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Σύντομο Παράδειγμα!
Πώς μπορείτε να κάνετε την ομάδα σας να πει ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
όταν δεν μπορείτε να πείτε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΠΥΡΓΟΣ;

Μπορείτε να πείτε:
«Ο πατέρας αυτού του κοριτσιού είναι βασιλιάς.»

«Ήταν η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα και η Άριελ.»
«Αυτή και ο βάτραχος;»

Ενώ εσείς δίνετε στοιχεία για τη λέξη, οι συμπαίκτες σας
λένε δυνατά τις απαντήσεις. Γι’ αυτό σκεφτείτε
και μιλήστε γρήγορα – αλλά μην πείτε τη λέξη

TABOO γιατί θα χάσετε!

Την πρώτη φορά που παίζετε
Αφαιρέστε το παιχνίδι από τη συσκευασία και πετάξτε ή

ανακυκλώστε το περιτύλιγμα.

Στήσιμο του παιχνιδιού
1. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Δεν πειράζει εάν η μία ομάδα έχει έναν 

παίκτη περισσότερο από την άλλη. Οι παίκτες κάθε ομάδας κάθονται μαζί 
απέναντι από την άλλη ομάδα. 

2. Τοποθετήστε τα δύο πιόνια στη θέση «Αφετηρία» στη διαδρομή 
του ταμπλό του παιχνιδιού. Κάθε ομάδα επιλέγει πιόνι.

3. Χωρίστε τις κάρτες στις 4 χρωματιστές κατηγορίες 
και τοποθετήστε τις 4 στοίβες κοντά στο ταμπλό. Οι 4 

κατηγορίες είναι οι εξής:

Κόκκινη (Οδικά Ταξίδια)
Μπλε (Αθλήματα & Παιχνίδια)

Σκούρο Μπλε (Όταν Μεγαλώσω)
Πράσινο (Άλφα Βήτα)

4. Επιλέξτε την ομάδα που θα 
ξεκινήσει. Οι ομάδες θα παίζουν 

εναλλάξ. 

Περιεχόμενο: 240 κάρτες 
Taboo για Παιδιά σε 4 χρώματα/
κατηγορίες • Ταμπλό παιχνιδιού
• 2 Πιόνια • Κλεψύδρα • Κόρνα

4+
ΠΑΙΚΤΕΣ8+

ΗΛΙΚΙΑ

Στόχος: Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στη θέση «Αστέρι» στο ταμπλό 
μαντεύοντας σωστά τις περισσότερες λέξεις κερδίζει το παιχνίδι.
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Πώς παίζεται το παιχνίδι
ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ
1. Επιλέξτε τον παίκτη που θα δίνει τα στοιχεία. Το ρόλο 
αυτό θα τον αναλαμβάνουν εναλλάξ οι παίκτες κάθε 
ομάδας, ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να παίξουν. 

2. Εάν έχετε εσείς το ρόλο του παίκτη που δίνει
στοιχεία, πρέπει να πάτε και να καθίσετε με την
άλλη ομάδα, ώστε να σας προσέχουν όταν δίνετε
στοιχεία στους συμπαίκτες σας!

Η ομάδα που δεν δίνει στοιχεία αναθέτει σε έναν
παίκτη να παρακολουθεί την κλεψύδρα και σε έναν
άλλον την κόρνα.

3. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια κάρτα από μια
στοίβα (δικής σας επιλογής) και γυρίστε την ανάποδα, 
έτσι ώστε οι συμπαίκτες σας να μην μπορούν να δουν
τις λέξεις που εσείς βλέπετε.

4. Όταν σηκώνετε την πρώτη κάρτα,
ο παίκτης που είναι 
υπεύθυνος για την κλεψύδρα 
θα την γυρίσει ανάποδα και
ο παίκτης που είναι
υπεύθυνος για την κόρνα
θα την πατήσει για να δηλώσει 
ότι αρχίζει η σειρά σας. 

