WIDZENIA DANIELA
gra planszowa

Instrukcja

Przygotuj:
1.
2.
3.
4.

Planszę gry wydrukowaną w formacie A3 (planszę można usztywnić przez podklejenie jej tekturą)
Wydrukowane i wycięte karty z pytaniami (białe - łatwiejsze, różowe - trudne)
Wydrukowane i wycięte karty ze zwierzętami (ilość kart powinna być dopasowana do ilości graczy:
po 8 kart na osobę)
Pionki i kostkę do gry

Zasady gry:
1.
Cel: należy zebrać zestaw 8-śmiu kart z figurami (każda inna). Grę wygrywa gracz, który zrobi to
najszybciej.
2.
Wszyscy gracze zaczynają grę od pola Start.
3.
Każdy gracz po kolei rzuca kostką i poruszą się o tyle pól, ile wypadło oczek na kostce.
4.
Po planszy można poruszać się w dowolnym kierunku.
5.
Gracz, który stanął pionkiem na polu z figurą (zwierzę, posąg lub rogi) pobiera odpowiednią kartę.
6.
Gracz, który stanął pionkiem na polu z pytaniem wybiera czy chce pytanie łatwe czy trudne:
1.
jeżeli wybierze pytanie łatwe i odpowie na nie, poruszą się pionkiem w dowolnym kierunku
o wybraną przez siebie ilość pól (od 1 do 6-ciu), jeżeli stanie na polu z figurą, pobiera
odpowiednią kartę
2.
jeżeli wybierze pytanie trudne i odpowie na nie, pobiera dowolną jedną kartę z kart z
figurami
3.
jeżeli nie odpowie na wybrane pytanie pozostaje pionkiem na swoim miejscu
7.
Opcje:
1.
gracze mogą wymieniać się pomiędzy sobą kartami
2.
jeżeli gracz nie zna odpowiedzi na pytanie, inny gracz może na nie odpowiedzieć i ruszyć się
o wybraną ilość pól (w przypadku pytania łatwego) lub otrzymać kartę (w przypadku
pytania trudnego).

Start

Z czego była głowa
posągu?

Z czego były ramiona
i pierś posągu?

Z czego były brzuch i
biodra posągu?

Z czego były golenie
posągu?

Ze złota

Ze srebra

Z miedzi

Z żelaza

Jakie królestwo
symbolizuje głowa ze
złota?

Jakie królestwo
symbolizują ramiona
i pierś ze srebra?

Jakie królestwo
symbolizują brzuch i
biodra z miedzi?

Jakie królestwo
symbolizują golenie
z żelaza?

Babilonię

Medopersję

Grecję

Rzym

Na jaką część posągu
spadł kamień?
Na nogi z żelaza i
gliny

Z czego były nogi i
palce posągu?

Po części z żelaza i
po części z gliny

Czym stał się
kamień, który spadł
na posąg?

Wielką górą i
wypełnił całą ziemię

Co symbolizuje
kamień, który
skruszył posąg i
wypełnił całą
ziemię?

Królestwo Boże

Z czego wyszły cztery
wielkie zwierzęta?

Z morza

Co miał lew z
widzenia o 4-ech
zwierzętach?
Orle skrzydła

Jakie było morze, z
którego wyszły
cztery wielkie
zwierzęta?
Wzburzone przez
cztery wiatry
Co zrobiono z lwem
z widzenia o 4-ech
zwierzętach?

Wyrwano mu
skrzydła i dano mu
ludzkie serce

Co symbolizuje
morze?

Do czego było
podobne pierwsze
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?

Ludzi, narody i języki
Do lwa

Do czego było
podobne drugie
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?
Do niedźwiedzia

Jak wyglądał
niedźwiedź z
widzenia o 4-ech
zwierzętach?
Był przechylony na
jedną stronę i w
paszczy miał 3 żebra

Co miał niedźwiedź
w paszczy między
zębami?
Trzy żebra

Jak wyglądała
pantera z widzenia o
4-ech zwierzętach?
Miała 4 ptasie
skrzydła i 4 głowy

Do czego było
podobne trzecie
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?

Do pantery
Jak wyglądało 4-te
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?
Było straszne i
groźne, miało
żelazne zęby,
miedziane pazury i
miało 10 rogów

Ile rogów miało na
początku 4-te
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?

Dziesięć
Co się stało z 4-tym
zwierzęciem, gdy
postawiono trony i
usiadł Sędziwy?
Zostało zabite, jego
ciało zniszczone i
wrzucone do ognia
na spalenie

Co się stało z 10cioma rogami 4-ego
zwierzęcia?
Trzy rogi zostały
wyrwane i wyrósł
jeden mały róg

Co było na małym
rogu, który wyrósł
na miejscu 3-ech
rogów u 4-ego
zwierzęcia?
Oczy i usta, które
mówiły zuchwałe
słowa

Co symbolizują
cztery zwierzęta z
widzenia Daniela?

Na ile czasu święci
będą wydani w moc
4-ego zwierzęcia?

