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1 Plansza do gry
Poziom 1 „Słowa i obrazki”

Pierwszy gracz wybiera dwie sposród swoich płytek z literami i
umieszcza je na planszy, zakrywajac odpowiadajace im litery.
Gracz moze rozpoczac zakrywac nowe słowo, a płytki nie
musza byc układane w okreslonej kolejnosci.
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Junior SCRABBLE® zostały tak opracowane, aby dzieci mogły
cieszyc sie gra podobna do SCRABBLE®, dostosowana do ich
wieku.

Litera, która kończy sie słowo, nie zawsze jest ostatnia litera
tego słowa.
Gracze szybko odkryja, ze patrzac na płytki innych graczy,
moga spróbowac uniemozliwic im zakanczanie słów!

Poziom 2 „Kolory i litery”

30 NIEBIESKICH ZETONÓW
W zestawie znajduje sie 30 niebieskich zetonów. Sa one
uzywane jedynie w grze „Słowa i Obrazki”.

Gracze musza wykładac płytki, jesli jest to mozliwe, nawet
gdyby mieli wyłozyc tylko jedna. Jesli nie moga połozyc na
planszy zadnej płytki, to moga zwrócic dwie swoje płytki do
puli i wylosowac dwie nowe. Po tym losowaniu płytek kolejka
przechodzi do kolejnego gracza.

1 WOREK NA PŁYTKI
W grze „Kolory i litery” wszystkie płytki sa umieszczane w
worku na poczatku gry. W grze „Słowa i obrazki” odkłada sie
dwie puste płytki (blanki).
„SŁOWA I OBRAZKI”

ZAWARTOSC
84 PŁYTKI Z LITERAMI:
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Cel gry
Celem gry jest zapisanie kazdego słowa na planszy za pomoca
płytek z literami. Gracze rozpoznaja słowa na podstawie
obrazków na planszy. Gracz, który ukonczy słowo, dostaje
niebieski zeton z banku.
Wygrywa gracz, który po zakryciu wszystkich słów na planszy
ma najwiecej zetonów.
Przygotowania
W tej grze uzywa sie niebieskiej, ilustrowanej strony planszy. Z
jednej strony planszy umieszcza sie stos niebieskich zetonów.
Taki stos nazywa sie „bankiem”.
Wszystkie płytki z literami (poza blankami) sa umieszczane w
worku.
Płytki w worku to „pula”.
Gracze wyciagaja po piec płytek i kłada je przed soba literami
do góry, tak, zeby wszyscy mogli je widziec. Ten zestaw płytek
to ich „reka”.

Gracze czasami koncza dwa słowa wykładajac tylko jedna
litere. W takiej sytuacji dostaja dwa zetony. Przykład:
wykładajac litere „t”, aby ukonczyc słowo „kogut” mozna takze
ukonczyc słowo „flet”, jesli wczesniej zostały zakryte litery „f”,
„I” i „e”.
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Tu takze gracze wyciagaja po piec płytek i trzymaja je literami
do góry, dzieki czemu wszyscy moga je widziec.

Jak grac
Rozpoczyna najmłodszy gracz.
Pierwszy gracz ma ułozyc słowo na planszy z dwóch lub
wiecej liter (sposrób swoich 5 liter), ustawiajac je w prawo lub
w dół (nigdy nie po przekatnej). Jedna z płytek w pierwszym
słowie musi przykrywac srodkowe pole - to z gwiazdka.

Dla kazdego słowa gracz dostaje dwa dodatkowe punkty za
kazde niebieskie pole oraz trzy dodatkowe punkty za kazde
czerwone pole, przez które przechodzi takie słowo.

...lub musi dodac do niego litere,
np. „kremy”, „czary”.

