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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πίτσα για τον καθένα!. Σκοπός της “Πίτσα – Κλάσματα” είναι η εκμάθηση των κλασμάτων, 

περιλαμβάνοντας 7 παιχνίδια. Τα περισσότερα από τα παρακάτω παιχνίδια έχουν την δυνατότητα της 

αλλαγής των όρων του παιχνιδιού και την διαμόρφωση καινούργιων με σκοπό οι μαθητές να 

κατανοήσουν σε βάθος την έννοια των κλασμάτων. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1ο: Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: φτιάχνοντας μια ολόκληρη πίτσα προσθέτοντας κλάσματα 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο παίχτης εκείνος που θα σχηματίσει πρώτος μια ολόκληρη 

πίτσα-κλάσματα. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1. Αυτό το παιχνίδι δεν απαιτεί το μηχάνημα περιστροφής. 

2. Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια κλάσματα στο κέντρο, με την σωστή τους πλευρά προς τα 

επάνω. 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Όταν έρθει η σειρά σας επιλέξτε τα κομμάτια της πίτσας 

2. Επιλέξτε το κομμάτι που σκέφτεστε ότι θα αρμόσει σε μια από τις ολόκληρες 3πίτσες που θα 

κάνετε 

3. Ολόκληρες οι πίτσες δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιες. 

4. Μπορείτε να ανταλλάξετε τα κομμάτια μεταξύ με τους συμπαίχτες σας. 

5. Το παιχνίδι τελειώνει όταν λαμβάνονται όλα τα κομμάτια από το κέντρο και κάνετε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πίτσες με τα κομμάτια - κλάσματα που έχετε συλλέξει ο παίχτης που 

έχει τις πιο ολοκληρωμένες πίτσες κερδίζει. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μια πίτσες τη φορά. Αλλά να είστε 

προσεκτικός! Μπορεί να χάσετε με μια πίτσα που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 

2. Μπορείτε να είστε σε θέση να σταματήσετε τον αντίπαλό σας από την ολοκλήρωση μιας 

πίτσας. 

3. Εάν υπάρχει αγώνας μεταξύ σας, ο νικητής είναι εκείνος ο οποίος είναι πιο κοντά στην 

ολοκλήρωση της πίτσας. 

4. Για μια πρόκληση, παίξτε αυτό το παιχνίδι με τη σωστή πλευρά των κομματιών προς τα κάτω. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Παίξτε αυτό το παιχνίδι σαν αγώνα. 

1. Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια της πίτσας στο κέντρο. 

2. Οι παίχτες συναγωνίζονται για να δημιουργήσουν τις πίτσες τους συγχρόνως. 
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3. Πρέπει να δημιουργήσετε καθώς πηγαίνετε και αρπάζετε μόνο το ένα κομμάτι σε συγκεκριμένο 

χρόνο. 

4. Ο παίχτης που δημιουργεί τις πιο ολόκληρες πίτσες στο τέλος κερδίζει. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2ο: ΜΟΝΟ ΠΕΠΕΡΟΝΙ  ΠΑΡΑΚΑΛΩ! 

2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: φτιάχνοντας μια ολόκληρη πίτσα προσθέτοντας κλάσματα 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο πρώτος παίχτης που θα δημιουργήσει μια ολόκληρη πίτσα, 

μια πίτσα με ένα μόνο συστατικό! 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1. Χρησιμοποιείστε το μηχάνημα περιστροφής. 

2. Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια-κλάσματα στο κέντρο με την σωστή πλευρά προς τα κάτω.. 

3. Αποφασίστε και ανακοινώστε στους υπόλοιπους παίχτες το συστατικό με το οποίο θα 

δημιουργήσετε την πίτσα σας, περόνη, πιπεριά, ελιά, μανιτάρι. (Κάθε παίχτης πρέπει να 

επιλέξει ένα διαφορετικό συστατικό). 

 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Περιστρέψτε και συλλέξτε το κομμάτι του συστατικού σας για την αξία του κλάσματος  που 

περιστρέψατε. 

2. Ελέγξτε  εάν επιλέξατε το σωστό κομμάτι γυρίζοντας την σωστή μεριά προς τα πάνω.. 

