Οδηγός Η Χαρά του Παιχνιδιού

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον oδηγό
Η Χαρά του Παιχνιδιού της
Disney! Σε αυτόν τον οδηγό,
θα βρείτε ιδέες και
συμβουλές για να
αξιοποιήσετε στο έπακρο
τον ευφάνταστο χρόνο
παιχνιδιού μαζί με τα
παιδιά σας. Θέλουμε να
σας εμπνεύσουμε, ως
γονείς, κηδεμόνες και
παππούδες, να
χρησιμοποιήσετε τη
μαγεία της αφήγησης μας
για να δημιουργήσετε
κοινές πολύτιμες στιγμές
με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα.

Αναφορά: Έρευνα που ανατέθηκε από την Disney, Φεβρουάριος 2022

Όταν µεγαλώνουµε, η ζωή
µπορεί να µοιάζει όλο δουλειά
και καθόλου παιχνίδι - και
µπορεί να είναι δύσκολο να
βρούµε χρόνο για να
παίξουµε. Νέα έρευνα αποκάλυψε
ότι το 75%* από εµάς έχουν
«ξεχάσει» πώς να παίζουν,
ωστόσο το 77%* των γονέων
συµφωνεί ότι τα παιδιά τους
είναι πιο χαρούµενα όταν
οι ίδιοι συµµετέχουν στο παιχνίδι.
Ο ευφάνταστος χρόνος παιχνιδιού
ωφελεί όλους, καθώς µας βοηθά
να αναπτύξουµε δηµιουργικές
και εφευρετικές δεξιότητες για
να κάνουµε µεγάλα όνειρα και
να συνειδητοποιούµε τις
δυνατότητές µας.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν
και εκείνες οι µέρες όπου δεν
νιώθουµε αυτοπεποίθηση όταν
πρόκειται να παίξουµε παιχνίδια
ρόλων µε τα παιδιά ή απλά
νιώθουµε ότι δεν έχουµε
έµπνευση. Αυτός ο οδηγός
δηµιουργήθηκε για να σας δώσει
τα εργαλεία να κάνετε το παιχνίδι
λίγο πιο εύκολο, εµπνευσµένο
από τις αγαπηµένες µας ιστορίες
και χαρακτήρες της Disney, της
Pixar, του Star Wars™ και της
Marvel.
Επιστρατεύσαµε επιπλέον
βοήθεια από το Ινστιτούτο
Φαντασίας (Institute of Iagination), την ειδικό πάνω σε γονεϊκά
θέµατα Sue Atkins και τους
υπεύθυνους των θεατρικών
παραστάσεων της Disney, για να
δείξουµε σε εσάς και στα παιδιά
σας πώς να χρησιµοποιείτε το
δικό σας περιβάλλον για να
τονώσετε τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητα – και πάνω
από όλα, για να διασκεδάσετε
παίζοντας µαζί!
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Ελπίζουµε να απολαύσετε τον οδηγό
παιχνιδιού που δηµιουργήσαµε για
εσάς και τα παιδιά σας. Είναι ένας
συνδυασµός σεναρίων που θα σας
βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τον
κοινό χρόνο παιχνιδιού καθώς και
µια επιλογή από τα πιο πρόσφατα
παιχνίδια που µπορούν να
συµβάλλουν στη µαγεία.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ο ΟΔΗΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε κάθε
ενήλικο που αναζητά λίγη έµπνευση
για τα παιχνίδια µε τα παιδιά του
ηλικίας 3+ ετών.
Τα αρχικά σενάρια περιλαµβάνουν
πολλούς χαρακτήρες από τις
Πριγκίπισσες της Disney και το
Frozen, αλλά µπορείτε να βάλετε στο
παιχνίδι τους αγαπηµένους σας
χαρακτήρες από οποιαδήποτε ταινία
ή εκποµπή, είτε είναι Disney, Pixar,
Star Wars™ ή Marvel!

Συντελεστές Ευφάνταστου Παιχνιδιού

SUE ATKINS
Η Sue είναι µια διεθνώς
αναγνωρισµένη
εµπειρογνώµονας για γονείς
και έχει δηµιουργήσει µια σειρά
από κορυφαίες συµβουλές για
ευφάνταστα παιχνίδια µε τα
παιδιά σας.
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ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΒEN RAWLINGS AND
JENNIFER TYLER
Ο Ben και η Jen είναι µαστερ των
παραστάσεων της Disney – θεατρικοί
ερµηνευτές που διδάσκουν σε ενήλικες
και παιδιά την τέχνη του παιχνιδιού
και της παράστασης µέσω των
θεατρικών παραστάσεων και ταινιών
της Disney. Έχουν δηµιουργήσει µια
σειρά από σενάρια έναρξης παιχνιδιού
για να σας βοηθήσουν να
αντιµετωπίσετε τυχόν αναστολές, να
χαλαρώσετε και να δηµιουργήσετε
ευφάνταστες κοινές ώρες παιχνιδιού
µε όλη την οικογένεια!

