instrukcja do gry

Gra planszowa dla dzieci od 7 lat (ale sześciolatki też mogą grać)
żetony kolorowe

plansza

karty

Zawartość pudełka
• Plansza,
• 4 talie kart:
- Talia 1 – 45 kart ze 180 pytaniami
tekstowymi,
- Talia 2 – 55 kart z 55 pytaniami ilustrowanymi,
- Talia 3 – 51 kart Szansa/Pech plus
4 karty Przelicznik,
- Talia 4 – 16 dużych kart Jadłospis.
- 4 detektory poprawnych odpowiedzi.
• Żetony:
- 161 żetonów produktowych

żetony posiłek

Głodomór Łakomczuch

żetony produktowe

pionki

- 81 żetonów kolorowych
- 20 żetonów Posiłek
- 6 żetonów – pionki
- 1 żeton – Głodomór
- 1 żeton – Łakomczuch
• 1 Kostka do gry
•8
 owalnych podstawek, w które wkladamy pionki oraz Głodomora i Łakomczucha.
• Instrukcja
•B
 roszura informacyjna „Poradnik zdrowego odżywiania” napisana przez
dr. Annę Lewitt.

instrukcja do gry
Cel gry
Celem gry jest przygotowanie pięciu
kompletnych posiłków, które dziecko
w wieku od 6 do 10 lat powinno zjeść
w ciągu dnia. Gracz, który osiągnie ten
cel jako pierwszy, zostaje zwycięzcą.
Żeby skonstruować posiłek, zbierasz
wszystkie żetony wskazane na karcie
Jadłospis.
Kiedy zbierzesz wszystkie niezbędne
elemeny danego posiłku (np. śniadania)
plus 1 żeton ruch, pobierasz duży żeton
Śniadanie. Wszystkie żetony, które
zbierałeś, aby „przygotować” śniadanie,
wracają do banku. Gdy zbierzesz jako
pierwszy wszystkie duże żetony: Śniadanie, Drugie śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, to wygrywasz.
W trakcie „przygotowywania”
danego posiłku możesz posiadać tylko jeden żeton Ruch.
Przygotowanie do gry
1. Rozkładamy planszę.
2. Na planszy na polach Łakomczuch
i Głodomór ustawiamy żetony Łakomczuch i Głodomór.
3. G
 racze (zaczyna najmłodszy) wybierają pionki i umieszczają je na planszy.
4. Następnie każdy z graczy otrzymuje:
• kartę Przelicznik,
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• detektor poprawnych odpowiedzi,
• 2 żetony zielone oraz 2 żetony żółte,
5. Pozostałe żetony układamy obok
planszy, w tzw. banku.
6. 3 zestawy kart tasujemy i układamy
w odpowiednich miejscach na planszy.
7. Tasujemy zestaw kart Jadłospis,
po czym każdy z graczy losuje po
1 z nich. Pozostałe karty Jadłospis odkładamy do pudełka. W tej rozgrywce
nie będą już potrzebne.
16 dużych kart Jadłospis

Na każdej karcie Jadłospis znajduje
się 16 kompletnych, zbilansowanych,
całodniowych jadłospisów.

Jeden
jadłospis
na dwóch
stronach
karty

Koło w lewym górnym rogu karty wskazuje proporcje 3 podstawowych składników, które powinieneś spożyć każdego
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dnia. Są to: Białko – kolor czerwony,
Węglowodany – kolor niebieski, Tłuszcze
– kolor żółty. Po prawej stronie, u góry
karty, możesz odczytać wartość energetyczną jadłospisu. Na samym dole, po
drugiej stronie karty Jadłospis znajdziesz
zalecane gramatury (wielkości, wagi).
Więcej o zasadach zbilansowanego żywienia dowiesz się czytając miniporadnik dr Anny Lewitt oraz na stronie
www.JedzBiegajRosnijZdrowo.pl
Każdy jadłospis składa się z 5 posiłków (na dwóch stronach karty).
Każdy posiłek na potrzeby gry musi
mieć wyodrębnionych od 3 do 5 podstawowych produktów składowych, które
gracz musi zdobyć, by ułożyć posiłek.
Ważne! Gracz, który posiada dwa lub
więcej takie same żetony produktowe,
musi na żadanie dowolnego gracza, odsprzedać jeden z nich za podwójną wartość danego żetonu (karta przelicznik).
Śniadanie:

