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Κήπος με κεράσια

Ένα παιχνίδι μνήμης με ζάρι χρωμάτων που απαιτεί συνεργασία, για 1 έως 4 
παίκτες ηλικίας 3-8 ετών.

Δημιουργία παιχνιδιού: Vera Baumeister
Εικονογράφηση:  Reiner Stolte
Διάρκεια παιχνιδιού:    περίπου 10 λεπτά

Ο παππούς και η γιαγιά πρέπει να μαζέψουν τα κεράσια από τον κήπο και 
θα ήθελαν να τους βοηθήσετε. Καθώς όμως τα κεράσια αρέσουν πάρα πολύ 
και στο πονηρό κοράκι, θα πρέπει να τα μαζέψετε πολύ γρήγορα πριν εκείνο 
προλάβει και φτάσει πρώτο στο δένδρο.

Περιεχόμενα
1   πίνακας παιχνιδιού με δένδρο
1   κοράκι
5   ζεύγη με κεράσια
1   μικρό καλάθι
1   ζάρι χρωμάτων, 
15  κάρτες με λουλούδια
  οδηγίες παιχνιδιού
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Σκοπός παιχνιδιού
Με σωστή ομαδική δουλειά και με καλή μνήμη, θα πρέπει 
να καταφέρετε να μαζέψετε όλα τα κεράσια, πριν να 
φτάσει το κοράκι στο δένδρο. 

Προετοιμασία παιχνιδιού
Βγάλτε όλα τα αντικείμενα του 
παιχνιδιού από το κουτί και  
τοποθετήστε το δένδρο στην 
υποδοχή που υπάρχει 
στον πίνακα παιχνιδιού.
Κρεμάστε τα ζεύγη  
κερασιών από 
το δένδρο και 
τοποθετήστε το  
κοράκι στο σημείο- 
αφετηρία, όπου και  
εικονίζονται οι πατημασιές του κορακιού.
Ανακατέψτε τις κάρτες και απλώστε τις πάνω στο τραπέζι 
και μπροστά από το κουτί παιχνιδιού, φροντίζοντας έτσι 
ώστε η πλευρά με την εικόνα με το λουλούδι να βρίσκεται 
προς τα επάνω.  
Είναι σημαντικό να προσέξετε έτσι ώστε να μην 
τοποθετηθεί καμιά κάρτα επάνω σε κάποια άλλη. 
Ετοιμάστε το ζάρι. Καθίστε έτσι ώστε να μπορείτε να 
βλέπετε καλά τόσο τις κάρτες με τα λουλούδια, όσο και το 
κοράκι.

Τρόπος παιχνιδιού
Παίζετε με σειρά, και κατεύθυνση σύμφωνα με την φορά 
των δεικτών του ρολογιού. Ο παίκτης που μπορεί να μιμηθεί 
καλύτερα το κράξιμο που κάνει το κοράκι, ξεκινά πρώτος 
και ρίχνει το ζάρι. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για αυτό, 
πρώτος ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης.

Τι εμφανίστηκε στο ζάρι;
• Ένα κόκκινο, κίτρινο, μπλε, λευκό ή βιολετί λουλούδι;
 Βρείτε και αναποδογυρίστε την κάρτα με το αντίστοιχο  
 λουλούδι.
• Ο ήλιος; 
 Αναποδογυρίστε όποια κάρτα με λουλούδι θέλετε.

μαζέψτε τα κεράσια  
πριν να φτάσει το  

κοράκι  στο δένδρο

ετοιμάστε το ταμπλό, 
τοποθετήστε τα κεράσια, 

το κοράκι, το καλάθι

απλώστε τις κάρτες

ετοιμάστε το ζάρι

ρίξτε το ζάρι

ένα λουλούδι = 
αναποδογυρίστε

την αντίστοιχη κάρτα
ήλιος = αναποδογυρίστε

οποιαδήποτε κάρτα

κεράσι =
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πάρτε ένα κεράσι, 
κρατήστε την κάρτα

πονηρό κοράκι = 
μετακινήστε το 1 θέση, 
αναποδογυρίστε μια 
κάρτα
ζωάκι που κοιμάται =
γυρίστε την κάρτα προς 
το λουλούδι

το κοράκι φθάνει στο 
δένδρο =
όλοι οι παίκτες χάνουν τα 
κεράσια

μαζέψατε τα κεράσια = 
κερδίσατε

Τι εμφανίστηκε στην άλλη πλευρά της κάρτας;
• Ένα κεράσι;  
 Πολύ ωραία! Μπορείτε να πάρετε ένα ζεύγος με 
 κεράσια από το δένδρο και να το τοποθετήσετε μέσα 
 στο καλάθι. Τοποθετήστε την αναποδογυρισμένη 
 εικόνα μπροστά σας.
• Το πονηρό κοράκι; 
 Το μικρό κοράκι κάνει ένα άλμα προς το δένδρο.   
 Πάρτε το κοράκι, μετακινήστε το μια θέση προς τα   
 εμπρός και φωνάξτε «Κρα-κρα».
• Το ζωάκι που κοιμάται; 
 Κάντε ησυχία για να μη το ξυπνήσετε. Γυρίστε και πάλι  
 την κάρτα, έτσι ώστε η εικόνα με το λουλούδι να είναι  
 προς τα επάνω.