3. Εάν επιλέξατε το σωστό κομμάτι, μπορείτε να το κρατήσετε και να αρχίσετε την πίτσα σας. 

4. Εάν δεν επιλέξατε το σωστό κομμάτι, τότε το επιστρέφετε στο κέντρο. 

5. Εάν δεν υπάρχει κανένα κομμάτι, η σειρά σας τελειώνει. 

6. Ο πρώτος παίχτης που θα δημιουργήσει ακριβώς μια ολόκληρη πίτσα κερδίζει. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Τα «everything» κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ολόκληρη την πίτσα σας. 

Εντούτοις, εάν ένα από τα κομμάτια σας είναι διαθέσιμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρώτα. 

2. Προκειμένου να κερδίσει, η πίτσα σας πρέπει να ισούται ακριβώς με ένα-όχι περισσότερο, 

αλλά όχι και λιγότερο. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτί για να προσθέσετε επάνω τα 

κλάσματα που χρησιμοποιήσατε για να σιγουρευτείτε ότι η πίτσα σας είναι ίση ακριβώς με το 

ένα. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Εάν το μηχάνημα περιστροφής σας δείξει την ένδειξη «trade”, μπορείτε να επιλέξετε να ανταλλάξετε 

ένα από τα κομμάτια σας για οποιοδήποτε κομμάτι που χρειάζεστε από το κέντρο.. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Για ένα ευκολότερο παιχνίδι, έναρξη με την σωστή πλευρά προς τα επάνω. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3ο: ΜΙΣΗ ΠΕΠΕΡΟΝΙ, ΜΙΣΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  

2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: δημιουργώντας ½ πίστα, προσθέτοντας κλάσματα ½  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο παίχτης που δημιουργεί 3 πίτσες μισές με το ίδιο συστατικό 

για κάθε μισή πίτσα. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

1. Χρησιμοποιείστε το μηχάνημα περιστροφής. 

2. Μετακινήστε όλα τα κομμάτια με αξία 1/5 και 1/10 και τοποθετήστε εκτός παιχνιδιού.(Δεν θα 

χρειαστείτε αυτά τα κομμάτια για αυτό το παιχνίδι.)  

3. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κομμάτια στο κέντρο με την σωστή πλευρά προς τα κάτω. 

 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

1. Περιστρέψτε και συλλέξτε το κομμάτι του συστατικού σας. 

2. Ελέγξτε  εάν επιλέξατε το σωστό κομμάτι γυρίζοντας την σωστή μεριά προς τα πάνω.. 

3. Εάν επιλέξατε το σωστό κομμάτι, μπορείτε να το κρατήσετε και να αρχίσετε τις μισές πίτσες 

σας. 

4. Εάν δεν επιλέξατε το σωστό κομμάτι, τότε το επιστρέψτε στο κέντρο. 

5. Εάν δεν υπάρχει κανένα κομμάτι, η σειρά σας τελειώνει. 

6. Ο πρώτος παίχτης που θα δημιουργήσει τις 3 μισές πίτσες είναι ο νικητής 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε το ίδιο συστατικό και για τις 3 πίτσες.. 

2. Τα «everything» κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε από τις πίτσες σας, 

αλλά εάν ένα κανονικό κομμάτι είναι διαθέσιμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρώτα. 

3. Προκειμένου να κερδίσετε, κάθε μισή πίτσα πρέπει να είναι ίση με ½ ακριβώς - όχι 

περισσότερο, και όχι λιγότερο. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτί για να προσθέσετε επάνω 

τα κλάσματα που χρησιμοποιήσατε για να σιγουρευτείτε κάθε μια από τις πίτσες σας ισούται  

ακριβώς με ½. 

 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

• Εάν περιστρέφετε “LOSE”, επιλέξτε ένα από τα κομμάτια σας και επιστρέψτε το στο κέντρο. 

• Εάν περιστρέφετε “FREE”, επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι από το κέντρο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Για ένα ευκολότερο παιχνίδι, έναρξη με την σωστή πλευρά προς τα επάνω. 

 

http://www.why.gr/
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4ο: ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΑ! 

2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ισοδυναμίες. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο παίχτης ο οποίος θα κερδίσει 10 βαθμούς ανταλλάσοντας 

τα ισοδύναμα κομμάτια. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1. Χρησιμοποιείστε το μηχάνημα περιστροφής. 

