
Σχεδίαση παιχνιδιού: Martin Nedergaard Andersen

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Τι περιέχει το παιχνίδι

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: (2-4 παίκτες)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Διασκεδαστική παραλλαγή

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (4-9 παίκτες)

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Νικητής

Διασκέδαση με αριθμούς

Για περισσότερο ανταγωνισμό (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 με κάρτες)

12 πέτρες
6 μικρές πέτρες με χνάρια ζώων
6 μεγάλες πέτρες με χνάρια ζώων

45 κάρτες τυπωμένες και από τις δύο πλευρές
Μπροστινή πλευρά: Κάρτες με αριθμούς από το 1 έως το 9. Υπάρχουν 5 σετ καρτών.
Πίσω πλευρά: 44 εικόνες απεικονίζουν τον κύκλο ζωής 11 διαφορετικών ζώων.
Ο κύκλος ζωής κάθε ζώου διαιρείται σε 4 στάδια που απεικονίζονται σε 4 κάρτες.

Κάθε ζάρι έχει χνάρια 6 διαφορετικών ζώων.

3 ζάρια: 1 ζάρι με αριθμούς και 2 ζάρια με χνάρια ζώων

Ελάφι

Το παιχνίδι παίζεται όπως και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 με τη διαφορά ότι τώρα ο παίκτης ρίχνει τόσο το ζάρι
με τους αριθμούς όσο και τα δύο ζάρια με τα χνάρια των ζώων. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν πόσα 
βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων δείχνουν ποιες πέτρες 
μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάθε παίκτης μπορεί να προχωρήσει ΜΟΝΟΝ όταν έχει πέτρα με τα 
χνάρια που δείχνει η ζαριά που έφερε.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες,
μπορεί να διαλέξει όποια πέτρα θέλει για να προχωρήσει, αλλά θα κάνει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
2 βήματα και να επιλέξει τη σειρά που θα χρησιμοποιήσει τις πέτρες.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά δεν έχει καμία αντίστοιχη πέτρα, μένει στη θέση του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
3 βήματα χρησιμοποιώντας 2 φορές μία από τις πέτρες του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας
ή πηδώντας από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Στόχος σας είναι να φτάσει η ομάδα σας πρώτη στο τέρμα. 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιμηθούν τους ήχους και τις κινήσεις των ζώων
στα οποία αντιστοιχούν τα χνάρια κάθε πέτρας όπου πατούν. 

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Νικητές
Νικητές είναι οι παίκτες της ομάδας που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα!

Επιλέξτε τη διαδρομή καθορίζοντας την αφετηρία και το τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό 
χώρο. Στη συνέχεια χωριστείτε σε 2 ή 3 ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Καθορίστε τον βαθμό δυσκολίας 
του παιχνιδιού αποφασίζοντας πόσες πέτρες θα πάρει κάθε ομάδα. Στο παιχνίδι αυτό δε 
χρησιμοποιείται κανένα ζάρι.

Εύκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα περισσότερη από τον αριθμό των μελών της.
Για παράδειγμα, αν η ομάδα σου έχει 2 μέλη, θα πάρει 3 πέτρες.

Μέτριο: Κάθε ομάδα παίρνει τόσες πέτρες όσα είναι τα μέλη της.

Δύσκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα λιγότερη από τον αριθμό των μελών της.

Κάθε παίκτης παίρνει 3 πέτρες με διαφορετικά χνάρια ζώων. Έχετε κοντά σας το ζάρι
με τους αριθμούς και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων.

Ο πρώτος παίκτης μιας ομάδας τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του και ανεβαίνει πάνω της.
Στο παιχνίδι αυτό μπορεί στην ίδια πέτρα να ανεβεί κι άλλος ένας παίκτης της ίδιας ομάδας. 
Ο δεύτερος παίκτης, αφού δεν πρέπει να πατήσει στο έδαφος, ανεβαίνει πάνω... στα πόδια
του πρώτου παίκτη! Από εκεί τοποθετεί την πέτρα του και ανεβαίνει πάνω της. Ο τρίτος παίκτης 
πατά στα πόδια του πρώτου και μετά του δεύτερου παίκτη, απ' όπου τοποθετεί την πέτρα του
κι ανεβαίνει πάνω της.
Όταν όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι πάνω σε πέτρες, ο πρώτος παίκτης πατά στα πόδια
του δεύτερου, παίρνει την πέτρα του, πατά στα πόδια του τρίτου συμπαίκτη του, τοποθετεί
την πέτρα του μπροστά του και πατά πάνω της. Μ' αυτόν τον τρόπο προχωρά όλη η ομάδα μαζί!

Οι παίκτες συνεργάζονται για να μετακινήσουν τις πέτρες από το ένα άκρο της διαδρομής
στο άλλο, χωρίς να πατήσει κάποιο μέλος της ομάδας στο έδαφος. Αν κάποιος πατήσει
στο έδαφος, όλη η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή! Προσπαθήστε να βρείτε
ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσετε στο τέρμα.

Νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Μπορείτε, αν θέλετε, να παίξετε τόσο το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 όσο και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
με κάρτες. Διαλέξτε ποια παραλλαγή του παιχνιδιού θέλετε να παίξετε
από τα παραδείγματα που δίνονται.

Για κάθε παραλλαγή αποφασίστε τον αριθμό των καρτών που θέλετε να απλώσετε 
στο έδαφος. Οι κάρτες πρέπει να τοποθετηθούν με τον αριθμό προς τα πάνω. 
Υπάρχουν 5 σετ καρτών με αριθμούς από το 1 έως το 9.

Για κάθε παιχνίδι πρέπει να επιλέξετε ποιους αριθμούς από τα 5 σετ καρτών θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται
από τον αριθμό των παικτών και το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος όπου θα παίξετε. 
Οι παίκτες πρέπει να πηδούν από πέτρα σε πέτρα και να μαζεύουν κάρτες
στη διαδρομή τους προς το τέρμα.

Αλεπού Τίγρη Κουνέλι Ελέφαντας Αρκούδα
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Προετοιμασία (για τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: (2-6 παίκτες)
Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6: ΚΥΝΗΓΗΤΟ (4-9 παίκτες)

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4: Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
(Ολόκληρη η τάξη, μικρή ομάδα)

Νικητής
Για παιδιά 6-10 ετών

Πώς παίζεται

Νικητής

Κύκλος ζωής
σε 4 στάδια

Αποφασίστε πού θα είναι η αφετηρία και πού το τέρμα. Αν παίζετε μέσα στο σπίτι, η αφετηρία και
το τέρμα μπορεί να είναι είτε σε διαφορετικά δωμάτια είτε σε ένα, από τον έναν τοίχο στον άλλον.
Τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 έχουν τους εξής κοινούς κανόνες:
1. Για να μετακινήσεις μια πέτρα, πρέπει να στέκεσαι σε άλλη πέτρα.
2. Δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις στο έδαφος. Αν ακουμπήσεις, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. 
3. Δεν επιτρέπεται να σπρώξεις τους συμπαίκτες σου.

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Τοποθετήστε τις πέτρες στο έδαφος. Οι πέτρες λειτουργούν ως φωλιές των διάφορων 
«ζώων» που κυνηγά ο κυνηγός. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης είναι ο κυνηγός και
οι υπόλοιποι παίκτες είναι τα «ζώα». Τα «ζώα» είναι κρυμμένα στις φωλιές τους. Όταν
ο κυνηγός φωνάξει «Πεινάω! Ώρα για φαγητό!», τα «ζώα» πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη 
φωλιά. Αν ο κυνηγός πιάσει ένα «ζώο» όσο αυτό είναι έξω από τη φωλιά, τότε αυτό γίνεται
ο επόμενος κυνηγός.

Παραλλαγή
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μνήμης και σε ζευγάρια. Όταν είναι η σειρά ενός ζευγαριού 
να παίξει, τα δύο μέλη του πηδούν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πέτρες και μετά κοιτούν 
αν τα χνάρια τους ταιριάζουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Παραλλαγή
Μπορείτε να βάλετε ως κανόνα ότι το παράγγελμα θα εκτελέσουν τα παιδιά που
στέκονται σε χνάρια διαφορετικά από αυτά που δείχνει το ζάρι. Για παράδειγμα, αν φέρετε
στο ζάρι «χνάρια αρκούδας», τότε τα παιδιά που στέκονται στα χνάρια της αρκούδας
δε θα εκτελέσουν το παράγγελμα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (4-9 παίκτες)

Τοποθετήστε όλες τις πέτρες στο έδαφος με τα χνάρια προς τα κάτω σε 3 σειρές
από 4 πέτρες η καθεμία. Πρώτος ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης. Κάθε παίκτης με
τη σειρά του ανεβαίνει σε μια πέτρα, ύστερα κατεβαίνει, τη γυρίζει για να δει τι χνάρια έχει 
πάνω της και την αφήνει με τα χνάρια προς τα πάνω. Στη συνέχεια πηδά σε μια άλλη πέτρα 
και τη γυρίζει για να δει αν τα χνάρια της ταιριάζουν με της πρώτης. Αν ταιριάζουν, παίρνει 
τις δύο αυτές πέτρες. Αν όχι, γυρίζει πάλι τις πέτρες από την ανάποδη και είναι η σειρά
του επόμενου παίκτη να ανεβεί σε μια πέτρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα ζευγάρια πέτρες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 8: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ (4-9 παίκτες)

