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Žaidimą sudaro 52 šešiakampiai  kauliukai. 
Kiekvienas kauliukas turi 6 simbolius ir dviejų 

vienodų kauliukų nėra. Yra trys skir�ngi 
žaidimo būdai, kurie vienas nuo kito skiriasi 
žaidimo tempu ir konkurencija tarp žaidėjų. 
Išsirinkite sau labiausiai pa�nkan� žaidimo 

būdą.

Žaidimo �kslas – sujung� kauliukus, ieškant 
vienodų simbolių. Kuo daugiau simbolių 
sujungsite, tuo daugiau taškų pelnysite. Jei 
simboliai nesutampa, kauliukų sujung� negalima. 
Vienintelė išim�s – laukinė bitė, kurią galima 
derin� su bet kokiu kitu simboliu. Kiekvienas 
kauliukas gali bū� sujungtas su kitais visuose 
šešiuose kraštuose.
  

 Variantas A – Bitė darbininkė
Greita žaidimo versija, kur visi žaidėjai 

žaidžia vienu metu
(2-4 žaidėjai/2-4 komandos po 2 žaidėjus)

1. Kauliukus po lygiai padalinkite žaidėjams/ko-
mandoms. 2 žaidėjai = 26 kauliukai kiekvienam, 
3 žaidėjai = 17 kauliukų kiekvienam, 4 žaidėjai = 
13 kauliukų kiekvienam.

2. Žaidėjai savo kauliukus užverstus susideda prieš 
save.

3. Išgirdę komandą „Pradedam!“, žaidėjai atverčia 
savo kauliukus ir stengiasi sujung� kuo daugiau 
sutampančių simbolių. Žaidėjai lenktyniauja, 
kuris pirmasis iš savo kauliukų sudėlios vien�są 
medaus korį. 

4. Žaidėjas, pirmasis sujungęs visus savo 
kauliukus, sušunka „Korys“. Turas baigiamas ir 
ki� žaidėjai privalo nedelsiant susto�.

  

Versija C – Korių mozaika
Bendras kūrybinis darbas lipdant korį

1. Visi kauliukai atverčiami ir sudedami ant stalo 
(taip, kaip dėliojant dėlionę).

2. Žaidėjai dirba kartu ir lipdo bendrą korį. 
Žaidimo �kslas – sujung� kaip įmanoma 
daugiau simbolių. 

3. Kauliukai gali bū� keičiami vietomis bet kada, 
bet kurio žaidėjo. 

4. Visi žaidėjai žaidžia vienu metu sau patogiu 
tempu. 

5. Žaidimas baigiamas tada, kai sujungiami visi 
kauliukai ir visi žaidėjai patenkin� rezultatu.

6. Šioje žaidimo versijoje nesivaržoma tarpusavy-
je. Jei pageidaujate, galite bendrai suskaičiuo� 
taškus ir užfiksuo� rezultatą.

1 taisyklė: 
vienas sutampantis simbolis

(�k žaidžiant versiją „Bitė darbininkė“)
Turo pabaigoje žaidėjo koryje vienu simboliu gali 
bū� sujungtas �k vienas kauliukas (t.y. kai ki� 
tokio kauliuko šonai nesijungia su kitais kauliu-
kais). Tai reiškia, kad kauliukų negalima jung� į 
liniją, taip siekiant kuo greičiau pabaig� žaidimą. 

2 taisyklė: klaidinga jungtis
Jei pasibaigus turui pastebima ši klaida, žaidėjas 
pasiima neteisingai padėtą kauliuką ir už jį taškų 
negauna. Pagal žemiau pateiktą pavyzdį žaidėjas 
turi pasiim� neteisingai padėtą kauliuką ir, 
nepaisant to, kad kitas kauliuko kraštas buvo 
sujungtas teisingai, žaidėjas 2 taškų negauna.  

Taškų skaičiavimas
1 sutampan�s simbolis = 1 taškas
1 pilna jung�s (kauliukas jungiasi su kitais iš visų 

pusių) = 5 taškai
1 nepanaudotas kauliukas = minus 1 taškas 
   (�k versijoje „Bitė darbininkė“)

Kaip skaičiuojami taškai?
 1. Iš pradžių skaičiuokite taškus už pilną jung�.
 2. Suskaičiuokite sutapimus. Kad skaičiuojant 

nesuklystumėte, taškus skaičiuokite po trupu� 
ardydami korį. Imdami kauliuką, skaičiuokite, 
kiek sutampančių simbolių jis turi (žr. paveik-
slėlį).

