412304 Block 5
Pelin tavoite: Numeroiden tunnistaminen, lukujen 1-10 hajotelmien hallitseminen. Strateginen ajattelu.
Pelin sisältö: 95 numerokorttia. Kortteissa on kaikki numerot lukualueelta 1-10 paitsi 5. Lisäksi korteissa on punaisia 3+
kortteja.
Pelin valmistelu: Sekoita korttipakka huolellisesti. Jaa jokaiselle pelaajalle 8 korttia. Jäljellä olevat kortit asetetaan pinoon
pöydälle.
Pelin kulku: Nuorin pelaaja aloittaa pelin ja vuoro kulkee myötäpäivään.
Pelissä on tavoitteena päästä eroon korteissaan muodostamalla pelipöydälle 5-rivisiä korttiblokkeja, joissa joka rivillä
korttien summaksi muodostuu sama luku.
Pelin ensimmäisellä kierroksella jokainen pelaaja yrittää asettaa pöydälle kortteja, joiden summaksi muodostuu luku 5.
Vaihtoehtoja ovat siis 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 3, 2 + 2 + 1, 2 + 3 tai 1 + 4. Jos pelaajalla ei ole kortteja, joiden
summaksi muodostuu 5, hän ottaa yhden kortin pakasta ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Ensimmäisenä vuorollaan summan 5 saanut pelaaja asettaa korttinsa pöydälle, ja seuraavaksi summan saanut asettaa
oman korttinsa näiden korttien alapuolelle. Näin jatketaan, kunnes summa 5 asetetaan pöydälle viidennen kerran:
viidennen summan kortit asetetaan alimmaiseksi poikittain. Tämä on merkki muille pelaajille, että blokki on
muodostunut.
Blokin muodostanut pelaaja saa aloittaa samalla vuorolla uuden blokin. Uusi blokki aloitetaan aina yhdellä kortilla. Pelaaja
siis valitsee yhden kortin, jossa on mikä tahansa luku (esim. 8) ja asettaa sen uuden blokin ensimmäiseksi kortiksi. Tässä
blokissa korttien summan pitää olla sama, kuin ensimmäisessä kortissa. Eli jos kortti on 8, riviin voi asettaa kortit 8, 2+ 2 +
2 + 2, 4 + 4, 6 + 2, jne… Jälleen, kun blokkiin asetetaan viides rivi, kortit käännetään poikittain, blokki sulkeutuu ja blokin
sulkenut pelaaja saa aloittaa uuden blokin haluamallaan kortilla.
Suljettujen blokkien alle saa kuitenkin rakentaa vielä toisen blokin samalla lukumäärällä. Tämä blokin saa aloittaa yhden
kortin sijaan myös kahden kortin summalla. Eli esimerkiksi, kun toisena suljettu 8 summaa tavoitteleva blokki on suljettu,
sen alle voidaan rakentaa toinen viiden rivin blokki, jossa kaikkien rivien summa on 8. Kun tämä blokki on suljettu, nämä
kaksi päällekkäistä blokkia voidaan poistaa pelistä ja sekoittaa vaihtopakkaan. Jos pöydällä on auki tietyn luvun blokki,
pöydälle ei saa avata toista samalla luvulla alkavaa blokkia. Kun tietystä summasta on täytetty kaksi blokkia ja kortit on
poistettu pelistä, pelaajat saavat taas avata uuden blokin tästä luvusta.
3+ - kortit: Pelissä on mukana punaisia 3+ -kortteja. Näitä kortteja käytetään blokkien muodostamisessa kuten normaaleja
3-kortteja. Kuitenkin, kun pelaaja käyttää 3+ -kortin, hänen on nostettava pakasta 3 ylimääräistä korttia. Hän saa katsoa
kortit, ja hänen on otettava niistä omaan käteensä ainakin yksi. Hän saa myös halutessaan pitää kaikki kortit.
Vaihtoehtoisesti hän voi jakaa 2 korttia muille pelaajille, joko siten, että yksi pelaaja joutuu ottamaan molemmat kortit tai
siten, että hän jakaa yhdet kortin kahdelle pelaajalle. Peliä ei voi lopettaa 3+ -kortilla, koska sen pelaavan pelaajan pitää
aina nostaa myös yksi kortti itselleen.
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