
Ο∆ΗΓΙΕΣ

• Εκτυπώστε και κόψτε τις φιγούρες (Άη Βασίλης, Ρούντολφ, χιονάνθρωπος), τις κάρτες και τα µπισκότα.   

• Στερεώστε τις 3 φιγούρες σε µια επιφάνεια (τραπέζι, πάτωµα).

• Γυρίστε ανάποδα τις κάρτες µε τις εντολές και τοποθετήστε στη µέση σε µια στοίβα.

• Ο κάθε παίκτης πρέπει να διαλέξει 5 κάρτες - µπισκότα και να τις κρατήσει κοντά του. Αυτά θα είναι τα 
µπισκότα του παίκτη. Οι υπόλοιπες κάρτες µένουν ανοιχτές για όλους στη µέση του τραπεζιού.

• Οι παίκτες, ο καθένας µε τη σειρά του, παίρνουν µία κάρτα - εντολή και ακολουθούν τις οδηγίες. Για παράδειγµα, 
αν η κάρτα λέει: Ο Άη Βασίλης θέλει ένα µπισκότο σε σχήµα κύκλου, ο παίκτης παίρνει το µπισκότο και το βάζει 
µπροστά στη φιγούρα του Άη Βασίλη. Αν ο παίκτης δεν έχει στην κατοχή του το συγκεκριµένο µπισκότο, µπορεί να 
το εντοπίσει στις υπόλοιπες κάρτες - µπισκότα που είναι ανοιχτές µπροστά στους παίκτες. 

• Το παιχνίδι κρατάει µέχρι κάποιος παίκτης καταφέρει να ξεφορτωθεί όλα του τα µπισκότα.

SPECIAL Κ ΑΡΤΟΥΛΕΣ

• Αν σας τύχει κάρτα που λέει ότι ο Άη Βασίλης ή ο Ρούντολφ και ο χιονάνθρωπος δεν θέλουν ένα συγκεκριµένο 
µπισκότα, πρέπει να δείτε αν ο Άη Βασίλης ή ο Ρούντολφ και ο χιονάνθρωπος έχουν µπροστά τους αυτό το µπισκότο. 
Αν το έχουν, αφαιρέστε το από την προσωπική στοίβα του χαρακτήρα. 

• Ανταλλαγη Μπισκοτων: ο παίκτης ανταλλάζει όλα τα µπισκότα των 2 χαρακτήρων.

• Πισω στην Αρχικη Στοιβα: όλα τα µπισκότα που έχει ο χαρακτήρας επιστρέφουν στις ανοιχτές 
κάρτες - µπισκότα στη µέση του τραπεζιού.

• 2 Μπισκοτα: ακολουθείτε κανονικά τις οδηγίες. 
*tip: αφαιρέστε τις κάρτες από το παιχνίδι για να το κάνετε πιο δύσκολο.

*Αν δεν υπάρχει αυτό το µπισκότο στην κατοχή του Άη Βασίλη κτλ, συνεχίστε µε τον επόµενο παίκτη.

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι  -  Ο∆ΗΓΙΕΣ



ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 1η

Ο Άη Βασίλης 
θέλει ένα

µπισκότο µε 
τρούφα.

Ο Άη Βασίλης 
θέλει ένα κόκ-
κινο µπισκότο 
χωρίς τρούφα.

Ο Άη Βασίλης 
δεν θέλει πράσι-

να µπισκότα.
∆ώσε κάτι άλλο.

Ο Άη Βασίλης 
θέλει ένα 

µπισκότο σε
σχήµα κύκλου.

Ο Άη Βασίλης 
δεν θέλει 

στρογγυλά 
µπισκότα.

Ο Άη Βασίλης 
δεν θέλει 
µπισκότα       
σε σχήµα

J



Ο Ρούντολφ
θέλει ένα

κίτρινο
µπισκότο.

Ο Ρούντολφ δεν
θέλει κόκκινα 

µπισκότα.

Ο Ρούντολφ 
δεν θέλει µπι-
σκότο σπιτάκι.

Ο Ρούντολφ
θέλει ένα
κόκκινο

µπισκότο.

Ο Ρούντολφ
θέλει ένα
πράσινο

µπισκότο.

Ο Ρούντολφ
θέλει ένα
γαλάζιο

µπισκότο.

*∆ες τις οδηγίες.*∆ες τις οδηγίες.

ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 2η



∆ώσε ένα µπι-
σκότο σε σχήµα 
αστεριού στον
χιονάνθρωπο.

∆ώσε ένα 
µπισκότο

σπιτάκι στον
χιονάνθρωπο.

∆ώσε ένα
µπισκότο µε 
τρούφα στον 

χιονάνθρωπο.

∆ώσε στον
χιονάνθρωπο
ένα µπισκότο,

αλλά όχι
κίτρινο.

∆ώσε ένα 
µπισκότο µε 
ρίγες στον

χιονάνθρωπο.

∆ώσε στον
χιονάνθρωπο
ένα µπισκότο,

αλλά όχι
γαλάζιο.

ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 3η



Ο Ρούντολφ 
θέλει ένα

µπισκότο µε
τρούφα.

Ο Ρούντολφ 
θέλει ένα

µπισκότο σε
σχήµα κύκλου.

Ο Άη Βασίλης 
θέλει ένα

µπισκότο µε 
παραπάνω από

ένα χρώµα

Ο Άη Βασίλης 
θέλει ένα
πράσινο 

µπισκότο.

∆ώσε δύο
µπισκότα στον

Άη Βασίλη!

∆ώσε δύο
µπισκότα στον

Ρούντολφ.

ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 4η



∆ώσε ένα
πράσινο µπι-
σκότο στον

χιονάνθρωπο.

∆ώσε ένα
γαλάζιο µπι-
σκότο στον

χιονάνθρωπο.

∆ώσε δύο
µπισκότα στον
χιονάνθρωπο!

Βάλε όλα τα 
µπισκότα του

Άη Βασίλη 
στην αρχική

στοίβα!

Βάλε όλα τα 
µπισκότα του

Ρούντολφ
στην αρχική

στοίβα!

Βάλε πίσω 
στη στοίβα όσα 
µπισκότα έχει ο 
χιονάνθρωπος!

ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 5η



Ο Ρούντολφ
δίνει ένα από 
τα µπισκότα 
του στον Άη 

Βασίλη.

Ο Άη Βασίλης
δίνει ένα από 
τα µπισκότα 

του στον 
Ρούντολφ.

Ο χιονάνθρωπος
δίνει ένα από τα 

µπισκότα του 
στον Ρούντολφ.

 Ρούντολφ <-->
Άη Βασίλης

Ανταλλαγή 
µπισκότων!

Άη Βασίλης <--> 

Ανταλλαγή 
µπισκότων!

χιονάνθρωπος

Χιονάνθρωπος
<-->  Ρούντολφ 

Ανταλλαγή 
µπισκότων!

ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Σελίδα 6η



ΚΟΨΕ ΤΙΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ



ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Μπισκότα



ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Μπισκότα



ΚΟΨΕ ΤΙΣ Κ ΑΡΤΕΣ Μπισκότα


