
Οι άλλες 10 κάρτες δείχνουν την κάμπια
να ψάχνει τα παπούτσια της 
σε σκοτεινά μέρη, όπου
φαίνεται μόνο η σκιά τους, και
χρησιμοποιούνται στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2.

κάμπια

.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 
Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε τους περισσότερους βαθμούς
από κάθε άλλον παίκτη βρίσκοντας τα περισσότερα παπούτσια.

Προετοιμασία
• Απλώστε τα παπούτσια με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα πάνω.
• Ανακατέψτε τις κάρτες με τα έγχρωμα παπούτσια και τοποθετήστε τες
 σε μια στοίβα στη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω.
• Έχετε κοντά σας την κάρτα βαθμολογίας.

Πώς παίζεται
• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης γυρίζει την πρώτη κάρτα έτσι, ώστε όλοι
 οι παίκτες να βλέπουν καθαρά την έγχρωμη πλευρά της. Όλοι οι παίκτες
 κοιτάζουν καλά τα παπούτσια που υπάρχουν στην εικόνα και μετά
 ο πρώτος παίκτης γυρίζει πάλι την κάρτα με την εικόνα προς τα κάτω.
 Οι παίκτες μπορούν ν’ αποφασίσουν στην αρχή του παιχνιδιού για πόσο
 χρόνο η κάρτα θα παραμένει με την έγχρωμη πλευρά προς
 τα πάνω ή μέχρις ότου όλοι οι παίκτες θεωρήσουν
 ότι την έχουν παρατηρήσει αρκετά και είναι
 έτοιμοι να συνεχίσουν το παιχνίδι.

• Μόλις ο πρώτος παίκτης γυρίσει την κάρτα προς 
 τα κάτω, όλοι οι παίκτες ορμούν να πάρουν
 τα παπούτσια αυτά που πιστεύουν ότι
 είδαν στην εικόνα. Κάθε παίκτης τοποθετεί
 τα παπούτσια που πήρε μπροστά του. Όταν
 όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν μπροστά τους
 τα παπούτσια που πήραν, γυρίζουν και πάλι
 την κάρτα και κοιτάζουν αν θυμήθηκαν σωστά.
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• Κάθε παίκτης μετρά πόσα παπούτσια θυμήθηκε σωστά. Για κάθε σωστό
 παπούτσι κερδίζει 1 βαθμό. 

• Εάν ένας παίκτης πήρε ένα παπούτσι που δεν υπάρχει στην εικόνα της κάρτας, 
 τότε πρέπει να του αφαιρεθεί 1 βαθμός. 

• Αφήστε στην άκρη την κάρτα με την οποία παίξατε, τοποθετήστε όλα
 τα παπούτσια στο κέντρο και γυρίστε τη δεύτερη κάρτα από τη στοίβα.
 Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά
 προς τα δεξιά.

• Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν παιχτεί και οι 10 κάρτες της στοίβας.

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

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 
Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε τους περισσότερους βαθμούς από
κάθε άλλον παίκτη βρίσκοντας τα περισσότερα παπούτσια.

Προετοιμασία
• Απλώστε τα παπούτσια με τη σκιά τους προς τα πάνω.
• Ανακατέψτε τις κάρτες με τις σκιές των παπουτσιών και τοποθετήστε τες
 σε μια στοίβα στη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω. 
• Έχετε κοντά σας την κάρτα βαθμολογίας.

Πώς παίζεται
Το παιχνίδι παίζεται
όπως ακριβώς παίζεται και
το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1. Αυτή τη φορά, 
όμως, πρέπει να θυμάστε
τις σκιές των παπουτσιών.

κάρτες με τις σκιές των παπουτσιών και τοποθετήστε τες
τη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω. 
την κάρτα βαθμολογίας.
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
1-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Τι περιέχει το παιχνίδι
Η κάμπια έχει μια υπέροχη συλλογή από 20 παπούτσια.

Το παιχνίδι περιέχει 20 κάρτες με εικόνες.
Οι 10 κάρτες δείχνουν
την κάμπια να ψάχνει
τα παπούτσια της
σε μέρη φωτεινά και
χρησιμοποιούνται
στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1.

Παραλλαγές
• Για να γίνει το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 πιο δύσκολο,
 οι παίκτες μπορούν να κοιτάξουν τις σκιές
 των παπουτσιών στις κάρτες, αλλά
 να αναγνωρίσουν και να πάρουν
 τα αντίστοιχα έγχρωμα παπούτσια.

• Όταν ένα παιδί παίζει μόνο του
 ή με μικρότερα παιδιά, το παιχνίδι
 μπορεί να γίνει συνδυαστικό.
 Απλώστε τα παπούτσια είτε με
 την έγχρωμη πλευρά τους είτε με τη σκιά τους
 προς τα πάνω, γυρίστε μια κάρτα και φτιάξτε
 ζευγάρια με τα παπούτσια που υπάρχουν
 στην κάρτα και τα απλωμένα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων
• Χρησιμοποιήστε τις κάρτες για να αναπτύξουν τα παιδιά τις γλωσσικές τους
 ικανότητες και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Οι κάρτες απεικονίζουν
 την κάμπια να ψάχνει τα παπούτσια της σε όλο το σπίτι. Κάθε κάρτα
 παρουσιάζει κι ένα διαφορετικό συναίσθημα που νιώθει η κάμπια
 καθώς ψάχνει. 
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να περιγράψουν τις κάρτες με λεπτομέρειες
 και να πλάσουν ιστορίες με τη φαντασία τους.
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να περιγράψουν τα παπούτσια λεπτομερώς
    (σχήματα, χρώματα, αξεσουάρ κ.λπ.) ώστε να βελτιώσουν τη μνήμη τους.
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φαίνεται μόνο η σκιά τους, και
χρησιμοποιούνται στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2.