Σειρά για να παίξει έχει ο επόμενος στη σειρά παίκτης, ο 
οποίος και ρίχνει το ζάρι.

Τέλος του παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει αμέσως μόλις:
• Το κοράκι φτάσει στη θέση που βρίσκεται δίπλα   
 στο δένδρο. Δυστυχώς δεν προλάβατε και έτσι το  
 κοράκι τρώει όλα τα κεράσια και χάνετε όλοι μαζί  
 το παιχνίδι.
• Οι παίκτες μαζέψουν και το τελευταίο κεράσι από  
 το δένδρο. Συγχαρητήρια! Είστε όλοι νικητές του  
 παιχνιδιού.

Παραλλαγή του παιχνιδιού με τις κάρτες
Εάν θέλετε μπορείτε μόλις τελειώσετε το παιχνίδι να 
μετρήσετε πόσες κάρτες μάζεψε κάθε παίκτης και 
έτσι να βρείτε ποιος μάζεψε τις περισσότερες. Αυτός ο 
παίκτης θα κερδίσει τον τίτλο του «Πιο ικανού συλλέκτη 
κερασιών».

Παραλλαγή του παιχνιδιού με το κοράκι
Μπορείτε εάν θέλετε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, 
να μετακινήσετε δυο ή τρεις θέσεις πιο μπροστά 
το κοράκι και έτσι να κάνετε έτσι το παιχνίδι 
δυσκολότερο. 
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The Little Orchard

A co-operative memory and color die game for 1 to 4 players ages 3 - 8.

Author: Vera Baumeister
Illustrations: Vera Baumeister
Length of the game:  approx. 10 minutes

You have to help Bertha Peartree harvest the cherries. Not just we humans enjoy the cherries, 
but the little raven also adores the red and juicy fruit.  Will you be quick enough to harvest 
the cherries before the raven reaches the tree? 

Contents
 1 game board
 1 Cherry tree
 1 raven
 5 pairs of cherries
 1 little basket
 1 color die
 15 flower cards
 1 set of game instructions
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harvest the cherries 
before the raven 

 reaches tree

set up the game 
board, hang cherries,

place raven, basket,

uncover cards 

get dice ready

roll dice 1x

flower =  
uncover matching card

sun = uncover 
any card

cherry = 
pick cherry,
 keep card

raven =  
move raven 1 square, 

uncover card

Aim of the game
If you work as a team and prove to have a good memory you will 
manage to collect all the cherries before the raven reaches the 
tree. 

Preparation  

Fold the game board up and remove  
all items from the box. Now fold the  
board back down and insert the  
cherry tree into the slot. Hang 
the pairs of cherries from the  
tree and put the raven on the  
starting square where you  
see his foot prints.
Shuffle the cards and  
spread them out in front of  
the box with the flower side facing up. They should not lie on top 
of each other. Get the color die ready. Sit in such a way that you 
can all clearly see the flower cards and the raven.

How to play
The player who is the best at cawing like a raven may start.  If you 
cannot agree then the youngest player starts by rolling the dice.

What appears on the dice?

• The red, yellow, blue, white or violet flower?
Look for a card with a flower of the corresponding color and 
turn it over.

• The sun?
 Take any flower card and turn it over.

What appears on the backside of the card?

• A Cherry?
Fine! You can pick a pair of cherries from the tree and put it 
into the basket. Also take the turned over card and keep it face 
up in front of you.

• The cheeky raven?
Oh, dear! The little raven hops a littler closer to the tree. Cover 
the card again. Take the raven and move it on a square, shou-
ting “Caw, caw“. 
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• A sleeping animal?
 Hush. Be quiet not to wake up the animal.
 
Cover the card up again.
It’s the turn of the next player, in a clockwise direction, to roll the 
dice.

End of the game
The game ends as soon as ...

• the raven has reached the square next to the tree, pinching all   
 the cherries. In this case the players have lost together.

• the players have picked the last cherry from the tree thus  
 winning the game together. Now they can have a big cherry 
 party together with Bertha Peartree. 

Cherry harvesting variation
If you want, after finishing the game you can count the cards to 
see who has collected the most. This player is named the most 
hard-working cherry picker.

Raven variation
The cheeky raven has already snuck ahead one square at the 
beginning of the game. Now it becomes even more difficult to 
harvest the cherries in time. If you are brave enough, you can also 
move the raven two or three squares at the start of the game!

sleeping animal =  
turn card around again

raven reaches tree = 
players lose together,
all cherries

harvested = victory
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Obstgärtchen

Ein kooperatives Merk- und Farbwürfelspiel für 1 - 4 Kinder von 3 - 8 Jahren. 