2. Τοποθετήστε δύο ½ κομμάτια-κλάσματα μαζί έτσι ώστε να σχηματίσουν μια ολόκληρη πίτσα 

και τοποθετήστε την  στο κέντρο. (η σωστή πλευρά των κομματιών-κλασμάτων προς τα επάνω) 

3. Αφαιρέστε όλα τα άλλα κομμάτια 1/2 και τοποθετήστε τα εκτός παιχνιδιού. (Δεν θα τα 

χρειαστείτε για αυτό το παιχνίδι.) 

4. Θα χρειαστείτε ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι για να κρατήσετε το αποτέλεσμα. 

 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Περιστρέψτε και συλλέξτε το κομμάτι του συστατικού σας. 

2. Μόλις έχετε αρκετά κομμάτια για να είστε ίσος με ένα ισοδύναμο μέρος με οποιοδήποτε 

κομμάτι στη μέση της πίτσα, αντικαταστήστε εκείνο το κομμάτι της κεντρικής πίτσας με τα 

ισοδύναμα κομμάτια αντί της περιστροφής. 

1. (Παραδείγματος χάριν, έχετε ένα κομμάτι 1/4 και δύο 1/8. Στην επόμενη στροφή σας, μπορείτε 

να αντικαταστήσετε το κομμάτι 1/2 ολόκληρης της πίτσας με το ένα κομμάτι 1/4 και δύο 1/8  

κομμάτια.) 

2. Σημείωση: Όταν αντικαθιστάτε τα κομμάτια με την κεντρική πίτσα λαμβάνετε 1 βαθμό για 

κάθε κομμάτι που υποβάλλετε. 

3. (Παραδείγματος χάριν, αντικαταστήσατε ένα κομμάτι 1/2 με ένα κομμάτι 1/4 και δύο 1/8 

4. κομμάτια. Επομένως, θα λαμβάνατε 3 βαθμούς.) 

5. Το παιχνίδι  συνεχίζεται έως ότου ένας παίκτης να συγκεντρώσει 10 βαθμούς. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Τα κομμάτια που αντικαθίστανται μπορούν να είναι είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα εφ' όσον 

είναι ισοδύναμα. (Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα κομμάτι 1/2 με δύο 

κομμάτια 1/4 ή μπορείτε να αντικαταστήσετε δύο κομμάτια 1/4  με ένα κομμάτι 1/2.) 

2. Να είστε βέβαιος τα κομμάτια είναι στην πραγματικότητα ισοδύναμα. Χρησιμοποιήστε ένα 

κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. 

 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Εάν περιστρέφετε “FREE”, επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι από το κέντρο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Για ένα πιο σύντομο ή πιο μακροχρόνιο παιχνίδι, αλλάξτε (μειώστε ή αυξήστε) απλά τους συνολικούς 

βαθμούς  που απαιτούνται για να κερδίσουν. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5ο: ΠΟΙΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΦΑΕΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 

2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: μειώνοντας τα κλάσματα 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο παίχτης ο οποίος θα μαζέψει τα περισσότερα κομμάτια 

μειώνοντας και βρίσκοντας τα ισοδύναμα κλάσματα. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα περιστροφής 

2. Διαλέξτε ένα ½ κομμάτι και τοποθετήστε το μπροστά από εσάς.  

 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Περιστρέψτε και μειώστε την αξία του κλάσματος. Πέστε το ισοδύναμο δυνατά. 

2. Εάν απαντήσετε σωστά, τότε θα πάρετε το συγκεκριμένο κομμάτι. 

3. Εάν δεν απαντήσετε σωστά, τότε δεν θα μπορέσετε να πάρετε το κομμάτι. 

4. Εάν δεν υπάρχει κανένα κομμάτι, προσπαθήστε έναν συνδυασμό ισοδύναμων κομματιών. 

(για παράδειγμα να μειώσετε το κλάσμα 2/4 σε ½, εάν δεν υπάρχουν καθόλου  ½  κομμάτια 

τότε μπορείτε να πάρετε 2 ¼ κομμάτια, ή ένα άλλο συνδυασμό η οποία να ισούται με το ½.) 

