WOREK PAMIĘCI
Gra „WOREK PAMIĘCIE” jest inspirowana grą „RODZINY DISNEY” którą w
dzieciństwie mieliśmy w wersji francuskiej.
Gra przeznaczona jest dla 3-6 graczy. Celem gry jest zgromadzenie jak
największej ilości WORKÓW. WOREK stanowi sześć kart.
Gra składa się z następujących
następujących elementów:
1. Instrukcja
2. Karty pogrupowane w WORKI
W grze występują następujące WORKI:
Bajki
Ważne daty
Nobliści
Symbole i znaki
Stolice

Królowie
Wielcy dowódcy
II wojna Światowa
Żołnierze
Sportowcy

DRUKUJ PO SZEŚĆ KART NA A-4, jeśli masz jak zalaminuj je to się nie
zniszczą ;D
Na początku najlepiej zagrać w trzy lub cztery osoby. Przed rozgrywką
należy ustalić na ile WORKÓW będzie rozgrywka. żeby wybrać dwa razy więcej
WORKÓW niż uczestników (np. każdy po kolei wybiera te które chce żeby były
w rozgrywce), w następnych rundach można zwiększać dodając kolejne.
Karty należy potasować i rozdać uczestnikom po sześć.
sześć Grę rozpoczyna osoba
która pierwsza w dowolny sposób odnajdzie i wskaże innym orła białego
( np. na monecie)
Gracze starają się zebrać po sześć kart z jednej KATEGORII. Np. pokazana
niżej karta przedstawia Marię Curie Skłodowską, należącą do WORKA –
NOBLIŚCI.

NOBLIŚCI

Maria Curie
Skłodowska

Lech Wałęsa

Henryk Sienkiewicz

Czesław Miłosz

Władysław Reymont

Wisława Szymborska

WOREK PAMIĘCI
Warto zwrócić uwagę, że na karcie podane są wszystkie występujące w WWORKU
karty, ta którą przedstawia dana ilustracja jest podkreślona.

Gracz w celu pozyskania brakujących kart żąda ich od innego gracza
(wskazuje kogo dotyczy żądanie. Jeśli dana osoba ma tą kartę musi ją
oddać. Gracz otrzymuje kartę i może żądać dalej. Osoba która oddała kartę
ciągnie kartę ze stosu (dopóki są karty).

Jeśli gracz żądający nie otrzymał karty to on ciągnie kartę ze stosu
(jeśli jeszcze są), a kolejka przechodzi na gracza od którego próbował
pozyskać kartę.
Wolno „odzyskiwać”

karty które ktoś nam odebrał.

W momencie posiadania sześciu kart z danego WORKA
sobą na stole.

gracz wykłada je przed

Powodzenia,
Powodzenia, dobrej zabawy. Sami zdziwicie się ile zapamiętacie rzeczy
historycznych ;D

Ewa Ciosek

