
Tι περιέχει το παιχνίδι

5

Κάρτες συναισθημάτων

Υπάρχουν 32 κάρτες συναισθημάτων.
Σε καθένα από τα 4 μαντίλια αντιστοιχούν
8 κάρτες συναισθημάτων.

Στο κουτί υπάρχουν τέσσερα μαντίλια
(κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο).

Χρωματιστά μαντίλια

Υπάρχουν 4 καρτέλες αναφοράς
που δείχνουν τις 8 διαφορετικές 
εκφράσεις προσώπου που 
χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι.

Καρτέλες αναφοράς
effrayé asustado 

scared

Ευτυχισμένος/η
Έκπληκτος

Ανήσυχος/η
Φοβισμένος/η

Ευτυχισμένος/η Έκπληκτος Ανήσυχος/η

Λυπημένος/η Ντροπαλός/ή Θυμωμένος/η Σίγουρος/η

Λυπημένος/η
Ντροπαλός/ή

Θυμωμένος/η
Σίγουρος/η

Πότε τελειώνει το παιχνίδι

Παιχνίδι 3: Προσπαθήστε να θυμηθείτε (μέχρι 8 παίκτες)

Προετοιμασία

Ποιος είναι ο νικητής

Πώς παίζεται

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-99
2-8 ΠΑΙΚΤΕΣ

α) Αν κάποιος παίκτης μαντέψει σωστά το συναίσθημα, κερδίζει 1 από τις 4 κάρτες του
     ίδιου συναισθήματος και την τοποθετεί στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. 
     Ο παίκτης που έπαιξε παντομίμα για να δείξει το συναίσθημα κερδίζει τις άλλες
     3 κάρτες και τις βάζει στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. Έπειτα τραβάει
     μία νέα κάρτα.
β) Αν ο παίκτης μαντέψει λάθος, βγάζει μια κερδισμένη κάρτα εκτός παιχνιδιού και
     την αφήνει στο κουτί. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο. 
     Οι άλλοι παίκτες θα έχουν τότε την ευκαιρία να μαντέψουν και να κερδίσουν κάρτες 
     όπως περιγράφεται παραπάνω.
γ) Αν δε μαντέψει κανένας σωστά, ο παίκτης που είχε 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος
     κρατάει μόνο 1 κάρτα στον σωρό των κερδισμένων καρτών του και βγάζει τις άλλες
     3 από το παιχνίδι.
• Όποιος παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες στα χέρια του πρέπει να τραβήξει από
   τη στοίβα όσες κάρτες απαιτούνται για να έχει 4 κάρτες επάνω του. Το παιχνίδι
   συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο και άλλη μία κάρτα περνάει ταυτόχρονα στον παίκτη
   που κάθεται αριστερά.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχουν πια άλλες κάρτες στη μέση του τραπεζιού
και ένας παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες επάνω του. Οι κάρτες που έχουν οι παίκτες
στα χέρια τους δε μετρούν ως πόντοι. Μόνο οι κερδισμένες κάρτες μετρούν. Κάθε 
κερδισμένη κάρτα μετράει ως ένας βαθμός.

Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε στους παίκτες κάρτες ανάλογα με τον αριθμό 
των παικτών ως εξής:
α) Αν παίζουν 2 παίκτες, 4 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 3-4 παίκτες, 3 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5-6 παίκτες, 2 κάρτες στον καθένα.
δ) Αν παίζουν 7-8 παίκτες, 1 κάρτα στον καθένα.

• Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους και τις τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω
   στη σειρά μπροστά τους.
• Ο παίκτης που κάνει την πιο αστεία γκριμάτσα ξεκινάει γυρίζοντας ανάποδα 1 κάρτα
   για να τη δουν όλοι. 
• Λέει ποιο συναίσθημα δείχνει η κάρτα και περιγράφει ένα πραγματικό ή φανταστικό
   γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει αυτό το συναίσθημα
   στο παρελθόν. Η κάρτα μένει γυρισμένη με την εικόνα προς τα πάνω.
• Οι άλλοι παίκτες πρέπει να ακούσουν προσεκτικά για να θυμηθούν το συναίσθημα
   και το γεγονός, π.χ. ένας παίκτης μπορεί να πει «ευτυχισμένος/η», «έτσι νιώθω όταν
   κάποιος μου χαμογελάει». 
• Οι παίκτες συνεχίζουν να γυρίζουν 1 κάρτα τη φορά, περιγράφοντας ένα γεγονός
   που σχετίζεται με το συναίσθημα, με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να γυριστούν όλες οι κάρτες με την εικόνα προς τα πάνω. 
• Αφού τελειώσουν όλοι οι παίκτες, γυρίζουν τις κάρτες τους με την εικόνα προς
   τα κάτω, χωρίς να αλλάξουν τη θέση των καρτών.
• Ο παίκτης που ξεκίνησε το παιχνίδι μπορεί να διαλέξει έναν άλλον παίκτη στην τύχη.
• Μετά ο άλλος παίκτης δείχνει μία από τις κάρτες του πρώτου παίκτη (χωρίς
   να τη γυρίσει ανάποδα). Έπειτα λέει ποιο είναι το συναίσθημα και επαναλαμβάνει
   την ιστορία που σχετίζεται με την κάρτα. Αν μπορεί να θυμηθεί και να επαναλάβει
   την ιστορία αρκετά καλά, κερδίζει την κάρτα. Αν δεν μπορεί να πει ποιο είναι
   το συναίσθημα και δεν επαναλάβει σωστά την ιστορία, χάνει μία από τις κερδισμένες
   κάρτες του. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά προς
   τα δεξιά.

