Інструкція
інструкція

Шпигун Гай
Малюки і Ведмідь вирушили у лісову пригоду. Вони
крокують по галявині і вдалині вже видніється
будиночок Ведмедя, до якого прямують друзі.
По дорозі вони збирають маленькі лісові скарби —
чорницю. Скільки ягід чорниці їм вдасться зібрати,
перш ніж дістатися до будиночка Ведмедя?
Долучайтеся до лісовій пригоди!
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Дорогі батьки!
Ми вітаємо вас і вашу дитину у таємничому світі ігор.
Для нас велика честь бути вашим провідником! Існує
незліченна безліч причин для того, щоб познайомити
дітей з настільними іграми.
Завдяки їм діти зможуть опанувати нові ролі і подивитися
на речі з іншої точки зору — ці навики сприяють розвитку
емпатії і залученості. Правила і організація дуже важливі:
спочатку потрібно підготуватися до гри, а потім після гри
впорядковано скласти все в коробку. Це один
з найефективніших способів прищепити дитині хороші
звички. Однак найважливішим аспектом є те, що настільні
ігри — це відмінний привід проводити ще більше часу
з сім’єю і друзями. Позитивні емоції, які завжди відчувають
всі гравці, неможливо переоцінити. Тому, якщо ви хочете,
щоб ваша дитина стала поціновувачем настільних ігор,
зараз саме час!
Долучайтеся до гри разом!
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У комплекті:
дошка з 3D-елементами — будиночок;
3 дерев’яні фішки героїв;
великий дерев’яний кубик;
16 жетонів чорниці; кошик для чорниці
в середині коробки
інструкція.
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Підготовка до гри:
Крок 1.
Розігніть підставку для моста і будиночка.
Крок 2.
Помістіть зібраний будиночок на підставку для
будиночка.

Крок 3.
Встановіть міст на підставку для моста.
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Кожен гравець обирає героя і встановлює відповідну фішку
на одній із стартових позицій на чорничній галявині.

Гра починається!
Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і починає
гру наймолодший гравець. Киньте кубик. Що випало?
КОЛІР
Перемістіть фішку героя на клітинку того ж кольору, який
випав на кубику. Якщо інший гравець вже знаходиться там,
перемістіться на наступне вільне поле з цим кольором.
КОШИК
Якщо гравець викинув «Кошик», то бере один жетон чорниці
зі стосу жетонів чорниці поруч із дошкою.
* Якщо ви граєте командою, нехай всі гравці покладуть свої
жетони в кошик в коробці.
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** Якщо ви хочете влаштувати невелике
дружнє змагання, нехай кожен
гравець тримає свої жетони при собі.
СОНЦЕ
Сонце дає вам енергію — ви можете пересунути фігурку
героя ще на одну клітинку вперед.
Кінець гри
Перший мандрівник, який дістався фінішу, отримує титул
найшвидшого мандрівника. Але на всіх чекає чорничний
бенкет, тому потрібно почекати, поки інші учасники
дістануться до будиночка. А поки можна порахувати,
скільки чорниці вам вдалося зібрати.
* Якщо ви влаштували дружнє змагання, для визначення
кращого збирача чорниці кожен гравець повинен
підрахувати свою здобич!
Додаткові поради
Настільні ігри — це можливість весело провести час разом.
Тим не менш, ніхто не любить програвати, і діти також. Тому,
якщо ви знаєте, що ваша дитина може засмутитися або
розчаруватися, обов’язково похваліть і привітайте кожного
гравця за те, що вони дісталися фінішу. Спільний варіант,
при якому всі гравці кладуть чорницю в один кошик, вчить
дітей співпраці, а не зосередженню уваги
на перемозі. Всі гравці-переможці!
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Збираймо чорницю!
Полювання за лісовими скарбами.
Гіп, гіп, ура! Малюки збирають рюкзаки,
беруть кошик і вирушають в лісову
пригоду — збирати чорницю! Книга
спостережень спонукає дітей розпочати
свою першу лісову пригоду і пошукати
маленькі і великі скарби — не тільки
чорницю! Вам цікаво, що сховано в
траві? Перша книга спостережень
для наймолодших (віком від 1 року)
знадобиться вашій дитині під час
інтерактивної пригоди і допоможе
тренувати сприйняття в компанії родини
Трефликів.
Менеджер проекту:
Monika Rutowska-Leśniewska
Ілюстрації та графічний дизайн:
Iwona Murawska, Magdalena Szafran
Технічний дизайн:
Grzegorz Traczykowski

Nasze produkty
zostały opracowane
i wyprodukowane
w Polsce.
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