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Valūta:

AKSESUĀRI

DAŽĀDI

Sveicināti, ( Ienākt )
Euro

APĢĒRBI

JAUNUMI

VB30098 Spēle "Bagātību sala"

1,56 €

26,84 € ar PVN

Lokomatīve
alfabēta vilcienam

38,35 € ar PVN

1,44 €

(cena samazināta par 30 %)
Kods: VB30098
Pieejams: Ir Noliktavā

Burtu vagons - S

1,34 €

Nosūtīt draugam
Tuvināt

NAV PRODUKTU
Sūtīšana

0,00 €

Kopā

0,00 €

AKCIJAS

Spēle "Bagātību sala"

Ūdens svilpe
"Putns" N1

GROZS

IEPIRKUMU GROZS: (tukšs)

PDF fails

Drukāt

Daudzums :

1

PIEVIENOT GROZAM

IZPĀRDOŠANA!

VEIKT PIRKUMU

Developed by jada.lv

Vairāk informācijas

Parametri

Komplektā ietilpst: 1 koka spēles laukums 4 spēles kauliņi 1 spēles metamais kauliņš8 plastikāta dārgumu kartesSpēlētāju
skaits: 2-4Vecums: 3+Spēles mērķis:Pārvietoties pa spēles lauciņiem apkārt Bagātību salai un atrast pēc iespējas vairāk
dārgumu!Spēle attīsta novērošanas spējas, atmiņu, smalko rokas muskulatūru, pilnveido pirmās skaitīšanas
iemaņas.Spēles noteikumi:Lai sagatavotos spēlei, plastikāta dārgumu kartes tiek novietotas uz spēles laukuma, zem
paceļamajām detaļām, sajauktā secībā, un tā, lai spēlētāji neredz, kur atrodas konkrētā karte. Katrs spēlētājs izvēlas savu
spēles kauliņu – pirātu un novieto to uz tādas krāsas kuģa attēla, kas atbilst spēles kauliņa krāsai.Spēli uzsāk tas spēlētājs,
kurš uz metamā kauliņa ir uzmetis lielāko punktu skaitu. Pa spēles laukumu spēlētāju spēles kauliņi pārvietojas pēc kārtas,
ņemot vērā punktu skaitu uz metamā kauliņa.Spēles virzienu, pa kuru doties apkārt Bagātību salai, katrs spēlētājs var
izvēlēties pats pēc saviem ieskatiem.Spēlei ir iespējami 2 varianti:Variants 1Spēlētāji drīkst no paslēptuvēm ņemt tikai tādas
krāsas dārgumus, kas atbilst viņu spēles kauliņu krāsai. Un apslēptie dārgumi ir jāmeklē tā, lai neviens cits spēlētājs
neredzētu to, kas ir attēlots uz kartiņas.Uzvarējis ir tas spēlētājs, kurš savā kuģī atgriežas ar divām apslēpto dārgumu
kartītēm.Variants 2Spēlētāji, ceļojot apkārt salai, cenšas atrast pēc iespējas vairāk dārgumu, neatkarīgi no to krāsas.
Uzvarētājs ir tas spēlētājs, kurš atradis visvairāk apslēpto dārgumu.

30 CITI PRODUKTI TAJĀ PAŠĀ KATEGORIJĀ:

JAUNUMI

SPĒLE "PIPS &...

SPĒLE "PANDA"

SPĒLE "EŽI"

SPĒLE "IEVĀRĪJUMS"

SPĒLE"KONFEKTE...

APSKATĪT

APSKATĪT

APSKATĪT

APSKATĪT

APSKATĪT

Jūsu e-pasts
Parakstīties

OK

Sazināties

Jūsu konts

Jaunākās preces

Piegāde

Personīgā informācija

Top produkti

Oficiāls paziņojums

Adreses

Īpašie piedāvājumi

Lietošanas nosacījumi

Atlaide

Ražotāji

Lelletoys veikali

Pasūtījumu vēsture

Piegādātāji

Pirms nopērc,
Salidzini.lv - Interneta
veikali, Kuponi, OCTA

Akcijas, atrie
krediti, OCTA,
K k

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

© 2012 Powered by Lelletoys™.
All rights reserved

