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• Ζάρι σχημάτων: Το ζάρι των σχημάτων σάς κατευθύνει για να διαλέξετε τις κάρτες
   με το ίδιο σχήμα ή σχήματα. Στις πλευρές αυτού του ζαριού υπάρχουν τα εξής σχήματα:

• Ζάρια αριθμών: Τα ζάρια των αριθμών καθορίζουν πόσες κάρτες σχημάτων πρέπει
   να πάρετε για να ζωγραφίσετε. Κάθε ζάρι είναι αριθμημένο από το 1 έως το 6. Μπορείτε
   να ρίχνετε μόνο το ένα ζάρι ανάλογα με το επίπεδο των παικτών ή για να δημιουργήσετε
   μια πιο σύντομη ιστορία. Για παράδειγμα, ρίχνετε τα ζάρια των αριθμών και φέρνετε
   6 και 2. Ρίχνετε και το ζάρι των σχημάτων και φέρνετε κύκλο και τρίγωνο. Θα πάρετε
   συνολικά 8 κάρτες. Αν πάρετε 6 κάρτες με κύκλο, τότε θα πρέπει να πάρετε 2 κάρτες με
   τρίγωνο, ή το αντίστροφο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κάθε σχήματος.
• Κάρτες με σχήματα: Υπάρχουν 36 κάρτες με 3 σχήματα: κύκλος,
   τετράγωνο και τρίγωνο. Σε κάθε κάρτα υπάρχει μόνο ένα σχήμα. 
   Κάθε κάρτα υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα το πόσες φορές  
   επαναλαμβάνεται σε αυτήν το σχήμα.
• Μαρκαδόροι που σβήνουν: Μπορείτε να ζωγραφίζετε
   πάνω στις κάρτες με τους μαρκαδόρους και μετά 
   να σβήνετε τις ζωγραφιές σας για να ξαναχρησιμοποιήσετε 
   τις κάρτες. Φροντίστε να τις σβήνετε καλά, γιατί, αν τις 
   αφήσετε για μεγάλο διάστημα, μπορεί να μείνει σημάδι 
   που θα είναι δύσκολο να σβηστεί.
• Κλεψύδρα: Η κλεψύδρα καθορίζει τον χρόνο που έχετε
   στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε την ιστορία σας.

Παιχνίδι 1: Ατομική αφήγηση
Ρίξτε το ζάρι των σχημάτων και τα δύο ζάρια των αριθμών. Πάρτε όσες κάρτες 
δείχνουν τα ζάρια των αριθμών. Οι κάρτες πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα με αυτό που 
δείχνει το ζάρι των σχημάτων.
Ζωγραφίστε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα προσθέτοντας λεπτομέρειες σε 
κάθε σχήμα. Κάθε ζωγραφιά θα γίνει έτσι αφορμή για την αφήγηση της ιστορίας σας. 
Φτιάξτε μια ιστορία που θα συνδέει όλες τις ζωγραφιές σας. Θα μπορούσατε επίσης 
να σχεδιάσετε αυτές τις ιστορίες σε δικό σας μπλοκ ζωγραφικής.

Έχετε παρέα; Ζωγραφίστε και διηγηθείτε ιστορίες με τη σειρά
Παίξτε όπως παραπάνω, με έναν παίκτη να ζωγραφίζει και να λέει την ιστορία του 
πρώτος. Όταν τελειώσει ο πρώτος παίκτης, είναι η σειρά του δεύτερου. Ρίξτε τα 
ζάρια, ζωγραφίστε και πείτε την ιστορία σας. 

Παιχνίδι 2: Παίξτε με τον χρόνο
(για 2 ή περισσότερους παίκτες)
Παίξτε όπως στο Παιχνίδι 1, ζωγραφίζοντας αντικείμενα στις κάρτες με τα σχήματα. 
Συμφωνήστε εξαρχής ότι ο χρόνος αφήγησης θα είναι 1 λεπτό ή περισσότερο. 
Χρησιμοποιήστε την κλεψύδρα για να χρονομετρήσετε την ιστορία σας. Αν αποφασίσετε
ο χρόνος αφήγησης να είναι πάνω από 1 λεπτό, αναποδογυρίστε την κλεψύδρα ξανά για
το επόμενο λεπτό. Η ιστορία πρέπει να έχει ένα λογικό τέλος και να ολοκληρωθεί στον 
χρόνο που έχει συμφωνηθεί.

Τελειώστε ομαλά την ιστορία
Ένας καλός αφηγητής ολοκληρώνει την ιστορία του χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς.
Ο ακροατής μπορεί να ισχυριστεί ότι ο αφηγητής επαναλαμβάνεται ή διστάζει κατά την 
αφήγηση της ιστορίας του. 
Επανάληψη: Αν στην ιστορία επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα ή χρησιμοποιείται η ίδια φράση.
Δισταγμός: Αν ο αφηγητής κάνει πολλές παύσεις.

