Gra Jab³onka

BU 2384

Gra dla dzieci powy¿ej 4 lat

Iloœæ graczy
1 i wiêcej

Zawartoœæ

OSTRZE¯ENIA!

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.

1 drzewko wykonane z drewna
2 owocowe podbieraki
SI IN DBU 2384 06/11

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powy¿ej 3 lat. Zawiera ma³e elementy – ryzyko zad³awienia.

10 czerwonych jab³ek (drewniane kulki)
30 ¿etonów wydawanych jako punkty w zamian za zebrane jab³ka
1 klepsydra
1 koszyczek

Kasia i Tomek uwielbiaj¹ mus jab³kowy. Jednak¿e zanim mus bêdzie
gotowy, nale¿y zebraæ z jab³onek jab³ka do jego przygotowania.
W tym celu wczesnym rankiem dzieci wybra³y siê z dziadkiem Tadkiem do sadu.

Cel gry
Celem gry jest zebranie jak najwiêkszej iloœci jab³ek z drzewka do koszyka za pomoc¹ specjalnych podbieraków w okreœlonym czasie.

Sposób gry
Kiedy wszystko jest ju¿ gotowe pierwszy zawodnik, lub pierwsza para zawodników za pomoc¹ owocowych podbieraków ma za zadanie przenieœæ jab³uszka z drzewka do koszyczka w czasie wyznaczonym przez klepsydrê.
Gracze wybieraj¹ osobê odpowiedzialn¹ za pilnowanie czasu.
Ka¿dy z graczy, bez wzglêdu na to czy graj¹ pojedynczo czy parami ma pó³ minuty na wykonanie zadania. Jest to czas wyznaczony
przez przesypuj¹cy siê piasek w klepsydrze.

UWAGA!
Czas odmierza za³¹czona do gry klepsydra.

Przygotowanie gry
Na wstêpie gry uczestnicy musz¹ zdecydowaæ, czy graj¹ pojedynczo, czy te¿ we wspó³pracuj¹cych parach razem przenosz¹c jab³uszka.
Nastêpnie nale¿y przygotowaæ rekwizyty:
drewniane drzewko ustawiæ przed graczem, który rozpoczyna
grê, na drzewku pouk³adaæ czerwone jab³uszka,
w odleg³oœci 20 cm od drzewka po³o¿yæ koszyczek,
natomiast ¿etony z musem jab³kowym oraz klepsydrê na œrodku sto³u.
Je¿eli gracz gra sam, bierze do r¹k dwa owocowe podbieraki.

M³odszym graczom dla u³atwienia mo¿na przed³u¿yæ czas do jednej minuty, czyli do dwukrotnego obrotu klepsydry.
Je¿eli podczas zbierania jab³ek, któreœ z nich wyœlizgnie siê z owocowych podbieraków gracz lub para graczy zostawia je tam gdzie
upad³o i siêga po kolejne jab³uszko z drzewka.
Kiedy osoba odpowiedzialna za pilnowanie czasu orzeknie, i¿ piasek w klepsydrze przesypa³ siê, zawodnik lub para zawodników
przerywa zbieranie jab³ek i przelicza te, które uda³o siê zebraæ do
koszyczka. Za ka¿de jab³uszko w koszyczku gracze otrzymuj¹ po
jednym ¿etonie z musem jab³kowym.
W momencie kiedy do gry podchodzi kolejny gracz lub para graczy owocowe drzewko na nowo wype³nione zostaje jab³uszkami.
Zwyciêzc¹ pozostaje gracz lub para graczy z najwiêksz¹ liczb¹ zebranych ¿etonów z musem jab³kowym. Jest to sympatyczna gra,
która æwiczy w szczególnoœci zrêcznoœæ, zdolnoœci motoryczne oraz
umiejêtnoœæ koncentracji.

Je¿eli gracze graj¹ w parach, wówczas ka¿dy z nich bierze do rêki
po jednym owocowym podbieraku.
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