Scenariusz gry opowiadania
1.Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy w wieku od 5 lat
2.Tytuł: ,,WIOSENNY SPACER’’
3.Potrzebne będą:4 pionki, kostka, plansza, instrukcja.

Przebieg:
Chcę nauczyć cię nowej gry . Jest to gra podczas , której wybierzemy się na
,,wiosenny spacer’ ’. Będziemy podglądać, czy wiosna na dobre już się
zadomowiła, jakie przygody nas spotkają?
Reguły

.
.
.
.

Uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na starcie.

Rozpoczyna ten, kto wyrzuci największą liczbę oczek.

Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety .
Jeżeli pionek zatrzyma się na polu oznaczonym wykonaj polecenie.

START :
Wybrałeś się na wiosenny spacer, nagle zaczyna padać deszcz musisz
cofnąć się na start po parasolkę.

+
Niestety, musisz pozostać w domu ,bo rozpętała się pierwsza , wiosenna
burza, wracasz na start, możesz rozpocząc grę po wyrzuceniu 3 oczek.

Usłyszałeś śpiew ptaka ,cicho skradasz się w jego kierunku .
Zyskujesz dodatkowy rzut.

Zatrzymujesz się, by podziwiać napotkany pierwszy, wiosenny
kwiatek, jaki piękny! Czekasz jedną kolejkę.

Cofasz się o 3 pola do tyłu , bo zapomniałeś telefony z domu, a co będzie
jak mama zadzwoni?

Wiosenny wiatr
zerwał ci czapkę, biegniesz za nią, by ją złapać. Masz dodatkowy rzut.

Zauważyłeś, że ktoś pozostawił śmiecie na parkowej ścieżce, wyrzucasz je do
pobliskiego kosza. W nagrodę za swoją postawę przesuwasz się o 4 pola do
przodu.

Czas odpocząć i coś przekąsić. Czekasz jedną kolejkę.

Zauważyłeś wśród gałęzi ptaszka, musisz cicho podejść bliżej by
móc go obserwować. Przesuwasz się o 2 pola do przodu.

Co to? Zauważyłeś, że po odpoczynku zostawiłeś pod drzewem
parasol. Cofnij się po niego 4 pola do tyłu!

META!

Plasza: To zadanie dla was. Wykonaj planszę .
Wielokrotnie graliście w gry planszowe ,więc
wiecie jak taka plansza może wyglądać .
Weź kartkę od bloku, coś okrągłego np. monetę
i narysuj pola do gry. Odrysuj, przy pomocy
monety pola do gry.
Zaznacz :START META . Korzystając z reguł
gry umieść zadania do pokonania. Narysuj, jak
potrafisz !

POWODZENIA!!!