Νικητής είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κερδισμένες κάρτες. 

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς.

παίζω και µαθαίνω
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Περιλαμβάνει έξι εικονίδια που δείχνουν πώς να ζητήσετε μια κάρτα 
από τους άλλους παίκτες.

Ξύλινο ζάρι

Πείτε ποιο είναι το συναίσθημα, π.χ. «Έχετε μια κάρτα με λυπημένο 
πρόσωπο;».

Δείξτε με παντομίμα το συγκεκριμένο συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
λέξεων ή ήχων.

Περιγράψτε μια περίπτωση στην οποία νιώσατε αυτό
το συναίσθημα, π.χ. «Ζητώ μια κάρτα που να δείχνει πώς
ένιωσα όταν με κυνηγούσε ένας σκύλος». Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσετε / αναφέρετε λέξη που δηλώνει το συγκεκριμένο 
συναίσθημα (π.χ. φόβος, φοβισμένος, φοβάμαι κ.λπ.).

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε λέξεις, ήχους ή χειρονομίες, πάρτε την αντίστοιχη 
έκφραση στο πρόσωπό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για 
να δείτε αν έχετε πάρει τη σωστή έκφραση.

«Ζωγραφίστε» το συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λέξεις.

Κάντε έναν ήχο που μαρτυρά το συναίσθημα, π.χ. τον ήχο του γέλιου για
το συναίσθημα της ευτυχίας.

Παιχνίδι 1 
Προετοιμασία
Έχετε κοντά σας το ζάρι, τον καθρέφτη, το σημειωματάριο και το μολύβι. Κάθε παίκτης 
διαλέγει από ένα χρωματιστό μαντίλι. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί
τρόποι να φορέσετε το μαντίλι, π.χ. σαν μπαντάνα
στο κεφάλι ή δεμένο στον λαιμό. Μοιράστε μία καρτέλα
αναφοράς σε κάθε παίκτη. Ανακατέψτε τις κάρτες
με τα συναισθήματα και βάλτε τες στη μέση
του τραπεζιού. Αν στο παιχνίδι παίζουν 2 παίκτες,
αφαιρέστε τις 8 κάρτες των άλλων δύο χρωμάτων
που δεν επέλεξαν οι παίκτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες συναισθημάτων που έχουν
το ίδιο χρώμα μαντίλι με εσάς.

• Μοιράστε 4 κάρτες συναισθημάτων σε κάθε παίκτη. Οι υπόλοιπες κάρτες
   τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
• Όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει όποιος κάνει την πιο αστεία
   γκριμάτσα.

Πώς παίζεται

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο πρώτος παίκτης
που συμπληρώνει 4 κάρτες
που έχουν το ίδιο χρώμα
με το μαντίλι του.

• Οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν
   ότι νικητής θα είναι όποιος συγκεντρώσει 4 κάρτες σε δύο διαφορετικά χρώματα.
• Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από 4, ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες ίδιου
   χρώματος μπορεί να πάρει άλλο ένα μαντίλι, άλλου χρώματος.
• Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν να παίζουν με λιγότερα
   συναισθήματα, για παράδειγμα με 4.