Απλώστε τις πέτρες στο έδαφος ενός δωματίου και ζητήστε από κάθε παιδί να διαλέξει
μια πέτρα και να σταθεί πάνω της. 
Ρίξτε το ζάρι με τους αριθμούς κι ένα ζάρι με χνάρια ζώων. Πείτε δυνατά τι δείχνουν τα ζάρια 
και ταυτόχρονα δώστε ένα παράγγελμα. Για παράδειγμα: «2» και «αρκούδα» και «χτυπώ
τα πόδια στο έδαφος». Τα παιδιά που στέκονται στις πέτρες με τα χνάρια αρκούδας χτυπούν 
τα πόδια στο έδαφος 2 φορές.
Άλλες πιθανές κινήσεις: πηδώ, πηδώ στο ένα πόδι, περπατώ επί τόπου, χοροπηδώ κ.λπ.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας ή πηδώντας
από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα. Προσοχή! Για να τελειώσει το παιχνίδι,
πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος και όλοι οι παίκτες να έχουν ρίξει το ζάρι ίσες φορές.
Οι υπόλοιποι παίκτες, λοιπόν, συνεχίζουν να παίζουν. Αν στη διάρκεια του γύρου αυτού
τερματίσει κι άλλος παίκτης, τότε υπάρχουν περισσότεροι από έναν νικητές.

Το παιχνίδι σάς προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορείτε να αλλάζετε
το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Όλοι οι παίκτες στέκονται στην αφετηρία έχοντας τις πέτρες τους στα χέρια τους. Πρώτος ξεκινά
ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και ρίχνει το ζάρι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν
πόσα βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1 στο ζάρι, τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά,
ώστε να μπορεί να τη φτάσει είτε με ένα μεγάλο βήμα είτε πηδώντας, χωρίς να πατήσει στο έδαφος)
και ανεβαίνει πάνω της. Αν φέρει 2 ή 3 στο ζάρι, έχει επιπλέον κινήσεις. Αφού σταθεί πάνω στην πρώτη 
πέτρα, τοποθετεί μία δεύτερη πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά, ώστε να μπορεί να τη φτάσει χωρίς
να πατήσει στο έδαφος), ανεβαίνει πάνω της και μαζεύει την πρώτη του πέτρα. Στη συνέχεια κάνει
το ίδιο και για την 3η κίνηση.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι με τη σειρά του.

Κάθε παίκτης παίρνει 2 πέτρες (1 μικρή και 1 μεγάλη). Έχετε κοντά σας το ζάρι με τους αριθμούς.

Αν κουραστήκατε να πηδάτε γύρω γύρω, καθίστε και παίξτε ένα παιχνίδι με κάρτες!

Αφήστε στην άκρη την κάρτα με τα υδρόβια φυτά (η κάρτα με το λευκό φόντο). Ανακατέψτε
τις υπόλοιπες 44 κάρτες έχοντας την όψη με τον αριθμό προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε τις πέτρες για να φτιάξετε ένα μονοπάτι από τη μία άκρη του δωματίου
(του διαδρόμου, της παιδικής χαράς κ.λπ.) στην άλλη.
Ένας παίκτης ρίχνει το ζάρι με τα χνάρια των ζώων και τοποθετεί στο δάπεδο την πέτρα
με τα αντίστοιχα χνάρια. Μετά κάθε παίκτης με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και τοποθετεί
την αντίστοιχη πέτρα, μέχρι να φτιάξουν ένα πλήρες μονοπάτι των ζώων. Αν ένας παίκτης ρίξει
το ζάρι και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι αντίστοιχες πέτρες, παίζει ο επόμενος παίκτης.

Πάρτε στα χέρια σας τις πέτρες και ένα από τα δύο ζάρια με τα χνάρια.

Νικητής είναι ο παίκτης που συμπληρώνει πρώτος 3 κύκλους ζωής.

Στόχος σας είναι να μαζέψετε 4 κάρτες που απεικονίζουν τον κύκλο ζωής ενός ζώου.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος στο τέλος του μονοπατιού.

Αναγνώριση αριθμών: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε έναν αριθμό και σκοπός είναι
να φτάσετε στο τέρμα κρατώντας μια κάρτα με τον αριθμό αυτόν. Για τα μικρότερα παιδιά 
μπορείτε να απλώσετε ανάμεσα στις πέτρες κάρτες μόνο του «προαποφασισμένου» αριθμού
και ενός ακόμη. Μπορείτε να προσθέσετε και διάφορους άλλους αριθμούς ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.

Μέτρημα: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε όταν θα φτάσετε 
στο τέρμα. Στη διαδρομή προς το τέρμα μαζέψτε τόσες κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει
(π.χ. 3, 4 ή 6 κάρτες). Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται από
τον αριθμό των καρτών που πρέπει να μαζέψει κάθε παιδί και από τον βαθμό δυσκολίας
που θέλετε να έχει το παιχνίδι.

Διάκριση αριθμών: Απλώστε 10-15 κάρτες που έχουν 2 ή 3 διαφορετικούς αριθμούς.
Για παράδειγμα, απλώστε 10 κάρτες με τους αριθμούς 6 και 9 και ζητήστε από τα παιδιά
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας μόνο τις κάρτες με τον αριθμό 9. Μπορείτε να προσδιορίσετε
και τον αριθμό των καρτών με το 9 που θέλετε να μαζέψουν τα παιδιά.

Ένας παίκτης μοιράζει 4 κάρτες σε κάθε παίκτη και βάζει τις υπόλοιπες κάρτες σε στοίβα
στο κέντρο. Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης,
ο οποίος παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα. Αν η κάρτα δεν ταιριάζει με τον κύκλο ζωής που 
προσπαθεί να συμπληρώσει, μπορεί να τη δώσει στον επόμενο παίκτη, ενώ, αν ταιριάζει,
την κρατά και δίνει στον επόμενο παίκτη μια άλλη από τις κάρτες του. Ο τελευταίος παίκτης βάζει 
την κάρτα που του περισσεύει στην άκρη, πάντα με τον αριθμό προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια 
δεύτερη στοίβα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν εξαντληθούν οι κάρτες της πρώτης στοίβας.
Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει τον κύκλο ζωής ενός ζώου, τον αφήνει στην άκρη και παίρνει
από τη στοίβα άλλες τέσσερις κάρτες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κάρτες με αριθμούς μεγαλύτερους ή μικρότερους: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε
πόσες κάρτες πρέπει να έχει κάθε παιδί φτάνοντας στο τέρμα και αν οι αριθμοί πρέπει να είναι 
προοδευτικά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Αν αποφασίσετε να μαζέψετε 3 κάρτες με αριθμούς 
προοδευτικά μεγαλύτερους, τότε ο αριθμός σε κάθε κάρτα που θα μαζεύει ο παίκτης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν της προηγούμενης κάρτας του. Για παράδειγμα, αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6, τότε η δεύτερη κάρτα πρέπει να έχει αριθμό μεγαλύτερο από το 6 και η τρίτη 
αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν της δεύτερης κάρτας (π.χ. 6, 8 και 9 αντίστοιχα). Αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6 και η επόμενη τον αριθμό 9, πρέπει να σκεφτεί αν θα τη μαζέψει ή όχι! 

Μονοί ή ζυγοί αριθμοί: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε
όταν θα φτάσετε στο τέρμα. Ζητήστε από τα παιδιά να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας τόσες 
κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει αλλά μόνο με μονό ή ζυγό αριθμό. Για παράδειγμα, μαζέψτε
3 κάρτες με μονό αριθμό. Νικητής θα είναι ο παίκτης που θα φτάσει στο τέρμα έχοντας μαζέψει
3 κάρτες με αριθμούς όπως: 1,5,7 ή 1,3,5 ή 3, 3, 3 κ.λπ.

Πρόσθεση: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο 
τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους δίνει τον «προαποφασισμένο» 
αριθμό. Για παράδειγμα, αν έχετε προαποφασίσει τον αριθμό 12, οι παίκτες πρέπει να μαζέψουν 
κάρτες με αριθμούς όπως: 2, 7, 3 (2+7+3=12) ή 6, 6 (6+6=12) κ.λπ.

Μεγαλύτερος από: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους είναι ένας αριθμός 
μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχετε επιλέξει.

Όλα τα ζώα

Σολομός

Χήνα Ερωδιός ΒάτραχοςΙπποπόταμοςΘαλάσσια 
χελώνα

Κάβουρας Κροκόδειλος Πεταλούδα Βίδρα Λιβελούλα
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Σχεδίαση παιχνιδιού: Martin Nedergaard Andersen

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Τι περιέχει το παιχνίδι

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: (2-4 παίκτες)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Διασκεδαστική παραλλαγή

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (4-9 παίκτες)

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Νικητής

Διασκέδαση με αριθμούς

Για περισσότερο ανταγωνισμό (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 με κάρτες)

12 πέτρες
6 μικρές πέτρες με χνάρια ζώων
6 μεγάλες πέτρες με χνάρια ζώων

45 κάρτες τυπωμένες και από τις δύο πλευρές
Μπροστινή πλευρά: Κάρτες με αριθμούς από το 1 έως το 9. Υπάρχουν 5 σετ καρτών.
Πίσω πλευρά: 44 εικόνες απεικονίζουν τον κύκλο ζωής 11 διαφορετικών ζώων.
Ο κύκλος ζωής κάθε ζώου διαιρείται σε 4 στάδια που απεικονίζονται σε 4 κάρτες.