W tym przykładzie słowo „czar” ułozone jak na planszy
narysowanej powyzej jest warte 6 punktów. Kazda płytka z
litera jest warta 1 punkt, a litera „r” znajduje sie na niebieskim
polu, co oznacza dodanie dwóch punktów do wartosci tego
słowa.
Gracze zapisuja wyniki na karcie wyników.
Gracz konczy swoja kolejke losujac z puli tyle samo płytek, ile
wyłozył na plansze, wiec znowu ma piec płytek ma przed soba
piec płytek.
Gra toczy sie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Kolejny gracz umieszcza płytki na planszy (w prawo
lub w dół), tworzac nowe słowo. Te płytki musza łaczyc sie lub
krzyzowac z płytkami, które juz sa na planszy. Płytki zawsze
musza tworzyc pełne słowa. Musza one takze tworzyc pełne
słowa ze wszystkimi literami, z którymi bezposrednio
sasiaduja.

3. Umieszczanie pełnego słowa równolegle do słowa
wczesniej utworzonego tak, zeby przylegajace słowa takze
były pełnymi wyrazami. np. ta, ar, tama

Nowe słowa mozna tworzyc poprzez:
1. Dodanie jednej lub wiecej płytek do słowa juz ułozonego na
planszy, tworzac inne słowo,
np. z wyrazu „czar” tworzymy „czary”.

Słowa, od których mozna rozpoczac gre
Młodsi gracze moga miec trudnosci w rozpoczeciu gry. W
zwiazku z tym ponizej przedstawiono liste sugerowanych słów
rozpoczynajacych rozgrywke. Gracze lub ich rodzice powinni
najpierw odnalezc płytki z literami tworzacymi dane słowo, a
nastepnie ułozyc słowo na planszy tak, by co najmniej jedna
litera przechodziła przez pole srodkowe. Słowo to moze zostac
ułozone poziomo lub pionowo.
Sugerowane słowa, od których moZna rozpoczynac gre:
Biały
Bluza
Bułka
Chleb
Danie
Domek
Figa
Futro
Konik
Kret
Kwiat
Miecz
Mniam
Noga
Pije
Piłki
Rower
Sanki
Start
Szyja

Uwagi:
Nie mozna przesunac płytki, która wczesniej wyłozono na
plansze.

Przykład: Gracz 1 posiada litery dacrz i układa słowo czar.

2. Umieszczanie słowa pod katem prostym do słowa wczesniej
ułozonego na planszy.
Nowe słowo musi zawierac jedna z płytek wczesniejszego
słowa...
Gracz 2 układa słowo „skóra”, dokładajac „skó” oraz „a” do
litery „r” z wyrazu „czar”.
W tym przypadku gracz umiescił litere „s” na czerwonym polu
premii, wiec do wyniku uzyskanego za ułozenie czterech
płytek z literami dodaje trzy dodatkowe punkty

Płytki puste (blanki) moga byc uzyte jako dowolna litera z
alfabetu. Gdy gracz wykłada słowo zawierajace blanka, musi
okreslic
jaka litere zastepuje ta pusta płytka. Litera ta jest przypisana do
tej płytki az do zakonczenia gry.
Wymiana płytek.
Zamiast wykładac płytki na plansze gracz moze zdecydowac
sie na wymiane kilku lub wszystkich swoich liter na inne z puli.
Zwracane płytki sa odkładane na boku do czasu, gdy
identyczna liczba płytek zostanie wylosowana z puli.
Nastepnie zwracane płytki sa dodawane do puli do uzytku w
dalszej czesci gry.
Zwyciezca
Gra trwa do momentu, gdy pula jest pusta, a jeden z graczy
wyłozył wszystkie swoje litery lub zaden z graczy nie moze
ułozyc juz zadnego słowa. Zwycieza gracz, który uzyskał
najwiecej punktów.

Punkty mozna zdobywac na dwa sposoby:

© J.W. Spear & Sons Limited, 1948, 1949, 1953, 1955, 1988 and 1999.
© 2009 Mattel, Inc. All Rights Reserved. SCRABBLE® is a registered trademark of
J.W. Spear & Sons Limited, subsidiary of Mattel, Inc. Prosimy zachowac ten
adres na wypadek reklamacji. Mattel Poland Sp. z.o.o., Ul. Kijowska 1, 03 - 738
Warszawa. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

Za kazda płytke z litera wyłozona na plansze gracz otrzymuje
jeden punkt.
PLUS

4.125" W x11.7" H

Type of Fold:

4-Panel

Paper Weight:

Zwyciezca
Po opróznieniu całej puli, gra trwa nadal do momentu ułozenia
wszystkich słów. Zostanie kilka płytek z literami. Wygrywa
gracz z najwieksza liczba zetonów.

