
:ρειάζονται: 
μέχρι 4 παίκτες /τριες 
1 ζάρι 
μικρά αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για πιόνια 

Το παιχνίδι αποτελείται από: 
• μία βάση παιχνιδιού με 4 αφετηρίες διαφορετικού χρώματος, 
• 28 κάρτες «θησαυρός» χωρισμένες σε 4 διαφορετικά χρώματα ανά 7, 

Κόκκινος «θησαυρός» 
1. Αμοιβαιότητα / Ανταποδοτικότητα, 2. Αλληλεγγύη, 3. Αποδοχή των άλλων, 
4. Σεβασμός στους κανόνες, 5. Ίσες ευκαιρίες σε όλους, 6. Αξιοπρέπεια, 
7. Ισότητα 

Πράσινος «θησαυρός» 
1. Αυτοσεβασμός, 2. Υπευθυνότητα, 3. Ακεραιότητα, 4. Καλοσύνη, 5. 
Γενναιοδωρία, 6. Τίμιο παιχνίδι, 7 Σεβασμός στις αποφάσεις των κριτών 

Κίτρινος «θησαυρός» 
1. Αξιοπιστία, 2. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, 3. Ελευθερία, 4. Προσωπική βελ
τίωση, 5. Δικαιοσύνη, 6. Ειλικρίνεια, 7 Αυτοέλεγχος / Πειθαρχία 

Μπλε «θησαυρός» 
1. Σεβασμός στους άλλους, 2. Συνεργασία, 3. Επιείκεια, 4. Ευγένεια, 
5. Καλή αθλητική συμπεριφορά, 6. Ενσυναίσθηση (συμπόνια) 7 Κατανόηση 

• 4 κάρτες «επιβράβευσης» και 4 κάρτες «γενναιοδωρίας». 

1. Ως επιβράβευση για το σεβασμό που επιδεικνύεις στους άλλους, 
προχώρησε 3 βήματα. 
2. Ως επιβράβευση για το σεβασμό που επιδεικνύεις στους κανόνες του παιχνιδι
ού προχώρησε 4 βήματα. 
3. Ως επιβράβευση για το σεβασμό που επιδεικνύεις στις αποφάσεις των κριτών 
προχώρησε 5 βήματα. 
4. Ως επιβράβευση για την υπεύθυνη συμπεριφορά που επιδεικνύεις προχώρησε 
2 βήματα. 

1. Κάποιος από τους συμπαίκτες σου ήταν άτυχος μέχρι στιγμής. Προσέφερε του 
τη δυνατότητα να παίξει για μια ακόμα φορά. 
2. Κάποιος από τους συμπαίκτες σου έχει πάντοτε καλή αθλητική συμπεριφορά. 
Για τη στάση του αυτή προσέφερε του τη δυνατότητα να παίξει για μια ακόμη 
φορά. 
3. Επέλεξε ποιος από τους συμπαίκτες σου διακρίνεται για τον αυτοέλεγχο και την 
πειθαρχία του και προσέφερε του τη δυνατότητα να παίξει για μια ακόμη φορά. 
4. Επέλεξε ποιος από τους συμπαίκτες σου διακρίνεται για την ειλικρίνειά του και 
προσέφερε του τη δυνατότητα να παίξει για μια ακόμη φορά. 

Ίσες ευκαιρίες 
Αξιοπρέπεια Ι 
Αυτοσεβασ 

η Αποδοχή 
αιρίες σε όλους 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να συλλέξετε τις κάρτες «θησαυρός» 
του χρώματος που επιλέξατε. Πριν ξεκινήσετε, ανακατέψτε καλά όλες 
τις κάρτες και τοποθετήστε τις στη βάση του παιχνιδιού με την πλευρά του 
περιεχομένου τους κρυφή. Όποιος/α μαζέψει πρώτος/η και τις επτά κάρτες 
«θησαυρός» του χρώματος που επέλεξε, μπορεί να πανηγυρίσει τη νίκη του. 

Πρώτος/η παίζει αυτός/η που, ρίχνοντας το ζάρι, θα φέρει το μεγαλύτερο 
ριθμό. 
Ξεκινώντας από την έγχρωμη αφετηρία που επιλέξατε (κόκκινη, πράσινη, 
κίτρινη ή μπλε) μπορείτε να κινείστε ελεύθερα προς όποια κατεύθυνση 
θέλετε (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια – με επιλογή μιας κατεύ
θυνσης κάθε φορά που παίζετε) . 
Επιδίωξή σας είναι να συλλέξετε όσο το δυνατό γρηγορότερα τις 7 κάρτες 
«θησαυρός» του χρώματος που επιλέξατε. Κάθε φορά που αποκαλύπτετε 
μία από τις κάρτες «θησαυρός» την κρατάτε δική σας, αν φέρει το χρώμα 
που έχετε επιλέξει. Σε αντίθετη περίπτωση η κάρτα παραμένει στη βάση του 
παιχνιδιού (με φανερό το περιεχόμενό της πλέον), προσφέροντας στους 
συμπαίκτες σας το πλεονέκτημα να γνωρίζουν το χρώμα της και να κινη
θούν για την απόκτησή της με βεβαιότητα. 
Στην περιπλάνησή σας για την απόκτηση των «θησαυρών» συναντάτε κάρ
τες «επιβράβευσης» και κάρτες «γενναιοδωρίας» οι οποίες θα σας βοηθή
σουν στην πορεία για την κατάκτηση του στόχου σας. 
Κάθε κάρτα «θησαυρός» που συλλέγετε να τη διαβάζετε δυνατά, για να σας 
ακούνε οι συμπαίκτες σας. 

Αφού ήδη κατανοήσατε τους κανονισμούς, παίξατε το παιχνίδι και προβληματι
στήκατε πάνω στο περιεχόμενό του, μπορείτε να κάνετε τη δική σας παρέμβα
ση. Βοηθήστε στην οργάνωση της ανακατασκευής του παιχνιδιού με νέες 
κάρτες «θησαυρός» φτιαγμένες από εσάς και τους/τις φίλους/ες σας. Τώρα 
μπορείτε να αναζητήσετε τους δικούς σας «θησαυρούς», να αναδείξετε τις 
δικές σας αξίες, να ορίσετε τους δικούς σας κανονισμούς. Είμαστε βέβαιοι ότι 
η δημιουργικότητά σας, οι ιδέες σας, η φαντασία σας, η ευρηματικότητά σας, 
το αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής σας θα σας καταπλήξουν. Μαζί με τους 
φίλους και τις φίλες σας θα αισθανθείτε ότι θησαυρίσατε! 

Τι λέτε λοιπόν; Παίζουμε «Θησαυρέ μου»; 

Καλή διασκέδαση! 

Σύνθεση, δημιουργία: Ηρακλής Κέλλης, Μέλος ομάδας έργου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 
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