To Emojito! είναι ένα παιχνίδι παρέας, για 2 έως 14 άτομα, όπου οι παίκτες προσπαθούν να εκφράσουν συναισθήματα
που απεικονίζονται σε κάρτες, είτε χρησιμοποιώντας το πρόσωπό τους, είτε ήχους ή και τα 2. Υπάρχουν τρείς τρόποι
παιχνιδιού: συνεργατικός, ανταγωνιστικός ή σε ομάδες. Τι Νιώθεις…; Δείξ’το!

1 Ταμπλό

100 Κάρτες Συναισθημάτων

7 Δίσκοι Ψηφοφορίας

7 Πιόνια παικτών

EMOJITO!
2-7 Παίκτες
Οι παίκτες, σαν μία ομάδα, παίζουν ενάντια στο ίδιο το παιχνίδι, το οποίο παίρνει το ρόλο του αντιπάλου. Ο σκοπός της
ομάδας είναι να κερδίσουν έναν αριθμό από Κάρτες Συναισθημάτων ως τρόπαια πριν τον αντίπαλο τους (το παιχνίδι).
Σε κάθε γύρο, ένας παίκτης θα είναι ο «Ηθοποιός» και οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι οι Ψηφοφόροι. Ο Ηθοποιός θα
εκφράζει το συναίσθημα που θα απεικονίζεται σε μία Κάρτα Συναισθημάτων, και οι υπόλοιποι παίκτες (Ψηφοφόροι)
θα πρέπει να επιλέξουν, από 7 κάρτες, την κάρτα του Ηθοποιού. Για κάθε σωστή ψήφο η ομάδα θα επιβραβεύεται με
κινήσεις πάνω στο Ταμπλό, ενώ κάθε λάθος ψήφος θα επιβραβεύει τον αντίπαλο με κινήσεις. Κάθε φορά που ένα πιόνι
ομάδας (των παικτών ή του αντιπάλου) περνά την καρό γραμμή του Ταμπλό, η αντίστοιχη ομάδα κερδίζει μία Κάρτα
Συναισθημάτων σαν τρόπαιο.

tam
Το Ταμπλό είναι χωρισμένο σε 7 θέσεις, με μία καρό γραμμή ανάμεσα στην 7η και 1η. Η καρό γραμμή δρα σαν αφετηρία
και σαν σημείο επιβράβευσης. Ακόμα, σε κάθε θέση του Ταμπλό, υπάρχουν σύμβολα που θα επηρεάζουν τον τρόπο με
τον οποίο ο Ηθοποιός θα εκφράζεται. Τα σύμβολα είναι τα εξής:
Εκφράσου μόνο με το πρόσωπο σου: Ο Ηθοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το πρόσωπο του για να
εκφράσει το συναίσθημα της Κάρτας του. Χέρια, πόδια ή αντικείμενα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
Ηθοποιό.
Εκφράσου μόνο με ήχους: Ο Ηθοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ήχους συναισθημάτων για να
εκφραστεί, ενώ οι Ψηφοφόροι θα έχουν τα μάτια τους κλειστά κατά την περιγραφή. Θα πρέπει να μεταφέρει
ηχητικά το συναίσθημα χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, έναν αναστεναγμό ή ένα μουγκρητό. Προσοχή: Δεν
μπορεί να χρησιμοποιήσει ήχους ζώων (π.χ. βρυχηθμό λιονταριού), τραγούδια ή να μιμηθεί ήχο από κάποιο
αντικείμενο.
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Εκφράσου με το πρόσωπο και με ήχους: Ο Ηθοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόσωπό του αλλά και
ήχους συναισθημάτων για να εκφράσει το συναίσθημα της κάρτας του.
Οι Δίσκοι Ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν οι παίκτες την ψήφο τους. Οι παίκτες πρέπει να γυρίσουν τον
Δίσκο τους έτσι ώστε να δηλώσουν τον αριθμό της θέσης της κάρτας που ψήφισαν.
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Οι παίκτες, αφού βάλουν το Ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού, τοποθετούν
2 Πιόνια στην καρό γραμμή. Ένα Πιόνι ανήκει στους παίκτες ενώ το άλλο
στον αντίπαλο. Κάθε παίκτης παίρνει από 1 Δίσκο Ψηφοφορίας. Οι παίκτες
ανακατεύουν τις Κάρτες Συναισθημάτων και τοποθετούν τις κάρτες με την
όψη προς τα κάτω δίπλα στο Ταμπλό.
Οι παίκτες επιλέγουν τυχαία ποιος θα κάνει πρώτος τον Ηθοποιό.
Οι παίκτες, σε κάθε γύρο, ολοκληρώνουν τις παρακάτω 4 ενέργειες:
1. Τραβήξτε μία Κάρτα Συναισθημάτων: Ο Ηθοποιός τραβάει την πρώτη Κάρτα Συναισθημάτων μυστικά, και προσπαθεί
να εκφράσει το συναίσθημα της κάρτας στην υπόλοιπη ομάδα , ακολουθώντας τον κανόνα του συμβόλου στο οποίο
βρίσκεται το Πιόνι της ομάδας (Δείτε σελ. 2, Ταμπλό).
Σημείωση, στον πρώτο γύρο ο Ηθοποιός χρησιμοποιεί μόνο το πρόσωπο του, διότι η καρό
γραμμή δεν έχει σύμβολο.