Παραλλαγές

Παιχνίδι 2: (για 3-5 παίκτες)
Προετοιμασία
Κάθε παίκτης παίρνει μία καρτέλα αναφοράς. Ανακατέψτε τις 32 κάρτες συναισθημάτων 
και μοιράστε κάρτες ανάλογα με τον αριθμό των παικτών ως εξής: 

Στόχος του παιχνιδιού

Πώς παίζεται

• Ο παίκτης που είναι η σειρά του να παίξει λέει ποια κάρτα θέλει από τους άλλους
   παίκτες. Ρίχνει το ζάρι και ζητάει απ’ αυτούς την κάρτα με τον τρόπο που
   του υποδεικνύει το ζάρι.
• Οι άλλοι παίκτες κοιτάζουν αν έχουν τη συγκεκριμένη κάρτα συναισθήματος
   που τους ζητάει. Η κάρτα πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα με το μαντίλι του παίκτη που
   τη ζητάει.
   α) Αν κάποιος παίκτης έχει τη συγκεκριμένη κάρτα, τότε τη δίνει στον παίκτη που
        τη ζήτησε και τραβάει μια άλλη κάρτα από αυτές που είναι τοποθετημένες στη
        μέση. Τώρα είναι η δική του σειρά να παίξει. 
        Ο πρώτος παίκτης, αφού πάρει την κάρτα που ζήτησε, αφήνει μία από τις δικές του 
        στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες.
   β) Αν δεν έχει κανένας άλλος την κάρτα που ζήτησε ο πρώτος παίκτης, τότε εκείνος
        αφήνει μία από τις δικές του στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες,
        και τραβάει μία άλλη κάρτα από τη στοίβα. 
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.

α) Αν παίζουν 3 παίκτες, 8 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 4 παίκτες, 6 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5 παίκτες, 5 κάρτες στον καθένα.
Οι υπόλοιπες κάρτες τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
Από αυτές θα τραβούν κάρτες οι παίκτες όταν χρειάζεται.

Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες
του ίδιου συναισθήματος, π.χ. «Ντροπαλός/ή»
σε κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα.

• Αφού μοιραστούν οι κάρτες, όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους, διαλέγουν
   μία από αυτές και την τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω μπροστά στον
   παίκτη που κάθεται αριστερά τους, όλοι μαζί ταυτόχρονα. 
• Όταν όλοι οι παίκτες έχουν από μία κάρτα τοποθετημένη μπροστά τους,
   την παίρνουν στο χέρι τους. 
• Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, φωνάζει 
   «Στοπ». Είναι δυνατόν να έχουν συμπληρώσει 4 κάρτες είτε ένας παίκτης είτε
   περισσότεροι από ένας παίκτες μετά το μοίρασμα των καρτών. Στην περίπτωση 
   αυτή, οι παίκτες θα παίξουν ο ένας μετά τον άλλον από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Αν δε συμπληρώσει κανένας παίκτης 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, 
   το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
• Ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος δείχνει με
   παντομίμα το συναίσθημα των καρτών του, χωρίς να χρησιμοποιήσει λέξεις.
   Επιτρέπονται μόνο οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες. Κατά 
   τη διάρκεια της παντομίμας ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθρέφτη
   για να ελέγξει αν έχει πάρει τη σωστή έκφραση. Οι άλλοι παίκτες προσπαθούν
   με τη σειρά να μαντέψουν ποιο συναίσθημα δείχνει η έκφρασή του.
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Περιλαμβάνει έξι εικονίδια που δείχνουν πώς να ζητήσετε μια κάρτα 
από τους άλλους παίκτες.

Ξύλινο ζάρι

Πείτε ποιο είναι το συναίσθημα, π.χ. «Έχετε μια κάρτα με λυπημένο 
πρόσωπο;».

Δείξτε με παντομίμα το συγκεκριμένο συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
λέξεων ή ήχων.

Περιγράψτε μια περίπτωση στην οποία νιώσατε αυτό
το συναίσθημα, π.χ. «Ζητώ μια κάρτα που να δείχνει πώς
ένιωσα όταν με κυνηγούσε ένας σκύλος». Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσετε / αναφέρετε λέξη που δηλώνει το συγκεκριμένο 
συναίσθημα (π.χ. φόβος, φοβισμένος, φοβάμαι κ.λπ.).

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε λέξεις, ήχους ή χειρονομίες, πάρτε την αντίστοιχη 
έκφραση στο πρόσωπό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για 
να δείτε αν έχετε πάρει τη σωστή έκφραση.

«Ζωγραφίστε» το συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λέξεις.

Κάντε έναν ήχο που μαρτυρά το συναίσθημα, π.χ. τον ήχο του γέλιου για
το συναίσθημα της ευτυχίας.

Παιχνίδι 1 
Προετοιμασία
Έχετε κοντά σας το ζάρι, τον καθρέφτη, το σημειωματάριο και το μολύβι. Κάθε παίκτης 
διαλέγει από ένα χρωματιστό μαντίλι. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί
τρόποι να φορέσετε το μαντίλι, π.χ. σαν μπαντάνα
στο κεφάλι ή δεμένο στον λαιμό. Μοιράστε μία καρτέλα
αναφοράς σε κάθε παίκτη. Ανακατέψτε τις κάρτες
με τα συναισθήματα και βάλτε τες στη μέση
του τραπεζιού. Αν στο παιχνίδι παίζουν 2 παίκτες,
αφαιρέστε τις 8 κάρτες των άλλων δύο χρωμάτων
που δεν επέλεξαν οι παίκτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες συναισθημάτων που έχουν
το ίδιο χρώμα μαντίλι με εσάς.

