Gra z cukierkami

BU 2408

Gra dla dzieci powy¿ej 4 lat
Iloœæ graczy: 1–8

Zawartoœæ:

OSTRZE¯ENIA!

41 kolorowych cukierków wykonanych ze sklejki

1. Nie nadaje siê dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat – ma³e
czêœci, ryzyko zad³awienia

3 kostki

2. Do u¿ytku pod nadzorem osoby
doros³ej

ul. POW 25, 90-248 £ódŸ,
www.nowaszkola.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

3. Nale¿y zachowaæ opakowanie
lub/i instrukcjê. Zawieraj¹ one
wa¿ne informacje mog¹ce byæ
przydatne w przysz³oœci.
4. U¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody.

1 mata
SI IN EBU 2408 05/10

nowa szko³a

Tomek i jego siostra Lucynka pomagali mamie sprz¹taæ w ogrodzie.
W nagrodê za solidn¹ pracê otrzymali du¿¹ torbê cukierków. W drodze do swojego pokoju, ka¿de z nich chcia³o nieœæ s³odycze. Poniewa¿ dzieci ci¹gnê³y torbê ka¿de w swoj¹ stronê, torba rozerwa³a siê

a cukierki rozsypa³y siê po ca³ym dywanie. Co za ba³agan! Cukierki
nale¿y szybciutko pozbieraæ z pod³ogi. Kto bêdzie szybszy?

Przygotowanie do gry:
Przed rozpoczêciem zabawy wszystkie cukierki kolorow¹ czêœci¹ do
góry umieszczane s¹ na za³¹czonej macie. Trzy kostki k³adzione s¹
obok maty.
W tej grze jak i w innych grach Beleduca nie ma sztywnych regu³.
Gracze maj¹ tu wolne pole do popisu oraz rozwoju swojej wyobraŸni. Dlatego te¿ przedstawione poni¿ej trzy warianty nale¿y traktowaæ tylko jako przyk³adowe, a nie jako jedyne mo¿liwoœci.

Sposób gry:

Wersja 3:
Cukierki s¹ rozdane w równej liczbie pomiêdzy wszystkich zawodników. Ka¿dy gracz uk³ada je przed sob¹ kolorami do góry.
Ka¿dy z zawodników po kolei rzuca kostkami. Gracz który posiada cukierka w kolorze wyrzuconych oczek uk³ada go na macie.
Zwyciêzc¹ jest ten, kto jako pierwszy pozbêdzie siê swoich cukierków.
W tej wersji czas jest równie¿ z góry ograniczony np. gra koñczy siê
po 10 minutach.
Nie ograniczaj¹c czasu natomiast zawodnicy z góry ustalaj¹, ¿e wygrywa np. ten któremu zostanie najmniejsza liczba cukierków do
wydania.

Wersja1:
W tej wersji przed rozpoczêciem gry gracze ustalaj¹ ile nale¿y zebraæ cukierków aby byæ zwyciêzc¹ np. wygrywa ten kto pierwszy
zbierze 5 cukierków.
Cukierki „opakowane s¹ w papierki” o ró¿nej kombinacji kolorów
(maksymalnie jeden cukierek mo¿e mieæ trzy ró¿ne barwy).
Najm³odszy z graczy rozpoczyna grê. Wyrzuca trzy kostki równoczeœnie. Celem wszystkich graczy jest œród innych cukierków odnalezienie tego, który ma takie same kolory jak kolory oczek na kostkach. Ten z zawodników, który jako pierwszy wska¿e taki cukierek,
zabiera go dla siebie.
Zawodnicy po kolei rzucaj¹ kostkami.

Wersja 2:
Zasady jak powy¿ej z wyj¹tkiem tego, ¿e zawodnik po wskazaniu
w³aœciwego cukierka nie zabiera go, tylko pozostawia na macie.
Za wskazanie dostaje 1 punkt.
Punkty zlicza inny zawodnik lub osoba doros³a. W tej wersji d³ugoœæ gry jest ustalona np. 10 minut.
Zwyciêzc¹ jest ten kto uzyska najwiêksz¹ liczbê punktów.
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