
Ηλικίες: 6-99
Παίκτες: 1-2

Μεγάλο πάρτι ετοιμάζεται στο δάσος και όλοι τρέχουν να βοηθήσουν. Διασκέδασε 
παίρνοντας μέρος κι εσύ στις ετοιμασίες! Πρέπει να μαζέψεις τις τροφές που 
δείχνουν οι κάρτες σου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Βοήθησε τα ζωάκια να σκάψουν 
και να φέρουν στην επιφάνεια τις τροφές. Πρέπει να είσαι καλός και γρήγορος 
ανιχνευτής, γιατί υπάρχουν κι άλλα ζωάκια που σκάβουν ψάχνοντας, ενώ και οι 
υπόγειες διαδρομές είναι μπερδεμένες! Πραγματικός λαβύρινθος!   

Εμπρός! Έλα να δούμε ποιος θα μαζέψει πρώτος τις τροφές της κάρτας του και θα 
περάσει τέλεια στο πάρτι!

Τα στοιχεία του παιχνιδιού
Σβούρα: Η σβούρα είναι χωρισμένη σε 7 μέρη,
στα 5 από τα οποία υπάρχει από ένα διαφορε-
τικό ζωάκι: κουνέλι, ποντικός, σκίουρος,
ασβός και τυφλοπόντικας. Τα ζωάκια στη
σβούρα σού δείχνουν ποιανού ζώου τη
διαδρομή πρέπει να ακολουθήσεις για να
φέρεις στην επιφάνεια την τροφή που 
εκείνο βρήκε. 

 

Ο νικητής του παιχνιδιού: Κάθε παίκτης έχει μια κάρτα με τις τροφές για το 
πάρτι. Πρέπει να μαζέψει τις τροφές όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ο πρώτος παίκτης 
που θα βρει όλες τις τροφές της κάρτας είναι ο νικητής.

Δυο λόγια για την ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Είτε κερδίσεις το παιχνίδι είτε όχι, το βέβαιο 
είναι ότι θα κερδίσεις καρδούλες τοποθετώντας τις επιπλέον τροφές στη σακού-
λα «προσφοράς». Αποτελεί στόχο μας να τονίσουμε την αξία της προσφοράς, την 
αξία τού να δίνεις σε όσους δεν έχουν.

5. Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου ένας παίκτης ανακοινώσει ότι βρήκε όλες 
 τις τροφές που έχει η κάρτα του.

6. Οι επιπλέον τροφές που πιθανώς έχεις μαζέψει και δεν περιλαμβάνονται στην 
 κάρτα σου δεν πρέπει να πεταχτούν. Βάλ’ τες μέσα στη σακούλα προσφοράς 
 γι’ αυτούς που δεν έχουν φαγητό.

ÓÕÍÁÑÐÁÓÔÉÊÏÉ

ËÁÂÕÑÉÍÈÏÉ
ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÓÊÅØÇÓ
ÊÁÉ ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁÓ

παίζω και µαθαίνω
©2018 Chalk and Chuckles 

Παραλλαγή για μικρότερα παιδιά
Για τα μικρότερα παιδιά, κάντε τον λαβύρινθο πιο απλό. Χρησιμοποιήστε μόνο 
δύο πινακίδες, αυτή με τα ζωάκια και αυτή με τις τροφές.

Με έναν παίκτη
Μπορείς να εξασκηθείς και να βελτιώσεις την ταχύτητά σου στη νοερή ιχνηλάτη-
ση βρίσκοντας τις τροφές μιας κάρτας. Αν φέρεις «Ανταλλαγή μάρκας» στη 
σβούρα, αντάλλαξε μια μάρκα με μια άλλη, όποια χρειάζεσαι. Αν φέρεις «Ανταλ-
λαγή κάρτας», αντάλλαξε την κάρτα σου με τις τροφές για το πάρτι με οποιαδήπο-
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Προετοιμασία του παιχνιδιού
Κάθε παίκτης παίρνει 3 πινακίδες (ζωάκια, 
υπόγειες διαδρομές και τροφές).
Τις τοποθετεί όπως δείχνει η εικόνα, με τα 
ζωάκια πάνω, τις τροφές κάτω και τις υπόγειες 
διαδρομές ανάμεσά τους.
Οι κάρτες με τις τροφές για το πάρτι ανακατεύ-
ονται και κάθε παίκτης παίρνει από μία. Οι 
υπόλοιπες βγαίνουν από το παιχνίδι.
Η σβούρα τοποθετείται κάπου όπου τη φτάνουν 
όλοι οι παίκτες.
Οι μάρκες χωρίζονται, ανά τροφή, σε 5 στοίβες.

