
ΗΛΙΚΙΕΣ: 2-4
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ 

Γίνεται πάρτι γενεθλίων χωρίς δώρα; Βάλτε τους ορόφους της τούρτας
τον έναν μέσα στον άλλον και διασκεδάστε κοιτάζοντας
τα δώρα που έφεραν στον αρκούδο
οι φίλοι του, τα ζώα του δάσους!

• Ξεκινήστε από τον μεγαλύτερο όροφο, που
 είναι τούρτα φραγκοστάφυλο, και γυρίστε
 τον ανάποδα!
• Βάλτε τους υπόλοιπους ορόφους
 τον έναν μέσα στον άλλον ξεκινώντας
 από τον μικρότερο και φτάνοντας
 στον μεγαλύτερο (ροζ τούρτα με γεύση
 φράουλα). Στο τέλος θα δημιουργηθεί
 η διπλανή εικόνα.

Έχετε κρύψει όλα τα δώρα, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Δείτε όμως 
ποιο δώρο εμφανίστηκε! Το μεγαλύτερο απ’ όλα: Η ΑΓΑΠΗ!

Μπορείτε να μαντέψετε τι δώρο έφερε κάθε ζώο στον αρκούδο;
Ποιος του έφερε μέλι, που τόσο πολύ του αρέσει;
Ποιος έφερε ζαχαρωτά και ποιος μπαλόνια;
Ποιος τύλιξε τα δώρα με τόσο πολλή αγάπη;
Λέτε να είναι το ελαφάκι;

ΓΛΥΚΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ 

Τέλος του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους.

1ος ΤΡΟΠΟΣ: Μπράβο! Τα καταφέρατε! Τοποθετήσατε και τους 5 ορόφους
της τούρτας! Βάλτε τώρα το κατάλληλο κερί στην κορυφή και κάντε έκπληξη
στον αρκούδο μόλις μπει στο σπίτι τραγουδώντας το τραγούδι των γενεθλίων!

Προετοιμασία
• Τοποθετήστε το σπίτι στο τέλος
 του μονοπατιού και βάλτε
 τον αρκούδο στο αστεράκι (αφετηρία).
• Έχετε κοντά σας το ζάρι και όλους
 τους ορόφους της τούρτας.

ΑρκούδοςΑφετηρία 

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να βάλετε τους ορόφους της τούρτας τον έναν πάνω στον άλλο
και να φτιάξετε την τούρτα, πριν επιστρέψει ο αρκούδος στο σπίτι του.

Πώς παίζεται 
• Ρίξτε το ζάρι, κοιτάξτε το εικονίδιο και κάντε την αντίστοιχη ενέργεια.
 Αν το ζάρι φέρει:

•  Συνεχίστε να ρίχνετε το ζάρι και διασκεδάστε φτιάχνοντας την τούρτα.

Τραγουδήστε με το παιδί
το αγαπημένο του τραγούδι!

Χορέψτε με το παιδί
το αγαπημένο του τραγούδι!

Είναι ώρα για λίγη 
αγάπη. Αγκαλιαστείτε!

Τοποθετήστε έναν όροφο
στην τούρτα ξεκινώντας
από τον μεγαλύτερο όροφο!

Μετακινήστε τον αρκούδο ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι
προς το σπίτι του.

 If the Birthday Bear reaches the house 

before the cake is fully stacked. He’ll walk in to see his forest friends still 

working on the cake! 

2ος ΤΡΟΠΟΣ: Τι κρίμα! Δεν προλάβατε να φτιάξετε την τούρτα, πριν ο αρκούδος 
γυρίσει στο σπίτι του. Θα μπει και θα δει τους φίλους του ακόμα να φτιάχνουν
την τούρτα!

 2019 Chalk and Chuckles 
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5 όροφοι τούρτας

Τι περιέχει το παιχνίδι Οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Σπίτι: το σπίτι 
του αρκούδου

Αρκούδος

Μονοπάτι:
η διαδρομή
που ακολουθεί
ο αρκούδος από
το δάσος έως
το σπίτι του.

Αφετηρία

Ζάρι: Στο ζάρι υπάρχουν 5 διαφορετικά εικονίδια. Κάθε εικονίδιο δείχνει
μια κίνηση που πρέπει να κάνετε.

Τραγούδα
ένα τραγούδι!

Χόρεψε
όσο θες!

Κάνε
μια αγκαλιά!

Ο αρκούδος κάνει 
ένα βήμα μπροστά 
στο μονοπάτι προς 
το σπίτι του.

Πρόσθεσε έναν
όροφο στην τούρτα.
Το εικονίδιο αυτό υπάρχει
2 φορές στο ζάρι.

