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Dla 3-10 graczy w wieku od 8 roku życia
Projekt: Pamela J. Free, Garrett J. Donner & Michael S. Steer

Nowego członka rodziny Activity® - Gryzmoły-bazgroły- nie może
zabraknąć na żadnej imprezie!
To szalenie zabawna gra towarzyska! Podczas rysowania zadań
będziesz mieć taką samą uciechę ze swoich własnych niezręczności,
jak z wysiłków innych graczy!
W grze Gryzmoły-bazgroły musisz tylko rysować...  
Czy to wydaje się zbyt proste?… wcale tak nie jest!
Zadania trzeba bowiem narysować na tabliczce, przytwierdzonej do
Twojego czoła!
Czy twój rysunek będzie dziełem sztuki czy gryzmołami?

Twoim zadaniem w tej grze jest narysowanie na
tabliczce przymocowanej do czoła rysunku
ilustrującego zadane słowo tak, aby Twoi koledzy
z drużyny mogli rozpoznać, co jest na rysunku.
Jeśli umiejętnie improwizujesz i rysujesz,
możesz zdobyć wiele punktów i wygrać.

• Po wymieszaniu kart utwórzcie z nich
odwrócony stos.

• Ustawcie pozostałe elementy gry obok kart.

Zawartość
   1 tabliczka do rysowania
    z gumową taśmą
   1 ścieralny pisak filcowy
   1 ściereczka
220 kart, na każdej 4 zadania
  20 żetonów tworzywa sztucznego
   1 klepsydra (30-sekundowa)
   1 opis gry
 

Cel gry
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• Jeśli żaden z graczy nie potrafi rozwiązać rysowanego przez
Ciebie zadania w ciągu 30 sekund, masz jeszcze jedną szansę.
Spójrz na swój rysunek i wybierz jedną z dwóch możliwości:
- zmaż rysunek i zacznij od nowa
albo
- kontynuuj rysowanie.

• Jeśli któryś z graczy rozwiąże pierwsze zadanie w dostępnym
czasie (30 sekund), gra zatrzymuje się na chwilę. Obaj gracze
(rysujący i ten, który odgadł słowo) zabierają po dwa żetony za
poprawne rozwiązanie. Kontynuujesz grę, rysując kolejne
zadanie z karty.

Uwaga: Gdy rysujesz, nie możesz mówić ani pokazywać na
migi, ale możesz wskazać swoim kolegom skinieniem głowy,
że prawidłowo rozwiązali część zadania. Twój rysunek nie może
zawierać liter ani cyfr. Jeśli złamiesz zasady, musisz porzucić
rysowanie i przejść do następnego zadania.

Porada: Niektóre zadania składają się z kilku słów. Takie zadania
łatwiej rysować podzielone na słowa. Gdy Twoi koledzy rozwiążą
jedną część układanki, możesz ją zmazać i zacząć rysowanie
następnych części. Spójrzmy na następujący przykład:
Hasło: „kubek na kostki” można łatwiej rozwiązać rysując kolejno
„kubek” i „kostkę”.
 

• Spróbuj narysować pierwsze zadanie na tabliczce
przymocowanej do Twojego czoła. W razie potrzeby używaj
ściereczki. Możesz czyścić i na nowo rozpoczynać rysunek
kilka razy.

• Weź pierwszą kartę ze stosu tak, aby inni gracze nie widzieli
zadań na karcie. Spójrz na pierwszą zagadkę, a następnie
odwróć klepsydrę.

• Gdy przyjdzie kolej na Ciebie, weź tabliczkę, pisak i
ściereczkę. Przymocuj tabliczkę do czoła przy pomocy
gumowych opasek.

• Wybierzcie pierwszego rysującego gracza. Po nim następują
gracze w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Jeżeli podejmiesz decyzję, że spróbujesz dokończyć rysunek,
załóż tabliczkę z powrotem na czoło i ponownie odwróć
klepsydrę. Na początku drugiej próby musisz powiedzieć innym
graczom pierwszą literę rozwiązywanego słowa.

Jeżeli jeden z graczy rozwiąże zadanie za drugim podejściem,
to obaj gracze (rysujący i ten, który odgadł słowo) zabierają po
jednym żetonie za poprawne rozwiązanie. Kontynuujesz grę,
rysując kolejne zadanie z karty.

Jeśli również podczas drugiej próby nikt nie odgadnie słowa
w ciągu 30 sekund, nikt nie dostaje żetonu. Kontynuujesz grę,
rysując kolejne zadanie z karty.

• Pozostaniesz rysującym, dopóki nie narysujesz wszystkich
czterech zadań z karty.
Następnie kolejny gracz kontynuuje grę, przejmując narzędzia do
rysowania i rolę rysownika.

Zanim następny gracz zacznie rysować, zapiszcie zdobyte punkty.
Każdy liczy i ogłasza, ile żetonów zdobył. Zapiszcie wyniki pod
nazwiskami graczy, a następnie włóżcie żetony dyski z powrotem
do wspólnego zestawu.

Gra kończy się, gdy:
w przypadku 3-6 graczy każdy gracz był rysującym dwa razy,
w przypadku 7-10 graczy każdy gracz był rysującym jeden raz.

Grę wygrywa ten gracz, który zebrał najwięcej punktów.

Rozgrywka

 

Uwaga! Nie zalecane dla dzieci poniżej 3 lat! Zawiera
drobne elementy. Połknięcie drobnych elementów może

spowodować uduszenie się.
Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Zachowaj opakowanie i opis gry, ponieważ zawiera ważne
informacje, których możesz potrzebować później.

 

Zapisywanie punktów

Koniec gry


