Gra Emmi

Przygotowanie
Ustawiamy g¹sienicê Emmi
na œrodku sto³u, tak by ka¿dy
z graczy mia³ do niej dostêp.
Wszystkie segmenty ustawiamy
czarnymi kropkami do góry, gracze wybieraj¹ kolory dla siebie,
przygotowujemy kostki.

BU 2316

Zasady gry
Pierwszy z graczy rzuca kostkami. Kostka z kropkami wskazuje, ile
segmentów na g¹sienicy nale¿y odliczyæ, kostka z rysunkami wskazuje,
czy odliczenie zacz¹æ od g³owy, czy od koñca g¹sienicy. Wskazany
przez parê kostek segment gracz ustawia na swój kolor. Rozpoczyna
siê tura kolejnego gracza.

Przyk³ad
Gracz ma kartê z niebiesk¹ g¹sienic¹. Na kostkach wypad³o 5 kropek i g³owa g¹sienicy. Gracz ustawia 5 segment (licz¹c od g³owy) na
niebieski kolor.

Liczba graczy
2–5

Zakoñczenie

Zawartoœæ
1 g¹sienica z obracaj¹cymi siê segmentami,

Gra koñczy siê w momencie, gdy tylko jeden segment g¹sienicy pozosta³ czarny. Gracze licz¹ segmenty w swoich kolorach i zwyciê¿a
ten, kto mia³ najwiêcej segmentów.

2 kostki,
5 drewnianych kart

Krótka instrukcja

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powy¿ej 4 lat. Zawiera ma³e elementy – ryzyko zad³awienia.

nowa szko³a

2. Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem osoby doros³ej

ul. POW 25, 90-248 £ódŸ,
www.nowaszkola.com

3. Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. Zawieraj¹ one
wa¿ne informacje mog¹ce byæ przydatne w przysz³oœci.

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

4. U¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od
odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody.

SI IN BU 2316 04/11

OSTRZE¯ENIA!

Gracze otrzymuj¹ po jednej drewnianej karcie i po kolei rzucaj¹
obiema kostkami. Zgodnie z wylosowanym obrazkiem i liczb¹ kropek gracz odlicza od pocz¹tku lub od koñca g¹sienicy odpowiedni¹
liczbê segmentów i ustawia wyznaczony segment na „swój” kolor.
Gra koñczy siê, gdy pozosta³ ju¿ tylko jeden segment g¹sienicy ustawiony na czarn¹ kropkê. Zwyciê¿a ten gracz, w którego kolorze jest
najwiêcej kropek.
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