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Κάλτσε̋
Ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναζήτηση̋ όμοιων καρτών το
οποίο απαιτεί παρατηρητικότητα και ταχύτητα, για 2 έω̋ 6
παίκτε̋ ηλικία̋ άνω των 4 ετών.
Δημιουργία παιχνιδιού: Michael Schacht
Εικονογράφηση: Martina Leykamm
Διάρκεια παιχνιδιού: περίπου 10 λεπτά.

Στο συρτάρι με τι̋ κάλτσε̋ επικρατεί
μεγάλη ακαταστασία. Το μεγάλο
καλτσο-τερατάκι τα έκανε όλα
άνω-κάτω. Μόνο ο πιο παρατηρητικό̋
και ο πιο γρήγορο̋ παίκτη̋ θα
καταφέρει να βρει τα περισσότερα
ζευγάρια κάλτσε̋.

Περιεχόμενα
1 καλτσο-τερατάκι
48 κάλτσε̋ (24 ζεύγη)
13 μανταλάκια
οδηγίε̋ παιχνιδιού

Σκοπό̋ παιχνιδιού
3 μανταλάκια

Ποιο̋ παίκτη̋ θα μπορέσει να συγκεντρώσει
τα περισσότερα ζευγάρια από κάλτσε̋, και
να πάρει ω̋ αμοιβή τρία μανταλάκια;
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Προετοιμασία παιχνιδιού
καλτσο-τερατάκι
και σωρό̋ από
κάλτσε̋

Τοποθετήστε όλε̋ τι̋ κάλτσε̋ μέσα στο κουτί και κουνήστε
το καλά. Έτσι θα ανακατευτούν όλε̋ οι κάλτσε̋.
Στη συνέχεια αδειάστε τι̋ όλε̋ στο κέντρο του τραπεζιού και
τοποθετήστε δίπλα του̋ το καλτσο-τερατάκι. Τοποθετήστε
μέσα στο κουτί του παιχνιδιού όλα τα μανταλάκια.

Τρόπο̋ παιχνιδιού
εκκίνηση
παιχνιδιού

όλοι ψάχνουν
ταυτόχρονα για
ζευγάρια από
κάλτσε̋

Ο παίκτη̋ που φοράει δυο ίδιε̋ κάλτσε̋ ξεκινά πρώτο̋.
Εάν όλοι οι παίκτε̋ φορούν δυο ίδιε̋ κάλτσε̋ τότε πρώτο̋
ξεκινά ο παίκτη̋ που έχει τα μεγαλύτερα πόδια.
Όλοι οι παίκτε̋ ξεκινούν να ψάχνουν ταυτόχρονα μέσα στο
σωρό με τι̋ κάλτσε̋, έτσι ώστε να βρουν δυο όμοιε̋ κάρτε̋
και να σχηματίσουν κάποιο ζευγάρι. Όποιο̋ παίκτη̋ βρίσκει
κάποιο ζευγάρι, το βγάζει έξω από το σωρό και το τοποθετεί
μπροστά του.
Προσοχή! Πολλέ̋ κάλτσε̋ μοιάζουν μεταξύ του̋.
Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να σιγουρευτείτε
ότι πραγματικά βρήκατε δυο ίδιε̋ κάλτσε̋.
Σημείωση:
Το ψάξιμο για τι̋ κάλτσε̋ θα γίνεται με το ένα χέρι.
Το άλλο σα̋ χέρι θα ακουμπά πάνω στα γόνατά σα̋.
Δεν επιτρέπεται να πάρετε κάποια κάλτσα, από ζευγάρι
που έχει μπροστά του κάποιο̋ άλλο̋ παίκτη̋.

πέντε ζευγάρια
με ίδιε̋ κάλτσε̋=
πάρτε το καλτσοτερατάκι=
τέλο̋ γύρου

Σταματήστε το ψάξιμο!
Μόλι̋ κάποιο̋ παίκτη̋ συγκεντρώσει μπροστά του
πέντε ζευγάρια με ίδιε̋ κάλτσε̋, παίρνει στα χέρια
του το καλτσο-τερατάκι και το παιχνίδι σταματά.
Εάν κάποιο̋ παίκτη̋ έχει κάποια κάλτσα στο χέρι του,
θα πρέπει να την αφήσει πάλι πίσω στο σωρό με τι̋
υπόλοιπε̋.
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ελέγξτε τα
ζευγάρια με τι̋
κάλτσε̋

Όλοι οι παίκτε̋ θα πρέπει να ελέγξουν και να σιγουρευτούν
πω̋ ο παίκτη̋ που κρατά στα χέρια του το καλτσο-τερατάκι,
έχει συγκεντρώσει πέντε σωστά ζευγάρια με όμοιε̋ κάλτσε̋.

