„BUDUJEMY DOM”
Zasady gry: celem gry jest jak najszybsze pokonanie
trasy, podczas której budujemy dom.
Gracze losują po jednym pionku. Grę rozpoczyna ten,
którego pionek posiada najwyższą liczbę i tak kolejno ostatnim
rozpoczynającym graczem jest osoba, która wylosowała pionek
z cyfra 1. Po ustaleniu kolejności rzutu gracz ponownie rzuca
kostką. Pionek przesuwa się do przodu o tyle pól ile wskazuje
kostka. Trasę ruchu wyznaczają liczby od 1 do 96. Wygrywa
gracz, który pierwszy dotrze do mety - pola, na którym jest
domek.
Na trasie podczas budowy napotykamy na pola oznaczone
napisem:
BONUS to np. Dobra pogoda i efektywna praca skracają czas
wykopów. Przesuwasz się o 4 pola do przodu.
UWAGA to np. Awaria koparki. Czekasz 1 kolejkę
PREMIA (pytania) – na wyróżnionych polach gracze
odpowiadają na 3 pytania. Jeżeli: Odpowiedź poprawna,
udzielona samodzielnie - przesuwasz się o 5 pól do przodu. Brak
odpowiedzi lub odpowiedź błędna – stoisz. Odpowiedź uzyskana
przy pomocy eksperta cofasz się o 2 pola i rzucasz kostką.

Pytania do gry.
1.
2.
3.
4.
5.

Kto wydaje dziennik budowy?
Kto prowadzi dziennik budowy?
Do czego potrzebny jest nam projekt budynku?
Maszyna do wykonania wykopu.
Oprócz kierownika budowy kto może dokonać
wpisu w dzienniku budowy?
6. Jaka kara jest za brak dziennika budowy?
7. Wymień 2 rodzaje fundamentów bezpośrednich.
8. Wymień 2 rodzaje fundamentów pośrednich.
9. Kto przed rozpoczęciem budowy wytycza działkę?
10. Trzy narzędzia, jakie użyjesz do ręcznego
wykonania wykopu.
11. W jakim celu stosujemy izolacje przeciwwilgociowe?
12. Co to jest beton?
13. W czym wyrabiamy mieszankę betonową na
budowie?
14. Wymień 3 gotowe elementy z jakich składa się
zbrojenie wykonane na placu budowy.
15. W jaki sposób wykonujemy ścianę bezspoinową?
16. Co to jest ściana?
17. Wymień 2 rodzaje wiązania cegieł w murach
klinkierowych.
18. Co to jest strop.
19. Wymień 2 rodzaje stropów drewnianych.
20. Wymień min. 1podstawowe zadanie stropu.

21. Wymień 3 elementy więźby dachowej.
22. Wymień 4 kształty dachów.
23. Co to jest stropodach?
24. Z jakich warstw powinny składać się trzywarstwowe
tynki zewnętrzne?
25. Podaj 2 rodzaje farb elewacyjnych.
26. Podaj 2 materiały z jakich można wykonać elewacje
zwane suchymi.
27. Jakie funkcje pełni ściana działowa?
28. Z jakiego materiału wykonujemy ściany działowe
stolarskie?
29. Co to są luksfery?
30. Z jakiego materiału wykonujemy przewody instalacji
wodociągowej?
31. Wymień 2 rodzaje przyborów sanitarnych.
32. Wymień 2 rodzaje przyborów gazowych.
33. Podaj 2 rodzaje okien ze względu na sposób ich
otwierania.
34. Jakie funkcje mają spełniać okna?
35. Podaj min. 3 elementy z jakich zbudowane jest okno.
36. Czym się różnią okna plastikowe od dawnych okien
drewnianych?
37. Po co w dachu jest świetlik?
38. Jakie czynności należy wykonać przed nałożeniem
tapety?
39. Wymień 3 rodzaje pędzli jakimi posługuje się malarz
budowlany.
40. Z jakich warstw składają się tapety tekstylne?

Życzymy powodzenia !

