
CREATIVITY BATTLE (LF002) 
 

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που προωθεί τη δημιουργική σκέψη αλλά και την κριτική σας ικανότητα, σας 

επιτρέπει να εκφράζετε τις ιδέες σας και να μάθετε να σκέφτεστε διαφορετικά! 

Αριθμός παικτών: 2 εώς 4 
Ηλικία παικτών: 6 εώς 106 
Διάρκεια παιχνιδιού: 10 λεπτά 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
- 4 μολύβια 
- 4 μπλοκ (47 φύλλα με εικόνες) 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να συμπληρώσετε τις εικόνες που υπάρχουν στα φύλλα των μπλοκ με τον 

πιο δημιουργικό τρόπο! 

 

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 

Κάθε παίκτης παίρνει ένα μπλοκ και ένα μολύβι. Όλοι μαζί οι παίκτες επιλέγουν ποιο φύλλο πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουν (πρέπει να είναι το ίδιο για όλους). 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΦΑΣΗ 1η – Φανταστείτε! 

Κάθε παίκτης ρίχνει μια ματιά στην εικόνα που υπάρχει στο φύλλο του και στις δύο γραμμές που 

βρίσκονται στην πίσω πλευρά του φύλλου σημειώνει έως και δύο προφανείς τρόπους (όχι πολύ 

δημιουργικούς) για να ολοκληρώσει το σχέδιο του. Στην 3η φάση του παιχνιδιού, οι παίκτες συγκρίνουν 

αυτές τις σημειώσεις με τα σχέδια που έχει κάνει ο καθένας. 

 

ΦΑΣΗ 2η – Σχεδιάστε! 

Κάθε παίκτης δημιουργεί ένα σχέδιο με βάση την εικόνα που υπάρχει στο φύλλο του. Η ιδέα είναι να 

σχεδιάσετε κάτι πρωτότυπο και αστείο αλλά και απροσδόκητο. Πρέπει να είστε δημιουργικοί! 

 

ΦΑΣΗ 3η – Γελάστε! 

Όλοι οι παίκτες τοποθετούν τα σχέδια που έχουν ολοκληρώσει στο τραπέζι. Σίγουρα θα καταλήξετε να 

γελάτε πολύ! Είναι φυσιολογικό, μην αισθάνεσαι περίεργα. Είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας! 

 

Στη συνέχεια, οι παίκτες συζητούν τα σχέδια και ελέγχουν εάν κάποιο από αυτά ταιριάζει με τις  

σημειώσεις που κάθε παίκτης έκανε στο πίσω μέρος του φύλλου στην αρχή του παιχνιδιού (χμμμ ... ίσως 

δεν ήσουν αρκετά δημιουργικός;). Επιλέγουν τα πιο πρωτότυπα, αυτά που τους αρέσουν καλύτερα και 

ποια είναι τα στοιχεία που τους έκαναν να τα ξεχωρίσουν ... Σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουν ότι ένα από 

αυτά είναι πραγματικά εξαιρετικό! 

 

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις εικόνες στα μπλοκ σας, θα έχετε γίνει ειδικοί! Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τα 

σχέδια σας. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να θυμάστε όλα τα παιχνίδια που έχετε παίξει και να 

παρατηρήσετε την δημιουργική σας εξέλιξη! 