 3. A�mkite neigiamus taškus.

Pilna jungtis
Pilna jung�s – tai situacija, kai kauliukas visuose 6 
šonuose jungiasi su kitais. Žaidžiant versiją 
„Bendras korys“, 5 taškus pelno žaidėjas, padėjęs 
pasku�nįjį, šeštąjį, kauliuką. Šie taškai skiriami 
papildomai ir sumuojami su taškais, pelnytais už 
kiekvieną sutampan� simbolį.  

Dėmesio! Ne�nka vaikams iki 3 metų – yra smulkių 
detalių. Pavojus užspring�! Išsaugokite adresą. 
Spalvos ir turinys gali skir�s.

5. Kiekvienas žaidėjas greitai pa�krina savo 
ar�miausio kaimyno kauliukus ir taip 
nustatoma, ar niekas nepažeidė 1 ir/arba 2 
taisyklės (1 ir 2 taisykles rasite toliau šioje 
instrukcijoje). Jei taisyklė (-ės) pažeidžiama, 
a��nkamai a�mami taškai. Jei taisyklę (-es) 
pažeidžia pirmasis korį sudėliojęs žaidėjas, turas 
tęsiamas toliau, kol kas nors sudėlioja kauliukus 
be klaidų.

6. Toliau kiekvienas žaidėjas sudeda turo metu 
pelnytus taškus (žr. skyrių „Taškų skaičiavimas“), 
o rezultatus sekan�s žaidėjas juos surašo 
atskirai ir sumuoja po kiekvieno turo. 

7. Visus kauliukus sudėkite atgal į maišelį ir 
pasiruoškite kitam turui.

8. Žaidėjas, po 3 turų surinkęs daugiausiai taškų, 
nominuojamas bičių karaliumi!

Variantas B – Bendras korys
Lėtesnė žaidimo versija, kur ėjimai atliekami paeiliui

(2-4 žaidėjai/2-4 komandos po 2 žaidėjus)

1. Žaidėjai paeiliui atlieka ėjimus ir dėlioja bendrą 
didelį korį, kartu rinkdami sau taškus.

2. Ištraukite vieną kauliuką ir atverstą padėkite 
ant stalo per vidurį.

3. Kiekvienas žaidėjas iš maišelio išsitraukia po tris 
kauliukus.

4. Žaidimas vyksta pagal laikrodžio rodyklę. 
Žaidėjai išsirenka vieną iš trijų savo kauliukų ir 
prijungia jį prie bendro korio. Už kiekvieną 
sutampan� simbolį pelnomas vienas taškas, 
kuris pridedamas prie bendro žaidėjo rezultato. 

5. Po kiekvieno ėjimo žaidėjai iš maišelio 
išsitraukia dar po vieną kauliuką, kad visada 
turėtų tris.

6. Į korį sujungus visus 52 kauliukus, žaidimas 
baigiamas, ir laimėtoju skelbiamas daugiausiai 
taškų surinkęs žaidėjas.

7. Kai kurie kauliukai turi ypa�ngų galių, kurios 
nurodomos kauliuko centre. Norėdami, kad 
kauliukas atneštų kuo daugiau naudos, 
mąstykite strategiškai ir panaudokite jį 
pro�ngai.

 Dvigubi taškai: šis kauliukas 
padvigubina pelnomus taškus.

  
Vagystė: žaisdamas su šiuo kauliuku, 
žaidėjas gali pavog� kito žaidėjo ėjimą. 
Kitam žaidėjui dar nespėjus padė� savo 
kauliuko, sušukite „Vagystė!“ ir pavokite 
jo ėjimą. Padėkite šį kauliuką ir be eilės 
pelnykite taškų. Iš maišelio paimkite 
naujų kauliukų, kad turėtumėte tris. 
Žaidimą tęsia iš eilės sekan�s žaidėjas. 

Papildomas ėjimas: atlikę įprastą 
ėjimą, iš karto galite pasiim� dar vieną. 
Šį kauliuką atverskite ir prijunkite prie 
bendro korio. Iš maišelio vėl paimkite 
naujų kauliukų, kad turėtumėte tris.

Laukinė bitė: žaidėjas išsirenka vieną 
šiame kauliuke esan� simbolį, kurį 
galima sujung� su bet kuriuo kitu.

Kaip žaisti?

Pilnos jung�es 
kauliukas
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Žaidimas visai šeimai

 amžius
6+ 15-301-8

žaidėjai min.


