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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 κομμάτια ταμπλό παιχνιδιού
Κομμάτι

χάρτινη σβούρα

σφήνα σβούρας σε σχήμα 
τυριού και βάση

1 φιγούρα 

Ιπποποταμούλη
κούτσουρο

πλαστική τσουλήθρα 
εξάρτημα 

Κροκοδειλάκος

Τρελο-Πιθηκάκι
βάση στήριξης παγίδας

τυροκοπτικό 
μηχάνημα

Καμηλοπαρδαλίτσα
εξάρτημα αναχαίτισης βόλων

κλωτσο-
μπότα

κλαδί
πλαστική βάση κλαδιού 

Ελεφαντούλης

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

Ξαναστήσε την Παγίδα για να Παίξεις Πάλι!

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ: Να προσπαθήσεις να είσαι ο πρώτος που θα πιάσεις ένα ποντικάκι!

1 Διάλεξε ένα από τα Ποντικάκια, τον Ουρίτσα, τον Αυτάκια ή τον Μουρίτσα, να γίνει το ποντικάκι-φιλαράκι σου στο παιχνίδι 

και τοποθέτησέ το στην περιοχή εκκίνησης δίπλα στο σημάδι του κόκκινου βέλους. Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης ξεκινάει. 

2 Όταν έρθει η σειρά σου, γύρνα τον τυροτροχό! Έπειτα, μετακίνησε το ποντικάκι-φιλαράκι σου στην επόμενη θέση που ταιριάζει με το χρώμα 

που δείχνει ο τυροτροχός. 

Αν εκεί βρίσκεται το ποντικάκι ενός άλλου παίκτη, προχώρα στην επόμενη θέση του ίδιου χρώματος.

3 Αν το ποντικάκι σου βρεθεί σε μια θέση με και υπάρχει ήδη ένα ποντικάκι στην περιοχή της τυρο-

παγίδας, ετοιμάσου να ρίξεις την παγίδα! 

Για να ρίξεις την παγίδα, πίεσε προς τα κάτω το κόκκινο βέλος για να κλωτσήσει η κλωτσο-μπότα τον 

κουβά! Φώναξε, «Ποντικοπαγίδα»! Αν πιάσεις ένα ποντικάκι, κερδίζεις!

Αν δεν υπάρχει κανένας στην περιοχή της τυρο-παγίδας, μην ρίξεις την παγίδα! Η σειρά σου τελείωσε 

και ο επόμενος παίκτης γυρίζει τον τυρο-τροχό. Αν ρίξεις την παγίδα και δεν πιαστεί μέσα ποντικάκι, 

ξαναστήσε την παγίδα και συνεχίστε το παιχνίδι! 

4  Τρέξτε και παίξτε γύρω από το ταμπλό μέχρι κάποιος να πιαστεί στην παγίδα! 

1.  Τοποθέτησε τον ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥΛΗ πίσω στο 
κούτσουρο του. 

2.  Ανέβασε το ΤΡΕΛΟ-ΠΙΘΗΚΑΚΙ πίσω στην κορυφή 
του δέντρου του.

3.  Βάλε τον κουβά πάνω στη θέση του. 

περιοχή τυρο-παγίδας 

4. Τοποθέτησε τους βόλους που είναι δίπλα στην ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ 
μέσα στον κουβά.

5.  Πίεσε προς τα πίσω την ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ ώστε να σταθεί όρθια.

6.  Βάλε τους βόλους του ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥΛΗ πίσω στην περιοχή της 
εκκίνησης μέσα στην κόκκινη σκάφη.  

ΗΛΙΚΙΑ

2-3
ΠΑΙΚΤΕΣ4ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Το παιχνίδι περιέχει 
μικρά μέρη και μπαλάκια. Δεν είναι 

κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 

0-3

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

Ο πρώτος Ο πρώτος 
παίκτης πουπαίκτης που

θα παγιδέψει ένα θα παγιδέψει ένα 
ποντικάκι ποντικάκι 
κερδίζει! κερδίζει! 

Κομμάτι Κομμάτι

Ποντικάκι 
Ουρίτσας

Ποντικάκι 
Μουρίτσας

Ποντικάκι 
Αυτάκιας σκάφη σκάλα κλαδί 

δέντρου
φύλλα 

δέντρου
παγίδα

2 βόλοι

κλαρί 
μπανανιάς
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΒΟΥΡΑΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Βάλε τη χάρτινη σβούρα πάνω στη βάση της και κούμπωσε την στη θέση της τοποθετώντας τη σφήνα με σχήμα τυριού από 

πάνω, πιέζοντας την προς τα κάτω. 

1 Κρατώντας τα κομμάτια ανάποδα, σύνδεσε τα κομμάτια του 

ταμπλό 1, 2 και μετά 3 μαζί όπως φαίνεται στην εικόνα. 

4 Βάλε την ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ όρθια κουμπώνοντας 

τις στρογγυλεμένες εσοχές στη βάση της μέσα στις 

στρογγυλεμένες εγκοπές πάνω στο ταμπλό. Έπειτα, βάλε τον 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΟ στη θέση του δίπλα της.   

3 Σύνδεσε τον ΕΛΕΦΑΝΤΟΥΛΗ και την κόκκινη κλωτσο-μπότα 

στο κλαδί. Έπειτα, τοποθέτησε τον ΕΛΕΦΑΝΤΟΥΛΗ στη 

σχισμή του πάνω στο τυροκοπτικό μηχάνημα.  

2 Γύρισε το συναρμολογημένο ταμπλό ώστε να βλέπει προς 

τα πάνω και τοποθέτησε το τυροκοπτικό μηχάνημα επάνω. 

Βεβαιώσου ότι ο κουβάς είναι γυρισμένος προς τα πάνω. 

5 Κούμπωσε τις στρογγυλεμένες εσοχές στη βάση του 

κούτσουρου μέσα στις στρογγυλεμένες εγκοπές δίπλα 

στην πισίνα πάνω στο ταμπλό. Έπειτα, βάλε τον 

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥΛΗ στην άκρη του κούτσουρου.

6 Βάλε την κόκκινη σκάφη 

πάνω στη σκάλα και 

τοποθέτησε τη σκάλα πάνω 

στο ταμπλό. 

8 Κρέμασε την κόκκινη παγίδα στην ουρά 

από το ΤΡΕΛΟ-ΠΙΘΗΚΑΚΙ και σύνδεσε το 

ΤΡΕΛΟ-ΠΙΘΗΚΑΚΙ στο κλαδί του δέντρου. 

Τοποθέτησε τα πράσινα φύλλα δέντρου 

στην κορυφή του κλαδιού και έπειτα 

ανέβασε το ΤΡΕΛΟ-ΠΙΘΗΚΑΚΙ μέχρι 

επάνω στη θέση του στο δέντρο του.
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7 Σύνδεσε το κλαρί της μπανανιάς στο κλαδί του 

δέντρου και τοποθέτησε το κλαδί του 

δέντρου πάνω στο ταμπλό. 

9 Τοποθέτησε ένα βόλο 

σε κάθε θέση με αστέρι 

όπως φαίνεται στην 

εικόνα (ένα μέσα στην 

κόκκινη σκάφη και ένα 

μέσα στον κουβά).

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ!!ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ!! 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

11
13

A
49

73
11

0 
 A

a

A49731100_Mousetrap_I.indd 2A49731100_Mousetrap_I.indd   2 14/11/2013 16:5014/11/2013   16:50