5 wyodrębnionych produktów + ruch

Drugie śniadanie:

4 wyodrębnione produkty + ruch

Obiad:

5 wyodrębnionych produktów + ruch

Podwieczorek:

3 wyodrębnione produkty + ruch

Kolacja:

5 wyodrębnionych produktów
Uwaga! W dwóch jadłospisach podwieczorek
i kolacja mają inną liczbę składników, ale
liczba wszystkich skadników w całodziennych
jadłospisach zawsze jest taka sama.

Przebieg gry
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz.
Gracze poruszają się po planszy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
Gracz rzuca kostką i przesuwa pionek
o wskazaną liczbę oczek (zaczynając od
pola start). Każde pole jest aktywne.
Gracz wykonuje zadanie zlecone przez
pole, na którym zatrzymał się jego
pionek.
Następnie gracz przekazuje kostkę
kolejnemu graczowi, który wykonuje
swój ruch.
Po każdym okrążeniu planszy, przy
przejściu przez pole Start, gracz
otrzymuje z banku 2 żetony zielone
i 2 żetony żółte.
Zasada ogólna: Jeżeli gracz nie może wykonać polecenia, np. nie ma wystarczającej liczby żetonów, oddaje do banku
tyle żetonów, ile ich ma i traci następną
kolejkę.
byŁo sobie Życie. jedz, biegaj i roŚnij zdrowo
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POLE
SZANSA/PECH
POLE
ŻÓŁTE
POLE
ZŁODZIEJ

POLE
ZIELONE

POLE
STRZAŁKA
POLE
ŁAKOMCZUCH

POLE
GŁODOMÓR

POLE
PYTANIE
OBRAZKOWE

POLE
OSZUST
POLE
PYTANIE
TEKSTOWE

Opis pól

POLE
RUCH

POLE
START

TU USTAWIAMY PIONKI PRZED
ROZPOCZĘCIEM GRY

Pole zielone

otrzymujesz z banku 1 żeton zielony
Pole żółte

Otrzymujesz z banku 1 żeton żółty
Pole Złodziej

Oddajesz do banku 1 żeton zielony
lub 2 żetony żółte
Pole Oszust

Oddajesz do banku 1 żeton żółty
lub 2 żetony zielone
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Pole Głodomór

Jeżeli Głodomór stoi na tym polu,
oddajesz do banku 3 żetony żółte, jeżeli
Głodomór jest gdzie indziej, oddajesz
do banku 1 żeton żółty.
Pole Łakomczuch

Jeżeli Łakomczuch stoi na tym polu, oddajesz do banku 3 żetony zielone, jeżeli
Łakomczuch jest gdzie indziej, oddajesz
do banku 1 żeton zielony.
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Pole „strzałka”

Poruszasz się zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzałkę.
Pole Ruch

Zrób 5 przysiadów i pobierz żeton Ruch.
Pole Pytanie tekstowe

Rzucasz kostką i odpowiadasz na pytanie
zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek: 1 –
pytanie pierwsze, 2 pytanie drugie, itd.
Jeżeli wypadnie 5 oczek, odpowiadasz na
pytanie 1 lub 3. Jeżeli wypadnie 6 wybierasz odpowiedź na pytanie 2 lub 4.
Następnie głośno czytasz pytanie i proponowane odpowiedzi. Wybierasz tę odpowiedź, która twoim zdaniem jest poprawna. Potem ZA POMOCĄ DETEKTORA
ODPOWIEDZI sprawdzasz jej poprawność.
• Za prawidłową odpowiedź otrzymujesz 2
żetony zielone lub 2
żetony żółte zgodnie
z kolorem oznaczonym na
karcie z pytaniem.
• Za odpowiedź błędną nie
otrzymujesz żetonów.
Pole Pytanie obrazkowe

