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Galda spēle 2 līdz 4 spēlētājiem no 3 gadu vecuma.
Spēles ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Spēles ilgums 4 līdz 5 gadu vecuma versijā: 20 minūtes.

Šī spēle iemāca bērniem skaitīt,
trenē spējas attīstīt taktiskos
lēmumus, palīdz izprast situācijas,
kad ir jāsaskaras ar šķēršļiem, kā arī
motivē sasniegt savu mērķi.
Spēles komplekts
1 zilonis – slidkalniņš
20 rotaļlieas 5 krāsās un formās
4 rūķi dažādās krāsās
1 metamais kauliņš ar punktiņiem
1 metamais kauliņš ar skaitļiem

Ir vēls vasaras vakars, un visi bērni jau ir devušies gulēt,
tomēr ārā vēl ir pietiekami gaišs, lai spēlētos. Četri mazi
dārza rūķi satiekas pir ziloņa formas slidkalniņa un smilšu
kastes, kurā visapkārt mētājas bērnu atstātās rotaļlietas.
Dārza rūķi ir daudz mazāki par mums, tāpēc dienu tie pavada
paslēpušies garajā zālē vai zem krūmiem un snauž. Rūķiem
patīk slidkalniņš, tomēr vēl vairāk tiem patīk bērnu atstātās
rotaļlietas, tāpēc katru vakaru var dzirdēt, kā notiek
grūstīšanās un strīdēšanās, rūķiem kāpelējot un slidinoties
pa slidkalniņu, un spēlējoties ar rotaļlietām.
Būsim rūķi un priecīgi spēlēsimies dārzā, slidinoties lejup pa ziloni un
savācot atstātās rotaļlietas. Par uzvarētāju kļūst tas rūķis, kurš ir bijis
visveiksmīgākais un ir savācis visvairāk rotaļlietu.

Sagatavošanās spēlei
Sākumā ir jāsaliek zilonis – slidkalniņš.
3
2
5

1

4
3

6
5
4

2
1

Rotaļlietas tiek ieliktas smilšu kastē, kas atrodas slidkalniņa priekšā.
Ja ir 2 spēlētāji vecumā no 2 līdz 4 gadiem, mēs iesakām izmantot 6 līdz 8 rotaļlietas. Tas palīdzēs gadījumos,
ja spēlē bērni, kas vēl nav iemācījušies zaudēt, jo spēle, visticamāk, beigsies neizšķirti. Ja tomēr vēlaties noteikt
uzvarētāju, spēlējiet ar 7 rotaļlietām. Ja ir 3 vai 4 spēlētāji, mēs iesakām spēlēt ar 8 līdz 10 rotaļlietām (arī tādā gadījumā
ir iespējams neizšķirts). Jo vairāk rotaļlietu, jo garāka spēle (drīkstat izvēlēties arī citu rotaļlietu skaitu, pielāgojot to
saviem bērniem).
Katrs spēlētājs paņem sev vienu dārza rūķi.

Spēles gaita
Spēle 3 līdz 4 gadus veciem bērniem
Jaunākais spēlētājs uzsāk spēli, metot kauliņu ar punktiem. Pēc tam viņš savu rūķi pa slidkalniņu pārvieto par tik
soļiem uz augšu, cik punktu ir uz uzmestā punktu kauliņa. Savā gājienā spēlētājs kauliņu met vienu reizi. Uz slidkalniņa
ir 6 pakāpieni – katrs spēlētājs, kurš ar savu rūķi ir uzkāpis visus 6 pakāpienus, var to slidināt lejup un pēc tam paņemt
sev vienu no rotaļlietām, kas ir smilšu kastē (ja spēlētājs uzmet vairāk punktu, nekā nepieciešams, lai uzkāptu
slidkalniņa augšā, viņš tāpat slidina savu rūķi lejā un paņem rotaļlietu, bet pāri palikušie punkti izmantoti netiek). Pēc
tam spēlētājs ar savu rūķi mēģina uzkāpt augšā vēlreiz. Ja kāpšanas laikā spēlētāja rūķim ir jāapstājas uz pakāpiena, uz
kura jau stāv cits rūķis, tad viņš šim rūķim lec pāri un nokļūst vienu pakāpienu augstāk.
Spēle beidzas tad, kad smilšu kastē ir beigušās rotaļlietas. Spēlētājs, kuram rotaļlietu ir visvairāk, kļūst par
uzvarētāju.

Spēle vecākiem bērniem
Noteikumi paliek tādi paši, izņemot to, ka tiek izmantotas visas 20 rotaļlietas un abi divi metamie kauliņi. Ja
spēlētājs uzmet 0, viņš nedrīkst kāpt augšup pa slidkalniņa kāpnēm. Ja metamais kauliņš rāda bultiņu, tad spēlētāja
rūķim ir jāapmainās vietām ar citu rūķi. Galvenā atšķirība no spēles mazākiem bērniem ir tā, ka pēc tam, kad rūķis
ir noslidinājies pa slidkalniņu, viņš uzmet metamo kauliņu ar punktiem un paņem no smilšu kastes tik dāvanu, cik
punktu rāda šis kauliņš Ja spēlētāja rūķis apstājas uz pakāpiena, uz kura jau ir cits rūķis, tam tiek nevis lekts pāri, bet
gan tiek ieņemta viņa vieta – rūķis, kas tur stāvēja, nokāpj vienu lauciņu zemāk.
Spēle beidzas:
– kad viens no spēlētājiem ir savācis visas 5 rotaļlietas vienā krāsā – šis spēlētājs kļūst par uzvarētāju;
– ja neviens spēlētājs nesavāc 5 rotaļlietas vienā krāsā, spēle turpinās, līdz smilšu kastē ir beigušās rotaļlietas.
Šādā gadījumā uzvar spēlētājs, kuram ir visvairāk rotaļlietu.
Piezīme: jūs varat būt radoši un izdomāt arī savus noteikumus šai spēlei.
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