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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΟ
Ένα πολύ περίεργο γεγονός συμβαίνει στην «Χαμογελούπολη», μια μικρή
πόλη της Ελλάδας. Ολόκληρο το χωριό έχει ¨χάσει το χαμόγελό του¨… Οι
κάτοικοι είναι μονίμως νευριασμένοι και μαλώνουν μεταξύ τους συνεχώς.
Είναι

στενοχωρημένοι,

ταλαιπωρημένοι

και

δεν

έχουν

διάθεση

να

αστειευτούν… Τα παιδιά δεν παίζουν πια… Τα χαμόγελα έχουν εξαφανιστεί
από τα πρόσωπα όλων των κατοίκων.

Ωστόσο, άγνωστοι είναι ακόμα οι λόγοι που συνέβη αυτό το περιστατικό.
Ο πρόεδρος της κωμόπολης ζητά τη βοήθεια όλων των επιστημόνων για να
βρουν το «μαγικό φίλτρο», που θα κάνει καλά όλους τους κατοίκους
της «Χαμογελούπολης».

Έχει ξεκινήσει ένας αγώνας για να καταφέρουν να παρασκευάσουν τη
μαγική ουσία! Κοίταξε με προσοχή την αφίσα :

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Προσφέρεται αμοιβή σε όποιον καταφέρει να βρει τη συνταγή
του «ΜΑΓΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ», που θα κάνει την ¨Χαμογελούπολη¨
να χαμογελάσει πάλι!

Φέρτε πάλι πίσω τα χαμόγελα των
κατοίκων!
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ΣΚΟΠΟΣ:

Η παρασκευή του «μαγικού φίλτρου»
ΣΤΟΧΟΣ:

Οι ομάδες πρέπει να συλλέξουν 3 κάρτες , οι οποίες θα τους υποδείξουν την παρασκευή
του «μαγικού φίλτρου».
Για να το καταφέρουν αυτό, οφείλουν να περάσουν με επιτυχία τις δοκιμασίες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Βήμα 1ο

Χωρίζεστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της
3 κάρτες δραστηριοτήτων.
Ακολουθώντας τις οδηγίες της κάθε κάρτας, εκτελείτε
τα πειράματα.

Βήμα 2ο

Γράφετε ή επιλέγετε τη σωστή απάντηση πάνω στις
κάρτες

δραστηριοτήτων.

Σας

δίνονται

30΄

για

να

εργαστείτε.
Απαντώντας όλες τις ερωτήσεις γίνεται έλεγχος των
απαντήσεων.
Καταφέρνοντας

να

δραστηριότητες

των

περάσετε
3

με

καρτών

επιτυχία

λαμβάνετε

τις

τις
3

αντίστοιχες κάρτες (υλικά - σκεύη - οδηγίες) που θα
σας οδηγήσουν στην παρασκευή του φίλτρου.

Βήμα 3ο
Προσοχή!!! Προϋπόθεση για να πάρετε και τις 3
κάρτες

είναι

να

απαντήσετε

σωστά

σε

όλες

τις

ερωτήσεις.

Νικητήρια ομάδα είναι η ομάδα που θα καταφέρει να
παρασκευάσει πρώτη κι επιτυχώς το μαγικό φίλτρο
που θα γιατρέψει τους κατοίκους της Χαμογελούπολης
και θα βρουν πάλι το χαμένο τους χαμόγελο!!!