Spielidee: Vera Baumeister
Illustration: Reiner Stolte
Spieldauer:  ca. 10 Minuten

Ihr helft Berta Birnbaum beim Kirschenpflücken. Doch nicht nur wir Menschen,  
auch der kleine Rabe mag die saftigen roten Früchte gerne ... 
Seid ihr schnell genug, um die Kirschen zu ernten, bevor der Rabe den 
Baum erreicht?

Spielinhalt
 1 Spielplan 
 1 Kirschbaum
 1 Rabe
 5 Kirschpaare
 1 Obstkörbchen
 1 Farbwürfel
  15 Blumenkarten
 1 Spielanleitung
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Spielziel
Wenn ihr zusammenhaltet und ein gutes Gedächtnis beweist, 
schafft ihr es, alle Kirschen zu pflücken, bevor der Rabe den Baum 
erreicht. 

Spielvorbereitung  

Klappt den Spielplan nach oben und 
nehmt das gesamte Spielmaterial  
aus der Verpackung. Anschließend  
klappt ihr den Spielplan wieder  
zu. Steckt den Kirschbaum in  
den Spielplanschlitz und 
hängt die Kirschpaare an  
den Baum. Stellt den  
Raben auf sein Startfeld.  
Darauf sind Rabenfüße  
abgebildet. Legt die  
Karten mit der Blumen- 
seite nach oben vor der Schachtel aus und mischt sie. Sie sollen 
nicht übereinander liegen. Stellt den Korb neben die Schachtel 
und legt den Farbwürfel bereit.
Setzt euch so, dass alle die Blumenkarten und auch den Raben 
gut sehen können.

Spielablauf
Das Kind, das am besten wie ein Rabe krächzen kann, darf begin-
nen. Ihr könnt euch nicht einigen? Dann beginnt das jüngste Kind 
und würfelt.

Was ist auf dem Würfel zu sehen?

• Die rote, gelbe, blaue, weiße oder violette Blume?
Suche dir eine Karte mit farblich passender Blume aus und 
drehe sie um.

• Die Sonne?
 Suche dir eine beliebige Karte aus und drehe sie um.

Was ist auf der Rückseite der Karte abgebildet?

• Eine Kirsche?
Prima! Du darfst eine Kirsche vom Baum pflücken und in den 
Obstkorb legen. Die umgedrehte Karte darfst du nehmen und 
offen vor dir ablegen.

Kirschen ernten, bevor 
der Rabe am Baum ist

Spielplan aufbauen,
Kirschen aufhängen, 

Raben, Korb platzieren, 
Karten verdecken

Würfel bereitlegen

1 x würfeln

Blume: farblich 
 passende Karte  

aufdecken,
Sonne: beliebige Karte 

aussuchen

Kirsche: 
Kirsche pflücken,  

Karte behalten
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Rabe: 
Rabe 1 Feld vor,  
Karte wieder verdecken

schlafendes Tier:
Karte wieder verdecken

Rabe erreicht Baum 
= Kinder verlieren 
gemeinsam

alle Kirschen  

gepflückt = Sieg

• Der freche Rabe?
Oje, der kleine Rabe hüpft ein Stückchen weiter an den Baum 
heran. Verdecke die Karte wieder. Nimm dann den Raben, rufe 
„Kraah, kraah!“ und rücke ihn ein Feld vorwärts. 

• Ein schlafendes Tier?
 Sei schön leise, damit du das Tier nicht weckst! 
 
Verdecke die Karte wieder. 
Das im Uhrzeigersinn folgende Kind ist an der Reihe und würfelt. 

Spielende
Das Spiel endet, ...

• sobald der Rabe das letzte Feld vor dem Baum erreicht und   
 alle Kirschen stibitzt. In diesem Fall haben die Kinder leider alle   
 gemeinsam verloren.

• sobald die Kinder die letzte Kirsche vom Baum gepflückt haben.  
 Sie gewinnen das Spiel gemeinsam. Nun können sie zusammen  
 mit Berta Birnbaum ein großes Kirschenfest feiern. 

Kirschernte-Variante 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr nach Spielende zählen, wer die meis-
ten Karten vor sich liegen hat. Dieses Kind wird zum fleißigsten 
Erntehelfer ernannt.

Raben-Variante
Da hat sich der freche Rabe zu Spielbeginn ein Feld weiter nach 
vorne geschlichen. Jetzt wird es noch kniffeliger, die Kirschen 
rechtzeitig zu ernten. Wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr den 
Raben zu Spielbeginn sogar zwei oder drei Felder weiter nach 
vorne stellen.
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CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
HABA Sales GmbH & Co.KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany 
www.haba.de

  It’s 
playtime!
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