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ΗΛΙΚΙΑ

2–4
ΠΑΙΚΤΕΣ8+

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταμπλό παιχνιδιού, 100 Γράμματα, Σακουλάκι για τα Γράμματα, 4 Βάσεις για το 
Στήσιμο των Γραμμάτων

ΣΤΟΧΟΣ
Να δημιουργήσετε λέξεις για να κερδίσετε τους περισσότερους βαθμούς!  

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
• Τοποθετήστε όλα τα γράμματα στο σακουλάκι για τα γράμματα.

• Κάθε παίκτης παίρνει μια βάση και την τοποθετεί μπροστά του.

• Πάρτε μολύβι και χαρτί (δεν περιλαμβάνονται) για να σημειώνετε τη 
βαθμολογία. Επιλέξτε έναν παίκτη ο οποίος θα σημειώνει τη βαθμολογία.

• Όλοι οι παίκτες τραβούν ένα γράμμα από το σακουλάκι - ο παίκτης με το 
γράμμα που είναι πιο κοντά στο γράμμα «A» παίζει πρώτος. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται προς τα αριστερά. 

• Επιστρέψτε όλα τα γράμματα στο σακουλάκι και ανακινήστε το.

• Κάθε παίκτης με τη σειρά παίρνει επτά γράμματα. Μην αφήσετε τους 
αντιπάλους σας να δουν τα γράμματά σας! 

• Να έχετε κοντά σας ένα λεξικό για οποιαδήποτε δυσκολία. 

• Το λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επίλυση διαφωνιών!

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Ο πρώτος γύρος

1. Σχηματίστε μια λέξη με δύο ή περισσότερα 
γράμματα.

2. Η λέξη σας πρέπει να καλύπτει ένα από 
τα τέσσερα κεντρικά τετράγωνα και να 
διαβάζεται οριζόντια ή κάθετα. 

3. Κερδίζετε 2 βαθμούς για κάθε γράμμα (για 
οποιαδήποτε λέξη σε ένα μόνο επίπεδο). 
Ανακοινώστε τη βαθμολογία σας. 

4. Γεμίστε ξανά τη βάση σας με επτά γράμματα. 

Σε κάθε επόμενο γύρο

1.  Παίξτε ένα ή περισσότερα γράμματα από τη βάση σας για να σχηματίσετε 
μια λέξη.

 •  Δημιουργήστε μια νέα λέξη συνδέοντας την σε μια υπάρχουσα λέξη ή 
στοιβάζοντας ένα ή περισσότερα γράμματα πάνω σε γράμματα μιας ήδη 
υπάρχουσας λέξης για να την αλλάξετε.

 •  Όλα τα γράμματα πρέπει να παίζονται σε μία μόνο γραμμή και η λέξη να 
διαβάζεται οριζόντια ή κάθετα (ποτέ διαγώνια). 

 •  Στο παιχνίδι ΠΥΡΓΟΛΕΞΟ μπορείτε να τοποθετήσετε γράμματα σε στοίβα 
πάνω σε άλλα γράμματα.

 •  Μπορείτε να ανταλλάξετε τη σειρά σας ή να πάτε πάσο αντί να παίξετε τα 
γράμματα.

2. Μετρήστε τα γράμματα στη λέξη σας και ανακοινώστε τη βαθμολογία σας. 

 Εάν η λέξη σας:  

 •  Έχει ύψος μόνο ένα επίπεδο– κερδίζετε 2 βαθμούς για κάθε γράμμα.

 •  Έχει δημιουργηθεί με οποιαδήποτε στοιβαγμένα γράμματα – κερδίζετε 
ένα βαθμό για κάθε γράμμα, συμπεριλαμβανομένων των στοιβαγμένων 
γραμμάτων κάτω από τη λέξη σας. 

3. Γεμίστε ξανά τη βάση σας με επτά γράμματα και η σειρά σας έχει τελειώσει. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται προς τα αριστερά.

Έναρξη παιχνιδιού! Δείτε παρακάτω για περισσότερους κανόνες 

για τη βαθμολογία και τη στοίβαξη των γραμμάτων.

