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GRA EDUKACYJNA DOOKOŁA ŚWIATA
CZAS GRY MIN 20min
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

20246

Kod producenta

20246

Producent

RAI-BUD S.C.

Opis produktu
Gra planszowa:

"Dookoła świata"

czas rozgrywki od 20 minut do kilku godzin zależnie od wariantu gry i indywidualnie ustalonych zasad
wymiary planszy: 62cm x 45cm
wiek: 6+, liczba graczy 2-4
Ciekawa gra edukacyjna, w której pływamy żaglowcem po mapie świata. W krótkim czasie dzieci opanowują rozkład mórz i oceanów, kontynentów i nazwy miast czasem nawet bardzo egzotyczne.

Opracowane przez twórców piec wariantów gry zapewniają super rozrywkę od początku do końca.

1. Wyścig. Wybieramy port początkowy i końcowy rzucamy kostką i naprzód, kto dopłynie pierwszy ten wygrywa.

Wariant szybki 20-30 minut na rozgrywkę

2. Ekspedycja. Należy wybrać/wylosować kartę z portami do odwiedzenia i w jak najkrótszym czasie wykonać zadanie. Czas gry 30-60minut

3. Ekspedycja z pogodą. Wariant podobny do 2. ale z możliwością wpływu wiatru na ruchy pionka. Kierunek wiatru jest losowany przed ruchem i przyśpiesza lub spowalnia gracza. Czas gry 30-70 minut

4. Wariant handlowy. Gracze muszą losować towary do przewiezienia po planszy. Za każdy dostarczony ładunek gracz otrzymuje żeton nagrody, a kto zbieże najwięcej np w określonym czasie ten wygrywa. Czas gry 45 minut do 2 godzin

5. Wariant dla kreatywnych. TA GRA POZWALA NA WYMYŚLENIE WŁASNEJ GRY!!!

Po prostu można ustalić własne zasady i użyć możliwości wyścigu, ekspedycji i handlu do stworzenia nawet bardzo skomplikowanej strategii handlowej. My na przykład wprowadziliśmy pieniądze z innej gry i wprowadziliśmy możliwość kupowania miast.
Za wpłynięcie do miasta i pobranie lub zostawienie ładunku trzeba było zapłacić jak w prawdziwym porcie. Na początku gry wprowadziliśmy dodatkowe pionki (z klocków Lego :-) ) tak, że każdy gracz miał po dwa statki na początku ale mógł dokupić
maksymalnie do pięciu. Można więc oprzeć grę o kupowanie miast i zarabianie trochę na podatkach od wpływających statków, a można mieć duża flotę i zarabiać na przewożeniu towarów.

Dodatkowo wylosowany wiatr mógł zepchnąć statek na ląd co skutkowało np. utratą statku lub postojem kilka kolejek. Czas gry tego wariantu jest nieograniczony. Przy dzisiejszych możliwościach zapisu stanu gry np przy pomocy zdjęcia w telefonie
można grać nawet wiele dni.

kontakt: biuro@rai-bud.pl

tel +48 784 946 747

RAI-BUD S.C.

WYDROWICE 7

49-100 NIEMODLIN
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