• Μοιράστε 4 κάρτες συναισθημάτων σε κάθε παίκτη. Οι υπόλοιπες κάρτες
   τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
• Όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει όποιος κάνει την πιο αστεία
   γκριμάτσα.

Πώς παίζεται

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο πρώτος παίκτης
που συμπληρώνει 4 κάρτες
που έχουν το ίδιο χρώμα
με το μαντίλι του.

• Οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν
   ότι νικητής θα είναι όποιος συγκεντρώσει 4 κάρτες σε δύο διαφορετικά χρώματα.
• Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από 4, ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες ίδιου
   χρώματος μπορεί να πάρει άλλο ένα μαντίλι, άλλου χρώματος.
• Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν να παίζουν με λιγότερα
   συναισθήματα, για παράδειγμα με 4.

Παραλλαγές

Παιχνίδι 2: (για 3-5 παίκτες)
Προετοιμασία
Κάθε παίκτης παίρνει μία καρτέλα αναφοράς. Ανακατέψτε τις 32 κάρτες συναισθημάτων 
και μοιράστε κάρτες ανάλογα με τον αριθμό των παικτών ως εξής: 

Στόχος του παιχνιδιού

Πώς παίζεται

• Ο παίκτης που είναι η σειρά του να παίξει λέει ποια κάρτα θέλει από τους άλλους
   παίκτες. Ρίχνει το ζάρι και ζητάει απ’ αυτούς την κάρτα με τον τρόπο που
   του υποδεικνύει το ζάρι.
• Οι άλλοι παίκτες κοιτάζουν αν έχουν τη συγκεκριμένη κάρτα συναισθήματος
   που τους ζητάει. Η κάρτα πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα με το μαντίλι του παίκτη που
   τη ζητάει.
   α) Αν κάποιος παίκτης έχει τη συγκεκριμένη κάρτα, τότε τη δίνει στον παίκτη που
        τη ζήτησε και τραβάει μια άλλη κάρτα από αυτές που είναι τοποθετημένες στη
        μέση. Τώρα είναι η δική του σειρά να παίξει. 
        Ο πρώτος παίκτης, αφού πάρει την κάρτα που ζήτησε, αφήνει μία από τις δικές του 
        στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες.
   β) Αν δεν έχει κανένας άλλος την κάρτα που ζήτησε ο πρώτος παίκτης, τότε εκείνος
        αφήνει μία από τις δικές του στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες,
        και τραβάει μία άλλη κάρτα από τη στοίβα. 
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.

α) Αν παίζουν 3 παίκτες, 8 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 4 παίκτες, 6 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5 παίκτες, 5 κάρτες στον καθένα.
Οι υπόλοιπες κάρτες τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
Από αυτές θα τραβούν κάρτες οι παίκτες όταν χρειάζεται.

Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες
του ίδιου συναισθήματος, π.χ. «Ντροπαλός/ή»
σε κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα.

• Αφού μοιραστούν οι κάρτες, όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους, διαλέγουν
   μία από αυτές και την τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω μπροστά στον
   παίκτη που κάθεται αριστερά τους, όλοι μαζί ταυτόχρονα. 
• Όταν όλοι οι παίκτες έχουν από μία κάρτα τοποθετημένη μπροστά τους,
   την παίρνουν στο χέρι τους. 
• Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, φωνάζει 
   «Στοπ». Είναι δυνατόν να έχουν συμπληρώσει 4 κάρτες είτε ένας παίκτης είτε
   περισσότεροι από ένας παίκτες μετά το μοίρασμα των καρτών. Στην περίπτωση 
   αυτή, οι παίκτες θα παίξουν ο ένας μετά τον άλλον από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Αν δε συμπληρώσει κανένας παίκτης 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, 
   το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
• Ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος δείχνει με
   παντομίμα το συναίσθημα των καρτών του, χωρίς να χρησιμοποιήσει λέξεις.
   Επιτρέπονται μόνο οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες. Κατά 
   τη διάρκεια της παντομίμας ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθρέφτη
   για να ελέγξει αν έχει πάρει τη σωστή έκφραση. Οι άλλοι παίκτες προσπαθούν
   με τη σειρά να μαντέψουν ποιο συναίσθημα δείχνει η έκφρασή του.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Seek four instructions-GR copy.pdf   2   26/05/2017   09:23



2 3 4

Περιλαμβάνει έξι εικονίδια που δείχνουν πώς να ζητήσετε μια κάρτα 
από τους άλλους παίκτες.