A x 11

Β x 1

Γ x 2

Δ x 2

Ε x 8

Ζ x 1

Η x 7

Θ x 1

Ι x 8

Κ x 4

Λ x 3

Μ x 3

Ν x 6

Ξ x 1

Ο x 8

Π x 4

Ρ x 5

Σ x 7

Τ x 8

Υ x 4

Φ x 1

Χ x 1

Ψ x 1

X x 1

Ω x 3

Κεντρικά τετράγωνα 
εκκίνησης παιχνιδιού

Επιμερισμός γραμμάτων
• Ακολουθήστε το στήσιμο και το 

παιχνίδι που ισχύει στο κανονικό 
παιχνίδι.

• Σχηματίστε λέξεις, μία κάθε φορά 
και κερδίστε βαθμούς για κάθε 
λέξη που σχηματίζετε.

• Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού 
με έναν μόνο παίκτη, δεν μπορείτε 
να ανταλλάξετε γράμματα.

• Το παιχνίδι τελειώνει όταν:

  Έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα 
γράμματα, 

  Δεν μπορείτε να σχηματίσετε λέξη 
ή να ανταλλάξετε ένα γράμμα.

• Αθροίστε τη βαθμολογία σας και 
προσπαθήστε να βελτιωθείτε 
σε σχέση με τα προηγούμενα 
παιχνίδια!

Κανόνες παιχνιδιού για έναν παίκτη
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Βαθμολογία μπόνους
•  Κερδίζετε 2 επιπλέον βαθμούς εάν χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε λέξη όπου όλα τα γράμματα 

έχουν ύψος μόνο ένα επίπεδο. Σε οποιονδήποτε συνδυασμό με στοιβαγμένα γράμματα κερδίζετε 
όπως πάντα 1 βαθμό.

• Κερδίζετε 20 επιπλέον μπόνους βαθμούς, εάν χρησιμοποιήσετε και τα επτά γράμματα σε ένα γύρο!

Λέξεις που δεν επιτρέπονται
Λέξεις που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες δεν επιτρέπονται και δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν:
• Λέξεις που είναι πάντα κεφαλαία, (π.χ., τοπωνύμια ή ονόματα ανθρώπων).
• Λέξεις που χρειάζονται παύλα.
• Λέξεις που χρειάζονται απόστροφο.
• Συντομογραφίες και σύμβολα. 
• Προθέματα και επιθέματα που δεν χρησιμοποιούνται μόνα τους. 
• Ξένες λέξεις, εκτός εάν περιλαμβάνονται στο λεξικό. 

Αμφισβήτηση μιας λέξης  
• Εάν θεωρείτε ότι μια λέξη έχει γραφτεί λάθος ή δεν επιτρέπεται, αμφισβητήστε την!
• Η λέξη πρέπει να αμφισβητηθεί πριν τοποθετηθεί άλλη λέξη στο ταμπλό.
• Χρησιμοποιήστε ένα λεξικό για να αποφασίσετε εάν η λέξη που αμφισβητήθηκε επιτρέπεται ή όχι. 
• Σε περίπτωση που η λέξη δεν επιτρέπεται, ο παίκτης που την έγραψε αφαιρεί τα γράμματα που 

πρόσθεσε και προσπαθεί να γράψει μια άλλη λέξη ή πάει πάσο. Εάν ο παίκτης γράψει δύο λέξεις που 
δεν επιτρέπονται, δεν κερδίζει βαθμούς και χάνει τη σειρά του!

Πάσο
• Μπορείτε να πάτε πάσο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
• Το πάσο μπορεί να είναι μια κίνηση τακτικής, ειδικά προς το τέλος του παιχνιδιού, για να έχετε μια 

καλύτερη ευκαιρία βαθμολογίας για να ανοιχτείτε.

Ανταλλαγή των γραμμάτων σας
• Όταν έρθει η σειρά σας, μπορείτε να ανταλλάξετε ένα από τα γράμματά σας με κάποιο άλλο.
• Τοποθετήστε το γράμμα που επιστρέφετε στο πλάι, πάρτε ένα νέο γράμμα από το σακουλάκι, στη 

συνέχεια, επιστρέψτε το αρχικό σας γράμμα στο σακουλάκι.
• Η ποινή σας είναι να χάσετε τη σειρά σας.
• Η ανταλλαγή γραμμάτων μπορεί να είναι κίνηση τακτικής, ειδικά όταν αλλάζετε ένα γράμμα όπως το 

Ξ ή το Ψ, εάν τα τραβήξετε αργά στο παιχνίδι.

