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Pasaulio gyvunai
pažink ir žaisk

Rinkinį sudaro:

38 gyvūnų paveikslėlių poros
(viso 76 paveikslėliai)

VIŠČIUKAI

ŠUO HASKIS

PARŠIUKAI

IGUANOS AKIS

ANTYTĖS

POVAS

PERSIŠKAS KATINAS

ZEBRAI

MEDLAIPĖ

TIGRAS

LAPĖ

LUTUTĖ

GULBĖ

PILKASIS RUONIS

PINGVINAI

SURIKATOS

BALTASIS LOKYS

FLAMINGAI

RUONIUKAS

LIŪTĖ SU LIŪTUKU

JAUNI MEŠKĖNAI

LIŪTUKAI

STIRNIUKAI

KOLIBRIS

KOALA

JŪRŲ ŽVAIGŽDĖ

ŽIOGAS

ŠIMPANZĖ

TULŽYS

BALTASIS POVAS

LIŪTAS

žaidimo
instrukcija

PAPŪGOS AROS PUOŠNIAŽYGIS VABALAS

CHAMELEONAS

DELFINAI

ANGLŲ BULDOGAS PRANCŪZŲ BULDOGAS

KATINĖLIAI

I žaidimas: mažiems ir dideliems
Mažieji žaidėjai tiesiog dėliodami korteles, o gal kartu ir klausydamiesi
vyresniųjų pasakojimo, geriau pažins gyvūnijos pasaulį. Galima sugalvoti
ir paprastų užduotėlių, pvz., atrinkti ir surūšiuoti gyvūnų nuotraukas
pagal tai, ar jie gyvena vandenyje, ar ant žemės; skraido ar ne; laukiniai
ar naminiai; margi ar vienspalviai; ir t. t. Vyresniems žaidėjams užduotys
gali būti sudėtingesnės, pvz., atrinkti žinduolius, suskirstyti gyvūnus
pagal tai, ar jie yra šaltakraujai, ar šiltakraujai, ir t. t.

II žaidimas: memo – laviname atmintį
Žaidimą laimės tas, kuris surinks daugiausia paveikslėlių porų.

Pasiruošimas

Visas korteles ant stalo apverskite piešiniais žemyn ir sumaišykite.
Kortelės turi gulėti viena šalia kitos, tačiau negali viena kitos dengti.
Jas galima sudėti stačiakampiu, tačiau galima sudėti ir padrikai (žaisti bus
sunkiau). Žaidėjų dar nepaimtos kortelės per visą žaidimą privalo gulėti
savo vietose.

Žaidimo eiga

Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas, žaidžiama pagal laikrodžio
rodyklę. Žaidėjas atverčia 2 bet kurias korteles taip, kad jos būtų
matomos visiems žaidėjams. Jei kortelėse pavaizduoti paveikslėliai nėra
identiški, žaidėjas privalo korteles užversti į tas pačias vietas, kur jos
prieš tai gulėjo. Žaidėjai stengiasi įsidėmėti, kokie paveikslėliai kur yra
atverčiami. Jei kortelėse pavaizduoti paveikslėliai yra vienodi, žaidėjas
palieka kortelių porą sau ir turi teisę atversti dar 2 korteles. Jei ir vėl
jam pasisekė – atverčia dar 2 korteles. Žaidėjui atvertus neidentiškas
korteles – jo eilė baigiasi ir korteles pradeda atversti kitas žaidėjas.

Žaidimo baigtis

Žaidimas baigiasi, kai ant stalo nebelieka kortelių. Laimi žaidėjas
surinkęs daugiausia kortelių porų.

Dėmesio!

Žaidimo pradžioje retai nutinka, kad kam nors pavyktų atversti porą
vienodų paveikslėlių. Tai gali būti atsitiktinumas. Žaidimui įsibėgėjus,
žaidėjai vis dažniau atsimena, kur guli kokie paveikslėliai, ir dažniau
surenka poras.
Jei atvertęs 2 korteles žaidėjas prisimins, kur užverstas paveikslėlis, kuris
būtų tinkamas vienam iš atverstųjų, jis neturi teisės tos kortelės atversti
ir paimti. Žaidėjas privalo užversti neidentiškas korteles ir laukti kitos
savo eilės. Tik tada galės atversti ir paimti įsidėmėtą porą.
Kai žaidžia mažesni vaikai, galima sumažinti užverčiamų kortelių skaičių,
t. y. dalį kortelių porų reikia atidėti. Žaidime galima naudoti, pvz., 15
porų kortelių, o su mažiausiais vaikais – tik 10, ar net 5 poras.

III žaidimas: miklios rankos
Žaidimui pasiruošiama taip pat, kaip ir prieš tai aprašytame žaidime. Žaidimo
eigoje žaidėjas atverčia 2 bet kurias korteles taip, kad jos būtų matomos
visiems žaidėjams. Tačiau korteles atverčia ne abi iš karto, o po vieną. Ir
kortelių porą gaus ne tas žaidėjas, kuris korteles atverčia, o tas, kuris
pirmasis pastebėjęs, kad antroji atversta kortelė yra identiška su pirmąja,
uždengs delnu antrąją kortelę. Jei žaidėjas suklydo ir delnu uždengė
kortelę, kuri nėra vienoda su pirmąja kortele, jis netenka vienos poros
turimų kortelių. Jei kortelių dar neturi, tai nieko ir nepraranda.

Žaidimo baigtis

Žaidimas baigiasi, kai ant stalo nebelieka kortelių. Laimi žaidėjas
surinkęs daugiausia kortelių porų.

Mielas pirkėjau!
Mūsų žaidimai komplektuojami ypač rūpestingai. Tačiau jei trūktų kurios
nors dalies (už ką iš anksto atsiprašome), prašom kreiptis į platintoją
telefonu 8-686-90003 arba el. paštu info@kamratas.lt

Kviečiame žaisti ir kitus Smagių žaidimų karalystės žaidimus:

Lietuvių kalba išleisti žaidimai pristatyti
www.granna.lt
Visas mūsų asortimentas pateiktas
www.granna.pl
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