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Educational Activity |GREEK FORUM FOR REFUGEES 

Activity Title Tonanaal 

Overview 

This game is played by a group of people, the larger the better. The people stand 

forming a circle, and one of them stands in the middle. One of the people standing in 

the circle tries to hit the person in the middle with a ball. If the ball hits the player, the 

game continues. Each person in the circle takes a turn. If, however, he or she misses 

the person in the middle, then that person will change places with the person in the 

middle. 

If the person in the middle catches the ball, he/she can throw it at any of the people 

in the circle. If it hits a person, this person will enter the circle and become the person 

in the middle. This game is not competitive but the faster it gets the more the fun! 

 

Group Size Max 25 

Time 20’ – 30’ 

Objectives 

 Speed of reaction,  

 Attention,  

 Ability of aiming for an objective,  

 Agility 

Materials One ball 

Variations More people in the middle, or more balls could be added to increase the difficulty. 
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Εκπαιδευτική Δραστηριότητα|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Τίτλος Tonanaal 

Σύνοψη 

Το παιχνίδι απαιτεί μία ομάδα ανθρώπων, που όσο μεγαλύτερη είναι τόσο το καλύτερο. 

Οι παίκτες δημιουργούν έναν κύκλο ενώ ένας στέκεται στη μέση του κύκλου. Οι 

υπόλοιποι παίκτες, ένας προς έναν, προσπαθούν να χτυπήσουν με μία μπάλα τον παίκτη 

του κέντρου. Αν κάποιος καταφέρει να πετύχει τον παίκτη, το παιχνίδι συνεχίζεται 

κανονικά και κάθε επόμενος παίκτης πρέπει να ρίξει. Αν κάποιος αστοχήσει, τότε μπαίνει 

εκείνος στο κέντρο. Αν ο παίκτης στο κέντρο του κύκλου πιάσει τη μπάλα τότε τη ρίχνει 

σε κάποιον από τους παίκτες του κύκλου. Αν ευστοχήσει τότε αλλάζουν θέσεις.  

Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι ανταγωνιστικό αλλά όσο πιο γρήγορο είναι τόσο πιο 

διασκεδαστικό γίνεται! 

Αρ. Συμμετεχόντων Μέγιστος: 25 

Διάρκεια 20’-30’ 

Στόχοι 

 Ταχύτητα αντίδρασης  (αντανακλαστικά),  

 Προσοχή,  

 Ικανότητα επικέντρωσης στον στόχο,  

 Ευκινησία 

Υλικά Μία (1) μπάλα 

Μεταβλητές 

Μπορούν να προστεθούν περισσότερα άτομα στο κέντρο ή να χρησιμοποιηθούν 

περισσότερες μπάλες ώστε να αυξηθεί το επίπεδο δυσκολίας. 

 


