
To Sing It! είναι ένα νέο παιχνίδι παρέας που δοκιμάζει τις 
γνώσεις σας στο ελληνικό τραγούδι! Μέσα από λέξεις που σας 
δίνονται, καλείστε να βρείτε τραγούδια που τις περιέχουν. 

Θα πείτε εσείς τα πιο πολλά;

Περιεχόμενα

128 κάρτες (122 λέξεων, 6 προκλήσεων)

20 πλακίδια (σε 4 χρώματα)

1 Κλεψύδρα 30”

1 βιβλίο Οδηγιών

Θα το παίξεις... και θα πεις
κι ένα τραγούδι!

Οδηγίες



Γενικοί Κανόνες

Το Sing It! μπορεί να διεξαχθεί με 6 διαφορετικούς τρόπους! 
Ακολουθούν κάποιοι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλους 
τους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα:

Η βασική ιδέα γύρω από το παιχνίδι είναι πάντα η ίδια.
Οι παίκτες, μέσα από τις κάρτες του παιχνιδιού παίρνουν μία 
λέξη και προσπαθούν να βρουν ένα τραγούδι που να την 
περιέχει. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν είναι:

• Θα πρέπει να πουν τουλάχιστον 5 συνεχόμενες λέξεις από το 
τραγούδι, μία εκ των οποίων να είναι η ζητούμενη.

• Η ζητούμενη λέξη μπορεί να περιέχεται σε οποιoνδήποτε 
χρόνο, αριθμό κτλ. Αυτό που πρέπει όμως να διατηρείται είναι 
το μέρος του λόγου. Για παράδειγμα, αν η λέξη είναι ρήμα δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετοχή.

• Το τραγούδι που θα ειπωθεί δεν πρέπει να έχει αναφερθεί 
ξανά στην ίδια παρτίδα, ανεξάρτητα από τη λέξη για την οποία 
χρησιμοποιήθηκε.

• Επιτρέπονται όλων των ειδών τα τραγούδια, ακόμη και 
παιδικά, διαφημίσεων κτλ. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να 
διαμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδια τραγούδια 
με τη ζητούμενη λέξη.

• Διαφορετικές μορφές της ίδιας λέξης είναι αποδεκτές.
Για παράδειγμα, αν η ζητούμενη λέξη είναι «ακρογιάλι» μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τραγούδι που έχει τη λέξη «ακρογιαλιά». 
Επίσης, για τη λέξη «αστέρι» να χρησιμοποιηθεί το «άστρο».

• Αν μία σύνθετη λέξη περιέχει ως ένα συνθετικό της τη 
ζητούμενη λέξη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
Για παράδειγμα, αν η ζητούμενη λέξη είναι «ξανά» μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το «ξαναλέω».

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες που αφορούν καθέναν από τους 
6 τρόπους του παιχνιδιού. Πριν το πρώτο σας παιχνίδι ξεχωρίστε 
τις 6 κάρτες προκλήσεων από τις κάρτες λέξεων.
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Τρόποι παιξίματος  

Solo Καριέρα
Παίκτες: 1-5
Χρόνος ανά γύρο: 30”

Οι κάρτες ανακατεύονται και τοποθετούνται σε στοίβα με την όψη προς 
τα κάτω. Ο πρώτος παίκτης γυρίζει την κλεψύδρα. Τραβάει την πρώτη 
κάρτα από τη στοίβα, διαλέγει μία από τις 4 λέξεις που αναγράφονται 
και λέει ένα τραγούδι που να την περιέχει. Μόλις το κάνει, βάζει την 
κάρτα αυτή μπροστά του και τραβάει μία νέα. Εάν δεν μπορεί να σκεφτεί 
τραγούδι για καμιά από τις 4 λέξεις, τότε έχει δικαίωμα να “πετάξει” την 
κάρτα και να τραβήξει άλλη. Μόλις ο χρόνος τελειώσει, ο επόμενος 
παίκτης ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Γυρίζει την κλεψύδρα, τραβάει 
μία κάρτα και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθούν τρεις 
γύροι ανά παίκτη.

Ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας μεταξύ δύο ή παραπάνω παικτών, οι παίκτες αυτοί συνε-
χίζουν να παίζουν κι άλλους γύρους μέχρι ένας απ’ αυτούς να έχει πε-
ρισσότερες κάρτες από τους άλλους, οπότε είναι και ο νικητής.

Εάν κάποιος θέλει, μπορεί να παίξει το παιχνίδι και μόνος του. Ο σκοπός 
του σ’ αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσει να ξεπεράσει το προσωπικό 
του σκορ, βρίσκοντας στον ίδιο χρόνο περισσότερα τραγούδια από 
κάθε άλλη φορά.

