
Σκοπός
Να μαζέψεις τους περισσότερους πόντους. Ένας παίκτης μαζεύει πόντους ενώνοντας 
πλακάκια που έχουν «λογική σχέση». Μια λογική ένωση, λόγου χάρη, ανάμεσα στο πλακά-
κι αγελάδα και στο πλακάκι πρόβατο είναι ότι και τα δύο είναι ζώα. Όσο περισσότερες 
«ενώσεις» κάνει ένας παίκτης σε έναν γύρο τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνει.

Το παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει δύο εκδοχές: 
Εύκολο: παίζεται με 58 κόκκινα πλακάκια + 2 μαγικά ραβδιά
Δύσκολο: παίζεται με 58 κόκκινα πλακάκια + 30 μπλε πλακάκια + 2 μαγικά ραβδιά
Ανάλογα με την ηλικία τους και τις δεξιότητές τους, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν 
οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές.

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12
ΠΑΙΚΤΕΣ: 2-4  

Παράδειγμα «μωσαϊκού»
μπλούζα-ήλιος: και τα δύο μας ζεσταίνουν

ήλιος-δέντρο: τα δέντρα χρειάζονται το φως 
του ήλιου για να μεγαλώσουν

χαρτί-δέντρο-ξυλεία: και η ξυλεία και το χαρτί 
είναι προϊόντα που παίρνουμε από τα δέντρα

ξυλεία-ξυλουργός: ο ξυλουργός χρησιμοποιεί 
ξυλεία

ξυλουργός-αγρότης: και τα δύο είναι επαγγέλ-
ματα 

κηρομπογιές-κερί: οι κηρομπογιές περιέχουν 
κερί

κερί-μέλι: προϊόντα της μέλισσας

μέλι-μέλισσα: οι μέλισσες φτιάχνουν μέλι

μέλισσα-λουλούδι: οι μέλισσες επικονιάζουν 
τα λουλούδια

λουλούδι-δεντράκι: το δεντράκι γεννιέται 
από ένα λουλούδι

δεντράκι-κοτοπουλάκι: και τα δύο είναι 
νεαρά 

ήλιος-έρημος: ο ήλιος καίει στην έρημο

έρημος-χουρμάδες: οι χουρμάδες φυτρώ-
νουν στην έρημο

έρημος-ποτάμι: είναι δημιουργήματα της 
φύσης

ποτάμι-ψάρι: στα ποτάμια ζουν ψάρια

ψάρι-κόκαλα: τα ψάρια έχουν κόκαλα

κόκαλα-κοσμήματα: κάποια κοσμήματα 
φτιάχνονται από κόκαλα 

κροκόδειλος-θαλάσσια χελώνα: και τα 
δύο είναι ερπετά

κροκόδειλος-αυγά: ο κροκόδειλος γεννά 
αυγά

αυγά-πεταλούδα: η πεταλούδα γεννά αυγά

πεταλούδα-αεροπλάνο: και τα δύο πετούν

αεροπλάνο-ρόδα: τα αεροπλάνα χρησιμο-
ποιούν ρόδες για να απογειωθούν και να 
προσγειωθούν

ρόδα-ποδήλατο: τα ποδήλατα έχουν ρόδες

ποδήλατο-τύμπανο: και τα δύο μπορεί να 
είναι χόμπι των ανθρώπων

τύμπανο-πορτοφόλι: και τα δύο μπορεί να 
είναι φτιαγμένα από δέρμα ζώου

θαλάσσια χελώνα-άμμος: οι θαλάσσιες 
χελώνες γεννούν τα αυγά τους στην άμμο

άμμος-γυαλί: το γυαλί παράγεται με 
θέρμανση της άμμου

γυαλί-ξυλεία: και τα δύο είναι κατασκευ-
αστικά υλικά

ξυλεία-σπίτι: η ξυλεία χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή σπιτιών

σπίτι-αντίσκηνο: και τα δύο είναι 
καταφύγια

γυαλί-παράθυρο-σπίτι: το γυαλί 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
παραθύρων και τα σπίτια έχουν παρά-
θυρα
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Τα μαγικά ραβδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παίκτες σαν μπαλαντέρ. Οι 
παίκτες, δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ραβδιά ως οτιδήποτε θέλουν προκει-
μένου να κάνουν μια ένωση. Εάν, για παράδειγμα, το ραβδί χρησιμοποιηθεί από έναν 
παίκτη ως «μήλο», παραμένει «μήλο» για ολόκληρο τον γύρο. Παύει, δηλαδή, πλέον να 
είναι μαγικό ραβδί για τον συγκεκριμένο γύρο.

