
Ατομικό παιχνίδι: Οι 6 Βασίλισσες
Ο παίκτης αρχίζει το παιχνίδι με όλα τα κουμπιά μη-πατημένα. Το 
κάθε πατημένο κουμπί είναι 1 «φανταστικό» πιόνι Βασίλισσας 
από το σκάκι.  Ο σκοπός του παίκτη είναι να πατήσει 6 κουμπιά 
«Βασίλισσες» χωρίς να απειλεί η μία την άλλη. Έτσι, η λύση 
απαιτεί 2 Βασίλισσες να μην μοιράζονται την ίδια σειρά, στήλη 
ή διαγώνιο. Δείτε τα παραδείγματα στις εικόνες δίπλα

Ατομικό παιχνίδι: Ίππος
Ο παίκτης αρχίζει το παιχνίδι με όλα 
τα κουμπιά μη-πατημένα. Διαλέγει 
οποιοδήποτε κουμπί του Ταμπλό και 
το πατάει. Συνεχίζει, με το να πατήσει 1 
άλλο, μη-πατημένο, κουμπί πάνω στο 
Ταμπλό ακολουθώντας την κίνηση του 
πιονιού του ίππου από το σκάκι (η κίνησή του μοιάζει με κεφαλαίο Γ, δείτε τα παραδείγματα στις εικόνες 
δίπλα). Ο σκοπός του παίκτη είναι να πατήσει όσο το δυνατόν περισσότερα κουμπιά. Αν δεν μπορεί να 
πατήσει άλλο κουμπί, τότε ο παίκτης μετράει τον αριθμό από μη-πατημένα κουμπιά και προσπαθεί να 
σπάσει το ρεκόρ του με κάθε μετέπειτα παρτίδα.   

Ατομικό παιχνίδι: Παιχνίδι άλματος.
Ο παίκτης αρχίζει το παιχνίδι με όλα τα κουμπιά μη-πατημένα. 
Διαλέγει οποιοδήποτε κουμπί του Ταμπλό και το πατάει. 
Συνεχίζει, με το να πατήσει (κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια) 1 
άλλο, μη-πατημένο, κουμπί πάνω στο Ταμπλό, που βρίσκεται 
1 ή 2 θέσεις μακριά από το προηγούμενο που πάτησε (δείτε 
τα παραδείγματα στις εικόνες δίπλα). Αν δεν μπορεί να πατήσει άλλο κουμπί, τότε ο παίκτης μετράει τον 
αριθμό από μη-πατημένα κουμπιά και προσπαθεί να σπάσει το ρεκόρ του με κάθε μετέπειτα παρτίδα.  
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Βάλτε τα εγκεφαλικά σας κύτταρα να δουλεύουν παίζοντας Καγκουρομαχίες.
Παίξτε το παιχνίδι με τους ατομικούς κανόνες ή δοκιμάστε την ευφυΐα σας 
με ένα γρήγορο παιχνίδι για 2 παίκτες. Ανακαλύψτε την δημιουργική σας 
πλευρά και δημιουργήστε το δικό σας καινούργιο παιχνίδι!

Οι Καγκουρομαχίες είναι ένα έξυπνο και διασκεδαστικό παιχνίδι αφής που 
δεν θα μπορείτε να το αφήσετε.

Υπόμνημα 
κατάστασης 
Κουμπιών:

Μη-πατημένο
Πατημένο σε 
προηγούμενο γύρο

Επιτρεπόμενες 
θέσεις
Μη-επιτρεπόμενες 
θέσεις

Πατημένο από 
τον Παίκτη 1 
Πατημένο από 
τον Παίκτη 2
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Παιχνίδι για 2 παίκτες: Παιχνίδι λογικής 1
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να είστε 
ο παίκτης που θα πατήσει το τελευταίο 
κουμπί. Το παιχνίδι αρχίζει με όλα τα 
κουμπιά μη-πατημένα. Η επιλογή του 
πρώτου παίκτη γίνεται τυχαία. Οι παίκτες 
μπορούν να πατήσουν όσα κουμπιά 
θέλουν σε κάθετη ή οριζόντια γραμμή (όχι 
διαγώνια). Μπορούν ακόμα να πατήσουν 
κουμπιά στη γραμμή που ήδη υπάρχουν πατημενά κουμπιά από τον αντίπαλο τους. Ο παίκτης που 
θα πατήσει το τελευταίο κουμπί είναι ο νικητής. Θέλετε ρεβάνς; Απλά αναποδογυρίστε το ταμπλό και 
ξαναπαίξτε! 

Κανόνες για προχωρημένους: Ακολουθήστε τους παραπάνω κανόνες με επιπλέον τους παίκτες να 
μπορούν να πατήσουν και διαγώνιες σειρές κουμπιών., Τα κουμπιά πρέπει να είναι κολλητά και να μην 
αφήνουν κενό μεταξύ τους. 

Παραλλαγή παιχνιδιού:  Αν θέλετε μια πιο εύκολη παραλλαγή (π.χ. για παιδιά) μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα πλέγμα 3Χ3. Απλά πατήστε όλα τα κουμπιά εκτός από ένα πλέγμα 
3Χ3 δημιουργώντας έτσι το Ταμπλό. Όταν το παιχνίδι τελειώσει, απλά 
αναποδογυρίστε το Ταμπλό και παίξτε σε 4Χ4 πλέγμα!
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Παιχνίδι για 2 παίκτες: Παιχνίδι λογικής 2 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να ΜΗΝ είστε ο παίκτης που 
θα πατήσει το τελευταίο κουμπί. Το παιχνίδι αρχίζει  με όλα τα 
κουμπιά μη-πατημένα. Η επιλογή του πρώτου παίκτη γίνεται 
τυχαία. Στον γύρο σας μπορείτε να πατήσετε 1, 2 ή 3 κουμπιά, 
οπουδήποτε στο ταμπλό. Ο παίκτης που θα αναγκαστεί να 
πατήσει το τελευταίο κουμπί είναι ο χαμένος. Μπορείτε να βρείτε 
τον καλύτερο τρόπο να κερδίσετε; Μόλις τα καταφέρετε, αλλάξτε 
τους κανόνες με το να μπορείτε να πατήσετε μέχρι 4 κουμπιά, μετά 
5 κ.ο.κ. Μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε 
παραλλαγή του παιχνιδιού; 


