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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
Το παιχνίδι περιλαμβάνει 2 τροχούς και 40 κάρτες από σκληρό, πολύ ανθεκτικό και υψηλής 
ποιότητας χαρτόνι. Οι κάρτες σχηματίζουν 4 ρομπότ αποτελούμενα από 10 κομμάτια το 
καθένα, και κάθε κομμάτι του ρομπότ περιλαμβάνει στο πίσω μέρος ένα από τα δέκα βασικά 
συναισθήματα που προσδιορίζουν την συμπεριφορά μας: ευτυχία, δυστυχία, θυμός, 
έκπληξη, αηδία, θαυμασμός, φόβος, περιέργεια, ασφάλεια και ενοχή.  

Κατασκευάζεται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που προέρχονται από βιώσιμα δάση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ:  

Μίμηση: αναπαραστήστε το συναίσθημα με χειρονομίες, χωρίς να μιλάτε ή να 
κάνετε ήχους. 
 

Ήχος: αναπαραστήστε το συναίσθημα με ήχους, χωρίς να χρησιμοποιείτε λέξεις ή 
χειρονομίες. 
 

Ιστορία: αναπαραστήστε το συναίσθημα διηγούμενοι μια ιστορία. 

 

Σχέδιο: αναπαραστήστε το συναίσθημα μέσω ενός σχεδίου. 

 

Αστέρι: χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 4 επιλογές. 

 

Σταυρός: Χάνετε τη σειρά σας. 

 

Το παιχνίδι περιλαμβάνει δυο ίδιους τροχούς προκειμένου να μπορούν να αίξουν δυο 
ομάδες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:  
Από 3 έως 8 ετών. 

Για παιδιά μικρότερης ηλικίας, συνιστάται να ετοιμαστούν τα 4 ρομπότ πριν ξεκινήσει το 
παιχνίδι προκειμένου να εξοικειωθούν με τα κομμάτια που τα απαρτίζουν. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
o Να μπορεί το παιδί να ονομάσει, να προσδιορίσει και να διαφοροποιήσει τα δέκα 

βασικά συναισθήματα που προσδιορίζουν την συμπεριφορά μας. 
o Να μάθει να εκφράζει συναισθήματα μέσω των διαφόρων αισθήσεων. 
o Να αναγνωρίζονται και να εκφράζονται τα συναισθήματα προφορικά και χωρίς λέξεις. 
o Η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. 
o Η βελτίωση της ενσυναίσθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων. 
o Η διεύρυνση βασικού λεξιλογίου που αφορά στα συναισθήματα.  

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ:  
 

«ΖΕΥΓΑΡΙΑ Ή ΟΜΑΔΕΣ» 

Σκοπός: Να χτίσετε πρώτοι το ρομπότ. 

Συμμετέχοντες: Από 4 έως 8* παίκτες. 

1. Δημιουργήστε ζεύγη ή ομάδες. 
2. Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια του ρομπότ σε τυχαία σειρά (με τα συναισθήματα που 

αναφέρονται στο πίσω μέρος να βλέπουν προς τα κάτω).   
3. Εναλλάξ, το πρώτο ζευγάρι ή ομάδα: κάθε ένας από τους παίκτες σηκώνει 

οποιοδήποτε από τα κομμάτια, χωρίς να δείξει το πίσω μέρος του στην ομάδα/στο 
ζευγάρι του, κοιτάνε το συναίσθημα που πρέπει να περιγράψουν και γυρίζουν το 
βέλος του τροχού για να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το περιγράψουν. 
Εάν η ομάδα/το ζευγάρι τους το μαντέψουν σωστά, κρατάνε εκείνο το κομμάτι του 
ρομπότ. Εάν όχι, πρέπει να το επιστρέψουν.  

4. Στη συνέχεια προσπαθεί το επόμενο ζευγάρι ή ομάδα. 
5. Κάθε ζευγάρι ή ομάδα πρέπει να χτίσει το ρομπότ που φαίνεται στο πρώτο κομμάτι 

που θα σηκώσουν. Εάν, όταν σηκώσουν ένα καινούργιο κομμάτι, αυτό δεν ανήκει 
στο συγκεκριμένο ρομπότ, το αφήνουν στο κέντρο και το επόμενο ζευγάρι ή ομάδα 
συνεχίζει το παιχνίδι. 

6. Το ζευγάρι/ομάδα που θα χτίσει πρώτο το ρομπότ, κερδίζει το παιχνίδι. Θα είναι οι 
πρώτοι που θα έχουν δείξει όλα τα συναισθήματα στο ρομπότ τους, ώστε να του 
δώσουν ζωή!  

 

*Όλοι μπορούν να παίξουν μαζί ή σε δυο ομάδες 4 παικτών η κάθε μια.  
Εάν υπάρχουν δυο ομάδες, ξεχωρίστε έναν τροχό και δυο πλήρη ρομπότ για κάθε ομάδα. 
Κάθε ρομπότ έχει διαφορετικό χρώμα στο πίσω μέρος ώστε να είναι πιο εύκολο για την 
ομάδα. 
Εάν υπάρχει μονός αριθμός παικτών, μπορούν να κάνουν ομάδες αντί για ζευγάρια. 
 
«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Σκοπός: Να χτιστούν τα ρομπότ από όλους. 

Συμμετέχοντες: Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός παικτών. 
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1. Τοποθετήστε όλα τα κομμάτια του ρομπότ σε τυχαία σειρά (με τα συναισθήματα που 
αναφέρονται στο πίσω μέρος να βλέπουν προς τα κάτω).  

2. Εναλλάξ, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σηκώνει οποιοδήποτε από τα 
κομμάτια, χωρίς να δείξει το πίσω μέρος του στους φίλους του, κοιτάνε το 
συναίσθημα που πρέπει να περιγράψουν και γυρίζουν το βέλος του τροχού για να 
δουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το περιγράψουν. Εάν οι φίλοι τους το 
μαντέψουν σωστά, κρατάνε εκείνο το κομμάτι του ρομπότ. Εάν όχι, πρέπει να το 
επιστρέψουν.  

3. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα μέχρι να ολοκληρωθούν τα ρομπότ. Μαζί θα 
πρέπει να δείξουν όλα τα συναισθήματα στα τέσσερα ρομπότ για να τους δώσουν 
ζωή!  
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