
WYNIK
NA

KOSTCE

Pierwszy rzut 
kostką:

narysuj, gdzie 
Tashek

się znajduje

Drugi rzut kostką:
narysuj, Twój

Tashek
myśli o..

Trzeci rzut kostką: 
Dorysuj

Tashkowi
coś:

Czwarty rzut kostką: 
opowiedz innym 

graczom:

1 oczko

2 oczka

3 oczka

4 oczka

5 oczek

6 oczek

w sklepie

w lesie

nad wodą

na placu zabaw

na przyjęciu

w domu

o czymś ciepłym

o czymś puchatym

o czymś słodkim

o wiośnie

o drobiazgach

o podróży

czerwonego

zielonego

żółtego

niebieskiego

białego

czarnego

co spotka Tashka
jutro

co Tashek
robił wczoraj

co dzisiaj przyśni się 
Tashkowi

czego Tashek na 
pewno nie zapomni

co Tashek właśnie 
teraz czuje

co byś Tashkowi 
poradził/a w 

zaistniałej sytuacji

IGRASZKA Tashka

Tashek prawie nigdy się nie nudzi! A jeśli już tak się zdarzy, to w mgnieniu oka wynajduje sobie ciekawe zajęcie. 
Tym razem nasz przemiły koleżka wymyślił grę!

Można grać w nią samemu, ale i w baaardzo dużym gronie, z graczami w każdym wieku!
Rozgrywka jest krótka i nieprzewidywalna, więc można powiedzieć, że zabawa nigdy się nie kończy.

Dodatkowo gra poruszy Waszą wyobraźnię, rozwinie sprawności manualne, pomoże przedszkolakom liczyć, a nieco 
staszym uczniom odczytywać dane z tabeli, a co najważniejsze zintegruje wszystkich graczy!

W tej grze wygrywa każdy! 

Aby rozpocząć rozgrywkę potrzebujesz:
- wydrukowanej planszy z Tashkiem dla każdego gracza

- tabelki wyzwań 
- dowolnego narzędzia do rysowania w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, czarnym

- kostki do gry
- przyjęcia, że wszystko się może zdarzyć! Naszym jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia!

Przebieg gry:  Gra toczy się w czterech rundach. Każdej przypisane jest inne zadanie, którego ostateczna treść
zależy od liczby wyrzuconych oczek. Przykład: Podczas pierwszej rundy zadaniem każdego gracza jest dorysowa-
nie na planszy miejsca, w którym Tashek aktualnie się znajduje. W zależności od liczby wyrzuconych oczek gracze 
rysują: sklep, las, miejsce nad wodą, plac zabaw, przyjęcie, czy tez dom. Kolejne rundy toczą się w analogiczny 
sposób. Jeśli macie problem z ustaleniem kolejności, umówcie się, że zaczyna gracz, który ma urodziny
w najbliższym miesiącu (przy okazji przypomnicie sobie, kto kiedy świętuje).

www.trikitashka.pl
www.tashka.pl