2

Καρδούλες: Υπάρχουν δύο καρδούλες, τις οποίες παίρνει 
όποιος προσφέρει τις επιπλέον τροφές του.

Σακούλα προσφοράς: Σακούλα για να βάλεις μέσα τις
επιπλέον τροφές.

Ανταλλαγή μάρκας: Αν η σβούρα σταματήσει στο            , ο παίκτης πρέπει να 
ανταλλάξει μία, οποιαδήποτε, από τις μάρκες του με μία από τις μάρκες του
άλλου παίκτη. Ο παίκτης που γύρισε τη σβούρα αποφασίζει ποια μάρκα θέλει
από τον άλλον παίκτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταλλάξει τη μάρκα που 
του ζητήθηκε. Αν δεν έχει καμία μάρκα, δε γίνεται ανταλλαγή σε αυτόν τον γύρο. 

Ανταλλαγή κάρτας: Αν φέρεις            , πρέπει να ανταλλάξεις την κάρτα σου με τις 
τροφές για το πάρτι με αυτήν του άλλου παίκτη.

Κάρτες με τις τροφές για το πάρτι: Αυτές οι 8 κάρτες σού λένε τι τροφές 
πρέπει να πας εσύ στο πάρτι.

20 μάρκες με 5 διαφορετικές τροφές

Πώς παίζεται το παιχνίδι
Με δύο παίκτες
1. Κάθε παίκτης φτιάχνει με τις τρεις πινακίδες τη δική του πίστα. Πρώτος παίζει 
 ο μικρότερος παίκτης. 

2. Οι παίκτες γυρίζουν τη σβούρα. Αν η σβούρα σταματήσει σε:      
 α) Ζωάκι

Ο κάθε παίκτης πρέπει να ακολουθήσει με το μυαλό του (νοερή ιχνηλάτη-
ση), και χωρίς να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του, την υπόγεια διαδρομή 
από το ζωάκι αυτό μέχρι την τροφή. 

Ο πρώτος παίκτης που θα φωνάξει «ΤΟ ΒΡΗΚΑ» σηκώνει τη μάρκα με την 
τροφή που βρήκε το ζωάκι. Τότε, ο άλλος παίκτης πρέπει να σταματήσει 
να ιχνηλατεί.

Ο παίκτης που φώναξε πρέπει να δείξει με το δάχτυλό του στον άλλον τη 
διαδρομή που ακολούθησε νοερά για να αποδείξει ότι είναι σωστή.  

Αν ο παίκτης μπερδεύτηκε κατά τη διαδρομή και έκανε λάθος, τότε 
πρέπει να επιστρέψει τη μάρκα.

Ο παίκτης που φώναξε πρώτος «ΤΟ ΒΡΗΚΑ» και απέδειξε ότι ακολούθησε 
τη σωστή διαδρομή κρατάει τη μάρκα με την τροφή. 
Αν, π.χ., η σβούρα δείξει το κουνέλι, πρέπει και οι δύο παίκτες να ακολου-
θήσουν νοερά, στην πίστα του ο καθένας, τη διαδρομή που ακολούθησε το 
κουνέλι σκάβοντας για να φτάσει στην τροφή του. Ο παίκτης που βρήκε τη 
διαδρομή μέχρι την τροφή (π.χ. πατάτες) πρέπει να φωνάξει «ΤΟ ΒΡΗΚΑ» 
και να σηκώσει τη μάρκα που δείχνει την τροφή. Στη συνέχεια, πρέπει να 
δείξει με το δάχτυλο στον άλλον παίκτη τη διαδρομή που ακολούθησε. Αν 
όντως ακολούθησε τη σωστή διαδρομή, παίρνει τη μάρκα με τις πατάτες.

Φύλλα Καρότα Φρούτα Βελανίδια Πατάτες

β) Ανταλλαγή μάρκας. Οι παίκτες πρέπει να ανταλλάξουν μία από τις μάρκες 
 τους.

γ) Ανταλλαγή κάρτας. Φαίνεται ότι οι κάρτες με τις τροφές για το πάρτι μπερ-
 δεύτηκαν. Ανταλλάξτε τις κάρτες σας. 
 Πρέπει να ανταλλάξεις την κάρτα σου με αυτήν του άλλου παίκτη, ακόμα κι 
 αν δεν το θέλεις.

3. Έπειτα από κάθε γύρο και οι δύο παίκτες αναποδογυρίζουν μία από τις τρεις 
 πινακίδες που αποτελούν την πίστα τους.

4. Οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν γυρίζοντας, ο καθένας με τη σειρά του, τη 
 σβούρα.
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