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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 
Το παιχνίδι αποτελείται από 42 κάρτες από χοντρό, ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό, υψηλής 
ποιότητας χαρτόνι, συν 1 maxi-ζάρια κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό.  

Υπάρχουν έξι στρογγυλές κάρτες, κάθε μία από τις οποίες δείχνει μια διευρυμένη ήπειρο και 
36 κάρτες με πραγματικές εικόνες που δείχνουν τα τοπία, τις παραδόσεις, τα τρόφιμα, την 
άγρια φύση και τον πολιτισμό που χαρακτηρίζουν κάθε ήπειρο.  

Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται είναι φιλικό προς το περιβάλλον και προέρχεται από 
βιώσιμα δάση. Περιέχει υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού και είναι 100% 
ανακυκλώσιμο.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΚΑΡΤΏΝ 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια για να απεικονίσουν 
τις ηπείρους του κόσμου. Δεδομένου του περιεχομένου του παιχνιδιού, επιλέξαμε να 
συμπεριλάβουμε μόνο τις πυκνοκατοικημένες ηπείρους.  

Κάθε ήπειρος έχει διαφορετικό χρώμα σύνορα για να μπορεί να συνδεθεί ευκολότερα με τις 
αντίστοιχες κάρτες:  

- Αφρική: πορτοκαλί
- Βόρεια Αμερική: μπλε
- Νότια Αμερική: μωβ
- Ασία: πράσινο
- Ευρώπη: κόκκινο
- Ωκεανία: κίτρινο

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΉ ΟΜΆΔΑ  
Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. 

Πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι συνεργασίας για τα παιδιά να ταξιδέψουν στις ηπείρους, να 
εξοικειωθούν με τη γεωγραφική τους θέση και να ανακαλύψουν πραγματικές εικόνες της 
τεράστιας ποικιλομορφίας των τοπίων, των παραδόσεων και των πολιτισμών στον κόσμο 
σήμερα.  

Λόγω του μεγέθους των καρτών και των εικόνων τους, αυτό είναι το ιδανικό παιχνίδι για 
ενήλικες και παιδιά να παίζουν μαζί. Πέτα τα ζάρια και παίξε! 

Η ανακάλυψη του κόσμου είναι το πρώτο βήμα για να μάθεις να τον σέβεσαι! 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 
 

o Να ανακαλύψουν τις ηπείρους του κόσμου και να εξοικειωθούν με τη γεωγραφική τους 
θέση. 

o Για να μάθετε για τα χαρακτηριστικά κάθε ηπείρου. 
o Να ανακαλύψετε την τεράστια ποικιλία τοπίων, παραδόσεων και πολιτισμών στον 

κόσμο σήμερα.  
o Να κατανοήσουμε ότι η ποικιλομορφία εμπλουτίζει τον πολιτισμό του πλανήτη, και να 

ενθαρρύνει το διάλογο για να μιλήσει για τα κοινά χαρακτηριστικά και τις διαφορές σε 
όλο τον κόσμο. 

o Να αναπτύξει τις δεξιότητες της παρατήρησης και της λογικής συλλογιστικής. 
o Για να επεκτείνετε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τις εικόνες που εμφανίζονται στις 

κάρτες.  
o Να μάθουν να σέβονται τη σειρά του παιχνιδιού. 

 

ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ 

1. Βάλτε τα έξι στρογγυλά φύλλα που δείχνουν τις ηπείρους ανοιχτά στη μέση του 
τραπεζιού, και διανείμετε τις άλλες κάρτες μεταξύ των παικτών.  

2. Με τη σειρά του, κάθε παίκτης ρίχνει τα ζάρια και, ανάλογα με την ήπειρο που δείχνει, 
χρησιμοποιεί ένα από τα φύλλα του για να ολοκληρώσει την αντίστοιχη ήπειρο. Αν 
δεν έχουν κάρτα που να ταιριάζει με την ήπειρο που εμφανίζεται στα ζάρια, η στροφή 
περνάει στον επόμενο παίκτη.  

3. Ο νικητής είναι ο πρώτος παίκτης που θα χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά του.  

Ομαδική έκδοση  

1. Βάλτε τις έξι στρογγυλές κάρτες που δείχνουν τις ηπείρους ανοιχτά στη μέση του 
τραπεζιού και δίπλα τους τις 36 κάρτες που δείχνουν τις πραγματικές εικόνες των 
τυπικών σκηνών, ανακατεύονται καλά.  

2. Με τη σειρά του, κάθε παίκτης ρίχνει τα ζάρια και, ανάλογα με την ήπειρο που 
εμφανίζεται, αναζητά ένα αντίστοιχο φύλλο για αυτή την ήπειρο στη στοίβα των 
καρτών. Αν δεν υπάρχουν άλλα φύλλα για τη συγκεκριμένη ήπειρο, η στροφή 
περνάει στον επόμενο παίκτη.  

3. Το παιχνίδι τελειώνει όταν και οι έξι ηπείροι έχουν ολοκληρωθεί με όλα τα χαρτιά. 

Άλλες σημειώσεις 

Το χρωματιστό περίγραμμα των καρτών χρησιμεύει ως αυτοδιορθωτικό σύστημα για να 
ελεγχθεί αν έχει γίνει η σωστή συσχέτιση. 
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