
Europa Hotel (Wer ist das?) 

Μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού „Μάντεψε ποιος;“  

Στόχος: Εξάσκηση προφορικού λόγου. 

Υλικά:    

- Δύο ίδια ταμπλό, στα οποία απεικονίζονται 16 πρόσωπα από διάφορες χώρες 

(8 άντρες και 8 γυναίκες) 

- 16 κάρτες με τα στοιχεία των προσώπων: Όνομα, ηλικία, κατοικία, καταγωγή, 

αγαπημένη δραστηριότητα (τα ίδια που αναγράφονται και στα ταμπλό) 

- Δύο κάρτες με βοηθητικές ερωτήσεις 

- Κενές βοηθητικές κάρτες για την κάλυψη των προσώπων. 

 

Οι κανόνες του παιχνιδιού 

 

 Το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα σε 2 άτομα ή ανάμεσα σε μικρές ομάδες των 2 

ατόμων. 

 Οι παίκτες παίρνουν από ένα ταμπλό. 

 Οι κάρτες με τα στοιχεία ανακατεύονται. 

 Ο κάθε παίκτης τραβάει μια κάρτα, έτσι ώστε ο συμπαίκτης του να μην μπορεί 

να δει τα στοιχεία της.  

 Οι παίκτες παρατηρούν με προσοχή τα στοιχεία της κάρτας τους, χωρίς να 

αποκαλύψουν καμία πληροφορία.  

 Στη συνέχεια ξεκινούν οι ερωτήσεις με σκοπό ο κάθε παίκτης να μαντέψει το 

πρόσωπο στο ταμπλό που υποδεικνύει η κάρτα του συμπαίκτη του. Οι 

ερωτήσεις γίνονται εναλλάξ, αφού έχει οριστεί από την αρχή ποιος παίκτης θα 

ξεκινήσει να ρωτάει πρώτος. 

 Οι παίκτες μπορούν να βοηθηθούν, εφόσον το επιθυμούν, και από την 

βοηθητική κάρτα, στην οποία αναγράφονται στα γερμανικά οι ερωτήσεις. 

 Στις ερωτήσεις η απάντηση πρέπει να είναι μόνο Ja/Nein (ναι/όχι).  

 Οι κενές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παίκτες για να 

καλύπτουν τα πρόσωπα που απορρίπτουν μετά από κάθε ερώτηση.  

 Το παιχνίδι συνεχίζεται για όσους γύρους επιθυμούν οι παίκτες.  Νικητής είναι 

όποιος στο τέλος έχει καταφέρει να μαντέψει πρώτος τα περισσότερα πρόσωπα. 



Reise durch Deutschland (Ταξίδι στη Γερμανία) 

Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων, στρατηγικής και τύχης. 

Στόχοι: Παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου, εμπέδωση λεξιλογίου και 

γραμματικής, απόκτηση γενικών γνώσεων σχετικά με τη χώρα. 

Υλικά:  

- Ταμπλό με τον χάρτη της Γερμανίας 

- 16Χ2 έγχρωμες κάρτες με τα οικόσημα των ομοσπονδιακών κρατιδίων 

- 62 κάρτες ερωτήσεων (μπλε: γενικών γνώσεων, κίτρινες: λεξιλογίου, 

γραμματικής και διαλόγων) 

- Πιόνια και ζάρια 

 

Οι κανόνες του παιχνιδιού 

Ποιος θα καταφέρει να διασχίσει ολόκληρη τη Γερμανία και να αποκτήσει όλα τα 

οικόσημα των ομοσπονδιακών κρατιδίων; 

Παίκτες: Δύο παίκτες ή δύο μικρές ομάδες παικτών 

Αφετηρία: Το Μόναχο 

Προορισμός: To Βερολίνο 

Κερδίζει ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στο Βερολίνο έχοντας πρώτα περάσει από 

όλα τα ομοσπονδιακά κρατίδια και έχοντας πάρει τα οικόσημά τους. (Εναλλακτικά 

κερδίζει ο παίκτης που, όταν φτάσει στο Βερολίνο, θα έχει τα περισσότερα 

οικόσημα.)   

- Οι παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στην αφετηρία, δηλαδή στο Μόναχο, 

και ρίχνουν τα ζάρια, για να δουν ποιος παίζει πρώτος. 

- Ο  πρώτος παίκτης ρίχνει το ζάρι και προχωρά ανάλογα πεδία. Επιλέγει το 

χρώμα μιας κάρτας (μπλε ή κίτρινη), την οποία τραβάει ο συμπαίκτης του και 

του διαβάζει την ερώτηση. Αν ο πρώτος παίκτης απαντήσει σωστά στην 

ερώτηση, κερδίζει την κάρτα με το οικόσημο του κρατιδίου στο οποίο 

βρίσκεται το πιόνι του εκείνη τη στιγμή.  

- Στη συνέχεια ρίχνει το ζάρι ο επόμενος παίκτης και επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία.  

- Υπάρχουν κάρτες με οικόσημα και για τους δύο παίκτες. Ο κάθε παίκτης έχει 

το δικαίωμα να πάρει το οικόσημο ενός κρατιδίου μόνο μια φορά, ακόμα κι 

αν με τη ζαριά που έτυχε παραμένει στα όρια του κρατιδίου και για τον 

επόμενο γύρο. Είναι σαν να χάνει τη σειρά του.   



-  Αν με τη ζαριά που θα τύχει ένας παίκτης ξεπεράσει τα όρια ενός κρατιδίου, 

χωρίς να έχει την ευκαιρία να πάρει το οικόσημο, έχει το δικαίωμα να γυρίσει 

πίσω με την επόμενη ζαριά. Δηλαδή το ταξίδι μέσα στη Γερμανία μπορεί να 

γίνεται προς όποια κατεύθυνση κρίνει ο παίκτης απαραίτητη. 

- Επίσης είναι επιλογή του παίκτη να μην ρίχνει το ζάρι όταν έρχεται η σειρά 

του και να παραμένει στα όρια του ίδιου κρατιδίου για όσους γύρους 

επιθυμεί, επιλέγοντας κάθε φορά μια κάρτα, μέχρι να απαντήσει σωστά και 

να πάρει το οικόσημο. 

 

 

Καλή διασκέδαση! Viel Spaß! 

    

 

 

 


