Ο γύρος
του κόσμου με
την ΑctionΑid
Υλικά:
χάρτης-παζλ (θα βρείτε τα κομμάτια του παζλ στο κουτί, μέσα
στο διαφανή φάκελο), 5 πιόνια και ζάρι (θα τα φτιάξετε χρησιμοποιώντας
τα αναπτύγματα που θα βρείτε μέσα στο κουτί), 40 γράμματα
παιδιών/κάρτες για το επιτραπέζιο παιχνίδι (θα τα βρείτε μέσα στο κουτί).
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Οδηγίες παιχνιδιού:
Φτιάξτε με τα παιδιά τον παγκόσμιο χάρτη–παζλ και τοποθετήστε τον στο πάτωμα.
Τοποθετήστε τις κάρτες σύμφωνα με την αριθμητική τους σειρά, ώστε να μην χάνεται
χρόνος κατά την εύρεσή τους.
Χωριστείτε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει ένα πιόνι.
Τοποθετήστε τα πιόνια στη Ρουάντα.*
Κάθε ομάδα ρίχνει το ζάρι για να δει ποια θα παίξει πρώτη. Η ομάδα που θα φέρει
το μεγαλύτερο αριθμό στο ζάρι παίζει πρώτη, ακολουθεί η ομάδα με το δεύτερο
μεγαλύτερο αριθμό κ.ο.κ.
Διαβάστε δυνατά το πρώτο γράμμα της Σέζα από τη Ρουάντα και ξεκινήστε το ταξίδι σας
στον κόσμο!
Με τη σειρά κάθε ομάδα ρίχνει το ζάρι και προχωρά το πιόνι της τόσες χώρες, όσες και
ο αριθμός που δείχνει το ζάρι. Η ομάδα διαβάζει το αντίστοιχο γράμμα της χώρας,
στην οποία σταμάτησε το πιόνι της και ακολουθεί τις οδηγίες του. Προχωρείστε τα πιόνια
σας, ακολουθώντας
την αριθμημένη διαδρομή πάνω στο χάρτη.
Κερδίζει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη ξανά στη χώρα αφετηρίας…

Ε, και τι εδώ τελειώνει το ταξίδι στον κόσμο;
… ε, όχι βέβαια, δείτε μερικές ιδέες για το τι μπορείτε
να κάνετε μετά τον πρώτο γύρo:
• Ξαναπαίξτε το παιχνίδι συνθέτοντας διαφορετικά τις ομάδες.
• Αλλάξτε τους γρίφους ή τις δοκιμασίες στα γράμματα πχ. της Αιγύπτου, Γαλλίας, Ιαπωνίας,
Περού κτλ και ξαναπαίξτε το παιχνίδι.
• Κάντε έρευνα για άλλες χώρες του κόσμου, γράψτε καινούργια γράμματα και προσθέστε
τα στις κάρτες/γράμματα του «παγκόσμιου ταχυδρομείου» και κάντε έτσι την περιπέτεια
του ταξιδιού ακόμα πιο μεγάλη!

* Το γράμμα της Σέζα από την Ρουάντα δίνει το έναυσμα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
Σε περίπτωση που είσαστε Ανάδοχοι σε κάποια άλλη χώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε από
την χώρα της Αναδοχής σας, διαβάζοντας το αντίστοιχο γράμμα.