Ciągniesz pytanie obrazkowe. Następnie głośno czytasz
pytanie i proponowane
odpowiedzi. Wybierasz tę
odpowiedź, która twoim
zdaniem jest poprawna. Po

czym sprawdzasz czy odpowiedziałeś
dobrze.
• Za prawidłową odpowiedź otrzymujesz 2 żetony zielone lub 2 żetony
żółte, zgodnie z kolorem oznaczonym
na karcie z pytaniem.
• Za odpowiedź błędną nie otrzymujesz
żetonów.
Gra va-banque!
Jeśli uda ci się odpowiedzieć prawidłowo
na wylosowane pytanie, możesz również zagrać Va-banque!
Prosisz o pytanie dodatkowe, ciągniesz nową kartę, rzucasz kostką. Jeśli znów odpowiesz trafnie, dostaniesz
dodatkowo 2 żetony zgodnie z kolorem
wskazanym na karcie.
Ale UWAGA!
Jeżeli na pytanie dodatkowe odpowiesz błędnie, musisz oddać żetony
uzyskane za poprawną odpowiedź na
pierwsze pytanie.
Pole Szansa/Pech

W kartach Szansa oprócz
zadań do natychmiastowego
wykonania znajdują się
również karty Mistrz oraz
karty Głodomór i Łakomczuch. Tych kart nie
pokazujesz innym graczom i zachowujesz je u siebie. Opis
ich działania znajdziesz dalej.
byŁo sobie Życie. jedz, biegaj i roŚnij zdrowo
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Bierzesz kartę Szansa/Pech, następnie rzucasz kostką.
Jeżeli wypadnie parzysta liczba oczek,
głośno odczytujesz polecenie Szansa,
po czym je wykonujesz.
Jeżeli wypadnie nieparzysta liczba
oczek, głośno odczytujesz polecenie
Pech, po czym je wykonujesz. Jeżeli
wylosujesz kartę Mistrz, Głodomór
lub Łakomczuch, odkładasz ją na spód
stosu kart.
Karta Mistrz

Możesz jej użyć natychmiast
lub zachować ją na stosowniejszy moment.
Możesz jej użyć, by wyzwać
dowolnego gracza na pojedynek.
(POJEDYNEK – patrz str. 7)
Możesz jej użyć do obrony przed negatywnymi skutkami działań wynikających
z poleceń umieszczonych na planszy,
jak i aktywności innych graczy, np.
odrzucić wyzwanie na pojedynek.
Możesz jej uzyć przeciwko kartom Głodomór lub Łakomczuch.
Używając karty Mistrz, odbierasz graczowi, który kontroluje Głodomora (lub
Łakomczucha) kartę Głodomór – karta
wraca na spód stosu. Żeton Głodomór
wraca na pole Głodomór. Gracz kon-
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trolujący Głodomora oddaje ci 3 żetony
produktowe (np. warzywo, nabiał) oraz
cały zysk osiągnięty dzięki działalności
„Głodomora.
Karta Głodomór lub Łakomczuch

Możesz jej użyć
natychmiast lub
zachować na
stosowniejszy
moment.
Jeżeli żeton
Głodomór
znajduje się na polu Głodomór, to karta
Głodomór uprawnia cię do przestawienia żetonu Głodomór na dowolne
pole na planszy. Od tej chwili każdy
gracz, którego pionek zatrzyma się na
jednym z 2 pól przed Głodomorem lub
jednym z 2 pól za nim, musi przekazać
ci 2 wybrane przez ciebie żetony (2 żółte
lub 2 zielone) ze swoich zasobów.
Jeżeli gracz zatrzyma się na tym samym
polu, na którym stoi Głodomór, musi
przekazać ci 3 wybrane przez ciebie
żetony (zielone lub żółte).
Jeżeli ten sam gracz zatrzyma się na
polu działania Głodomora po raz drugi
pod rząd, płaci żetonami po raz drugi
– tak samo, jak za pierwszym razem.
Jeżeli gracz nie ma wystarczającej liczby
żetonów, oddaje te, które ma i traci
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następną kolejkę. Gdy wszyscy gracze
minęli pola kontrolowane przez Głodomora, karta Głodomór wraca na
spód stosu, a żeton Głodomór na pole
Głodomór.
Jeżeli żeton Głodomór znajduje się na
dowolnym polu na planszy, możesz
użyć karty Głodomór i wyzwać gracza
kontrolującego Głodomora na pojedynek (pojedynek opisany jest dalej).
W przypadku zwycięstwa przejmujesz
kontrolę na Głodomorem – możesz
umieścić go na dowolnym wybranym
przez siebie polu i pobierać należne
pożytki. Dodatkowo pokonany gracz
przekazuje ci 3 wybrane przez ciebie
żetony (żółte lub zielone).
W przypadku przegranej to ty oddajesz graczowi kontrolującemu Głodomora 3 wybrane przez niego żetony (żółte
lub zielone).
Jeżeli graczowi zabraknie żetonów,
oddaje te, które ma i traci następną
kolejkę. Przed działaniem karty Głodomór możesz się obronić, pokazując
kartę Mistrz (patrz karta Mistrz).
W przypadku karty Łakomczuch postępujemy tak samo jak z kartą Głodomór.
Wyzwanie na pojedynek

