Przygotowanie i zasady gry
JAKA RYBA?
Wydrukuj 2 plansze z rysunkami ryb i jedną z opisami gatunków oraz instrukcję. Najlepszy będzie nieco grubszy
papier. Wytnij karty.
Potasuj karty z rybami i osobno karty z informacjami na temat poszczególnych gatunków.
Wersja dla najmłodszych:
Gramy tylko kartami rysunkowymi.
Odkładamy jedną kartę rysunkową tak, że jedna rybka nie
ma pary. Ta rybka jest Piotrusiem.
Rozdajemy kary. Odkładamy pary.
Ciągniemy po jednej w każdej rundzie i odkładamy pary.
Zwycięża ten gracz, który pierwszy pozbędzie się wszystkich kart.

JAKA RYBA?

Wersja trudniejsza:
Odkładamy jedną kartę rysunkową tak, że jedna rybka nie
ma pary. Rozdajemy karty z rybkami.
Karty z opisami gatunków kładziemy na osobny stosik.
Każdy uczestnik trzyma swój wachlarz kart z rysunkami ryb.
Młodszy uczestnik ciągnie od drugiego gracza kartę z rybkami i dobiera jedną kartę ze stosiku z nazwami
gatunków.
Jeśli ma parę i dobierze do niej właściwą kartę z nazwą gatunku, odkłada na bok swoją trójkę kart. Warunkiem odłożenia trójki kart jest podanie trzech informacji o gatunku ryby, która się na nich znajduje.
Jeśli wyciągnięta karta z opisem gatunku nie pasuje do par należy ją odłożyć do kart opisowych, a następnie
je potasować.
Uczestnicy ciągną od siebie karty na zmianę, dobierając w każdej rundzie jedną kartę z opisem gatunku.
Wygrywa ten gracz, który pierwszy odłoży wszystkie trójki (zostanie bez kart).
Gracz, który zostaje z Piotrusiem (rybka bez pary), przegrywa, ale tylko wtedy, gdy nie potrafi podać conajmniej trzech zasad, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze ryb konsumpcyjnych.
Wersja dla zaawansowanych:
Zasady są takie same jak w wersji dla najmłodszych, ale zanim gracz odłoży parę, musi sam rozpoznać gatunek ryby i podać dwie informacje na jej temat. Sprawdzamy poprawność odpowiedzi w kartach opisowych.
Jeśli odpowiedź jest poprawna, kartę opisową odkładamy na bok wraz z parą.

Kategorie określające stopień zagrożenia danego gatunku określane są następującymi symbolami:

EX

gatunek
wymarły

NT

gatunek bliski zagrożenia
wyginięciem

EW

gatunek wymarły
w naturze

LC

gatunek
najmniejszej troski

CR

gatunek
krytycznie zagrożony

DD

gatunek o nieokreślonym
stopniu zagrożenia

EN

gatunek
zagrożony

NE

gatunek
niesklasyfikowany

VU

gatunek narażony
na wyginięce

