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 Print off a copy of the scene and the characters/items for each person.  

 You need at least two people to play the game.  

 Each player will have their own scene and set of characters/items. 

 Laminate all pieces for durability. 

 Have all players sit at a table and set up a barrier so that all players cannot see each other’s materials.  

 For the barrier, use an item such as a file folder or book. 

 To play the game, each player takes turns placing an object on the scene and describing where to place the    
objects to the other player(s). 

 Each player should give specific directions on where to place the objects.  

 The objective of the game is to have identical pictures at the end (i.e., all objects should be placed in the same 
spots on the scene). 

Εκτυπώστε ένα αντίγραφο της σκηνής και τους χαρακτήρες / στοιχεία για κάθε παίκτη.
 Χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα για να παίξετε το παιχνίδι.
Κάθε παίκτης θα έχει τη δική του σκηνή και σύνολο χαρακτήρων / αντικειμένων.
Πλαστικοποιήστε όλα τα κομμάτια για ανθεκτικότητα.
 Οι παίκτες να κάθονται στο τραπέζι και να δημιουργούν ένα εμπόδιο ανάμεσα τους,  ώστε  οι παίκτες να μην μπορούν να δουν το υλικό του άλλου.
Για  εμπόδιο, χρησιμοποιήστε ένα στοιχείο όπως ένας φάκελος ή ένα βιβλίο.
 Για να παίξετε το παιχνίδι, κάθε παίκτης  τοποθετεί ένα αντικείμενο στη σκηνή και περιγράφει πού να τοποθετήσει τα αντικείμενα στον άλλο παίκτη.
 Κάθε παίκτης πρέπει να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το πού να τοποθετήσει τα αντικείμενα.
Ο στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να έχουν πανομοιότυπες εικόνες στο τέλος (δηλαδή, όλα τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα ίδια σημεία στη σκηνή).
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