
Πώς παίζεται το παιχνίδι
Ο παίκτης που θα κάνει «μουουου» πιο δυνατά παίζει πρώτος. Ξεκινά το παιχνίδι 
ρίχνοντας και τα δύο ζάρια.

Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη που φορά πιτζάμες με τον ίδιο 
χρωματικό συνδυασμό με αυτόν που δείχνουν τα ζάρια. Για παράδειγμα, αν τα 
ζάρια δείξουν κόκκινο και πορτοκαλί, τότε όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπι-
τζαμούλη που φορά πιτζάμες με κόκκινο και πορτοκαλί χρωματικό συνδυασμό. 
Ο πρώτος παίκτης που θα βρει τον συγκεκριμένο Μοσχοπιτζαμούλη τον κερδίζει. 

ΚΟΚΚΙΝΟ + ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Τέλος του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχει άλλος Μοσχοπιτζαμούλης στην επίπεδη επιφά-
νεια. Νικητής είναι αυτός που έχει μαζέψει τους περισσότερους Μοσχοπιτζαμούληδες.

Προετοιμασία του παιχνιδιού

Πώς παίζεται το παιχνίδι

6

10

10
6 χαρακτηριστικά:
καρέκλα, καπέλο,

πουκάμισο, πιτζάμα,
κιθάρα, παντόφλες

αριθμός στην
πίσω όψη των

Μοσχοπιτζαμούληδων
για να ελέγξεις την

απάντησή σου

Τι είναι οι κάρτες αποστολών 
Όλες οι κάρτες αποστολών δείχνουν έναν Μοσχοπιτζαμούλη που σκέφτεται. Οι κάρτες 
έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να τις χωρίσουμε σε 4 κατηγορίες.  

Χρώμα και είδος πράγματος: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να 
βρεις τον Μοσχοπιτζαμούλη που έχει το συγκεκριμένο χρώμα και το συγκεκριμένο 
πράγμα.

Χρώμα και αριθμός: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει τα συγκεκριμένα χρώματα και τον συγκεκριμένο αριθμό 
αντικειμένων, π.χ. πουκάμισο, πιτζάμα, καπέλο, παντόφλες, κέικ κ.λπ.

Μοτίβα/σχήματα: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει το συγκεκριμένο μοτίβο ή σχήμα μαζί με άλλα γνωρίσματα 
σχετικά με το χρώμα, το πράγμα ή τον αριθμό.

Αναγνώριση της σκιάς: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μια 
σκιά και πρέπει να βρεις τον Μοσχοπιτζαμούλη που ταιριάζει με τη σκιά αυτή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα Χ πάνω σε οποιοδήποτε χρώμα / πράγμα / αριθμό / σχήμα / μοτίβο 
σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στους Μοσχοπιτζαμούληδες. 
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Υπάρχει μόνο ένας Μοσχοπιτζαμούλης με τον χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν 
τα ζάρια. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, ρίχνει τα 
ζάρια, οπότε όλοι μαζί αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τον νέο 
χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν τα ζάρια. Αν ένας χρωματικός συνδυασμός 
εμφανιστεί ξανά και τον Μοσχοπιτζαμούλη με αυτόν τον χρωματικό συνδυασμό τον 
έχει ήδη πάρει κάποιος παίκτης, ο παίκτης αυτός πρέπει να δείξει τον συγκεκριμένο 
Μοσχοπιτζαμούλη στους άλλους.

Σκοπός
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα χαρακτηριστικά που απεικονίζουν οι 
κάρτες αποστολών. Ο παίκτης που θα μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών 
κερδίζει.

Απλώστε τους Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να βλέπετε και 
τους 21 φίλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια. Ανακατέψτε τις κάρτες αποστολών και τοποθε-
τήστε τες σε μια στοίβα, με τις αποστολές προς τα κάτω. 

