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YOU NEED: one ball & 3+ players 
There are 2 players outside and all the other kids inside 

AIM: If someone catches the ball he/she gets one “apple”, one extra life The ball 
“burns” every kid that is hit by it and this kid should leave the game or lose an 
“apple”. The last child left in the game is the winner.  

ΥΛΙΚΑ : Μπάλα 

ΠΑΙΚΤΕΣ : 3 και πάμω 

ΣΤΟΦΟΣ :Τα παιδιά ποσ ηοσς ακοσμπάει η μπάλα πρέπει μα βγαίμοσμ από ηο παιτμίδι 
και μικηηής είμαι ασηός ποσ μέμει μόμος ηοσ ζηο ηέλος και δεμ καίγεηαι ζηις 10 μπαλιές. 



 Μπαίμξρμ 2 παιδιά ζηιπ 2 μεοιέπ και όλα ηα ρπόλξιπα μπαίμξρμ ζηε μέζε. 

2 kids stand on each side of the court and all the others are inside. 



The child on the one side throws the ball high to the child on the other side.  
Τhe first pass gives 1 extra “life” to the child who will catch it.  

Τξ έμα παιδί από ηε μια μεοιά πεηάει ηε μπάλα ζηξ παιδί ζηεμ άλλε μεοιά. Πεηάμε 
ηε μπάλα σελά. 
Η ποώηε πάζα λέγεηαι «ποτηόπαζα» και δίμει 1 πόμηξ δτήπ ένηοα ζε όπξιξμ ηεμ 
πιάζει.  



 Η δεύηεοε πάζα λέγεηαι «δερηεοόπαζα» και δίμει 2 πόμηξρπ ένηοα δτήπ.  
Τεμ πεηάμε επίζεπ σελά. 

The second pass gives 2 extra “lives”.  
We throw that high too. 



The third pass gives 3 extra “lives”. 
We throw it also very HIGH!!! 

Η ηοίηε πάζα λέγεηαι «ηοιηόπαζα» και διμει 3 πόμηξρπ ένηοα δτήπ.  
Τεμ πεηάμε και αρηή σελά. 



Η επόμεμε πάζα λέγεηαι «μήλξ ηξρ Θεξύ» και δίμει 10 πόμηξρπ ένηοα δτήπ.  
Τεμ πεηάμε επίζεπ σελά. 

The next pass is called the “apple of God” and it gives 10 extra “lives”.  
We throw it …….REALLY HIGH!!!! 



The next pass is called “The Devil’s apple” and no one should catch it  
because it throws the player out of the game. 

Η επόμεμε πάζα λέγεηαι «μήλξ ηξρ Διαβόλξρ»  
και δεμ ποέπει μα ηεμ πιάζει καμέμαπ.  

Όπξιξπ ηεμ πιάζει καίγεηαι. 



From this point on, the children outside should “burn” the kids inside.  
The child or children touched by the ball leave the game. 

Από εκεί και έπειηα   
ζκξπόπ ητμ παιδιώμ πξρ είμαι από έντ είμαι μα καίμε ηα παιδιά ζηε μέζε.  

Όπξιξ παιδί ακξρμπάει ε μπάλα  
θεύγει από ηξ παιςμίδι ή αμ έςει «μήλξ» καίει έμα μήλξ. 



Και ηξ παιςμίδι ζρμεςίδεηαι μ΄αρηό ηξμ ηοόπξ……. 

And the game goes on likes this……. 