Το Ινστιτούτο Φαντασίας βοηθά
να φανταστούµε ξανά τον κόσµο
µαζί και να δηµιουργήσουµε
τον χώρο να αναπτυχθεί η δική
µας φαντασία αλλά και των
παιδιών µας.

Η σημασία του ευφάνταστου παιχνιδιού
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Τα Οφέλη της
Φαντασίας

Το Ινστιτούτο Φαντασίας
εξηγεί τη σημασία του
ευφάνταστου παιχνιδιού
μαζί με τα παιδιά

Η φαντασία μάς επιτρέπει
να είμαστε δημιουργικοί

Η σημασία της φαντασίας

Η φαντασία μας

Γνωρίζατε ότι έχετε µια
υπερδύναµη; Λέγεται φαντασία
και οι άνθρωποι είναι το µόνο
είδος σε αυτόν τον πλανήτη
που µπορούν να την αναπτύξουν.
Η φαντασία µάς επιτρέπει να
ταξιδεύουµε στον χρόνο, να
κοιτάµε πίσω στο παρελθόν ή να
σκεφτούµε ποιο µπορεί να είναι το
µέλλον. Μας επιτρέπει επίσης να
βγούµε έξω από το τρέχον πλαίσιο
και να ξαναφανταστούµε τον
κόσµο στον οποίο ζούµε.
Ο κόσµος µας αλλάζει συνεχώς
και µερικές φορές µπορεί να
µοιάζει ανυπόφορος. Εκεί
αναλαµβάνει η φαντασία!

Καλά νέα! Όλοι έχουµε
φαντασία, γεννιόµαστε µε
αυτήν. Απλώς πρέπει να της
δώσουµε τον χώρο και τον
χρόνο που της αξίζει για
να µας στηρίξει καθώς
µεγαλώνουµε, εξελισσόµαστε
και ανταποκρινόµαστε στις
αλλαγές της ζωής µας.
Ξεκινήστε λοιπόν δίνοντας
στον εαυτό σας την άδεια
να ονειρευτεί και αφήστε το
µυαλό σας να περιπλανηθεί.
Υπάρχουν περισσότερες
ευκαιρίες για αυτό µέσα στην
ηµέρα από ό,τι φαντάζεστε,
ιδιαίτερα όταν ασχολείστε
µε επαναλαµβανόµενες
εργασίες ρουτίνας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η
δηµιουργικότητα µάς βοηθά να
παραµένουµε πιο υγιείς και πιο
ευτυχισµένοι στη ζωή µας.
Η φαντασία µας είναι η σπίθα
για την ικανότητά µας να είµαστε
δηµιουργικοί. Συχνά συνδέουµε
τη δηµιουργικότητα µε θέµατα
όπως η τέχνη ή η µουσική, αλλά
πιστεύουµε ότι µπορείτε να
εφαρµόσετε τη δηµιουργικότητά
σας σε οτιδήποτε. Σας βοηθά να
δηµιουργήσετε νέες ιδέες και να
εφαρµόσετε τη σκέψη σας
δηµιουργώντας κάτι που είναι
πρωτότυπο και που προσθέτει
αξία σε εσάς και στους άλλους.

Η φαντασία δίνει τη δυνατότητα
να είμαστε φιλόδοξοι
Από το πρώτο σηµάδι σε έναν τοίχο
µιας σπηλιάς µέχρι τα πρώτα
βήµατα στη Σελήνη, οι µεγαλύτερες
εξελίξεις µας ξεκίνησαν χάρη στη
φαντασία κάποιου. ∆εν θα
οδηγούσαµε ποδήλατα, δεν θα
διαβάζαµε βιβλία, δεν θα ανάβαµε
τα φώτα στο σπίτι µας, αν κάποιος

δεν είχε πρώτα φανταστεί και
µετά σχεδιάσει αυτές τις ιδέες.
Όλοι έχουµε την ικανότητα να
δίνουµε ζωή στις ιδέες µας και να
φιλοδοξούµε ότι συνεισφέρουµε
θετικά στον κόσµο. Η φαντασία
πυροδοτεί πάθος και σκοπό στη
ζωή µας.

