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MAZUĻIEM 0-1G
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PIRKTĀKIE PRODUKTI
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Valūta:

AKSESUĀRI

DAŽĀDI

Sveicināti, ( Ienākt )

IEPIRKUMU GROZS: (tukšs)

Euro

APĢĒRBI

JAUNUMI

AKCIJAS

Kalaha aizveramā kastē

VGHS325 Kalaha aizveramā kastē

Lokomatīve
alfabēta vilcienam

1,44 €

5,62 € ar PVN

Burtu vagons - S

Daudzums :

1

PIEVIENOT GROZAM

Kods: VGHS325

1,34 €

Pieejams: Ir Noliktavā

Tweet

Share

Vagons alfabēta
vilcienam

1,34 €
Nosūtīt draugam

GROZS

PDF fails

Drukāt

Tuvināt

NAV PRODUKTU
Sūtīšana

0,00 €

Kopā

0,00 €

VEIKT PIRKUMU

Developed by jada.lv

Vairāk informācijas

Parametri

Lai spēlētu spēli nepieciešams : spēles pamatne, kauliņi un viens metamais kauliņš. Spēles dalībnieku skaits 2.
1.variants. Spēlētāji savstarpēji sadala spēles kauliņus vienādā daudzumā un izdala tos pa spēles laukuma mazajām
bedrītēm. Katra spēlētāja uzdevums savus kauliņus nogādāt lielajā bedrītē pēc iespējas ātrāk. Ar metamo kauliņu
uzmestais cipars parādā, cik soļus spēlētājam jāpaiet uz priekšu. Uzvarētājs ir tas, kurš ātrāk visus spēles kauliņus ir
sakrājis lielajā bedrītē.
2.variants. Spēlētāji savstarpēji sadala spēles kauliņus vienādā daudzumā un novieto tos lielajā bedrītē. Metot metamo
kauliņu uzmestais skaitlis parādā cik kauliņus paņemt no lielās bedrītes un salikt mazajās bedrītēs. Vispirms spēlētājiem
jāatbrīvo lielā bedrīte no kauliņiem, lai pretinieks var savus kauliņus tur krāt. Kad kauliņi izdalīti pa mazajām bedrītēm, tad
metot metamo kauliņu cipars norāda cik soļus ar vienu kauliņu var iet uz priekšu. Uzvar tas, kurš visātrāk sakrāj visus
kauliņus lielajā bedrītē.
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