Κεριά: Γίνεται τούρτα γενεθλίων χωρίς κεριά;

• Απλώστε τους ορόφους της τούρτας στο πάτωμα. Κάθε όροφος της τούρτας
 έχει τέσσερις πλευρές. Σε κάθε πλευρά υπάρχει μια σκηνή, μια εικόνα από το δάσος,
 η οποία δείχνει τους φίλους του αρκούδου να ετοιμάζουν γι’ αυτόν ένα πάρτι-
 έκπληξη! Κοιτάξτε μαζί με το παιδί όλες αυτές τις εικόνες και περιγράψτε
 τι βλέπετε σε αυτές.
• Αναγνωρίστε και ονομάστε τα 5 ζώα του δάσους, που είναι φίλοι του αρκούδου!
 Πρόκειται για μια κουκουβάγια, έναν σκαντζόχοιρο, ένα ελάφι, ένα ρακούν
 και έναν σκίουρο.
• Μάθετε να μετράτε και να αναγνωρίζετε τους αριθμούς από το 1 έως το 5,
 στις σκηνές που τα ζωάκια παίζουν μουσική. Γνωρίστε τα χρώματα και τα φρούτα
 βλέποντας τα ζωάκια να ετοιμάζουν πεντανόστιμες λιχουδιές για το πάρτι.
 Αναγνωρίστε τα σχήματα των στολιδιών καθώς τα ζώα στολίζουν τον χώρο.
• Τοποθετήστε τους ορόφους της τούρτας ανάλογα με το μέγεθός τους.
 Ξεκινήστε από τον μικρότερο και ζητήστε από το παιδί να σας βοηθήσει να βρείτε
 τον αμέσως μεγαλύτερο όροφο, στη συνέχεια τον αμέσως μεγαλύτερο κ.ο.κ.
• Χρησιμοποιήστε τα διαφορετικά μεγέθη για να κάνετε με το παιδί συγκρίσεις.
 Τοποθετήστε δίπλα δίπλα το μεγαλύτερο κομμάτι με το μικρότερο για να διδάξετε
 τι είναι «μικρό» και τι «μεγάλο». Προσθέστε κι άλλο ένα κομμάτι για να εργαστείτε
 με τις λέξεις «μεγάλος», «πιο μεγάλος», «ο πιο μεγάλος».
• Εξασκηθείτε με το παιδί στο ρίξιμο του ζαριού και αφήστε το να κάνει
 την αντίστοιχη κίνηση.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κεντρική ιδέα: Σήμερα είναι τα γενέθλια
του αρκούδου! Ο αγαπημένος μας φίλος
ξύπνησε πολύ χαρούμενος και βγήκε να κάνει
μια βόλτα στο δάσος. Οι φίλοι του θέλουν
να του κάνουν έκπληξη και να του φτιάξουν
μια καταπληκτική τούρτα. Καθώς φτιάχνουν
τους ορόφους της τούρτας, οι φίλοι του από
το δάσος διασκεδάζουν τραγουδώντας,
χορεύοντας και αγκαλιάζοντας ο ένας
τον άλλον. Θα προλάβουν να φτιάξουν
την τούρτα, πριν γυρίσει ο αρκούδος
στο σπίτι του;

Το παιχνίδι αυτό δίνει στους ενηλίκους την ευκαιρία να περάσουν
ποιοτικό και ουσιαστικό χρόνο με το παιδί και να χτίσουν μαζί του
μια εποικοδομητική σχέση. Αφιερώνοντας χρόνο για να παίξετε με το παιδί, 
του δείχνετε πόσο σημαντικό είναι για εσάς. Παράλληλα, το παιδί
αναπτύσσει σημαντικές κοινωνικές και νοητικές δεξιότητες. Μαθαίνει
να σκέφτεται, να παρατηρεί, να πειραματίζεται, να επικοινωνεί και
να εκδηλώνει συναισθήματα.

Ο ρόλος του ενήλικα είναι καθοριστικός για τη νοητική ανάπτυξη
του παιδιού. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αφήστε το παιδί να πάρει 
πρωτοβουλίες και ανταποκριθείτε στις ιδέες και στις πράξεις του.
Μιλήστε του γι’ αυτά που βλέπετε στο παιχνίδι, ανακαλύψτε μαζί
τα χρώματα, τα σχήματα και τους αριθμούς και κάντε συνεχώς ερωτήσεις, 
γεγονός που διευρύνει τη σκέψη και τη μάθηση.

Οι χαριτωμένοι χαρακτήρες του παιχνιδιού αυτού βοηθούν το παιδί
να διδαχθεί βασικές δεξιότητες για ομαδικά παιχνίδια, π.χ. να περιμένει
τη σειρά του και να ακολουθεί απλούς κανόνες. Δεν έχει σημασία
αν θα νικήσει ή θα χάσει, καθώς η βασική ιδέα είναι απλώς να παίξει
για να διασκεδάσει, να γελάσει και να μάθει.

