22703 One World – Travellino Kids
Autor:
Nowa seria gier pod tytułem „One World“ obejmuje puzzle wkładane, puzzle magnetyczne, gry i
zestawu pacynek. Nasi bohaterzy Mai-Lin, Finn, Pepe, Ami, Leila i Jamal wyglądają różnie, mają
odmienne zainteresowania i hobby, lubią inne potrawy i mają różne marzenia o przyszłości. Jednak
jedno ich z pewnością łączy: wszyscy oni mieszkają razem na jednym kontynencie, w jednym kraju lub
w jednym mieście. Nasza seria One World (jeden świat) pozwala dzieciom rozumieć coraz bardziej
wielokulturowe społeczeństwo i niesie ze sobą ważny przekaz - jest tylko jeden świat i należy on do
nas wszystkich.
Ilustracje:
Katrin Kerbusch urodziła się w roku 1979 w Berlinie. Po studiach na kierunku projektanta medialnego
Katrin rozpoczęła studia projektowania komunikacyjnego w Konstancji, które zakończyła w roku 2007
otrzymując tytuł magistra. Pracą dyplomową była książka dla dzieci napisana i ilustrowana
własnoręcznie przez autorkę. Od tego czasu pani Kerbusch pracuje jako niezależny ilustratorka i
współpracuje z licznymi agencjami i wydawnictwami. Aktualnie mieszka w Dreźnie.
Dla firmy beleduc Pani Kerbusch ilustruje ostatnio serię „One World“.
Ruszaj razem z sześcioma dzieciakami „One World“ Mai-Lin, Finnem, Ami, Pepe, Leilą i Jamalem na
wielką podróż dookoła świata. Wszyscy spakowali już swoje walizki i nie mogą się już doczekać na
dalsze przygody. Wspólnie odkrywać będzie wszystkie kontynenty, poznawać zabytki, zwierzęta i
rośliny na całym świecie.
Choć sześciu przyjaciół mieszka na jednym kontynencie, to różnią się oni między sobą. Dlaczego Jamal
ma ciemniejszą skórę niż Finn? Myślałem, że tylko ludzie w Afryce mają ciemniejszy kolor skóry...
Albo dlaczego kształt oczu Mai-Lin różni się od oczu Pepe, chociaż wcale nie mieszka ona w Azji?
Nasze dzieci zadają sobie już takie pytania w przedszkolu. Wyrusz z przyjaciółmi na wielką podróż
dookoła świata, aby dowiedzieć się więcej o mieszkańcach ziemi, zwierzętach i zabytkach na
poszczególnych kontynentach.
Wiek: 5+
Ilość graczy: 2-6
Czas trwania gry: ok. 25 min.
Skrócona instrukcja obsługi:
Gracze wyrzucają kostkę i przesuwają swoje pionki na zmianę po planszy. Przechodząc przez różne
pole z zadaniami dzieci zbierają karty opisujące różne kontynenty, ich mieszkańców, zwierzęta,
atrakcje, zabytki, budynki i przeróżne możliwości podróżowania. Celem jest zabranie podczas
podróży dookoła świata sześciu różnych kart kontynentów i rozdzielenie wszystkich prezentów.
Zwycięża osoba, która jak pierwsza zbierze wszystkie karty sześciu kontynentów i powróci na swój
kontynent ojczysty.

Przygotowanie do gry:
Na początku na środku stołu w pozycji dobrze widocznej dla wszystkich graczy rozkładamy planszę i
wyciągamy kostki do gry. Karty kontynentów układane są na 6 kupkach zwrócone stroną z
narysowanym konturem kontynentu do góry, obok planu gry. Prezenty dla gości rozdzielamy między
dzieci, każdy otrzymuje misia, gitarę, piłkę, samochodzik i kredkę. Na koniec każdy gracz wybiera
sobie swoją postać i początkowy kontynent, z którego wyruszy. Postać najpierw ustawiana jest obok
kolorowego punktu startu. Każdy gracz rozpoczyna z innego kontynentu. Grę zaczyna osoba, która
jako ostatnia była na wycieczce za granicą albo najmłodszy z graczy.

Plansza do gry
ustawiana jest po
środku stołu

Przygotować kostkę
do gry

Karty z prezentami rozdzielane są
między graczami. Każdy gracz
otrzymuje: 1 misia, 1 piłkę, 1 gitarę,
1 kredkę, 1 samochodzik.

