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Educational Activity |GREEK FORUM FOR REFUGEES 

Activity Title The floor is lava 

Overview 

Two (2) teams compete at the same time; if there are 10 people in each team, the 

teams agree on a leader. The goal is to reach the safe space without touching the floor 

(lava) using only and all the materials the participants have. Every person can carry 

one item only. While they do so, members of opposing team throw fireballs between 

each other, and the players must avoid them. If a player touches the floor or gets hit 

by the fireball, the entire team returns to the starting point. When the last member 

arrives with all the equipment, the team wins. 

Target group Adolescents - Teenagers 

Group Size 

 
Min 10 people 

<10, in this case 2 players have a fireball. 
>10, 4 participants have a fireball. 

Time 
 

10’-20’ 

Objectives 
 
Team-work, strategy, communication 

Materials 

- 10 A4 papers (5 for each team) 

- 8 to 10 balls 
- 4 chairs 

- 2 bowls with 5 pens each 
- Something to mark the line or the space. 

Variations The game can be played without fireballs or with more or less items. 
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Εκπαιδευτική Δραστηριότητα|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Τίτλος Λάβα 

Σύνοψη 

Δύο ομάδες διαγωνίζονται ταυτόχρονα. Εάν κάθε ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, 

τότε αποφασίζουν από κοινού έναν αρχηγό. Στόχος είναι κάθε συμμετέχων να φτάσει 

σε ένα ασφαλές σημείο χωρίς να αγγίξει το πάτωμα – λάβα χρησιμοποιώντας όλα τα 

υλικά που έχει στη διάθεσή του. Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει μαζί του μόνο ένα 

αντικείμενο / υλικό. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας προς τον τερματισμό, τα μέλη 

της αντίπαλης ομάδας πετούν μεταξύ τους «πύρινες» μπάλες και οι παίκτες 

προσπαθούν να τις αποφύγουν. Εάν ένας παίκτης αγγίξει το πάτωμα – λάβα ή χτυπηθεί 

από πύρινη μπάλα, τότε όλη η ομάδα χάνει και επιστρέφει στη αφετηρία. Μία ομάδα 

κερδίζει όταν και το τελευταίο μέλος της φτάσει στο τέλος και έχει συγκεντρωθεί όλος 

ο εξοπλισμός. 

Ομάδα - στόχος Παιδιά - Έφηβοι 

Αρ. Συμμετεχόντων 

 
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 10 

<10, 2 παίκτες πετούν τις μπάλες «φωτιάς» 

>10, 4 παίκτες πετούν τις  μπάλες «φωτιάς» 

Διάρκεια 
10’-20’ 

 

Στόχοι 
Εργασία σε ομάδα, Στρατηγική, Επικοινωνία 

 

Υλικά 

- 10 κόλλες A4 (5 για κάθε ομάδα) 

- 8 - 10 μπάλες 

- 4 καρέκλες 
- 2 μπολ με 5 στυλό το καθένα 

- Κάτι για να επισημάνετε τη γραμμή ή το χώρο 

Μεταβλητές 
Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς  μπάλες «φωτιάς» ή με λιγότερα ή και 

περισσότερα αντικείμενα. 