Just the two of us!

Παίκτες: 4-10 (ομάδες των 2)

Χρόνος ανά γύρο: 60” (μόλις ο χρόνος της κλεψύδρας τελειώσει, την 
ξαναγυρνάτε ώστε να μετρήσει άλλα 30”)

Οι κάρτες ανακατεύονται και τοποθετούνται σε στοίβα με την όψη προς 
τα κάτω. Παίζεται με ομάδες των 2. Η πρώτη ομάδα αποφασίζει ποιος 
θα είναι ο «αναγνώστης» και ποιος ο «τραγουδιστής» εντός της ομάδας 
τους. Έπειτα, ο αναγνώστης γυρίζει την κλεψύδρα και τραβάει την πρώτη 
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κάρτα από τη στοίβα, χωρίς να τη δει ο τραγουδιστής. Στη συνέχεια 
διαλέγει όποια θέλει από τις 4 λέξεις και τη λέει στον τραγουδιστή ο 
οποίος θα πρέπει να πει ένα τραγούδι που περιέχει αυτή τη λέξη. Μόλις 
το κάνει, βάζουν την κάρτα μπροστά τους και ο αναγνώστης τραβάει 
μια νέα. Εάν ο τραγουδιστής δεν μπορεί να σκεφτεί κανένα τραγούδι, 
ο αναγνώστης αποσύρει την κάρτα και τραβάει μια νέα. Μόλις ο 
χρόνος τελειώσει, παίζει η επόμενη ομάδα η οποία ακολουθεί την ίδια 
διαδικασία.  Όταν έρθει σε μια ομάδα ξανά η σειρά της, οι παίκτες της 
αλλάζουν ρόλους μεταξύ τους.

Η ομάδα με τις περισσότερες κάρτες είναι η νικήτρια. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας μεταξύ δύο ή παραπάνω παικτών, οι παίκτες αυτοί 
συνεχίζουν να παίζουν κι άλλους γύρους μέχρι ένας απ’ αυτούς να έχει 
περισσότερες κάρτες από τους άλλους, οπότε είναι και ο νικητής.

Buzzer
Παίκτες: 2-5

Οι παίκτες ανακατεύουν όλες τις κάρτες και τραβούν τυχαία 10 κάρτες 
για κάθε παίκτη, δημιουργώντας μία στοίβα με την όψη προς τα κάτω (αν 
π.χ. παίζουν 3 παίκτες, κρατούν 30 κάρτες). Στη συνέχεια, τοποθετούν 
αυτή τη στοίβα στη μέση. Οι υπόλοιπες κάρτες επιστρέφουν στο κουτί. 
Ένας από τους παίκτες παίρνει τη στοίβα μπροστά του και αποκαλύπτει 
την πρώτη κάρτα έτσι ώστε να είναι ορατή σε όλους. Ο πρώτος παίκτης 
που θα πει ένα τραγούδι που να περιέχει μία από τις 4 λέξεις της κάρτας, 
την παίρνει μπροστά του και μια νέα κάρτα αποκαλύπτεται.

Όταν τελειώσει η στοίβα με τις κάρτες, νικητής είναι ο παίκτης που θα 
έχει μπροστά του τις πιο πολλές. Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ δύο ή 
παραπάνω παικτών, οι παίκτες αυτοί παίρνουν 3 επιπλέον κάρτες από 
το κουτί και συνεχίζουν να παίζουν έως ότου ένας από αυτούς να έχει 
περισσότερες κάρτες από τους άλλους οπότε είναι και ο νικητής.

Beat It
Παίκτες: 2-10 (2 ομάδες)
Χρόνος ανά γύρο: 30”

Για 2 ομάδες. Τυχαία επιλέγεται η μία για να ξεκινήσει πρώτη, τραβάει 
7 κάρτες και από αυτές επιλέγει 5 λέξεις από διαφορετική κάρτα την 
κάθε μία. Οι 2 κάρτες που απομένουν επιστρέφουν στο κουτί. Έπειτα οι 

4



παίκτες τοποθετούν τις 5 κάρτες κλειστές στο τραπέζι. Δίπλα σε καθεμιά 
βάζουν μία μάρκα με το χρώμα της λέξης που έχουν επιλέξει. Κατόπιν, 
η αντίπαλη ομάδα γυρίζει την κλεψύδρα, ανοίγει μία από τις κάρτες 
και διαβάζει τη λέξη που αντιστοιχεί στη μάρκα που είναι δίπλα της. 
Η ομάδα πρέπει να πει ένα τραγούδι που να περιέχει αυτή τη λέξη. 
Μόλις γίνει αυτό, τότε ανοίγει μία από τις άλλες κάρτες κ.ο.κ. μέχρι να 
ειπωθούν τραγούδια για τις 5 λέξεις ή να τελειώσει ο χρόνος. Όποτε 
λέγεται σωστά ένα τραγούδι, η ομάδα κρατάει την αντίστοιχη κάρτα. 
Όταν τελειώσει ο χρόνος η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τη δεύτερη 
ομάδα να επιλέγει λέξεις.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρις ότου κάθε ομάδα παίξει από 5 φορές. 
Όποια από τις 2 ομάδες συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες, είναι η 
νικήτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας παίζονται άλλοι 2 γύροι.

