
Αυτό το πολύχρωµο παζλ συνδυάζει έναν απλό και εκπαιδευτικό τρόπο για να µάθει το 
παιδί τα κεφαλαία γράµµατα της Αλφαβήτου παίζοντας και διασκεδάζοντας. Καθώς το παιδί 
προσπαθεί να συνδυάσει τα κοµµάτια του παζλ, µαθαίνει τα γράµµατα που ταιριάζουν σε 
κάθε εικόνα και ταυτόχρονα αναπτύσσει την παρατηρητικότητά του καθώς κάθε κοµµάτι 
-  γράµµα αντιστοιχεί σε µία µόνο εικόνα. Με αυτό τον τρόπο το παιδί µπορεί να επαληθεύει 
µόνο του τη σωστή αντιστοιχία. Μπορείτε, επίσης, να βοηθάτε το παιδί να σχηµατίζει το παζλ 
και ταυτόχρονα να συζητάτε µαζί του για την εικόνα ώστε να κεντρίζετε τη φαντασία του. 
Ακόµη µπορείτε να αναφέρετε περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από το κάθε γράµµα για να 
βοηθήσετε το παιδί να αναπτύξει το λεξιλόγιό του. 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔJAΣKEΔAΣH .. 
Μπορείτε να συνδυάσετε τη µάθηση µε το παιχνίδι και να ταιριάζετε τα γράµµατα µε τις 
σωστές εικόνες παίζοντας παρέα µε τους φίλους σας. 

1. Εικόνες και Γράμματα
Για 2 παίκτες

Συγκέντρωσε τα γράµµατα 
• Οι παίκτες διαχωρίζουν τα κοµµάτια µε τα γράµµατα από τα κοµµάτια µε τις εικόνες και 
µοιράζονται ισόποσα τα κοµµάτια µε τα γράµµατα. Στη συνέχεια κάθε παίκτης στοιβάζει 
τα κοµµάτια µε τα γράµµατα που έχει πάρει σε σωρό µε την απεικόνιση προς τα κάτω. 
• Ο πρώτος παίκτης ξεκινά το παιχνίδι παίρνοντας το πρώτο κοµµάτι από το πάνω µέρος του 
σωρού του, το αναποδογυρίζει και το τοποθετεί µε το γράµµα προς τα πάνω στο κέντρο της 
επιφάνειας παιχνιδιού. 
• Ο δεύτερος παίκτης ακολουθεί την ίδια διαδικασία και τοποθετεί το πρώτο κοµµάτι από το 
πάνω µέρος του δικού του σωρού στο κέντρο µε το γράµµα προς τα πάνω. 
• Αν ο δεύτερος παίκτης τοποθετήσει ένα γράµµα που ακολουθεί στην αλφαβητική σειρά 
το γράµµα του πρώτου παίκτη, τότε ο δεύτερος παίκτης παίρνει και τα δύο κοµµάτια µε τα 
γράµµατα και τα τοποθετεί στο κάτω µέρος του σωρού του. Αν συµβεί το αντίθετο, τότε ο 
πρώτος παίκτης παίρνει τα δύο κοµµάτια γραµµάτων. Για παράδειγµα, αν ο πρώτος παίκτης 
έριξε το γράµµα «Β» και ο δεύτερος παίκτης το γράµµα «Μ», τότε ο δεύτερος παίκτης παίρνει 
τα δύο γράµµατα στο δικό του σωρό γραµµάτων. (Οι παίκτες µπορούν να ελέγξουν τη σειρά 
των γραµµάτων από τα δύο πλακίδια µε γράµµατα από το Α-Μ και από το Ν-Ω που περιέχονται 
στο παιχνίδι). 
• Ο παίκτης συγκεντρώνει τα δύο γράµµατα που κέρδισε και στη συνέχεια ρίχνει ένα γράµµα 
από το σωρό του. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο ανάµεσα στους παίκτες. 
• Ο παίκτης που συγκέντρωσε όλα τα κοµµάτια µε τα γράµµατα πρώτος κερδίζει το παιχνίδι. 