Η φαντασία είναι μαγική
Αν δηµιουργήσουµε το κατάλληλο
περιβάλλον για παιχνίδι, η
φαντασία µας θα ανθίσει.
Απλώς αφιερώστε λίγο χρόνο
για να παρακολουθήσετε το παιδί
σας να παίζει καθώς µετατρέπει
τα πράγµατα γύρω του σε µια
µαγική εµπειρία. Ένα κουτί από
χαρτόνι µπορεί να γίνει ένα
πειρατικό πλοίο ή η µπανιέρα ένας
νέος θαλάσσιος κόσµος. Το σπίτι
σας είναι ένας ευφάνταστος
κόσµος που περιµένει να
ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού µε τα παιδιά σας.

10 συμβουλές για ευφάνταστο παιχνίδι με τα παιδιά

Η ειδικός σε θέματα γονέων Sue Atkins
δίνει τις 10 πιο σημαντικές συμβουλές της
για το παιχνίδι με τα παιδιά:
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ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
Χαλαρώστε,
δείξτε ενδιαφέρον,
επιδοκιµασία
και ενθάρρυνση.

ΚΑΝΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Όπως "Τι πιστεύεις
ότι θα συµβεί αν…;"
ή «τι άλλο µπορείς
να κάνεις µε…;»

1
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ

∆ώστε ένα αντικείµενο,
παιχνίδι ή δραστηριότητα
στο παιδί σας και µετά δείτε
τι κάνει µε αυτό.

Αυτό θα σας πει ποιες
δραστηριότητες προτιµά
το παιδί σας, εποµένως
καθοδηγηθείτε από αυτές
και ακολουθήστε τη ροή.
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ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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ΒΓΕΙΤΕ ΕΞΩ

Εκφράστε πόσο διασκεδάσατε
µε τη συµµετοχή σας και
συγχαρείτε όλα τα παιδιά
για τη συµµετοχή.

Αφήστε το παιδί σας
να βιώσει το παιχνίδι
µε το νερό, τον αέρα
και το χώµα.

8
7

ΠΑΙΞΤΕ
ΤΑΚΤΙΚΑ
Περάστε χρόνο παίζοντας µαζί
κάθε µέρα, να είστε συνεπείς
και να κάνετε τον κοινό χρόνο
ξεχωριστό.

ΕΠΑΙΝΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Αφήστε το παιδί σας
να καταλάβει τι σας αρέσει
και να είστε συγκεκριµένοι
επαινώντας την καλή του
συµπεριφορά, όπως όταν παίζει
όµορφα µε τους φίλους
ή τα αδέρφια του.
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ΝΑ ΕΙΣΤΕ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟΙ
Ενθαρρύνετε το παιδί σας
και δείξτε του ότι έχει την
πλήρη προσοχή σας.
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ΔΕΙΞΤΕ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ
∆είξτε στο παιδί σας
ότι είστε ενθουσιασµένοι
που θα παίξετε µαζί του.

Οδηγός η Χαρά του Παιχνιδιού
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Μπείτε στο

Κ Λ I MΑ
M
Oι ειδικοί σε θέματα θεατρικών παραστάσεων της Disney, Βen και Jen
δημιούργησαν μια διασκεδαστική
σειρά παιχνιδιών για για εσάς και τα παιδιά σας.

Μπείτε στο κλίμα
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Ξεχάστε τα όλα !
και κουνηθείτε

Κούνηµα αντίστροφης µέτρησης – όλοι
πρέπει να κουνήσουν κάθε µέρος του
σώµατος, µε την αντίστροφη µέτρηση
8,7,6,5,4,3,2,1!
∆είξτε στα παιδιά πώς µπορεί να γίνει
αυτό όρθιοι ή καθιστοί και εξηγήστε πώς
η αντίστροφη µέτρηση σας βοηθά να
ετοιµαστείτε και να προετοιµάσετε τη
διάθεση σας για σωµατική κίνηση.
Μπορείτε να κουνηθείτε µε κάποιο από τα
αγαπηµένα σας τραγούδια της Disney και
ακόµα να χορέψτε µόλις τελειώσετε!
Τα παιδιά θα µπορούσαν να
προσποιηθούν ότι είναι ο Όλαφ, η Άννα
ή η Έλσα από το Frozen ή µια από τις
πριγκίπισσες της Disney ενώ όλοι
χορεύετε!