Ustaw pionki przy punktach
startowych
Karty kontynentów ułóż na sześciu kupkach obok planszy do gry

Plansza rozkładana jest po środku stołu.
Przygotuj kostkę do gry.
Karty kontynentów układane są na sześciu kupkach obok planszy.
Karty z prezentami rozdzielane są między graczami. Każdy gracz
otrzymuje: 1 misia, 1 piłkę, 1 gitarę, 1 kredkę, 1 samochodzik.
Pionek gracza ustawiany jest przy punkcie startowym.
Sprawdź przed rozpoczęciem gry, czy każdy gracz otrzymał wszystkie
elementy (prezenty od gościa + karty kontynentów dla kontynentu
początkowego).

Uwaga:
Zalecamy przed rozpoczęciem gry wspólne obejrzenie i przeanalizowanie planszy gry i wszystkich
kontynentów oraz kart. W razie konieczności można wyjaśnić ilustracje na planszy i na kartach, co
pozwoli na przygotowanie się dzieci do gry.
Ważne wskazówki odnośnie gry:
Karty kontynentów

Gra zawiera 36 różnych kart kontynentów, po 6 kart w
każdym kolorze. Karty kontynentów przedstawiają
różne, typowe cechy kontynentów. Po spodniej stronie
na kartach znajdują się kontury kart z nazwami.

Prezenty dla gospodarzy

Gra zawiera 30 kart z prezentami od gości dla
gospodarzy, po 6 karty z tym samym motywem.
Prezenty te wręcza się gospodarzom. W zamian za to
gracz może pobrać jedną kartę kontynentu.

Punkty specjalne

Kontynent startowy:
Każdy gracz może sobie wybrać dowolny kontynent
startowy. Każde dziecko rozpoczyna grę z innego
kontynentu. Przy przesuwaniu pionka punkt startowy
zawsze się liczy jako jeden.
Punkt wymiany prezentów:
Gracz może zawsze oddać dowolny prezent i w zamian
za niego otrzymuje kartę dla dowolnego kontynentu.
Punkt końcowy:
W celu osiągnięcia punktu końcowego - a tym samym
zakończenia gry - gracz musi wyrzucić dokładną ilość
oczek.
Opuszczanie punktu wymiany:
W punkcie wymiany wymieniane są prezenty od gości.
Każdy gracz musi mieć szansę wymiany prezentów.
Osoba, która wymieniła prezent, może wyrzucić
ponownie kostkę.
Jeśli gracz wyrzuci liczbę 1, to może wyrzucić kostkę
ponownie w celu opuszczenia punktu zapasów, na
którym się znajduje.

Obłożenia pola

Wyrzucenie liczby oczek
6

Na jednym polu nigdy nie mogą znajdować się dwa
pionki na raz. Drugi pionek odstawić można w związku z
tym na następnym wolnym polu.
Osoba, która wyrzuciła numer 6 ma prawo do
ponownego wyrzucenia kostki, dzięki czemu wyprzedzi
współgraczy.

Przebieg gry:
Każde dziecko wybiera sobie kontynent startowy i odkłada przy sobie odpowiednią kartę danego
kontynentu. Dzięki temu dzieci mają lepszą orientację. Dzieci wiedzą również, do którego kontynentu
muszą wrócić. Postać (pionek) najpierw ustawiana jest obok kolorowego punktu startowego dla
kontynentu.
Kostkę wyrzuca pierwszy gracz. Następnie przechodzi swoim pionkiem zgodnie z wyrzuconą ilością
oczek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Punkt startowy wliczany jest do ilości
przeskakiwanych pól. Ważne jest, aby punkt początkowy lub zapasowy był zawsze zwolniony dla
następnego gracza. Po wyrzuceniu szóstki można rzucić kostką jeszcze raz. Pionek pod koniec gry
może się zatrzymać na jednym z następujących pól zadaniowych:
Pole akcyjne punktu specjalnego:
Punkty te spełniają rolę punktów startowych i początkowych oraz punktów
specjalnych do wymiany prezentów.
 Punkt startowy:
Każdy gracz może sobie wybrać dowolny kontynent startowy. Każde
dziecko rozpoczyna grę z innego kontynentu. Karta wybranego kontynentu
startowego odkładana jest przed gracza na samym początku, gracz musi
wrócić do tego samego kontynentu. Pionki ustawiane są na początku
obok punktu startowego. Przy przesuwaniu pionka punkt startowy zawsze
się liczy jako jeden. Punkt ten musi być zawsze wolny, tak aby każdy gracz
mógł spokojnie dokonać wymiany prezentów. Jeśli gracz stojący na polu
wyrzuci jedynkę na kostce, to musi wyrzucić jeszcze raz, aby opuścić pole.
 Wymiana prezentów:
każdy gracz musi zatrzymać się na tym polu, nawet jeśli wyrzucona przez
niego liczba oczek na kostce jest większa. Gracz traci resztę punktów. Na
tym polu gracz spotyka się z rodziną gospodarzy danego kontynentu. Na
polu można wymieniać prezenty dla gospodarzy, tzn. gracz oddaje jedną
dowolną kartę z prezentem. Karta odkładana jest na krawędzi planszy na
kupce zapasowej. W zamian za kartę prezentu gracz pobiera jedną kartę
danego kontynentu z planszy. Gracz odkłada kartę kontynentu w miejscu
dobrze widocznym obok siebie. Gracz może od razu opowiedzieć, co jest
przedstawione na karcie. Następnie może dalej rzucać kostką.
 Punkt końcowy:
Jeśli gracz przemierzy cały świat i wróci do swojego kontynentu
startowego, to musi wyrzucić dokładną ilość oczek, aby osiągnąć punkt
końcowy mety i wygrać grę.

