https://ksiegarniakangurek.pl 512094875 sklep@ksiegarniakangurek.pl

GRA PLANSZOWA "GUESS THE
ANIMAL"
CENA:

42,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU
Gra planszowa, dzięki której w przyjemny sposób utrwalicie nie tylko nazwy zwierząt w języku
angielskim, ale również słownictwo związane z ich wyglądem i wydawanymi przez nie dźwiękami!
"Guess the animal" zapewni Wam mnóstwo świetnej zabawy zarówno na zajęciach z języka
angielskiego, jak i w ramach rodzinnej rozrywki.
Duża plansza w formacie A3 sprawdzi się podczas zajęć w większej grupie. Karty powleczone są
matową folią, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku i nie wymagają laminowania.
Całość spakowana jest w praktyczną teczkę, która zajmuje mało miejsca.

Zasady gry:

Gracze rzucają kością i poruszają się po kolei po polach o daną liczbę oczek. Jeśli pionek zatrzyma
się na polu
z obrazkiem, należy podać nazwę widniejącego na nim zwierzęcia (w przypadku braku odpowiedzi,
gracz traci
następną turę). Jeśli jednak pionek stanie na polu – odcisku łapy, wtedy gracz losuje kartę i
wykonuje odpowiednie

zadanie.
W grze występują dwa rodzaje kart:
- ze zdjęciem zwierzęcia. W przypadku wylosowania tej karty, gracz podaje nazwę widniejącego na
niej
stworzenia.
- z opisem zwierzęcia. Zadaniem gracza jest odgadnięcie jego nazwy. W przypadku niewłaściwej
odpowiedzi
należy wykonać zadanie zapisane przy X.
Gracz, który zatrzyma się na polu ze strzałką może przejść na pole przyległe do jej grotu, jeżeli
poda
prawidłową nazwę zwierząt widniejących na polach przyległych do końca i początku strzałki.
Natomiast jeśli
pionek zatrzyma się na polu przyległym do strzałki w odwrotnym kierunku musi wrócić na pole
wskazane
przez jej grot. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do pola z napisem END.
Możliwe są również inne warianty gry, opisane w instrukcji.

Autor: Ewelina Kusiak, www.pomyslyprzytablicy.wordpress.com
Wydawnictwo: Księgarnia Kangurek
Plansza + 23 karty + 4 pionki i kostka + instrukcja w języku polskim + teczka
Format planszy: A3 składane do A4
Wiek: 5+
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