2. Τραβήξτε και τοποθετήστε κάρτες στο Ταμπλό: Ο Ηθοποιός τραβάει 6 κάρτες και
τις ανακατεύει με την κάρτα του. Συνεχίζει με το να τοποθετεί τις 7 κάρτες, τυχαία,
δίπλα σε κάθε θέση του Ταμπλό. Τέλος, δηλώνει την Κάρτα του με τον Δίσκο του και
τον τοποθετεί, με την όψη προς τα κάτω, μπροστά του.
3. Ψηφοφορία: Οι Ψηφοφόροι θα πρέπει να κοιτάξουν καλά και τις 7 κάρτες και
να ψηφίσουν, μυστικά, την κάρτα που πιστεύουν ότι ανήκει στον Ηθοποιό (δείτε
σελ. 3, Δίσκος Ψηφοφορίας). Αφού ψηφίσουν, τοποθετούν τον Δίσκο τους με την
όψη προς τα κάτω μπροστά τους. Προσοχή! Δεν επιτρέπεται οι παίκτες να μιλάνε
κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια, ο Ηθοποιός και οι Ψηφοφόροι εμφανίζουν τους Δίσκους τους και
βαθμολογούνται ανάλογα με τις σωστές ψήφους.
4. Βαθμοί κίνησης: Οι παίκτες μετακινούν τα 2 Πιόνια, με βάση τις σωστές
και λάθος ψήφους. Για κάθε σωστή ψήφο η ομάδα μετακινεί το Πιόνι της
μία θέση μπροστά στο Ταμπλό, ενώ για κάθε λάθος ψήφο μετακινεί το
αντίπαλο Πιόνι μία θέση μπροστά. Κάθε φορά που ένα Πιόνι περάσει την
καρό γραμμή, η αντίστοιχη πλευρά (ομάδα ή το παιχνίδι) κερδίζει μία Κάρτα
Συναισθημάτων σαν τρόπαιο, διαλέγοντας μία κάρτα από τις ανοιχτές στο
τραπέζι.
Παράδειγμα: Σε 1 παιχνίδι 5 παικτών, ο Γιάννης είναι ο Ηθοποιός ενώ η
Μαρία, η Ελένη, Ο Πέτρος και ο Θάνος είναι οι Ψηφοφόροι. Υπάρχει μία λάθος
ψήφος και τρεις σωστές. H ομάδα μετακινεί το Πιόνι της (σαγιονάρα) τρεις
θέσεις μπροστά στο Ταμπλό και το αντίπαλο Πιόνι (μπάλα) μία θέση. Το Πιόνι
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της πέρασε την καρό γραμμή και κερδίζει μία κάρτα ως τρόπαιο από τις ανοιχτές κάρτες του Ταμπλό. Το αντίπαλο Πιόνι
σταμάτησε την κίνηση του στην 7η θέση, άρα ο αντίπαλος δεν κερδίζει κάρτα.
Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, δημιουργήστε 2 στοίβες με κάρτες τρόπαια, μία για την ομάδα και μία για το παιχνίδι.
Οι παίκτες τοποθετούν τις υπόλοιπες ανοιχτές κάρτες δίπλα στην στοίβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων σε μία στοίβα
παιγμένων καρτών. Ο παίκτης στα αριστερά του Ηθοποιού γίνεται ο καινούργιος Ηθοποιός και ένας καινούργιος
γύρος αρχίζει. Αν η στοίβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων τελειώσει, οι παίκτες ανακατεύουν τις παιγμένες κάρτες και
δημιουργούν μία καινούργια στοίβα.
Όταν κάποιος (η ομάδα ή το παιχνίδι) συμπληρώσει τόσες κάρτες όσες ο αριθμός των παικτών μείον 1, κερδίζει το
παιχνίδι. Αν οι παίκτες ή το παιχνίδι αποκτήσουν στον ίδιο γύρο το τελευταίο τους τρόπαιο, τότε κερδίζει αυτός που
τελείωσε την κίνηση του πιο μπροστά στο Ταμπλό από τον άλλο. Αν και οι 2 τελειώσουν την κίνηση τους στην ίδια θέση
τότε νικάει το παιχνίδι.
Αν ψάχνετε για μεγαλύτερη πρόκληση, προσαρμόστε τους κανόνες ακολούθως:
•