Παραλλαγές: Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορεί η κάθε ομάδα να ανοίγει 
και τις 5 κάρτες πριν ξεκινήσει να λέει τραγούδια.
Για μεγαλύτερη δυσκολία, τις κάρτες για τις οποίες μια ομάδα δε βρίσκει 
τραγούδι, μπορεί να τις κερδίζει η άλλη ομάδα.

Battle of the Bands
Παίκτες: 2-10 (2 ομάδες)

Για 2 ομάδες. Τυχαία επιλέγεται η μία για να ξεκινήσει πρώτη και ένας 
από τους παίκτες της τραβάει στην τύχη μία χρωματιστή μάρκα. Στη 
συνέχεια, τραβάει τυχαία μία κάρτα και διαβάζει τη λέξη που αντιστοιχεί 
στο χρώμα που τράβηξε. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει τότε να βρουν 
ένα τραγούδι με αυτή τη λέξη. Μόλις το κάνουν, έρχεται η σειρά της 
άλλης ομάδας η οποία θα πρέπει να βρει και να πει ένα άλλο τραγούδι 
με την ίδια λέξη. Όταν γίνει αυτό, τότε έρχεται ξανά η σειρά της πρώτης 
ομάδας που πρέπει να βρει ένα νέο τραγούδι για την ίδια λέξη. Το 
παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου μία ομάδα να μη μπορεί να βρει άλλο 
τραγούδι να πει. Τότε αυτή χάνει και η άλλη ομάδα παίρνει την κάρτα 
μπροστά της.

Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι μία ομάδα να έχει συγκε-
ντρώσει μπροστά της 5 κάρτες οπότε και είναι η νικήτρια.

Παραλλαγή: Αντί να επιλέγεται μία λέξη από την κάρτα και οι δύο ομάδες 
να λένε τραγούδια μόνο με αυτήν, μπορούν να χρησιμοποιούνται και 
οι 4 λέξεις της κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η κάθε αναμέτρηση θα 
διαρκεί περισσότερο χρόνο και ίσως χρειαστεί κάποιος να σημειώνει τα 
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τραγούδια που λέγονται, γιατί θα είναι δύσκολο να θυμούνται όλοι τι 
έχει ειπωθεί και τι όχι.

Hide and Sing

Παίκτες: 2-5

Τοποθετούνται φανερά στο τραπέζι κάρτες ίσες με τον αριθμό των 
παικτών. Για 30’’ οι παίκτες κοιτούν τις κάρτες. Μόλις ο χρόνος 
τελειώσει, ο πρώτος παίκτης διαλέγει μία λέξη από αυτές τις κάρτες και 
λέει ένα τραγούδι που περιέχει αυτή τη λέξη. Στη συνέχεια, παίρνει μία 
μάρκα και κρύβει τη λέξη που είπε. Ο επόμενος παίκτης πρέπει να πει 
ένα τραγούδι με μία από τις υπόλοιπες λέξεις. Μόλις το κάνει, κρύβει 
και αυτός με μία μάρκα τη λέξη που είπε. Η διαδικασία συνεχίζεται με 
τον κάθε παίκτη να επιλέγει μία από τις υπόλοιπες λέξεις και να λέει ένα 
τραγούδι. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, τότε βγαίνει από το παιχνίδι και 
παίζει ο επόμενος.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας, ο οποίος είναι κι ο 
νικητής! Αν δεν έχουν χάσει όλοι οι παίκτες και τελειώσουν οι λέξεις, 
τότε ανοίγει μια νέα κάρτα. Εάν και πάλι τελειώσουν οι λέξεις, ανοίγουν 
νέες κάρτες μέχρι να μείνει μόνο ένας.

Παραλλαγή: Αν θέλετε να αυξήσετε το βαθμό δυσκολίας, τότε θα 
πρέπει ο παίκτης που μένει τελευταίος να πει άλλο ένα τραγούδι 
χρησιμοποιώντας μία από τις εναπομείνασες λέξεις. Εάν δεν μπορεί, 
τότε δεν κερδίζει και το παιχνίδι τελειώνει χωρίς νικητή!

