CZY I TYM RAZEM
LOS BĘDZIE DLA CIEBIE
BARDZO PRZYJAZNY?
ZOBACZYMY...

kreatywna gra
karciano-kościana

instrukcja
do gry

NA NASZEJ PLANECIE
NIC NIE DZIEJE SIĘ PRZYPADKIEM,
WSZYSTKO JEST
ODPOWIEDNIO ZAPLANOWANE
I MA SWOJE MIEJSCE...

ANETTA G. HELLER

ARTUR J. HELLER

KILKA SŁÓW WSTĘPU...

KORZYŚCI

Zapewne już wiesz, że jednym z największych atutów gier
stołowych jest bezpośredni kontakt z innymi graczami. Rozwijasz swoje umiejętności społeczne na różnych poziomach
i w różnych sytuacjach. Gry tego typu pomagają wyznaczać
cele i dążenie do nich. Podczas każdej rozgrywki uczysz się
cierpliwości, zrozumienia. W trakcie gry tworzą się nowe połączenia neuronowe. Idealny czas dla wzmocnienia pracy
twojego mózgu. Myślisz, planujesz, a podejmowane decyzje
i działania rozwijają również twoją inteligencję.

•
•
•
•
•
•
•

Gra karciano-kościana SIXOO rozwija zdolności kojarzenia,
strategicznego myślenia i umiejętność planowania. Ta gra
to idealne połączenie kart z kośćmi. Wspomaga szybkie liczenie i zapamiętywanie. Po prostu wyśmienita zabawa dla
całej rodziny.
Podczas wspólnej gry wchodzisz w interkację i współpracę.
Nasze gry planszowe zaprojektowaliśmy na worko-plecakach, co sprawia, że można w nie grać dosłownie wszędzie:
w pociągu, na plaży, na schodach, na ławce w parku, na korytarzu w szkole. Gwarantujemy miłe, wspólnie spędzone
chwile oraz dobrą zabawę. Graj jednak rozważnie. Miej na
uwadze bezpieczeństwo swoje i pozostałych.

POWODZENIA ORAZ NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
ŻYCZY ZESPÓŁ

Pobudza zdolność kojarzenia,
Poszerza wyobraźnię przestrzenną,
Wspomaga umiejętność logicznego myślenia,
Wzmacnia interakcję pomiędzy graczami,
Rozwija szybkie liczenie i zapamiętywanie,
Kreuje niezapomniane wspólnie spędzone chwile,
Pozwala wymyślać własne reguły gry.

Dodatkowe karty online do gry dostępne są w dwóch językach: polskim i angielskim.

O GRZE
•
•
•
•
•
•
•

Wiek: 7+
Ilość graczy: 2-8
Średni czas: 20-40 minut
Poziom: łatwy, średni
Kości do gry: tak
Karty do gry: tak
Dodatek do kart: tak (online opcjonalnie)

Istnieje możliwość spersonalizowania gry!

TASUJESZ, LOSUJESZ,
RZUCASZ, PLANUJESZ,
ROZMIESZCZASZ I
ZBIERASZ PUNKTY
A POTEM CO?
WYGRYWASZ :)

ELEMENTY
POTRZEBNE
DO GRY
•
•
•
•
•

ZESTAW 12 KOŚCI
ZESTAW 54 KART
DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KARTKA PAPIERU
ARKUSZ DO ZLICZANIA PUNKTÓW (OPCJONALNIE)
KARTY ONLINE (OPCJONALNIE)

WARTO WIEDZIEĆ

O GRZE

SIXOO to zdecydowanie jedna z ciekawszych strategiczno-logicznych gier karciano-kościanych dostępnych w
naszej ofercie.

SIXOO to gra dla wszystkich. Wykorzystuje sporo ciekawych elementów strategii w trakcie rozgrywki. W zestawie znajdują się 54 karty do gry oraz 12 kości.

