Τα Φραουλομαζέματα είναι ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και συναρπαστικό παιχνίδι για 2-4 παίκτες, ηλικίας 4-8 ετών!
Χαρακτηρίζεται από γοργή εξέλιξη, συνεχές ενδιαφέρον και συχνές εναλλαγές των παικτών στην πρωτοπορία. Το παιδί
διασκεδάζει και ψυχαγωγείται παίζοντας! Ταυτόχρονα, μέσα από την ενεργητική μάθηση που προάγει το παιχνίδι, αναπτύσσει
την αντίληψη και την παρατηρητικότητά του, εμπλουτίζει τον μαθηματικό του γραμματισμό και βελτιώνει τις λεπτές κινητικές
του δεξιότητες.

Σκοπός του παιχνιδιού

Ο σκοπός κάθε παίκτη είναι να μαζέψει, πρώτος από όλους, 10 φραουλίτσες και να τις τοποθετήσει στο καφάσι του. Για να
πετύχει τον σκοπό του πρέπει και να κινηθεί πιο γρήγορα από τους συμπαίκτες του αλλά και να κρατηθεί μακριά από το
σκανταλιάρικο σκυλάκι και το ζωηρό πουλάκι!

Περιεχόμενα

Το κουτί περιέχει ένα ταμπλό παιχνιδιού με ενσωματωμένο τροχό στο κέντρο του, 4 καφάσια, 40 φραουλίτσες και οδηγίες.

Προετοιμασία του παιχνιδιού

Κάθε παίκτης διαλέγει τη 1 από τις 4 φραουλιές που βρίσκονται στο ταμπλό. Κατόπιν, παίρνει 10 φραουλίτσες (τις οποίες
τοποθετεί στις οπές που βρίσκονται στη φραουλιά του) και ένα καφάσι. Πρώτος παίζει ο παίκτης που είναι ο μικρότερος σε
ηλικία. Δεύτερος παίζει ο παίκτης που κάθεται δεξιά του κτλ.

Παίζοντας με τα Φραουλομαζέματα

Όταν έρχεται η σειρά κάθε παίκτη να παίξει, τότε αυτός γυρίζει τον τροχό στο κέντρο του ταμπλό και αν το βέλος δείξει:
Ο παίκτης μαζεύει 1 φραουλίτσα
από την φραουλιά του και την
τοποθετεί στο καφάσι του.

Ο παίκτης μαζεύει 2 φραουλίτσες
από την φραουλιά του και τις
τοποθετεί στο καφάσι του.

Ο παίκτης μαζεύει 3 φραουλίτσες
από την φραουλιά του και τις
τοποθετεί στο καφάσι του.

Ο παίκτης μαζεύει 4 φραουλίτσες
από την φραουλιά του και τις
τοποθετεί στο καφάσι του.

Ο παίκτης χάνει 2 φραουλίτσες από το καφάσι
του, τις οποίες τοποθετεί ξανά πίσω στη φραουλιά
του. Αν ο παίκτης έχει μόνο μία φραουλίτσα τότε
τοποθετεί αυτή στη φραουλιά χωρίς να έχει άλλη
υποχρέωση. Αν ο παίκτης δεν έχει στο καφάσι του
καμιά φραουλίτσα, τότε χάνει τη σειρά του για τον
επόμενο γύρο.

Ο παίκτης χάνει 1 φραουλίτσα από το
καφάσι του, την οποία τοποθετεί ξανά πίσω
στη φραουλιά του. Αν ο παίκτης δεν έχει στο
καφάσι του καμιά φραουλίτσα, τότε χάνει τη
σειρά του για τον επόμενο γύρο.

Ο παίκτης χάνει όλες τις φραουλίτσες που είχε μαζέψει μέχρι τότε στο καφάσι του, τις οποίες τοποθετεί ξανά στη
φραουλιά. Αν ο παίκτης δεν έχει στο καφάσι του καμιά φραουλίτσα, τότε χάνει τη σειρά του για τον επόμενο
γύρο.
Το παιχνίδι συνεχίζεται από τον επόμενο παίκτη με τον ίδιο τρόπο. Νικητής ανακηρύσσεται ο παίκτης που θα μαζέψει πρώτος
και τις 10 φραουλίτσες από την φραουλιά του και θα τις τοποθετήσει στο καφάσι του.
Σημείωση: Για να τελειώσει κάθε παίκτης το παιχνίδι, πρέπει να φέρει με το βέλος του τροχού τον ακριβή αριθμό από τις
φραουλίτσες που του απομένουν. Αν τύχει μεγαλύτερος αριθμός χάνει τη σειρά του για τον επόμενο γύρο ενώ αν τύχει
οτιδήποτε άλλο στον τροχό, παίζει σύμφωνα με την ένδειξη που του έτυχε και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης.
Για παράδειγμα, έστω ότι ένας παίκτης έχει μαζέψει 8 φραουλίτσες και χρειάζεται άλλες 2 για να γεμίσει το καφάσι του. Για να
τελειώσει αυτός ο παίκτης το παιχνίδι , πρέπει το βέλος να δείξει αποκλειστικά τις 2 φραουλίτσες. Αν το βέλος δείξει αριθμό
μεγαλύτερο από 2 φραουλίτσες, τότε χάνει τη σειρά του για τον επόμενο γύρο. Αν το βέλος δείξει τη μία φραουλίτσα, το
σκυλάκι, το πουλάκι ή το καφάσι εκτελεί την ένδειξη που του έτυχε και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο παίκτη.

