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+2 στρατηγικές 

 

 

 
 
 

 Επίγνωση του σώματος και διαχείριση άγχους 

 Αριθμητική  
Επικοινωνία 
Υγεία και φροντίδα  

 

  
Τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες/χουσες: ομαδική εργασία 

 

 20 λεπτά 

 

– Να αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τις στρατηγικές 
διαχείρισης του άγχους τους  

– Να γνωρίσουν νέες στρατηγικές  

 

Οι ακόλουθες κάρτες από το επιτραπέζιο παιχνίδι UNO: 
8 κάρτες «χάνεις τη σειρά σου»  
8 κάρτες «αλλαγή φοράς» 
8 κάρτες «πάρε 2»  
4 κάρτες «μπαλαντέρ» 
4 κάρτες «μπαλαντέρ πάρε 4» 

 Δεν απαιτείται 

 

Κάθε παίκτης/τρια τραβάει μια κάρτα κάθε φορά με τη φορά του 
ρολογιού και ονομάζει μια «στρατηγική». Οι στρατηγικές μπορούν να 
είναι για παράδειγμα: ασκήσεις ενσυνειδητότητας και αναπνοής, 
αθλήματα, διαμονή σε εξωτερικούς χώρους, γιόγκα και διαλογισμός,  
μπάνιο με αφρόλουτρα ή ένα ντους ευεξίας, ανάγνωση, άκουσμα 
μουσικής, ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο, τραγούδι, 
μαγείρεμα, συζήτηση με έναν καλό φίλο και πολλά άλλα.  
 
Όταν ο παίκτης/τρια τραβάει μία κάρτα «πάρε 2», αυτός/η ονοματίζει 
2 «στρατηγικές».  
Η κάρτα «αλλαγή φοράς» αντιστρέφει τη φορά του παιχνιδιού. Η 
φορά του παιχνιδιού προς τα αριστερά περνά τώρα προς τα δεξιά και 
το αντίστροφο. 
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Κάρτα «χάνεις τη σειρά σου»: το επόμενο άτομο στη σειρά χάνει τη 
σειρά του. Εάν αυτή η κάρτα τραβηχτεί στην αρχή του παιχνιδιού, 
τότε ο πρώτος/η παίκτης/τρια (ο/η παίκτης/τρια προς τα αριστερά 
του ατόμου που μοιράζει) χάνει τη σειρά του/της. 
 
Κάρτα «μπαλαντέρ»: ο/η παίκτης/τρια μπορεί να επιλέξει έναν/μία 
παίκτη/τρια για να ονομάσει μια στρατηγική.  
 
Κάρτα «μπαλαντέρ πάρε 4»: αυτή η κάρτα σου επιτρέπει να 
ονομάσεις 4 στρατηγικές. 
 
Μόλις όλες οι κάρτες τελειώσουν, ο/η παίκτης/τρια με τον 
υψηλότερο αριθμό «στρατηγικών» κερδίζει.  

 

  


