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Dzieci czekają na elementy gier. Czy pomożecie
dostarczyć je do ich domów? Kostki pociągiem, pionki
ciężarówką, a może bryczką? Sami decydujecie, co
załadować na dostępne pojazdy. Osoba, która zrobi to
najskuteczniej, zostanie królem dostaw. Czy będziesz to
Ty? W instrukcji znajdziecie 3 warianty gry. Każdy różni się
od pozostałych i wymaga innych elementów.
Uwaga! We wszystkich wariantach obowiązują te
same zasady umieszczania pudełek w pojazdach.

Elementy gry
6 plansz domów
12 plansz pojazdów

75 żetonów pudełek
z kartami, pionkami
lub kośćmi

1 kostka

ZASADY UMIESZCZANIA PUDEŁEK W POJAZDACH
Na każdy pojazd można załadować wyłącznie jeden typ elementów.

DOBRZE
Przykład. Łódź załadowana jest jednym typem
elementów gier – pionkami.

ŹLE
Przykład. Ta łódź załadowana jest dwoma typami
elementów – kostkami i kartami. To nie jest dozwolone.

Każdy pojazd musi być załadowanym przynajmniej dwoma pudełkami.

DOBRZE
Przykład. Na łodzi znajdują się dwa pudełka.

ŹLE
Przykład. Na łodzi znajduje się jedno pudełko, które
zajmuje całą powierzchnię ładunkową. To nie jest
dozwolone.
Pojazd jest pełen, kiedy jest załadowany dokładnie
taką liczbą elementów, jaką ma pojemność. Podczas
załadunku nie wolno przekroczyć pojemności pojazdu.

ŹLE
Przykład. Ta łódź ma pojemność 7 elementów, a gracz
umieścił ich 8. Przekroczenie pojemności jest niedozwolone.

Wariant „Załadujmy je wszystkie”
CEL GRY
Gracze starają się załadować do pełna jak najwięcej
pojazdów. Gracz, który zrobi to najlepiej, zostanie
zwycięzcą.

PRZYGOTOWANIE GRY
1 Pomieszajcie wszystkie plansze pojazdów
i stwórzcie z nich zakryty stos.
2 Odkryjcie 3 wierzchnie plansze pojazdów
ze stosu i umieśćcie je na środku stołu.
3 Żetony pudełek połóżcie zakryte dookoła
odkrytych pojazdów.
4 Najmłodszy gracz odkrywa tyle żetonów
pudełek, ilu graczy bierze udział w grze.
Plansze domów oraz kostkę pozostawcie w pudełku.
Nie będą potrzebne podczas rozgrywki.
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Przykład przygotowania gry dla 3 graczy.

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Po nim swoją turę
rozgrywa kolejny gracz.
W swojej turze każdy gracz wykonuje poniższe działania:
1 Wybiera jeden zakryty żeton pudełka i odkrywa go.
2 Wybiera jeden z odkrytych żetonów pudełek
i umieszcza go w jednym z trzech odkrytych
pojazdów. Jeśli pojazd jest pusty, gracz może
wybrać, który typ pudełek w nim umieści.
Gdy po umieszczeniu żetonu pudełka w pojeździe jest
on pełen, gracz zdobywa ten pojazd wraz z zawartością
i kładzie przed sobą. Na jego miejsce należy odkryć
kolejny pojazd ze stosu. Jeśli w stosie nie ma już
pojazdów, pomińcie ten krok.
Po wykonaniu obu działań tura gracza kończy się. Swoją
turę rozgrywa kolejny gracz.
Uwaga! Jeśli gracz nie może umieścić żadnego
odkrytego żetonu pudełek w jednym z odkrytych
pojazdów
LUB
jeśli gracz wybrał zbyt duży żeton, którego nie
może poprawnie załadować na żaden z odkrytych
pojazdów, odkłada odkryty żeton na środek stołu –
tura gracza kończy się.

KONIEC GRY
Gra kończy się, kiedy któryś z graczy zdobędzie ostatni
odkryty pojazd. Zwycięża ta osoba, która zgromadziła
przed sobą najwięcej pojazdów. W przypadku remisu
gracze dzielą się zwycięstwem.

Wariant „Kto szybszy, ten lepszy”
CEL GRY
Gracze starają się jak najszybciej załadować do
pełna swoje pojazdy. Kto będzie pierwszy, zostanie
zwycięzcą.

PRZYGOTOWANIE GRY
1 Pomieszajcie wszystkie plansze pojazdów
i rozdajcie po 3 każdemu graczowi. Gracze kładą
je przed sobą odkryte. Pozostałe plansze odłóżcie
do pudełka, nie będą potrzebne podczas tej
rozgrywki.
2 Żetony pudełek połóżcie zakryte na środku stołu,
w zasięgu wszystkich graczy.
3 Najmłodszy gracz odkrywa tyle żetonów pudełek,
ilu graczy bierze udział w grze.
4 Kostkę połóżcie w zasięgu wszystkich graczy.
Plansze domów pozostawcie w pudełku. Nie będą
potrzebne podczas tej rozgrywki.
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Przykład przygotowania gry dla 3 graczy.

