Drvena
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• Društvena igra
• Blokovi za slaganje
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SRB
Igračkom se može igrati na više načina. Kocke-blokovi se mogu
jednostavno slagati i formirati u razne oblike, a uz pomoć istih elemenata
i kockice se može igrati društvena igra.
Društvena igra – igra koncentracije, reﬂeksa, pažnje, timskog i strateškog
planiranja.
Uputstvo:
1. Poslažite drvene blokove, po tri bloka u svaki red, naizmenično
menjajući smer blokova za 90 stepeni. Stavite kulu od blokova vertikalno
na ravnu površinu, izravnajte stranice kule. Prvi igra irgač koji je slagao
kulu;
2. Bacanjem kocke određuje se boja bloka koji će se pomerati. Igra se
može igrati i bez kockice za određivanje boje;
3. Blokovi se pomeraju i vade samo jednom rukom. Ruke se u toku
pomeranja bloka mogu menjati, ali nikako koristiti istovremeno;
4. Igraču je dozvoljeno probno guranje blokova u cilju isprobavanja
sigurnosti vađenja, s tim što svaki blok mora da vrati na mesto ukoliko se
ne odluči za vađenje istog;
5. Blok koji ide na vrh tornja mora se postavljati pod uglom od 90
stepeni u odnosu na blokove ispod;
6. Ukoliko se u toku igre kula od blokova zaljulja i postane nestabilna,
može se podupreti rukom, ali tako da se koristi samo deo ruke između
šake i lakta;
7. Ukoliko se prilikom vađenja odabranog bloka pomeri neki drugi blok,
dozvoljeno je prvo izravnati pomereni blok, pa nastaviti sa vađenjem
odabranog;
8. Dva bloka se ne mogu pomerati prstima u isto vreme. Ali, dozvoljeno
je pomeranje bloka drugim blokom (guranjem), na drugu poziciju u
istom redu, u cilju balansiranja. Nakon ovog poteza, igrač može izvaditi
zadati/planirani blok i staviti ga na vrh kule;
9. Igrači u toku igre mogu menjati položaj i mesto;
10. Igra se završava kada više ne postoji mogućnost pomeranja i
premeštanja blokova na vrh kule a da pri tom kula balansirano stoji, ili u
slučaju rušenja kule;
11. Pobednik u igri je onaj ko postavi poslednji blok na vrh kule, a da se
kula nije srušila;
12. Igrač koji je uzrokovao rušenje kule, postavlja blokove za naredno
igranje.
Cilj igre je da se što više blokova postavi na vrh kule, a da se kula ne
sruši.

• Koncentracija
• Balansiranje
• Strateško razmišljanje

ENG

MAK

Toy can be played with in diﬀerent ways. The cubes – blocks can be
simply arranged to form diﬀerent shapes, while the same elements with
the addition of dice can be used to play a board game.
Board game challenging concentration, reﬂexes, focus, team and
strategic planning.

Со играчката може да се игра на повеќе начини. Коцки-блокови
можат многу едноставно да се сложуваат и формираат во разни
облици, а со помош на истите елементи и коцки може да се игра и
друштвена игра.
Друштвена игра за концентрација, рефлекси, внимание тимско и
стратешко планирање.

Instructions:
1. Place the wooden blocks, laying three blocks in each row, alternating
the direction of the blocks at 90 degrees. Position the tower made of
blocks upright on a ﬂat surface and smoothen the sides of the tower.
The ﬁrst player to play is the one who has stacked the tower.
2. Throw the dice to decide on the colour of the block to be moved. The
game may be played without throwing the dice to determine the colour.
3. Blocks are moved and removed using one hand only. While moving a
block, it is allowed to change a hand – however, using both hands at the
same time is not allowed.
4. Players are allowed to push a block in order to test the safety of its
removal; however, each block moved in this way must be returned to its
original position if the player eventually decides not to remove it.
5. A block to be placed on the top of the tower must be laid
perpendicularly (at an angle of 90 degrees) to the blocks below it.
6. If during the game the tower becomes tilted or instable, it is allowed
to support it with an arm, provided the player uses only the part of the
arm between the hand and elbow.
7. If while taking out the chosen block the player accidentally moves
another block, it is allowed to straighten the other block, before
continuing with removing the chosen block.
8. It is not allowed to move two blocks at the same time using one’s
ﬁngers. However, it is allowed to move a block using another block
(pushing) to another position in the same row, to achieve the desired
balance. After this move, the player may remove the set/planned block
and place it at the top of the tower.
9. During the game, the players are allowed to change their position and
place.
10. The games end when it becomes impossible to move or remove
blocks to the top of the tower without disturbing the balance of the
tower, or when the tower collapses.
11. The winner is the player who places the ﬁnal block on the top of the
tower, without collapsing the tower.
12. The player who causes the tower to collapse must lay the blocks for
the next round of the game.
The aim of the game is to have as many blocks stacked on the top of the
tower, without bringing the tower down.

Упатство за игра:
1. Наредете ги дрвените коцки, по три коцки во секој ред,
наизменично менувајки ги под агол од 90°. Ставете ја кулата од
коцки вертикално на рамна површина, и страните да бидат рамни.
Прв е оној играч кој ја составил кулата.
2. Со фрлање на коцката се одредува бојата на коцката која ке ја
поместувате. Играта може да се игра и без коцка за одредување на
боја.
3. Коцките се поместуваат и вадат само со една рака. Можете да
менувате десна или лева рака но никако истовремено со двете.
4. На учесникот во играта му е дозволено пробно растурање
(буткање) на коцките со цел да испроба која е сигурноста на вадење
на коцките, со тоа што секоја коцка мора да се врати на место
доколку не се одлучи за вадење на истата.
5. Коцката која е на врвот од на кулата мора да се постави под агол
од 90° во однос на коцките под неа.
6. Доколку во текот на играта кулата од коцки стане нестабилна,
можете со помош на раката да ја задржите, но така што се користи
само делот мегу дланката и лактот.
7. Доколку при вадење на некоја коцка, се помести некоја друга
коцка, дозволено е прво да се порамни поместената коцка, па да се
продолжи со вадење на одбраната коцка.
8. Две коцки неможат да се поместуваат со прсти истовремео. Но е
дозволено поместување на коцка со коцка (со туркање), на друга
позиција во ист ред со цел балансирање. По овој потег, играчот
може да ја извади планираната коцка и да ја стави на врв од кулата.
9. Играчите во текот на играта можат да менуваат позиција и место
на седење.
10. Играта се завршува кога веќе не постои можност коцките да се
поместуваат на врвот на кулата, а при тоа кулата да е стабилна или
во случај да се сруши кулата од коцки.
11. Победник во играта е оној кој последен ке стави коцка на врвот
од кулата, а притоа кулата да не се сруши.
12. Играчот кој го предизвикал рушењето на кулата, ги поставува
коцките за наредниот почеток на играта.
Целта на играта е што повеќе коцки да се поставата на врвот од
кулата, а притоа кулата од коцки да не се сруши.

