
Galda spēle “Piggily” (Jūrascūciņas)

Mazās jūrascūciņas dzīvo laimīgu, apmierinātu dzīvi savā skaistajā jūrascūciņu pilī. Viņas nekad 
neatstātu savu omulīgo vietiņu, ja vien jūs viņas nespēsiet pievilināt ar iecienītākajiem našķiem. Varbūt 
viņas pievienosies jums, lai paspēlētos. Pamēģiniet!

Ieteicama no 3 gadu vecuma, 2 līdz 4 spēlētājiem
Vienas spēles ilgums aptuveni 10 minūtes

Spēles mērķis: Kurš var izvilināt savu cūciņu no pils un atgriezties tajā visātrāk?

Sagatavošanās spēlei (1. attēls): salieciet jūrascūciņu pili saskaņā ar instrukciju. Sakārtojiet apļveida 
celiņu no 16 šķīvīšiem ar pilno pusi uz augšu un novietojiet pili. 
Katrs spēlētājs izvēlas jūrascūciņu un iecienīto kārumu. Paņemiet četrus atbilstošos gabaliņus un 
atgādnes, kuras palīdzēs paturēt prātā, kas ir tavas cūciņas iemīļotais kārums, kad krājumi beigušies. 
Jūrascūciņas tiek novietotas pie pils un kārumus turi priekšā sev kā krājumus. Ja spēlē piedalās mazāk 
kā 4 spēlētāji, pārējās jūrascūciņas un kārumus nolieciet atpakaļ kastē.

Kā spēlēt. Izlemiet, kurš sāks pirmais un pēc tam nākamais pulksteņrādītāja virzienā. Pirmais spēlētājs
met kauliņu Ja kauliņš rāda:

 skaitli. Saskaitiet to pašu šķivju skaitu, skaitot līdzi ar pirkstu pulksteņrādītāja kustības virzienā, 
un redziet, uz kura šķīvīša nosēdīsies tava cūciņa.
- Uz šķīvja ar tavas jūrascuciņas iecienītāko kārumu:
Tev veicas! Tava jūrascūciņa ir sajūsmā! Pārvieto cūciņu uz šī šķīvja pat, ja uz tā stāv vēl 
kāda cūciņa! (Svarīgi: Nav nozīmes, vai kārums ir uzdrukāts uz šķīvja vai uz tā ir uzlikts kā 
papildu gabaliņš.)
- Uz šķīvja nav cūciņas iecienītā cienasta:
Tu nevari pievilināt savu jūrascūciņu, ja uz šķīvīša nav iecienītā kāruma, bet vari uz šī šķīvīša 
novietot viņas iemīļoto kārumu no saviem krājumiem. Ja tavos krājumos nav neviena garduma, 
paņem citur iepriekš noliktu kārumu un pārvieto uz šo šķīvi. (Svarīgi: neaizklājiet ar to citu 
kārumu!)

 zvaigznīti. Tu vari novietot uz jebkura šķīvja, uz kura jau nav novietots vai uzdrukāts tavas 
jūrascūciņas iemīļotais kārums, kāruma gabaliņu no saviem krājumiem, vai pārvietot kārumu no
cita šķīvīša uz citu.

Tagad ir nākamā spēlētāja gājiens.

Spēles beigas. Spēlētājs, kura cūciņa pirmā apiet apli un atgriežas pilī, uzvar. Pili nav jāsasniedz ar 
noteiktu soļu skaitu – ja uz kauliņa uzmests lielāks skaitlis kā nepieciešams, lai sasniegtu pili, soļi paliek
pāri dažiem priecīgiem palēcieniem pilī. 

Spēles variants pieredzējušākiem spēlētājiem/vecākiem bērniem (4+ un 5+ gadi)

1. variants. Spēle tiek spēlēta tāpat kā pamata noteikumos, tikai šajā variantā ir atļauts ar savu kārumu 
nosegt citas cūciņas iemīļoto našķi – vienalga vai tas būtu uzlikts gabaliņš vai uzdrukāts uz šķīvīša. Tas
spēlētājs, kura jūrascūciņas našķis ir aizsegts, nevar novietot jūrascūciņu uz šī šķīvīša iekams našķis 
nav novietots uz šķivja no jauna. 

2. variants. Spēle tiek spēlēta tāpat kā pamata noteikumos, tikai šajā variantā pēc tam, kad cūciņa 
pamet kādu šķivīti, tā apgriež to ar tukšo pusi augšup, tā lai uz tā nebūtu redzams uzdrukātais našķis 
un visi kārumi, kas bija uz tā novietoti, izbirst, tādēļ ir jāatdod spēlētājiem, kuriem tie pieder. Kad kāda 
cūciņa nākamreiz nokļūst uz šī šķīvja, tā vairs šķīvi neapgriež, tikai atstāj to tukšu un atdod atpakaļ 
īpašniekiem viņu našķus. 

Garā versija. Lai spēle būtu garāka, sakārtojot laukumu spēles sākumā novietojiet šķīvīšus ar tukšo 
pusi uz augšu. Tas nozīmē, ka sākumā spēles laukumā nebūs neviena našķa un spēle būs ievērojami 
garāka. Mēs iesakām nemiksēt šo spēles versiju ar kādu no apakšvariantiem. 

Komplektā: 1 jūrascūciņu pils, 4 jūrascūciņas, 4x4 našķi, 1 metamais kauliņš, 4 atgādnes un 16 šķīvja 
gabaliņi.