Κάθε ζάρι έχει χνάρια 6 διαφορετικών ζώων.

3 ζάρια: 1 ζάρι με αριθμούς και 2 ζάρια με χνάρια ζώων

Ελάφι

Το παιχνίδι παίζεται όπως και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 με τη διαφορά ότι τώρα ο παίκτης ρίχνει τόσο το ζάρι
με τους αριθμούς όσο και τα δύο ζάρια με τα χνάρια των ζώων. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν πόσα 
βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων δείχνουν ποιες πέτρες 
μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάθε παίκτης μπορεί να προχωρήσει ΜΟΝΟΝ όταν έχει πέτρα με τα 
χνάρια που δείχνει η ζαριά που έφερε.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες,
μπορεί να διαλέξει όποια πέτρα θέλει για να προχωρήσει, αλλά θα κάνει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
2 βήματα και να επιλέξει τη σειρά που θα χρησιμοποιήσει τις πέτρες.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά δεν έχει καμία αντίστοιχη πέτρα, μένει στη θέση του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
3 βήματα χρησιμοποιώντας 2 φορές μία από τις πέτρες του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας
ή πηδώντας από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Στόχος σας είναι να φτάσει η ομάδα σας πρώτη στο τέρμα. 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιμηθούν τους ήχους και τις κινήσεις των ζώων
στα οποία αντιστοιχούν τα χνάρια κάθε πέτρας όπου πατούν. 

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Νικητές
Νικητές είναι οι παίκτες της ομάδας που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα!

Επιλέξτε τη διαδρομή καθορίζοντας την αφετηρία και το τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό 
χώρο. Στη συνέχεια χωριστείτε σε 2 ή 3 ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Καθορίστε τον βαθμό δυσκολίας 
του παιχνιδιού αποφασίζοντας πόσες πέτρες θα πάρει κάθε ομάδα. Στο παιχνίδι αυτό δε 
χρησιμοποιείται κανένα ζάρι.

Εύκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα περισσότερη από τον αριθμό των μελών της.
Για παράδειγμα, αν η ομάδα σου έχει 2 μέλη, θα πάρει 3 πέτρες.

Μέτριο: Κάθε ομάδα παίρνει τόσες πέτρες όσα είναι τα μέλη της.

Δύσκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα λιγότερη από τον αριθμό των μελών της.

Κάθε παίκτης παίρνει 3 πέτρες με διαφορετικά χνάρια ζώων. Έχετε κοντά σας το ζάρι
με τους αριθμούς και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων.

Ο πρώτος παίκτης μιας ομάδας τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του και ανεβαίνει πάνω της.
Στο παιχνίδι αυτό μπορεί στην ίδια πέτρα να ανεβεί κι άλλος ένας παίκτης της ίδιας ομάδας. 
Ο δεύτερος παίκτης, αφού δεν πρέπει να πατήσει στο έδαφος, ανεβαίνει πάνω... στα πόδια
του πρώτου παίκτη! Από εκεί τοποθετεί την πέτρα του και ανεβαίνει πάνω της. Ο τρίτος παίκτης 
πατά στα πόδια του πρώτου και μετά του δεύτερου παίκτη, απ' όπου τοποθετεί την πέτρα του
κι ανεβαίνει πάνω της.
Όταν όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι πάνω σε πέτρες, ο πρώτος παίκτης πατά στα πόδια
του δεύτερου, παίρνει την πέτρα του, πατά στα πόδια του τρίτου συμπαίκτη του, τοποθετεί
την πέτρα του μπροστά του και πατά πάνω της. Μ' αυτόν τον τρόπο προχωρά όλη η ομάδα μαζί!

Οι παίκτες συνεργάζονται για να μετακινήσουν τις πέτρες από το ένα άκρο της διαδρομής
στο άλλο, χωρίς να πατήσει κάποιο μέλος της ομάδας στο έδαφος. Αν κάποιος πατήσει
στο έδαφος, όλη η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή! Προσπαθήστε να βρείτε
ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσετε στο τέρμα.

Νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Μπορείτε, αν θέλετε, να παίξετε τόσο το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 όσο και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
με κάρτες. Διαλέξτε ποια παραλλαγή του παιχνιδιού θέλετε να παίξετε
από τα παραδείγματα που δίνονται.

Για κάθε παραλλαγή αποφασίστε τον αριθμό των καρτών που θέλετε να απλώσετε 
στο έδαφος. Οι κάρτες πρέπει να τοποθετηθούν με τον αριθμό προς τα πάνω. 
Υπάρχουν 5 σετ καρτών με αριθμούς από το 1 έως το 9.

Για κάθε παιχνίδι πρέπει να επιλέξετε ποιους αριθμούς από τα 5 σετ καρτών θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται
από τον αριθμό των παικτών και το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος όπου θα παίξετε. 
Οι παίκτες πρέπει να πηδούν από πέτρα σε πέτρα και να μαζεύουν κάρτες
στη διαδρομή τους προς το τέρμα.

Αλεπού Τίγρη Κουνέλι Ελέφαντας Αρκούδα
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 2015 Chalk and Chuckles 

παίζω και µαθαίνω
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Προετοιμασία (για τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: (2-6 παίκτες)
Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6: ΚΥΝΗΓΗΤΟ (4-9 παίκτες)

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4: Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
(Ολόκληρη η τάξη, μικρή ομάδα)

Νικητής
Για παιδιά 6-10 ετών

Πώς παίζεται

Νικητής

Κύκλος ζωής
σε 4 στάδια

Αποφασίστε πού θα είναι η αφετηρία και πού το τέρμα. Αν παίζετε μέσα στο σπίτι, η αφετηρία και
το τέρμα μπορεί να είναι είτε σε διαφορετικά δωμάτια είτε σε ένα, από τον έναν τοίχο στον άλλον.
Τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 έχουν τους εξής κοινούς κανόνες:
1. Για να μετακινήσεις μια πέτρα, πρέπει να στέκεσαι σε άλλη πέτρα.
2. Δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις στο έδαφος. Αν ακουμπήσεις, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. 
3. Δεν επιτρέπεται να σπρώξεις τους συμπαίκτες σου.

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Τοποθετήστε τις πέτρες στο έδαφος. Οι πέτρες λειτουργούν ως φωλιές των διάφορων 
«ζώων» που κυνηγά ο κυνηγός. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης είναι ο κυνηγός και
οι υπόλοιποι παίκτες είναι τα «ζώα». Τα «ζώα» είναι κρυμμένα στις φωλιές τους. Όταν
ο κυνηγός φωνάξει «Πεινάω! Ώρα για φαγητό!», τα «ζώα» πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη 
φωλιά. Αν ο κυνηγός πιάσει ένα «ζώο» όσο αυτό είναι έξω από τη φωλιά, τότε αυτό γίνεται
ο επόμενος κυνηγός.

Παραλλαγή
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μνήμης και σε ζευγάρια. Όταν είναι η σειρά ενός ζευγαριού 
να παίξει, τα δύο μέλη του πηδούν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πέτρες και μετά κοιτούν 
αν τα χνάρια τους ταιριάζουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Παραλλαγή
Μπορείτε να βάλετε ως κανόνα ότι το παράγγελμα θα εκτελέσουν τα παιδιά που
στέκονται σε χνάρια διαφορετικά από αυτά που δείχνει το ζάρι. Για παράδειγμα, αν φέρετε
στο ζάρι «χνάρια αρκούδας», τότε τα παιδιά που στέκονται στα χνάρια της αρκούδας
δε θα εκτελέσουν το παράγγελμα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (4-9 παίκτες)

Τοποθετήστε όλες τις πέτρες στο έδαφος με τα χνάρια προς τα κάτω σε 3 σειρές
από 4 πέτρες η καθεμία. Πρώτος ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης. Κάθε παίκτης με
τη σειρά του ανεβαίνει σε μια πέτρα, ύστερα κατεβαίνει, τη γυρίζει για να δει τι χνάρια έχει 
πάνω της και την αφήνει με τα χνάρια προς τα πάνω. Στη συνέχεια πηδά σε μια άλλη πέτρα 
και τη γυρίζει για να δει αν τα χνάρια της ταιριάζουν με της πρώτης. Αν ταιριάζουν, παίρνει 
τις δύο αυτές πέτρες. Αν όχι, γυρίζει πάλι τις πέτρες από την ανάποδη και είναι η σειρά
του επόμενου παίκτη να ανεβεί σε μια πέτρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα ζευγάρια πέτρες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 8: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ (4-9 παίκτες)

Απλώστε τις πέτρες στο έδαφος ενός δωματίου και ζητήστε από κάθε παιδί να διαλέξει
μια πέτρα και να σταθεί πάνω της. 
Ρίξτε το ζάρι με τους αριθμούς κι ένα ζάρι με χνάρια ζώων. Πείτε δυνατά τι δείχνουν τα ζάρια 
και ταυτόχρονα δώστε ένα παράγγελμα. Για παράδειγμα: «2» και «αρκούδα» και «χτυπώ
τα πόδια στο έδαφος». Τα παιδιά που στέκονται στις πέτρες με τα χνάρια αρκούδας χτυπούν 
τα πόδια στο έδαφος 2 φορές.
Άλλες πιθανές κινήσεις: πηδώ, πηδώ στο ένα πόδι, περπατώ επί τόπου, χοροπηδώ κ.λπ.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας ή πηδώντας
από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα. Προσοχή! Για να τελειώσει το παιχνίδι,
πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος και όλοι οι παίκτες να έχουν ρίξει το ζάρι ίσες φορές.
Οι υπόλοιποι παίκτες, λοιπόν, συνεχίζουν να παίζουν. Αν στη διάρκεια του γύρου αυτού
τερματίσει κι άλλος παίκτης, τότε υπάρχουν περισσότεροι από έναν νικητές.