Μπείτε στο κλίμα
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Ένα άτοµο παίζει τη Nεραϊδονονά
από τη Σταχτοπούτα,
χρησιµοποιώντας ένα µαγικό
ραβδί για να µαγέψει τους άλλους.
Καθώς το κάνετε, ρωτάτε «τι θα
φορέσουµε σήµερα;»

Καθώς τα παιδιά φωνάζουν
τις απαντήσεις, πρέπει να
προσποιούνται ότι ντύνονται –
µε τα γυάλινα γοβάκια της
Σταχτοπούτας, τα παγοπέδιλα
της Έλσας ή τις στρατιωτικές
µπότες της Μουλάν.

Μπορείτε επίσης να φέρετε
και τις στολές εδώ, ή και
αληθινά ρούχα.
Πρέπει να προτρέπονται
όλοι να σκεφτούν πώς κάθε
αντικείµενο τους κάνει να
κινούνται διαφορετικά, πώς
επηρεάζει τη γλώσσα του
σώµατός τους, τη φωνή τους
και πώς ενεργούν.

Μόλις κατακτήσετε το παιχνίδι
µε τα παπούτσια, περάστε σε
αξεσουάρ, ίσως ακόµη και ένα
ζευγάρι φτερά ή την µακριά
πλεξούδα της Ραπουνζέλ.

Μπείτε στο κλίμα
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Σταθείτε σε έναν κύκλο και πείτε µια ιστορία
µαζί, µε κάθε άτοµο να λέει τρεις έως πέντε
λέξεις τη φορά. Γιατί να µην το κάνετε µε
θέµα το Frozen, τον Spider-Man ή το
Star Wars™ – για παράδειγµα, ο τίτλος
θα µπορούσε να είναι «Οι ∆ιαστηµικές
Περιπέτειες του Όλαφ», «Το Ταξίδι του
Spider-man στον Άρη», ή «Ο Darth Vader
το σκάει στην Ζούγκλα»!
∆εν υπάρχουν όρια εδώ ∆ώστε χώρο στην φαντασία σας!
Μόλις πείτε µια ιστορία µαζί,
ήρθε η ώρα να την παίξετε!

Χρησιµοποιείστε τις κούκλες
Έλσα και Άννα µε λαµπερά φορέµατα
για να ζωντανέψετε το παιχνίδι

Οδηγός η Χαρά του Παιχνιδιού
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Ανακαλύψτε ξανά το
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Tώρα ήρθε η ώρα να δοκιμαστείτε σ' αυτά
τα απολαυστικά σενάρια παιχνιδιού!

Ανακαλύψτε ξανά το Παιχνίδι
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ΣΤΕΙΤΕ

ΦΑΝΤΑ

∆είτε αν µπορείτε να βρείτε µια
βάρκα – για παράδειγµα τον
καναπέ, το χαλί ή µια κουβέρτα;
Μπείτε µαζί στη βάρκα και
φανταστείτε πως θα σαλπάρει.
Χρειάζεται να κάνετε κουπί;
Χρειάζεται να ανοίξετε ένα πανί;
Προσοχή µην βραχούν τα πόδια σας!

α
Τε Κ / Tε Φίτι

ΑΝΟΙ
ΠΑΝΙ ΞΤΕ
Α

Μπορείτε να γίνετε η Βαϊάνα, ο
Μάουι, οποιοσδήποτε
άλλος χαρακτήρας επιλέξετε σε
αυτήν την περιπέτεια – ή απλώς
να είστε ο εαυτός σας!

Στο ταξίδι σας, ποιον και τι µπορεί
να συναντήσετε;
Προσοχή, ένα µεγάλο κύµα µπορεί
να σας βγάλει από το σκάφος σας,
φροντίστε να κολυµπήσετε πίσω!
Οι πειρατές της Κακαµόρα θα
µπορούσαν να επιτεθούν... φύγετε
ή προσπαθήστε να αντεπιτεθείτε!

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
Μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί
της Βαϊάνα – το Μοτουνούι - για να
πάρετε καρύδες ή να πάτε στα βάθη
του Λάλοταϊ (το βασίλειο των
τεράτων) για να σώσετε τον γάντζο
του Μάουι. Που θα θέλατε να πάτε;
Σε οποιοδήποτε σηµείο του ταξιδιού
σας, αν κάποιος φωνάξει
«Tε Κα» σηµαίνει ότι το πάτωµα είναι
πλέον λάβα! ∆οκιµάστε να κατεβείτε
από το σκάφος µε προσοχή!
Αν κάποιος φωνάξει «Τε Φίτι», η
λάβα εξαφανίζεται και η ειρήνη
αποκαθίσταται…µέχρι να ακουστεί
ξανά το Τε Κα! Γρήγορα, τρέξτε!
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Ανακαλύψτε ξανά το Παιχνίδι

