
SĖKMĖS STALO ŽAIDIMAS „DANGUS“ (XX a. 3–4 deš.)

Žaidimo esmė yra pirmajam pasiekti finišą aplenkiant priešininkus, 
nugalėtoju čia tampama atsitiktinai.

PASIRUOŠIMAS: 
•   Atsispausdinkite suskaitmenintą žaidimą (žaidimą galite rasti viename lape ir 
    atsispausdinti ant A3 formato ar didesnio lapo arba padalintą į šešias dalis, 
    kurias atspausdinus ant A4 lapo reikėtų suklijuoti į vieną). 
•  Pasiruoškite kauliuką ir figūrėles (neturintys kauliuko gali naudotis virtualiu: 
    https://freeonlinedice.com/). 
•  Žaidime dalyvauti gali du ar daugiau asmenų.

ŽAIDIMO EIGA:
•  Žaidėjai paeiliui ridena kauliuką ir žingsniuoja langeliais pagal išridentų akelių skaičių. 
•  Žaidimas yra paremtas moralės ir tikėjimo principų ugdymu, todėl 30 iš 122 langelių 
    simbolizuoja dorybes ir nuodėmes, dar keturiuose vaizduojami rojus, skaistykla, 
    pragaro anga ir pragaras. Dorybės ir rojus padeda žaidėjams judėti į priekį, 
    nuodėmės ir kt. – trukdo.
•  Žaidėjas, patekęs ant vieno iš aukščiau įvardintų langelių, privalo vykdyti tam langeliui 
    priskirtą nurodymą (pvz.: patekęs ant 79 langelio, dalyvis už jame įvardytą nuodėmę 
    privalo sugrįžti į 18 langelį).
•  „Pasiekti Dangų“ galima tik išmetus lygiai tiek akelių, kiek langelių skiria dalyvio figūrėlę 
    nuo „Dangaus“. Išmetęs daugiau akelių, žaidėjas nueina iki „Dangaus“ ir likusius langelius 
    grįžta atgal (pvz.: stovėdamas 118 langelyje ir išridenęs 4 akeles dalyvis laimi, o išridenęs 
    6 akeles – nueina iki Dangaus ir sugrįžta į 120-ąjį langelį). 

ŽAIDIMO PABAIGA:
Žaidimas gali baigtis, kuomet vienas iš dalyvių pirmas pasiekia „Dangų“ (122-ąjį langelį) 
arba kuomet kelią įveikia visi žaidėjai, taip pasiskirstant vietomis.



PAŽVELKITE Į ABU STALO ŽAIDIMUS KŪRYBINGAI IR 
SUGALVOKITE SAVAS TAISYKLES ARBA

 JAS PRAPLĖSKITE, ĮVESKITE NAUJŲ SĄLYGŲ.
 

Karantine sėdite vienas arba dviese? 
Sugalvokite būdą, kaip šį žaidimą žaisti virtualiai.

 Labai laukiame 
nuotraukų, įspūdžių, vaizdo įrašų, 

kaip spausdinate žaidimą, kaip jį žaidžiate,
 rašykite ir siųskite savo sugalvotas taisykles –

 jūsų įspūdžiais dalinsimės 
muziejaus Facebook puslapyje.

Taisyklės parengtos pagal Povilo Blaževičiaus straipsnį „Stalo žaidimai Lietuvoje XX a. I pusėje“, 

išspausdintą Lietuvos mokslų akademijos leidinyje „Lituanistica“ (2019, t. 65, Nr. 1)