Συγκέντρωσε τις εικόνες 
• Σε αυτό το παιχνίδι χρησιµοποιήστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες. 
• Οι παίκτες µοιράζονται ισόποσα τα κοµµάτια µε τις εικόνες, τα τοποθετούν σε σωρό και 
ακολουθούν την ίδια διαδικασία όπως στο παιχνίδι µε τα γράµµατα. 
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• Ο πρώτος παίκτης παίρνει ένα κοµµάτι από το δικό του σωρό και το τοποθετεί µε την εικόνα 
προς τα πάνω. Με τον ίδιο τρόπο παίζει και ο δεύτερος παίκτης. 
• Αν ο δεύτερος παίκτης ρίξει ένα κοµµάτι που απεικονίζει µία εικόνα που το πρώτο γράµµα της 
αντίστοιχης λέξης ακολουθεί σε αλφαβητική σειρά το γράµµα της λέξης που αντιστοιχεί 
στην εικόνα που εµφανίζεται στο κοµµάτι του πρώτου παίκτη, τότε ο δεύτερος παίκτης παίρνει 
και τα δύο κοµµάτια, διαφορετικά τα παίρνει ο πρώτος παίκτης. Για παράδειγµα, αν ο πρώτος  
παίκτης έχει ένα κοµµάτι που εικονίζει µία «Γάτα» και ο δεύτερος παίκτης ένα «Χαρταετό», τότε 
ο δεύτερος παίκτης συγκεντρώνει και τα δύο κοµµάτια. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα δύο 
πλακίδια µε τα γράµµατα της Αλφαβήτου που υπάρχουν στο παιχνίδι για να ελέγχετε τη σειρά 
των γραµµάτων). 
• Ο παίκτης που θα συγκεντρώσει όλες τις εικόνες είναι ο νικητής! 

2. Μισό αλφάβητο
Για 2 παίκτες

• Ο πρώτος παίκτης παίρνει το πλακίδιο µε τα γράµµατα από το Α ως το Μ µπροστά του και ο 
δεύτερος παίκτης παίρνει το πλακίδιο µε τα γράµµατα από το Ν ως το Ω. 
• Τοποθετήστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες, σαν μια ομάδα σε μια γωνία µε την απεικόνιση προς 
τα κάτω και τα κοµµάτια µε τα γράµµατα σε μια άλλη γωνία τοποθετηµένα µε τον ίδιο τρόπο. 
Θυµηθείτε να ανακατέψετε τα κοµµάτια και στις δύο ομάδες.
• Κάθε παίκτης µε τη σειρά παίρνει ένα κοµµάτι - γράµµα και ένα κοµµάτι - εικόνα. 
• Αν το γράµµα ή η εικόνα ταιριάζει µε κάποιο από τα γράµµατα που υπάρχουν στο πλακίδιο 
γραµµάτων του παίκτη, τότε ο παίκτης κρατά τα αντίστοιχα κοµµάτια, διαφορετικά τα 
τοποθετεί πίσω στην  αντίστοιχη γωνία, µε την απεικόνιση προς τα κάτω. 
• Στην περίmωση που ο παίκτης πετύχει τα δύο κοµµάτια που σχηµατίζουν το παζλ, δηλαδή 
το γράµµα µε την αντίστοιχη εικόνα, τότε ενώνει τα κοµµάτια και κερδίζει το πλεονέκτηµα να 
ξαναπαίξει, παίρνοντας ένα κοµµάτι µε γράµµα και ένα κοµµάτι µε εικόνα από τις αντίστοιχες 
γωνίες. 
• Ο παίκτης που θα ταιριάξει πρώτος τα παζλ µε τα γράµµατα και τις αντίστοιχες εικόνες από 
το Α µέχρι το Μ ή από το Ν µέχρι το Ω που υπάρχουν στο πλακίδιο του, είναι ο νικητής του 
παιχνιδιού. 

3. Κέρδισε τη σειρά
Για 2 ή περισσότερους παίκτες

• Ξεχωρίστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες από τα κοµµάτια µε τα γράµµατα. 
• Τοποθετήστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες (µε την απεικόνιση προς τα πάνω) τυχαία σε τέσσερις 
σειρές µε έξι κοµµάτια η καθεµία. 
• Στη συνέχεια τοποθετήστε τα κοµµάτια µε τα γράµµατα σε σωρό µε την απεικόνιση προς τα 
κάτω. 
• Κάθε παίκτης µε τη σειρά παίρνει ένα κοµµάτι µε γράµµα και το ταιριάζει µε την αντίστοιχη 
εικόνα του. 
• Κάθε φορά που ένας παίκτης σχηµατίζει το τελευταίο παζλ (γράµµα και την αντίστοιχη 
εικόνα του) σε οποιαδήποτε σειρά, τότε παίρνει όλα τα παζλ αυτής της σειράς και τα τοποθετεί 
μπροστά του. Στη συνέχεια κερδίζει το πλεονέκτηµα να ξαναπαίξει και να πάρει ένα κοµµάτι µε 
γράµµα. 
• Το παιχνίδι τελειώνει όταν σχηµατιστούν όλα παζλ µε γράµµατα και εικόνες. 
•Ο παίκτης που συγκέντρωσε τα περισσότερα παζλ δύο κοµµατιών κερδίζει το παιχνίδι. 