Ο
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Ε

ΕΠΙΛΕΞΤΕ

ΧΤΙΣΤ

Πρώτα, επιλέξτε τον αγαπηµένο
σας χαρακτήρα από τον Μίκυ
και τους φίλους του – είσαι η Μίννι
Μάους, ο Ντόναλντ Ντακ ή ο Γκούφι;
Τώρα µετρήστε αντίστροφα µαζί:
"3, 2, 1, δείξε τον εαυτό σου!" και
πάρτε µια στάση που ζωντανεύει
τον χαρακτήρα σας,
συµπεριλαµβανοµένων των
εκφράσεων του προσώπου.
Ανακοινώστε ποιος είστε –
«Είµαι ο Ντόναλντ Ντακ!»

Στη συνέχεια, προσποιηθείτε ότι
είστε έξω για δείπνο ο ένας µε τον
άλλον, µιλώντας όπως αυτοί οι
χαρακτήρες. Κάντε ο ένας στον
άλλο ερωτήσεις όπως «Τι έχει για
επιδόρπιο;», «Προτιµάς µαγιονέζα
ή σάλτσα ντοµάτας;» και «Θα
διάλεγες σοκολάτα ή γλυκά αν
έπρεπε να έχεις µόνο ένα για
πάντα;».
Όσες περισσότερες λεπτοµέρειες
προσθέτετε για το φανταστικό µέρος
που είστε και τους χαρακτήρες που
υποδύεστε, τόσο περισσότερο
µπορείτε να απολαύσετε ο ένας τις
ιδέες του άλλου!

ΠΑΓΩΣ

ΤΕ

Σε οποιαδήποτε στιγµή στο παιχνίδι,
κάθε χαρακτήρας µπορεί να πει
ΠΑΓΩΣΕ! Όταν συµβεί αυτό, οι
χαρακτήρες πρέπει να παγώνουν
µαγικά. Ο παίκτης που είπε ΠΑΓΩΣΕ
γίνεται τώρα νέος χαρακτήρας.

Προσθέστε µαγεία
µε ένα λούτρινο
Μίκυ ή Μίννι

ΑΚΟΜΑ
Μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι
με τους αγαπημένους σας χαρακτήρες της Disney,
του Star Wars™, της Marvel και της Pixar!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ
ΝΕΑ ΠΛΑΣΜ
ΑΤΑ

Ανακαλύψτε ξανά το Παιχνίδι

Η ΧΙΟΝΑΤΗ

Όταν εµφανίζονται
πλάσµατα του δάσους,
κάποιος παίζει
τον ρόλο του ζώου.
«Γεια, µε λένε Κύριλλο
Σκίουρο, καλώς ήρθατε στο
σπίτι µου! Αυτό είναι το
αγαπηµένο µου δέντρο, το
Φυλλαράκι!»

ΣΥΝΑΝΤΑ ΖΩΑ

ΤΟΥ

ΚΙΑ

ΔΑΣΟΥΣ
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ΜΠΕΙΤΕ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ
Ένα άτοµο γίνεται η Χιονάτη
ή όλοι µαζί µπορείτε να
αναλάβετε τον ρόλο.

Πόσα ζώα συναντήσατε
σήµερα στο δάσος; Ίσως
δείτε ένα κουνελάκι να
τρυπώνει, να ταΐσετε τα
πουλιά ή να τραγουδήσετε
το αγαπηµένο σας τραγούδι
της Χιονάτης µε ένα ελάφι!

Ο

ΣΚΗΝΙΚ

Μόλις ξεφύγατε από το κάστρο µετά
τις προειδοποιήσεις του κυνηγού για
τη Βασίλισσα. Βρίσκεστε στα
κοντινά δάση.
Aφιερώστε χρόνο για να πλάσετε
τα δάση µε την φαντασία σας
χρησιµοποιώντας το περιβάλλον του
σπιτιού σας – τα φυτά εσωτερικού
χώρου µπορεί να είναι δέντρα, ένα
χαλί µπορεί να είναι λάσπη στο
έδαφος, ένα παιχνίδι µπορεί να
είναι πουλί.
Αλληλεπιδράστε και διασκεδάστε µε
κάθε νέο πράγµα. Για παράδειγµα:
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«Βλέπω ψηλά δέντρα!»
Πηγαίνετε όλοι και
αγκαλιάστε δέντρα!
«Ναι, και βλέπω λάσπη στο Ε∆ΑΦΟΣ!»
Όλοι τσαλαβουτάνε
τα πόδια τους στη λάσπη.
«Ναι, και βλέπω έναν µικρό
σκίουρο να θάβει καρύδια
στο λασπωµένο έδαφος!»
Πάµε να γνωρίσουµε
τον σκίουρο!

