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Obiective.
Echipa ta trebuie sa ghiceasca ce desen ai facut inainte ca timpul sa se scurga.
Contine:
➢ 2 planse albe de pus pe cap
➢ 2 markere speciale care se curata
➢ clepsidra cu nisip
➢ 54 carduri
➢ un zar
Aranjarea jocului:
1. Imparte jucatorii in 2 echipe egale.
2. Fiecare echipa primeste 1 plansa alba de pusa pe cap, un marker special care se curata.
3. Aseaza cardurile, zarul si clepsidra in mijlocul zonei de joc.
4. Fiecare echipa are nevoie de o persoana care sa tina scorul.
5. Cel mai tanar jucator din fiecare echipa va desena primul. Apoi jucatorii isi vor pune pe frunte
plansa alba cu fata spre adversari.
Cum sa joci:
1. Jocul este jucat pe runde.
2. Unul din artisti va ridica un card in timp ce celalalt artist va invarti zarul. Numarul de pe zar va
corespunde cu ce anume va fi desenat de pe card. Deci daca vei avea 3 pe zar, vei desena #3
de pe card. Daca zarul va arata 6, ei vor putea sa-si aleaga ce vor desena.
3. Odata ce artistii vor fi gata, vei seta clepsidra si artistii vor incepe sa deseneze.
4. Jucatorii pot ghici de cate ori vor vrea in timp ce artistii deseneaza. Daca jucatorul ghiceste
corect inainte ca timpul sa se scurga, el va primi 4 puncte. Daca nimeni nu ghiceste inainte ca
timpul sa scurga, artistii isi vor sterge plansele si vor incepe din nou pentru alte 20 secunde.
Daca cineva va ghici ce s-a desenat, va fi recompensat cu 2 puncte.
Daca nimeni nu va ghici ce este in desen, nimeni nu va primi niciun punct.
Cum sa castigi:
Prima echipa care ia 15 puncte castiga.
Departajare
In timpul rundei:
Daca un jucator din fiecare echipa ghiceste ce este in desen in acelasi timp, jucatorii pot da cu zarul si
cine va avea cel mai mare numar va castiga punctele.
Alternativ:
Artistii pot da cu zarul din nou si pot desena altceva de pe acelasi card.
La sfarsitul jocului:
In cazul in care e punctaj egal la ambele echipe, va fi jucata inca o runda. Castigatorul acelei runde va
fi castigatorul jocului.
Jocul este pentru 4-8 jucatori.

