
ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι πίθηκοι διασκεδάζουν
παίζοντας και κάνοντας κούνια.

Το λιοντάρι διασκεδάζει
πηδώντας μέσα από ένα στεφάνι.

Τα πάντα διασκεδάζουν με
μια μουσική παρέλαση.

Ο κροκόδειλος διασκεδάζει
κάνοντας σέρφινγκ.

Τα κουνέλια διασκεδάζουν χορεύοντας
στον ρυθμό της μουσικής.

Ο ελέφαντας διασκεδάζει κάνοντας
τον ζογκλέρ πάνω σε μια ρόδα.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Το πάντα προσπαθεί να βγει από
την τρύπα όπου έπεσε.

Ο ελέφαντας έχει εγκλωβιστεί
στη φωτιά.

Το κουνέλι θα πέσει στο πηγάδι
κυνηγώντας το τόπι του.

Ο πίθηκος τρέχει να ξεφύγει από
έναν βράχο που κυλάει πίσω του.

Το λιοντάρι έχει παγιδευτεί
σε ένα δίχτυ.

Ο κροκόδειλος τρομάζει βλέποντας
ένα ακόντιο να έρχεται καταπάνω του.

παίζω και µαθαίνω

Για γονείς & εκπαιδευτικούς 

Τα παιχνιδιάρικα ζώα ζουν όλα μαζί στη ζούγκλα και η ζωή τους είναι γεμάτη περιπέτειες. 
Έλα για ένα συναρπαστικό σαφάρι στη ζούγκλα, γνώρισε από κοντά τα ζώα και δες πώς 
ζουν και πόσο πρόθυμα βοηθούν το ένα το άλλο. Μπορείς να βρεις ποια απ’ αυτά είναι 
καλόκαρδα και νοιάζονται για τους φίλους τους; Τι σκανταλιές σκαρώνουν;

Το παιχνίδι BINGO! είναι ένας θαυμάσιος τρόπος αναγνώρισης και συζήτησης των 
σημαντικών αξιών και των συναισθημάτων. Όταν ένα παιδί βάζει μια μάρκα πάνω σε μια 
εικόνα της καρτέλας του, ζητήστε του να περιγράψει πώς έχει νιώσει τη συγκεκριμένη 
αξία ή το συγκεκριμένο συναίσθημα στη ζωή του, μιλώντας π.χ. για μια φορά που 
νοιάστηκε για κάποιον άλλον και το τι έκανε για να δείξει ότι νοιαζόταν.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με άλλους τρόπους εφαρμογής της 
συγκεκριμένης αξίας, π.χ. τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε ευγενικοί. 

Μια μέθοδος που διδάσκει μέσω του παιχνιδιού!
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Τι περιέχει το παιχνίδι
Ζάρι ζώων: Περιλαμβάνει τις εικόνες με τα 6 ζώα του παιχνιδιού.

Κροκόδειλος Ελέφαντας Λιοντάρι Πίθηκος Πάντα Κουνέλι

Ζάρι συμπεριφορών: Περιλαμβάνει 5 θετικές συμπεριφορές και μια προειδοποίηση 
(«Κινδυνεύει»), που κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον. 
Καρτέλες με εικόνες της ζούγκλας: Δείχνουν πώς συμπεριφέρονται τα ζώα του παιχνιδιού. 
Καρτέλα εκφωνητή: Η καρτέλα του εκφωνητή βοηθάει να παρακολουθούν οι παίκτες
την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Μάρκες: Οι μάρκες τοποθετούνται στα κατάλληλα τετράγωνα τόσο στην καρτέλα του εκφωνητή 
όσο και στις καρτέλες με τις εικόνες της ζούγκλας.

Προετοιμασία

Πώς παίζεται

Στόχος του παιχνιδιού  

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με 2 έως 4 παίκτες. Ένα ακόμα άτομο μπορεί να αναλάβει τον ρόλο
του εκφωνητή. Αν παίζουν μόνο 2 παίκτες, θα ρίχνουν τα ζάρια εναλλάξ. Κάθε παίκτης παίρνει
από μία καρτέλα με εικόνες της ζούγκλας. Οι μάρκες πρέπει να βρίσκονται στη μέση
για να τις φτάνουν όλοι οι παίκτες.

• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης ρίχνει τα ζάρια και λέει δυνατά τι δείχνει το καθένα,
   π.χ. «Βοηθάει» και «Πίθηκος».
• Οι παίκτες κοιτάζουν τις καρτέλες τους για να δουν αν έχουν εικόνα που ταιριάζει
   σ’ αυτό που δείχνουν τα ζάρια. (Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εικόνα θα έδειχνε έναν πίθηκο
   να βοηθάει ένα άλλο ζώο.)
• Κάθε παίκτης που βρίσκει μια τέτοια εικόνα στην καρτέλα του την καλύπτει με μια μάρκα.
   (Είναι σημαντικό να προσέχουν οι παίκτες και το ζώο και τη συμπεριφορά.)

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι κάποιος παίκτης να καλύψει 4 συνεχόμενα τετράγωνα σε μια σειρά, 
μια στήλη ή διαγώνια και να φωνάξει «BINGO!».
Για να διαρκέσει το παιχνίδι περισσότερη ώρα, οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν ότι νικητής 
θα είναι όποιος καλύψει πρώτος όλα τα τετράγωνα.

