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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ασφυξίας. ∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 36 µηνών διότι περιέχει στοιχεία που µπορεί να ξεκολλήσουν και εποµένως 
να καταποθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

Κωδ. 20570  ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Αναζήτηση και Ολοκλήρωση 
   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
- 6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (15 x 22 cm.), κάθε ένα µε ένα διαφορετικό στοιχείο στο πορτµπαγκάζ. 
- 36 ΚΑΡΤΕΛΕΣ (4,5 x 4 cm.) επιβατών που φέρουν µε ένα διαφορετικό στοιχείο. 
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Παιγνίδι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ που επιτρέπει την ανάπτυξη: 
- Των δεξιοτήτων αναγνώρισης, οµαδοποίησης και ταξινόµησης των προσώπων. 
- Της ικανότητας προσοχής και παρατήρησης κατά την πρώιµη ηλικία. 
- Της προφορικής έκφρασης µε την περιγραφή των προσώπων και δηµιουργία ιστοριών. 
- Της µνήµης. 
- Του οπτικοκινητικού συντονισµού κατά τον χειρισµού των καρτελών.  
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3 ετών και µετά. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
Σκοπός του παιγνιδιού είναι να ολοκληρωθεί το κάθε λεωφορείο µε τους αντίστοιχους 6 επιβάτες σύµφωνα µε 
το διαφορετικό στοιχείο που κάθε λεωφορείο έχει σηµειωµένο στο πορτµπαγκάζ του το οποίο πρέπει να 
συµπίπτει µε εκείνο του κάθε επιβάτη. 

Τα πρόσωπα ξεχωρίζονται από το διαφορετικό τους στοιχείο και υπάρχουν 6 διαφορετικά στοιχεία: 
- Το κασκέτο 
- Το βιβλίο. 
- Ο µάλλινος σκούφος 
- Το παγωτό. 
- Η ανθοδέσµη. 
- Τα γυαλιά 
Επειδή υπάρχουν 6 λεωφορεία σ΄αυτό το παιγνίδι µπορούν να παίξουν µέχρι 6 παίχτες συγχρόνως. Αν παίζουν 
λιγότεροι παίχτες, κάθε παίχτης µπορεί να παίξει συγχρόνως µε περισσότερα από 1 λεωφορεία. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Συσχέτιση: 
- Τοποθετείτε τις καρτέλες από το επάνω µέρος διανέµοντάς τις στο κέντρο του τραπεζιού, κάθε παίχτης 

πρέπει να πάρει και να τοποθετήσει στο λεωφορείο του εκείνα τα πρόσωπα που έχουν το ίδιο 
διαφορετικό στοιχείο µε εκείνο που απεικονίζεται στο πορτµπαγκάζ του λεωφορείου του. 

Μνήµη: 
- Τοποθετείτε τις καρτέλες από το κάτω µέρος διανέµοντάς τις στο κέντρο του τραπεζιού, κάθε παίχτης 

πρέπει, ακολουθώντας µια σειρά, να σηκώσει µια καρτέλα. Εάν το πρόσωπο έχει το ίδιο διαφορετικό 
στοιχείο µε εκείνο που απεικονίζεται στο λεωφορείο του, θα το βάλει σ΄αυτό, και εάν όχι θα το αφήσει 
ανάποδα στο ίδιο µέρος, δίνοντας τη σειρά στον επόµενο παίχτη. 

Γλώσσα 
- Κάθε παίχτης διαλέγει ένα πρόσωπο και το περιγράφει: είναι αγόρι, κορίτσι, νέος/α ή ενήλικας, τι 

διαφορετικό στοιχείο έχει, τί ρούχα φοράει, κτλ. 
- Τοποθετείτε τα πρόσωπα από το κάτω µέρος διανέµοντάς επάνω στο τραπέζι: ένας παίχτης 

πραγµατοποιεί την περιγραφή ενός προσώπου. Οι υπόλοιποι παίχτες πρέπει να παρατηρούν και να έχουν 
επιστήσει την προσοχή τους για να αναγνωρίσουν και να είναι οι πρώτοι που θα πάρουν την αντίστοιχη 
καρτέλα. 

- Αφού συµπληρωθεί το λεωφορείο µε τα 6 πρόσωπα, κάθε παίχτης µπορεί να δηµιουργήσει µια ιστορία 
που να τα αφορά. 

- Ένας παίχτης επιλέγει στη τύχη διάφορα πρόσωπα µε διάφορα διαφορετικά στοιχεία και δηµιουργεί µια 
ιστορία που να τα αφορά.. 

- Κάθε παίχτης επιλέγει ένα πρόσωπο και δηµιουργεί µια µικρή ιστορία που πρέπει να την συνεχίσει άλλος 
παίχτης µε άλλο πρόσωπο. 
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