Παραλλαγές
• Αποφασίστε για το θέμα, τον τίτλο ή το είδος της ιστορίας. Κατόπιν όλες οι ζωγραφιές θα
   πρέπει να αντιστοιχούν στο συμφωνημένο θέμα ή να ταιριάζουν με τον τίτλο της ιστορίας.
• Τα ζωγραφισμένα στοιχεία της ιστορίας θα καθοδηγούν τότε την αφήγηση.
   Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι «Οι καταπληκτικές διακοπές μου», μπορείτε να
   ζωγραφίσετε βουνά, αποσκευές, παραλίες, παγωτά κ.λπ. Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες. 

Ζωγραφική
Συνεργαστείτε για να αποφασίσετε όλοι μαζί για τον τίτλο/το είδος ή το τέλος
μιας ιστορίας. Για παράδειγμα:
Τίτλος ιστορίας: «Εξωγήινοι στη Γη».
Είδος ιστορίας: Τρόμου.
Τέλος ιστορίας: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».
Όλοι οι παίκτες πρέπει τότε να ζωγραφίσουν στις κάρτες των σχημάτων τους 
αντικείμενα/στοιχεία που να ταιριάζουν με τον τίτλο, το είδος ή το τέλος της ιστορίας. 
Όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες τις ζωγραφιές τους, είναι ώρα να αρχίσει η αφήγηση. 

Παιχνίδι 3: Αφήγηση ιστορίας με συνεργασία των παικτών
• Για 2 παίκτες
   Ρίξτε και οι δύο παίκτες τα ζάρια των αριθμών και των σχημάτων και πάρτε
   τον αντίστοιχο αριθμό των καρτών.
• Για περισσότερους από 2 παίκτες
   Ανακατέψτε τις κάρτες των σχημάτων και μοιράστε ίσο αριθμό καρτών σε κάθε παίκτη.

Αφήγηση
• Καθορίστε ένα κριτήριο για να αποφασίσετε ποιος θα ξεκινήσει την ιστορία
   (π.χ. ο παίκτης που τελείωσε πιο πρόσφατα την ανάγνωση ενός βιβλίου ή όποιος
   σκεφτεί τη μεγαλύτερη λέξη). Φανείτε δημιουργικοί!
• Ο παίκτης που επιλέγεται ως αφηγητής αρχίζει να λέει την ιστορία του. Μπορεί να
   τη διηγηθεί με όποιον τρόπο θέλει, προσθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
   ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στις εικόνες που έχει ήδη ζωγραφίσει. Οι ζωγραφιές σας
   δε σας περιορίζουν και μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα στοιχεία στην ιστορία.
• Όποτε ένας παίκτης αναφέρει οποιοδήποτε από τα ζωγραφισμένα στοιχεία/αντικείμενα
   στην ιστορία του, βάζει την αντίστοιχη κάρτα στη μέση του τραπεζιού.
• Κάθε κάρτα πρέπει να αναφέρεται σε χωριστή πρόταση και να έχει κάποια σημασία
   για την ιστορία. Δεν είναι αποδεκτό να αναφέρετε πράγματα χωρίς λόγο, μόνο και μόνο
   για να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας.
• Στην ομαδική αφήγηση μπορεί να συμμετέχει κι άλλος παίκτης όταν έχει
   μια ζωγραφισμένη κάρτα με ένα στοιχείο που αναφέρεται στην ιστορία. Τότε μπορεί
   να πετάξει την κάρτα και να συνεχίσει προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην
   ιστορία. Για παράδειγμα, λέει ο αφηγητής: «…Έτσι σκαρφάλωσε στο δέντρο από
   τον δρόμο». Στο σημείο αυτό, όποιος έχει κάρτα με δρόμο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
   και να συνεχίσει την ιστορία. Αν κάποιος έχει ζωγραφίσει στην κάρτα του οτιδήποτε
   που σχετίζεται με δρόμο, π.χ. ένα μονοπάτι, μπορεί επίσης να τη χρησιμοποιήσει. 
• Αν ο αφηγητής κάνει παύση για πολλή ώρα ή έχει ήδη εξαντλήσει όλες τις κάρτες του,
   την ιστορία μπορεί να συνεχίσει ο επόμενος προς τα δεξιά του, προσθέτοντας κι άλλες
   λεπτομέρειες. Μόλις αναφέρει κάποιο στοιχείο που υπάρχει σε μια κάρτα του, τη βάζει
   και πάλι στη μέση του τραπεζιού και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι τελειώνει
   όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κάρτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η χρησιμοποίηση όλων των καρτών με τα ζωγραφισμένα 
στοιχεία, ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη ιστορία.
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• Ζάρι σχημάτων: Το ζάρι των σχημάτων σάς κατευθύνει για να διαλέξετε τις κάρτες
   με το ίδιο σχήμα ή σχήματα. Στις πλευρές αυτού του ζαριού υπάρχουν τα εξής σχήματα:

• Ζάρια αριθμών: Τα ζάρια των αριθμών καθορίζουν πόσες κάρτες σχημάτων πρέπει
   να πάρετε για να ζωγραφίσετε. Κάθε ζάρι είναι αριθμημένο από το 1 έως το 6. Μπορείτε
   να ρίχνετε μόνο το ένα ζάρι ανάλογα με το επίπεδο των παικτών ή για να δημιουργήσετε
   μια πιο σύντομη ιστορία. Για παράδειγμα, ρίχνετε τα ζάρια των αριθμών και φέρνετε
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   συνολικά 8 κάρτες. Αν πάρετε 6 κάρτες με κύκλο, τότε θα πρέπει να πάρετε 2 κάρτες με
   τρίγωνο, ή το αντίστροφο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κάθε σχήματος.
• Κάρτες με σχήματα: Υπάρχουν 36 κάρτες με 3 σχήματα: κύκλος,
   τετράγωνο και τρίγωνο. Σε κάθε κάρτα υπάρχει μόνο ένα σχήμα. 
   Κάθε κάρτα υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα το πόσες φορές  
   επαναλαμβάνεται σε αυτήν το σχήμα.
• Μαρκαδόροι που σβήνουν: Μπορείτε να ζωγραφίζετε
   πάνω στις κάρτες με τους μαρκαδόρους και μετά 
   να σβήνετε τις ζωγραφιές σας για να ξαναχρησιμοποιήσετε 
   τις κάρτες. Φροντίστε να τις σβήνετε καλά, γιατί, αν τις 
   αφήσετε για μεγάλο διάστημα, μπορεί να μείνει σημάδι 
   που θα είναι δύσκολο να σβηστεί.
• Κλεψύδρα: Η κλεψύδρα καθορίζει τον χρόνο που έχετε
   στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε την ιστορία σας.

Παιχνίδι 1: Ατομική αφήγηση
Ρίξτε το ζάρι των σχημάτων και τα δύο ζάρια των αριθμών. Πάρτε όσες κάρτες 
δείχνουν τα ζάρια των αριθμών. Οι κάρτες πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα με αυτό που 
δείχνει το ζάρι των σχημάτων.
Ζωγραφίστε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα προσθέτοντας λεπτομέρειες σε 
κάθε σχήμα. Κάθε ζωγραφιά θα γίνει έτσι αφορμή για την αφήγηση της ιστορίας σας. 
Φτιάξτε μια ιστορία που θα συνδέει όλες τις ζωγραφιές σας. Θα μπορούσατε επίσης 
να σχεδιάσετε αυτές τις ιστορίες σε δικό σας μπλοκ ζωγραφικής.

Έχετε παρέα; Ζωγραφίστε και διηγηθείτε ιστορίες με τη σειρά
Παίξτε όπως παραπάνω, με έναν παίκτη να ζωγραφίζει και να λέει την ιστορία του 
πρώτος. Όταν τελειώσει ο πρώτος παίκτης, είναι η σειρά του δεύτερου. Ρίξτε τα 
ζάρια, ζωγραφίστε και πείτε την ιστορία σας. 

Παιχνίδι 2: Παίξτε με τον χρόνο
(για 2 ή περισσότερους παίκτες)
Παίξτε όπως στο Παιχνίδι 1, ζωγραφίζοντας αντικείμενα στις κάρτες με τα σχήματα. 
Συμφωνήστε εξαρχής ότι ο χρόνος αφήγησης θα είναι 1 λεπτό ή περισσότερο. 
Χρησιμοποιήστε την κλεψύδρα για να χρονομετρήσετε την ιστορία σας. Αν αποφασίσετε
ο χρόνος αφήγησης να είναι πάνω από 1 λεπτό, αναποδογυρίστε την κλεψύδρα ξανά για
το επόμενο λεπτό. Η ιστορία πρέπει να έχει ένα λογικό τέλος και να ολοκληρωθεί στον 
χρόνο που έχει συμφωνηθεί.

Τελειώστε ομαλά την ιστορία
Ένας καλός αφηγητής ολοκληρώνει την ιστορία του χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς.
Ο ακροατής μπορεί να ισχυριστεί ότι ο αφηγητής επαναλαμβάνεται ή διστάζει κατά την 
αφήγηση της ιστορίας του. 
Επανάληψη: Αν στην ιστορία επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα ή χρησιμοποιείται η ίδια φράση.
Δισταγμός: Αν ο αφηγητής κάνει πολλές παύσεις.

Παραλλαγές
• Αποφασίστε για το θέμα, τον τίτλο ή το είδος της ιστορίας. Κατόπιν όλες οι ζωγραφιές θα
   πρέπει να αντιστοιχούν στο συμφωνημένο θέμα ή να ταιριάζουν με τον τίτλο της ιστορίας.
• Τα ζωγραφισμένα στοιχεία της ιστορίας θα καθοδηγούν τότε την αφήγηση.
   Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι «Οι καταπληκτικές διακοπές μου», μπορείτε να
   ζωγραφίσετε βουνά, αποσκευές, παραλίες, παγωτά κ.λπ. Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες. 

Ζωγραφική
Συνεργαστείτε για να αποφασίσετε όλοι μαζί για τον τίτλο/το είδος ή το τέλος
μιας ιστορίας. Για παράδειγμα:
Τίτλος ιστορίας: «Εξωγήινοι στη Γη».
Είδος ιστορίας: Τρόμου.
Τέλος ιστορίας: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».
Όλοι οι παίκτες πρέπει τότε να ζωγραφίσουν στις κάρτες των σχημάτων τους 
αντικείμενα/στοιχεία που να ταιριάζουν με τον τίτλο, το είδος ή το τέλος της ιστορίας. 
Όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες τις ζωγραφιές τους, είναι ώρα να αρχίσει η αφήγηση. 

Παιχνίδι 3: Αφήγηση ιστορίας με συνεργασία των παικτών
• Για 2 παίκτες
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   Ανακατέψτε τις κάρτες των σχημάτων και μοιράστε ίσο αριθμό καρτών σε κάθε παίκτη.

Αφήγηση
• Καθορίστε ένα κριτήριο για να αποφασίσετε ποιος θα ξεκινήσει την ιστορία
   (π.χ. ο παίκτης που τελείωσε πιο πρόσφατα την ανάγνωση ενός βιβλίου ή όποιος
   σκεφτεί τη μεγαλύτερη λέξη). Φανείτε δημιουργικοί!
• Ο παίκτης που επιλέγεται ως αφηγητής αρχίζει να λέει την ιστορία του. Μπορεί να
   τη διηγηθεί με όποιον τρόπο θέλει, προσθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
   ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στις εικόνες που έχει ήδη ζωγραφίσει. Οι ζωγραφιές σας
   δε σας περιορίζουν και μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα στοιχεία στην ιστορία.
• Όποτε ένας παίκτης αναφέρει οποιοδήποτε από τα ζωγραφισμένα στοιχεία/αντικείμενα
   στην ιστορία του, βάζει την αντίστοιχη κάρτα στη μέση του τραπεζιού.
• Κάθε κάρτα πρέπει να αναφέρεται σε χωριστή πρόταση και να έχει κάποια σημασία
   για την ιστορία. Δεν είναι αποδεκτό να αναφέρετε πράγματα χωρίς λόγο, μόνο και μόνο
   για να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας.
• Στην ομαδική αφήγηση μπορεί να συμμετέχει κι άλλος παίκτης όταν έχει
   μια ζωγραφισμένη κάρτα με ένα στοιχείο που αναφέρεται στην ιστορία. Τότε μπορεί
   να πετάξει την κάρτα και να συνεχίσει προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην
   ιστορία. Για παράδειγμα, λέει ο αφηγητής: «…Έτσι σκαρφάλωσε στο δέντρο από
   τον δρόμο». Στο σημείο αυτό, όποιος έχει κάρτα με δρόμο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
   και να συνεχίσει την ιστορία. Αν κάποιος έχει ζωγραφίσει στην κάρτα του οτιδήποτε
   που σχετίζεται με δρόμο, π.χ. ένα μονοπάτι, μπορεί επίσης να τη χρησιμοποιήσει. 
• Αν ο αφηγητής κάνει παύση για πολλή ώρα ή έχει ήδη εξαντλήσει όλες τις κάρτες του,
   την ιστορία μπορεί να συνεχίσει ο επόμενος προς τα δεξιά του, προσθέτοντας κι άλλες
   λεπτομέρειες. Μόλις αναφέρει κάποιο στοιχείο που υπάρχει σε μια κάρτα του, τη βάζει
   και πάλι στη μέση του τραπεζιού και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι τελειώνει
   όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κάρτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η χρησιμοποίηση όλων των καρτών με τα ζωγραφισμένα 
στοιχεία, ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη ιστορία.
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 5-99
ΕΝΑΣ  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ

2 3

κύκλος
τετράγωνο
τρίγωνο

Τι περιέχει το παιχνίδι

κύκλος και τετράγωνο
κύκλος και τρίγωνο
τετράγωνο και τρίγωνο

• Ζάρι σχημάτων: Το ζάρι των σχημάτων σάς κατευθύνει για να διαλέξετε τις κάρτες
   με το ίδιο σχήμα ή σχήματα. Στις πλευρές αυτού του ζαριού υπάρχουν τα εξής σχήματα:

• Ζάρια αριθμών: Τα ζάρια των αριθμών καθορίζουν πόσες κάρτες σχημάτων πρέπει
   να πάρετε για να ζωγραφίσετε. Κάθε ζάρι είναι αριθμημένο από το 1 έως το 6. Μπορείτε
   να ρίχνετε μόνο το ένα ζάρι ανάλογα με το επίπεδο των παικτών ή για να δημιουργήσετε
   μια πιο σύντομη ιστορία. Για παράδειγμα, ρίχνετε τα ζάρια των αριθμών και φέρνετε
   6 και 2. Ρίχνετε και το ζάρι των σχημάτων και φέρνετε κύκλο και τρίγωνο. Θα πάρετε
   συνολικά 8 κάρτες. Αν πάρετε 6 κάρτες με κύκλο, τότε θα πρέπει να πάρετε 2 κάρτες με
   τρίγωνο, ή το αντίστροφο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κάθε σχήματος.
• Κάρτες με σχήματα: Υπάρχουν 36 κάρτες με 3 σχήματα: κύκλος,
   τετράγωνο και τρίγωνο. Σε κάθε κάρτα υπάρχει μόνο ένα σχήμα. 
   Κάθε κάρτα υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα το πόσες φορές  
   επαναλαμβάνεται σε αυτήν το σχήμα.
• Μαρκαδόροι που σβήνουν: Μπορείτε να ζωγραφίζετε
   πάνω στις κάρτες με τους μαρκαδόρους και μετά 
   να σβήνετε τις ζωγραφιές σας για να ξαναχρησιμοποιήσετε 
   τις κάρτες. Φροντίστε να τις σβήνετε καλά, γιατί, αν τις 
   αφήσετε για μεγάλο διάστημα, μπορεί να μείνει σημάδι 
   που θα είναι δύσκολο να σβηστεί.
• Κλεψύδρα: Η κλεψύδρα καθορίζει τον χρόνο που έχετε
   στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε την ιστορία σας.

Παιχνίδι 1: Ατομική αφήγηση
Ρίξτε το ζάρι των σχημάτων και τα δύο ζάρια των αριθμών. Πάρτε όσες κάρτες 
δείχνουν τα ζάρια των αριθμών. Οι κάρτες πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα με αυτό που 
δείχνει το ζάρι των σχημάτων.
Ζωγραφίστε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα προσθέτοντας λεπτομέρειες σε 
κάθε σχήμα. Κάθε ζωγραφιά θα γίνει έτσι αφορμή για την αφήγηση της ιστορίας σας. 
Φτιάξτε μια ιστορία που θα συνδέει όλες τις ζωγραφιές σας. Θα μπορούσατε επίσης 
να σχεδιάσετε αυτές τις ιστορίες σε δικό σας μπλοκ ζωγραφικής.

Έχετε παρέα; Ζωγραφίστε και διηγηθείτε ιστορίες με τη σειρά
Παίξτε όπως παραπάνω, με έναν παίκτη να ζωγραφίζει και να λέει την ιστορία του 
πρώτος. Όταν τελειώσει ο πρώτος παίκτης, είναι η σειρά του δεύτερου. Ρίξτε τα 
ζάρια, ζωγραφίστε και πείτε την ιστορία σας. 

Παιχνίδι 2: Παίξτε με τον χρόνο
(για 2 ή περισσότερους παίκτες)
Παίξτε όπως στο Παιχνίδι 1, ζωγραφίζοντας αντικείμενα στις κάρτες με τα σχήματα. 
Συμφωνήστε εξαρχής ότι ο χρόνος αφήγησης θα είναι 1 λεπτό ή περισσότερο. 
Χρησιμοποιήστε την κλεψύδρα για να χρονομετρήσετε την ιστορία σας. Αν αποφασίσετε
ο χρόνος αφήγησης να είναι πάνω από 1 λεπτό, αναποδογυρίστε την κλεψύδρα ξανά για
το επόμενο λεπτό. Η ιστορία πρέπει να έχει ένα λογικό τέλος και να ολοκληρωθεί στον 
χρόνο που έχει συμφωνηθεί.

Τελειώστε ομαλά την ιστορία
Ένας καλός αφηγητής ολοκληρώνει την ιστορία του χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς.
Ο ακροατής μπορεί να ισχυριστεί ότι ο αφηγητής επαναλαμβάνεται ή διστάζει κατά την 
αφήγηση της ιστορίας του. 
Επανάληψη: Αν στην ιστορία επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα ή χρησιμοποιείται η ίδια φράση.
Δισταγμός: Αν ο αφηγητής κάνει πολλές παύσεις.