Για αρχάριους

Αν δυσκολεύεστε να λέτε τραγούδια με οποιονδήποτε τρόπο παιξίματος, 
μπορείτε να συμφωνήσετε να παίζετε λέγοντας μόνο τρεις λέξεις αντί για 
πέντε.

Τυχαία επιλογή τρόπου παιξίματος

Δεν είστε σίγουροι ποιον τρόπο παιξίματος να διαλέξετε;
Κανένα πρόβλημα! Αν είστε από 2 έως 4 παίκτες, ξεχωρίστε τις 6 κάρτες 
προκλήσεων και τραβήξτε μία στην τύχη. Αν είστε από 6 έως 10 παίκτες, 
ξεχωρίστε τις 3 κάρτες προκλήσεων που αφορούν μέχρι 10 παίκτες και 
τραβήξτε μία στην τύχη.
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Με την παραπάνω μέθοδο μπορείτε να παίξετε πολλές συνεχόμενες 
φορές αλλάζοντας τον τρόπο παιξίματος σε κάθε παρτίδα, είτε στην 
τύχη, είτε με τη σειρά που θα επιλέξετε εσείς. Έτσι, κάθε φορά θα έχετε 
να αντιμετωπίστε και μια νέα πρόκληση!

Ποτ-πουρί

Αν είστε 4 ή 6 παίκτες και θέλετε να δείτε όλο το φάσμα των τρόπων 
παιξίματος του Sing It! μπορείτε να παίξετε ως εξής:
Ξεχωρίστε τις κάρτες των προκλήσεων και παίξτε 6 «ειδικούς» γύρους, 
τον καθέναν με μια διαφορετική κάρτα προκλήσεων. 

Στους γύρους αυτούς θα ισχύουν τα εξής:
Solo Καριέρα: Όπως περιγράφεται στην κάρτα, αλλά παίζοντας έναν 
γύρο μόνο. Κάθε παίκτης παίρνει έναν βαθμό για κάθε κάρτα που 
κερδίζει.

Just the two of us!: Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες των 2 και παίζουν 
έναν γύρο, όπως περιγράφεται στην κάρτα, με τη μόνη διαφορά ότι 
όταν γυρίσουν την κλεψύδρα στα 30” αλλάζουν ρόλους οι παίκτες 
μεταξύ τους (αναγνώστης και τραγουδιστής). Κάθε παίκτης παίρνει έναν 
βαθμό για κάθε κάρτα που κερδίζει η ομάδα του.

Buzzer: Όπως περιγράφεται στην κάρτα, αλλά με μόνο 20 κάρτες 
λέξεων στην στοίβα. Κάθε παίκτης παίρνει έναν βαθμό για κάθε κάρτα 
που κερδίζει.

Beat It: Οι παίκτες χωρίζονται σε 2 ομάδες και παίζουν έναν γύρο η 
καθεμιά, όπως περιγράφεται στην κάρτα. Κάθε παίκτης παίρνει 2 
βαθμούς για κάθε κάρτα που κερδίζει η ομάδα του.

Battle of the Bands: Οι παίκτες χωρίζονται σε 2 ομάδες και παίζουν 
έναν γύρο με μία λέξη, όπως περιγράφεται στην κάρτα. Οι παίκτες της 
ομάδας που θα κερδίσει παίρνουν από 4 βαθμούς ο καθένας.

Hide and Sing: Όπως περιγράφεται στην κάρτα. Ο πρώτος παίκτης που 
βγαίνει εκτός παίρνει έναν βαθμό, ο επόμενος 2 βαθμούς κ.ο.κ. μέχρι 
τον τελευταίο που θα μείνει, ο οποίος παίρνει έναν επιπλέον βαθμό από 
τον προηγούμενο για τη νίκη του.

Αφού ολοκληρωθούν και οι 6 γύροι, ο παίκτης που θα έχει συγκεντρώσει 
τους περισσότερους βαθμούς είναι ο νικητής!
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Προϊόν της Παιχνίδια Δεσύλλας
Χρυσοστόμου 12
121 32 Περιστέρι - Αθήνα

Αφιέρωση
Θα ήθελα να αφιερώσω το παιχνίδι στην υπέροχη γυναίκα μου, που από την πρώτη στιγμή 
ήταν μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια δοκιμάζοντάς το μαζί μου και προσφέροντας βοήθεια 
όπου χρειαζόμουν. Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πολύ!

Playtesters
Ευαγγελία Τζιάσιου, Παναγιώτης Ζηνοβιάδης, Δήμητρα Γιάννου, Λαμπρινή Παππά, Εβελίνα 
Ζησιού, Γιώργος Γακούδης, Αναστασία Ναθαναηλίδου, Στέργιος Μπάκαβος, Μαρία Πιστοφίδου

Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης


