάδα έχει βρει 
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Αριθμοί στην σειρά 

τον σωστό αριθμό θα πάρει εκείνη τον πόντο. Έπειτα, αφού το πρώτο άτομο 

κάθε ομάδας μπεί στο τέλος της σειράς, ξεκινά ένας νέος γύρος. 

Οι  γλώσσες  του σεμιναρίου παίζονται αρχικά η μία μετά την άλλη. Στη 

συνέχεια, οι γλώσσες αναμιγνύονται. Όμως κανένας/καμία δεν έχει το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την μητρική του γλώσσα. Εάν η ομάδα έχει 

υψηλότερο επίπεδο γλώσσας, οι γλώσσες μπορούν  να αναμιχθούν αμέσως. 

 

Παρατηρήσεις 

- Η αφίσα πρέπει να κρέμεται ορατή σε εμφανές σημείο, ώστε να μπορούν να 

την δουν όλοι. 

- Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να δώσουμε χρόνο στις ομάδες, ώστε τα άτομα 

της ομάδας να διδαχθούν, μεταξύ τους, τους αριθμούς στις διαφορετικές 

γλώσσες και να καταλήξουν σε μια στρατηγική για το παιχνίδι. 

 

Παραλλαγές  

Αντί να αγγίζουμε τον ώμο, οι αριθμοί μπορούν να σχεδιαστούν με το δάχτυλο 

στην πλάτη.  

 

 

 