Παραλλαγές
• Αποφασίστε για το θέμα, τον τίτλο ή το είδος της ιστορίας. Κατόπιν όλες οι ζωγραφιές θα
   πρέπει να αντιστοιχούν στο συμφωνημένο θέμα ή να ταιριάζουν με τον τίτλο της ιστορίας.
• Τα ζωγραφισμένα στοιχεία της ιστορίας θα καθοδηγούν τότε την αφήγηση.
   Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι «Οι καταπληκτικές διακοπές μου», μπορείτε να
   ζωγραφίσετε βουνά, αποσκευές, παραλίες, παγωτά κ.λπ. Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες. 

Ζωγραφική
Συνεργαστείτε για να αποφασίσετε όλοι μαζί για τον τίτλο/το είδος ή το τέλος
μιας ιστορίας. Για παράδειγμα:
Τίτλος ιστορίας: «Εξωγήινοι στη Γη».
Είδος ιστορίας: Τρόμου.
Τέλος ιστορίας: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».
Όλοι οι παίκτες πρέπει τότε να ζωγραφίσουν στις κάρτες των σχημάτων τους 
αντικείμενα/στοιχεία που να ταιριάζουν με τον τίτλο, το είδος ή το τέλος της ιστορίας. 
Όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες τις ζωγραφιές τους, είναι ώρα να αρχίσει η αφήγηση. 

Παιχνίδι 3: Αφήγηση ιστορίας με συνεργασία των παικτών
• Για 2 παίκτες
   Ρίξτε και οι δύο παίκτες τα ζάρια των αριθμών και των σχημάτων και πάρτε
   τον αντίστοιχο αριθμό των καρτών.
• Για περισσότερους από 2 παίκτες
   Ανακατέψτε τις κάρτες των σχημάτων και μοιράστε ίσο αριθμό καρτών σε κάθε παίκτη.

Αφήγηση
• Καθορίστε ένα κριτήριο για να αποφασίσετε ποιος θα ξεκινήσει την ιστορία
   (π.χ. ο παίκτης που τελείωσε πιο πρόσφατα την ανάγνωση ενός βιβλίου ή όποιος
   σκεφτεί τη μεγαλύτερη λέξη). Φανείτε δημιουργικοί!
• Ο παίκτης που επιλέγεται ως αφηγητής αρχίζει να λέει την ιστορία του. Μπορεί να
   τη διηγηθεί με όποιον τρόπο θέλει, προσθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
   ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στις εικόνες που έχει ήδη ζωγραφίσει. Οι ζωγραφιές σας
   δε σας περιορίζουν και μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα στοιχεία στην ιστορία.
• Όποτε ένας παίκτης αναφέρει οποιοδήποτε από τα ζωγραφισμένα στοιχεία/αντικείμενα
   στην ιστορία του, βάζει την αντίστοιχη κάρτα στη μέση του τραπεζιού.
• Κάθε κάρτα πρέπει να αναφέρεται σε χωριστή πρόταση και να έχει κάποια σημασία
   για την ιστορία. Δεν είναι αποδεκτό να αναφέρετε πράγματα χωρίς λόγο, μόνο και μόνο
   για να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας.
• Στην ομαδική αφήγηση μπορεί να συμμετέχει κι άλλος παίκτης όταν έχει
   μια ζωγραφισμένη κάρτα με ένα στοιχείο που αναφέρεται στην ιστορία. Τότε μπορεί
   να πετάξει την κάρτα και να συνεχίσει προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην
   ιστορία. Για παράδειγμα, λέει ο αφηγητής: «…Έτσι σκαρφάλωσε στο δέντρο από
   τον δρόμο». Στο σημείο αυτό, όποιος έχει κάρτα με δρόμο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
   και να συνεχίσει την ιστορία. Αν κάποιος έχει ζωγραφίσει στην κάρτα του οτιδήποτε
   που σχετίζεται με δρόμο, π.χ. ένα μονοπάτι, μπορεί επίσης να τη χρησιμοποιήσει. 
• Αν ο αφηγητής κάνει παύση για πολλή ώρα ή έχει ήδη εξαντλήσει όλες τις κάρτες του,
   την ιστορία μπορεί να συνεχίσει ο επόμενος προς τα δεξιά του, προσθέτοντας κι άλλες
   λεπτομέρειες. Μόλις αναφέρει κάποιο στοιχείο που υπάρχει σε μια κάρτα του, τη βάζει
   και πάλι στη μέση του τραπεζιού και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι τελειώνει
   όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κάρτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η χρησιμοποίηση όλων των καρτών με τα ζωγραφισμένα 
στοιχεία, ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη ιστορία.
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 5-99
ΕΝΑΣ  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ

2 3

κύκλος
τετράγωνο
τρίγωνο

Τι περιέχει το παιχνίδι

κύκλος και τετράγωνο
κύκλος και τρίγωνο
τετράγωνο και τρίγωνο

• Ζάρι σχημάτων: Το ζάρι των σχημάτων σάς κατευθύνει για να διαλέξετε τις κάρτες
   με το ίδιο σχήμα ή σχήματα. Στις πλευρές αυτού του ζαριού υπάρχουν τα εξής σχήματα:

• Ζάρια αριθμών: Τα ζάρια των αριθμών καθορίζουν πόσες κάρτες σχημάτων πρέπει
   να πάρετε για να ζωγραφίσετε. Κάθε ζάρι είναι αριθμημένο από το 1 έως το 6. Μπορείτε
   να ρίχνετε μόνο το ένα ζάρι ανάλογα με το επίπεδο των παικτών ή για να δημιουργήσετε
   μια πιο σύντομη ιστορία. Για παράδειγμα, ρίχνετε τα ζάρια των αριθμών και φέρνετε
   6 και 2. Ρίχνετε και το ζάρι των σχημάτων και φέρνετε κύκλο και τρίγωνο. Θα πάρετε
   συνολικά 8 κάρτες. Αν πάρετε 6 κάρτες με κύκλο, τότε θα πρέπει να πάρετε 2 κάρτες με
   τρίγωνο, ή το αντίστροφο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κάθε σχήματος.
• Κάρτες με σχήματα: Υπάρχουν 36 κάρτες με 3 σχήματα: κύκλος,
   τετράγωνο και τρίγωνο. Σε κάθε κάρτα υπάρχει μόνο ένα σχήμα. 
   Κάθε κάρτα υπολογίζεται μία φορά ανεξάρτητα το πόσες φορές  
   επαναλαμβάνεται σε αυτήν το σχήμα.
• Μαρκαδόροι που σβήνουν: Μπορείτε να ζωγραφίζετε
   πάνω στις κάρτες με τους μαρκαδόρους και μετά 
   να σβήνετε τις ζωγραφιές σας για να ξαναχρησιμοποιήσετε 
   τις κάρτες. Φροντίστε να τις σβήνετε καλά, γιατί, αν τις 
   αφήσετε για μεγάλο διάστημα, μπορεί να μείνει σημάδι 
   που θα είναι δύσκολο να σβηστεί.
• Κλεψύδρα: Η κλεψύδρα καθορίζει τον χρόνο που έχετε
   στη διάθεσή σας για να ολοκληρώσετε την ιστορία σας.

Παιχνίδι 1: Ατομική αφήγηση
Ρίξτε το ζάρι των σχημάτων και τα δύο ζάρια των αριθμών. Πάρτε όσες κάρτες 
δείχνουν τα ζάρια των αριθμών. Οι κάρτες πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα με αυτό που 
δείχνει το ζάρι των σχημάτων.
Ζωγραφίστε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα προσθέτοντας λεπτομέρειες σε 
κάθε σχήμα. Κάθε ζωγραφιά θα γίνει έτσι αφορμή για την αφήγηση της ιστορίας σας. 
Φτιάξτε μια ιστορία που θα συνδέει όλες τις ζωγραφιές σας. Θα μπορούσατε επίσης 
να σχεδιάσετε αυτές τις ιστορίες σε δικό σας μπλοκ ζωγραφικής.

Έχετε παρέα; Ζωγραφίστε και διηγηθείτε ιστορίες με τη σειρά
Παίξτε όπως παραπάνω, με έναν παίκτη να ζωγραφίζει και να λέει την ιστορία του 
πρώτος. Όταν τελειώσει ο πρώτος παίκτης, είναι η σειρά του δεύτερου. Ρίξτε τα 
ζάρια, ζωγραφίστε και πείτε την ιστορία σας. 

Παιχνίδι 2: Παίξτε με τον χρόνο
(για 2 ή περισσότερους παίκτες)
Παίξτε όπως στο Παιχνίδι 1, ζωγραφίζοντας αντικείμενα στις κάρτες με τα σχήματα. 
Συμφωνήστε εξαρχής ότι ο χρόνος αφήγησης θα είναι 1 λεπτό ή περισσότερο. 
Χρησιμοποιήστε την κλεψύδρα για να χρονομετρήσετε την ιστορία σας. Αν αποφασίσετε
ο χρόνος αφήγησης να είναι πάνω από 1 λεπτό, αναποδογυρίστε την κλεψύδρα ξανά για
το επόμενο λεπτό. Η ιστορία πρέπει να έχει ένα λογικό τέλος και να ολοκληρωθεί στον 
χρόνο που έχει συμφωνηθεί.

Τελειώστε ομαλά την ιστορία
Ένας καλός αφηγητής ολοκληρώνει την ιστορία του χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς.
Ο ακροατής μπορεί να ισχυριστεί ότι ο αφηγητής επαναλαμβάνεται ή διστάζει κατά την 
αφήγηση της ιστορίας του. 
Επανάληψη: Αν στην ιστορία επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα ή χρησιμοποιείται η ίδια φράση.
Δισταγμός: Αν ο αφηγητής κάνει πολλές παύσεις.