Ξύλινο ζάρι

Πείτε ποιο είναι το συναίσθημα, π.χ. «Έχετε μια κάρτα με λυπημένο 
πρόσωπο;».

Δείξτε με παντομίμα το συγκεκριμένο συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
λέξεων ή ήχων.

Περιγράψτε μια περίπτωση στην οποία νιώσατε αυτό
το συναίσθημα, π.χ. «Ζητώ μια κάρτα που να δείχνει πώς
ένιωσα όταν με κυνηγούσε ένας σκύλος». Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσετε / αναφέρετε λέξη που δηλώνει το συγκεκριμένο 
συναίσθημα (π.χ. φόβος, φοβισμένος, φοβάμαι κ.λπ.).

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε λέξεις, ήχους ή χειρονομίες, πάρτε την αντίστοιχη 
έκφραση στο πρόσωπό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για 
να δείτε αν έχετε πάρει τη σωστή έκφραση.

«Ζωγραφίστε» το συναίσθημα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λέξεις.

Κάντε έναν ήχο που μαρτυρά το συναίσθημα, π.χ. τον ήχο του γέλιου για
το συναίσθημα της ευτυχίας.

Παιχνίδι 1 
Προετοιμασία
Έχετε κοντά σας το ζάρι, τον καθρέφτη, το σημειωματάριο και το μολύβι. Κάθε παίκτης 
διαλέγει από ένα χρωματιστό μαντίλι. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί
τρόποι να φορέσετε το μαντίλι, π.χ. σαν μπαντάνα
στο κεφάλι ή δεμένο στον λαιμό. Μοιράστε μία καρτέλα
αναφοράς σε κάθε παίκτη. Ανακατέψτε τις κάρτες
με τα συναισθήματα και βάλτε τες στη μέση
του τραπεζιού. Αν στο παιχνίδι παίζουν 2 παίκτες,
αφαιρέστε τις 8 κάρτες των άλλων δύο χρωμάτων
που δεν επέλεξαν οι παίκτες.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες συναισθημάτων που έχουν
το ίδιο χρώμα μαντίλι με εσάς.

• Μοιράστε 4 κάρτες συναισθημάτων σε κάθε παίκτη. Οι υπόλοιπες κάρτες
   τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
• Όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει όποιος κάνει την πιο αστεία
   γκριμάτσα.

Πώς παίζεται

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο πρώτος παίκτης
που συμπληρώνει 4 κάρτες
που έχουν το ίδιο χρώμα
με το μαντίλι του.

• Οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν
   ότι νικητής θα είναι όποιος συγκεντρώσει 4 κάρτες σε δύο διαφορετικά χρώματα.
• Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από 4, ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες ίδιου
   χρώματος μπορεί να πάρει άλλο ένα μαντίλι, άλλου χρώματος.
• Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν να παίζουν με λιγότερα
   συναισθήματα, για παράδειγμα με 4.

Παραλλαγές

Παιχνίδι 2: (για 3-5 παίκτες)
Προετοιμασία
Κάθε παίκτης παίρνει μία καρτέλα αναφοράς. Ανακατέψτε τις 32 κάρτες συναισθημάτων 
και μοιράστε κάρτες ανάλογα με τον αριθμό των παικτών ως εξής: 

Στόχος του παιχνιδιού

Πώς παίζεται

• Ο παίκτης που είναι η σειρά του να παίξει λέει ποια κάρτα θέλει από τους άλλους
   παίκτες. Ρίχνει το ζάρι και ζητάει απ’ αυτούς την κάρτα με τον τρόπο που
   του υποδεικνύει το ζάρι.
• Οι άλλοι παίκτες κοιτάζουν αν έχουν τη συγκεκριμένη κάρτα συναισθήματος
   που τους ζητάει. Η κάρτα πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα με το μαντίλι του παίκτη που
   τη ζητάει.
   α) Αν κάποιος παίκτης έχει τη συγκεκριμένη κάρτα, τότε τη δίνει στον παίκτη που
        τη ζήτησε και τραβάει μια άλλη κάρτα από αυτές που είναι τοποθετημένες στη
        μέση. Τώρα είναι η δική του σειρά να παίξει. 
        Ο πρώτος παίκτης, αφού πάρει την κάρτα που ζήτησε, αφήνει μία από τις δικές του 
        στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες.
   β) Αν δεν έχει κανένας άλλος την κάρτα που ζήτησε ο πρώτος παίκτης, τότε εκείνος
        αφήνει μία από τις δικές του στη μέση του τραπεζιού, κάτω από όλες τις υπόλοιπες,
        και τραβάει μία άλλη κάρτα από τη στοίβα. 
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.