Οι οδηγίες του παιχνιδιού παρέχουν κάποιες ιδέες, προκειμένου
να εξερευνήσετε τα στοιχεία του παιχνιδιού μαζί με το παιδί και να παίξετε
με διάφορους τρόπους. Βασισμένο σ’ ένα θέμα πολύ γνωστό και αγαπητό 
σε όλα τα παιδιά, το πάρτι γενεθλίων, προσκαλεί το παιδί σε μια εμπειρία 
παιχνιδιού που εμπλέκει τόσο το μυαλό όσο και την καρδιά του!

Γι’ αυτό παίξτε και διασκεδάστε! Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,
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ποιοτικό και ουσιαστικό χρόνο με το παιδί και να χτίσουν μαζί του
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του δείχνετε πόσο σημαντικό είναι για εσάς. Παράλληλα, το παιδί
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με διάφορους τρόπους. Βασισμένο σ’ ένα θέμα πολύ γνωστό και αγαπητό 
σε όλα τα παιδιά, το πάρτι γενεθλίων, προσκαλεί το παιδί σε μια εμπειρία 
παιχνιδιού που εμπλέκει τόσο το μυαλό όσο και την καρδιά του!

Γι’ αυτό παίξτε και διασκεδάστε! Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 2-4
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ 

Γίνεται πάρτι γενεθλίων χωρίς δώρα; Βάλτε τους ορόφους της τούρτας
τον έναν μέσα στον άλλον και διασκεδάστε κοιτάζοντας
τα δώρα που έφεραν στον αρκούδο
οι φίλοι του, τα ζώα του δάσους!

• Ξεκινήστε από τον μεγαλύτερο όροφο, που
 είναι τούρτα φραγκοστάφυλο, και γυρίστε
 τον ανάποδα!
• Βάλτε τους υπόλοιπους ορόφους
 τον έναν μέσα στον άλλον ξεκινώντας
 από τον μικρότερο και φτάνοντας
 στον μεγαλύτερο (ροζ τούρτα με γεύση
 φράουλα). Στο τέλος θα δημιουργηθεί
 η διπλανή εικόνα.

Έχετε κρύψει όλα τα δώρα, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Δείτε όμως 
ποιο δώρο εμφανίστηκε! Το μεγαλύτερο απ’ όλα: Η ΑΓΑΠΗ!

Μπορείτε να μαντέψετε τι δώρο έφερε κάθε ζώο στον αρκούδο;
Ποιος του έφερε μέλι, που τόσο πολύ του αρέσει;
Ποιος έφερε ζαχαρωτά και ποιος μπαλόνια;
Ποιος τύλιξε τα δώρα με τόσο πολλή αγάπη;
Λέτε να είναι το ελαφάκι;

ΓΛΥΚΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ 

Τέλος του παιχνιδιού 
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους.

1ος ΤΡΟΠΟΣ: Μπράβο! Τα καταφέρατε! Τοποθετήσατε και τους 5 ορόφους
της τούρτας! Βάλτε τώρα το κατάλληλο κερί στην κορυφή και κάντε έκπληξη
στον αρκούδο μόλις μπει στο σπίτι τραγουδώντας το τραγούδι των γενεθλίων!

Προετοιμασία
• Τοποθετήστε το σπίτι στο τέλος
 του μονοπατιού και βάλτε
 τον αρκούδο στο αστεράκι (αφετηρία).
• Έχετε κοντά σας το ζάρι και όλους
 τους ορόφους της τούρτας.

ΑρκούδοςΑφετηρία 

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να βάλετε τους ορόφους της τούρτας τον έναν πάνω στον άλλο
και να φτιάξετε την τούρτα, πριν επιστρέψει ο αρκούδος στο σπίτι του.

Πώς παίζεται 
• Ρίξτε το ζάρι, κοιτάξτε το εικονίδιο και κάντε την αντίστοιχη ενέργεια.
 Αν το ζάρι φέρει:

•  Συνεχίστε να ρίχνετε το ζάρι και διασκεδάστε φτιάχνοντας την τούρτα.

Τραγουδήστε με το παιδί
το αγαπημένο του τραγούδι!

Χορέψτε με το παιδί
το αγαπημένο του τραγούδι!

Είναι ώρα για λίγη 
αγάπη. Αγκαλιαστείτε!

Τοποθετήστε έναν όροφο
στην τούρτα ξεκινώντας
από τον μεγαλύτερο όροφο!

Μετακινήστε τον αρκούδο ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι
προς το σπίτι του.

 If the Birthday Bear reaches the house 

before the cake is fully stacked. He’ll walk in to see his forest friends still 

working on the cake! 

2ος ΤΡΟΠΟΣ: Τι κρίμα! Δεν προλάβατε να φτιάξετε την τούρτα, πριν ο αρκούδος 
γυρίσει στο σπίτι του. Θα μπει και θα δει τους φίλους του ακόμα να φτιάχνουν
την τούρτα!

 2019 Chalk and Chuckles 

παίζω και µαθαίνω
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