Παραλλαγές
• Αποφασίστε για το θέμα, τον τίτλο ή το είδος της ιστορίας. Κατόπιν όλες οι ζωγραφιές θα
   πρέπει να αντιστοιχούν στο συμφωνημένο θέμα ή να ταιριάζουν με τον τίτλο της ιστορίας.
• Τα ζωγραφισμένα στοιχεία της ιστορίας θα καθοδηγούν τότε την αφήγηση.
   Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι «Οι καταπληκτικές διακοπές μου», μπορείτε να
   ζωγραφίσετε βουνά, αποσκευές, παραλίες, παγωτά κ.λπ. Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες. 

Ζωγραφική
Συνεργαστείτε για να αποφασίσετε όλοι μαζί για τον τίτλο/το είδος ή το τέλος
μιας ιστορίας. Για παράδειγμα:
Τίτλος ιστορίας: «Εξωγήινοι στη Γη».
Είδος ιστορίας: Τρόμου.
Τέλος ιστορίας: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».
Όλοι οι παίκτες πρέπει τότε να ζωγραφίσουν στις κάρτες των σχημάτων τους 
αντικείμενα/στοιχεία που να ταιριάζουν με τον τίτλο, το είδος ή το τέλος της ιστορίας. 
Όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες τις ζωγραφιές τους, είναι ώρα να αρχίσει η αφήγηση. 

Παιχνίδι 3: Αφήγηση ιστορίας με συνεργασία των παικτών
• Για 2 παίκτες
   Ρίξτε και οι δύο παίκτες τα ζάρια των αριθμών και των σχημάτων και πάρτε
   τον αντίστοιχο αριθμό των καρτών.
• Για περισσότερους από 2 παίκτες
   Ανακατέψτε τις κάρτες των σχημάτων και μοιράστε ίσο αριθμό καρτών σε κάθε παίκτη.

Αφήγηση
• Καθορίστε ένα κριτήριο για να αποφασίσετε ποιος θα ξεκινήσει την ιστορία
   (π.χ. ο παίκτης που τελείωσε πιο πρόσφατα την ανάγνωση ενός βιβλίου ή όποιος
   σκεφτεί τη μεγαλύτερη λέξη). Φανείτε δημιουργικοί!
• Ο παίκτης που επιλέγεται ως αφηγητής αρχίζει να λέει την ιστορία του. Μπορεί να
   τη διηγηθεί με όποιον τρόπο θέλει, προσθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες
   ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στις εικόνες που έχει ήδη ζωγραφίσει. Οι ζωγραφιές σας
   δε σας περιορίζουν και μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα στοιχεία στην ιστορία.
• Όποτε ένας παίκτης αναφέρει οποιοδήποτε από τα ζωγραφισμένα στοιχεία/αντικείμενα
   στην ιστορία του, βάζει την αντίστοιχη κάρτα στη μέση του τραπεζιού.
• Κάθε κάρτα πρέπει να αναφέρεται σε χωριστή πρόταση και να έχει κάποια σημασία
   για την ιστορία. Δεν είναι αποδεκτό να αναφέρετε πράγματα χωρίς λόγο, μόνο και μόνο
   για να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας.
• Στην ομαδική αφήγηση μπορεί να συμμετέχει κι άλλος παίκτης όταν έχει
   μια ζωγραφισμένη κάρτα με ένα στοιχείο που αναφέρεται στην ιστορία. Τότε μπορεί
   να πετάξει την κάρτα και να συνεχίσει προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην
   ιστορία. Για παράδειγμα, λέει ο αφηγητής: «…Έτσι σκαρφάλωσε στο δέντρο από
   τον δρόμο». Στο σημείο αυτό, όποιος έχει κάρτα με δρόμο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
   και να συνεχίσει την ιστορία. Αν κάποιος έχει ζωγραφίσει στην κάρτα του οτιδήποτε
   που σχετίζεται με δρόμο, π.χ. ένα μονοπάτι, μπορεί επίσης να τη χρησιμοποιήσει. 
• Αν ο αφηγητής κάνει παύση για πολλή ώρα ή έχει ήδη εξαντλήσει όλες τις κάρτες του,
   την ιστορία μπορεί να συνεχίσει ο επόμενος προς τα δεξιά του, προσθέτοντας κι άλλες
   λεπτομέρειες. Μόλις αναφέρει κάποιο στοιχείο που υπάρχει σε μια κάρτα του, τη βάζει
   και πάλι στη μέση του τραπεζιού και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι τελειώνει
   όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κάρτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η χρησιμοποίηση όλων των καρτών με τα ζωγραφισμένα 
στοιχεία, ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη ιστορία.

παίζω και µαθαίνω
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