Το αγαπημένο μου παιχνίδι
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα
μικρό αρκουδάκι. Μου το αγόρασαν η
μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Το
αρκουδάκι μου έχει χρώμα μπεζ και
είναι φτιαγμένο από βαμβάκι. Το ζωάκι
μου έχει μια μπλούζα με σήμα μια
μάρκα αυτοκινήτου. Έχει ακόμα δυο
αυτάκια,

δυο

χεράκια

και

δυο

ποδαράκια τα οποία λατρεύω. Το αγαπημένο μου παιχνίδι έχει δυο μικρά καφέ ολοστρόγγυλα
ματάκια. Όταν γυρνάω από το σχολείο, μου αρέσει να μιλάω με το αρκουδάκι μου. Μακάρι να με
άκουγε και να μπορούσε να μιλά και να γελά μαζί μου.

Κατασκευή παιχνιδιού

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο τετράγωνο Νo 50,
ξεκινώντας από το τετράγωνο Νo 1. Το παιχνίδι παίζεται από 2 - 4 παίκτες και ο κάθε ένας διαλέγει
από ένα πιόνι διαφορετικού χρώματος. Όταν τοποθετηθούν όλα τα πιόνια στο πρώτο τετράγωνο, οι
παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Όποιος φέρει το μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Οι υπόλοιποι
παίκτες ρίχνουν με την σειρά τους το ζάρι και προχωρούν τόσα τετράγωνα όσα και ο αριθμός του
ζαριού. Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά εμπόδια ή βοήθειες: τα φίδια τον εμποδίζουν
ενώ οι σκάλες τον βοηθούν. Αν σταματήσει, λοιπόν, στην αρχή μιας σκάλας, σκαρφαλώνει και
φτάνει στο τετράγωνο που τελειώνει η σκάλα. Αντίθετα, αν σταματήσει στο κεφάλι ενός φιδιού,
τότε το πεινασμένο φίδι καταπίνει το πιόνι και αυτό καταλήγει στο τετράγωνο όπου είναι η ουρά
του φιδιού. Δύο ή και περισσότερα πιόνια μπορούν να σταματήσουν στο ίδιο τετράγωνο. Όταν
κάποιος από τους παίκτες αρχίζει να πλησιάζει το τέρμα πρέπει να φέρει στο ζάρι ακριβώς τον

αριθμό που θα τον οδηγήσει στο τετράγωνο Νo 50 και όχι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, αν ένας
παίκτης βρίσκεται στο Νo 47 πρέπει να φέρει στο ζάρι τον αριθμό 4 γιατί αλλιώς θα φτάσει στο 50
αλλά μετά θα οπισθοχωρήσει. Αν φέρει, δηλαδή, 5 θα φτάσει στο 50 και θα πάει πίσω ένα
τετράγωνο.

