Joc educativ Lame cu colaci
Continut:
1 plansa de joc tip puzzle, 4 personaje lama 3D (fiecare a cate trei piese), 4 pioni lama, 4 suporti pentru
pioni, 20 colaci, 1 plansa spinner, 1 indicator pentru spinner (detasati sageata din plastic de baza acesteia si
atasati-o la plansa spinner), 1 zar
Pregatirea
•
•
•
•

Asamblati plansa de joc si plasati spinner-ul la indemana tuturor jucatorilor
Indepartati cercurile interioare ale colacilor si aruncati-le inainte de a incepe jocul. Raspanditi colacii in
jurul plansei de joc cu modelul in sus, la vedere.
Alegeti un personaj lama si atasati perechea potrivita de picioare la corpul lamei, asigurandu-va ca are
copitele orientate in fata. Puneti lama in fata voastra.
Inserati pionul lama potrivit in suportul special si plasati-l in fata personajului lama de pe tabla de joc.

Scopul
Fiti primul jucator care ajunge sa colectioneze toti cei cinci colaci si care este pregatit sa sara in piscina.
Reguli de joc
• Cel mai tanar jucator incepe. Aruncati zarul si mutati lama pe plansa de joc in sensul acelor de ceas.
• Daca ajungeti la o casuta cu model, ridicati colacul potrivit si puneti-l in jurul gatului lamei 3D. Jocul trece
la urmatorul participant. Fiecare jucator trebuie sa colectioneze 5 colaci, cate unul din fiecare model.
• Daca ajungeti la o casuta cu un model pe care il aveti deja, atunci jocul trece la urmatorul participant.
• Daca ajungeti la o casuta cu fata unei lame, atunci puteti ridica orice colac aveti nevoie.
• Daca ajungeti pe un spatiu cu sageata inainte de a strange cele cinci cercuri, atunci jocul trece la
urmatorul jucator.
• Odata ce ai strans cei cinci colaci, va trebui sa arunci cu zarul numarul exact de casute pentru a ajunge la
sageata de pe scandura de scufundare. La urmatoarea tura, invarteste spinner-ul. Daca sageata indica o
lama balacindu-se, mutati inainte cu o casuta catre marginea scandurii de scufundare. Daca sageata
spinner-ului indica o lama speriata, atunci ramaneti pe loc.
•

Odata ajunsi la casuta cu urmele copitelor de lama, invartiti din nou spinner-ul pentru a vedea daca
puteti sari in piscina.

Castigatorul
Castiga primul jucator care strange cei cinci colaci pentru lama lui si care sare in piscina de pe scandura de
scufundari.
Pentru tinerii jucatori
• Cand pregatiti jocul, intoarceti spinner-ul pentru a vedea toate modelele care apar pe colacii pe care
trebuie sa ii strangeti.
• La pasul 3, dupa ce ati strans cele cinci inele, nu trebuie sa aruncati zarul pentru a ajunge la sageata. In
schimb, la urmatoarea tura, treceti la cea mai apropiata placa de scufundari si rotiti spinner-ul.

