Art. 2225
Stalo žaidimas
2–3 žaidėjams
nuo 6 metų amžiaus.

Rinkinį sudaro:
– 6 vnt. mažų rutuliukų,
– 6 vnt. vidutinio dydžio rutuliukų,
– 6 vnt. didelių rutuliukų,
– 6 vnt. kubelių,
– 3 vnt. apskritimo formos plokštelių,
– 3 vnt. kvadrato formos plokštelių,
– 3 vnt. trikampio formos plokštelių,
– 16 vnt. užduočių kortelių,
– smėlio laikrodis,
– žaidimo taisyklės.
Išpakavus rinkinį, pagal sąrašą būtina patikrinti, ar yra visos detalės.
Jeigu pastebėjote detalių trūkumą ar kitokių neatitikimų, prašome
kreiptis į platintoją tel. +37068690003 arba el. p. info@kamratas.lt.
Įspėjimas

Žaislas netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Yra smulkių detalių.
Pakuotė nėra žaislo dalis. Būtina nuolat stebėti žaislo būklę.
Prašome išsaugoti pakuotę dėl joje pateiktos informacijos.
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Žaidėjų užduotis – pastatyti bokštą iš skirtingo dydžio ir
įvairios formos plastikinių detalių. Pagal tai, koks žaidimo
variantas pasirinktas, žaidimą laimi žaidėjas, kuris bokštą
pastatė greičiausiai arba kurio bokštas aukščiausias. Žaidimas padeda ugdyti atidumą, kantrybę, dėmesio koncentraciją, lavina judesių tikslumą.
1 ŽAIDIMAS. KAS GREITESNIS?
Kiekvienas žaidėjas gauna:
– 2 mažus rutuliukus,
– 2 vidutinio dydžio rutuliukus,
– 2 didelius rutuliukus,
– 2 kubelius,
– apskritimo formos plokštelę,
– kvadrato formos plokštelę,
– trikampio formos plokštelę.
Papildomai reikės:
– 16 užduočių kortelių,
– popieriaus lapo ir tušinuko.
PASIRUOŠIMAS
Kiekvienas žaidėjas gauna ir priešais save pasideda aukščiau išvardintų detalių
komplektą (žr. 1 pieš.).
(1 pieš.)

plokštelės

kubeliai

rutuliukai

Paruoškite užduočių kortelių kaladę. Pagal žaidėjų susitarimą, korteles kaladėje
galima sudėti eilės tvarka pagal numerius (nuo lengviausios iki sunkiausios
užduoties) arba sumaišyti. Paruoštą kaladę padėkite ant stalo užduočių
paveikslėliais žemyn (jei kortelės sudėtos pagal numerius – kaladės viršuje turi
būti kortelė Nr. 1). Galima susitarti, kad būtų naudojamos ne visos šešiolika
kortelių, o, pvz., tik aštuonios (nenaudojamas atidėkite į šoną).
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Taip pat pasiruoškite popieriaus lapą ir tušinuką. Ant popieriaus lapo
kiekvienam žaidėjui skirkite po stulpelį ar eilutę taškams užrašyti. Kiekvieną
stulpelį ar eilutę pažymėkite žaidėjo vardu.
ŽAIDIMO EIGA
Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Jis atverčia pirmąją kortelę ir padeda ją
atverstą ant stalo. Užduočių kortelėje (žr. 2 pieš.) pavaizduota schema, pagal
kurią iš turimų detalių reikia pastatyti bokštą. Atkreipkite dėmesį, kad detalės
yra su skylutėmis, kurios leidžia rutuliuką pastatyti ant lygaus pagrindo, taip
pat dėti rutuliukus ant kitų detalių.

7
trikampė plokštelė
vidutinio dydžio rutuliukas
kubelis
apskrita plokštelė
didelis rutuliukas