Τα ζώα πάντα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Αυτό το πολύχρωµο 
παζλ συνδυάζει έναν απλό και εκπαιδευτικό τρόπο για να διεγείρει την 
περιέργεια των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσµο των ζώων. Το παιδί 
µπορεί εύκολα να ταιριάζει και να παραrηρεί τα σωστά ζευγάρια, µαµάς 
και µωρού, επειδή κάθε κοµµάτι του παζλ αντιστοιχεί µόνο σε ένα 
συγκεκριµένο κοµµάτι που είναι το ταίρι του. Συνεπώς, το παιδί µπορεί 
να επαληθεύει µόνο του τη σωστή αντιστοιχία. Μπορείτε να βοηθήσετε 
το παιδί να µάθει τα ονόµατα των ζώων και των µωρών τους και να 
συζητήσετε µαζί του για αυτά. 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ .... 
Δεν θα κουραστείτε να κοιτάζετε τα ζώα και τα µωρά τους, ειδικά όταν 
µπορείτε να παίξετε µαζί τους µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μωρά και μαμάδες
Για 2 έως 4 παίκτες

• Ξεχωρίστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες των ζώων/μαμάδων από τα κοµµάτια µε τις 
εικόνες των µωρών. 
• Τοποθετήσετε τα κοµµάτια των ζώων/μαμάδων µε την εικόνα προς τα κάτω σε 
µία στοίβα στο κέντρο. 
• Μοιράστε τα κοµµάτια των µωρών στους παίκτες δίνοντας ίση ποσότητα στον 
καθένα. Οι παίκτες µπορούν να κρατήσουν τα κοµµάτια, ανοικτά µε την εικόνα 
προς τα πάνω, µπροστά τους. 
• Κάθε παίκτης, µε τη σειρά, διαλέγει ένα κοµµάτι µε εικόνα ζώου/μαμάς από το 
κέντρο. Αν αυτό αντιστοιχεί σ’ ένα κοµµάτι µε εικόνα µωρού που έχει µπροστά 
του, τότε ο παίκτης ταιριάζει  τη µαµά µε το µωρό της και δηµιουργεί το παζλ. Στη 
συνέχεια παίρνει ένα άλλο κοµµάτι από το κέντρο και παίζει µε τον ίδιο τρόπο. 
• Αν το κοµµάτι ζώου/μαμάς που διάλεξε ο παίκτης δεν ταιριάζει µε κάποιο από τα 
κοµµάτια µε εικόνα µωρού, που έχει μπροστά του, τότε το τοποθετεί ανάποδα µε 
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την εικόνα του ζώου προς τα κάτω, σε μια διαφορετική μεριά, δηµιουργώντας  µία 
άλλη στοίβα. 
• Όταν τελειώσουν τα κοµµάτια των ζώων/μαμάδων της αρχικής στοίβας, το 
παιχνίδι συνεχίζεται µε τη δεύτερη στοίβα κοµµατιών που έχει δηµιουργηθεί. 
• Ο πρώτος παίκτης που θα ταιριάξει όλα τα κοµµάτια των µωρών µε τις µαµάδες 
τους και θα σχηµατίσει τα παζλ είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ! 