Πώς τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι τελειώνει όταν:
• Ένας παίκτης χρησιμοποιήσει όλα του τα γράμματα και δεν έχουν μείνει άλλα γράμματα στο 

σακουλάκι.
• Κανένας παίκτης δεν σχηματίζει λέξη και όλοι οι παίκτες διαδοχικά πηγαίνουν πάσο. 

Όταν το παιχνίδι τελειώνει: 
• Αθροίστε την τελική βαθμολογία κάθε παίκτη.
• Αφαιρέστε 5 βαθμούς για κάθε γράμμα που δεν έχει χρησιμοποιήσει ο παίκτης!

ΝΙΚΗ!
Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς!

Η ονομασίες HASBRO GAMING και UPWORDS (ΠΥΡΓΟΛΕΞΟ) και τα λογότυπα 
τους είναι εμπορικά σήματα της Hasbro.
© 2014 Hasbro. All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, 
Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

www.hasbro.gr www.hasbrogames.gr

Η Εφαρμογή HASBRO ARCADE λειτουργεί με τις συσκευές 
iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0 ή μεταγενέστερες) και 
επιλεγμένες συσκευές Android. Δείτε στο www.hasbro.com/
arcade πληροφορίες για οδηγίες χρήσης, διαθεσιμότητα και 
συμβατότητα. Απαιτείται η συναίνεση γονέα/κηδεμόνα για τη 
σύνδεση στο Internet. Διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Σημείωση: 
Η εταιρία Hasbro είναι μόνο υπεύθυνη γαι τα περιεχόμενα 
των δημιουργιών Hasbro. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στους 
όρους τρίτων για περισσότερες πληροφορίες. Η ονομασία 
Apple, τα λογότυπα Apple, iPhone, iPad και iPod touch είναι 
σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ 
και σε άλλες χώρες. Το Κατάστημα Εφαρμογών αποτελεί 
σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. H Google Play και η Android 
αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΕΞΕΩΝ
•  Κερδίζετε 2 βαθμούς για κάθε γράμμα για οποιαδήποτε λέξη, στην οποία όλα τα γράμματα 

έχουν ύψος μόνο ένα επίπεδο (όπου κανένα γράμμα στη λέξη σας δεν στοιβάζεται πάνω σε 
άλλο) ή.

• Κερδίζετε 1 βαθμό για κάθε γράμμα για οποιαδήποτε λέξη που περιέχει στοιβαγμένα 
γράμματα, αλλά μετρήστε κάθε γράμμα της λέξης σας, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμάτων 
που βρίσκονται από κάτω.

• Εάν σχηματίσετε δύο ή περισσότερες λέξεις στον ίδιο γύρο, βαθμολογείται κάθε λέξη.
• Βαθμολογήστε όλα τα γράμματα ή τα στοιβαγμένα γράμματα 

που είναι κοινά σε αυτές τις δύο λέξεις.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα παραδείγματα για 
τη δημιουργία λέξεων και βαθμολογίας:
Τοποθετήστε γράμματα για να σχηματίσετε λέξεις, για 
παράδειγμα:
• Εάν δημιουργήσετε κάθετα από το γράμμα Ο στη λέξη ΑΥΤΟ 

για να σχηματίσετε τη λέξη ΟΠΟΥ, θα κερδίσετε 8 βαθμούς. 
(2 βαθμούς για κάθε γράμμα αφού η λέξη έχει ύψος μόνο 
ένα επίπεδο.)

• Ο επόμενος παίκτης μπορεί έπειτα να σχηματίσει μια λέξη 
οριζόντια χρησιμοποιώντας το γράμμα Π της λέξης ΟΠΟΥ για 
να σχηματίσει τη λέξη ΑΠΟ.

