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Οδηγίες 

Παίξτε χιονοπόλεμο. Είτε εσείς με τους 

μαθητές σας είτε οι μαθητές σας 

μεταξύ τους (ανά δύο ή ανά ομάδες).  

Εκτυπώνετε τις δυο πρώτες σελίδες με 

τις χιονόμπαλες και κόβετε στις 

διακεκομένες γραμμές. Χωρίζετε σε δυο 

στήλες τις χιονόμπαλες. Η μια στήλη θα 

έχει όλους τους πολλαπλασιασμούς και 

η άλλη τα αποτελέσματά τους. 

Έπειτα εκτυπώνετε την Τρίτη σελίδα, η 

οποία αποτελεί το ταμπλό του 

παιχνιδιού (μπορείτε να την 

πλαστικοποιήσετε για να την έχετε για 

χρόνια). Η αριστερή πλευρά (με το αγόρι) 

θα ανήκει στην μια ομάδα/παιδί και η 

δεξιά στην άλλη. Γράψτε στα κενά 
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πλαίσια της κάθε πλευράς το όνομα της 

αντίστοιχης ομάδας ή του κάθε μαθητή.  

 

Βάζετε την στήλη με τους 

πολλαπλασιασμούς σε ένα μέρος όπου 

και οι δυο πλευρές να μπορούν να το 

φτάσουν, και τα αποτελέσματα τα 

απλώνετε στο τραπέζι ώστε να φαίνονται 

όλα.  

Η μια ομάδα διαλέγει μια χιονόμπαλα με 

πολλαπλασιασμό και την ρίχνει στην 

πλευρά της άλλης ομάδας. Η άλλη 

ομάδα πρέπει να βρει σε ένα χρονικό 

διάστημα το αποτέλεσμα του 

πολλαπλασιασμού, να διαλέξει την 

χιονόμπαλα που το γράφει και να το 

ρίξει πάνω στην χιονόμπαλα των 
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αντιπάλων, ώστε να την διαλύσει και να 

μην προλάβει να τους χτυπήσει.  

Αυτό γίνεται εναλλάξ από την κάθε 

ομάδα. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα 

την έχουν χτυπήσει οι λιγότερες 

χιονόμπαλες (δηλαδή δεν θα έχει βρει 

το σωστό αποτέλεσμα και θα τους έχει 

«χτυπήσει» η χιονόμπαλα των 

αντιπάλων) 

 

Για περισσότερες εξηγήσεις αφήστε 

σχόλιο ή επικοινωνήστε μαζί μου στο 

dozylady@gmail.com.  
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Graphics & Fonts 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Το ταμπλό και οι χιονόμπαλες ως clip art 

έχουν δημιουργηθεί από την Brenda Tejexa, 

η οποία διατηρεί τα δικαιώματά τους και την 

ευχαριστώ που χάρη σε αυτήν μπόρεσα να 

δημιουργήσω αυτό το παιχνίδι για την 

προπαίδεια! 

http://www.aka-acid.com/
http://www.fonts2u.com/index.html
http://www.dafont.com/
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Terms of Use 
 Παρακαλείστε να…  

 διατηρήσετε το όνομα του δημιουργού 

 

 κάνετε χρήση του εγγράφου αυτού όπως είναι 

(χωρίς καμία αλλαγή)  

 

Επιτρέπεται να… 

 το χρησιμοποιήσετε για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ χρήση (δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 

είδους πώλησή του χωρίς την άδεια του 

δημιουργού)  

 

 το δημοσιεύσετε (τμηματικά) ΜΟΝΟ αν φέρει το 

όνομα του δημιουργού και το λογότυπο (*) που θα 

ανακατευθύνει την σελίδα. 
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 Αν θέλετε να το δημοσιεύσετε ολόκληρο 

παραπέμψτε στην σελίδα για να το κατεβάσουν από 

εκεί! 

 

*Για να κατεβάσετε το λογότυπο πατήστε εδώ!! 
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http://playgroundlearning.weebly.com/omicrondeltaetagammaiotaepsilonsigma-chirhoetasigmaetasigma-upsilonlambdaiotakappaomicronupsilon.html
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