Μικρή Πρόκληση: Για κάθε λάθος ψήφο, το αντίπαλο πιόνι κινείται δύο θέσεις μπροστά.

•

Μέτρια Πρόκληση: Για κάθε λάθος ψήφο, το αντίπαλο πιόνι κινείται τρεις θέσεις μπροστά.

•

Μεγάλη Πρόκληση: Για κάθε λάθος ψήφο, το αντίπαλο πιόνι κινείται τρεις θέσεις μπροστά και η ομάδα πρέπει να
παίξει με τον εναλλακτικό κανόνα «Σπασμένο Τηλέφωνο».

Ο Ηθοποιός εκφράζει το συναίσθημα της Κάρτας του μόνο στον παίκτη στα αριστερά του, μετά αυτός ο παίκτης εκφράζει
το συναίσθημα στον παίκτη στα αριστερά του κ.ο.κ. Όλοι οι κανόνες παραμένουν ως έχουν, αλλά όλοι οι παίκτες
πλην του Ηθοποιού και του παίκτη στα αριστερά του έχουν τα μάτια τους κλειστά κατά την διάρκεια της έκφρασης.
Μετά ο επόμενος παίκτης ανοίγει τα μάτια του και ο γύρος συνεχίζει έτσι μέχρι όλοι οι παίκτες να έχουν δει το συναίσθημα.
Σημείωση, όταν παίζετε με τον εναλλακτικό κανόνα «Σπασμένο Τηλέφωνο», χρησιμοποιήστε μόνο το πρόσωπό σας. Μην ακολουθείτε τους
κανόνες των συμβόλων στο Ταμπλό.