Πόντοι: Κάθε «ένωση» δίνει πόντους. Όσες περισσότερες ενώσεις κάνεις σε έναν γύρο 
τόσο περισσότερους πόντους παίρνεις.

1 ένωση = 1 πόντος

3 ενώσεις = 10 πόντοι 4 ενώσεις = 20 πόντοι

2 ενώσεις = 5 πόντοι

Αρχή του παιχνιδιού
Καθίστε γύρω από μια επίπεδη επιφάνεια, έχοντας μπροστά σας αρκετό χώρο.
Κάθε παίκτης παίρνει, χωρίς να κοιτάζει, ένα πλακάκι από το σακούλι. Παίζει πρώτος ο 
παίκτης που θα πάρει πλακάκι με εικόνα που η ονομασία της είναι πιο κοντά στο γράμμα Α. 
Για παράδειγμα, από τα πλακάκια «μπανάνα», «πρόβατο» και «τυρί» ο παίκτης με το 
πλακάκι «μπανάνα» παίζει πρώτος. Αν κάποιος παίκτης τραβήξει μαγικό ραβδί, παίζει 
πρώτος, γιατί το μαγικό ραβδί «νικάει» όλα τα γράμματα. Στη συνέχεια, αυτά τα πλακάκια 
ξαναμπαίνουν στο σακούλι και κάθε παίκτης παίρνει 6 πλακάκια χωρίς να κοιτάζει, τα 
οποία τοποθετεί σε μια βάση.
Στη διάρκεια ενός γύρου ο παίκτης μπορεί να κάνει τα εξής τρία πράγματα:
1. Να τοποθετήσει ένα πλακάκι, δηλαδή να κάνει μια ένωση.
2. Να αντικαταστήσει ένα πλακάκι, δηλαδή μπορεί να βάλει κάποιο από τα πλακάκια του 
 στο σακούλι και να πάρει άλλο. Σ’ αυτή την περίπτωση χάνει τη σειρά του.
3. Να πάει πάσο, αν δε θέλει να τοποθετήσει ή να αλλάξει πλακάκι στον συγκεκριμένο
 γύρο.

Η πρώτη ένωση: Ένας παίκτης ξεκινά το παιχνίδι τοποθετώντας δύο πλακάκια μαζί, 
κάνοντας μια ένωση και λέγοντας ποια είναι η ένωση ανάμεσα στα δύο πλακάκια (π.χ. η 
«μπανάνα» και το «γάλα» είναι και τα δύο υγιεινά). Για την πρώτη αυτή ένωση ο παίκτης 
παίρνει 5 πόντους.

Στη συνέχεια παίζει ο παίκτης που βρίσκεται αριστερά του πρώτου κ.ο.κ. και κάθε παίκτης 
κάνει ενώσεις με τα πλακάκια που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Πάντα 6 πλακάκια: Όταν ένας παίκτης βάζει ένα πλακάκι και κάνει μια ένωση, τραβά ένα 
άλλο από το σακούλι, ώστε να έχει πάντοτε 6. Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να κοιτάζετε όταν 
τραβάτε καινούρια πλακάκια.

Μπλοκ σημειώσεων: Ένας από τους παίκτες σημειώνει στο μπλοκάκι τους πόντους που 
κερδίζει ο κάθε παίκτης για κάθε ένωση.

Το τέλος του παιχνιδιού: Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχουν άλλα πλακάκια στο 
σακούλι και οι παίκτες έχουν παίξει όλα τα πλακάκια τους.

Μέτρημα πόντων: Όταν τελειώσουν τα πλακάκια, οι παίκτες μετρούν τους πόντους τους 
και ο παίκτης με τους περισσότερους κερδίζει.