α) Αν παίζουν 3 παίκτες, 8 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 4 παίκτες, 6 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5 παίκτες, 5 κάρτες στον καθένα.
Οι υπόλοιπες κάρτες τοποθετούνται με την εικόνα προς τα κάτω στη μέση του τραπεζιού. 
Από αυτές θα τραβούν κάρτες οι παίκτες όταν χρειάζεται.

Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε 4 κάρτες
του ίδιου συναισθήματος, π.χ. «Ντροπαλός/ή»
σε κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα.

• Αφού μοιραστούν οι κάρτες, όλοι οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους, διαλέγουν
   μία από αυτές και την τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω μπροστά στον
   παίκτη που κάθεται αριστερά τους, όλοι μαζί ταυτόχρονα. 
• Όταν όλοι οι παίκτες έχουν από μία κάρτα τοποθετημένη μπροστά τους,
   την παίρνουν στο χέρι τους. 
• Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, φωνάζει 
   «Στοπ». Είναι δυνατόν να έχουν συμπληρώσει 4 κάρτες είτε ένας παίκτης είτε
   περισσότεροι από ένας παίκτες μετά το μοίρασμα των καρτών. Στην περίπτωση 
   αυτή, οι παίκτες θα παίξουν ο ένας μετά τον άλλον από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Αν δε συμπληρώσει κανένας παίκτης 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος, 
   το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
• Ο παίκτης που συμπληρώνει 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος δείχνει με
   παντομίμα το συναίσθημα των καρτών του, χωρίς να χρησιμοποιήσει λέξεις.
   Επιτρέπονται μόνο οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες. Κατά 
   τη διάρκεια της παντομίμας ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθρέφτη
   για να ελέγξει αν έχει πάρει τη σωστή έκφραση. Οι άλλοι παίκτες προσπαθούν
   με τη σειρά να μαντέψουν ποιο συναίσθημα δείχνει η έκφρασή του.
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Tι περιέχει το παιχνίδι

5

Κάρτες συναισθημάτων

Υπάρχουν 32 κάρτες συναισθημάτων.
Σε καθένα από τα 4 μαντίλια αντιστοιχούν
8 κάρτες συναισθημάτων.

Στο κουτί υπάρχουν τέσσερα μαντίλια
(κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο).

Χρωματιστά μαντίλια

Υπάρχουν 4 καρτέλες αναφοράς
που δείχνουν τις 8 διαφορετικές 
εκφράσεις προσώπου που 
χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι.

Καρτέλες αναφοράς
effrayé asustado 

scared

Ευτυχισμένος/η
Έκπληκτος

Ανήσυχος/η
Φοβισμένος/η

Ευτυχισμένος/η Έκπληκτος Ανήσυχος/η

Λυπημένος/η Ντροπαλός/ή Θυμωμένος/η Σίγουρος/η

Λυπημένος/η
Ντροπαλός/ή

Θυμωμένος/η
Σίγουρος/η

Πότε τελειώνει το παιχνίδι

Παιχνίδι 3: Προσπαθήστε να θυμηθείτε (μέχρι 8 παίκτες)

Προετοιμασία

Ποιος είναι ο νικητής

Πώς παίζεται

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-99
2-8 ΠΑΙΚΤΕΣ

α) Αν κάποιος παίκτης μαντέψει σωστά το συναίσθημα, κερδίζει 1 από τις 4 κάρτες του
     ίδιου συναισθήματος και την τοποθετεί στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. 
     Ο παίκτης που έπαιξε παντομίμα για να δείξει το συναίσθημα κερδίζει τις άλλες
     3 κάρτες και τις βάζει στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. Έπειτα τραβάει
     μία νέα κάρτα.
β) Αν ο παίκτης μαντέψει λάθος, βγάζει μια κερδισμένη κάρτα εκτός παιχνιδιού και
     την αφήνει στο κουτί. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο. 
     Οι άλλοι παίκτες θα έχουν τότε την ευκαιρία να μαντέψουν και να κερδίσουν κάρτες 
     όπως περιγράφεται παραπάνω.
γ) Αν δε μαντέψει κανένας σωστά, ο παίκτης που είχε 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος
     κρατάει μόνο 1 κάρτα στον σωρό των κερδισμένων καρτών του και βγάζει τις άλλες
     3 από το παιχνίδι.
• Όποιος παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες στα χέρια του πρέπει να τραβήξει από
   τη στοίβα όσες κάρτες απαιτούνται για να έχει 4 κάρτες επάνω του. Το παιχνίδι
   συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο και άλλη μία κάρτα περνάει ταυτόχρονα στον παίκτη
   που κάθεται αριστερά.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχουν πια άλλες κάρτες στη μέση του τραπεζιού
και ένας παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες επάνω του. Οι κάρτες που έχουν οι παίκτες
στα χέρια τους δε μετρούν ως πόντοι. Μόνο οι κερδισμένες κάρτες μετρούν. Κάθε 
κερδισμένη κάρτα μετράει ως ένας βαθμός.

Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε στους παίκτες κάρτες ανάλογα με τον αριθμό 
των παικτών ως εξής:
α) Αν παίζουν 2 παίκτες, 4 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 3-4 παίκτες, 3 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5-6 παίκτες, 2 κάρτες στον καθένα.
δ) Αν παίζουν 7-8 παίκτες, 1 κάρτα στον καθένα.

• Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους και τις τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω
   στη σειρά μπροστά τους.
• Ο παίκτης που κάνει την πιο αστεία γκριμάτσα ξεκινάει γυρίζοντας ανάποδα 1 κάρτα
   για να τη δουν όλοι. 
• Λέει ποιο συναίσθημα δείχνει η κάρτα και περιγράφει ένα πραγματικό ή φανταστικό
   γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει αυτό το συναίσθημα
   στο παρελθόν. Η κάρτα μένει γυρισμένη με την εικόνα προς τα πάνω.
• Οι άλλοι παίκτες πρέπει να ακούσουν προσεκτικά για να θυμηθούν το συναίσθημα
   και το γεγονός, π.χ. ένας παίκτης μπορεί να πει «ευτυχισμένος/η», «έτσι νιώθω όταν
   κάποιος μου χαμογελάει». 
• Οι παίκτες συνεχίζουν να γυρίζουν 1 κάρτα τη φορά, περιγράφοντας ένα γεγονός
   που σχετίζεται με το συναίσθημα, με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να γυριστούν όλες οι κάρτες με την εικόνα προς τα πάνω. 
• Αφού τελειώσουν όλοι οι παίκτες, γυρίζουν τις κάρτες τους με την εικόνα προς
   τα κάτω, χωρίς να αλλάξουν τη θέση των καρτών.
• Ο παίκτης που ξεκίνησε το παιχνίδι μπορεί να διαλέξει έναν άλλον παίκτη στην τύχη.
• Μετά ο άλλος παίκτης δείχνει μία από τις κάρτες του πρώτου παίκτη (χωρίς
   να τη γυρίσει ανάποδα). Έπειτα λέει ποιο είναι το συναίσθημα και επαναλαμβάνει
   την ιστορία που σχετίζεται με την κάρτα. Αν μπορεί να θυμηθεί και να επαναλάβει
   την ιστορία αρκετά καλά, κερδίζει την κάρτα. Αν δεν μπορεί να πει ποιο είναι
   το συναίσθημα και δεν επαναλάβει σωστά την ιστορία, χάνει μία από τις κερδισμένες
   κάρτες του. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά προς
   τα δεξιά.

Νικητής είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κερδισμένες κάρτες. 

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς.

παίζω και µαθαίνω
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Κάρτες συναισθημάτων

Υπάρχουν 32 κάρτες συναισθημάτων.
Σε καθένα από τα 4 μαντίλια αντιστοιχούν
8 κάρτες συναισθημάτων.

Στο κουτί υπάρχουν τέσσερα μαντίλια
(κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο).

Χρωματιστά μαντίλια

Υπάρχουν 4 καρτέλες αναφοράς
που δείχνουν τις 8 διαφορετικές 
εκφράσεις προσώπου που 
χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι.

Καρτέλες αναφοράς
effrayé asustado 

scared

Ευτυχισμένος/η
Έκπληκτος

Ανήσυχος/η
Φοβισμένος/η

Ευτυχισμένος/η Έκπληκτος Ανήσυχος/η

Λυπημένος/η Ντροπαλός/ή Θυμωμένος/η Σίγουρος/η

Λυπημένος/η
Ντροπαλός/ή

Θυμωμένος/η
Σίγουρος/η

Πότε τελειώνει το παιχνίδι

Παιχνίδι 3: Προσπαθήστε να θυμηθείτε (μέχρι 8 παίκτες)