Czy wiesz skąd pochodzą karty? Pierwsze karty powstały w Chinach przed X wiekiem. W Europie popularność zyskały w XIV wieku po wynalezieniu druku przez Johannesa
Gutenberga. Do oznaczenia kart zaczęły powstawać różne
symbole, najpopularniejsze pochodzą z Francji. Również
dzięki 12 dostępnym kościom można grać w bardzo wiele
tradycyjnych gier kościanych, począwszy od gry TYSIĄCA, a
skończywszy na grze BOSTON. Kilka ciekawych gier kościanych opisujemy na naszej stronie internetowej 8doodles.
com.

Karty zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający granie również w tradycyjne gry karciane wykorzystujące jedną
talię kart. Na kartach znajdują się tradycyjne znaczki symbolizujące PIK, KIER, TREFL, KARO oraz odpowiednia numeracja. Zestaw kart znajduje się w dolnej części pudełka.

Czy wiesz skąd pochodzą kości? Kości do gry wynaleziono
już w starożytności. Najstarsze znaleziono w pochodzących
z 2000 r. p.n.e. grobowcach egipskich. Wielką popularnością
cieszyły się w imperium rzymskim i w epoce średniowiecza.
Zarówno karty jak i kości po dziś dzień cieszą się niezmienną
i wielką popularnością.
A teraz czas na opis gry... Bo przecież nie możesz się już
doczekać, aby zacząć prowadzić rozgrywkę, czyż nie?

PROPONOWANE ZESTAWY KART
•
•
•

SIXOO
SZYBKA ODPOWIEDŹ I,II,III
DZIWNE PYTANIA

+ WIĘCEJ
KART ONLINE

12 kości zostało podzielonych pomiędzy dwóch graczy po 6
kości czarnych i 6 kości białych. Zestaw kości znajduje się w
górnej części pudełka.
Głównym celem gry jest zdobycie jak największej ilości
punktów w trakcie całej rozgrywki. Rozgrywka odbywa
się przez wykładanie kart, rzucanie kośćmi i układanie ich
odpowiednio na kartach. Zbierasz punkty i je zapisujesz.
Wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej w trakcie 18 rund.
Jeśli z jakiś przyczyn przejście wszystkich rund wyda ci się
zbyt długo, w każdej chwili możesz przerwać rozgrywkę i
zakończyć grę. Przed jej rozpoczęciem warto umówić się
z drugim graczem na ilość rund. Decyzja należy do ciebie.
A co ciekawe po kilku grach może wpadniesz na pomysł i
stworzysz własne reguły gry. Gra SIXOO jak i pozostałe nasze gry dają możliwość projektowania własnych reguł gry.
Do zliczania punktów przyda się kartka papieru oraz długopis lub ołówek. Dla twojej wygody przygotowaliśmy i udostępniliśmy na stronie 8doodles.com w sekcji GRY I SZABLONY specjalne arkusze do zliczania punktów, które
wydrukujesz na dowolnej drukarce.

NIE MA NIC CENNIEJSZEGO
JAK CZAS SPĘDZONY WSPÓLNIE
PRZY ŚWIETNEJ ZABAWIE

PRZYGOTOWANIE
Przygotuj talię kart SIXOO, składająca się z 54+1 kart, 12 kości, kartkę papieru do zapisywania punktów oraz długopis.
Na dodatkowej, ostatniej karcie w talii znajdują się opisy
symboli umieszczonych na kartach, co może przydać się na
początku gry.
Rozłóż talię kart na boku stołu, tak aby środek pozostał wolny na wykładanie kart oraz rzuty kośćmi. Talia kart powinna
być ułożona w sposób nie pozwalający zobaczenia ich zawartości, czyli rewersem do góry. Rozdziel kości, każdy z
graczy powinien mieć po 6 kości (czarne lub białe). Gdzieś
po prawej stronie umieść kartkę z długopisem. Jedna osoba
powinna zapisywać punktację. Dodatkową kartę z opisami
symboli umieść przy głównej talli.