Αποδεκτές ενώσεις
Οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν ένα πλακάκι και να το ενώσουν με οποιοδήποτε 
άλλο πλακάκι, εφόσον μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την ένωση. Οι άλλοι παίκτες 
αποφασίζουν αν θεωρούν λογική την ένωση, οπότε την αποδέχονται ή όχι. Αν οι παίκτες δε 
συμφωνήσουν με την ένωση, αυτή δε γίνεται δεκτή.

Στο παιχνίδι υπάρχουν δύο μαγικά ραβδιά.

Ένας παίκτης μπορεί να κάνει ενώσεις με βάση:

Τη λειτουργία: χρησιμοποιείται για… χρησιμοποιείται από… π.χ. Το πριόνι και το ψαλίδι 
χρησιμοποιούνται για να κόβουν.

Κοινά χαρακτηριστικά: χρώμα, σχήμα, μέγεθος, κατασκευή από τα ίδια υλικά π.χ. Ο ήλιος 
και η μπανάνα είναι κίτρινα.

Συσχέτιση πραγμάτων σε κατηγορίες: ανήκει σε… πράγματα που μπορούν να σχηματίσουν 
ομάδες, π.χ. πράγματα που τρώμε (το τυρί και η πίτσα τρώγονται).

Τη σχέση «έχει»: π.χ. Το τρένο έχει παράθυρα.

Τη σχέση αίτιο-αποτέλεσμα: προκαλείται από… οδηγεί σε…

Επιστημονικά γεγονότα: π.χ. Η «μπάλα» και το «φτερό» επιπλέουν και τα δύο στο νερό, η 
«πεταλούδα» κοιμάται πάνω στο «χορτάρι».

κρεβάτι κροκόδειλος λουλούδι μάγειρας μαρμελάδαμαλλί μαχαίρι

μελάνι

αγελάδα αγρότης αεροπλάνο άλογο αρνίάμμος αυγό

βάρκα βροχή γάλα γυαλί δεντράκι δέρμα ζώουδέντρο έδαφος

έρημος ήλιος θαλ. χελώνα κάλτσες καμήλα κερίκαρότο

κηρομπογιές κλιπ κόκαλο κόσμημα κότα κουβέρτακοτοπουλάκι κουμπί

μπανάνα

ξυλουργός ομπρέλα πάπια παπούτσια πατάταπαράθυρο

πένα πεταλούδα πετρέλαιο πίτσα ποδήλατο πορτοκάλια ποτάμιπορτοφόλι

πριόνι ρόδα σιτάρι σκηνή σκουλήκι σπουργίτισπίτι σφυρί

μπουφάν

τραπέζι τρένο τύμπανο φτερότυρί φυτό φωτιά

χάρακας χαρτί χορτάρι χουρμάδες ψαλίδιχυμός ψάρι ψωμί

κερήθρα

κοχύλι

μέλι μέλισσα μολύβι

βαμβάκι

μπουκάλι

ντομάτα ξυλεία

μπλούζα

σωσίβιο
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κρεβάτι κροκόδειλος λουλούδι μάγειρας μαρμελάδαμαλλί μαχαίρι

μελάνι

αγελάδα αγρότης αεροπλάνο άλογο αρνίάμμος αυγό

βάρκα βροχή γάλα γυαλί δεντράκι δέρμα ζώουδέντρο έδαφος

έρημος ήλιος θαλ. χελώνα κάλτσες καμήλα κερίκαρότο

κηρομπογιές κλιπ κόκαλο κόσμημα κότα κουβέρτακοτοπουλάκι κουμπί

μπανάνα

ξυλουργός ομπρέλα πάπια παπούτσια πατάταπαράθυρο

πένα πεταλούδα πετρέλαιο πίτσα ποδήλατο πορτοκάλια ποτάμιπορτοφόλι

πριόνι ρόδα σιτάρι σκηνή σκουλήκι σπουργίτισπίτι σφυρί

μπουφάν

τραπέζι τρένο τύμπανο φτερότυρί φυτό φωτιά

χάρακας χαρτί χορτάρι χουρμάδες ψαλίδιχυμός ψάρι ψωμί

κερήθρα

κοχύλι

μέλι μέλισσα μολύβι

βαμβάκι

μπουκάλι

ντομάτα ξυλεία

μπλούζα

σωσίβιο
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Σκοπός
Να μαζέψεις τους περισσότερους πόντους. Ένας παίκτης μαζεύει πόντους ενώνοντας 
πλακάκια που έχουν «λογική σχέση». Μια λογική ένωση, λόγου χάρη, ανάμεσα στο πλακά-
κι αγελάδα και στο πλακάκι πρόβατο είναι ότι και τα δύο είναι ζώα. Όσο περισσότερες 
«ενώσεις» κάνει ένας παίκτης σε έναν γύρο τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνει.