Ο παίκτης που θα κάνει «μουουου» πιο δυνατά ξεκινά το παιχνίδι παίρνοντας μια κάρτα 
αποστολών και ανακοινώνοντας τι ζητά η κάρτα αυτή.

Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη που έχει ό,τι ζητά η κάρτα αποστο-
λών. Αν, για παράδειγμα, η κάρτα αποστολών έχει αστέρια και τον αριθμό 6, οι παίκτες 
πρέπει να βρουν έναν Μοσχοπιτζαμούλη με 6 χαρακτηριστικά και που φορά κάτι με 
αστέρια.

Ο πρώτος παίκτης που αγγίζει αυτή την κάρτα τη σηκώνει και τη δείχνει στους άλλους 
παίκτες.

Αν ο παίκτης βρήκε τον σωστό Μοσχοπιτζαμούλη, κρατά την κάρτα αποστολών και 
ξαναβάζει τον Μοσχοπιτζαμούλη μαζί με τους άλλους.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει έναν αριθμό κάτω δεξιά και ο Μοσχοπιτζαμούλης που είναι 
η σωστή απάντηση έχει τον ίδιο αριθμό στο πίσω μέρος.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει μία μόνο σωστή απάντηση, δηλαδή ένας μόνο Μοσχοπιτζα-
μούλης έχει τα χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αποστολών.

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, σηκώνει μια 
νέα κάρτα αποστολών και όλοι αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα 
χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αυτή. 

Τέλος του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν έχει μείνει αναπάντητη καμία κάρτα αποστολών. Νικητής 
είναι ο παίκτης που έχει μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν παίζουν πολύ μικρά παιδιά, το παιχνίδι μπορεί να γίνει πιο εύκολο. 
Όταν ένας παίκτης βρίσκει τον Μοσχοπιτζαμούλη που είναι η «απάντηση» σε μια κάρτα 
αποστολών, παίρνει και τις δύο αυτές κάρτες. Έτσι οι Μοσχοπιτζαμούληδες λιγοστεύουν 
συνεχώς και οι παίχτες «ψάχνουν» κάθε φορά την «απάντηση» ανάμεσα σε λιγότερους 
Μοσχοπιτζαμούληδες. 

Ο  Άκης Μοσχαράκης διοργανώνει τα καλύτερα πιτζάμα πάρτι. Κάλεσε τους 
φίλους του τους Μοσχοπιτζαμούληδες κι αυτοί ήρθαν ντυμένοι με πολύχρωμες 
πιτζάμες. Στο πάρτι θα υπάρχουν μπαλόνια, κέικ, αναψυκτικά, δώρα και πολλά 
παιχνίδια!

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3-7
ΠΑΙΚΤΕΣ: 2 ή περισσότεροι

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη που φορά πιτζάμες με τον ίδιο συνδυασμό 
χρωμάτων με αυτόν που δείχνουν τα ζάρια.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα μαζέψει τους περισσότερους Μοσχοπιτζαμούληδες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1
Σκοπός

Προετοιμασία του παιχνιδιού
Απλώστε και τους 21 Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να 
τους βλέπετε όλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια.

ÐÉÔÆÁÌÁ
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Χρώμα και αριθμός: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει τα συγκεκριμένα χρώματα και τον συγκεκριμένο αριθμό 
αντικειμένων, π.χ. πουκάμισο, πιτζάμα, καπέλο, παντόφλες, κέικ κ.λπ.

Μοτίβα/σχήματα: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει το συγκεκριμένο μοτίβο ή σχήμα μαζί με άλλα γνωρίσματα 
σχετικά με το χρώμα, το πράγμα ή τον αριθμό.

Αναγνώριση της σκιάς: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μια 
σκιά και πρέπει να βρεις τον Μοσχοπιτζαμούλη που ταιριάζει με τη σκιά αυτή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα Χ πάνω σε οποιοδήποτε χρώμα / πράγμα / αριθμό / σχήμα / μοτίβο 
σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στους Μοσχοπιτζαμούληδες. 