Jeżeli posiadasz kartę Mistrz, możesz
wyzwać dowolnego przeciwnika na po-

jedynek. Zwycięzca pojedynku zabiera
pokonanemu przeciwnikowi 3 żetony
produktowe.
Jeżeli gracz nie ma żetonów produktowych, oddaje wszystkie żetony żółte
oraz zielone, które posiada i traci kolejkę. Po pojedynku karta Mistrz wraca do
kart Szansa.
Na czym polega pojedynek?

ATAK
Wyzywający na pojedynek wybiera
z talii 1 pytanie, według swego uznania, tekstowe lub obrazkowe i czyta je
przeciwnikowi. Jeżeli przeciwnik udzieli
poprawnej odpowiedzi, wówczas ma
prawo do kantrataku. Jeżeli jego odpowiedź jest błędna, przegrywa.
KONTRATAK
Wyzwany na Pojedynek wybiera z tej
samej talii 1 pytanie i czyta je przeciwnikowi. Jeżeli przeciwnik udzieli poprawnej odpowiedzi, pojedynek pozostaje nierozstrzygnięty. Jeżeli jego
odpowiedź jest błędna, przegrywa.
RZUTY KOSTKĄ
Gdy obaj przeciwnicy udzielili poprawnych odpowiedzi, o zwycięstwie
w pojedynku decydują rzuty kostką.
Zwycięża ten, kto w 2 rundach uzyska
łącznie większą liczbę oczek.
byŁo sobie Życie. jedz, biegaj i roŚnij zdrowo
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Działania dodatkowe
Przed każdym rzutem kostką możesz
dodatkowo:
• wymienić dowolną liczbę żetonów żółtych i zielonych na żetony produktowe
lub żeton Ruch (karta przelicznik),
• gdy zgromadzisz wszystkie żetony
niezbędne do przygotowania posiłku,
możesz wymienić je na właściwy żeton
posiłek,
• wymienić żetony żółte na zielone
i odwrotnie w stosunku 2 do 1 (dwa
żetony oddajemy i pobieramy 1),
• wyzwać dowolnego gracza na pojedynek przy pomocy karty Mistrz,
• użyć karty Głodomór lub Łakomczuch,
• wyzwać na pojedynek, przy pomocy
karty Głodomór lub Łakomczuch,
gracza kontrolującego Głodomora lub
Łakomczucha.

Po wykonaniu działań rzucasz kostką
i przestawiasz swój pionek na planszy
o odpowiednią liczbę oczek.
W jaki sposób „przygotować”
5 zbilansowanych posiłków, czyli jak
zdobyć niezbędne żetony produktowe?

1. Odpowiadając poprawnie na pytania.
2. Grając Va-banque!
3. Zatrzymując się na polu żółtym lub
zielonym.
4. Grając kartami Szansa/Pech.

Zakończenie gry

Gra kończy się, kiedy jeden z graczy
„przygotuje” 5 posiłków czyli zbierze
5 dużych żetonów posiłek.
Kolejność pozostałych graczy zależy
od liczby i wartości zdobytych przez nich
żetonów.

www.hippocampus.pl

Więcej informacji na stronie: www.JedzBiegajRosnijZdrowo.pl