Το παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει δύο εκδοχές: 
Εύκολο: παίζεται με 58 κόκκινα πλακάκια + 2 μαγικά ραβδιά
Δύσκολο: παίζεται με 58 κόκκινα πλακάκια + 30 μπλε πλακάκια + 2 μαγικά ραβδιά
Ανάλογα με την ηλικία τους και τις δεξιότητές τους, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν 
οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές.

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12
ΠΑΙΚΤΕΣ: 2-4  

Παράδειγμα «μωσαϊκού»
μπλούζα-ήλιος: και τα δύο μας ζεσταίνουν

ήλιος-δέντρο: τα δέντρα χρειάζονται το φως 
του ήλιου για να μεγαλώσουν

χαρτί-δέντρο-ξυλεία: και η ξυλεία και το χαρτί 
είναι προϊόντα που παίρνουμε από τα δέντρα

ξυλεία-ξυλουργός: ο ξυλουργός χρησιμοποιεί 
ξυλεία

ξυλουργός-αγρότης: και τα δύο είναι επαγγέλ-
ματα 

κηρομπογιές-κερί: οι κηρομπογιές περιέχουν 
κερί

κερί-μέλι: προϊόντα της μέλισσας

μέλι-μέλισσα: οι μέλισσες φτιάχνουν μέλι

μέλισσα-λουλούδι: οι μέλισσες επικονιάζουν 
τα λουλούδια

λουλούδι-δεντράκι: το δεντράκι γεννιέται 
από ένα λουλούδι

δεντράκι-κοτοπουλάκι: και τα δύο είναι 
νεαρά 

ήλιος-έρημος: ο ήλιος καίει στην έρημο

έρημος-χουρμάδες: οι χουρμάδες φυτρώ-
νουν στην έρημο

έρημος-ποτάμι: είναι δημιουργήματα της 
φύσης

ποτάμι-ψάρι: στα ποτάμια ζουν ψάρια

ψάρι-κόκαλα: τα ψάρια έχουν κόκαλα

κόκαλα-κοσμήματα: κάποια κοσμήματα 
φτιάχνονται από κόκαλα 

κροκόδειλος-θαλάσσια χελώνα: και τα 
δύο είναι ερπετά

κροκόδειλος-αυγά: ο κροκόδειλος γεννά 
αυγά

αυγά-πεταλούδα: η πεταλούδα γεννά αυγά

πεταλούδα-αεροπλάνο: και τα δύο πετούν

αεροπλάνο-ρόδα: τα αεροπλάνα χρησιμο-
ποιούν ρόδες για να απογειωθούν και να 
προσγειωθούν

ρόδα-ποδήλατο: τα ποδήλατα έχουν ρόδες

ποδήλατο-τύμπανο: και τα δύο μπορεί να 
είναι χόμπι των ανθρώπων

τύμπανο-πορτοφόλι: και τα δύο μπορεί να 
είναι φτιαγμένα από δέρμα ζώου

θαλάσσια χελώνα-άμμος: οι θαλάσσιες 
χελώνες γεννούν τα αυγά τους στην άμμο

άμμος-γυαλί: το γυαλί παράγεται με 
θέρμανση της άμμου

γυαλί-ξυλεία: και τα δύο είναι κατασκευ-
αστικά υλικά

ξυλεία-σπίτι: η ξυλεία χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή σπιτιών

σπίτι-αντίσκηνο: και τα δύο είναι 
καταφύγια

γυαλί-παράθυρο-σπίτι: το γυαλί 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
παραθύρων και τα σπίτια έχουν παρά-
θυρα
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