Czterech królów /
cztery królestwa

Na czas, dwa czasy i
pół czasu

Co znaczą 4 głowy
pantery?

Co oznaczają ptasie
skrzydła pantery?

Grecja zostanie
podzielona na 4
części

Szybkość z jaką
Aleksander Wielki
stworzył imperium

Jakie były rogi
barana z widzenia o
baranie i koźle?

Co robił baran w
widzeniu o baranie i
koźle?

Jeden był dłuższy od
drugiego, dłuższy
wyrósł później

Bódł rogami na
zachód, północ i
południe

Co symbolizuje 4-te
zwierzę z widzenia o
4-ech zwierzętach?
Rzym

Co uderzyło z całej
siły w barana?

Kozioł z jednym
rogiem

Co mówiły usta na
małym rogu u
czwartego
zwierzęcia?
Zuchwałe słowa
przeciwko
Najwyższemu
Co będzie robił mały
róg czwartego
zwierzęcia?
Będzie mówił
zuchwałe słowa
przeciwko
Najwyższemu, męczył
świętych, odmieni
czasy i zakon

Co symbolizuje mały
róg, który wyrósł na
głowie 4-ego
zwierzęcia?

Papiestwo

Ile rogów miał kozioł
z widzenia o baranie
i koźle?

Jeden

Co symbolizuje lew
z widzenia o 4-ech
zwierzętach?
Babilonię

Co znaczy, że
niedźwiedź był
przechylony na jedną
stronę?

Co symbolizuje
niedźwiedź z
widzenia o 4-ech
zwierzętach?

Medo-Persję

Co symbolizuje
pantera z widzenia o
4-ech zwierzętach?

Persja była silniejsza
od Medii

Grecję

Jakie zwierzę
pojawiło się jako
pierwsze w widzeniu
Daniela o 2-óch
zwierzętach?

Ile rogów miał baran
z widzenia o baranie
i koźle?
Dwa

Baran
Co się stało z rogiem
kozła z widzenia o
baranie i koźle?

Złamał się i na jego
miejscu wyrosły
cztery inne rogi

Co wyrosło z
jednego z czterech
rogów kozła?

Inny mały róg

Co zbezcześcił mały
róg, który wyrósł z
jednego z czterech
rogów kozła?

Świątynię

Co symbolizuje róg
kozła?
Pierwszego króla –
Aleksandra
Wielkiego

Co znaczą 4 rogi
kozła, które wyrosły
z jednego rogu?
Grecja zostanie
podzielona na 4
części

Dlaczego Daniel miał
zapieczętować
widzenie dot. 2300
wieczorów i
poranków (baran i
kozioł)?
Bo spełni się po
wielu dniach

Co zostało powalone
na ziemię przez mały
róg, który wyrósł z
jednego z czterech
rogów kozła?
Prawda

W jaki sposób
nadszedł kozioł w
widzeniu o baranie i
koźle?
Nie dotykając ziemi

Co to znaczy, że mały
róg będzie deptał
prześliczną ziemię?

Będzie prześladował
lud boży

Jak miał na imię król,
któremu przyśnił się
wielki posąg z głową
ze złota?
Nebukadnesar

Co sobie wmówił
mały róg, który
wyrósł z jednego z
czterech rogów
kozła?
Potęgę, która ma
książę wojsk
Co kozioł zrobił z
baranem w widzeniu
o baranie i koźle?
Uderzył na barana,
złamał mu rogi,
rzucił na ziemię i
zdeptał go

Co symbolizuje mały
róg, który wyrósł z
jednego z czterech
rogów kozła?
Rzym pogański i
papieski
Za panowania
jakiego króla Daniel
miał widzenie o
baranie i koźle?

Belsazara, króla
babilońskiego

Jak długo jest ważne
widzenie dot.
bezczeszczenia
świątyni?

Co symbolizuje
baran z widzenia o
baranie i koźle?

Co symbolizuje
kozioł z widzenia o
baranie i koźle?

2300 wieczorów i
poranków

Medo-Persję

Grecję

Co się stanie po 2300
wieczorów i
poranków?

Co znaczy, że jeden
róg barana był dłuższy
od drugiego rogu?

Co symbolizuje
prześliczna ziemia?

Świątynia wróci do
swojego prawa

Persja była silniejsza
od Medii

Wierzących / lud
boży

Jakiego czasu
dotyczy widzenie
Daniela o baranie i
koźle?

Co Daniel miał zrobić
z widzeniem 2300
wieczorów i
poranków (baran i
kozioł)?

Co się stanie z
małym rogiem, gdy
powstanie przeciwko
księciu książąt?

Zostanie zmiażdżony
bez udziału ludzkiej
ręki

Gdzie stał baran w
widzeniu o baranie i
koźle?

U brzegu rzeki

Czasu ostatecznego

Zapieczętować

Za panowania
jakiego króla Daniel
miał widzenie o 4ech zwierzętach?

Co wzburzyło wielkie
morze, z którego
wyszły 4 wielkie
zwierzęta?

Belsazara, króla
babilońskiego

Cztery wiatry
niebieskie