EMOJITO!
3-7 Παίκτες
Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού παίζεται ακριβώς όπως και ο συνεργατικός, αλλά οι παίκτες κερδίζουν κάρτες για τον
εαυτό τους και όχι σαν ομάδα.
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Δείτε το συνεργατικό παιχνίδι, με εξαίρεση ότι ο κάθε παίκτης παίρνει από 1 Δίσκο Ψηφοφορίας και 1 Πιόνι το οποίο
τοποθετεί στην καρό γραμμή.
Οι παίκτες, σε κάθε γύρο, ολοκληρώνουν τις παρακάτω 4 ενέργειες:
1.Τραβήξτε μία Κάρτα Συναισθημάτων: Δείτε συνεργατικό παιχνίδι.
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2.Τραβήξτε και τοποθετήστε κάρτες στο Ταμπλό: Δείτε συνεργατικό παιχνίδι.
3.Ψηφοφορία: Δείτε συνεργατικό παιχνίδι.
4. Βαθμοί κίνησης: Οι παίκτες μετακινούν τα Πιόνια τους, με βάση τις σωστές και λάθος ψήφους. Για κάθε σωστή ψήφο
ο Hθοποιός μετακινεί το Πιόνι του 2 θέσεις μπροστά στο Ταμπλό, με μέγιστη κίνηση τις 6 θέσεις. Ο κάθε Ψηφοφόρος
που ψήφισε σωστά την Κάρτα του Ηθοποιού μετακινεί το Πιόνι του 3 θέσεις μπροστά. Κάθε φορά που ένα Πιόνι περάσει
την καρό γραμμή, ο αντίστοιχος παίκτης που του ανήκει το πιόνι, κερδίζει μία Κάρτα Συναισθημάτων σαν τρόπαιο,
διαλέγοντας μία κάρτα από τις ανοιχτές στο τραπέζι και τοποθετώντας την, με την όψη προς τα κάτω, μπροστά του.
Κατά την διάρκεια του ανταγωνιστικού τρόπου παιχνιδιού, οι Ψηφοφόροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία ειδική κίνηση
που ονομάζεται «Πρόκληση!». Ουσιαστικά ένας ψηφοφόρος προκαλεί όποιον άλλο ψηφοφόρο θέλει να προσπαθήσει να
βρει την κάρτα που περιέγραψε στον γύρο του ο Ηθοποιός. Συμβουλή: Αυτή η κίνηση θα σας βοηθήσει να ισορροπήσετε
την βαθμολογία σας σε σχέση με παίκτες που βρίσκονται πιο μπροστά. Ένας Ψηφοφόρος μπορεί να χρησιμοποιήσει
αυτή την κίνηση αφού ο ηθοποιός τραβήξει και περιγράψει την Κάρτα Συναισθημάτων του γύρου, και προτού τραβήξει
και τοποθετήσει τις υπόλοιπες κάρτες περιμετρικά του Ταμπλό. Ο Ψηφοφόρος θα πρέπει να γυρίσει ανάποδα μία από τις
κερδισμένες του κάρτες για να μπορέσει να προκαλέσει έναν Ψηφοφόρο της αρεσκείας του.
Αν ο παίκτης που δέχτηκε την «Πρόκληση» δεν καταφέρει να βρει την κάρτα του Ηθοποιού αλλά ο παίκτης που τον
«Προκάλεσε» την βρει, τότε ο χαμένος κινείται 3 θέσεις προς τα πίσω. Αν με αυτό τον τρόπο περάσει ένας παίκτης την
καρό γραμμή ανάποδα, τότε χάνει μία κάρτα από τις κερδισμένες του. Ένας παίκτης μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω,
το μέγιστο, 3 θέσεις, ανεξάρτητα με το πόσες «Προκλήσεις» χάσει στον ίδιο γύρο. Προσοχή! Ο Ψηφοφόρος που κέρδισε
την «Πρόκληση» δεν κερδίζει περισσότερους πόντους κίνησης.
Οι παίκτες τοποθετούν τις υπόλοιπες ανοιχτές κάρτες δίπλα στην στοιβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων σε μία στοίβα
παιγμένων Καρτών. Ο παίκτης στα αριστερά του Ηθοποιού γίνεται ο καινούργιος Ηθοποιός και ένας καινούργιος
γύρος αρχίζει. Αν η στοίβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων τελειώσει, οι παίκτες ανακατεύουν τις παιγμένες κάρτες και
δημιουργούν μία καινούργια στοίβα.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα καταφέρει να κερδίσει 5 κάρτες. Αν περισσότεροι από έναν παίκτη κερδίσουν την 5η
τους κάρτα στον ίδιο γύρο, τότε κερδίζει ο παίκτης που τελείωσε την κίνηση του στο Ταμπλό, πιο μπροστά από τους
υπόλοιπους. Αν ακόμα υπάρχει ισοπαλία, νικάει ο παίκτης που βρίσκεται πιο δεξιά του Ηθοποιού.