2. Βρες τα Ζευγάρια
Για 2 παίκτες 

• Ξεχωρίστε τα κοµµάτια των ζώων/µαµάδων από τα κοµµάτια των µωρών. 
• Τακτοποιήστε όλα τα κοµµάτια σε τέσσερις στήλες. (Τοποθετήστε µία στήλη µε 
δώδεκα κοµµάτια µε εικόνες ζώων και µπροστά από αυτή µία στήλη µε δώδεκα 
κοµµάτια µε εικόνες µωρών, όλα τοποθετηµένα κλειστά, µε την εικόνα προς τα 
κάτω. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα δώδεκα κοµµάτια µε 
εικόνες ζώων/μαμάδων και τα δώδεκα κοµµάτια µε εικόνες µωρών. 
• Με τη σειρά κάθε παίκτης παίρνει ένα κοµµάτι από τη στήλη µε τα κοµµάτια των 
ζώων/μαμάδων και ένα κοµµάτι από τη στήλη µε τα κοµµάτια των µωρών και 
αποκαλύmει τις εικόνες τους.  Αν τα κοµµάτια ταιριάζουν, ο παίκτης παίρνει τα 
κοµµάτια και σχηµατίζει το παζλ. Αν δεν ταιριάζουν, τοποθετεί τα κοµµάτια στο 
κάτω µέρος της αντίστοιχης στήλης, µε την εικόνα προς τα κάτω. 
• Το µυστικό είναι να θυµάστε ποιο κοµµάτι έχει τοποθετηθεί που, ώστε να 
µπορείτε να ταιριάξετε τα κοµµάτια. 
• Ο παίκτης που θα δηµιουργήσει τα περισσότερα ζευγάρια, ταιριάζοντας τα 
περισσότερα ζώα/μαμάδες µε τα µωρά τους είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ! 

3. Κέρδισε τη σειρά
Για 2 έως 4 παίκτες 

• Ξεχωρίστε τα κοµµάτια µε τις εικόνες των ζώων/μαμάδων από τα κοµµάτια µε 
εικόνες µωρών. Τοποθετήστε τα κοµµάτια µε τα µωρά ανάποδα, µε την εικόνα 
προς τα κάτω, σε µία στοίβα. 
• Τακτοποιήστε τα κοµµάτια των ζώων/μαμάδων σε έξι σειρές των τεσσάρων 
κοµµατιών καθεµιά, αφήνοντας αρκετό διάστηµα ανάµεσα σε κάθε σειρά. 
• Κάθε παίκτης, µε τη σειρά, παίρνει ένα κοµµάτι από τη στοίβα µε τα κοµµάτια 
των µωρών και το ταιριάζει µε το αντίστοιχο κοµµάτι µε την εικόνα ζώου/μαμάς 
σχηµατίζοντας το παζλ µαµάς και µωρού. 
• Ο παίκτης που θα ολοκληρώσει το τελευταίο παζλ µαµάς και µωρού σε κάθε 
σειρά, παίρνει όλα τα παζλ που έχουν σχηµατιστεί σε αυτή τη σειρά. 
• Ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα παζλ είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ! 



Το παζλ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει πιο 
εύκολη τη μάθηση. Η εκμάθηση της σωστής σειράς των μηνών και ο 
συλλαβισμός τους γίνεται διασκέδαση  για το παιδί.  Στην αρχή είναι 
απαραίτητο να βοηθήσουμε το παιδί στη συγκέντρωση των παζλ 
μιλώντας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με 
κάθε μήνα και θυμίζοντας τα γενέθλια των μελών της οικογένειας και 
των φίλων. 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ... 
Μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα από το να βάλετε απλά τους 
μήνες στη σωστή σειρά.  Δείτε παρακάτω μερικούς τρόπους ..... 

1. Τρελό ημερολόγιο 
Για 2-4 παίκτες 

• Διαχωρίστε τα κομμάτια των μηνών από τα αυτά των αριθμών και των εικόνων. 

• Κρατήστε τα κομμάτια των αριθμών και τα κομμάτια των εικόνων με την εικόνα 
προς τα κάτω σε ξεχωριστά μέρη και ανακατέψτε τα. 

• Μοιράστε ισόποσα τα κομμάτια των μηνών στους παίκτες.

• Ο παίκτης που έχει το κομμάτι « Ιανουάριος»  ξεκινά το παιχνίδι και παίρνει ένα 
κομμάτι αριθμού και ένα κομμάτι εικόνας από τα αντίστοιχα μέρη. Αν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα κομμάτια, τα ταιριάζει στο μήνα, διαφορετικά τα δίνει 
στον παίκτη που τα χρειάζεται. 

• Ο επόμενος παίκτης παρομοίως παίρνει ένα κομμάτι με αριθμό και ένα κομμάτι 
με εικόνα και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. 

