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Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.

Βαθμολογία
Ο παίκτης που συμπληρώνει την τέταρτη πλευρά ενός τετραγώνου κερδίζει πόντους. 
Οι πόντοι καθορίζονται από την κατηγορία στην οποία ανήκει το απειλούμενο ζώο
που τοποθετείται στο καταφύγιο και αναγράφονται στο πίσω μέρος της μάρκας.

Τα 16 υπερυψωμένα τετράγωνα στο κέντρο του ταμπλό δίνουν 1 επιπλέον πόντο
το καθένα. Συνολικά οι πόντοι στο παιχνίδι είναι: 228 + 16 = 244.
Όταν τελειώσει το παιχνίδι, αθροίζουμε τους πόντους όλων των παικτών,
οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνολικά 244. Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, σήμερα

τα είδη ζώων και φυτών εξαφανίζονται τουλάχιστον 1.000 φορές
πιο γρήγορα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο κατά
τα τελευταία 65.000.000 χρόνια.
Η αιτία για το 75% των ειδών που εξαφανίζονται στις μέρες μας είναι
η καταστροφή του βιοτόπου. Σε όλους τους βιοτόπους σε ολόκληρο
τον κόσμο τα είδη απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση: 1 στα 4 
θηλαστικά, 1 στα 8 πουλιά, 1 στους 5 καρχαρίες, 1 στα 4 κωνοφόρα 
δέντρα και 1 στα 3 αμφίβια. Η κύρια αιτία αυτής της κατάστασης
είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
Το παιχνίδι στηρίζεται στην ιδέα ότι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο 
προσπαθούν να σώσουν τα απειλούμενα είδη προστατεύοντας
τα δάση, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και δημιουργώντας 
καταφύγια άγριας ζωής.παίζω και µαθαίνω

Κατηγορία Ζώα Πλήθος  Πόντοι για Σύνολο
    ζώων κάθε ζώο πόντων

Κατηγορία 1 12 12 5 60

Κατηγορία 2 12 24 4 96

Κατηγορία 3  4 16 3 48

Κατηγορία 4  2 12 2 24

      = 228

ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ
ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇÓ

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ
ÄÉÁÓÙÓÇÓ

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-99
2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ
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Προετοιμασία

Το παιχνίδι αυτό είναι κατάλληλο για να ενημερωθούν τα παιδιά και να αντιληφθούν
τη σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος. Με βάση τις παρακάτω 
ιδέες/ερωτήσεις μπορείτε να κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
– Συζητήστε τις διαφορές μεταξύ ενός είδους που έχει εξαφανιστεί, ενός που κινδυνεύει 
να εξαφανιστεί και ενός που απειλείται με εξαφάνιση. Φτιάξτε έναν κατάλογο με ζώα που 
ανήκουν σε κάθε κατηγορία.
– Για ποιους λόγους κινδυνεύει με εξαφάνιση ένα είδος;
– Γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα είδη που κινδυνεύουν;

Χρησιμοποιήστε τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στο παιχνίδι και ενθαρρύνετε
τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες και να μάθουν περισσότερα για καθένα
από τα ζώα.

Πώς παίζεται

Κατηγορία 1
Στο παιχνίδι υπάρχουν 12 ζώα που ανήκουν
στην Κατηγορία 1 και αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό 
κίνδυνο εξαφάνισης. Γι’ αυτόν τον λόγο τα συγκεκριμένα 
ζώα βαθμολογούνται με 5 πόντους το καθένα.

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,

Ο παίκτης που δημιουργεί ένα τετράγωνο 
ξαναπαίζει και έχει τη δυνατότητα να 
τοποθετήσει άλλον έναν φράχτη. Αν δεν μπορεί 
να δημιουργήσει τετράγωνο, τότε παίζει
ο επόμενος παίκτης.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλα
τα τετράγωνα έχουν διεκδικηθεί
και δεν μπορούν να τοποθετηθούν
άλλοι φράχτες.

• Ο παίκτης που συμπληρώνει την τέταρτη πλευρά ενός τετραγώνου δημιουργεί
 ένα καταφύγιο άγριας ζωής και το διεκδικεί ως εξής:
 Παίρνει μία μάρκα ζώου από το σακούλι και τη βάζει στο τετράγωνο
 για να δημιουργήσει το καταφύγιο. 
• Ο παίκτης κερδίζει τόσους πόντους όσοι αναγράφονται στην πίσω πλευρά
 της μάρκας που τοποθέτησε στο καταφύγιο και σημειώνει τους πόντους του
 στο μπλοκ βαθμολογίας.
• Αν το καταφύγιο που δημιούργησε και διεκδικεί
 ένας παίκτης βρίσκεται στα υπερυψωμένα
 τετράγωνα του ταμπλό, ο παίκτης κερδίζει
 άλλον έναν βαθμό. 

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο. Βάλτε τις μάρκες των ζώων στο υφασμάτινο σακούλι 
και στη συνέχεια τοποθετήστε τους φράχτες από χορτάρι, το σακούλι, το μπλοκ 
βαθμολογίας και το μολύβι στο κέντρο.

Γνωριμία με τα ζώα
Στο παιχνίδι υπάρχουν 64 μάρκες ζώων. Στην επάνω πλευρά της μάρκας υπάρχει
η φωτογραφία του απειλούμενου ζώου, ενώ στην κάτω πλευρά αναγράφονται οι πόντοι. 
Όσο περισσότερο κινδυνεύει ένα ζώο να εξαφανιστεί, τόσο περισσότεροι πόντοι 
αναγράφονται στην πίσω πλευρά της μάρκας. Απειλούμενα είδη είναι αυτά που 
απειλείται η επιβίωσή τους και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Η Διεθνής Ένωση 
Προστασίας της Φύσης κατατάσσει τα απειλούμενα είδη σε διαφορετικές κατηγορίες, 
ανάλογα με το πόσο άμεσα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Η επίσημη ταξινόμηση
των ειδών που απειλούνται είναι η εξής:

Κατηγορία 4
Στο παιχνίδι υπάρχουν 2 ζώα που ανήκουν
στην Κατηγορία 4 και ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον
να κινδυνέψουν με εξαφάνιση. Γι’ αυτόν τον λόγο
τα συγκεκριμένα ζώα βαθμολογούνται με 2 πόντους
το καθένα.

Κατηγορία 2
Στο παιχνίδι υπάρχουν 12 ζώα που ανήκουν
στην Κατηγορία 2 και αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο 
εξαφάνισης. Γι’ αυτόν τον λόγο τα συγκεκριμένα ζώα 
βαθμολογούνται με 4 πόντους το καθένα.

Κατηγορία 3
Στο παιχνίδι υπάρχουν 4 ζώα που ανήκουν
στην Κατηγορία 3 και αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο 
εξαφάνισης. Γι’ αυτόν τον λόγο τα συγκεκριμένα ζώα 
βαθμολογούνται με 3 πόντους το καθένα.

Πρώτος ξεκινάει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και τοποθετεί έναν φράχτη από χορτάρι 
σε ένα από τα οριζόντια ή κάθετα αυλάκια στο ταμπλό. 
Κάθε φράχτης αντιστοιχεί σε μία πλευρά ενός τετραγώνου. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Σκοπός κάθε παίκτη είναι να δημιουργήσει ένα τετράγωνο-καταφύγιο άγριας ζωής.
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