• Και τα παρακείμενα γράμματα θα πρέπει επίσης να 
σχηματίζουν λέξη. Για παράδειγμα, το γράμμα Α από τη λέξη 
ΑΠΟ είναι δίπλα στο γράμμα Τ της λέξης ΑΥΤΟ και σχηματίζει 
τη λέξη ΤΑ.

• Σε αυτή την περίπτωση η λέξη ΑΠΟ δίνει 6 βαθμούς και η 
λέξη ΤΑ δίνει 4 βαθμούς, για ένα σύνολο 10 βαθμών.

Στοίβαξη γραμμάτων
Μπορείτε να στοιβάξετε γράμματα κάθετα για να αλλάξετε μια 
λέξη ή λέξεις. 
•  Για παράδειγμα, στοιβάξτε το γράμμα Φ στο Α στη λέξη ΑΥΤΟ 

για να αλλάξετε τη λέξη ΑΥΤΟ σε ΦΥΤΟ. Αυτή η λέξη δίνει 
4 βαθμούς(ένα βαθμό για κάθε γράμμα).

• Δεν μπορείτε να στοιβάξετε περισσότερα από ένα γράμματα, 
στο ίδιο γράμμα, σε ένα γύρο.

• Δεν μπορείτε να στοιβάξετε γράμματα πάνω σε μια ολόκληρη 
λέξη. Τουλάχιστον ένα γράμμα από την προηγούμενη λέξη πρέπει να παραμένει ορατό. 

• Δεν μπορείτε να στοιβάξετε ένα γράμμα απευθείας στο ίδιο γράμμα (π.χ., ένα Α πάνω σε ένα Α). 
• Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερα από πέντε γράμματα σε στοίβα. 

Περισσότερα για την τοποθέτηση 
γραμμάτων σε στοίβες
• Μπορείτε να τοποθετήσετε το γράμμα Α πάνω από το γράμμα 

Ο της λέξης ΑΥΤΟ και στην λέξη ΟΠΟΥ, στη συνέχεια, να 
στοιβάξετε το Λ στο γράμμα Ο και το Α στο γράμμα Υ στη λέξη 
ΟΠΟΥ για να τις αλλάξετε σε ΦΥΤΑ (κερδίζοντας 6 βαθμούς) 
σε ΑΠΛΑ (κερδίζοντας 7 βαθμούς) για συνολικά 13 βαθμούς. 

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λέξη και να αλλάξετε μια 
υπάρχουσα ταυτόχρονα. 

• Για παράδειγμα, τοποθετώντας γράμματα σε πρώτο επίπεδο 
και στοιβάζοντας το γράμμα Α πάνω από το γράμμα Ο στη 
λέξη ΑΠΛΑ σχηματίζεται η λέξη ΤΟΞΟ (κερδίζοντας 
6 βαθμούς) και αλλάζει η λέξη ΑΠΛΑ σε ΑΠΛΟ (κερδίζοντας 

8 βαθμούς), για συνολικά 14 βαθμούς.

Πληθυντικός αριθμός
•  Δεν μπορείτε απλώς να προσθέσετε ένα Σ ή Α σε μια λέξη που 

υπάρχει ήδη στο ταμπλό για να σχηματίσετε τον πληθυντικό.
• Μπορείτε όμως να σχηματίσετε μια λέξη που συνδέεται σε μια 

υπάρχουσα λέξη για να σχηματίσετε τον πληθυντικό. 
• Για παράδειγμα, η λέξη ΚΥΜΑ μπορεί να συνδεθεί στη λέξη 

ΑΠΟΡΑ και να σχηματίσει τον πληθυντικό. Οι λέξεις αυτές 
κερδίζουν 8 βαθμούς η μία και 10 βαθμούς η άλλη, για ένα 
σύνολο 18 βαθμών.

 Να θυμάστε! Κερδίζετε μόνο 1 βαθμό για κάθε γράμμα σε μια λέξη που περιέχει   
 στοιβαγμένα γράμματα.  

π.χ. κερδίζετε 8 βαθμούς
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π.χ. κερδίζετε 10 βαθμούς
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π.χ. κερδίζετε 5 βαθμούς
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π.χ. κερδίζετε 13 βαθμούς
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π.χ. κερδίζετε 14 βαθμούς
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π.χ. κερδίζετε 18 βαθμούς
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