• Ο παίκτης που συμπλήρωσε πρώτος όλα τα σετ με τους μήνες που του 
αντιστοιχούν,  ΚEPΔΙZEI! 4 1
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2. Τι βλέπεις; 
Για 2-12 παίκτες 

• Διαχωρίστε τα κομμάτια του μήνα από τα υπόλοιπα κομμάτια. Βάλτε τα υπόλοιπα 
κομμάτια σε μια ξεχωριστή μεριά (την τράπεζα), με την εικόνα προς τα πάνω. 

• Μοιράστε τα κομμάτια των μηνών στους παίκτες με σειρά: «Ιανουάριος» στον 
πρώτο παίκτη, «Φεβρουάριος» στο δεύτερο παίκτη κ.λπ.  Στη συνέχεια οι παίκτες 
βρίσκουν τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ στην τράπεζα και συμπληρώνουν το 
παζλ με το μήνα που τους αντιστοιχεί. 

• Αμέσως μετά ο παίκτης που έχει τον Ιανουάριο, ξεκινά να περιγράφει το σετ 
λέγοντας: «Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας. Στην εικόνα βλέπω δύο δέντρα, 
χιόνι κι ένα αγόρι να είναι πάνω στο έλκηθρο…». 

• Οι παίκτες συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουν στο Δεκέμβριο.
 

3. Xρόνια Πολλά!
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παικτών

• Διαχωρίστε τα κομμάτια με τους μήνες, τους αριθμούς και τις εικόνες.

• Κρατήστε όλα τα κομμάτια σε διαφορετικές ομάδες με την εικόνα προς τα πάνω
σε μια μεριά. 

• Ο  νεότερος παίκτης ξεκινά το παιχνίδι. Βρίσκει τα κομμάτια από το μήνα που έχει 
γενέθλια και λέει π.χ: « Τα Γενέθλιά μου είναι το Μάρτιο». 

• Ο επόμενος παίκτης πρέπει να βρει τα κομμάτια από τον επόμενο μήνα 
(Απρίλιος) και συμπληρώνει το παζλ για το συγκεκριμένο μήνα. 

• Οι παίκτες συνεχίζουν ταιριάζοντας τα κομμάτια του παζλ στη σωστή σειρά των 
μηνών. 

• Τώρα, ο παίκτης που ξεκίνησε αυτή την παρτίδα, πρέπει να πει πως θα ήθελε να 
γιορτάσει τα γενέθλιά του. 

• Το παιχνίδι ξεκινά ξανά με το δεύτερο σε ηλικία παίκτη να ταιριάζει τα κομμάτια 
του μήνα που έχει τα γενέθλιά του . 
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Αυτά τα παζλ είναι ένας απλός τρόπος για να διδάξετε σε μικρά παιδιά, 
με συμμετοχικό τρόπο, τους αριθμούς. Ταιριάζοντας τις κάρτες με τους 
αριθμούς με τις κάρτες με το σωστό αριθμό αντικειμένων, μπορείτε να 
διδάξετε στα παιδιά σας να μετρούν. Εκτός από τα αντικείμενα που 
βρίσκονται στα κομμάτια του παζλ, το παιδί μπορεί να μετρά επίσης και 
αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο. 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Τους αριθμούς δεν είναι απαραίτητο μόνο να τους μετράτε. Μπορείτε να 
παίξετε μαζί τους. Δείτε παρακάτω μερικούς τρόπους ..
 

1. Βρείτε το Ταίρι
Για 2 μέχρι 4 παίκτες 
                                        
• Ξεχωρίστε τα κομμάτια με τις εικόνες από τα κομμάτια με τους αριθμούς. 
• Τοποθετήστε τα κομμάτια με τους αριθμούς ανοικτά, με τον αριθμό να φαίνεται, 
σε πέντε σειρές των τεσσάρων κομματιών η καθεμία, με τυχαία διάταξη στο 
κέντρο.
• Μοιράστε στους παίκτες τα κομμάτια με τις εικόνες, κλειστά, δίνοντας ίση 
ποσότητα στον καθένα. 
• Με το σύνθημα « ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο κάθε παίκτης παίρνει τα κομμάτια του παζλ με 
τις εικόνες που του έτυχαν και προσπαθεί να τα ταιριάξει με τα κομμάτια των 
αριθμών. 
• Ο παίκτης που θα ταιριάξει πρώτος όλα τα κομμάτια του παζλ που έχει, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! 
 