όλα τα ζευγάρια
είναι σωστά =
1 μανταλάκι
κάποιο από τα
ζευγάρια δεν
είναι σωστό = ο
επόμενο̋ στη
σειρά παίκτη̋
κερδίζει
1 μανταλάκι

Εάν όλα τα ζευγάρια είναι σωστά, τότε ο παίκτη̋ αυτό̋
παίρνει ω̋ αμοιβή ένα μανταλάκι.
Εάν κάποιο από τα ζευγάρια δεν είναι σωστό, τότε ο παίκτη̋
δεν κερδίζει τίποτε.
Σε αυτή τη περίπτωση οι υπόλοιποι παίκτε̋ μετρούν τα
ζευγάρια του̋ και ο παίκτη̋ με τα περισσότερα σωστά
ζευγάρια κερδίζει ένα μανταλάκι.
Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένα̋ παίκτε̋ έχουν τον
ίδιο αριθμό με σωστά ζεύγη, τότε κερδίζουν όλοι του̋ από
ένα μανταλάκι.

νέο̋ γύρο̋

Ένα̋ νέο̋ γύρο̋ ξεκινά:
Όλοι οι παίκτε̋ επιστρέφουν τι̋ κάλτσε̋ στο σωρό
στο κέντρο του τραπεζιού και τι̋ ανακατεύουν
καλά πριν ξεκινήσει ο επόμενο̋ γύρο̋.
Ο νικητή̋ του προηγούμενου γύρου επιστρέφει το
καλτσο-τερατάκι στο κέντρο του τραπεζιού και στη
συνέχεια δίνει το σύνθημα έτσι ώστε να ξεκινήσει
ο νέο̋ γύρο̋.

Τέλο̋ του παιχνιδιού
3 μανταλάκια =
νικητή̋
Ισοπαλία =
αποφασιστικό̋
γύρο̋

Το παιχνίδι τελειώνει αμέσω̋ μόλι̋ κάποιο̋ παίκτη̋
συγκεντρώσει τρία μανταλάκια. Αυτό̋ ο παίκτη̋
είναι και ο νικητή̋ του παιχνιδιού.
Εάν στον τελευταίο γύρο που παίχθηκε, βρεθούν
περισσότεροι από ένα̋ παίκτε̋ με τρία μανταλάκια,
τότε θα παιχθεί ένα̋ τελευταίο̋ γύρο̋ ο οποίο̋
θα αναδείξει και το μεγάλο νικητή.
Μόλι̋ κάποιο̋ παίκτη̋ βρει πρώτο̋ ένα ζευγάρι,
το παιχνίδι σταματάει αμέσω̋ και ο παίκτη̋
ανακηρύσσεται νικητή̋ του παιχνιδιού.
Το παιχνίδι μπορεί να τέλειωσε αλλά μην ανησυχείτε.
Το καλτσο-τερατάκι θα περιμένει τον νικητή του
επόμενου παιχνιδιού.
Ετοιμαστείτε λοιπόν και καλή διασκέδαση!
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Παραλλαγή του παιχνιδιού
Το παιχνίδι μπορεί να γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό και πιο
δύσκολο, εάν στο τέλο̋ κάθε γύρου αφαιρείτε μια κάλτσα
την οποία θα την τοποθετείτε μέσα στο κουτί του παιχνιδιού.
Φανταστείτε κάποιο̋ παίκτη̋ να ψάχνει μια δεύτερη κάλτσα
για να συμπληρώσει ένα ζευγάρι και αυτή η κάλτσα να μην
βρίσκεται στο σωρό!
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Παιχνίδια ανακάλυψη̋ για παιδιά
με διάθεση για δημιουργία
Τα παιδιά μαθαίνουν
τα πάντα για τον κόσμο
παίζοντα̋.

Βρεφικά παιχνίδια

Η ΗΑΒΑ το επιτυγχάνει
με τα επιτραπέζια
και τα παιχνίδια τη̋
που διεγείρουν την
φαντασία, έπιπλα
που εντυπωσιάζουν,
αξεσουάρ που γοητεύουν,
κοσμήματα, είδη δώρου
και πολλά ακόμα.
Γιατί ακόμη και οι μικροί
εξερευνητέ̋ χρειάζονται
μεγάλε̋ ιδέε̋.
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