5. Εάν δεν υπάρχει ακόμα κανένα κομμάτι διαθέσιμο για σας που παίρνετε, η σειρά σας 

τελειώνει. 

6. Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου συλλεχθούν όλα τα κομμάτια. 

7. Ο παίχτης που συλλέγει τα περισσότερα κομμάτια κερδίζει! 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Εάν περιστρέφετε “TAKE 2”, παίρνει 2 κομμάτια εάν απαντήσατε σωστά. 

• Εάν περιστρέφετε “FREE”, επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι από το κέντρο. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Για ένα δυσκολότερο παιχνίδι, ξεκινήστε με την πλευρές των κομματιών προς τα κάτω. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6ο: Ο ΚΛΕΦΤΗΣ      2-4 ΠΑΙΧΤΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ισοδυναμίες 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να είστε ο μοναδικός παίχτης του οποίου τα κομμάτια θα παραμένουν 

στο παιχνίδι . 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

1. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα περιστροφής  

2. Διαλέξτε ένα ½ κομμάτι και τοποθετήστε το μπροστά σας.  

3. Τοποθετήστε το στο πλάι σας, με σκοπό να μην χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι. 

4. Ταξινομήστε τα υπόλοιπα κομμάτια στο κέντρο, κατά μέγεθος, με την σωστή πλευρά τους 

προς τα επάνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίτσα που θα ξεκινήσετε θα είναι μισή και ο αντίπαλο σας θα προσπαθήσει να σας 

την πάρει. Τα κομμάτια που θα συλλέξετε από την περιστροφή δεν θα πρέπει να γίνουν μέρος της 

πίστας σας. Ακόμα και ένα έχετε ολοκληρώσει την πίτσα και σας έχουν μείνει κομμάτια στα χέρια σας, 

αυτόματα αποχωρείτε από το παιχνίδι. 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Περιστρέψτε το μηχάνημα και επιλέξτε κομμάτι. Κρατήστε το κομμάτι στα χέρια σας με την 

μεριά του κλάσματος προς τα εσάς.  

2. Συνεχίστε να μαζεύετε κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να είναι αρκετά για να 

δημιουργήσετε μισή πίτσα 

(για παράδειγμα ένα ¼ κομμάτι και δύο 1/8  κομμάτια ) 

3. Μόλις μαζέψετε αρκετά κομμάτια έτσι ώστε η πίτσα να ισούται με ½, τότε αντί για να 

χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα περιστροφής, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κομμάτια σας 

με του αντιπάλου. 

4. Το κομμάτι του αντιπάλου σας που αντικαθίσταται πρέπει να βγει εκτός παιχνιδιού.  

5. Αφότου γίνεται αυτό, οι άλλοι παίχτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κομμάτια στα χέρια 

τους για να πάρουν μαζί ένα ισοδύναμο κομμάτι από τον αντίπαλο, ή για να αφαιρέσει ένα 

κομμάτι «SAFETY”  αντί της περιστροφής. 

(Τα κομμάτια “SAFETY” πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα προτού να μπορέσουν να αφαιρεθούν 

τα κομμάτια στην πίτσα) 

Για να γίνει αυτό: 

1. Τα κομμάτια που αφαιρούνται πρέπει είτε να είναι τα ίδια είτε ισοδύναμα. 

2. Και το κομμάτι του αντιπάλου σας και το κομμάτι σας επιστρέφονται έπειτα στο κέντρο. 

3. Ο αντίπαλός σας θα έχει τώρα λιγότερο από το ½ της  πίτσας του που μένει. 

4. Εάν δεν έχετε ένα κομμάτι στο χέρι σας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει ένα 

από τα κομμάτια του αντιπάλου σας, περιστρέψτε και συλλέξτε ένα κομμάτι. Η σειρά σας 

είναι τώρα, ακόμα κι αν το κομμάτι που συλλέξατε μπορεί να παιχτεί. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου μόνο ένας παίκτης αφήνει τα κομμάτια στην ΠΙΤΣΑ τους. Αυτός ο 

παίχτης κερδίζει. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Όλα τα κομμάτια που παίρνονται μαζί από μια ΠΙΤΣΑ, πρέπει να επιστραφούν στο κέντρο, 

εκτός από τα ½ κομμάτια. 

