


Materiały: 
wydrukowana plansza (strona nr 4)

kostka

jeden pionek 

kolorowe kredki, flamastry, farby 

Instrukcja: 
W grze może wziąć udział nieograniczona liczba graczy. 
Każdy z graczy rzuca kostką i wykonuje tyle ruchów 
pionkiem, ile oczek wyrzucił. Start to punkt oznaczony 
symbolem konika, mety nie ma. 

Pola oznaczone nazwami żywiołów zawierają informa-
cje o tym, jak wygląda świat. Kiedy gracz tam stanie, 
jego zadaniem jest narysować bądź namalować jedno 
hasło z danej kategorii (są wypisane poniżej, na stronie 
nr 3). Gracz rzuca kostką drugi raz, aby ustalić, które 
hasło ilustruje. 

Aby ukończyć grę, gracz musi zilustrować co najmniej 
jeden element z każdej kategorii. Odradzamy jednak 
pośpiech i zachęcamy do starannego rysowania 
lub malowania. Ministerstwo nie tylko informuje, 
ale i obserwuje. 

Kiedy gracz stanie drugi raz na polu z oznaczeniem 
kategorii, którą już ilustrował, może zdecydować, 
czy przedstawia kolejne hasło, czy nie. Nie wiadomo, 
która decyzja jest lepsza. 

W kolejnych rozgrywkach gracze mogą w puste pola 
wpisywać własne kategorie i dopisywać do nich hasła. 
Liczba światów także jest nieograniczona. 

Nie jest do końca jasne, kto wygrywa. Może ten, kto 
pierwszy skończy grę, a może ten, kto skończy ją ostatni. 
Ministerstwo zdecyduje we właściwym czasie. 
Gracze zostaną powiadomieni.

Celem gry jest ćwiczenie wyobraźni, która pomaga 
wpadać na dobre pomysły i znajdować nietypowe 
rozwiązania. Informacje, które przekazuje Ministerstwo, 
są tak ostentacyjnie nieprawdopodobne, że trudno 
uwierzyć, że mogłyby być prawdziwe. Równocześnie 
ich nadawcą jest Ministerstwo, a jesteśmy skłonni ufać 
autorytetom. Grając, trenujemy więc równocześnie 
krytyczne myślenie i zdroworozsądkową nieufność. 

Celem gry jest zwizualizowanie świata, który wygląda 
inaczej niż standardowa rzeczywistość. O zmianach 
informuje Ministerstwo. W tym świecie trawa jest czer-
wona, na drzewach zamiast liści rosną schody, zdarza 
sie, ze krety noszą spodnie, a mewy jeżdżą na wrotkach. 



Kategoria 1. 
ZIEMIA 

1. ministerstwo informuje: trawa jest czerwona
2. ministerstwo informuje: ziemia jest fioletowa
3. ministerstwo informuje: chleb jest przezroczysty
4. ministerstwo informuje: schody rosną na drzewach
5. ministerstwo informuje: krety noszą spodnie
6. ministerstwo informuje: korzenie to ptaki 

Kategoria 2.
POWIETRZE 

1. ministerstwo informuje: powietrze jest różowe
2. ministerstwo informuje: słońce jest czarne
3. ministerstwo informuje: kruk jest zielony
4. ministerstwo informuje: deszcz pada do góry 
5. ministerstwo informuje: mewy jeżdżą na wrotkach  
6. ministerstwo informuje: gwiazdy są mokre 

Kategoria 3. 
WODA 

1. ministerstwo informuje: morze jest pomarańczowe
2. ministerstwo informuje: ryby noszą płaszcze
3. ministerstwo informuje: piasek jest turkusowy 
4. ministerstwo informuje: syreny mają dwa ogony 
5. ministerstwo informuje: jeziora mają uszy 
6. ministerstwo informuje: pingwiny noszą kolczyki 

Kategoria 4.
OGIEŃ 

1. ministerstwo informuje: lawa jest słodka 
2. ministerstwo informuje: promienie to pajęczyny 
3. ministerstwo informuje: węże to kaloryfery 
4. ministerstwo informuje: ogień jest w proszku
5. ministerstwo informuje: płomienie liżą lody
6. ministerstwo informuje: smoła jest niebieska
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