Προετοιμασία

Ποιος είναι ο νικητής

Πώς παίζεται

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-99
2-8 ΠΑΙΚΤΕΣ

α) Αν κάποιος παίκτης μαντέψει σωστά το συναίσθημα, κερδίζει 1 από τις 4 κάρτες του
     ίδιου συναισθήματος και την τοποθετεί στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. 
     Ο παίκτης που έπαιξε παντομίμα για να δείξει το συναίσθημα κερδίζει τις άλλες
     3 κάρτες και τις βάζει στον σωρό των κερδισμένων καρτών του. Έπειτα τραβάει
     μία νέα κάρτα.
β) Αν ο παίκτης μαντέψει λάθος, βγάζει μια κερδισμένη κάρτα εκτός παιχνιδιού και
     την αφήνει στο κουτί. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο. 
     Οι άλλοι παίκτες θα έχουν τότε την ευκαιρία να μαντέψουν και να κερδίσουν κάρτες 
     όπως περιγράφεται παραπάνω.
γ) Αν δε μαντέψει κανένας σωστά, ο παίκτης που είχε 4 κάρτες του ίδιου συναισθήματος
     κρατάει μόνο 1 κάρτα στον σωρό των κερδισμένων καρτών του και βγάζει τις άλλες
     3 από το παιχνίδι.
• Όποιος παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες στα χέρια του πρέπει να τραβήξει από
   τη στοίβα όσες κάρτες απαιτούνται για να έχει 4 κάρτες επάνω του. Το παιχνίδι
   συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο και άλλη μία κάρτα περνάει ταυτόχρονα στον παίκτη
   που κάθεται αριστερά.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχουν πια άλλες κάρτες στη μέση του τραπεζιού
και ένας παίκτης έχει λιγότερες από 4 κάρτες επάνω του. Οι κάρτες που έχουν οι παίκτες
στα χέρια τους δε μετρούν ως πόντοι. Μόνο οι κερδισμένες κάρτες μετρούν. Κάθε 
κερδισμένη κάρτα μετράει ως ένας βαθμός.

Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε στους παίκτες κάρτες ανάλογα με τον αριθμό 
των παικτών ως εξής:
α) Αν παίζουν 2 παίκτες, 4 κάρτες στον καθένα.
β) Αν παίζουν 3-4 παίκτες, 3 κάρτες στον καθένα.
γ) Αν παίζουν 5-6 παίκτες, 2 κάρτες στον καθένα.
δ) Αν παίζουν 7-8 παίκτες, 1 κάρτα στον καθένα.

• Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους και τις τοποθετούν με την εικόνα προς τα κάτω
   στη σειρά μπροστά τους.
• Ο παίκτης που κάνει την πιο αστεία γκριμάτσα ξεκινάει γυρίζοντας ανάποδα 1 κάρτα
   για να τη δουν όλοι. 
• Λέει ποιο συναίσθημα δείχνει η κάρτα και περιγράφει ένα πραγματικό ή φανταστικό
   γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει αυτό το συναίσθημα
   στο παρελθόν. Η κάρτα μένει γυρισμένη με την εικόνα προς τα πάνω.
• Οι άλλοι παίκτες πρέπει να ακούσουν προσεκτικά για να θυμηθούν το συναίσθημα
   και το γεγονός, π.χ. ένας παίκτης μπορεί να πει «ευτυχισμένος/η», «έτσι νιώθω όταν
   κάποιος μου χαμογελάει». 
• Οι παίκτες συνεχίζουν να γυρίζουν 1 κάρτα τη φορά, περιγράφοντας ένα γεγονός
   που σχετίζεται με το συναίσθημα, με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά.
   Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να γυριστούν όλες οι κάρτες με την εικόνα προς τα πάνω. 
• Αφού τελειώσουν όλοι οι παίκτες, γυρίζουν τις κάρτες τους με την εικόνα προς
   τα κάτω, χωρίς να αλλάξουν τη θέση των καρτών.
• Ο παίκτης που ξεκίνησε το παιχνίδι μπορεί να διαλέξει έναν άλλον παίκτη στην τύχη.
• Μετά ο άλλος παίκτης δείχνει μία από τις κάρτες του πρώτου παίκτη (χωρίς
   να τη γυρίσει ανάποδα). Έπειτα λέει ποιο είναι το συναίσθημα και επαναλαμβάνει
   την ιστορία που σχετίζεται με την κάρτα. Αν μπορεί να θυμηθεί και να επαναλάβει
   την ιστορία αρκετά καλά, κερδίζει την κάρτα. Αν δεν μπορεί να πει ποιο είναι
   το συναίσθημα και δεν επαναλάβει σωστά την ιστορία, χάνει μία από τις κερδισμένες
   κάρτες του. Αν δεν έχει κερδισμένες κάρτες, χάνει τον επόμενο γύρο.
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά προς
   τα δεξιά.

Νικητής είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κερδισμένες κάρτες. 

Ποιος είναι ο νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς.

παίζω και µαθαίνω
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