
INSTRUKCJA DO GRY „TAJEMNICE NAZCA”

Do gry będą potrzebne kostka i pionki, po jednym dla każdego gracza.

ZASADY

Ustawiacie pionki na starcie. Rzucacie kostką. Kto wyrzuci największą cyfrę, ten zaczyna. Przesuwacie się po ogonie małpy o tyle 
pól, ile wyrzucicie oczek na kostce. Oglądacie rysunki. Pomogą Wam one odpowiedzieć na pytania. Jeżeli znacie prawidłową 
odpowiedź, macie ponowny rzut kostką. Jeśli nie - rzuca następna osoba. 

Uwaga na niektórych polach są tajemnicze przejścia do przodu gry, ale w niektórych też można spaść w tył…

PYTANIA
Pole 1
Na początku gry zjedz rodzaj meksykańskiego naleśnika. 

Pole 2
Ogromne górskie jezioro na terenie Peru i Boliwii. Jeśli znasz jego nazwę, to możesz wspiąć się po drabinie aż na 18 pole. 

Pole 4
Na jakiej wyspie mieszkają największe żółwie świata? 

Pole 8
Zaczyna być upalnie. Załóż kapelusz, który ochroni Cię przed słońcem. 

Pole 10
Ogromna rzeka w Ameryce Południowej. Jeśli znasz jej nazwę, to po drabinie możesz się wspiąć na pole 25.

Pole 11
Wielki wąż dusiciel zamieszkujący mokradła Ameryki Południowej. Odsuwasz się na bezpieczna odległość 2 pola do tyłu. 

Pole 13
Niewielka ryba, która z przyjemnością odgryzła by ci kawałek stopy. 

Pole 14
Jesteś głodny. Przed wejściem na szczyt zjedz kukurydziane chipsy w kształcie trójkątów. Jedz powoli. Czekasz kolejkę. 

Pole 15
Jak nazywa się wioska w Ameryce Południowej? Jeśli wiesz, to po drabinie możesz się wejść na pole 27.

Pole 16
Roślina rosnąca w Ameryce Południowej. 

Pole 17 
Czas na sjestę. Czekasz kolejkę. Pijesz pyszny pachnący ciepły napój. 

Pole 19
Eleganccy mieszkańcy Ziemi Ognistej? 

Pole 20
Co zastępuje łóżko w Ameryce Południowej? 

Pole 22
Budowali je nie tylko Egipcjanie, ale także Majowie. 

Pole 23
Zaplątałeś się w liany, zsuwasz się na pole 9.

Pole 24
Jak się nazywa osoba, której jeden rodzic jest Indianinem a drugi białym?

Pole 27
Baaaaarrrdzooo kłująca roślina rosnąca w Ameryce Południowej. Masz ją pewnie w domu i wcale nie musisz jej często podlewać.

Pole 30
Jest dużo większa niż nasze puszcze i bardziej niebezpieczna. Zgubiłeś się tam. Czekasz kolejkę aż wyprowadzi cię indiański przewodnik. 

Pole 32
Jesteś już niedaleko pamiętaj, że w górach może być zimno. Załóż ciepły płaszcz noszony przez Indian w Ameryce Południowej.

Pole 33
Zwierzę żyjące w Peru, Boliwii i Argentynie. Gdy w Zoo podejdziesz zbyt blisko do niego może cię opluć. Uciekasz 3 pola wstecz. 

Pole 34
Zaplątałeś się w liany, zsuwasz się na pole 26.

Meta
Brawo jesteś na najwyższej górze Ameryki Południowej, czyli…

Ze swoją wiedzą w przyszłości na pewno odkryjesz tajemnice rysunków Indian Nazca!



KARTA ODPOWIEDZI

Pole 1 tortilla 
Pole 2 Titicaca
Pole 4 Galapagos
Pole 5 Amazonka
Pole 8 sombrero
Pole 11 anakonda
Pole 13 pirania
Pole 14 nachos
Pole 16 agawa
Pole 17 kakao
Pole 19 pingwiny
Pole 20 hamak
Pole 22 piramidy
Pole 24 Metys
Pole 27 kaktus
Pole 29 pueblo
Pole 30 dżungla
Pole 32 poncho
Pole 33 lama

META Aconcagua


