
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

Περιεχόμενα:
Αλιγάτορας με Αποσπώμενη Ουρά ● 2 Μπαστούνια του Γκολφ τριών τεμαχίων 
● 2 Μπαλάκια του Γκολφ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Να συγκεντρώσετε τέσσερις βαθμούς χτυπώντας το μπαλάκι σας έτσι ώστε να μπει στο στόμα 
του Γκολφάκια και να φτάσει στην ουρά του.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Βγάλτε τα κομμάτια του παιχνιδιού από τη συσκευασία τους και πετάξτε τα υπολείμματα στα 
σκουπίδια.

Συναρμολογήστε τον Γκολφάκια
Είναι πολύ εύκολο: απλώς τοποθετήστε τον Γκολφάκια πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και, στη 
συνέχεια, σπρώξτε την ουρά μέχρι να κουμπώσει στο σώμα του Γκολφάκια. Βλ. Εικόνα 1.

Εικόνα 1
Προσοχή! Φροντίστε να σπρώξετε την 
ουρά του Γκολφάκια στην ευθεία μέχρι 
να ακούσετε έναν ήχο. Αν η ουρά δεν 
μπει καλά στη θέση της, ο Γκολφάκιας 
δεν θα λειτουργεί σωστά.

(Για εύκολη αποθήκευση 
τοποθετήστε τα μπαστούνια 
όρθια σε κάθε πλευρά.)

Συναρμολογήστε τα Μπαστούνια
Για να συναρμολογήσετε κάθε μπαστούνι, πάρτε τρία τεμάχια του ίδιου χρώματος και ενώστε τα 
μεταξύ τους όπως φαίνεται στις Εικόνες 2A & 2B.

Εικόνα 2A Εικόνα 2B

Ευθυγραμμίστε τα διπλά βέλη στον κορμό και στη λαβή. 
Στη συνέχεια, σπρώξτε τον κορμό μέσα στη λαβή μέχρι 
να κουμπώσει.

Ευθυγραμμίστε τα μονά βέλη στον κορμό και 
την κεφαλή και, στη συνέχεια, ενώστε τα μέχρι να 

κουμπώσουν.
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ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!
Που να παίξετε: Ο Γκολφάκιας παίζεται καλύτερα σε εσωτερικό χώρο πάνω σε μοκέτα ή χαλί με 
κοντό πέλος. Αποφύγετε τις ανώμαλες επιφάνειες και τις μοκέτες ή τα χαλιά με πολύ μακρύ πέλος.

Τοποθετήστε τον Γκολφάκια στο κέντρο ενός 
ελεύθερου χώρου. Πάρτε ένα μπαστούνι και ένα 
μπαλάκι του ίδιου χρώματος. Σπρώξτε τον δείκτη 
βαθμολογίας πάνω στο μπαστούνι σας στο «0». Το 
ίδιο κάνει και ο αντίπαλός σας. Η Εικόνα 3 δείχνει πώς 
να μετακινείτε τον δείκτη της βαθμολογίας σας.
Τώρα τοποθετήστε τα μπαλάκια το ένα δίπλα στο 
άλλο, σε ίση απόσταση από τον Γκολφάκια. Αυτή είναι 
η θέση εκκίνησης και για τους δύο παίκτες.

Ανοίξτε το Στόμα του Γκολφάκια: Πριν αρχίσετε να παίζετε, ανοίξτε το στόμα του Γκολφάκια 
κρατώντας κάτω την κάτω σιαγόνα και τραβώντας προς τα πάνω την άνω σιαγόνα μέχρι να 
κουμπώσει στην ανοιχτή θέση.

ΠΑΙΞΤΕ!
Διαλέξτε ποιος παίκτης θα παίξει πρώτος. Μετά οι παίκτες παίζουν εναλλάξ.

Όταν είναι η Σειρά σας
Κάθε παίκτης χτυπά μία φορά το μπαλάκι κάθε φορά που είναι η σειρά του να παίξει. Στόχος είναι 
να πετύχει το μπαλάκι μέσα στο στόμα του Γκολφάκια και να φτάσει στην ουρά του.
Εάν δεν μπορείτε να στοχεύσετε απευθείας το στόμα του Γκολφάκια, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία 
για να στήσετε μία καθαρή βολή για τον επόμενο γύρο.
•  Αν ρίξετε το μπαλάκι μέσα στο στόμα του Γκολφάκια, αυτός θα το τινάξει με την ουρά του!

Κάθε επιτυχημένο χτύπημα αξίζει ένα βαθμό. Βλ. Επιτυχημένο Χτύπημα. 
•  Αν το μπαλάκι σας δεν φτάσει στην ουρά του Γκολφάκια, τελειώνει η σειρά σας. Αφήστε το 

μπαλάκι εκεί που σταμάτησε. Θα το χτυπήσετε από εκείνη τη θέση όταν ξανάρθει η σειρά σας.  

Επιτυχημένο Χτύπημα
Παίρνετε έναν βαθμό κάθε φορά που το μπαλάκι φτάνει στην ουρά. Σημειώνετε τον βαθμό σας 
σπρώχνοντας τον δείκτη της βαθμολογίας στο μπαστούνι σας στον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό. 
Η σειρά σας έχει τελειώσει. Αφήνετε το μπαλάκι εκεί που προσγειώθηκε μετά την εκτίναξή του 
από τον Γκολφάκια. Όταν έρθει ξανά η σειρά σας, πρέπει να το χτυπήσετε από εκείνη τη θέση.
Στη συνέχεια, ανοίξτε το στόμα του Γκολφάκια για να είναι έτοιμος για το επόμενο χτύπημα.  

Συμβουλές
•  Παρεμβολή. Αν το μπαλάκι σας ακουμπά σε κάποιο αντικείμενο (τοίχο, έπιπλο, το μπαλάκι του 

αντιπάλου σας, ακόμη και στον Γκολφάκια), μπορείτε να το μετακινήσετε ένα χτύπημα μακριά 
από το αντικείμενο πριν ξαναπαίξετε.

•  Φάλτσο. Αν το μπαλάκι του αντιπάλου σας είναι ανάμεσα στο δικό σας και στο στόμα του 
Γκολφάκια, πρέπει να προσπαθήσετε να το χτυπήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βρει πάνω 
στο μπαλάκι του αντιπάλου.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο πρώτος παίκτης που θα συγκεντρώσει 4 βαθμούς κερδίζει το παιχνίδι!

Εικόνα 3 Σπρώξτε τον δείκτη 
της βαθμολογίας με 
τον αντίχειρά σας 
μέχρι να φτάσει στη 
θέση «0».
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