Προσθέστε µαγεία
µε την κούκλα Χιονάτη
µε λαµπερό φόρεµα

ΑΚΟΜΑ
Στην επόμενη βόλτα σας έξω, δείτε πόσα ζώα μπορείτε
να εντοπίσετε! Δώστε τους ένα όνομα, μια φωνή
και ζωντανέψτε τα στον επόμενο ευφάνταστο χρόνο
παιχνιδιού μαζί με τα παιδιά σας στο σπίτι!

Ανακαλύψτε ξανά το Παιχνίδι
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ΜΠΕΙΤΕ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ
Άννα, Έλσα, Κρίστοφ, Σβεν, Μπρούνι
– µπορείτε είτε να γίνετε αυτοί οι
χαρακτήρες είτε να χρησιµοποιήσετε
τα παιχνίδια σας ως πρωταγωνιστές
της παράστασης!

ΣΚΗΝΙΚΟ
Προσπαθήστε να µάθετε γιατί λιώνει
ο πάγος σε ένα από αυτά τα µέρη το Μαγεµένο ∆άσος, το Παλάτι του
Πάγου, το Παντοπωλείο ο
περιπλανόµενος ταξιδιώτης και
σάουνα του Όακεν. Μπορείτε να
σκεφτείτε άλλες τοποθεσίες;
Μόλις αποφασίσετε πού θα πάτε,
πηδήξτε στο έλκηθρο του Κρίστοφ
(που θα µπορούσε να είναι ο
καναπές ή οι καρέκλες σας) και
οδηγήστε σε αυτό το µέρος.
Προσθέστε µαγεία µε
την µουσική του Frozen
για να ακούτε τα τραγούδια
καθώς παίζετε
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Ας προσποιηθούµε ότι κυνηγάµε τον
Μπρούνι για να µάθουµε το µυστικό
του λιωµένου πάγου. Αυτή είναι η
πρώτη σκηνή, µπορείτε να
ολοκληρώσετε την ιστορία;

ΑΝΝΑ: Έλσα, βοήθεια! Ξεφεύγει από
τα µάτια του, τι να κάνουµε;

ΕΛΣΑ: ∆εν ξέρω, δεν µπορώ να

συνεχίσω.

ΚΡΙΣΤΟΦ: Μην ανησυχείς, έρχεται

ο Σβεν!

Ο Σβεν τρέχει να σώσει
ΕΛΣΑ: Σβεν, γρήγορα, µην τον

χάσεις! Είναι ο µόνος που ξέρει
γιατί λιώνει ο πάγος.

ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!
Πώς θα ενεργούσατε σε κάθε μέρος;
Το Μαγεμένο Δάσος θα μπορούσε
να είναι μυστηριώδες και η σάουνα
μπορεί να είναι ζεστή και χαλαρωτική!
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Η ΚΟΥΖΙΝΑ
ΤΗΣ ΤΙΑΝΑ
Η σκηνή είναι στημένη
για να προσποιηθούν όλ
οι
ότι φτιάχνετε στιφάδο,
τη σπεσιαλιτέ της Τιάνα.

ΤΙ ΘΑ
ΕΙΤΕ
ΧΡΕΙΑΣΤ
Μερικά πράγµατα από την κουζίνα,
όπως ένα µπολ, µαγειρικά σκεύη,
πιάτα και φλιτζάνια.

ΜΠΕΙΤΕ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ
Ένας από εσάς γίνεται η Τιάνα και
η κουζίνα σας ανήκει! Όλοι οι άλλοι
είναι εκεί για να βοηθήσουν την
Τιάνα να φτιάξει το εφευρετικό,
µοναδικό στιφάδο της!

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ
ΣΤΙΦΑΔΟ
Αυτή η κατσαρόλα µε στιφάδο
θα είναι πραγµατικά ξεχωριστή,
καθώς αυτό που θα περιλαµβάνει
εξαρτάται από την Τιάνα.
Κάντε µερικές ερωτήσεις για να
ξεκινήσετε όπως:
Ποιο είναι το αγαπηµένο σου
φαγητό; Φανταστείτε πώς νιώθουµε
όταν τρώµε το αγαπηµένο µας
φαγητό! Βάλτε το στην κατσαρόλα!
Ποιο είναι το λιγότερο αγαπηµένο
σας φαγητό; Τι δεν σας αρέσει σε
αυτό; Ίσως αυτό να µην ταιριάζει στο
στιφάδο!
Ποιο ποτό θα ταίριαζε καλά µε αυτό;
Πώς θα το σερβίρατε;.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ
Φανταστείτε ότι κάθεστε στο
τραπέζι για να απολαύσετε το
ιδιαίτερο στιφάδο της Τιάνα!
Ποιος είναι εκεί και ποιοι ειδικοί
καλεσµένοι θα έρθουν για δείπνο;
Συµβαίνει κάτι συναρπαστικό στο
τραπέζι; Συνεχίστε τη δική σας
ιστορία και µην ξεχάσετε το
επιδόρπιο!

