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Κάντε λήψη της εφαρμογής koopl από το Play Store ή το App Store.
ΠΏΣ ΝΑ ΠΑΊΞΕΤΕ ΤΟ KOOPL

• Διαχωρίστε τις κάρτες σε δύο ομάδες: Κάρτες εικόνων σε μία ομάδα. Κάρτες λέξεων σε άλλη.
• Ανακατέψτε κάθε ομάδα καρτών.
• Απλώστε τις κάρτες στο τραπέζι ή στο πάτωμα σε δύο ομάδες – τις κάρτες εικόνων σε μία 
ομάδα και τις κάρτες λέξεων σε άλλη ομάδα, με την πλευρά εικόνας/λέξης στραμμένη προς τα 
επάνω.
• Επιλέξτε μια κάρτα εικόνας και πείτε τη λέξη που απεικονίζεται. Επιλέξτε μια κάρτα λέξης και 
πείτε τη λέξη.
• Εάν η λέξη είναι σωστή – και η λέξη ταιριάζει με αυτή της κάρτας εικόνας – ο παίκτης κερδίζει 
αυτές τις κάρτες και τις κρατάει. Ο παίκτης επίσης ξαναπαίζει.
• Αν οι λέξεις δεν είναι ίδιες ή εάν ο παίκτης δεν μπόρεσε να τις πει, οι κάρτες παραμένουν εκεί 
που είναι.
• Εάν ο παίκτης δεν γνωρίζει τη λέξη, μπορεί κάποιος από τους άλλους παίκτες να βοηθήσει. 
Εάν όχι, σαρώστε την κάρτα με την εφαρμογή για να μάθετε τη λέξη.
• Εάν οι παίκτες έχουν αμφιβολίες ως προς το αν η λέξη που ο παίκτης είπε ήταν σωστή ή όχι, 
μπορείτε να σαρώσετε την κάρτα για να μάθετε. Εάν ένας παίκτης σαρώσει μια κάρτα, κανένας 
άλλος παίκτης δεν μπορεί να πάρει αυτή τη κάρτα για ένα γύρο.
• Ο παίκτης προς τα αριστερά είναι ο επόμενος.
• Θυμηθείτε τις λέξεις στις κάρτες.
• Δώστε προσοχή, απομνημονεύστε και μάθετε τις λέξεις που παίζουν οι άλλοι παίκτες.
• Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν κερδιστούν όλες οι κάρτες.
• Ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες κερδίζει.
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