Ο πίθηκος ανοίγει την πόρτα
του αυτοκινήτου για να καθίσει
ένας ηλικιωμένος πίθηκος.

Το λιοντάρι βάζει το χέρι του μπροστά
στο στόμα του όταν χασμουριέται.

Οι κροκόδειλοι χαιρετιούνται
με χειραψία.

Η μαμά κουνέλα λέει στο κουνελάκι
να κάνει ησυχία γιατί ο μπαμπάς
κούνελος κοιμάται.

Ο ελέφαντας χτυπάει την πόρτα
του δωματίου πριν μπει μέσα.

Ένα πάντα προσφέρει την ξαπλώστρα
του σε ένα θηλυκό πάντα με ένα μωρό.

ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ

Ο πίθηκος έφερε γάλα και μπανάνες
για τον άρρωστο φίλο του.

Η μαμά λιονταρίνα βάζει
τα μικρά της να φάνε.

Η μαμά κροκοδειλίνα παρηγορεί
το κροκοδειλάκι της.

Η μαμά πάντα κάνει μπάνιο
το μικρό της.

Ο ελέφαντας διώχνει τις μύγες
για να μην ενοχλούν έναν άλλον
ελέφαντα που κοιμάται.

Η μαμά κουνέλα βάζει
το κοιμισμένο κουνελάκι
στην κούνια του.

Ο πίθηκος βοηθάει στο χτίσιμο
κουβαλώντας τούβλα.

Το κουνέλι βοηθάει ένα τυφλό
κουνέλι να διασχίσει τον δρόμο.

Ο ελέφαντας βοηθάει τον πίθηκο
να κατεβάσει το μωρό του από
την άκρη του γκρεμού.

Το πάντα βοηθάει το τραυματισμένο
κουνέλι σπρώχνοντας το καρότσι του.

Το λιοντάρι βοηθάει το κουνέλι
να μεταφέρει καρότα.

Ο κροκόδειλος βοηθάει τον πίθηκο
να διασχίσει το ποτάμι.

ΒΟΗΘΑΕΙ

Το πάντα μοιράζεται την κουβέρτα του
με μια αλεπού που κρυώνει.

Το κουνέλι μοιράζεται το βιβλίο του.Ο ελέφαντας μοιράζεται
την ομπρέλα του.

Ο πίθηκος μοιράζεται
τα παιχνίδια του.

Το λιοντάρι και η αλεπού
μοιράζονται το φαγητό τους.

Ο κροκόδειλος μοιράζεται το νερό
της καρύδας του.

ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ
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ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι πίθηκοι διασκεδάζουν
παίζοντας και κάνοντας κούνια.

Το λιοντάρι διασκεδάζει
πηδώντας μέσα από ένα στεφάνι.

Τα πάντα διασκεδάζουν με
μια μουσική παρέλαση.

Ο κροκόδειλος διασκεδάζει
κάνοντας σέρφινγκ.

Τα κουνέλια διασκεδάζουν χορεύοντας
στον ρυθμό της μουσικής.

Ο ελέφαντας διασκεδάζει κάνοντας
τον ζογκλέρ πάνω σε μια ρόδα.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Το πάντα προσπαθεί να βγει από
την τρύπα όπου έπεσε.

Ο ελέφαντας έχει εγκλωβιστεί
στη φωτιά.

Το κουνέλι θα πέσει στο πηγάδι
κυνηγώντας το τόπι του.

Ο πίθηκος τρέχει να ξεφύγει από
έναν βράχο που κυλάει πίσω του.

Το λιοντάρι έχει παγιδευτεί
σε ένα δίχτυ.

Ο κροκόδειλος τρομάζει βλέποντας
ένα ακόντιο να έρχεται καταπάνω του.

παίζω και µαθαίνω

Για γονείς & εκπαιδευτικούς 

Τα παιχνιδιάρικα ζώα ζουν όλα μαζί στη ζούγκλα και η ζωή τους είναι γεμάτη περιπέτειες. 
Έλα για ένα συναρπαστικό σαφάρι στη ζούγκλα, γνώρισε από κοντά τα ζώα και δες πώς 
ζουν και πόσο πρόθυμα βοηθούν το ένα το άλλο. Μπορείς να βρεις ποια απ’ αυτά είναι 
καλόκαρδα και νοιάζονται για τους φίλους τους; Τι σκανταλιές σκαρώνουν;

Το παιχνίδι BINGO! είναι ένας θαυμάσιος τρόπος αναγνώρισης και συζήτησης των 
σημαντικών αξιών και των συναισθημάτων. Όταν ένα παιδί βάζει μια μάρκα πάνω σε μια 
εικόνα της καρτέλας του, ζητήστε του να περιγράψει πώς έχει νιώσει τη συγκεκριμένη 
αξία ή το συγκεκριμένο συναίσθημα στη ζωή του, μιλώντας π.χ. για μια φορά που 
νοιάστηκε για κάποιον άλλον και το τι έκανε για να δείξει ότι νοιαζόταν.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με άλλους τρόπους εφαρμογής της 
συγκεκριμένης αξίας, π.χ. τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε ευγενικοί. 

Μια μέθοδος που διδάσκει μέσω του παιχνιδιού!
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ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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