Užduočių kortelėje
parodytas detalių
eiliškumas

(2 pieš.)
Atvertus kortelę, duodamas startas ir žaidėjai pradeda statyti bokštus pagal
užduočių kortelėje pateiktą schemą. Pirmasis pastatęs bokštą sušunka
„BAIGTA!“ ir gauna 1 tašką. Taškas užrašomas ant iš anksto pasiruošto
popieriaus lapo. Jei nebaigtas statyti bokštas nuvirsta, žaidėjas jį pradeda
statyti iš naujo. Statoma tol, kol kuriam nors žaidėjui pasiseka pastatyti bokštą
pagal užduotį. Kai vienas iš žaidėjų pastato bokštą ir gauna už jį tašką, žaidėjai
sugriauna savo bokštus ir visas detales pasideda priešais save. Tada kitas
žaidėjas atverčia naują kortelę, vėl duodamas startas ir žaidėjai pradeda bokšto
statymo lenktynes pagal naujoje užduočių kortelėje pateiktą schemą.
ŽAIDIMO PABAIGA
Žaidimas baigiamas, kai panaudojamos visos užduočių kortelės (norint tęsti
žaidimą, galima užduočių korteles naudoti dar kartą, tačiau rekomenduojama
žaidimo pradžioje susitarti, kiek užduočių kortelių bus panaudojama).
Pastačius bokštą pagal paskutinės kortelės užduotį ir baigus žaidimą,
skaičiuojami žaidėjų surinkti taškai. Nugalėtoju skelbiamas žaidėjas, kuris
surinko daugiausiai taškų.
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2 ŽAIDIMAS. KIENO BOKŠTAS BUS AUKŠTESNIS?
Šiame žaidime naudojami tik 2 detalių komplektai:
– 4 maži rutuliukai,
– 4 vidutinio dydžio rutuliukai,
– 4 dideli rutuliukai,
– 4 kubeliai,
– 2 apskritimo formos plokštelės,
– 2 kvadrato formos plokštelės,
– 2 trikampio formos plokštelės.
Papildomai reikia pasiruošti popieriaus lapą ir tušinuką.
PASIRUOŠIMAS
Šiame žaidime naudojami 2 detalių komplektai, kuriuos kiekvienas žaidėjas
panaudoja savo eilėje. Taip pat pasiruoškite popieriaus lapą ir tušinuką
taškams užrašyti. Užduočių kortelės šiame žaidime nenaudojamos.
ŽAIDIMO EIGA
Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Iš visų šiame žaidime naudojamų
detalių (kaip aukščiau nurodyta) jis stengiasi pastatyti kuo aukštesnį bokštą.
Žaidėjas bokštą stato savo nuožiūra, nesivadovaudamas jokiomis schemomis.
Bet kuriuo momentu žaidėjas gali nutraukti (baigti) statybą ir sušukti „BAIGTA!“.
Už kiekvieną pastatyto bokšto aukštą žaidėjas gauna 1 tašką. Pavyzdžiui, jei
žaidėjas pastatė 4 aukštų bokštą (t. y. bokštą iš 4 detalių) – jis gauna 4 taškus.
Taškai užrašomi ant lapo, bokštas sugriaunamas ir toliau žaidžia kitas žaidėjas.
Tačiau tam, kad kitas žaidėjas gautų taškų, jo bokštas turi būti bent tokio paties
aukščio, kaip pirmesniojo žaidėjo pastatytas bokštas. Kitas žaidėjas pradeda
statyti savo bokštą ir tada, kai ankstesniam žaidėjui statybos nepavyko ir
bokštas nugriuvo (jei bokštas nugriuvo, taškų negaunama). Žaidimą sudaro 5
raundai. Atskirų raundų rezultatai nesumuojami. Jei žaidėjas vėlesniame
raunde pastatys aukštesnį bokštą ir gaus daugiau taškų nei prieš tai buvusiame
raunde, tai ankstesnis jo rezultatas nubraukiamas ir užrašomas naujas.
ŽAIDIMO PABAIGA
Žaidimą laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai taškų. Jei pasibaigus penktam
raundui yra lygiosios, skelbiamas papildomas raundas.
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3 ŽAIDIMAS. KAI SPAUDŽIA LAIKAS...
Šiame žaidime naudojamas tik 1 detalių komplektas:
– 2 maži rutuliukai,
– 2 vidutinio dydžio rutuliukai,
– 2 dideli rutuliukai,
– 2 kubeliai,
– apskritimo formos plokštelė,
– kvadrato formos plokštelė,
– trikampio formos plokštelė,
– smėlio laikrodis.
Papildomai reikia pasiruošti popieriaus lapą ir tušinuką.
PASIRUOŠIMAS
Šiame žaidime naudojamas tik vienas detalių komplektas, kurį kiekvienas
žaidėjas panaudoja savo eilėje. Taip pat pasiruoškite popieriaus lapą ir tušinuką
taškams užrašyti bei smėlio laikrodį laikui matuoti.
ŽAIDIMO EIGA
Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Iš visų šiame žaidime naudojamų
detalių (kaip aukščiau nurodyta) jis stengiasi pastatyti kuo aukštesnį bokštą.
Tačiau laikas yra ribojamas. Jam iš kairės esantis žaidėjas paleidžia smėlio
laikrodį ir stebi laiką. Iš pradžių žaidėjai turi susitarti, kiek laiko bus skiriama
vienam žaidėjui, tai yra kiek kartų bus apverčiamas smėlio laikrodis. Pasibaigus
laikui žaidėjas nutraukia statybas ir skaičiuojama, kiek aukštų jam pavyko
pastatyti. Už kiekvieną pastatyto bokšto aukštą (t. y. statybai panaudotą
detalę) žaidėjas gauna 1 tašką. Taškai užrašomi ant lapo, bokštas
sugriaunamas ir toliau žaidžia kitas žaidėjas. Žaidimą sudaro 5 raundai. Jei
žaidėjui statybos nepavyko ir bokštas nugriuvo, jis gali bandyti statyti jį iš naujo
tol, kol nesibaigė smėlio laikrodžiu matuojamas laikas. Svarbi šio žaidimo
varianto sąlyga yra ta, kad negalima plokščių detalių (plokštelių) dėti vieną ant
kitos – jas būtina atskirti rutuliuku arba kubeliu.
ŽAIDIMO PABAIGA
Žaidimas baigiamas po 5 raundų. Žaidimą laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai
taškų.
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Saugojimas
Produktą laikyti sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje, toli nuo
šilumos šaltinių.
Utilizavimas
Nebenaudojamą žaislą utilizuoti saugiai, neteršiant aplinkos.
Atitikties deklaracija
CE ženklu žymimas produktas atitinka žaislų saugos direktyvos
reikalavimus.

Gamintojas
Z. P. „Alexander“ Piotr Pundzis
Telewizyjna 19
80-209 Chwaszczyno, Lenkija
info@alexandertoys.com
www.alexandertoys.com
Platintojas
UAB „Kamratas“
Barskūnų k., Jauniūnų sen.
LT-19155 Širvintų raj.
Tel. +37068690003
info@kamratas.lt
www.kamratas.lt
Pagaminta Lenkijoje.
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Šiuo ženklu žymimas
žaislas netinka
vaikams iki 3 metų
amžiaus.

Kviečiame žaisti ir kitus mūsų žaidimus!
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