Το παιχνίδι σάς προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορείτε να αλλάζετε
το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Όλοι οι παίκτες στέκονται στην αφετηρία έχοντας τις πέτρες τους στα χέρια τους. Πρώτος ξεκινά
ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και ρίχνει το ζάρι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν
πόσα βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1 στο ζάρι, τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά,
ώστε να μπορεί να τη φτάσει είτε με ένα μεγάλο βήμα είτε πηδώντας, χωρίς να πατήσει στο έδαφος)
και ανεβαίνει πάνω της. Αν φέρει 2 ή 3 στο ζάρι, έχει επιπλέον κινήσεις. Αφού σταθεί πάνω στην πρώτη 
πέτρα, τοποθετεί μία δεύτερη πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά, ώστε να μπορεί να τη φτάσει χωρίς
να πατήσει στο έδαφος), ανεβαίνει πάνω της και μαζεύει την πρώτη του πέτρα. Στη συνέχεια κάνει
το ίδιο και για την 3η κίνηση.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι με τη σειρά του.

Κάθε παίκτης παίρνει 2 πέτρες (1 μικρή και 1 μεγάλη). Έχετε κοντά σας το ζάρι με τους αριθμούς.

Αν κουραστήκατε να πηδάτε γύρω γύρω, καθίστε και παίξτε ένα παιχνίδι με κάρτες!

Αφήστε στην άκρη την κάρτα με τα υδρόβια φυτά (η κάρτα με το λευκό φόντο). Ανακατέψτε
τις υπόλοιπες 44 κάρτες έχοντας την όψη με τον αριθμό προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε τις πέτρες για να φτιάξετε ένα μονοπάτι από τη μία άκρη του δωματίου
(του διαδρόμου, της παιδικής χαράς κ.λπ.) στην άλλη.
Ένας παίκτης ρίχνει το ζάρι με τα χνάρια των ζώων και τοποθετεί στο δάπεδο την πέτρα
με τα αντίστοιχα χνάρια. Μετά κάθε παίκτης με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και τοποθετεί
την αντίστοιχη πέτρα, μέχρι να φτιάξουν ένα πλήρες μονοπάτι των ζώων. Αν ένας παίκτης ρίξει
το ζάρι και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι αντίστοιχες πέτρες, παίζει ο επόμενος παίκτης.

Πάρτε στα χέρια σας τις πέτρες και ένα από τα δύο ζάρια με τα χνάρια.

Νικητής είναι ο παίκτης που συμπληρώνει πρώτος 3 κύκλους ζωής.

Στόχος σας είναι να μαζέψετε 4 κάρτες που απεικονίζουν τον κύκλο ζωής ενός ζώου.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος στο τέλος του μονοπατιού.

Αναγνώριση αριθμών: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε έναν αριθμό και σκοπός είναι
να φτάσετε στο τέρμα κρατώντας μια κάρτα με τον αριθμό αυτόν. Για τα μικρότερα παιδιά 
μπορείτε να απλώσετε ανάμεσα στις πέτρες κάρτες μόνο του «προαποφασισμένου» αριθμού
και ενός ακόμη. Μπορείτε να προσθέσετε και διάφορους άλλους αριθμούς ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.

Μέτρημα: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε όταν θα φτάσετε 
στο τέρμα. Στη διαδρομή προς το τέρμα μαζέψτε τόσες κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει
(π.χ. 3, 4 ή 6 κάρτες). Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται από
τον αριθμό των καρτών που πρέπει να μαζέψει κάθε παιδί και από τον βαθμό δυσκολίας
που θέλετε να έχει το παιχνίδι.

Διάκριση αριθμών: Απλώστε 10-15 κάρτες που έχουν 2 ή 3 διαφορετικούς αριθμούς.
Για παράδειγμα, απλώστε 10 κάρτες με τους αριθμούς 6 και 9 και ζητήστε από τα παιδιά
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας μόνο τις κάρτες με τον αριθμό 9. Μπορείτε να προσδιορίσετε
και τον αριθμό των καρτών με το 9 που θέλετε να μαζέψουν τα παιδιά.

Ένας παίκτης μοιράζει 4 κάρτες σε κάθε παίκτη και βάζει τις υπόλοιπες κάρτες σε στοίβα
στο κέντρο. Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης,
ο οποίος παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα. Αν η κάρτα δεν ταιριάζει με τον κύκλο ζωής που 
προσπαθεί να συμπληρώσει, μπορεί να τη δώσει στον επόμενο παίκτη, ενώ, αν ταιριάζει,
την κρατά και δίνει στον επόμενο παίκτη μια άλλη από τις κάρτες του. Ο τελευταίος παίκτης βάζει 
την κάρτα που του περισσεύει στην άκρη, πάντα με τον αριθμό προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια 
δεύτερη στοίβα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν εξαντληθούν οι κάρτες της πρώτης στοίβας.
Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει τον κύκλο ζωής ενός ζώου, τον αφήνει στην άκρη και παίρνει
από τη στοίβα άλλες τέσσερις κάρτες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κάρτες με αριθμούς μεγαλύτερους ή μικρότερους: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε
πόσες κάρτες πρέπει να έχει κάθε παιδί φτάνοντας στο τέρμα και αν οι αριθμοί πρέπει να είναι 
προοδευτικά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Αν αποφασίσετε να μαζέψετε 3 κάρτες με αριθμούς 
προοδευτικά μεγαλύτερους, τότε ο αριθμός σε κάθε κάρτα που θα μαζεύει ο παίκτης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν της προηγούμενης κάρτας του. Για παράδειγμα, αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6, τότε η δεύτερη κάρτα πρέπει να έχει αριθμό μεγαλύτερο από το 6 και η τρίτη 
αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν της δεύτερης κάρτας (π.χ. 6, 8 και 9 αντίστοιχα). Αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6 και η επόμενη τον αριθμό 9, πρέπει να σκεφτεί αν θα τη μαζέψει ή όχι! 

Μονοί ή ζυγοί αριθμοί: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε
όταν θα φτάσετε στο τέρμα. Ζητήστε από τα παιδιά να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας τόσες 
κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει αλλά μόνο με μονό ή ζυγό αριθμό. Για παράδειγμα, μαζέψτε
3 κάρτες με μονό αριθμό. Νικητής θα είναι ο παίκτης που θα φτάσει στο τέρμα έχοντας μαζέψει
3 κάρτες με αριθμούς όπως: 1,5,7 ή 1,3,5 ή 3, 3, 3 κ.λπ.

Πρόσθεση: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο 
τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους δίνει τον «προαποφασισμένο» 
αριθμό. Για παράδειγμα, αν έχετε προαποφασίσει τον αριθμό 12, οι παίκτες πρέπει να μαζέψουν 
κάρτες με αριθμούς όπως: 2, 7, 3 (2+7+3=12) ή 6, 6 (6+6=12) κ.λπ.

Μεγαλύτερος από: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους είναι ένας αριθμός 
μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχετε επιλέξει.

Όλα τα ζώα
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Προετοιμασία (για τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: (2-6 παίκτες)
Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6: ΚΥΝΗΓΗΤΟ (4-9 παίκτες)

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4: Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
(Ολόκληρη η τάξη, μικρή ομάδα)

Νικητής
Για παιδιά 6-10 ετών

Πώς παίζεται

Νικητής

Κύκλος ζωής
σε 4 στάδια

Αποφασίστε πού θα είναι η αφετηρία και πού το τέρμα. Αν παίζετε μέσα στο σπίτι, η αφετηρία και
το τέρμα μπορεί να είναι είτε σε διαφορετικά δωμάτια είτε σε ένα, από τον έναν τοίχο στον άλλον.
Τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 έχουν τους εξής κοινούς κανόνες:
1. Για να μετακινήσεις μια πέτρα, πρέπει να στέκεσαι σε άλλη πέτρα.
2. Δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις στο έδαφος. Αν ακουμπήσεις, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. 
3. Δεν επιτρέπεται να σπρώξεις τους συμπαίκτες σου.

