GK56943 – Egerek teke játék
A játék célja: Minél több egeret ledönteni a golyókkal.
Ajánlott életkor: 3 éves kortól
Játékosok száma: Játszható egyedül, de akár többen is.
A készlet tartalma: 6 egér bábu, 3 különböző színű golyó, 1 leírás.
Előkészületek:
Állítsuk fel az egereket a dobozon látható kép szerint egymás mellé. Legyünk körültekintőek a játéktér
kiválasztásakor, fontos, hogy lapos és sima legyen a felület, valamint, hogy ne legyen körülötte semmilyen
törékeny tárgy. A legjobb megbeszélni a szülőkkel, hogy hol játszhatjuk a játékot. Jó idő esetén játszhatjuk a
kertben is.
A játék kezdete előtt meg kell állapodni, hogy hány kört játszunk, ugyanis az nyer, akinek a játék végén a
legtöbb pontja van. Beszéljük meg azt is, hogy milyen távolságból kell gurítani a golyót.
Játékszabály
Ha minden előkészülettel megvagyunk, kezdődhet a játék. Minden játékosnak három lehetősége van
ledönteni mind a hat egeret. Minden felborult egér egy pontot ér. Minden gurítás után számoljuk össze a
pontokat és írjuk fel.
Ha a második gurításból sikerül mind a hat egeret ledönteni az plusz 6 pontot jelent, majd újra felállíthatjuk
az egereket és guríthatunk egy utolsót (ha ledöntünk az utolsó gurítással is egeret, azt is hozzá adjuk a
körben szerzett pontjainkhoz).
Ha sikerül elsőre felborítani mind a 6 egeret az 12 pontot ér, majd újra felállíthatjuk az egereket és
guríthatunk még kétszer.
Ha azonban egy egeret sem találunk el a gurítás alkalmával az egy mínusz pontot jelent számunkra.
A győztes: akinek összességében a legtöbb pontja van a játék végén.
Az egerek teke egy nagyon könnyű és vidám játék. Kipróbálhatjuk a játékot több féle variációban,
elrendezésben. Például helyezzük el az egereket kör alakban, félkör alakban, vagy például érjen dupla pontot
a két szélének a ledöntése. Számos lehetőséget biztosít a játék, minden a fantáziára van bízva.
Jó szórakozást!
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék
1077 Bp. Király u. 101.
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Web: www.katica.hu