EMOJITO! M
4-14 Παίκτες

Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού παίζεται ακριβώς όπως και ο συνεργατικός, αλλά οι παίκτες δημιουργούν ομάδες των 2 και
κερδίζουν τις κάρτες σαν ομάδα. Σε κάθε γύρο, η κάθε ομάδα θα έχει έναν Ηθοποιό και έναν Ψηφοφόρο.
Οι Ψηφοφόροι προσπαθούν να βρουν την κάρτα του συμπαίκτη τους.
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Δείτε το συνεργατικό παιχνίδι, με εξαίρεση ότι οι παίκτες δημιουργούν ομάδες των 2, όπου η κάθε μία παίρνει
από 1 Δίσκο Ψηφοφορίας και ένα Πιόνι που το τοποθετεί στην καρό γραμμή.
Οι παίκτες, σε κάθε γύρο, ολοκληρώνουν τις παρακάτω 4 ενέργειες:
1.Τραβήξτε μία Κάρτα Συναισθημάτων: Ο Ηθοποιός κάθε ομάδας τραβάει μία Κάρτα Συναισθημάτων και την
εκφράζει στον συμπαίκτη του, χρησιμοποιώντας μόνο το πρόσωπο του. Ο παίκτες δεν ακολουθούν τους κανόνες
περιγραφής του Ταμπλό.
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2.Τραβήξτε και τοποθετήστε κάρτες στο Ταμπλό: Ένας από τους παίκτες μαζεύει τις κάρτες των Ηθοποιών και τραβάει
κάρτες, αν χρειαστεί, μέχρι να έχει 7 στο χέρι του. Συνεχίζει, με το να τις ανακατεύει και να τις τοποθετεί, τυχαία, δίπλα
σε κάθε θέση του Ταμπλό.
3.Ψηφοφορία: Οι Ψηφοφόροι κοιτάνε όλες τις ανοιχτές κάρτες στο τραπέζι και πρέπει να ψηφίσουν την κάρτα
που πιστεύουν ότι ανήκει στον Ηθοποιό τους. Μόλις όλοι οι Ψηφοφόροι ψηφίσουν και τοποθετήσουν τον
Δίσκο τους μπροστά τους με την όψη προς τα κάτω, οι Ηθοποιοί υποδεικνύουν την κάρτα που τους ανήκει.
Στη συνέχεια, οι Ψηφοφόροι εμφανίζουν τους Δίσκους τους και βαθμολογούνται.
4. Βαθμοί κίνησης: Η κάθε ομάδα που είχε σωστή ψήφο μετακινεί το Πιόνι της 2 θέσεις. Κάθε φορά που ένα Πιόνι
περάσει την καρό γραμμή, η αντίστοιχη ομάδα που της ανήκει το Πιόνι, κερδίζει μία Κάρτα Συναισθημάτων σαν
τρόπαιο, διαλέγοντας μία κάρτα από τις ανοιχτές στο τραπέζι.
Οι παίκτες τοποθετούν τις υπόλοιπες ανοιχτές κάρτες δίπλα στην στοίβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων σε μία στοίβα
παιγμένων Καρτών. Αν η στοίβα με τις Κάρτες Συναισθημάτων τελειώσει, οι παίκτες ανακατεύουν τις παιγμένες
κάρτες και δημιουργούν μία καινούργια στοίβα. Στο τέλος κάθε γύρου, οι παίκτες της κάθε ομάδας αλλάζουν ρόλους.

Νικήτρια είναι η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει 6 κάρτες. Αν περισσότερες από μία ομάδα κερδίσει την 6η της
κάρτα στον ίδιο γύρο, τότε κερδίζει η ομάδα που τελείωσε την κίνηση της πιο μπροστά, στο Ταμπλό, από τις υπόλοιπες.
Αν ακόμα υπάρχει ισοπαλία, οι ισόπαλες ομάδες παίζουν εξτρά γύρους μέχρι να υπάρξει μία νικήτρια.
Σημείωση, οι παίκτες μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες έκφρασης του Ταμπλό αν το διαλέξουν στην αρχή
του παιχνιδιού.
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