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Τοποθετήστε τις πέτρες στο έδαφος. Οι πέτρες λειτουργούν ως φωλιές των διάφορων 
«ζώων» που κυνηγά ο κυνηγός. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης είναι ο κυνηγός και
οι υπόλοιποι παίκτες είναι τα «ζώα». Τα «ζώα» είναι κρυμμένα στις φωλιές τους. Όταν
ο κυνηγός φωνάξει «Πεινάω! Ώρα για φαγητό!», τα «ζώα» πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη 
φωλιά. Αν ο κυνηγός πιάσει ένα «ζώο» όσο αυτό είναι έξω από τη φωλιά, τότε αυτό γίνεται
ο επόμενος κυνηγός.

Παραλλαγή
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μνήμης και σε ζευγάρια. Όταν είναι η σειρά ενός ζευγαριού 
να παίξει, τα δύο μέλη του πηδούν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πέτρες και μετά κοιτούν 
αν τα χνάρια τους ταιριάζουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Παραλλαγή
Μπορείτε να βάλετε ως κανόνα ότι το παράγγελμα θα εκτελέσουν τα παιδιά που
στέκονται σε χνάρια διαφορετικά από αυτά που δείχνει το ζάρι. Για παράδειγμα, αν φέρετε
στο ζάρι «χνάρια αρκούδας», τότε τα παιδιά που στέκονται στα χνάρια της αρκούδας
δε θα εκτελέσουν το παράγγελμα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (4-9 παίκτες)

Τοποθετήστε όλες τις πέτρες στο έδαφος με τα χνάρια προς τα κάτω σε 3 σειρές
από 4 πέτρες η καθεμία. Πρώτος ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης. Κάθε παίκτης με
τη σειρά του ανεβαίνει σε μια πέτρα, ύστερα κατεβαίνει, τη γυρίζει για να δει τι χνάρια έχει 
πάνω της και την αφήνει με τα χνάρια προς τα πάνω. Στη συνέχεια πηδά σε μια άλλη πέτρα 
και τη γυρίζει για να δει αν τα χνάρια της ταιριάζουν με της πρώτης. Αν ταιριάζουν, παίρνει 
τις δύο αυτές πέτρες. Αν όχι, γυρίζει πάλι τις πέτρες από την ανάποδη και είναι η σειρά
του επόμενου παίκτη να ανεβεί σε μια πέτρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα ζευγάρια πέτρες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 8: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ (4-9 παίκτες)

Απλώστε τις πέτρες στο έδαφος ενός δωματίου και ζητήστε από κάθε παιδί να διαλέξει
μια πέτρα και να σταθεί πάνω της. 
Ρίξτε το ζάρι με τους αριθμούς κι ένα ζάρι με χνάρια ζώων. Πείτε δυνατά τι δείχνουν τα ζάρια 
και ταυτόχρονα δώστε ένα παράγγελμα. Για παράδειγμα: «2» και «αρκούδα» και «χτυπώ
τα πόδια στο έδαφος». Τα παιδιά που στέκονται στις πέτρες με τα χνάρια αρκούδας χτυπούν 
τα πόδια στο έδαφος 2 φορές.
Άλλες πιθανές κινήσεις: πηδώ, πηδώ στο ένα πόδι, περπατώ επί τόπου, χοροπηδώ κ.λπ.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας ή πηδώντας
από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα. Προσοχή! Για να τελειώσει το παιχνίδι,
πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος και όλοι οι παίκτες να έχουν ρίξει το ζάρι ίσες φορές.
Οι υπόλοιποι παίκτες, λοιπόν, συνεχίζουν να παίζουν. Αν στη διάρκεια του γύρου αυτού
τερματίσει κι άλλος παίκτης, τότε υπάρχουν περισσότεροι από έναν νικητές.

Το παιχνίδι σάς προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορείτε να αλλάζετε
το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Όλοι οι παίκτες στέκονται στην αφετηρία έχοντας τις πέτρες τους στα χέρια τους. Πρώτος ξεκινά
ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και ρίχνει το ζάρι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν
πόσα βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1 στο ζάρι, τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά,
ώστε να μπορεί να τη φτάσει είτε με ένα μεγάλο βήμα είτε πηδώντας, χωρίς να πατήσει στο έδαφος)
και ανεβαίνει πάνω της. Αν φέρει 2 ή 3 στο ζάρι, έχει επιπλέον κινήσεις. Αφού σταθεί πάνω στην πρώτη 
πέτρα, τοποθετεί μία δεύτερη πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά, ώστε να μπορεί να τη φτάσει χωρίς
να πατήσει στο έδαφος), ανεβαίνει πάνω της και μαζεύει την πρώτη του πέτρα. Στη συνέχεια κάνει
το ίδιο και για την 3η κίνηση.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι με τη σειρά του.

Κάθε παίκτης παίρνει 2 πέτρες (1 μικρή και 1 μεγάλη). Έχετε κοντά σας το ζάρι με τους αριθμούς.

Αν κουραστήκατε να πηδάτε γύρω γύρω, καθίστε και παίξτε ένα παιχνίδι με κάρτες!

Αφήστε στην άκρη την κάρτα με τα υδρόβια φυτά (η κάρτα με το λευκό φόντο). Ανακατέψτε
τις υπόλοιπες 44 κάρτες έχοντας την όψη με τον αριθμό προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε τις πέτρες για να φτιάξετε ένα μονοπάτι από τη μία άκρη του δωματίου
(του διαδρόμου, της παιδικής χαράς κ.λπ.) στην άλλη.
Ένας παίκτης ρίχνει το ζάρι με τα χνάρια των ζώων και τοποθετεί στο δάπεδο την πέτρα
με τα αντίστοιχα χνάρια. Μετά κάθε παίκτης με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και τοποθετεί
την αντίστοιχη πέτρα, μέχρι να φτιάξουν ένα πλήρες μονοπάτι των ζώων. Αν ένας παίκτης ρίξει
το ζάρι και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι αντίστοιχες πέτρες, παίζει ο επόμενος παίκτης.

Πάρτε στα χέρια σας τις πέτρες και ένα από τα δύο ζάρια με τα χνάρια.

Νικητής είναι ο παίκτης που συμπληρώνει πρώτος 3 κύκλους ζωής.

Στόχος σας είναι να μαζέψετε 4 κάρτες που απεικονίζουν τον κύκλο ζωής ενός ζώου.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος στο τέλος του μονοπατιού.

Αναγνώριση αριθμών: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε έναν αριθμό και σκοπός είναι
να φτάσετε στο τέρμα κρατώντας μια κάρτα με τον αριθμό αυτόν. Για τα μικρότερα παιδιά 
μπορείτε να απλώσετε ανάμεσα στις πέτρες κάρτες μόνο του «προαποφασισμένου» αριθμού
και ενός ακόμη. Μπορείτε να προσθέσετε και διάφορους άλλους αριθμούς ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.

Μέτρημα: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε όταν θα φτάσετε 
στο τέρμα. Στη διαδρομή προς το τέρμα μαζέψτε τόσες κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει
(π.χ. 3, 4 ή 6 κάρτες). Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται από
τον αριθμό των καρτών που πρέπει να μαζέψει κάθε παιδί και από τον βαθμό δυσκολίας
που θέλετε να έχει το παιχνίδι.

Διάκριση αριθμών: Απλώστε 10-15 κάρτες που έχουν 2 ή 3 διαφορετικούς αριθμούς.
Για παράδειγμα, απλώστε 10 κάρτες με τους αριθμούς 6 και 9 και ζητήστε από τα παιδιά
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας μόνο τις κάρτες με τον αριθμό 9. Μπορείτε να προσδιορίσετε
και τον αριθμό των καρτών με το 9 που θέλετε να μαζέψουν τα παιδιά.

Ένας παίκτης μοιράζει 4 κάρτες σε κάθε παίκτη και βάζει τις υπόλοιπες κάρτες σε στοίβα
στο κέντρο. Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης,
ο οποίος παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα. Αν η κάρτα δεν ταιριάζει με τον κύκλο ζωής που 
προσπαθεί να συμπληρώσει, μπορεί να τη δώσει στον επόμενο παίκτη, ενώ, αν ταιριάζει,
την κρατά και δίνει στον επόμενο παίκτη μια άλλη από τις κάρτες του. Ο τελευταίος παίκτης βάζει 
την κάρτα που του περισσεύει στην άκρη, πάντα με τον αριθμό προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια 
δεύτερη στοίβα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν εξαντληθούν οι κάρτες της πρώτης στοίβας.
Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει τον κύκλο ζωής ενός ζώου, τον αφήνει στην άκρη και παίρνει
από τη στοίβα άλλες τέσσερις κάρτες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κάρτες με αριθμούς μεγαλύτερους ή μικρότερους: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε
πόσες κάρτες πρέπει να έχει κάθε παιδί φτάνοντας στο τέρμα και αν οι αριθμοί πρέπει να είναι 
προοδευτικά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Αν αποφασίσετε να μαζέψετε 3 κάρτες με αριθμούς 
προοδευτικά μεγαλύτερους, τότε ο αριθμός σε κάθε κάρτα που θα μαζεύει ο παίκτης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν της προηγούμενης κάρτας του. Για παράδειγμα, αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6, τότε η δεύτερη κάρτα πρέπει να έχει αριθμό μεγαλύτερο από το 6 και η τρίτη 
αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν της δεύτερης κάρτας (π.χ. 6, 8 και 9 αντίστοιχα). Αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6 και η επόμενη τον αριθμό 9, πρέπει να σκεφτεί αν θα τη μαζέψει ή όχι! 