5. Εάν οι συμπαίκτες σας 
μαντέψουν τη λέξη, αφήστε την 
κάρτα στην άκρη. Γι’ αυτή την κάρτα κερδίζετε
ένα βαθμό. Στη συνέχεια, εάν έχετε ακόμη χρόνο, 
πάρτε μια κάρτα από οποιαδήποτε στοίβα, γυρίστε την 
ανάποδα και δώστε στοιχεία για τη Λέξη Μαντέματος
που υπάρχει στην κάρτα.

7. Συνεχίστε να παίζετε έως ότου λήξει ο χρόνος
της κλεψύδρας. Ο παίκτης που είναι υπεύθυνος για
την κόρνα θα την πατήσει αρκετές φορές για να
δηλώσει ότι πέρασε η σειρά σας. Σταματήστε να
δίνετε στοιχεία για τη Λέξη Μαντέματος. Εάν δεν 
μπορέσετε να μαντέψετε μια λέξη πριν εξαντληθεί ο 
χρόνος, τοποθετήστε την κάρτα στη στοίβα
απόρριψης, δίπλα στη στοίβα με το αντίστοιχο χρώμα. 

ΚΟΡΝΑ
Καθώς δίνετε στοιχεία, η άλλη ομάδα θα ακούει 
προσεχτικά. Εάν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από 
τις δύο λέξεις TABOO ή εάν παραβείτε κάποιον από 
τους κανόνες καθώς δίνετε στοιχεία (δείτε 
το πλαίσιο παραπάνω), ο παίκτης που 
είναι υπεύθυνος για την κόρνα θα την 
πατήσει. Εάν ακούσετε την κόρνα, 
αφήστε την κάρτα στη στοίβα 
απόρριψης. Στη συνέχεια, πάρτε 
μια άλλη κάρτα ίδιου χρώματος και 
συνεχίστε, εάν έχει απομείνει χρόνος.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΡΤΑΣ
Εάν δυσκολεύεστε να βοηθήσετε τους συμπαίκτες σας 
να μαντέψουν μια λέξη, μπορείτε να παραλείψετε τη 
συγκεκριμένη κάρτα. Απλά τοποθετήστε την στη στοίβα 
απόρριψης, στη συνέχεια, πάρτε μια άλλη κάρτα από 
οποιαδήποτε στοίβα, εάν έχει απομείνει χρόνος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Όταν περάσει η σειρά σας, μετρήστε τις κάρτες που
έχετε βάλει στην άκρη (τις κάρτες στις οποίες
μαντέψατε σωστά τις λέξεις). Ο αριθμός των καρτών 
δηλώνει τον αριθμό των βαθμών που έχει συγκεντρώσει 
η ομάδα σας για τον συγκεκριμένο γύρο. Μετακινήστε το 
πιόνι σας αντίστοιχες θέσεις στη διαδρομή του ταμπλό.

Κατόπιν, τοποθετήστε τις κάρτες στη στοίβα απόρριψης 
και πηγαίνετε να καθίσετε ξανά με την ομάδα σας. Τώρα 
είναι η σειρά της άλλης ομάδας να στείλει έναν παίκτη να 
καθίσει με την ομάδα σας και να αναλάβει το ρόλο που 
θα δίνει στοιχεία για τη Λέξη Μαντέματος!

Νικητής
Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στη θέση «Αστέρι» στο 
τέρμα του ταμπλό του παιχνιδιού κερδίζει!
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Εικόνα 1

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε καμία 

μορφή της λέξης TABOO.  Για παράδειγμα: Εάν η 
λέξη Taboo είναι η λέξη «μαθητής», δεν μπορείτε 
να πείτε τη λέξη «μαθαίνω».

•  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
συντομογραφίες ή αρχικά για τις λέξεις που 
υπάρχουν στην κάρτα. Για παράδειγμα: Εάν 
η λέξη Taboo είναι η λέξη «τηλεόραση», δεν 
μπορείτε να πείτε τη λέξη «TV».

•  Δεν μπορείτε να πείτε ότι η λέξη μαντέματος 
«ακούγεται σαν» ή «κάνει ρίμα με» μια άλλη λέξη.