2. Συγκέντρωση κομματιών του Παζλ 
Για 2 μέχρι 4 παίκτες 

• Μοιράστε ισόποσα τα κομμάτια του παζλ στους παίκτες. Κρατήστε τα κλειστά, με 
τις εικόνες και τους αριθμούς προς τα κάτω. (Εάν περισσεύουν κάποια κομμάτια, 
κρατήστε τα στην άκρη. 
• Όλοι οι παίκτες τοποθετούν το κομμάτι τους με τη μεγαλύτερη αξία (είτε εικόνα 
με αντικείμενα είτε με αριθμό) ανοικτό, στο κέντρο του παιχνιδιού. Ο παίκτης που 
έχει το κομμάτι με το μεγαλύτερο αριθμό εικόνων ή αριθμού (νούμερο),παίρνει 
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όλα τα κομμάτια από το κέντρο του παιχνιδιού και τα κρατάει στην άκρη. 
• Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι παίκτες τοποθετούν ξανά ένα άλλο κομμάτι τους με 
το μεγαλύτερο αριθμό εικόνων ή αριθμού, όπως έκαναν και την πρώτη φορά. 
• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να εξαντληθούν όλα τα κομμάτια. 
• Στο τέλος, ο παίκτης που έχει « συγκεντρώσει» τα περισσότερα κομμάτια παζλ, 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ. 
 

3. Μισό - Μισό 
Για 2 παίκτες 

• Κρατήστε όλα τα κομμάτια του παζλ με τις εικόνες και τους αριθμούς, κλειστά, 
στο κέντρο του τραπεζιού. 
• Και οι δύο παίκτες αποφασίζουν ποιος θα ήθελε να συμπληρώσει το σετ από το 1 
έως το 10 και από το 11 έως το 20. Ο παίκτης που διαλέγει το σετ από το 1 έως το 
10, ξεκινά πρώτος. Ο παίκτης πρέπει να τραβήξει και να ταιριάξει όλα τα κομμάτια 
με τους αριθμούς και τα κομμάτια με τις εικόνες από το 1 έως το 10.  Ο δεύτερος 
παίκτης πρέπει να κάνει το ίδιο για το σετ από το 11 έως το 20. 
• Οι παίκτες τραβούν ένα κομμάτι παζλ εναλλάξ, από το κέντρο του τραπεζιού. 
Εάν τραβήξουν ένα κομμάτι με αριθμό ή μια εικόνα που τη χρειάζονται, δηλαδή 
από το 1 έως το 10 ή από το 11 έως το 20, τότε το κρατούν. Διαφορετικά, το 
τοποθετούν ξανά πίσω ανάποδα στο κέντρο του τραπεζιού και ανακατεύουν τα 
κομμάτια ξανά.  
• Ο παίκτης που συμπληρώνει πρώτος το σετ του παζλ του, είναι ο ΝΙΚΗΤΗΣ. 

4. Μαγεία Μνήμης
Για 1 παίκτη

• Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια με τους αριθμούς από το 1 έως το 20 τυχαία, 
κλειστά, σε 4 σειρές των πέντε κομματιών η καθεμία. Κάντε αυτή τη διαδικασία 
αργά, προσπαθώντας να απομνημονεύσετε πού τοποθετήσατε το κάθε κομμάτι. 
• Χρησιμοποιήστε όσο χρόνο θέλετε για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, 
μέχρι να σιγουρευτείτε ότι θυμάστε που τοποθετήσατε το κάθε κομμάτι.
• Ύστερα, αρχίστε να τοποθετείτε τα κομμάτια με τις εικόνες πάνω στο κομμάτι 
με τον αντίστοιχο αριθμό. Να θυμάστε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν μπορείτε να 
σηκώσετε και να δείτε το κομμάτι του παζλ με τον αριθμό. Πρέπει να θυμάστε που 
είναι. 
• Αφού τελειώσετε, δείτε πόσα ζευγάρια ταιριάξατε σωστά. Παίρνετε ένα βαθμό 
για κάθε σωστό ζευγάρι 
• Κάνατε και τα 20 σωστά; 
• Για ποικιλία, μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι τοποθετώντας πρώτα τους αριθμούς 
από το 1 έως το 10 και μόλις βρείτε τα ζευγάρια, μπορείτε να τοποθετήσετε τα 
κομμάτια με τους αριθμούς από το 11 έως το 20. 
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