GŁÓWNA
TALIA
KART

MIEJSCE NA RZUTY KOŚĆMI

1

2

Każda karta podzielona jest na 8 sektorów, oddzielonych ze
sobą kropkowanymi liniami. W każdym sektorze znajdują się
ikonki symbolizujące numery od 1 do 6 odpowiadające cyfrom znajdującym się na kościach.
6

5

4

3

2

1

ROZGRYWKA
Podstawowa rozgrywka składa się z 18 rund. W jednej rundzie z głównej talii kart pobiera się 3 karty. Pobrane karty
układa się na stole jedna obok drugiej w kolejności w jakiej
zostały wyciągnięte z głównej talli. Należy jednak zwrócić
uwagę, że karty mogą być ze sobą połączone w ściśle określony sposób. Grafiki znajdujące się na środku karty dokładnie przedstawiają jak należy karty ze sobą łączyć (dokładać
jedną do drugiej). Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe kombinacje dostawiania (łączenia) kart.

3

DOSTAWIANIE (ŁĄCZENIE) KART
MIEJSCE NA
UŁOŻENIE
3 KART
OBOK SIEBIE

MIEJSCE NA RZUTY KOŚĆMI

DODATKOWA KARTA
Z OPISEM SYMBOLI

L

P

KARTKA PAPIERU
Z DŁUGOPISEM

Na każdej karcie znajduje się tradycyjna symbolika oraz odpowiednia numeracja.
KARO TREFL KIER PIK

1

2

3

4

5

6

7

8

8 SEKTORÓW
NA KARCIE

Karta szara na diagramie powyżej to karta (L - lewa), do
której dokłada się (ustawia) kolejną wyciągniętą kartę z talii
(P - prawa). Na kartach do gry występują one w białych kolorach ze względów estetycznych. Karty łączy się ze sobą
sektorami.

OPCJONALNE KARTY
Z WYZWANIAMI ONLINE
Przygotowaliśmy zestaw ciekawych kart do gry o tej samej
nazwie SIXOO, który dostępny jest online na naszej stronie. Są to karty dedykowane tylko do tej gry. Nie są one
wymagane, ale mogą wprowadzić wiele nowego w każdej
rozgrywce. Po każdym rzucie dwiema kośćmi i ustawieniu
ich na kartach losuje się kartę i wykonuje polecenia z karty.

PLANUJ MĄDRZE,
ZASTANÓW SIĘ GDZIE UMIEŚCISZ
NASTĘPNĄ KOŚĆ NA KARCIE...

+

=

PRZYKŁADOWA
RUNDA

2
1

1
2

1
3

5

3

2

2

1

5
ROZMIESZCZENIE
KOŚCI NA KARTACH
Powyżej zaprezentowaliśmy rozmieszczenie wszystkich 12
kości w jednej rundzie. Gracze kolejno wyrzucili następujące
numery na kościach:
ROZŁOŻONE
3 KARTY

ROZGRYWKA C.D.
Po rozłożeniu trzech kart na stole kolejno każdy z graczy
rzuca dwiema kośćmi. Po wykonaniu rzutu pierwszy gracz
ustawia dwie kości na rozłożonych kartach w miejscach,
które odpowiadają liczbom wyrzuconym na kościach.
Czyli jeśli gracz wyrzucił liczby 3, 1 i 5 to powinien poszukać
na kartach wolnych sektorów z odpowiadającymi symbolami liczbowymi.
Kości służą do budowania ciągów liczbowych, które służą
do zliczania punktów. Ciąg liczbowy składa się z minimum
3 kości ułożonych jedna przy drugiej w jednej linii pionowej, poziomej lub ukośnej. Maksymalnie w jednej linii
może znaleźć się 6 kości.