2 3

Υπάρχει μόνο ένας Μοσχοπιτζαμούλης με τον χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν 
τα ζάρια. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, ρίχνει τα 
ζάρια, οπότε όλοι μαζί αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τον νέο 
χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν τα ζάρια. Αν ένας χρωματικός συνδυασμός 
εμφανιστεί ξανά και τον Μοσχοπιτζαμούλη με αυτόν τον χρωματικό συνδυασμό τον 
έχει ήδη πάρει κάποιος παίκτης, ο παίκτης αυτός πρέπει να δείξει τον συγκεκριμένο 
Μοσχοπιτζαμούλη στους άλλους.

Σκοπός
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα χαρακτηριστικά που απεικονίζουν οι 
κάρτες αποστολών. Ο παίκτης που θα μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών 
κερδίζει.

Απλώστε τους Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να βλέπετε και 
τους 21 φίλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια. Ανακατέψτε τις κάρτες αποστολών και τοποθε-
τήστε τες σε μια στοίβα, με τις αποστολές προς τα κάτω. 

Ο παίκτης που θα κάνει «μουουου» πιο δυνατά ξεκινά το παιχνίδι παίρνοντας μια κάρτα 
αποστολών και ανακοινώνοντας τι ζητά η κάρτα αυτή.

Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη που έχει ό,τι ζητά η κάρτα αποστο-
λών. Αν, για παράδειγμα, η κάρτα αποστολών έχει αστέρια και τον αριθμό 6, οι παίκτες 
πρέπει να βρουν έναν Μοσχοπιτζαμούλη με 6 χαρακτηριστικά και που φορά κάτι με 
αστέρια.

Ο πρώτος παίκτης που αγγίζει αυτή την κάρτα τη σηκώνει και τη δείχνει στους άλλους 
παίκτες.

Αν ο παίκτης βρήκε τον σωστό Μοσχοπιτζαμούλη, κρατά την κάρτα αποστολών και 
ξαναβάζει τον Μοσχοπιτζαμούλη μαζί με τους άλλους.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει έναν αριθμό κάτω δεξιά και ο Μοσχοπιτζαμούλης που είναι 
η σωστή απάντηση έχει τον ίδιο αριθμό στο πίσω μέρος.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει μία μόνο σωστή απάντηση, δηλαδή ένας μόνο Μοσχοπιτζα-
μούλης έχει τα χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αποστολών.

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, σηκώνει μια 
νέα κάρτα αποστολών και όλοι αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα 
χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αυτή. 

Τέλος του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν έχει μείνει αναπάντητη καμία κάρτα αποστολών. Νικητής 
είναι ο παίκτης που έχει μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν παίζουν πολύ μικρά παιδιά, το παιχνίδι μπορεί να γίνει πιο εύκολο. 
Όταν ένας παίκτης βρίσκει τον Μοσχοπιτζαμούλη που είναι η «απάντηση» σε μια κάρτα 
αποστολών, παίρνει και τις δύο αυτές κάρτες. Έτσι οι Μοσχοπιτζαμούληδες λιγοστεύουν 
συνεχώς και οι παίχτες «ψάχνουν» κάθε φορά την «απάντηση» ανάμεσα σε λιγότερους 
Μοσχοπιτζαμούληδες. 

Ο  Άκης Μοσχαράκης διοργανώνει τα καλύτερα πιτζάμα πάρτι. Κάλεσε τους 
φίλους του τους Μοσχοπιτζαμούληδες κι αυτοί ήρθαν ντυμένοι με πολύχρωμες 
πιτζάμες. Στο πάρτι θα υπάρχουν μπαλόνια, κέικ, αναψυκτικά, δώρα και πολλά 
παιχνίδια!

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3-7
ΠΑΙΚΤΕΣ: 2 ή περισσότεροι

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη που φορά πιτζάμες με τον ίδιο συνδυασμό 
χρωμάτων με αυτόν που δείχνουν τα ζάρια.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα μαζέψει τους περισσότερους Μοσχοπιτζαμούληδες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1
Σκοπός

Προετοιμασία του παιχνιδιού
Απλώστε και τους 21 Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να 
τους βλέπετε όλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια.