Μονοί ή ζυγοί αριθμοί: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε
όταν θα φτάσετε στο τέρμα. Ζητήστε από τα παιδιά να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας τόσες 
κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει αλλά μόνο με μονό ή ζυγό αριθμό. Για παράδειγμα, μαζέψτε
3 κάρτες με μονό αριθμό. Νικητής θα είναι ο παίκτης που θα φτάσει στο τέρμα έχοντας μαζέψει
3 κάρτες με αριθμούς όπως: 1,5,7 ή 1,3,5 ή 3, 3, 3 κ.λπ.

Πρόσθεση: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο 
τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους δίνει τον «προαποφασισμένο» 
αριθμό. Για παράδειγμα, αν έχετε προαποφασίσει τον αριθμό 12, οι παίκτες πρέπει να μαζέψουν 
κάρτες με αριθμούς όπως: 2, 7, 3 (2+7+3=12) ή 6, 6 (6+6=12) κ.λπ.

Μεγαλύτερος από: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους είναι ένας αριθμός 
μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχετε επιλέξει.

Όλα τα ζώα

Σολομός

Χήνα Ερωδιός ΒάτραχοςΙπποπόταμοςΘαλάσσια 
χελώνα

Κάβουρας Κροκόδειλος Πεταλούδα Βίδρα Λιβελούλα
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Σχεδίαση παιχνιδιού: Martin Nedergaard Andersen

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Τι περιέχει το παιχνίδι

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: (2-4 παίκτες)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Διασκεδαστική παραλλαγή

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (4-9 παίκτες)

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Νικητής

Διασκέδαση με αριθμούς

Για περισσότερο ανταγωνισμό (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 με κάρτες)

12 πέτρες
6 μικρές πέτρες με χνάρια ζώων
6 μεγάλες πέτρες με χνάρια ζώων

45 κάρτες τυπωμένες και από τις δύο πλευρές
Μπροστινή πλευρά: Κάρτες με αριθμούς από το 1 έως το 9. Υπάρχουν 5 σετ καρτών.
Πίσω πλευρά: 44 εικόνες απεικονίζουν τον κύκλο ζωής 11 διαφορετικών ζώων.
Ο κύκλος ζωής κάθε ζώου διαιρείται σε 4 στάδια που απεικονίζονται σε 4 κάρτες.

Κάθε ζάρι έχει χνάρια 6 διαφορετικών ζώων.

3 ζάρια: 1 ζάρι με αριθμούς και 2 ζάρια με χνάρια ζώων

Ελάφι

Το παιχνίδι παίζεται όπως και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 με τη διαφορά ότι τώρα ο παίκτης ρίχνει τόσο το ζάρι
με τους αριθμούς όσο και τα δύο ζάρια με τα χνάρια των ζώων. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν πόσα 
βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων δείχνουν ποιες πέτρες 
μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάθε παίκτης μπορεί να προχωρήσει ΜΟΝΟΝ όταν έχει πέτρα με τα 
χνάρια που δείχνει η ζαριά που έφερε.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες,
μπορεί να διαλέξει όποια πέτρα θέλει για να προχωρήσει, αλλά θα κάνει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
2 βήματα και να επιλέξει τη σειρά που θα χρησιμοποιήσει τις πέτρες.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά δεν έχει καμία αντίστοιχη πέτρα, μένει στη θέση του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
3 βήματα χρησιμοποιώντας 2 φορές μία από τις πέτρες του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας
ή πηδώντας από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Στόχος σας είναι να φτάσει η ομάδα σας πρώτη στο τέρμα. 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιμηθούν τους ήχους και τις κινήσεις των ζώων
στα οποία αντιστοιχούν τα χνάρια κάθε πέτρας όπου πατούν. 

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Νικητές
Νικητές είναι οι παίκτες της ομάδας που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα!

Επιλέξτε τη διαδρομή καθορίζοντας την αφετηρία και το τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό 
χώρο. Στη συνέχεια χωριστείτε σε 2 ή 3 ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Καθορίστε τον βαθμό δυσκολίας 
του παιχνιδιού αποφασίζοντας πόσες πέτρες θα πάρει κάθε ομάδα. Στο παιχνίδι αυτό δε 
χρησιμοποιείται κανένα ζάρι.

Εύκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα περισσότερη από τον αριθμό των μελών της.
Για παράδειγμα, αν η ομάδα σου έχει 2 μέλη, θα πάρει 3 πέτρες.

Μέτριο: Κάθε ομάδα παίρνει τόσες πέτρες όσα είναι τα μέλη της.

Δύσκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα λιγότερη από τον αριθμό των μελών της.

Κάθε παίκτης παίρνει 3 πέτρες με διαφορετικά χνάρια ζώων. Έχετε κοντά σας το ζάρι
με τους αριθμούς και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων.

Ο πρώτος παίκτης μιας ομάδας τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του και ανεβαίνει πάνω της.
Στο παιχνίδι αυτό μπορεί στην ίδια πέτρα να ανεβεί κι άλλος ένας παίκτης της ίδιας ομάδας. 
Ο δεύτερος παίκτης, αφού δεν πρέπει να πατήσει στο έδαφος, ανεβαίνει πάνω... στα πόδια
του πρώτου παίκτη! Από εκεί τοποθετεί την πέτρα του και ανεβαίνει πάνω της. Ο τρίτος παίκτης 
πατά στα πόδια του πρώτου και μετά του δεύτερου παίκτη, απ' όπου τοποθετεί την πέτρα του
κι ανεβαίνει πάνω της.
Όταν όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι πάνω σε πέτρες, ο πρώτος παίκτης πατά στα πόδια
του δεύτερου, παίρνει την πέτρα του, πατά στα πόδια του τρίτου συμπαίκτη του, τοποθετεί
την πέτρα του μπροστά του και πατά πάνω της. Μ' αυτόν τον τρόπο προχωρά όλη η ομάδα μαζί!

Οι παίκτες συνεργάζονται για να μετακινήσουν τις πέτρες από το ένα άκρο της διαδρομής
στο άλλο, χωρίς να πατήσει κάποιο μέλος της ομάδας στο έδαφος. Αν κάποιος πατήσει
στο έδαφος, όλη η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή! Προσπαθήστε να βρείτε
ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσετε στο τέρμα.

Νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Μπορείτε, αν θέλετε, να παίξετε τόσο το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 όσο και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
με κάρτες. Διαλέξτε ποια παραλλαγή του παιχνιδιού θέλετε να παίξετε
από τα παραδείγματα που δίνονται.

Για κάθε παραλλαγή αποφασίστε τον αριθμό των καρτών που θέλετε να απλώσετε 
στο έδαφος. Οι κάρτες πρέπει να τοποθετηθούν με τον αριθμό προς τα πάνω. 
Υπάρχουν 5 σετ καρτών με αριθμούς από το 1 έως το 9.

Για κάθε παιχνίδι πρέπει να επιλέξετε ποιους αριθμούς από τα 5 σετ καρτών θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται
από τον αριθμό των παικτών και το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος όπου θα παίξετε. 
Οι παίκτες πρέπει να πηδούν από πέτρα σε πέτρα και να μαζεύουν κάρτες
στη διαδρομή τους προς το τέρμα.

Αλεπού Τίγρη Κουνέλι Ελέφαντας Αρκούδα
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 2015 Chalk and Chuckles 

παίζω και µαθαίνω

8 ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ
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Προετοιμασία (για τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: (2-6 παίκτες)
Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6: ΚΥΝΗΓΗΤΟ (4-9 παίκτες)

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Προετοιμασία

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4: Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
(Ολόκληρη η τάξη, μικρή ομάδα)

Νικητής
Για παιδιά 6-10 ετών

Πώς παίζεται

Νικητής

Κύκλος ζωής
σε 4 στάδια

Αποφασίστε πού θα είναι η αφετηρία και πού το τέρμα. Αν παίζετε μέσα στο σπίτι, η αφετηρία και
το τέρμα μπορεί να είναι είτε σε διαφορετικά δωμάτια είτε σε ένα, από τον έναν τοίχο στον άλλον.
Τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 έχουν τους εξής κοινούς κανόνες:
1. Για να μετακινήσεις μια πέτρα, πρέπει να στέκεσαι σε άλλη πέτρα.
2. Δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις στο έδαφος. Αν ακουμπήσεις, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. 
3. Δεν επιτρέπεται να σπρώξεις τους συμπαίκτες σου.