PRZYKŁADOWE
ROZMIESZCZENIE
KOŚCI NA KARTACH

1

Gracz 1 		 5 - 3			Gracz 2
Gracz 1 		 1 - 2 			Gracz 2
Gracz 1 		 2 - 2			Gracz 2

2-5
1-1
3-2

W ten sposób gracz pierwszy w 1 rundzie ułożył 1 ciąg liczbowy po skosie, składający się z cyfr 1 - 1 - 2 uzyskując 7
pkt. (4+3). O tym skąd wzięło się dodatkowe +3 wyjaśnimy
za chwilę tzw. symbol specjalny. Gracz drugi ułożył 2 ciągi liczbowe w 1 rundzie, jeden w poziomie, drugi po skosie.
Pierwszy ciąg liczbowy to 2 - 5 - 3 - 1 w poziomie i drugi to
1 - 3- 2 w pionie. Tym samy za pierwszy ciąg otrzymał 19
pkt. (11+8). Za drugi ciąg otrzymał 6 pkt.
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2
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3

1

3

2
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Po pierwszej rundzie punktacja wygląda następująco:
Gracz 1 = 7 pkt. oraz Gracz 2 = 25 pkt.
Punktacja ta bardzo szybko może ulec zmianie w kolejnych
rozgrywanych rundach. Wszystko zależeć będzie od uzyskanych liczb na kościach i umiejętności ich rozłożenia na
kartach.

3
5

Gracze wykonują po 3 rzuty po 2 kości na zmianę, układając je wszystkie na rozłożonych kartach w celu uzyskania
ciągu liczbowego, z którego zliczane są punkty.

WSKAZÓWKA DO GRY
W miarę możliwości staraj się rozkładać kości jak najbliżej siebie, aby ułożyć jak najszybciej ciąg liczbowy. Pamiętaj jednak,
że układanie kości na sektorach zawierających znaki specjalnie także może być bardzo opłacalne. Wszystko zależy od tego,
gdzie przeciwnik będzie ustawiał swoje kości. Obserwuj, analizuj i zdobywaj punkty.

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TO DOBRY
RUCH, WYKONAJ GO...

SYMBOLE SPECJALNE
Na kartach umieszczone są dodatkowe symbole specjalne.
Każdy z nich pełni inna rolę. Symbole specjalne znajdują się
na środku w miejscu, które łączy ze sobą 4 sektory.

8 WAŻNYCH ZASAD,
O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ...
1. Jeśli nie możesz dołożyć kości na kartach, gdyż nie ma
wolnego sektora z odpowiednią liczbą, to szukasz sektora z
liczbą mniejszą lub większą o 1. Jeśli jednak nie ma takiego
wolnego sektora to kość przechodzi do następnego rzutu.
Jeśli jest to ostatni rzut, to odkładasz kość na bok, aż do
następnej rundy.
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2. Przed każdą rozgrywką dobrze potasuj talię kart.
3. Jeśli ułożysz ciąg liczbowy z sześciu kości to krzyczysz
głośno „SIXOOOOOO...” Dodatkowo przejmujesz wszystkie
zdobyte w tej rundzie punkty drugiego gracza.
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4. Rozsądnie podejmuj decyzję, nie można cofać ruchów.
5. Jeśli wyrzucisz te same liczby 1-1 lub 6-6 i nie będą ci
one pasowały, możesz powtórzyć rzut.

SYMBOLE SPECJALNE
ZNAKOWE

SYMBOLE SPECJALNE
LICZBOWE

Symbole specjalne zostały podzielone na dwie grupy: symbole liczbowe i symbole znakowe.
SYMBOLE SPECJALNE
ZNAKOWE

SYMBOLE SPECJALNE
LICZBOWE

JOKER
PRZEJĘCIE

ZAMIANA

DODATKOWE
PUNKTY +

PRZEJĘCIE - jeśli w jednym sektorze umieszczona jest
kość przeciwnika, a ty dokładasz swoją kość w sektorze,
który jest połączony tym znakiem specjalnym, to twoja kość
zostaje przejęta przez przeciwnika. Dzięki temu zyskuje on
dodatkowe punkty jeśli ta kość znajduje się w ułożonym ciągu liczbowym.
ZAMIANA - jeśli w jednym sektorze umieszczona jest kość
przeciwnika, a ty dokładasz swoją kość w sektorze, który
jest połączony tym znakiem specjalnym, to zamieniasz kości miejscami, co może doprowadzić do ułożenia ciągu liczbowego i zyskania dodatkowych cennych punktów.
DODATKOWE PUNKTY + - jeśli układasz jako pierwszy kość
w sektorze, który połączony jest z tym znakiem specjalnym,
to przy ułożeniu ciągu liczbowego otrzymujesz dodatkową,
określoną w tym znaku ilość punktów.