ÐÉÔÆÁÌÁ
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Πώς παίζεται το παιχνίδι
Ο παίκτης που θα κάνει «μουουου» πιο δυνατά παίζει πρώτος. Ξεκινά το παιχνίδι 
ρίχνοντας και τα δύο ζάρια.

Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη που φορά πιτζάμες με τον ίδιο 
χρωματικό συνδυασμό με αυτόν που δείχνουν τα ζάρια. Για παράδειγμα, αν τα 
ζάρια δείξουν κόκκινο και πορτοκαλί, τότε όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπι-
τζαμούλη που φορά πιτζάμες με κόκκινο και πορτοκαλί χρωματικό συνδυασμό. 
Ο πρώτος παίκτης που θα βρει τον συγκεκριμένο Μοσχοπιτζαμούλη τον κερδίζει. 

ΚΟΚΚΙΝΟ + ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Τέλος του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχει άλλος Μοσχοπιτζαμούλης στην επίπεδη επιφά-
νεια. Νικητής είναι αυτός που έχει μαζέψει τους περισσότερους Μοσχοπιτζαμούληδες.

Προετοιμασία του παιχνιδιού

Πώς παίζεται το παιχνίδι

6

10

10
6 χαρακτηριστικά:
καρέκλα, καπέλο,

πουκάμισο, πιτζάμα,
κιθάρα, παντόφλες

αριθμός στην
πίσω όψη των

Μοσχοπιτζαμούληδων
για να ελέγξεις την

απάντησή σου

Τι είναι οι κάρτες αποστολών 
Όλες οι κάρτες αποστολών δείχνουν έναν Μοσχοπιτζαμούλη που σκέφτεται. Οι κάρτες 
έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να τις χωρίσουμε σε 4 κατηγορίες.  

Χρώμα και είδος πράγματος: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να 
βρεις τον Μοσχοπιτζαμούλη που έχει το συγκεκριμένο χρώμα και το συγκεκριμένο 
πράγμα.

Χρώμα και αριθμός: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει τα συγκεκριμένα χρώματα και τον συγκεκριμένο αριθμό 
αντικειμένων, π.χ. πουκάμισο, πιτζάμα, καπέλο, παντόφλες, κέικ κ.λπ.

Μοτίβα/σχήματα: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας σού ζητούν να βρεις τον 
Μοσχοπιτζαμούλη που έχει το συγκεκριμένο μοτίβο ή σχήμα μαζί με άλλα γνωρίσματα 
σχετικά με το χρώμα, το πράγμα ή τον αριθμό.

Αναγνώριση της σκιάς: Οι κάρτες αποστολών αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μια 
σκιά και πρέπει να βρεις τον Μοσχοπιτζαμούλη που ταιριάζει με τη σκιά αυτή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα Χ πάνω σε οποιοδήποτε χρώμα / πράγμα / αριθμό / σχήμα / μοτίβο 
σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στους Μοσχοπιτζαμούληδες. 
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Υπάρχει μόνο ένας Μοσχοπιτζαμούλης με τον χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν 
τα ζάρια. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, ρίχνει τα 
ζάρια, οπότε όλοι μαζί αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τον νέο 
χρωματικό συνδυασμό που θα δείξουν τα ζάρια. Αν ένας χρωματικός συνδυασμός 
εμφανιστεί ξανά και τον Μοσχοπιτζαμούλη με αυτόν τον χρωματικό συνδυασμό τον 
έχει ήδη πάρει κάποιος παίκτης, ο παίκτης αυτός πρέπει να δείξει τον συγκεκριμένο 
Μοσχοπιτζαμούλη στους άλλους.

Σκοπός
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα χαρακτηριστικά που απεικονίζουν οι 
κάρτες αποστολών. Ο παίκτης που θα μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών 
κερδίζει.

