Autorius: The Young Can Do It*
2–6 žaidėjai
Nuo 6 metų ir vyresni
Žaidimo trukmė: 20 min.
Ką tik nutiko keistas dalykas — jūsų kaimynas pakvietė jus varžytis
drabužių džiovinimo rungtyje. „Mane? Drabužių džiovinimo rungtyje?
Nagi, pirmyn!”
Pakvieskite savo draugus išsiaiškinti, kuris yra greičiausias!

Žaidimo aprašymas

Žaidimo sudėtis (1 pav.)

„Wash Dash” žaidime kiekvienas žaidėjas, siekdamas
atlikti ant kortelės nurodytą užduotį, stengiasi ant
džiovyklos padžiauti savo drabužius greičiausiai.
Kiekviena įgyvendinta užduotis duoda taškų ir tas, kas jų
turi daugiausiai, laimi.

•
•
•
•

18 trijų skirtingų spalvų skalbinių segtukų (1a pav.)
18 trijų skirtingų spalvų drabužių (1b pav.)
6 drabužių džiovyklos (1c pav.)
54 kortelės — 48 užduočių kortelės ir 6 atvejų kortelės
(1d pav.)

Pasiruošimas
• Paimkite tiek drabužių džiovyklų, kiek yra žaidėjų — po 1 kiekvienam žaidėjui (6 pav.).
• Kiekvienam žaidėjui duokite po 3 skirtingus drabužius ir po 3 skirtingų spalvų skalbinių segtukus (2 pav.).
• Išmaišykite korteles ir užverstas sudėkite jas į dalinimo krūvą. Jei žaidžia 2, 3 arba 4 žaidėjai, paimkite tik 20 viršutinių
kortelių, o likusias sudėkite atgal į dėžutę — šio žaidimo metu jos nebebus naudojamos.
• Vyriausias žaidėjas tampa pirmuoju aktyviu žaidėju ir jūs galite pradėti žaisti.

Žaidimo eiga
Žaidimas žaidžiamas raundais. Kiekvieno raundo pradžioje
aktyvusis žaidėjas pasiima tiek kortelių, kiek nurodyta
lentelėje.
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Aktyvusis žaidėjas suskaičiuoja „3, 2, 1, pirmyn!”, tada vienu metu atverčia visas korteles ir padeda jas į stalo vidurį, kad
visi galėtų jas matyti (3 pav.).
* Svarbu! Žaidžiant tik 2 žaidėjams, jūs atverčiate 2 korteles, tačiau tik pirmasis užduotį įvykdęs žaidėjas pelno taškus
(žr. skyrių „Raundo pabaiga”).

Atlikite užduotis
Dabar visi žaidėjai vienu metu stengiasi atlikti bet kurią vienos iš atverstų kortelių užduotį. Norėdamas tai padaryti
žaidėjas turi ant džiovyklos sukabinti drabužius ir juos prisegti segtukais. Sukabinti drabužius žaidėjai turi naudodami
atitinkamus skalbinių segtukus, tiksliai taip, kaip parodyta kortelėse. Jei vaizduojamas bespalvis drabužis ar skalbinių
segtukas, galite naudoti bet kurį turimą drabužį ar skalbinių segtuką (4 pav.). Kai tik žaidėjas tai padaro ir įvykdo
užduotį, jis paima atitinkamą kortelę, pasideda ją atverstą prieš save į atliktų užduočių kortų krūvelę ir taip užbaigia
raundą.
Vieno raundo metu vienas žaidėjas gali atlikti ne daugiau kaip vieną užduotį!
• 4a pav. Mėlynas kelnes reikia pakabinti prisegant raudonu skalbinių segtuku, raudoną suknelę — geltonu skalbinių
segtuku, geltonus marškinėlius — mėlynu skalbinių segtuku.
• 4b pav. Bet kurį iš trijų drabužių reikia pakabinti mėlynu ir geltonu skalbinių segtuku.
• 4c pav. Abu drabužius reikia pakabinti raudonu skalbinių segtuku.
Visi skalbinių segtukai turi būti prisegti prie skirtingų skersinių, išskyrus užduotis, kai
vieną drabužį reikia pakabinti naudojant du skalbinių segtukus.
Pastaba! Net keli žaidėjai gali bandyti atlikti tą pačią užduotį. Kai vienam iš šių žaidėjų pavyksta užduotį atlikti pirmam,
kiti žaidėjai dar gali pabandyti atlikti kitas įmanomas užduotis.

Atvejų kortelės
Jei atverčiate atvejo kortelę, šiame raunde ji daro įtaką visiems žaidėjams vienodai, šiek tiek pakeisdama taisykles. Jei
atverčiama daugiau nei viena atvejo kortelė, reikia atsižvelgti į jas visas. Yra 3 skirtingos atvejų kortelės (5 pav.):
• 5a pav. Vienrankis — pasirinktinai naudokitės tik viena savo ranka.
• 5b pav. Pirmoji premija — pirmasis užduotį atlikęs žaidėjas, pasiima atitinkančią kortelę ir šią atvejo kortelę, kuri
suteikia 3 papildomus taškus.
• 5c pav. Priešingi — užduočių kortelėse drabužiai reiškia segtukus, o segtukai reiškia drabužius.
Pavyzdžiui (Abb. 5d): jūs turite pakabinti raudoną suknelę naudodami geltoną ir mėlyną skalbinių segtukus.
Kai raundas baigiasi (žiūrėkite žemiau) atvejo kortelė(-s) yra išimamos iš žaidimo (išskyrus „Pirmosios premijos” kortelę,
kuri lieka pas ją gavusį žaidėją). Jei atverčiamos 2 vienodos atvejo kortelės, jų rezultatas skaičiuojamas tik vieną kartą,
išskyrus „Pirmosios premijos” korteles, kurios abi duodamos greičiausiam žaidėjui.
Svarbu! Jei visos atverstos kortelės raunde yra atvejo kortelės, verskite kitą kortelę, kol atversite užduočių kortelę, dėl
kurios reikia varžytis (tokiu būdu atverstos visos kitos atvejo kortelės taip pat turi įtakos raunde).

Raundo pabaiga
Kai įvykdytos visos atverstos užduotys, raundas baigiasi. Visi žaidėjai pasitikrina, ar visi atliko savo užduotį teisingai —
ką daryti, jei yra klaidų, žiūrėkite žemiau. Tada visi žaidėjai nuo savo džiovyklų nuima visus drabužius ir skalbinių
segtukus. Aktyvaus žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas tampa naujuoju aktyviu žaidėju ir prasideda naujas raundas.
Žaidžiant 2 žaidėjams žaidimo raundas baigiasi, kai baigiama pirmoji užduotis — kitas žaidėjas negauna kortelės.
Pastaba! Paskutiniame raunde gali būti mažiau kortelių nei turėtų būti įprastai — tai reiškia, kad daugiau nei vienas
žaidėjas baigs raundą be kortelės, tačiau visos kitos taisyklės lieka tos pačios.

Klaidos
Jei žaidėjas pasiima užduočių kortelę neįvykdęs užduoties teisingai ir / arba ignoruoja atvejo kortelės įtaką, jis netenka
šios užduočių kortelės bei vienos iš anksčiau atliktų užduočių kortelės pasirinktinai.

Žaidimo pabaiga
Žaidimas baigiasi raundo pabaigoje, kai kortų traukimo kaladė yra tuščia. Kiekvienas žaidėjas suskaičiuoja taškus
iš kortelių, kurias jis gavo atlikęs užduotis; laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai taškų. Jeigu taškų skaičius lygus, laimi
žaidėjas, turintis mažiau kortelių. Jeigu ir kortelių skaičius lygus, žaidėjai pergale pasidalina.
Kai ardote džiovyklas, jūs galite palikti tris skersinius sujungtus ir juos įdėti į dėžutę kaip
vieną detalę.

* „The Young Can Do It” yra socialinė iniciatyva, kuria siekiama įgalinti mokinius, skatinant jų iniciatyvą ir padėti jiems
sukurti saugesnę ateitį. Norint to pasiekti, organizuojama serija seminarų, kurių metu mokiniai vysto produkto idėją,
kuris vėliau pristatomas rinkoje. Šį stalo žaidimą sukūrė 7-os ir 8-os klasės mokiniai. Jie taip pat dalijasi pelnu nuo
kiekvieno parduoto produkto kopijos.
Daugiau informacijos ieškokite gobeyond.lv/TheYoungCanDoIt
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