6. Do karty JOKER można dowolnie dokładać kolejną kartę.
7. Zawsze stosuj metodę fair-play w każdej grze.
8. Nie zapomnij o uśmiechu w trakcie rozgrywki. Zawsze
używaj stosownych słów w komunikacji z innymi graczami.

TRUDNIEJSZY WARIANT GRY
Jeśli chcesz urozmaicić rozgrywkę w grze, zamiast ułożyć
od razu trzy karty na stole w jednej rundzie, ułóż najpierw
jedną. Rzućcie kośćmi, ułóżcie kości na karcie. Wyciągnijcie
z talli drugą kartę, dołóżcie ją do pierwszej. Rzućcie kośćmi. Ułóżcie kości na kartach. Wyciągnijcie z talli trzecią kartę, dołóżcie ją do drugiej. Rzućcie kośćmi. Ułóżcie kości na
kartach. Tym sposobem gracze nie będą wiedzieć jakie są
wszystkie karty i trudniej będzie podjąć decyzję o ułożeniu
kości na kartach.
O i jeszcze coś... Jeśli przyjdzie ci do głowy jakiś ciekawy,
własny wariant gry, to prosimy skontaktuj się z nami, może
dołączymy go również do instrukcji i napiszemy o tobie na
naszym blogu. Fajnie jeśli uda ci się zrobić zdjęcia w trakcie grania i wyślesz je do nas! Nie zapomnij dołączyć do nas
na naszych portalach społecznościowych i poleć grę swoim
znajomym!
Powodzenia w rozgrywkach :)

JOKER - w tym sektorze możesz umieścić dowolną kość.
PAMIĘTAJ JEDNAK! Symbol specjalny może w jednej rundzie zostać użyty tylko jeden raz. Przykładowo jeśli jeden z
graczy postawi swoją kość w wolnym sektorze przy znaku
specjalnym symbolizującym dodatkową punktację, kolejny gracz, pomimo tego, iż stawia obok tego symbolu swoją
kość nie otrzyma już dodatkowych punktów.

WSKAZÓWKA DO GRY
Staraj się wykorzystywać jak najwięcej specjalnych znaków liczbowych, gdyż to dzięki nim masz szansę na zdobycie większej
ilości punktów. Ale uważaj na symbole specjalne znakowe, gdyż
te naprawdę potrafią mocno potrząsnąć każdą rundą. Uważnie
rozgrywaj każdą rundę.

KOLEJNE POSUNIĘCIE BĘDZIE
JESZCZE LEPSZE...

KILKA PRZYKŁADOWYCH
UKŁADÓW KART

WSKAZÓWKA DO GRY
Staraj się w trakcie gry obserwować, które numery na kościach najczęściej sa wyrzucane, może ci to pomóc w podejmowaniu decyzji, gdzie rozmieszczać swoje kości na
kartach. Choć nie jest to takie proste, czasem może warto
spróbować.

DLA TWOJEJ WYGODY
NASZ SKLEP ONLINE
JEST OTWARTY 24/7
ZAPRASZAMY!

SUPER MINI GRY
DO PROMOCJI
TWOJEGO BIZNESU
NA WYŻSZYM
POZIOMIE

ZAPYTAJ NAS
CO MOŻEMY DLA CIEBIE
ZROBIĆ W KWESTII
PERSONALIZACJI GIER
DLA BIZNESU
I OSÓB
INDYWIDUALNYCH

SKANUJ
KOD QR

DOŁĄCZ DO NASZ

na portalach społecznościowych

prosze używaj HASHTAG

#8doodles

GRY KARCIANE
GRY KOŚCIANE
GRY PLANSZOWE
LOGICZNE ŁAMIGŁÓWKI
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