κάμπια

.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 
Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε τους περισσότερους βαθμούς
από κάθε άλλον παίκτη βρίσκοντας τα περισσότερα παπούτσια.

Προετοιμασία
• Απλώστε τα παπούτσια με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα πάνω.
• Ανακατέψτε τις κάρτες με τα έγχρωμα παπούτσια και τοποθετήστε τες
 σε μια στοίβα στη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω.
• Έχετε κοντά σας την κάρτα βαθμολογίας.

Πώς παίζεται
• Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης γυρίζει την πρώτη κάρτα έτσι, ώστε όλοι
 οι παίκτες να βλέπουν καθαρά την έγχρωμη πλευρά της. Όλοι οι παίκτες
 κοιτάζουν καλά τα παπούτσια που υπάρχουν στην εικόνα και μετά
 ο πρώτος παίκτης γυρίζει πάλι την κάρτα με την εικόνα προς τα κάτω.
 Οι παίκτες μπορούν ν’ αποφασίσουν στην αρχή του παιχνιδιού για πόσο
 χρόνο η κάρτα θα παραμένει με την έγχρωμη πλευρά προς
 τα πάνω ή μέχρις ότου όλοι οι παίκτες θεωρήσουν
 ότι την έχουν παρατηρήσει αρκετά και είναι
 έτοιμοι να συνεχίσουν το παιχνίδι.

• Μόλις ο πρώτος παίκτης γυρίσει την κάρτα προς 
 τα κάτω, όλοι οι παίκτες ορμούν να πάρουν
 τα παπούτσια αυτά που πιστεύουν ότι
 είδαν στην εικόνα. Κάθε παίκτης τοποθετεί
 τα παπούτσια που πήρε μπροστά του. Όταν
 όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν μπροστά τους
 τα παπούτσια που πήραν, γυρίζουν και πάλι
 την κάρτα και κοιτάζουν αν θυμήθηκαν σωστά.
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• Κάθε παίκτης μετρά πόσα παπούτσια θυμήθηκε σωστά. Για κάθε σωστό
 παπούτσι κερδίζει 1 βαθμό. 

• Εάν ένας παίκτης πήρε ένα παπούτσι που δεν υπάρχει στην εικόνα της κάρτας, 
 τότε πρέπει να του αφαιρεθεί 1 βαθμός. 

• Αφήστε στην άκρη την κάρτα με την οποία παίξατε, τοποθετήστε όλα
 τα παπούτσια στο κέντρο και γυρίστε τη δεύτερη κάρτα από τη στοίβα.
 Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο με κατεύθυνση από τα αριστερά
 προς τα δεξιά.

• Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν παιχτεί και οι 10 κάρτες της στοίβας.

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

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 
Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε τους περισσότερους βαθμούς από
κάθε άλλον παίκτη βρίσκοντας τα περισσότερα παπούτσια.

Προετοιμασία
• Απλώστε τα παπούτσια με τη σκιά τους προς τα πάνω.
• Ανακατέψτε τις κάρτες με τις σκιές των παπουτσιών και τοποθετήστε τες
 σε μια στοίβα στη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω. 
• Έχετε κοντά σας την κάρτα βαθμολογίας.

Πώς παίζεται
Το παιχνίδι παίζεται
όπως ακριβώς παίζεται και
το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1. Αυτή τη φορά, 
όμως, πρέπει να θυμάστε
τις σκιές των παπουτσιών.

κάρτες με τις σκιές των παπουτσιών και τοποθετήστε τες
τη μέση με την έγχρωμη πλευρά τους προς τα κάτω. 
την κάρτα βαθμολογίας.

αι
ίζεται και
τή τη φορά, 
θυμάστε
ουτσιών.
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
1-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Τι περιέχει το παιχνίδι
Η κάμπια έχει μια υπέροχη συλλογή από 20 παπούτσια.

Το παιχνίδι περιέχει 20 κάρτες με εικόνες.
Οι 10 κάρτες δείχνουν
την κάμπια να ψάχνει
τα παπούτσια της
σε μέρη φωτεινά και
χρησιμοποιούνται
στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1.

Παραλλαγές
• Για να γίνει το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 πιο δύσκολο,
 οι παίκτες μπορούν να κοιτάξουν τις σκιές
 των παπουτσιών στις κάρτες, αλλά
 να αναγνωρίσουν και να πάρουν
 τα αντίστοιχα έγχρωμα παπούτσια.

• Όταν ένα παιδί παίζει μόνο του
 ή με μικρότερα παιδιά, το παιχνίδι
 μπορεί να γίνει συνδυαστικό.
 Απλώστε τα παπούτσια είτε με
 την έγχρωμη πλευρά τους είτε με τη σκιά τους
 προς τα πάνω, γυρίστε μια κάρτα και φτιάξτε
 ζευγάρια με τα παπούτσια που υπάρχουν
 στην κάρτα και τα απλωμένα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων
• Χρησιμοποιήστε τις κάρτες για να αναπτύξουν τα παιδιά τις γλωσσικές τους
 ικανότητες και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Οι κάρτες απεικονίζουν
 την κάμπια να ψάχνει τα παπούτσια της σε όλο το σπίτι. Κάθε κάρτα
 παρουσιάζει κι ένα διαφορετικό συναίσθημα που νιώθει η κάμπια
 καθώς ψάχνει. 
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να περιγράψουν τις κάρτες με λεπτομέρειες
 και να πλάσουν ιστορίες με τη φαντασία τους.
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να περιγράψουν τα παπούτσια λεπτομερώς
    (σχήματα, χρώματα, αξεσουάρ κ.λπ.) ώστε να βελτιώσουν τη μνήμη τους.
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