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I-Ų KLASIŲ MOKINIŲ STALO ŽAIDIMO TURNYRAS
,,PASIŽVALGYMAI PO VILNIŲ“

ŽAIDIMO TIKSLAS:
Pasitikrinti ar turi pakankamai žinių apie mūsų šalies sostinę ir su ja susijusius žymius žmones.

DALYVIAI:
Žaidime dalyvauja 8 mokiniai iš kiekvienos 9(I) klasės. Jie bus suskirstyti į 4 grupes po 2 mokinius.

DATA IR VIETA:
2018-02-08, 9.50-10.35 (3 pamoka), gimnazijos aktų salė.
ŽAIDIMO ORGANIZATORIAI:
Vaiko gerovės komisija

TURNYRO VYKDYMO TVARKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Žaidėjai paskirstomi į 4 komandas. Vienoje komandoje po 2 narius iš kiekvienos 9(I)
klasės.Viso komandoje 10 narių. Žaidimo lenta padedama stalo viduryje.
Žalios ir oranžinės kortelės atskirai sumaišomos ir padedamos užverstos ant stalo.
Kiekviena komanda išsirenka žaidimo figūrėlę ir padeda ją ant pradinio langelio.
Langeliai ant žaidimo lentos yra sunumeruoti – skaičius nurodo kelintą žodį kortelėje reikės
aiškinti.
Žaidėjas aiškinantis žodžius , paima nuo žalių kortų kaladės 5-10 kortelių. Vieno ėjimo metu
(1 min) komandos nariui reikia apibūdinti kuo daugiau žodžių.
Jei atsistojama ant oranžinio langelio – aiškinantis žaidėjas ima kortelę iš oranžinių kortų
kaladės. Oražinėse kortelėse pateikti realūs istorinai arba mitiniai asmenys/būtybės.
Laužtiniuose skliaustuose yra trumpas apibūdinimas, kurį galima naudoti kaip paaiškinimą
žaidimo metu.
Pasibaigus laikui, kitos komandos sušunka ,,Laikas“. Jei žaidėjas nebaigė aiškinti žodžio
kitos komandos (per 1 minutę) irgi bando jį atspėti.Jei žodį atspėja kita komanda, ji gauna
1 tašką. Jei niekas neatspėja žodžio niekas negauna taškų.
Panaudotos kortelės grąžinamos į kortų kaladės apačią. Nepanaudotos kortelės perduodamos
naujajam aiškintojui.

ŽODŽIŲ AIŠKINIMAS:
Kortelėse surašyti žodžiai aiškinami nenaudojant žodžio kamieno ar šaknies.
Pavyzdžiui, ,,Vilniaus priemiestis“ negali būti aiškinamas sakant ,,priemiestis esantis prie
Vilniaus“. Spėjamas žodis turi būti pasakytas tiksliai tokia forma, kokia yra parašytas kortelėje.
Jei spėjamasis žodis yra dviejų dalių ir viena jau atspėta, aiškinantysis gali tą žodį naudoti.
TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS:
1. Atspėtų žodžių skaičius parodo, kiek langelių į priekį turi pajudėti komandos figūrėlė.
Vienas atspėtas žodis iš žalių kortelių – 1 taškas. Vienas atspėtas žodis iš oranžinių kortelių
– 2 taškai.
2. Jei aiškinant pasakoma aiškinamojo žodžio ar žodžio junginio dalis – toliau aiškinti
nebegalima. Kortelė atidedama į šalį. Minusuojamas vienas taškas už kiekvieną blogai
paaiškintą žodį.
3. Jei aiškintojas nemoka paaiškinti žodžio arba jo komandos draugas neatspėja, tokia kortelė
atidedama. Minusuojamas 1 taškas už kiekvieną atidėtą kortelę.
4. Jei pasibaigus laikui komanda yra atspėjusi 10 ar daugiau žodžių – pridedamas 1 taškas.
5. Laimi ta komanda, kuri pirmoji pasiekia finišą.

APDOVANOJIMAI:
Laimėjusi klasės komanda bus apdovanota padėkos raštu ir saldžiu prizu. Taip pat bus
apdovanota ir geriausiai pasirodžiusi pora.