Θα µπορούσατε να καλέσετε
την κούκλα Τιάνα
µε λαµπερό φόρεµα σαν
επίτιµη προσκεκληµένη
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Μ

µαξιλάρι, µια κουβέρτα ή ένα
σηµείο στο χαλί – αυτό είναι
τώρα το µαγικό σας χαλί!

ΤΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΦ

Τώρα αποφασίστε πού
θέλετε να πάτε – είτε στον
πραγµατικό κόσµο είτε στο
κόσµο της Γιασµίν, όπως µια
αγορά στην Άγκραµπα. Αλλά
περιµένετε, πώς θα πετάξετε
το χαλί; Απογειώνεται
µαγικά ή χρειάζεται να πείτε
ή να τραγουδήσετε κάτι για
να πετάξετε στον αέρα;

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Τώρα είστε στον αέρα,
το επόµενο κεφάλαιο της
ιστορίας εξαρτάται από εσάς!
Βοηθήστε να κατευθύνετε
τη σκηνή σας κάνοντας
ερωτήσεις όπως:
Πού θέλετε να πάτε σήµερα;
Γιατί θα θέλατε να πάτε εκεί;
Κάνει ζέστη ή κρύο εκεί;
Πόσο γρήγορα πετάτε;
Τι θέλετε να κάνετε όταν
φτάσετε στον προορισµό σας;

ΑΚΟΜΑ
Προσθέστε µαγεία µε το LEGO
σετ Disney Princess Jasmine
and Mulan. Μπορείτε να πάτε
εκεί µε το µαγικό σας χαλί.

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί
από πολλούς παίκτες, οπότε αρπάξτε όσες
κούκλες και χαρακτήρες μπορείτε να βρείτε
και δώστε τους μια εμπειρία στο ιπτάμενο χαλί.
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ΖΩΓΡΑΦ

Κάθε άτοµο πρέπει να σχεδιάσει
και να χρωµατίσει τον χαρακτήρα
Spider-Man που θέλει να υποδυθεί –
θα µπορούσατε να είστε ο Peter
Parker, ο Green Goblin, η Mary Jane,
η Spider-Woman ή οποιοσδήποτε
άλλος.

ΜΠΕΙΤΕ
ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ
Τώρα έχετε σχεδιάσει τον
χαρακτήρα σας, ήρθε η ώρα
να συµπεριφέρεστε σαν αυτόν!
Για να µπείτε στον ρόλο, ο κάθε
ένας πρέπει να εξασκηθεί:
Πώς περπατούν και κινούνται οι
χαρακτήρες; Φορούν µπότες,
παπούτσια ή είναι ξυπόλητοι;
Μιλήστε σαν τον χαρακτήρα σας!
Πώς µιλάνε; Από που είναι;

Μετά… µεταµορφωθείτε σε αυτόν
τον χαρακτήρα!

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τώρα ξέρετε λίγα περισσότερα ο
ένας για τον άλλον, τι γίνεται όµως
µε τα µέρη από όπου προέρχεστε;
Ξεκινήστε την επόµενη σκηνή
επισκεπτόµενοι την πατρίδα ενός
χαρακτήρα!
Προσθέστε δράση µε έναν εκτοξευτή
ιστού Spider-Man Hero Nerf Blaster!
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ένα άτοµο αναλαµβάνει τον
ρόλο του Darth Vader, ο οποίος
πρέπει να µαντέψει τι ήχους
βγάζουν όλοι οι άλλοι.
Ο καθένας σκέφτεται κάτι ή
κάποιον από το Star Wars™.
Κάνουν εναλλάξ τον ήχο αυτού
του ατόµου ή του πράγµατος –
πώς ακούγεται το Millennium
Falcon; Τι γίνεται µε ένα
φωτόσπαθο;
Όταν το άτοµο που παίζει τον
Darth Vader µαντεύει τον ήχο,
πρέπει να τον πουν µε τη φωνή
του.
Παίξτε µέχρι να έχουν όλοι την
σειρά τους.

ΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕ
Τώρα που εξασκηθήκατε,
µπορείτε να περάσετε και σε
άλλους χαρακτήρες, όπως ο
Luke Skywalker!
Όλοι οι άλλοι στο δωµάτιο
πρέπει να µαντέψουν ποιος είστε.
Μπόνους πόντοι για όσους
κάνουν τον καλύτερο ήχο!
Προσθέστε διασκέδαση
στην εµπειρία µε την
interactive φιγούρα
Star Wars™ Darth Vader!
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ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΑ
Καλώς ήρθα
τε στους αγώ
νες
του Κυπέλλο
υ Πίστον
ΞΕΚΙΝΑΜΕ
Ζητήστε από όλους να επιλέξουν
έναν χαρακτήρα από τα
Αυτοκίνητα – ποιος είναι ο
Κεραυνός Μακουίν; Ποιος είναι
ο Μπάρµπας;
Καθένας από εσάς ανακοινώνει
τον χαρακτήρα του και κάνει τον
ήχο της κόρνας του αυτοκινήτου.
Τρίζει; Είναι ∆ΥΝΑΤΟ;

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Καθίστε στο πάτωµα ή σε έναν
υπαίθριο χώρο παιχνιδιού και
φανταστείτε ότι πρόκειται να
αγωνιστείτε µεταξύ σας. Πώς
αισθάνεστε; Τι φωνάζετε
στους ανταγωνιστές σας;
Τώρα - οδηγήστε!

Μείνετε καθισµένοι στο πάτωµα, αλλά
προσποιηθείτε ότι οδηγείτε πολύ
γρήγορα στην πίστα. Στρίβετε καθώς
παίρνετε τις στροφές, φρενάρετε
ξαφνικά όταν κάτι µπαίνει στο δρόµο
σας, δώστε γκάζι στον κινητήρα για να
πάτε πιο γρήγορα!
Παίξτε το αγαπηµένο σας τραγούδι της
Disney•Pixar στο παρασκήνιο για να
οδηγήσετε!

Προσθέστε στη µαγεία φέρνοντας
τα αυτοκινητάκια Cars στον αγώνα!

Ανακαλύψτε ξανά το Παιχνίδι
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ΘΕΣ ΧΙΟΝΑΘΡΩΠΟ

ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ

Α

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΛΙΜ

Σκεφτείτε όλα τα διασκεδαστικά
πράγµατα που µπορείτε να κάνετε
στο χιόνι. Πετάτε χιονόµπαλες,
φτιάχνετε αγγελάκια χιονιού,
πιάνετε χιονονιφάδες στη
γλώσσα σας ή φτιάχνετε τον δικό
σας χιονάνθρωπο Όλαφ;
Κάνει κρύο εκεί έξω, γι' αυτό
φανταστείτε ότι φοράτε το
καλύτερο χειµερινό σας ντύσιµο.
Μην ξεχάσετε το κασκόλ, το
καπέλο και τα γάντια σας! Πόσο
άνετα νιώθετε όταν τα φοράτε
αυτά;

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ
Ένας από εσάς κάνει την ερώτηση
«Θέλετε να... φτιάξουµε
χιονάθρωπο;»
Οι άλλοι παίκτες αρχίζουν να
φτιάχνουν µαζί έναν χιονάνθρωπο.
Φροντίστε να µαζέψετε αρκετό
χιόνι. Χρειάζεστε ξύλα για τα χέρια;
Τι θα χρησιµοποιήσετε για τη µύτη
και τα µάτια του;

Μόλις είστε ευχαριστηµένοι µε τη
δηµιουργία σας, κάποιος άλλος
ξεκινά µια νέα δραστηριότητα µε
µια ερώτηση όπως «Θέλετε να…
πάµε βόλτα µε το έλκηθρο µε οδηγό
την Έλσα;»
Όλοι σταµατούν, κάθονται στο
πάτωµα ο ένας πίσω από τον άλλο
και προσποιούνται ότι είναι σε ένα
έλκηθρο µε κάποιον που κρατά την
κούκλα Έλσα που τραγουδά. Όποια
κατεύθυνση κι αν κλίνει ο
µπροστινός, όλοι πρέπει να
ακολουθήσουν.

Θυµηθείτε, η επικοινωνία για
το τι κάνετε είναι το κλειδί για
την ευφάνταστη εµπειρία.

ΑΚΟΜΑ
Υπάρχουν πολλές περισσότερες παραλλαγές
για ευφάνταστα παιχνίδια για να παίξετε,
όπως να κάνετε πατινάζ στον πάγο, να
φτιάξετε αγγέλους στο χιόνι ή να φτιάξετε
ένα παλάτι στον πάγο!