2. Το κομμάτι που χρησιμοποιείτε για να πάρετε από τον αντίπαλο πρέπει επίσης να επιστραφεί 

στο κέντρο. 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Εάν το μηχάνημα περιστροφής σας δείξει την ένδειξη «SAFETY”, επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι 

μέρους από το κέντρο και το βάλτε πάνω στην πίτσα σας. Αυτό το κομμάτι “safety” πρέπει να 

αφαιρεθεί προτού να μπορέσει να διαιρεθεί με½  ή το κομμάτι που τοποθετείτε επάνω της μπορείτε να 

το πάρετε. Το κομμάτι “safety” μπορεί να είναι οποιασδήποτε κλασματικής αξίας την οποία θα 

επιλέξετε.  

http://www.why.gr/
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7ο: ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ      2-3 ΠΑΙΧΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ψάχνοντας τα κλάσματα 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: ο κάθε παίχτης πρέπει να συλλέξει όσα περισσότερα κλάσματα 

μπορεί, τα οποία όμως θα καθορίζονται από κοινό παρανομαστή. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

1. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα περιστροφής 

2. Ταξινομήστε τα κομμάτια στο κέντρο, κατά μέγεθος, με τη σωστή πλευρά επάνω. 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1. Περιστρέψτε το μηχάνημα για να δείτε τον παρανομαστή για να μπορέσετε να βρείτε τους 

παράγοντες του.  

Ο παρανομαστής είναι ο αριθμός που βρίσκεται κάτω από την γραμμή κλάσματος, και ο 

αριθμητής είναι ο αριθμός που βρίσκεται πάνω από την γραμμή. 

2. Διαλέξτε τα κλάσματα εκείνα στα οποία οι παρανομαστές θα διαιρούν ομοιόμορφα τους 

παράγοντες τους οποίους περιστρέψατε. 

(για παράδειγμα αν περιστρέψατε το νούμερο 4 θα πρέπει να επιλέξετε ένα ½ και ένα ¼ 

κομμάτι γιατί το 4 μπορεί να διαιρεθεί ομοιόμορφα και με το 2 και με το 4:4/2=2 και 4 / 4=1). 

3. Πάρτε ένα κομμάτι για κάθε σωστό παράγοντα που βρήκατε. 

4. ‘Ενας από τους αντιπάλους θα πρέπει να ελέγξει τις απαντήσεις σας σε ένα πρόχειρο χαρτί . 

5. Εάν δεν υπάρχουν άλλα κομμάτια, τότε η σειρά σας τερματίζεται. 

6. Ο επόμενος παίχτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες κατευθύνσεις.  

7. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι που να τελειώσουν όλα τα κομμάτια. 

8. Ο παίχτης που θα καταφέρει να μαζέψει τα περισσότερα κομμάτια είναι και ο νικητής. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Κάθε παράγοντας από την περιστροφή έχει το ελάχιστο ένα κλάσμα – κομμάτι το οποίο μπορείτε να το 

πάρετε. 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Αν το μηχάνημα σας δείξει την ένδειξη “FREE”, διαλέξτε ένα κομμάτι από το κέντρο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Για ένα ποιο σύντομο παιχνίδι, αποφασίστε σχετικά με διάφορα κομμάτια που απαιτούνται για να τα 

συλλέξετε και για να κερδίσει το παιχνίδι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5ο  

2/4 = 1/2  3/12 =1/4  3/36 =1/12  8/16 =1/2 

2/6 = 1/3  3/15 =1/5  4/12 =1/3 

2/16 =1/8  3/18 =1/6  4/24 =1/6 

2/20 =1/10   3/24 =1/8  5/25 =1/5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7ο  

4 1/2.  1/4     30 1/2.  1/5.  1/6.  1/10 

8 1/2  1/4. 1/8.     40 1/2.  1/4.  1/5.  1/8.  1/10 

9 1/3       42 1/2.  1/3.  1/6 

12 1/2.  1/3.  1/4.  1/6.  1/12   56 1/2.  1/4.  1/8 

24 1/2.  1/3.  1/4.  1/6.  1/8  1/12   100 1/2.  1/4.  1/5.  1/10 

http://www.why.gr/