52496-0628G1

16.5"W x11.7" H

Folded Size:

Paper Stock:

Jak grac
Rozpoczyna najmłodszy gracz.

Płytki umieszcza sie w worku z boku planszy. Stanowia one
„pule”.

0628G1

Colors:

Gra zaawansowana
Zaawansowana wersja tej gry polega na tym, ze gracze
wykładaja litery w takiej kolejnosci, w jakiej wystepuja one w
układanym słowie. Druga litera danego słowa moze zostac
połozona na planszy tylko wtedy, gdy wczesniej ktos połozył
pierwsza litere. Pierwsza litera kazdego słowa ma rozjasniona
obwódke, dzieki czemu gracze łatwiej rozpoznaja poczatek
słowa.

Dla 2 do 4 graczy w wieku od 5 do 8 lat.

Przygotowania do gry
W tej grze uzywa sie zielono-pomaranczowej planszy.

52496

Part No.:

# colors:

Za kazdym razem, gdy płytka gracza kończy słowo, gracz
dostaje niebieski zeton z banku. Po ukonczeniu układania
danego słowa nalezy zachecic gracza do jego odczytania.
Ilustracje maja pomóc graczom w rozpoznaniu słów na
planszy. (Na wypadek, gdyby gracze mieli problemy z
rozpoznaniem danego słowa, powyzej przedstawiono widok
ukonczonej planszy.)

Poziom 2
Zielono-pomaranczowa strona planszy nosi nazwe „Kolory i
litery”. Ta bardziej zaawansowana gra jest przeznaczona dla
starszych dzieci.
Dzieciom, które potrafia wymyslac słowa i sa bardziej
pewne ich pisowni, ta wersja SCRABBLE® dostarczy wiele
zabawy.
Takze wyjatkowy sposób punktowania jest bardzo łatwy i
zabawny.

Cel gry
Celem gry jest uzyskanie jak najwiekszej liczby punktów
poprzez tworzenie kompletnych słów, które łacza sie w pionie
i w poziomie na planszy. Gracze dostaja punkty za kazda
litere, której uzyja, oraz wówczas, gdy układane przez nich
słowa przechodza przez czerwone lub niebieskie pola premii.
Wygrywa ten gracz, który na koniec gry ma najwiecej
punktów.

Junior Scrabble Instructions

Toy No.:

EDM No.:

Poziom 1
Pierwsza z gier: „Słowa i obrazki” przeznaczona jest dla
młodszych dzieci i gra sie w nia na niebieskiej, ilustrowanej
stronie planszy.
Na planszy nadrukowano słowa wraz z odpowiednimi
ilustracjami. Taka kombinacja słów i obrazów pomaga
dzieciom w nauce czytania oraz bezbłednego pisania.

Dla 2 do 4 graczy w wieku od 7 lat wzwyz.

Toy:

Trim Size:

Gracz bierze maksymalnie dwie płytki z puli, aby uzupełnic
swoja reke. Gracz bierze płytki z puli na koniec swojej kolejki,
dzieki czemu zawsze ma piec płytek.
Gra toczy sie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Kolejny gracz umieszcza dwie litery na planszy.

Junior SCRABBLE® to dwie gry: jedna przeznaczona jest dla
dzieci młodszych (w wieku ok. 5-8 lat), a druga dla dzieci
starszych (od 7 lat wzwyz).
Gry te pomoga dzieciom poznac alfabet, nowe słowa oraz ich
pisownie. Dzieki tym grom dzieci naucza sie takze, na czym
polegaja gry słowne typu krzyzówkowego.

„KOLORY I LITERY”

INSTRUCTION SHEET
SPECIFICATIONS
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Black
White Offset
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