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Pasaulio vaikai
pažink ir žaisk

Rinkinį sudaro:
64 kortelės,
iš kurių galima sudėti 16 portretų
vaikų iš viso pasaulio

japonas

(Japonija, Azija)

indėnė

(Dakota, Šiaurės Amerika)

kauliukas
žaidimo
instrukcija

eskimas

(Meksika, Šiaurės Amerika)

olandė

tatrų kalnietis

(Olandija, Europa)

kaubojus

(Teksasas, Šiaurės Amerika)

juodaodis

(Zimbabvė, Afrika)

kinė

(Kinija, Azija)

meksikietis

(Grenlandija, Šiaurės Amerika)

ispanas

(Ispanija, Europa)

(Lenkija, Europa)

škotas

(Škotija, Europa)

taitietė

(Taičio sala, Polinezija, Okeanija)

peruvietė

(Peru, Pietų Amerika)

indė

(Indija, Azija)

musulmonė

(Pakistanas, Azija)

rusė

(Rusija, Europa)

Parsisiųsk iš www.granna.lt etnografinį komentarą apie žaidimo
herojus ir pažink juos dar geriau!

I ŽAIDIMAS

dėlionė

Kiekvienas paveikslėlis susideda iš 4 dalių.
Vaiko užduotis – teisingai sudėlioti visų žaidimo herojų paveikslėlius.
II ŽAIDIMAS

su kauliuku

Pasiruošimas

Žaidimas skirtas 2-4 žaidėjams. Visas korteles apverskite nupieštais kauliukais
į viršų ir sudėkite į 4 krūveles pagal tai, kiek taškų pavaizduota ant nupiešto
kauliuko: 1, 2, 3 ir 4. Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas, žaidžiama pagal
laikrodžio rodyklę.

Žaidimo eiga

Žaidėjas meta kauliuką. Jei išmeta 1, 2, 3 arba 4, tuomet iš kortelių krūvelės
išsirenka kortelę, kurioje nupieštas kauliukas su tokiu pat taškų skaičiumi,
ir ją atidengęs padeda priešais save. Jei iškrinta 5, žaidėjas neima jokios kortelės
(nėra kortelių pažymėtų tokiu taškų skaičiumi), bet gali dar kartą mesti kauliuką.
Jei antrąkart iškrinta 5, vėl neima jokios kortelės. Toliau žaidžia kitas žaidėjas.
Jei iškrinta 6, žaidėjas gauna visą komplektą, t. y. korteles pažymėtas 1, 2, 3 ir 4
taškais. Jei baigiantis žaidimui ant stalo nebelieka kortelių su tam tikru taškų
skaičiumi, išmetęs kauliuku tą skaičių žaidėjas nieko neima. Toliau žaidžia kitas
žaidėjas.

Žaidimo baigtis

Žaidimas baigiasi, kai ant stalo nebelieka nė vienos kortelės. Žaidėjai iš
laimėtų kortelių sudeda kuo daugiau vaikų paveikslėlių. Kiekvienas paveikslėlis
susideda iš keturių dalių: 1, 2, 3 ir 4. Laimi tas, kas sudeda daugiausia visiškai
sukomplektuotų paveikslėlių. Paveikslėlius reikia sudėti taip, kad jie išeitų kuo
linksmesni (pvz., eskimas su negrės sijonėliu ir kaubojaus batais, ir t. t.).

Arba

Laimi tas, kas sudeda daugiausia visiškai sukomplektuotų paveikslėlių, tačiau
paveikslėliai dėliojami teisingai, t. y. reikia visiškai sudėti eskimo, olandės,
kalniečio ir kitų herojų paveikslėlius.

berniukas ar mergaitė

III ŽAIDIMAS

Pasiruošimas

Žaidimas skirtas 2 žaidėjams. Visas korteles užverkite piešiniais žemyn ir gerai
išmaišykite. Susitarkite, kuris žaidėjas rinks mergaičių, o kuris berniukų
paveikslėlius.

Žaidimo eiga

Pirmasis žaidėjas ima bet kurią kortelę ir žiūri, ar tai paveikslėlių, kuriuos jis
renka, dalis. Jei taip – kortelę pasilieka sau, jei ne – įmaišo ją atgal tarp užverstų
kortelių, kad kitam žaidėjui būtų sunku ją rasti. Korteles maišykite atsargiai,
kad jų neatidengtumėte. Dabar kortelę ima kitas žaidėjas. Kaskart galima imti tik
vieną kortelę.

Žaidimo baigtis

Laimi tas, kas pirmas sudėlioja savo paveikslėlius.
pradedame nuo galvos

IV ŽAIDIMAS

Pasiruošimas

Žaidimas skirtas 2-4 žaidėjams. Atskirai surinkite visas 1 pažymėtas korteles,
sumaišykite jas ir sudėkite į krūvelę šone. Kitas korteles užverkite piešiniais
žemyn ir gerai išmaišykite.

Žaidimo eiga

Pirmasis žaidėjas iš krūvelės ima kortelę, pažymėtą 1, ir ją atidengia. Žaidėjo
užduotis – teisingai surinkti visą paveikslėlį, kurio pirma dalis ką tik buvo
atidengta. Dabar žaidėjas atidengia vieną iš šalia esančių sumaišytų kortelių.
Jei atidengtas fragmentas tinka jo paveikslėliui – paima jį, o jei tai kito
paveikslėlio dalis – atideda jį į tą pačią vietą paveikslėliu žemyn. Žaidėjas turi teisę
imti ir atidengti korteles tol, kol jam sekasi atidengti savo paveikslėlio dalis.
Kai paveikslėlis visiškai sudėtas, žaidėjas iš krūvelės ima dar vieną kortelę,
pažymėtą 1, ir pradeda dėlioti naują paveikslėlį. Jei atidengia ne savo paveikslėlio
dalį – kitas žaidėjas iš krūvelės ima kortelę, pažymėtą 1, ir pradeda ieškoti
tinkamų kortelių.

Žaidimo baigtis

Laimi tas, kas sudėlioja daugiausia paveikslėlių.

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

05226/3

