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Το Παιχνίδι με τα μικρά ζώα 
 

Στην Κύπρο ζουν πολλά μικρά ζώα: σαύρες και φίδια, ποντίκια και νυχτερίδες, χελώνες και 
νεροχελώνες, βάτραχοι και σκαντζόχοιροι... Κάθε βράδι, περπατούν ανάμεσα στους θάμνους, 
κυνηγούν στα ποταμάκια και τις λίμνες, κοιμούνται κάτω από πέτρες ή στέγες… 

Το νερόφιδο είναι μια ποικιλία που ζει μόνο στην Κύπρο. Ο νυχτοπάππαρος είναι η μοναδική 
φρουτοφάγα νυχτερίδα στην Ευρώπη. Και τα δύο αυτά είδη αντιμετωπίζουν πολλούς 
κινδύνους. Ποιους; Παίξε το παιχνίδι και θα τους μάθεις.  

 

 

Πρόσεξε: 

 Το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερις σελίδες μεγέθους Α4 

 Εκτύπωσε και κόλλησέ τις, ώστε να σχηματιστεί το παιχνίδι. Αν θέλεις, μπορείς να τις 
πλαστικοποιήσεις, για να διατηρηθούν σε καλύτερη κατάσταση. 

 Η εκτύπωση μπορεί να είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη. 

 Μπορείς να φτιάξεις απλά πιόνια, όπως τα εικονιζόμενα ή να χρησιμοποιήσεις 
κάποια που ήδη έχεις. 

 

Θα χρειαστείς: 

 Ένα ζάρι 

 Πιόνια (μπορείς να κόψεις τα εικονιζόμενα) 

 

 

 

 

Πώς θα παίξεις… 

Διάλεξε τι ζώο θα γίνεις: ένα νερόφιδο που κολυμπάει κυνηγώντας ζουμερούς βάτραχους ή 
ένας νυχτοπάππαρος που πετάει αναζητώντας ώριμα φρούτα; Η ζωή σου θα είναι 
συναρπαστική αλλά και δύσκολη. Στο δρόμο σου θα βρεις βροχές και ξηρασίες, ανθρώπους 
που σε βοηθούν και άλλους που σε βλάπτουν, καταφύγια κατεστραμμένα και καταφύγια 
καινούργια. 

Ρίχνεις με τη σειρά σου το ζάρι, που θα σου δείξει πόσα τετράγωνα θα προχωρήσεις. Κάθε 
τετράγωνο σου λέει τι αντιμετωπίζεις και πόσα τετράγωνα μπροστά ή πίσω πρέπει να πας. 

Αν προσγειωθείς σε θανατηφόρο τετράγωνο, πρέπει να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή. 

Κερδίζει, όποιος φτάσει πρώτος στο τέρμα. 
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Βρήκες οπωρώνα µε ώριµα φρούτα
για να χορτάσεις.
            Προχώρησε τρία τετράγωνα. 

Οι βροχές λιγόστεψαν και βρίσκεις
ελάχιστα φρούτα.
                 Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Τοξικά λύµατα χύθηκαν στον υγρότοπο και
µείωσαν τους βάτραχους.
                    Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Πέρασες το δρόµο,
αλλά σε πάτησε αυτοκίνητο.

                        Ξεκίνα πάλι από την αρχή.
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Έφτιαξαν µικρό αρδευτικό υγρότοπο,
όπου βρίσκεις άφθονη τροφή.
                      Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Οι βροχεροί χειµώνες έθρεψαν
άφθονους βάτραχους.
        Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Οι βροχεροί χειµώνες έθρεψαν
άφθονα φρούτα.
        Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Κάνοντας έργα, καταστρέψανε
τον κρυψώνα σου.

   Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

∆ε βρίσκεις πια παλιά σπίτια µε στέγη
για να κοιµηθείς.
   Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς
και πέθανες από την πείνα.
        Ξεκίνα πάλι από την αρχή.
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Επισκέπτες στο παλιό µεταλλείο σε ξυπνούν διαρκώς.
                            Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Έχασες την πηγή όπου ζούσες, γιατί πήραν το νερό
για ύδρευση.           Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Φυτεύσεις δέντρων σε βοηθούν να συρθείς
από υγρότοπο σε υγρότοπο.
                            Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Οι άνθρωποι ενηµερώθηκαν σωστά
και δε σε σκοτώνουν πια.
              Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Οι άνθρωποι ενηµερώθηκαν σωστά
και δε σε κυνηγούν πια.
       Προχώρησε τρία τετράγωνα.
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Πέρασες το δρόµο µε ασφάλεια,
από το υπόγειο πέρασµα.
               Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Επισκεύασαν παλιά σπίτια, όπου
µπορείς να ξεχειµωνιάσεις.
           Προχώρησε τρία τετράγωνα.

Έφεραν λαβράκια, που έφαγαν τους
γυρίνους και οι βάτραχοι λιγόστεψαν.
    Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Σε πυροβόλησαν και σε πλήγωσαν.
          Πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω.

Ειδικός φράχτης κρατά τους επισκέπτες έξω από
το παλιό µεταλλείο.      Προχώρησε τρία τετράγωνα.

ΤΕΡΜΑ

Συγχαρητήρια! Ζεις ακόµα!
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