DET STORE TETRIS SPIL – GØR DET SELV

Tetris – det store strategi spil for alle.
I spillet skal du få stablet de forskellige brikker så smart, at de alle passer sammen og fylder mindst. Du kan
vælge at stable dem på en flade eller lave en tre dimensional kube (klods).
Hvordan kommer du i gang?
Du skal bruge en pap. Det kan være fra papkasser eller tyk karton.
Nu skal du til at lave dine brikker, så du skal bruge blyanter, linealer og en vinkel.
For at gøre det nemt, så skal du hele tiden arbejde med de samme mål!
Vi har valgt at arbejde med 15x15x15 centimeter.
Så får du en kube som du kan sætte sammen i en enkelt kube, men også som
flere sammensatte kuber som på tegningen. I må gerne være flere om at bygge!
Hvis I er flere, så kan I lave flere forskellige typer af kuber. Det vil gøre det hele meget sjovere.
En lille hjælp! Du kan gøre det lettere ved at tegne en skabelon der er 15x15 cm, så kan du flytte den alt
efter hvilken kube du vil lave.
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Her kan du se de dele der indgår i Tetris spillet som du kan lave, men du kan selv lave flere forskellige
kuber.

Nu skal du tænke kreativ for du skal nu skabe formerne ud fra disse billeder. Du kan bruge din skabelon og
ligge den ud på pappet og tegne formerne op så de kan samles.
Når du har tegnet kuberne op som på tegningen eller efter din egen fantasi, så skal du til at skære/klippe
dem ud, folde og samle dem.
Til det skal du bruge følgende - Du skal bruge en saks, hobbykniv, tape eller limpistol.
Folde metoden – Hvor siderne er foldet. Her er det vigtigt, at du folder præcist på det optegnede felt.

Del metoden – Hvor hver enkelt del (15x15) er klippet/skåret ud.

Når alle kuberne er samlet, så begynder spillet med kuberne. Skal de være en kvadratisk flade eller skal de
være en stor terning?
Det bestemmer du helt selv – god fornøjelse