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Τοποθετήστε τις πέτρες στο έδαφος. Οι πέτρες λειτουργούν ως φωλιές των διάφορων 
«ζώων» που κυνηγά ο κυνηγός. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης είναι ο κυνηγός και
οι υπόλοιποι παίκτες είναι τα «ζώα». Τα «ζώα» είναι κρυμμένα στις φωλιές τους. Όταν
ο κυνηγός φωνάξει «Πεινάω! Ώρα για φαγητό!», τα «ζώα» πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη 
φωλιά. Αν ο κυνηγός πιάσει ένα «ζώο» όσο αυτό είναι έξω από τη φωλιά, τότε αυτό γίνεται
ο επόμενος κυνηγός.

Παραλλαγή
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μνήμης και σε ζευγάρια. Όταν είναι η σειρά ενός ζευγαριού 
να παίξει, τα δύο μέλη του πηδούν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πέτρες και μετά κοιτούν 
αν τα χνάρια τους ταιριάζουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Παραλλαγή
Μπορείτε να βάλετε ως κανόνα ότι το παράγγελμα θα εκτελέσουν τα παιδιά που
στέκονται σε χνάρια διαφορετικά από αυτά που δείχνει το ζάρι. Για παράδειγμα, αν φέρετε
στο ζάρι «χνάρια αρκούδας», τότε τα παιδιά που στέκονται στα χνάρια της αρκούδας
δε θα εκτελέσουν το παράγγελμα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ (4-9 παίκτες)

Τοποθετήστε όλες τις πέτρες στο έδαφος με τα χνάρια προς τα κάτω σε 3 σειρές
από 4 πέτρες η καθεμία. Πρώτος ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης. Κάθε παίκτης με
τη σειρά του ανεβαίνει σε μια πέτρα, ύστερα κατεβαίνει, τη γυρίζει για να δει τι χνάρια έχει 
πάνω της και την αφήνει με τα χνάρια προς τα πάνω. Στη συνέχεια πηδά σε μια άλλη πέτρα 
και τη γυρίζει για να δει αν τα χνάρια της ταιριάζουν με της πρώτης. Αν ταιριάζουν, παίρνει 
τις δύο αυτές πέτρες. Αν όχι, γυρίζει πάλι τις πέτρες από την ανάποδη και είναι η σειρά
του επόμενου παίκτη να ανεβεί σε μια πέτρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα ζευγάρια πέτρες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 8: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ (4-9 παίκτες)

Απλώστε τις πέτρες στο έδαφος ενός δωματίου και ζητήστε από κάθε παιδί να διαλέξει
μια πέτρα και να σταθεί πάνω της. 
Ρίξτε το ζάρι με τους αριθμούς κι ένα ζάρι με χνάρια ζώων. Πείτε δυνατά τι δείχνουν τα ζάρια 
και ταυτόχρονα δώστε ένα παράγγελμα. Για παράδειγμα: «2» και «αρκούδα» και «χτυπώ
τα πόδια στο έδαφος». Τα παιδιά που στέκονται στις πέτρες με τα χνάρια αρκούδας χτυπούν 
τα πόδια στο έδαφος 2 φορές.
Άλλες πιθανές κινήσεις: πηδώ, πηδώ στο ένα πόδι, περπατώ επί τόπου, χοροπηδώ κ.λπ.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας ή πηδώντας
από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα. Προσοχή! Για να τελειώσει το παιχνίδι,
πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος και όλοι οι παίκτες να έχουν ρίξει το ζάρι ίσες φορές.
Οι υπόλοιποι παίκτες, λοιπόν, συνεχίζουν να παίζουν. Αν στη διάρκεια του γύρου αυτού
τερματίσει κι άλλος παίκτης, τότε υπάρχουν περισσότεροι από έναν νικητές.

Το παιχνίδι σάς προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορείτε να αλλάζετε
το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Όλοι οι παίκτες στέκονται στην αφετηρία έχοντας τις πέτρες τους στα χέρια τους. Πρώτος ξεκινά
ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και ρίχνει το ζάρι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν
πόσα βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1 στο ζάρι, τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά,
ώστε να μπορεί να τη φτάσει είτε με ένα μεγάλο βήμα είτε πηδώντας, χωρίς να πατήσει στο έδαφος)
και ανεβαίνει πάνω της. Αν φέρει 2 ή 3 στο ζάρι, έχει επιπλέον κινήσεις. Αφού σταθεί πάνω στην πρώτη 
πέτρα, τοποθετεί μία δεύτερη πέτρα μπροστά του (τόσο μακριά, ώστε να μπορεί να τη φτάσει χωρίς
να πατήσει στο έδαφος), ανεβαίνει πάνω της και μαζεύει την πρώτη του πέτρα. Στη συνέχεια κάνει
το ίδιο και για την 3η κίνηση.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι με τη σειρά του.

Κάθε παίκτης παίρνει 2 πέτρες (1 μικρή και 1 μεγάλη). Έχετε κοντά σας το ζάρι με τους αριθμούς.

Αν κουραστήκατε να πηδάτε γύρω γύρω, καθίστε και παίξτε ένα παιχνίδι με κάρτες!

Αφήστε στην άκρη την κάρτα με τα υδρόβια φυτά (η κάρτα με το λευκό φόντο). Ανακατέψτε
τις υπόλοιπες 44 κάρτες έχοντας την όψη με τον αριθμό προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε τις πέτρες για να φτιάξετε ένα μονοπάτι από τη μία άκρη του δωματίου
(του διαδρόμου, της παιδικής χαράς κ.λπ.) στην άλλη.
Ένας παίκτης ρίχνει το ζάρι με τα χνάρια των ζώων και τοποθετεί στο δάπεδο την πέτρα
με τα αντίστοιχα χνάρια. Μετά κάθε παίκτης με τη σειρά του ρίχνει το ζάρι και τοποθετεί
την αντίστοιχη πέτρα, μέχρι να φτιάξουν ένα πλήρες μονοπάτι των ζώων. Αν ένας παίκτης ρίξει
το ζάρι και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι αντίστοιχες πέτρες, παίζει ο επόμενος παίκτης.

Πάρτε στα χέρια σας τις πέτρες και ένα από τα δύο ζάρια με τα χνάρια.

Νικητής είναι ο παίκτης που συμπληρώνει πρώτος 3 κύκλους ζωής.

Στόχος σας είναι να μαζέψετε 4 κάρτες που απεικονίζουν τον κύκλο ζωής ενός ζώου.

Στόχος του παιχνιδιού
Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος στο τέλος του μονοπατιού.

Αναγνώριση αριθμών: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε έναν αριθμό και σκοπός είναι
να φτάσετε στο τέρμα κρατώντας μια κάρτα με τον αριθμό αυτόν. Για τα μικρότερα παιδιά 
μπορείτε να απλώσετε ανάμεσα στις πέτρες κάρτες μόνο του «προαποφασισμένου» αριθμού
και ενός ακόμη. Μπορείτε να προσθέσετε και διάφορους άλλους αριθμούς ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.

Μέτρημα: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε όταν θα φτάσετε 
στο τέρμα. Στη διαδρομή προς το τέρμα μαζέψτε τόσες κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει
(π.χ. 3, 4 ή 6 κάρτες). Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται από
τον αριθμό των καρτών που πρέπει να μαζέψει κάθε παιδί και από τον βαθμό δυσκολίας
που θέλετε να έχει το παιχνίδι.

Διάκριση αριθμών: Απλώστε 10-15 κάρτες που έχουν 2 ή 3 διαφορετικούς αριθμούς.
Για παράδειγμα, απλώστε 10 κάρτες με τους αριθμούς 6 και 9 και ζητήστε από τα παιδιά
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας μόνο τις κάρτες με τον αριθμό 9. Μπορείτε να προσδιορίσετε
και τον αριθμό των καρτών με το 9 που θέλετε να μαζέψουν τα παιδιά.

Ένας παίκτης μοιράζει 4 κάρτες σε κάθε παίκτη και βάζει τις υπόλοιπες κάρτες σε στοίβα
στο κέντρο. Οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες τους. Πρώτος παίζει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης,
ο οποίος παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα. Αν η κάρτα δεν ταιριάζει με τον κύκλο ζωής που 
προσπαθεί να συμπληρώσει, μπορεί να τη δώσει στον επόμενο παίκτη, ενώ, αν ταιριάζει,
την κρατά και δίνει στον επόμενο παίκτη μια άλλη από τις κάρτες του. Ο τελευταίος παίκτης βάζει 
την κάρτα που του περισσεύει στην άκρη, πάντα με τον αριθμό προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια 
δεύτερη στοίβα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν εξαντληθούν οι κάρτες της πρώτης στοίβας.
Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει τον κύκλο ζωής ενός ζώου, τον αφήνει στην άκρη και παίρνει
από τη στοίβα άλλες τέσσερις κάρτες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κάρτες με αριθμούς μεγαλύτερους ή μικρότερους: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε
πόσες κάρτες πρέπει να έχει κάθε παιδί φτάνοντας στο τέρμα και αν οι αριθμοί πρέπει να είναι 
προοδευτικά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Αν αποφασίσετε να μαζέψετε 3 κάρτες με αριθμούς 
προοδευτικά μεγαλύτερους, τότε ο αριθμός σε κάθε κάρτα που θα μαζεύει ο παίκτης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν της προηγούμενης κάρτας του. Για παράδειγμα, αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6, τότε η δεύτερη κάρτα πρέπει να έχει αριθμό μεγαλύτερο από το 6 και η τρίτη 
αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν της δεύτερης κάρτας (π.χ. 6, 8 και 9 αντίστοιχα). Αν η πρώτη κάρτα 
έχει τον αριθμό 6 και η επόμενη τον αριθμό 9, πρέπει να σκεφτεί αν θα τη μαζέψει ή όχι! 