Απλώστε τους Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να βλέπετε και 
τους 21 φίλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια. Ανακατέψτε τις κάρτες αποστολών και τοποθε-
τήστε τες σε μια στοίβα, με τις αποστολές προς τα κάτω. 

Ο παίκτης που θα κάνει «μουουου» πιο δυνατά ξεκινά το παιχνίδι παίρνοντας μια κάρτα 
αποστολών και ανακοινώνοντας τι ζητά η κάρτα αυτή.

Όλοι οι παίκτες ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη που έχει ό,τι ζητά η κάρτα αποστο-
λών. Αν, για παράδειγμα, η κάρτα αποστολών έχει αστέρια και τον αριθμό 6, οι παίκτες 
πρέπει να βρουν έναν Μοσχοπιτζαμούλη με 6 χαρακτηριστικά και που φορά κάτι με 
αστέρια.

Ο πρώτος παίκτης που αγγίζει αυτή την κάρτα τη σηκώνει και τη δείχνει στους άλλους 
παίκτες.

Αν ο παίκτης βρήκε τον σωστό Μοσχοπιτζαμούλη, κρατά την κάρτα αποστολών και 
ξαναβάζει τον Μοσχοπιτζαμούλη μαζί με τους άλλους.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει έναν αριθμό κάτω δεξιά και ο Μοσχοπιτζαμούλης που είναι 
η σωστή απάντηση έχει τον ίδιο αριθμό στο πίσω μέρος.

Κάθε κάρτα αποστολών έχει μία μόνο σωστή απάντηση, δηλαδή ένας μόνο Μοσχοπιτζα-
μούλης έχει τα χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αποστολών.

Το παιχνίδι συνεχίζεται και ο επόμενος παίκτης, στα αριστερά του πρώτου, σηκώνει μια 
νέα κάρτα αποστολών και όλοι αρχίζουν να ψάχνουν για τον Μοσχοπιτζαμούλη με τα 
χαρακτηριστικά που ζητά η κάρτα αυτή. 

Τέλος του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν έχει μείνει αναπάντητη καμία κάρτα αποστολών. Νικητής 
είναι ο παίκτης που έχει μαζέψει τις περισσότερες κάρτες αποστολών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν παίζουν πολύ μικρά παιδιά, το παιχνίδι μπορεί να γίνει πιο εύκολο. 
Όταν ένας παίκτης βρίσκει τον Μοσχοπιτζαμούλη που είναι η «απάντηση» σε μια κάρτα 
αποστολών, παίρνει και τις δύο αυτές κάρτες. Έτσι οι Μοσχοπιτζαμούληδες λιγοστεύουν 
συνεχώς και οι παίχτες «ψάχνουν» κάθε φορά την «απάντηση» ανάμεσα σε λιγότερους 
Μοσχοπιτζαμούληδες. 

Ο  Άκης Μοσχαράκης διοργανώνει τα καλύτερα πιτζάμα πάρτι. Κάλεσε τους 
φίλους του τους Μοσχοπιτζαμούληδες κι αυτοί ήρθαν ντυμένοι με πολύχρωμες 
πιτζάμες. Στο πάρτι θα υπάρχουν μπαλόνια, κέικ, αναψυκτικά, δώρα και πολλά 
παιχνίδια!

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3-7
ΠΑΙΚΤΕΣ: 2 ή περισσότεροι

Βρες πρώτος/πρώτη τον Μοσχοπιτζαμούλη που φορά πιτζάμες με τον ίδιο συνδυασμό 
χρωμάτων με αυτόν που δείχνουν τα ζάρια.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα μαζέψει τους περισσότερους Μοσχοπιτζαμούληδες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1
Σκοπός

Προετοιμασία του παιχνιδιού
Απλώστε και τους 21 Μοσχοπιτζαμούληδες σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να 
τους βλέπετε όλους. Έχετε κοντά σας τα ζάρια.
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