Pole akcyjne skrótu podróży:
Gracz ma szczęście, jeśli trafi na takie pole po wyrzuceniu odpowiedniej ilości
oczek. Gracz może skorzystać ze skrótu drogi i wyprzedzić dzięki temu innych
graczy. Jeśli pole końcowe skrótu jest już zajęte, to gracz może przeskoczyć na
następne wole pole za wyprzedzającym go graczem.

Uwaga:
Skróty - w zależności od możliwości podróży - mają różne długości. Dzięki temu
można objaśnić odległości na przykładach.
Pole akcyjne kontynentu:
Pole takie ma zachęcić dziecko do opowiadania. W zależności od wieku
dziecka można stawiać mu różne pytania, np.:
- Na jakim kontynencie aktualnie się znajdujesz?
- Czy byłeś już kiedyś na wczasach?
- Co wiesz o tym kontynencie?
- Czy znasz jakieś zwierzęta, które zamieszkują ten kontynent?
- Czy znasz jakieś znane atrakcje lub typowe rośliny?
Jeśli grają małe dzieci zalecamy opowiedzieć najpierw jak najwięcej o danym
kontynencie.

Pole akcyjne ze zwierzątkiem:

Ameryka Północna:
niedźwiedź grizzly

Afryka: lew

Ameryka Południowa:
papuga

Azja: słoń

Europa: kotek

Australia: kangur

Teraz zrobi się wesoło. Po wejściu na takie pole dziecko może przedstawić pantomimicznie zwierzę,
naśladować jego odgłosy lub go opisać. Dzieci mogą się zdecydować na jeden z poniższych
wariantów:
Przykłady:
-

-

Czy umiesz buczeć/ miauczeć/ skrzeczeć/ piszczeć tak jak … ?
Pokaż nam jak wygląda dane zwierzę, np.:
o uderzanie skrzydłami jak papuga
o zrobienie kociego grzbietu
o naśladowanie trąby słonia
o skakanie jak kangur
Opisz najważniejsze cechy zwierzęcia bez wymawiania jego nazwy

Koniec gry
Zwycięża osoba, która jak pierwsza dotrze do punktu zapasów swojego kontynentu startowego i
zbierze sześć sztuk różnokolorowych kart kontynentów. Gracz musi jednak wyrzucić dokładną ilość
oczek, aby osiągnąć punkt docelowy - a tym samym wygrać grę. W zależności od wieku i cierpliwości
dzieci zalecamy dokończenie gry do momentu, gdy wszyscy gracze znajdą się u celu. W celu skrócenia
czasu oczekiwania dzieci, które wróciły już do domu, mogą ugotować spaghetti, które później zjedzą
ze swoimi przyjaciółmi, co będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z podróży.

Uwaga:
W zależności od wieku i cierpliwości każde dziecko może opowiedzieć coś na temat zebranych przez
siebie kart kontynentów. W ten sposób dzięki zabawie utrwala się wiedza o poszczególnych
kontynentach i ich cechach szczególnych.
Gra rozwija:
-

percepcję wzrokową, wytrzymałość, koncentrację, uwagę, komunikację, rozwój języka,
zdolności społeczne, wiedzę (geograficzną)

Legenda mapy
Ameryka Południowa:
Lama
Lamy to takie amerykańskie wielbłądy bez garbu.
Piramida Majów
Piramidy Majów wykorzystywane były do celów mieszkalnych i rytuałów religijnych.
Fletnia Pana
Fletnia Pana to tradycyjny instrument muzyczny składający się z wielu piszczałek w
kształcie rurek o różnej wysokości tonów.
Tancerka samby
Podczas karnawału w Ameryce Południowej występują tancerki samby w kolorowych
strojach karnawałowych.
Kaktus
Kaktusy nie wymagają częstego podlewania i dzięki temu mogą rosnąć na pustyni.
Papuga
Kolorowo upierzone papugi czują się najlepiej w deszczowych dżunglach. Ara jest
najbardziej znanym gatunkiem papug.