Μονοί ή ζυγοί αριθμοί: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, αποφασίστε πόσες κάρτες πρέπει να έχετε
όταν θα φτάσετε στο τέρμα. Ζητήστε από τα παιδιά να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας τόσες 
κάρτες όσες έχετε προαποφασίσει αλλά μόνο με μονό ή ζυγό αριθμό. Για παράδειγμα, μαζέψτε
3 κάρτες με μονό αριθμό. Νικητής θα είναι ο παίκτης που θα φτάσει στο τέρμα έχοντας μαζέψει
3 κάρτες με αριθμούς όπως: 1,5,7 ή 1,3,5 ή 3, 3, 3 κ.λπ.

Πρόσθεση: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο 
τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους δίνει τον «προαποφασισμένο» 
αριθμό. Για παράδειγμα, αν έχετε προαποφασίσει τον αριθμό 12, οι παίκτες πρέπει να μαζέψουν 
κάρτες με αριθμούς όπως: 2, 7, 3 (2+7+3=12) ή 6, 6 (6+6=12) κ.λπ.

Μεγαλύτερος από: Πριν αρχίσει το παιχνίδι, επιλέξτε έναν αριθμό. Οι παίκτες πρέπει
να φτάσουν στο τέρμα μαζεύοντας κάρτες που το άθροισμα των αριθμών τους είναι ένας αριθμός 
μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχετε επιλέξει.

Όλα τα ζώα

Σολομός

Χήνα Ερωδιός ΒάτραχοςΙπποπόταμοςΘαλάσσια 
χελώνα

Κάβουρας Κροκόδειλος Πεταλούδα Βίδρα Λιβελούλα
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Σχεδίαση παιχνιδιού: Martin Nedergaard Andersen

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-99
ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Τι περιέχει το παιχνίδι

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: (2-4 παίκτες)

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Διασκεδαστική παραλλαγή

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (4-9 παίκτες)

Πώς παίζεται

Πώς παίζεται

Νικητής

Διασκέδαση με αριθμούς

Για περισσότερο ανταγωνισμό (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1 & 2 με κάρτες)

12 πέτρες
6 μικρές πέτρες με χνάρια ζώων
6 μεγάλες πέτρες με χνάρια ζώων

45 κάρτες τυπωμένες και από τις δύο πλευρές
Μπροστινή πλευρά: Κάρτες με αριθμούς από το 1 έως το 9. Υπάρχουν 5 σετ καρτών.
Πίσω πλευρά: 44 εικόνες απεικονίζουν τον κύκλο ζωής 11 διαφορετικών ζώων.
Ο κύκλος ζωής κάθε ζώου διαιρείται σε 4 στάδια που απεικονίζονται σε 4 κάρτες.

Κάθε ζάρι έχει χνάρια 6 διαφορετικών ζώων.

3 ζάρια: 1 ζάρι με αριθμούς και 2 ζάρια με χνάρια ζώων

Ελάφι

Το παιχνίδι παίζεται όπως και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 με τη διαφορά ότι τώρα ο παίκτης ρίχνει τόσο το ζάρι
με τους αριθμούς όσο και τα δύο ζάρια με τα χνάρια των ζώων. Οι αριθμοί στο ζάρι δείχνουν πόσα 
βήματα μπορεί να προχωρήσει ο παίκτης και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων δείχνουν ποιες πέτρες 
μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάθε παίκτης μπορεί να προχωρήσει ΜΟΝΟΝ όταν έχει πέτρα με τα 
χνάρια που δείχνει η ζαριά που έφερε.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης φέρει 1, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες,
μπορεί να διαλέξει όποια πέτρα θέλει για να προχωρήσει, αλλά θα κάνει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
2 βήματα και να επιλέξει τη σειρά που θα χρησιμοποιήσει τις πέτρες.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.
Αν ένας παίκτης φέρει 2, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά δεν έχει καμία αντίστοιχη πέτρα, μένει στη θέση του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι» και έχει τις αντίστοιχες πέτρες, μπορεί να κάνει
3 βήματα χρησιμοποιώντας 2 φορές μία από τις πέτρες του.
Αν ένας παίκτης φέρει 3, «τίγρη» και «ελάφι», αλλά έχει μόνο 1 αντίστοιχη πέτρα, μπορεί
να προχωρήσει μόνο 1 βήμα.

Στόχος σας είναι να φτάσετε πρώτος από την αφετηρία στο τέρμα βηματίζοντας
ή πηδώντας από πέτρα σε πέτρα, χωρίς να πατήσετε στο έδαφος.

Στόχος του παιχνιδιού

Προετοιμασία

Στόχος σας είναι να φτάσει η ομάδα σας πρώτη στο τέρμα. 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιμηθούν τους ήχους και τις κινήσεις των ζώων
στα οποία αντιστοιχούν τα χνάρια κάθε πέτρας όπου πατούν. 

Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Νικητές
Νικητές είναι οι παίκτες της ομάδας που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα!

Επιλέξτε τη διαδρομή καθορίζοντας την αφετηρία και το τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό 
χώρο. Στη συνέχεια χωριστείτε σε 2 ή 3 ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Καθορίστε τον βαθμό δυσκολίας 
του παιχνιδιού αποφασίζοντας πόσες πέτρες θα πάρει κάθε ομάδα. Στο παιχνίδι αυτό δε 
χρησιμοποιείται κανένα ζάρι.

Εύκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα περισσότερη από τον αριθμό των μελών της.
Για παράδειγμα, αν η ομάδα σου έχει 2 μέλη, θα πάρει 3 πέτρες.

Μέτριο: Κάθε ομάδα παίρνει τόσες πέτρες όσα είναι τα μέλη της.

Δύσκολο: Κάθε ομάδα παίρνει 1 πέτρα λιγότερη από τον αριθμό των μελών της.

Κάθε παίκτης παίρνει 3 πέτρες με διαφορετικά χνάρια ζώων. Έχετε κοντά σας το ζάρι
με τους αριθμούς και τα ζάρια με τα χνάρια των ζώων.

Ο πρώτος παίκτης μιας ομάδας τοποθετεί μία πέτρα μπροστά του και ανεβαίνει πάνω της.
Στο παιχνίδι αυτό μπορεί στην ίδια πέτρα να ανεβεί κι άλλος ένας παίκτης της ίδιας ομάδας. 
Ο δεύτερος παίκτης, αφού δεν πρέπει να πατήσει στο έδαφος, ανεβαίνει πάνω... στα πόδια
του πρώτου παίκτη! Από εκεί τοποθετεί την πέτρα του και ανεβαίνει πάνω της. Ο τρίτος παίκτης 
πατά στα πόδια του πρώτου και μετά του δεύτερου παίκτη, απ' όπου τοποθετεί την πέτρα του
κι ανεβαίνει πάνω της.
Όταν όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι πάνω σε πέτρες, ο πρώτος παίκτης πατά στα πόδια
του δεύτερου, παίρνει την πέτρα του, πατά στα πόδια του τρίτου συμπαίκτη του, τοποθετεί
την πέτρα του μπροστά του και πατά πάνω της. Μ' αυτόν τον τρόπο προχωρά όλη η ομάδα μαζί!

Οι παίκτες συνεργάζονται για να μετακινήσουν τις πέτρες από το ένα άκρο της διαδρομής
στο άλλο, χωρίς να πατήσει κάποιο μέλος της ομάδας στο έδαφος. Αν κάποιος πατήσει
στο έδαφος, όλη η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή! Προσπαθήστε να βρείτε
ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσετε στο τέρμα.

Νικητής
Νικητής είναι ο παίκτης που φτάνει πρώτος στο τέρμα.

Μπορείτε, αν θέλετε, να παίξετε τόσο το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 όσο και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
με κάρτες. Διαλέξτε ποια παραλλαγή του παιχνιδιού θέλετε να παίξετε
από τα παραδείγματα που δίνονται.

Για κάθε παραλλαγή αποφασίστε τον αριθμό των καρτών που θέλετε να απλώσετε 
στο έδαφος. Οι κάρτες πρέπει να τοποθετηθούν με τον αριθμό προς τα πάνω. 
Υπάρχουν 5 σετ καρτών με αριθμούς από το 1 έως το 9.

Για κάθε παιχνίδι πρέπει να επιλέξετε ποιους αριθμούς από τα 5 σετ καρτών θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Ο αριθμός των καρτών που θα απλώσετε στο έδαφος εξαρτάται
από τον αριθμό των παικτών και το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος όπου θα παίξετε. 
Οι παίκτες πρέπει να πηδούν από πέτρα σε πέτρα και να μαζεύουν κάρτες
στη διαδρομή τους προς το τέρμα.

Αλεπού Τίγρη Κουνέλι Ελέφαντας Αρκούδα

6 3

 2015 Chalk and Chuckles 

παίζω και µαθαίνω
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