
Na ratunek drzewuNa ratunek drzewu



Zasady gry Na ratunek drzewuNa ratunek drzewu

W grze wykorzystano ilustracje na licencji Public Domain CC0 z następujących źródeł:
autor: OpenClipart-Vectors źródło: pixabay.com/pl/vectors/butelka-pet-pić-159119/
autor: OpenClipart-Vectors źródło: pixabay.com/pl/vectors/las-drzewa-kolorowe-roślin-zielony-160974/
autor: OpenClipart-Vectors źródło: pixabay.com/pl/vectors/śmieci-pojemnika-recykling-kosz-157110/
autor: chuck herrera (cheifyc ) źródło: pixabay.com/pl/vectors/wina-butelka-butelka-wina-alkohol-438945/
autor: Clker-Free-Vector-Images źródło: pixabay.com/pl/vectors/gazeta-papieru-nagłówek-brown-34126/
autor: Paul Gillings (paulgillings76) źródło: pixabay.com/pl/illustrations/może-soda-pić-napój-aluminium-877600/
autor: OpenClipart-Vectors źródło: pixabay.com/pl/vectors/drzewo-las-tułów-natura-liście-576847/

Przed rozpoczęciem gry należy wydrukować grę na brystolu (papier przynajmniej 160 g/cm2) i powycinać karty ze strony 
trzeciej. Największą kartę z pojemnikami na śmieci należy położyć obok planszy z lasem. Kartoniki ze śmieciami należy 

włożyć w podstawki i umieścić na dowolnych polach oznaczających ścieżkę w lesie (małe kwadraty) nie dalej niż 6 pól od 
siebie. Kartę z drzewem należy umieść na dwóch podstawkach i położyć w dużym kwadracie.

Wszyscy gracze grają jako jedna drużyna. Pionek ustawiają na polu z białą strzałką. Następnie wszyscy jednocześnie 
rzucają kostkami. Jeśli choć jeden z graczy wyrzucił tyle oczek, ile wynosi odległość do najbliższego pola ze śmieciem to 

należy o tyle przesunąć pól przesunąć pionek. Jeśli żaden z graczy nie wyrzucił odpowiedniej liczby oczek to pionek 
przesuwa się o 1 pole do przodu. Gdy pionek graczy zatrzyma się na polu ze śmieciem to gracze muszą przełożyć śmieć do 

kosza w odpowiednim kolorze (zgodnie z zasadami segregacji). Gdy wszyscy gracze wyrzucą tą samą liczbę to chuligani 
wykorzystują nieuwagę graczy i wysypują zawartość pojemnika z największą liczbą śmieci znów do lasu (pionek graczy nie 
przesuwa się w tym przypadku). Śmieci z tego pojemnika ustawiane są na kolejnych polach najbliżej karty drzewa, ale nie 

dalej niż pionek dzieci (na wolnych polach pomiędzy drzewem a pionkiem dzieci). Jeśli takich pól brakuje to pozostałe śmieci 
trafiają na pole z drzewem).

Gra kończy się, gdy pionek dotrze do drzewa. Jeśli na tym polu znajdują się jakieś śmieci to należy je wyrzucić do 
odpowiednich pojemników. Gracze wygrywają, gdy wszystkie śmieci trafią do odpowiednich pojemników. Wszyscy 

przegrywają, gdy śmieci są źle posegregowane.
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