
Στο πλαίσιο της καλύτερης γνωριμίας των μαθητών στο τμήμα β2 του σχολείου μας η Κουίνι

από την Κίνα μελέτησε τα παιχνίδια από την αρχαία Ελλάδα και τα παρουσίασε στους

συμμαθητές της και ο Βαγγέλης από την Ελλάδα παρουσίασε παιχνίδια της αρχαίας Κίνας.

Μπερδευτήκατε; Τα παιδιά πάντως το διασκέδασαν πολύ καθώς κλήθηκαν να μελετήσει ο

ένας τον πολιτισμό του άλλου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η Κουίνι με τα γοητευτικά

σπαστά ελληνικά της μας μίλησε για τα παιχνίδια που εξακολουθούν στην Κίνα μέχρι

σήμερα Και αυτό στάθηκε αφορμή και για άλλες συζητήσεις, με διαφορετικό περιεχόμενο,

μέσα στην τάξη , όπως για παράδειγμα για την καθημερινή ζωή στην Κίνα, τις γεννήσεις και

για άλλα . 

Παιχνίδια στην αρχαία Κίνα

Από τον Βαγγέλη Πετρόπουλο, μαθητή της Β ΄Γυμνασίου

                                                                            



Χαρταετοί

Οι πρώτοι χαρταετοί  ήταν εφεύρεση της αρχαίας Κίνας. Κατασκευάστηκαν
στην αρχαία Κίνα πριν από 2.300 χρόνια πριν.  Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν
από τον στρατό για να μετράνε αποστάσεις και να μεταδίδουν μηνύματα.
Κάθε χρώμα είχε την δική του σημασία π.χ. το κόκκινο σήμαινε καλή τύχη.
Στην συνέχεια, αυτή η συνήθεια υιοθετήθηκε από τον λαό καθώς ήταν πολύ
διασκεδαστικό. Οι χαρταετοί κατασκευάζονταν από χαρτί ή από μετάξι και
ο σκελετός ήταν από μπαμπού.



Πέτρινες σφαίρες 

Το παιχνίδι  πέτρινες σφαίρες ήταν δημοφιλές  στα βόρεια  της Κίνας,  και
συχνά παιζόταν το Χειμώνα για να κρατιέται ο κόσμος ζεστός. Οι πέτρες
σκαλίζονταν  σε  μορφή  μικρής  μπάλας  που  οι  παίχτες  κλωτσούσαν
ακολουθώντας  διάφορους  κανόνες.  Το  παιχνίδι  συνεχίστηκε  να  παίζεται
μέχρι σήμερα και το 1999, το άθλημα συμπεριλήφθηκε στην λίστα αγώνα
στην 6η Συνάντηση Παραδοσιακών Εθνικοτήτων της Κίνας στο Πεκίνο. 



Κινέζικο σκάκι (Go)

Το κινέζικο σκάκι ή αλλιώς Γκο εφευρέθηκε στην αρχαία Κίνα 3000 χρόνια
πριν. Μάλιστα λέγεται πως το Γκο είναι το αρχαιότερο παιχνίδι το οποίο
παίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής που αποτελείτε από
δύο παίχτες. Παίζεται σε μία βάση με τετράγωνα στα οποία κινείς τα πούλια
σου. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν λευκές και μαύρες πέτρες ενώ με
το πέρασμα του χρόνου αντικαταστάθηκαν με πούλια. Οι κανόνες του είναι
απλοί μα η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να νικήσεις, είναι
πιο περίπλοκη από το πασίγνωστο σκάκι.



Παρακολούθηση θεάτρου σκιών

Η πιο κοντινή ασχολία στην παρακολούθηση μιας κινηματογραφικής ταινίας
η  ενός  τηλεοπτικού  προγράμματος  στα  αρχαία  χρόνια  ήταν  το  θέατρο
σκιών. Οι καλλιτέχνες της Κίνας χειρίζονταν φιγούρες πίσω από το πανί,
αφηγούμενοι ιστορίες και παίζοντας μουσική. Κατά την δυναστεία Τσινγκ η
τέχνη του θεάτρου σκιών ήταν στην αιχμή της, και παραστάσεις δίνονταν
σε κάθε σημαντικό γεγονός. Επιπρόσθετα το θέατρο σκιών έχει καταγραφεί
ως εθνική άυλη πολιτιστική κληρονομιά από το 2006.