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Gracze po kolei
rozgrywają tury.
W swojej turze każdy gracz wykonuje poniższe działania:
1 Wybiera jeden zakryty żeton pudełka i odkrywa go.
2 Rzuca kością i wykonuje akcję, którą wskazuje
wynik na kości.
Gracz wybiera jeden z odkrytych żetonów
i umieszcza go w jednym ze swoich pojazdów.
Gracz wybiera dwa z odkrytych żetonów
i umieszcza je w jednym lub dwóch swoich
pojazdach.
Gracz może zamienić jeden żeton znajdujący
się w jego pojeździe z żetonem innego gracza.
Żetony mogą być różnej wielkości.

Uwaga! Może zdarzyć się sytuacja, że jest tylko
jeden odkryty żeton, a gracz wyrzucił . Wtedy
gracz bierze go i jeśli może, umieszcza w jednym
ze swoich pojazdów. Na tym kończy swoją turę.
Po wykonaniu obu działań tura gracza kończy się. Swoją
turę rozgrywa kolejny gracz.
Uwaga! Jeśli gracz nie może umieścić żadnego odkrytego żetonu pudełek w jednym z odkrytych pojazdów
LUB
jeśli gracz wybrał zbyt duży żeton, którego nie
może poprawnie załadować na żaden z odkrytych
pojazdów, odkłada odkryty żeton na środek stołu –
tura gracza kończy się.

KONIEC GRY
Gra kończy się, kiedy któryś z graczy zapełni wszystkie
swoje pojazdy. Ten gracz zostaje zwycięzcą.
Jeśli gracie w dwie lub trzy osoby, możecie podczas
przygotowań rozdać każdemu jeden lub dwa pojazdy
więcej. Dzięki temu rozgrywka będzie trwała trochę dłużej.

Wariant „Dzień dostawy”

Gracz może zamienić jeden żeton znajdujący
się w jego pojeździe z żetonem innego gracza.
Żetony mogą być różnej wielkości.
Uwaga! W tym wariancie pojazd może być
załadowany różnymi typami elementów!

CEL GRY
Gracze starają się jak najszybciej dostarczyć
elementy gier do domów, przewożąc je w swoim
pojeździe. Kto zrobi to pierwszy, zostanie zwycięzcą.

PRZYGOTOWANIE GRY
1 W losowy sposób rozdajcie po 1 planszy domu
każdemu graczowi. Gracze kładą je przed sobą
odkryte.
2 Każdy gracz bierze odpowiadającą jego domowi
planszę pojazdu. (Ma taki sam numer jak plansza
domu).

Jeśli w pojeździe jest jeszcze wolne miejsce na pudełka,
tura gracza się kończy.
Jeśli pojazd jest pełen, gracz dostarcza elementy gier
do domu. Pudełka umieszcza w odpowiednim miejscu
(każdy dom ma odrębne miejsce na pionki, kości i karty).
Jeśli jakieś pudełko nie mieści się w domu, gracz musi
odłożyć je odkryte obok innych odkrytych żetonów na
środku stołu.
Po wykonaniu wszystkich możliwych działań tura gracza
kończy się. Swoją turę rozgrywa kolejny gracz.

KONIEC GRY
3 Żetony pudełek połóżcie odkryte na środku stołu,
w zasięgu wszystkich graczy.
4 Kostkę połóżcie w zasięgu wszystkich graczy.
Pozostałe plansze pojazdów pozostawcie w pudełku.
Nie będą potrzebne podczas rozgrywki.

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Gracze po kolei
rozgrywają tury.
W swojej turze każdy gracz rzuca kością i wykonuje
akcję, którą wskazuje wynik na kości.

Gracz wybiera jeden z odkrytych żetonów
i umieszcza go w jednym ze swoich pojazdów.
Gracz wybiera dwa z odkrytych żetonów i umieszcza je w jednym lub dwóch swoich pojazdach.

Gra kończy się, kiedy któryś z graczy
zapełni wszystkie miejsca w swoim
domu. Ten gracz zostaje zwycięzcą.
Dla dodania emocji w tym
wariancie proponujemy podczas
przygotowań wyłożyć wszystkie
żetony pudełek zakryte na
środku stołu. Następnie
najmłodszy gracz odkrywa
tyle żetonów, ilu jest graczy.
W takim przypadku przed
rzutem kością gracz odkrywa
jeden żeton. Na pojazdy
można ładować tylko odkryte
żetony.

„Planszówkowi kurierzy” to połączenie aktualnej wiedzy o rozwoju
myślenia u dzieci, dobrej zabawy i budowania przyjaźni z królową
nauk, jaką jest matematyka. Gra wspiera pomysłowość, uważność
oraz zdolność do przewidywania konsekwencji działań, a więc te
aspekty rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego, które
pozwalają radzić sobie z różnorakimi zagadnieniami intelektualnymi.
To też niewątpliwie ciekawa pomoc terapeutyczna dla tych dzieci,
które potrzebują „oswoić” świat liczb i podstawowych operacji
matematycznych.
Anna Kuprowska
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