
Παγκόσμια Ιθαγένεια: Βιώσιμη διαβίωση (επιτραπέζιο 
παιχνίδι) 
 
Σκοπός: Καλή δραστηριότητα για όταν βρέχει ή για θεματική ημέρα. Βοηθά τους κατασκηνωτές να 

αρχίσουν να αναπτύσσουν ερευνητικό πνεύμα, να καταθέτουν τη γνώμη τους βασισμένοι σε 
αποδεικτικά στοιχεία, να αρχίσουν να εκτιμούν τους φυσικούς πόρους και να κατανοήσουν τον 
αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον. 
 

Δραστηριότητα:  

 
Θα χρειαστείτε: 
  

Μεγάλα φύλλα από χαρτί ή χαρτόνι πάνω στα οποία θα γίνουν τα ταμπλό από τα επιτραπέζια 
Πιόνια και ζάρια 
Πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη διαβίωση (βλ. παρακάτω). 

  
Σε ολόκληρη την ομάδα, ρωτήστε τους κατασκηνωτές πώς μπορούν να ζήσουν με ένα βιώσιμο τρόπο - 
πώς να ζήσουν με έναν υγιή τρόπο, με σεβασμό τους άλλους και το περιβάλλον. Ενθαρρύνετε 
κατασκηνωτές να σκεφτούν πώς μπορούν να ζουν με πιο βιώσιμο τρόπο στην κατασκήνωση, το σπίτι 
και το σχολείο. 
 
Για να τους δώσετε κάποιες ιδέες, θα μπορούσατε να ρωτήσετε σχετικά με ποιους τρόπους μπορεί 
κανείς να κάνει τα παρακάτω: 

 
διατηρώντας υγιεινό τρόπο ζωής - όχι κάπνισμα, ισορροπημένη διατροφή, σωματική άσκηση  
σεβόμαστε τους άλλους - να είναι διακριτικοί με άλλους, να τους νοιάζονται, να προσέχουν τα 
πράγματα των άλλων ανθρώπων 
με σεβασμό στο περιβάλλον - εξοικονόμηση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χαρτιού, ανακύκλωση. 

 
Γράψτε τις ιδέες τους σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. 
  
Ζητήστε από τους κατασκηνωτές να εργαστούν σε δυάδες για να βρουν κειμενάκι για το επιτραπέζιο 
που θα ζητούν από τους παίκτες να πάνε μπροστά ή πίσω στο ταμπλό, όπως: «Δεν έκλεισες τη βρύση 
σωστά, επιστρέψτε 2 θέσεις» ή «Χρησιμοποίησες λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, προχώρα 3 
θέσεις». 
 
Το κείμενο πρέπει να είναι σύντομο για να χωράει σε συγκεκριμένα τετράγωνα στο ταμπλό. 

Στη συνέχεια, οι κατασκηνωτές μπορούν να ζωγραφίσουν το ταμπλό  με περίπου 50 τετράγωνα. Τα 

κείμενά τους μπορούν στη συνέχεια να διανεμειθούν στα τετράγωνα του ταμπλό. Για την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας, παίξτε τα επιτραπέζια σε ομάδες, με τη σειρά έτσι ώστε τελικά να παίξετε σε όλα 

τα παιχνίδια που έφτιαξαν οι κατασκηνωτές. Μπορεί να παίχτεί και σε εξωτερικό χώρο με τους 

κατασκηνωτές να κάνουν τα πιόνια. 

Αποτέλεσμα: Οι κατασκηνωτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο καθένας μπορεί να 

συμπεριφερθεί υπεύθυνα όσον αφορά στους φυσικούς πόρους της Γης και να κάνει τη διαφορά προς 

το καλύτερο. 