Ameryka Północna:
Niedźwiedź
Niedźwiedzie grizzly są wszystkożerne, ale najbardziej lubią łososie.
brunatny/ grizzly
Piłka do baseballa
Baseball jest bardzo popularnym sportem w USA, w którym uczestniczą dwa zespoły.
Ciężarówki
Wielkie ciężarówki nazywane są w Ameryce "truck". Są one bardzo duże i często
kolorowo pomalowane.
Orzeł
Orły mają bardzo dobry wzrok i mogą widzieć swoje ofiary nawet z odległości wielu
metrów z góry.
Statua Wolności
Statua Wolności jest symbolem wolności, trzyma ona w prawej dłoni złotą pochodnię.
Naleśniki
Typowe amerykańskie naleśniki nazywane są "pancakes". Często są one jedzone z
syropem klonowym.

Europa:
Ser
Hale
Czerwony
Kapturek
Zamki
Wieże w kształcie
cebulek
Wieża Eiffla

Australia:
Bumerang
Koala
Budynek opery
Krokodyle
Kangur
Didgeridoo

Afryka:
Hipopotam nilowy
Kobiety noszące
wodę
Piramidy
Oaza
Żyrafa
Domy i maski

Ser to produkt z mleka, które w ten sposób nabiera trwałości. W samych Niemczech
istnieje ponad 150 gatunków serów.
Europejskie górskie łąki (hale) są bardzo dobrze znane. Często wykorzystywane są do
wypasu krów.
Jedną z najbardziej znanych baśni braci Grimm jest bajka o "Czerwonym Kapturku i
wielkim, złym wilku".
W Europie istnieje wiele wspaniałych zamków i twierdz, z którymi powiązane są liczne
legendy i opowieści.
Wieże w kształcie cebulek są typowe dla budynków w Rosji, ponieważ ich hełmy
przypominają w kształcie cebulę.
Wieża Eiffla jest najbardziej znanym zabytkiem we Francji i znajduje się we francuskiej
stolicy - Paryżu.

Bumerang to tradycyjna broń do rzucania. Dzisiaj używana jest jako sprzęt sportowy.
Misie koala należą do torbaczy i odżywiają się wyłącznie liśćmi eukaliptusa.
W budynku opery w Sydney odbywają się liczne koncerty, podobnie jak w dużym
teatrze. Kształt dachu opery przypomina żagle.
W bagnach i rzekach żyją niebezpieczne krokodyle.
Kangury poruszają się skacząc. Małe kangury schowane są w torbie matki.
Didgeridoo to najstarszy, tradycyjny instrument dęty na świecie.

Hipopotamy są roślinożerne i żyją w pobliżu wody. Są po słoniach najcięższym ssakiem
żyjącym na lądzie.
Kobiety afrykańskie tankują wodę w studniach i zanoszą do domu.
W Egipcie znajdują się największe i najstarsze piramidy świata. Są one miejscami
pochówku starożytnych faraonów.
Oaza tworzy się wokół źródła wody na wielkiej pustyni.
Żyrafa jest najwyższym zwierzęciem lądowym na świecie. Każda żyrafa ma indywidualny
wzór.
Domy tubylców budowane są z błota, słomy i drewna. Maski służą do dekoracji i
nakładania na twarz.

Azja:
Słoń
Budda
Panda
Świątynia
Wielki Mur
Herbata i ryż

Słoń jest najcięższym ssakiem lądowym świata. Swojej długiej trąby używa do
przyjmowania pokarmów. Słonie często uważane są za zwiastun szczęścia.
Złote figury Buddy znajdują się w świątyniach buddyjskich. Pocieranie brzucha posągu
Buddy przynosi szczęście.
Panda żyje w Chinach. Panda zjada kilka kilogramów bambusa dziennie.
Buddyzm jest powszechną religią w Azji, znajdziesz tam wiele buddyjskich świątyń.
Wielki Mur Chiński jest najdłuższym budynkiem świata i służył Chińczykom kiedyś do
ochrony przed intruzami.
Ryż jest najważniejszym składnikiem pokarmowym w Azji. Do ryżu Azjaci piją chętnie
herbatę. Szczególnie popularna jest herbata jaśminowa.

